GH:aren
Nr. 7 - Ars.lO-febr. 1964
Arsavgift 10:- Giro 305333
GH:s arsmote 1964
onsdagen den 4 mars kl_. 19
Lokal: Koines festvaning, Folkungagatan 60, 1 tr.
Harmed ytterligare en paminnelse om arets trevligaste GHttraff, arsmb'tet, till vilket
vi maste be er om anmalan i god tid, dels for att kallarmastaren skall veta hur manga
delikatessupeer han skall tillreda och dels for att vi .maste kwica bereda plats at alia
som vill vara med. Forra aret hb'll det pa att bli panik, da. era 15 rnedlemmar kom utan
att ha fb'ranmalt sig, och det var tur att kallarrnastaren hade fullt i kylskapet sa det
kunde racka till alia. Priset blir det vanliga, endast 12 kroner for smorgasbord, smavarmt, varmratt, 61, vin och kaffe och vi tors garantera att det som vanligt blir bade
rikligt och gott.
Rvallens gast blir redaktor iirik Lundegard, signaturen ".aid" i Dagens Nyheter som kommer att underhalla oss med ett kaseri, kanske blir det om bohemerna i klarakvarteren,
kanske oni' Tirolius eller andra av bans kanda figurer eller om ungarna. Ja, det kanske
-rentav blir om alia dessa, vi far se.
Vi raknar med att deb som vanligt blir en verkligt trevlig kvall, och hoppas pa en stor
anslutning.
Anmal dig snarast, sa att du inte glommer bort det, och senast sondagen den 1 mars till:
Palle Bjorklund tel. 18 1? 16, Gusten Olmin 5? 13 47 eller Ake Bergqvist 52 50 00.
Valkommen
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Visningon av Philipshuset
har fatt andrad tid. Den blir tisdagen den 10 mars kl. 19 och adressen ar:
Lidingovagen 50, .mitt for Kungliga, tennishallen. Vi vet att det kornraer att
bli en ciycket intressant visning av bl.a. specialbyggd inspclningsstudio,
demonstration av stereofoniskt ljud m.m. Da Philips i forvag vill veta hur
manga som kommer ber vi om forhandsanmalan senast den 6 mars, till Palle
tel. 18 17 16. Fruar, flommor och aven intres^erade ungar (ej allt for sma)
far medtaeas.

Invigningen av klubblokalen mandagen den 17 ds. blev en trevlig traffkvall med 30 deltagare, d.v.s. sa manga som fanns sittplats till. Sbyrelsen kunde notera allinan tillfredsstallelso med lokalens inredning och det blev an glad overraskning for manga som
sakerligen ej hade raknat med att ett ganirnalt kallarvr.lv kunde bli sa trivsanit. De
narvarancle bjods pa sherry mad salta pinnar, och Sigge Pernbeck, som. dagarna innan fyllt
50 ar, trivdes sa bra att han erbjod sig sta for kostnaden. Hans erbjudande accepterades med gladje och han avtackacles med ett fyrfaldigt. Garnle hellasvannen Kallo Tengblad
donerade pa staende fot 50 kronor till klubblokalens inredning och Kans Santesson, fin
sprinter i bbrjan av 30-talet, spurtade fram till ordf. och overlamnade ett exemplar av
olympiaboken 1912. Styrelsen lyfter an en gang pa hatten och tackar gynnare och vanner.
Stamningen i klubblokalen blev snart hog rued manga- minns du da och minns du den gangen,
och hojdpunkten naddes kanske da Herbert Lindell tog fram bandspelaren och lat oss hora
gamla helleners roster fran den upptagning sor;t gjordes i hostas.
Birre Malm, med assistans av dottern, fotograferade lokalen och de narvarancle ur alia
tankbara vinklar bade i svart-vitt och farg, sa att vi skall kunna fa kort att skicka
till GH:are i forskingringen, sa aven de far se hur trevligt vi har det nufortiden.
Allmant slutomdome: .in trevlig kvall som bor upprepas snart.
Till filmen pa Vinterpalatset "Broderna Grirmns underbara varld" aterkomnisr
vi inom nagra veckor.
Nasta teaterkvall torsdagen den 19 mars.
OBS.
Sven Bergstrom fyller den 28/2 70 ar. Svenne ansags pa sin tid vara Stockholms baste
all-round idrottsman, fin simmare, god lopare och skidakare. Vi gratulera och hurra.
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