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nar dagarna blir kortare och kortare, kan man behova pigga upp ;sig med nagot
sr GH till vi suing a\

A R M S M . U S I C U M

trevligt, och darf5r inbjuder GH till visning av vapensamlingarna pa

tisdagen den 7 decetnber kl. 19.30, Riddargatan 13. Samlingarna demonstrefas av kapten
Hutte "Killipompa" Benkert, och detta borgar for atb det blir en trevlig och under-
hallande kvall som ni absolut inte bor forsaka. Billigt blir det ocksa, endast 2:50
per person. Vi vill garna i f5rvag ha reda pa ungefar hur manga soin kan kornma och ber
er darfor atb rings till Palle Bjorklund, tel. 18 17 16, senast den 5 dec, Som vanligt
far ni garna ta med fruar oc!> likstallda, Kann er JiLiRTLIGT VAL&QMNA.

Vi har tidigare talat om. bade och Riddarhuset, och annu her det inte blivit av
sa ni tror val att vi bara prater. Dei, kan dock ibland. vara svart atb pas=a in besoken
pa lampliga tider och dagar, raon v~r lugna, det kommer. Agesba atomkraftverk har nu
fatt klart med sin?, demonstrationsfilmer och and TV-anlaggning genom vilken man kan fa

-̂  se ner i reaktorrummot, vilkat naturligtvir inte far betradas. Vi tycker dock, atb
eftersom Agesta ligger litet utanfor sten, det ar lampligare att aka dit nar det blir
ljusr.re kvallar, och kommer darfor att ordna c'ettp besok som en varutflykt. Ridr.arhuset
har under hc5sfcen into haft, .naigpn ciceron tillganglig, men vi hoppas att dstta ordnar sig
eft3r nyar. Darfor, misstrosta-inte., det kommer.

/""* For alls, dera som har abonnemanf: pa Stadsteatern k?,n vi redan nu tala om. att nasta fore-
stallning "Tokiga grevinnan" raed Es.rin Kavli och Gunner Sjoberg blir tisdagen den 18
jenuari.

GH, som game, vill upprmintrc, de unga skbiva i Hellas, har skankt priser till fri idrott,
bowline och simning. och vi har ocksa lamnat anslar till simninc och fri-idrottflickorna. 3
Vi hoppas att cletta skall ?porrn till fina resultat.

Tennissektionen har fatt ta hand om den nya plasthallen vid .uiriksdalsskolorna, och ge-
norn frivilligt arbetande krafter ordnat mad uthyrninpen av sp>jltimm::rna vilk̂ t lyckats
sa bro, att v,̂ .rje timme fran kl. 7 pa ra.orgonan till 23 pa kvallo-n ar uthj/rd a'ndr frrja
till 1 maj. Fiubben har avsn fatt ISfte fran Idrott sstyr els en att arrenclera den anlagg-
ning;, som nasta host skall komnia till stand invid sirahallen i ̂ riksdal. Dar si; all byg-
gas 4 tennisbanor och snatligo. skall fb'rsus m.jcl pl-?,3ttalt und^r den kalla arstidcn.,
Dettr. kr.n betydn ett varkligt uppsvin? for tennissekbion̂ n och frriafSr allt for dess
ungxlomsvarksmihet. liaiiske do snnrt kan ta upp konkurrensen mod storklubbarna.

Hellas overstyrelse arbetar intensivt for ?,tt fora fr?,m klubben till toppresultat inota
f^ srmtlig-- soktioiior. Som vi tidig?.re papekat behovs det pungar till detba och darfOr

her det ordnats Et=d Bingo uncu;r hostjn ute vid Hellasgarden. Eesultatot blev kanskcj
into.- fullt sa bra som man hade hoppats, och det ar mojlî t att roanga tyckt det vara
besvarligt abt aka sa langt ut om kvallarna. Darfor komrâ r Qvorgtyrelsoii abb of tor
nyar fortsatta spolot i on centralt bolagon trevlig lokal mitt i stan, sa.^'bt alia de
soni vill koppla av en kvall i vackan ti..d ett roligt, spa'nncsndo och a von vinstgivande
spol skall ha latt att konrna dit. Tank pa, att on du rar dit och har tr̂ vligt och.
kansko ocksa vinnor en hoi del, sa stb'dor du klubbon i doss arboto for -ungdon̂ n. iiot
beh5\ca. ocksa K̂ Slp att ordna dessa kvallar, sa kanner du. pa dig att du vill g3ra 11 tot
nytta, kontakta Hollas kassor Gosta Hakansson, tol. 0758/33870, och var saku? pa att
ban koramor att bli jatteglad for all hjalp han kan fa. Her om Bingon i Hollasbladets
julnuranor.

.iiln del GHrare har .jfterlyst modlwiasl'ort nar do inbebalt arsavgifton gonom poston.
Styrelsen haller darfQr pa att ordna raod on ny fora av inbotalningskort, vilka samti-
digt blir nodleraskort i och rav-d abt avgifton inbotalts. Vi hoppas att dotta skall
bli on bra 16suing.
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