GH-aren

J>-arg.7-september I960
Arsavgift 10,giro 505333
Nu nar sommaren ar slut (detta enligt almanackan - for det finns val
knappast nagon som sett till den i ar)otvcker styrelsen att vi alia behover piggas upp, och bar darfor satt igang stora underhallningskarusellen.
Vi borja med
I.
ABONNEMANG PA STADSTEATERN
Alia GH:s medlemmar med familjer erbjudes att teckna abonnemang pa nya
Stadsteatern med 50% rabatt pa ordinarie priser. Vi bifogar en affisch
som beskriver de sex forestallningar abonnemanget omfattar, och av vilka
tva kommer att ges under hosten och fvra under varen. Vi har i fordta hand
tingat 50 platser pa torsdagar, av vilka vi far 35 pa bank 1 - 11 a?:50 och
15 pa bank 12 - 17 a 6:- per forestalling. Abonnemanget ar bindande for
samtliga sex^forestallningar men vid ev. forhinder kan ju biljetterna overlatas till nagra vanner eller bekanta. Da vi tycker att det kan bli litet
mycket att betala for alia forestallningar pa en gang, far de som anmaler sig,
-under okt. betala for tva forestallningar, under Jan. for tva och i april
for de sista tva. Vi vet att intresset for detta abonnemang ar mvcket stort
bland medlemmarna, och da vi inte med sakerhet vet om vi kan fa mer §n de
50 tingade platserna, uppmana vi alia som ar intresserade att omgaende och
senast den 27 sept, anmala sig till Palle Bjorklund, tel. 1$ 17 16.
'II.
VA'RLDENS SJU UNDERVERK
I likhet med r.'varas har Calls Nelson ordnat sa att alia medlemmar med hela
familjen, kusiner och bryllingar (om de 150 reserverade platserna racker)
tisdagen den 4 okt. kl. 19.30 far ga pa Vinterpalatset och se den fantastiska filmen Varldens sju underverk,till ett betvdligt reducerat pris, 5~kr. mot ordinarie 9-~ kr. per person. Vi har hela laktaren for oss sjalva,
och det ar de basta platserna. Ring och tinga plats sa fort som mojligt
senast den 29 sept, till Herbert Lindell 62 80 91 eller Palle B.i'orklund
18 17 16.
III.

BRIDGE

Bridgen satter igang vid manadsskiftet och de medlemmar som tillsammans med
sin fru eller nagon annan vill van? med i vinter, kan fore den 1 okt. ringa
Palle Bjorklund (tel.som ovan) och resonera med honom. Ju forr ni ringer
desto battre, for vi maste ordna med lamplig lokal.
Sven T. Johansson, Hellas forre ordforande, fyller 50 ar den 27^okt. Sven
-T. ar en grabb av stort format bade som aktiv handbollspelare pa 30-talet
med bland annat 2 SM och som ledare.
Gosta Callius, 50-aring den 31 okt., var en av dem som forde fram Hellas
simsektion till toppen i slutet av 30-och bor.ian av 40-talet. Gosta var
ocksa en bra ledare med manea goda ideer som han hade formag? att realisera.
For dem som vill vara med och uppvakta dessao50-arinear bifoga vi ett inbetalningskort, men glom inte att anteckna pa talongen vem det insanda beloppet avser.
Georg Robell, en av Hellas basta sprinter i gangna tider, fviler 60 ar den
10 okt. Han ar en Hellasgrabb av ratta ullen och som an i dag garna h.jalper klubben nar den behover ett handtag.
Karl Haglund "Kalle Hag" blir 70 ar den 24 sept. I unga ar var han en av o
Hellas basta idrottsman och var med i Olympiaden redan 1912. Han ar ocksa
kand som trvckare av Hellasbladet under en lang foljd av ar.
Till sist ett litet PS.
For er som tanker vara med pa na^ot eller flera av de arrangemang vi i detta
nummer erb.ludit er, tank pa att anmala detta sa fort som mojligt, Styrelsen
vill ordna sa trevligt som mojligt for alia medlemmar men det behovs litet
tid nar det ealler att genomfora sadana har saker, och vi har ju bara var
fritid att stalla till forfogande. Tag darfor, sa fort du bestamt dig,
telefon och rinsr in din anmalan, sa underlattar du for oss.

