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GH; s arsmote 1965

tisdagen den 2 mars kl. 19

Lokal: Roines festvaning, Folkungagatan 60, valkand sedan tidigare arsmoten, och
dst blir som vanligt efter arsmb'tesforhandlingarna supe bestaende av smorgasbord,
smavarmt, varmratt, 61, vin och kaffe for det billiga priset 15 kroner. Det blir
ocksa nagon form av underhallning, for dagen ej bestamd, men vi kommer att meddela.
narmare om detta. Lokalen rymmer era 50 personer, och da dst de sista â en varit
fullsatt, vilket vittnar om att detta ar arets trevligaste traff, ber styrelsen om
foranmalan i god tid, till ordf.Palle Bjorklund 18 17 16 eller sekr.Gusten Olmin

Stadsteatern. 57 13 ̂ '
Vi fortsatter med abonnemanget pa Stadsteatern, da varens tre pjaser verkar mycket
trevliga. Fb'rst kommer Strindbergs "Kronbruden" med Maud Hansson i titelrollen. Som
andra pjas ko.mmer urpremiar pa Kjalraar Bergmans "Chefen fru Ingeborg" draiaatiserad
D.V Stina Bergman raed bl.a. Berta Hall och Lars Passgard, och som avslutning. pa sa-
songen far vi se "Borshajen" av Lesage. Priset ar pa framre parkett bank 1-11 kro.-
nor 9' och bank 12-17 kr. 7:50. Ordinarie priser 16 resp. 14 kr. Som vanligt anma-
ler ni ert deltagancle till Palle (18 ]-7 16) som sedsiJi skoter om uthamtning och
distribuering av biljetterna sa ni far dem hsrasanda era en vecka fore forestallningen.
Forsta pjasen far vi se tisdagen den 23 febr. Anmal deltagande i varens abonnemang
till Palle senast den 14ds.

Nya medlemnmr.
Vid senaste styrelsesammantradet invaldes nya medleramar, som balsas hjartligt val-
komna i var krets: Bror ibbe Andersson, Lars Axelsson, Gunne Birke, Olof Blomkvist,
Kurt Forsberg, Lars Lundkvist, Ake Molin, Karl-ifirik Noren, Lars Ryberg, John Fiydell,
Henry Sagstrom, Gunnar Tiselius, Soren Ahraan, Rune Lindahl, .Gdvard Factor, Carl-Erik
Bergstrom och B.O.Hansson.

"Spansta med GH".
Gymnastiken fortsatter i var varje torsdagkva.ll kl. 19-45 i Storkyrkans folkskola,
Svartmannagatan 20-22. Vi ar nu era 20 st. som ar i farten och trivs med bade
motionen och det efterfoljande badet. Du som nu efter julfestandet kannor dig litet
mullig, k6m med och spansta, det m3,r du bara bra av. Det firms plats for c:a 10 till,
sa du som kanner att det skulls gora dig gott, ryck upp dig nu och kom med.

Klubbrummet.
Herbert Lindell jobbar for fullt med att fa ordning pa garnla handlingar och fotogra-
fier, och har nu gjort i ordning 9 valfyllda parmar. Hans arbete med arkivet kan
inte nog uppskattas, det kommer att fa en oerhort stor betydelse for Hellas i fram-
tiden. - - - - Styrelsen har latit tillverka ytterligare 7 nycklar som kommer att
fordelas. mellan sektionsledarna, sa att sel; bionerna la'tt skall kunna komroa ner nar
de behover lana klubbrummet. Som tidigare maste lokalen tingas av Palle, som haller
reda pa nar den ar ledig, for att undvika kollision mellan olika sanimantraden.

Fodelsedagar.
Sven Vfellbom, valkand av alia inom GH, fyller den 4 mars 70 ar. Med vetskap om vad
ban under manga ar gjort for Hellas och GH, gratulera vi redan nu med ett extra
kraftigt ''Hurra".

Styrelsen uppvaktade till jul, med hjalp av Herbert, fruarna till under aret avlid-
na medlammar samt de av vara medlemrriar som lag sjuka hemma eller pa s.jukhus. *Vi
vet genom framfb'rda tack att detta uppskattades mycket.

Till slut: Anmal er snarast till arets trevligaste traff, arsmotetT


