GH:aren

Nr. 1 arg. 13- febr,-1966
Arsavg. 10:— Giro 505333
Kallelse till
GH:s arsmb'te 1966
mandagen den 28 februari kl. 19
Motesplats; Roines festvaning, Folkungagatan 60, 1 tr.
Denna kallelse inbjuder dig att deltaga i arets trevligaste GH,-traff, dar vi efter
arsmb'tesforhandlingarna slar oss ner vid det dukade langbordet och intager en liten
supe bestaende av stort smorgasbord, smavarmt, varmratt, 81, vin och kaffe, allt
detta for det verkligt billiga priset 18 kronor. Vi far ocksa tillfalle til flera
timmars trevlig samvaro med goda vanner.
Ordforanden bar pa en punkt varit mycket bestamd och det tanker nan fortsatta med
om ban sitter kvar efter arsmotesforhandlingarna. I ar liksom tidigare galler
alltsa: Inga tal efter det vi slagit oss ner vid matbordet. Har du nagot pa hjartat
sora galler GH, sa sag det under motet, for sedan ar det stopp.
De senaste aren har lokalen varit fullsati och det betyder att 50 medlemmar far
chansen att vara med om en verkligt trevlig kvall. Styrelsen maste be er om foranmalan och g5r detta sa snart som mojligt, annars riskerar du att ej fa vara med.
Det ar klart att arsmo'tesforhandlingarna star oppna for alia, staplats kan ordnas,
men vid det dukade bordet ar det som sagt endast plats for 50 st. Anmalan kan goras
till Palle tel. 18 1? 16 eller Mvin Alander tel. 53 13 22.
jSfter maten bjuder vi pa ett trevligt kaseri i ord och bild av
Intendent Eric Lindblad
som berattar om
"Djurgarden forr och nu"
Intendent Lindblad har bett oss framfora, att de medlemmar som har gamla bilder,
vykort eller annat med anknytning till Djurgarden tar med dessa, dels for att kunna
fa en beskrivning om var och nar, dels for att han sjalv, sora en av vara framsta
djurgardskannare, ar mycket intresserad att fa se allt som har anknytning till derma
del av staden.
OBS. VAIKCMHEM DEN 28 PS. OCH GLOM IMTE FORANMALAN. OBS.
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EFTERLYSNING. Kassoren efterlyser den medlem som den 25 maj 1965 pa postkontoret
Stockholm 7 inbetalade arsavgiften 10 kr. men glomde att pa talongen skriva namn
och adress. Vi har forsokt att genom posten lista ut vem avsandaren ar, men trots
att vi har fSrbindelser inom de allra hogsta kretsar i detta verk, har det ej
lyckats. Trad alltsa fram, du anonyme.
FSdelsedagar under den nSraaste tiden.
14/2 Rune Lindahl 50 ar, 28/2 Helmer "Rydas" Rydholm 60 ar, 5/3 Olof Blomkvist 50 ar
och 31/3 Mvin Svensson 70 ar. GH gratulerar.
Som vanligt har styrelsen, med hjalp av Herbert, uppvaktat fruar till under 1965
avlidna medlemmar med en julblomma, samt aven de medlemraar som vi visste lag pa
sjukhus eller lag sjuka hemma.
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