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Hej pa er och valkomna ater fran sommarstugan och semesternC War vi nu gar mot
de morka kvallarna tycker styrelsen att det ar dags att satta igang med stora
underhallningssnurran och bjuda pa en del s.k. lustifikationer som vi hoppas
skall vara till gladje bi.de for er och i vissa fall aven for familjen. Alltsa
full fart pa nojena.

I. Stadsteatern.
Abonnemanget pa Stadsteatern fortsutter vi som fb'rut under hosten, dar det bjuds
pa tv& forestallningar, namligen: tisdagen den 13 okt. O'Neils "Klaga mande
Elektra" i regi av Olof Molander och med bl.a. Gun Arvidsson, Gerd Hagman, Goran
Graffman och Tor Isedal. Darefter, i slutet av november, kommer den verkliga
overraskningen, Tolvskillingsoperan med Tor Isedal som Mackie Kniven, Maud Hans-

__son som Polly, Monika Zetterlund som Sjorovar-Jenny och Ove Thornquist som Polis-
l̂astaren. Det b6r bli en verklig pangsak. De som var med i foregaende ars abon-
nemang har dessa tva forestallningar till godo och behb'ver saledes inte anmala
sig pa nytt, biljetterna kommer som vanligt hemskickade ca. en vecka fore resp.
forestallningar. Om det ar nagra fler GHrare som vill vara med pa abonnemanget
ŝa ring och anmal detta till Palle Bjorklund, 18 17 16, fb*re den 6 okt.

II. Vinterpalatset.
Calle Nelson har som vanligt varit hygglig och ordnat sa att vi far ga pa Vin-
terpalatset och se den nya Cineramafilmen "Sn Ding Ding Ding Ding Yarld" som
efter premiaren fick en mycket god kritik och ar ett lustspel for hela familjen,
fran 11 ar och uppat. Som vanligt har vi fatt de basta platserna reserverade
for GH, hela laktaren som rymmer 144 personer. Priset ?:- kr. mot ordinarie 11:-,
dag: tisdagen den 20 okt. kl. 19,30. Da vi brukar ha alia vara reserverade plat-
ser bestallda i fb'rvag vill vi aven denna gang att ni ringer och bestaller hur
manga biljetter ni vill disponera. Ring alltsa till Palle (18 17 16) eller Gusten
Olmin (57 13 47) sa snart som mojligt och senast den 18/10. En kill kvall garanteras,

III. TV.
Styrelsen haller pa och underhandlar med Sveriges Radio om att vi skall fa vara
med om en TV-inspelning. Vi har fatt ett halvt lofte om att f& vara med pa Cirkus
om en "stor grej" som TV kommer att sanda i slutet av oktober med anledning av sitt
10-arsjubileum. Det kommer att bli sn verkligt stor sak, med medverkan av landets
fornaiasta artister. Dessutom ar det roligt att vara med och se hur det gar till pa
en TV-sandning. Om vara underhandlingar gar i las kommer vi att fa disponera ca.
40 biljetter och de GH:are som vill vara med kan meddela detta till Palle (nu kan
ni val telefonnumret, annars se ovan).

IV. Agesta.
Litet langre fram i host har vi tankt att ordna med ett besok vid Atomkraftverket
vid Agesta for att se hur nu- och framtidens kraftkallor fungerar. Mer darom i
nasta GHrare.

V. Spansta med GH.
Hur har ni det med spansten? Handen pa hjartat, borjar det inte knappa litet i
lederna nar ni bojer er, eller ar det kanske magen som sitter ivagen. Det dar
har vi tankt att rada bot for och satta igang med litet uppmjukningsgymnastik.
Kan vi bli minst 20 sa kan vi fa disponera gymnastiksalen i Storkyrkans follc-
skola, Svartmannagatan, torsdagar mellan kl. 20-21. Dusch firms, och kostnaden
for denna motion kommer att bli verkligt billig, vi beraknar ca. 1:- kr. per del-
tagare och gang. Meningen ar inte att det skall bli nagon vralkorning, utan la-
gom uppmjukning, och efterat kan vi ta och ga ner till klubbrumrnet, som ligger
alldeles intill, och fa oss en pratstund och kanske nagot annat. Alia som ar
mogna fo'r denna motion ringer och talar med Palle, fore den 8/10, sa kan vi sat-
ta igang torsdagen den 15 ds.
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VI. Bridge.
Nagra Glhare har fragat om vi inte kan spela bridge i klubbrommet enellanat. Ja
varfor inte? Vi gor ett forsok for att.se: on. intresset ar tillrackligt. I-iandagen
den 12 kl. 19,30 traffas de bridgeirltresserade i klubbrummet, Bedoirsgrand, dar
kort, protokoll och brickor kornmer att finnas tillgangliga. Vill ni anmala i fb'r-
vag till Palis, sa ar det bra sa vi vet hur nycket attiraljer son behover nedforas.

