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Hej alia GH:are och valkomna ater till stan fran sommarens sol ---
fSrlat, det skulle vara — fran sommarvistelsen nagonstans . Trots allt
kanske ni anda kanner det skont att fa komma tillbaks till stan och
fa chansen att traff a alia gamla vanner i GH. Darfor bar styrelsen

fnuggat geniknolarna litet extra for att hitta pa nagot riktigt trev-igt under hosten, och si har kommer det --- • ----

"Mote med personlighet'1

bar vi kallat ett uppslag till traffar inom GH:s ram under hosten och
vintern. Meningen ar att intresserade GHrare med darner skall traffas
da och da i nagon trevlig mil jo. Till varje sadan traff skall vi in-
bjuda nagon - t.ex. l&kare, pra' st , konstnar etc. med vilken de narvaran-
d^ kan ut^yta tankar om och kring det som hor till vederbdrandes gebit.
- A tror att detta kan vara en givande programpunkt . FSrsta forsoket gor v
vi torsdagen den 27 September da vi traffas kr. 19,30 pa Margaretaskolans
festvaning, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, 3 tr. Till denna tra'ff bar vi
inbjudit " Aniaras " skapare
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som ocksa valvilligt sta'llt sig till f orf ogande . Med honom kan vi disku-
tera allt inom musikens underbara varld.
Medan vi sitter och smapratar ̂ judes pa kaffe med dopp till en kostnad
av 5:25 per person.
Vi hoppas att detta vart lilla forsok till sma debatter inom kulturell
ram skall sla va'l ut och Mi till ̂ ade nytta och gladje for GH:are med
darner under den m6rka arstiden, Anmal ert deltagande i denna traff till
Palle Bjorklund, tel. l£ 17 16. fore den 24/9.

Stadsteatern_.
Vi kan nu f6r tredje aret inbjuda GH:s medlemmar med familjer till abonne-
mang a Stadsteatern. Hostens pjaser >^lir Bernard Shaws "Major Barbara" med
bl.a. Koldbj5rn Knudsen, Molieres "Tart'uffe" med Gerd Hagman och Bert
orechts "Kritcirkeln" . De som var med i foregaende ars abonnemang har
eji forest^llning kvar pa detta, och det blir da "Major Barbara" som vi fa

> fredagen den 5 oktober. Priset per forestallning a'r i ar S:50 for bank
1-12 och 7:- for bank 13 - 15, alltsa som vanligt 50?b nedsattning. Som
tidigare betalas for nagra fSresta'llningar at gangen och sedan sandes
biljetterna hem till deltagarna per post c:a 1 vecka fore foresta'llningen.
Ajimalningar till arets abonnemang bor ske fore den IS ds . till Palle
jorklund, tel. IS 17 16.

40-arsjubileet den 15 maj biev som framgatt av referat i Hellasbladet
mycket lyckat. Styrelsen framfSr ett varmt tack till Adolf Strom, konditor
pa Regeringsgatan," som skankte alia de goda tartorna pa vilka det kalasa-
des och sa naturligtvis till moderklubben, vilken dagen till £ra gav ut
ett specialnummer av Hellasbladet och under kva'llen 6verlamnade ett ex.
av detta inbundet i skinnband* Styrelsen bockar och tackar ocksa for de
vanliga brev och paringningar vi fick efter festen av no'jda deltagare.
Isidor Hellgren som fyllde 70 ar den 2g/7 firade bl.a. sitt jubileum med
att sa'nda GH 100:- kroner att anvandas efter basta forstand. TackC
PS. Observera anmalningstiderna : Stadsteaterns abonnemang f6re den IS/9
och"M6te med personlighet" f6re den 24/9* Ring i god tid, sa underlSttar
ni for oss .
OBS. Da Stadsteatern a'nnu ej kunnat faststalla programmet for varen har
vi traff at overenskommelse med dem, att tillsvidare endast binda oss vid
abonnemang under hosten med ra'tt att forlSnga detta om varens pjasval
blir lockande.


