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Hej igen:

Forst en liten rapport om v;;d som varit. Kl-.g- mande iiektra pa 3t, dsteatern,
en fantastiskt tjusig forestallning med verkligt fina skadespelarprestationor.
Forestallningen var lang, fran 3̂ till kvart i tolv, men man fick inte en
blund i ogonen, sa fangslande var pjasen.
ĵ n bra bit over ett-hundra personer samlade vi pa "Vint erpalat set den 20/10 dar
det bjods pa"iin Ding, Ding Varld1'. Ja nog var den ding, en fors i den gamla
goda stilen som man minns fran Harold Loyds och Buster Keatons ticl. Slutet var
rena darpippin, sa nog fick man skratta alltid.

Och nu ar det "Dax igen".

Tisdagen den 10 november (obs. ej den 11 som vi skrev i forra numret) far vi
bese Bonniers konstsaralingar i villan i'edre Manilla pa Djurgarden. Vi bar ord-
nat mod en sakkunnig ciceron, kapten 'irik Liadblad, for att vi skall fa ut sa
nycket sow mojligt av besoket, Sc.uilinr. pa Djurgarden kl. 19,30, pris per person
3:~ kroner. Akta halfter m.fl. ar valkornna. Lamplig forbmdelse: Buss 69 som
utgar fran Hamngatan 4 (mitt' for 3erzelie park). Vi vill parna veta hur raang,:
sorn vill vara med, sa ring och mscldela till Palle Bjorklund tel. 16 17 16.

Sa far vi vara. m&d on den utlovade T¥-sandninren. Tyvarr kunde vi e,1 fa biljet-
ter till jubileumskonserten, men far istallet vara. rned ora "Tarninron ar kastad"
lordagen den 14 november. Vi h;: r ordnat rasa flor biljetter an so; i var bestamt
tidigare och bar darfor csa 20 biljetber kvar att dela at till uiedlemmar soin
vill se hur det gar till via en TV-sandning. Kostar inget. King Palle och bestall.

Sa var det ĝ nmastiken under parollen "Spansta med GK'1 som har kormriit igang.
15 spanstiga grabbar i aldrar tnellan 45 - 70 ar ar i farten varje torsdagskvall
kl. 19,30 i Storkyrkans folkskola, Svartmannagatan 20-22. Stor succes och allma'n
trivsel blanu deltagarna. ^fter g^Tf.astikdn harlir dusch och t.o.ra. ott litet
dopp i simbassangen, och sedan r-ar vi ner till klubbruumet och sitter och pra-
tar och trivs. Du som tvcker att du behover litet motion, kora ner pa torsdag
kvall och spansta. litot och du kommer inte att angra dig.

Intresset for bridge var tvdligon inte sa stort. .undasb fyra spelare kom nor
till klubbrummet och det tycker vi ar for litet, sa vi lugnar oss t.v. for att
se om det finns storre intresse langre fram.

Besoket vid Agests atornkraftverk blir nagon gang efter nyar. Tiden "ar sa fort
nu fran till jul, s>a vi vill inte belasta er med for socket utespring O;H kvcilar-
na, ut;,n later er istallet fa tid att sla in julklcpparna och grela raed lackningen.
Vi aterkonuner.

Kasta, forestallning i abonnemanget pa Stadsteatern blir den 1 decer.iber, da vi far
. se ''Tolvskillingsoperan". Det har redan vrrit sa stor efterfragr-n pa biljetter.,
sa det kommer ate bli mycket svart att fa nagra utover abonnemanget. Om det vill
sig val, kan vi kanske fa ̂ rbterligare nagra. pa bortre parkett (bank 12-15) a 7^50,
sa vill ni se denna pjas, ring omedelb-rt till Palle och bestall.

Supporterklubben har sin arliga premieutlottning vid Ilellasgarden onsdagen den
18 november kl. 18,45. Du som ar ;rt;d i support erklubben, glom inte bort denna
verkligt trevliga kvall. Uu som inte ar raed, ak ut och bliv medlem och vi kan
garantera att du far trevligt. Euss avgar fran Medborgarplatsen utanfor i?ors-
jrensi.a badet kl. 18,10.t>