VII. Bonnier.
Vi har fatt lofte att fa bese Bonniers konstsanlingar i villan pa Djurgarden den
11 november och vi har ocksa ordnat rued en sakkunnig ciceron for att fa sa inycket
utbyte son nb'jligt av besoket. Vi aterkonr.ier ned narmare detaljer i nasta GK:are.

Detta var alltsa 7 punkter med nojen som vi iribjuder till under hosten. Vi hoppas
_ att sa .manga GHrare son nojligt kan vara mad, for blir intresset tillrackligt

stort sa kanske vi fortsiitter i var raed fler trevliga traffar. Glom inte bort att
anmala er i tid, sa underlattar ni arbetet for styrelsen.

X X X X X X X X X

Rickard Dahlberg, son fyllde 80 ar, inte den 1? juli, son vi skrev i forra niiraret,
r" ut--:,n den 13 i samraa manad, uppvaktades pa formiddagen av ett tiotal GH:are.

Rickard \ar pigg soa vanligt och har nu siktet insballt pa 100 jaint.
Eugen Ahnstron, spanstig som i •unga ciar, fyllde 60 den 28 sept, och uppvaktades
pa norgonen av GH. och Overstyrelsen.
Foljaride inedlemnar fyller janna ar under hosten:
8/10 Sinar Johansson, 70, forr i tiden bra raedeldistansare och med i Hollas forsta

Dagbladslag,
26/11 Georg "Tierp" Johansson, 60, ocksa han fin lopare (SM i stafett) och orien-

terare,
12/12 Stene i'-ingblon, 50, forutvarande intendenten pa Hellasgarden, skidakare och

orienterare, kul underhallare pa diverse fester. Specialitet att spela flojt
ined nasan,

14/12 Hagbard Dennel, 70, finfin sprinter i unga dar, var nied i flera rekordlag,
29/12 Helge Oberg, 60, fin bowlingspelare ned bl.a. SM i lag 1938.

Vi gratulerr i forvag och hbjer ett fyrfaldigt.
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En av Kellas vanner och gynnare pa andra sidan Atlanten General Ivor Thord-Gra,y
har avlidit i sitt hen i Florida, 86 ar ga.nnial. Kan har via ett flertal till-
fallen satt upp priser och skankb pengar till Hellas och sa sent son i varas fick
GK mottaga 500 kronor till noblering av klubblokalen. Vi hyllar hans ninne son

^ en sann Heliasvan.
X X X X X X X X X

"Kalle Solsken" son en langre tid legat pa sjukhus, har nu fatt konraa hem och
kanner sig nagot piggare. Gunnar Kalnkvist har ocksa legat till sangs en tid, och
vi tror de skulle krya pa sig fortare av ett besok eller en halsning fran garala
vanner. GHraren o'nskar den en snar battring.
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Fri-Idrottsungdonarna, pojkar ocli flicker, h.-r varit ute och rort pa sig i vastra
och sb'dra Sverige under sonraaren. Genon rapportorer har vi fatt reda pa att de
skott sig pa ett stralande satt, inte bara pa idrottsplatserna utan aven pa friti-
den och i forlaggningarna. Fran Hassleholn repporteras att de var den enda idrotts-
trupp hittills, son stadat och gjort snyggt efter sig. Fran Frostavallen har vi
fatt hora att anlaggningens skapare, konsul Allan Lonsberg, givit grabbarna stort
A i uppforande. Det ar trevligt ned ungdoroar son skoter sig sa fint.

XX X X X X X X X

OBS. Adressen till GH och sekreteraren ar nunera: Box 1078, Huddinge.


