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GH : s ar smote 1964
Qnsdagen den 4 mars klv 19
Arsmotet kommer som vanligt att hallas a Koines festvaning, Folkungagatan 60, och efter
forhandlingarna blir det supe bestaende av smorgasbord, sraavarmt , varmratt, 61, vin och
kaf f e for det f antastiskt billiga priset 12 kr . Ytterligare en paminnelse koraraer att
skickas ut i slutet pv manaden, och da ksn vi ocksa meddela om det blir nagon speciell
underhallming under kvallen. Foranmalan ar som vanligt onskvard.
Klubblokalen .
/*~^__________
^cyrelsen inbjuder till en visning av nya klubblokalen mandagen den 17 febr. kl. 19,30.
Adress: Bedoirsgrand som gar mellan Yasterlanggatan 38 och St. Nygatan 23. Skylt med
Hellasmarke hanger ovanfor dorren. Vi tror att ni kommer bli angenamt overraskade, nar
ni far se hur trevligt en kallarlokal kan ordnas. Som vi meddelade i forra GKraren har
•^ille Nelson skankt bord och stolar, men aven andra GHtare har framtratt som donatorer.
o.lnf. Palmer har skankt en stor oljemalning, Tage Carlen har skickat ner en sv sina anstallda och lindat om droppande ror, Roffe Jonsson har bl.a. skankt en matta, Irma Fogsten har
skickat ner en del gamla fotografier fran gymnastiktruppens dagar m.m.
For nagra dagar sedan kom ett brev fran Amerika, i vilket gamla hellasvannen och gynnaren
general Thord-Gray skickade 500:- kroner for inredning av klubblokalen.
Det ar latt och det ar roligt for styrelsen abt arbeta for GH, nar man far sa mjrcket stod
och uppmuntran. Darfor, till er alia" som hjalper till: STT HJARTLIGT TACK.
Kom alltsa ner pa mandag och beskada underverket. Herbert Lindell tar med bandupptagningen
sora gjordes vid Hellasgarden, sa ni kan fa hora gamla kanda hellasroster. Kanske ocksa din
egen.
"
'
////////////
Det trevliga julnumret av Hellasbladet kostade c:a 500:- mer an det skulle fa gora, da sidantalet maste okas pa grund av alia manus som koramit red. tillhanda. Tycker du som vi, det
ar roligt att da och da fa ett utforligare Hellasblad i nyporna, sa tycker du nog ocksa
det kan vara vart att skicka in en frivillig avgift pa - ja det du anser dig ha rad till.
den pa Hellas postgiro 2585 och skriv "Hellasbladet" pa talongen.
Torsdagen den 12 mars har vi ordnat med en visning av nya Philipshuset vid. Vartavagen, dar
vi bl.a. far se ljudlaboratorium och inspelningssal, och hora stereofoniskt ljud m.m.
Mer darona i nasta GH:are, men vik redan nu dagen. Garanterat intressant. Fruarna medtages.
Ill II lifl ill
Calle Nelson hs,r lovat att vi far ga pa 'Vinberpalatset och se den nya succesfilmen i cinerama, "Broderna Grimms underbara varld". Sora vanligt betj^dligt nedsatta biljettpriser.
Vi aterkommer nar det ar dags. Hela fardljen far folja med.
Till jul skickade styrelsen blommor med halsningar f ran alia GH:are till de under 1963 avlidna medlemmarnas fruar, Irma Fogsten, Helriy Jerlenius och Margit I-fultman. Forslaget
till denna julhalsning kom fran Ragge Rosvall, och styrelsen tvekade icke ett ogonblick
att anamma denna, som vi tyckte, stralande ide.
PS. 1 Glom ej arsmotet .
PS . 2 Kom till nya klubblokalen pa mandag .
PS. 3 Vik 12 .mars for visningeri av Philipshuset.
PS . 4 Skicka in till Hellasbladet om du kan .
PS. 5 Vanta med familjebesoket pa Vint erpalat set.

