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Hej alia glada GH:are, sora vi hoppas eft?;r den relativt byggliga sornmaren ar
pigga pa att ater fa. traffa sina vanner i GH. Styrelsen har for sin del bara latat
sig i sommar for att nu med nya krafter kunna knacka ideer, som under virrbern skall
kunna locka medlernmarna till trevliga traffar.

Vi bb'rjar med inbjudan till nytt abonnemang pa Stadsteatern. Arets programval ver-
kar ovanligt bra och borjar med:

Lax, Lax Lerbak av Alf Henriksson, ett lekfullt spel OKI Stockholm genom arhundraden.
Pjasen hade premiar forra veckan och lick en stralande kritik i bl.a. Jixpressen.

Sa foljer Hjalmar Bergmans "Farmer och Yar Herre" med Naima Wif strand i huvudrollen.
Tank att gumman orkar, och sa pigg hon ar sen.

Tredje pjasen blir en helaftonsforestailning av Dario Fo, forfattaren till de tre tok-
roliga enaktarna som spelades fbrra, aret. Ingvar Kjellson och Yvonne Lombard i huvud-
rollerna .

Darefter ett gastspel av Sture Lagervall. Pjasen, ''Surt sa' raven", spelade han pa
fialmo Stadsteater forra sasongen, och den gjorde enorm succes.

Skarmarna av Jean Genet handler on den koloniala. frihetsrorelsen och har spclas de
mest framstaende rollerna av Geru Hagraan och Goran Graffman.

Bernard Shaws "Karusellen" a.vslutar vinterns spelar. Shaw ar Ghaw. Mog; sagt.

Del verkar bli manga, trevliga teaterkvallar och de som inte redan tecknat abon-
nemang' kan anmala sig till Palle tel. 18 1? 16 senast den 15 ds. Priserna of orandrade :
8:50 for framre parkett och ?:- for bank 12-15, d.v.s. halva ordinarie priserna. Ni
slipper allt besvar med att sjalv ga och kopr. biljetter, de kommer hemskickade till er
i god tid fore varje f orestallning . I allmanhet far vi se pjaserna pa. tisdagskvallar.

Nya medleramar: Ake Olvall, Carl -jtrora, Franz Strauch, Lennart Mossberg, Siwert
Cromvall och Walter Aronsson. Valkomna i GH och vi hoppas ni skall trivas.
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Fodelsedagar: in del GH:are her passat pa att fylla jamna ar under somme.ren. Ja
det bor.jade egentligen fore sonimarlovet, eftersom Calle Awell fyllde 70 den 16 maj. Pa
grun-d av att tryckfelsnisse varit frariirie i Gli:s register hade vi tankt att u'ppvakta
tre manader senare. Snalla, Calle, vi skall inte lata den dar nissen spb'ka nagon mer
gang, darfor far vi saga grpttis i ofterskott. 9 augusti blev on brad dag for ordf.
Forst skulle 70-aringen Nisse Sands trom uppvaktas pa raorgonen. lien det morgonkaffet
gick upp i rok for Nisse hade rest bort. Lagom till frukost kilade vi upp till Ake lund-
qvist som fyllde 50 och som i sin tur fy3.1de de uppvaktande med en massa godis. Sa var
det sa smaningom dags att fa i sig litet middag ocli da akte man ut ti.ll Vendelso for att
hurra for Herbert Lindell, 70, och stoppa i sig underbart god sill och annat gott . Som
synes en lukulliskt lonande dag. Gunnar .-.''.ricsson fyllde 70 den 13/8 men han rymde fal-
tet, sa den morgoncn blev man utan kaffe. 30/8 fyllde Ragge Gustavsson 50, men efter-
som han nurnera bor i Visby sa hann ordf. inte dit ~pa niorgonen. i^an raaste ju arbeta
ibland ocksa. Till er sora fyllt under somrnaren ett hjart3.igt ''grattis1' fran vanner i GH.
Narraast foljer 12/10 Sten Thernon och 19/10 Earry Fagerstrom, bada 60 ST.
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Kassoren som f .n. ar litet krasslig, feber och annat rackartyg, har lovat att bli
pigg igen valdigt fort, oni de som resterar med arsavgiften skickar in den snarast.
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Den tidi.gare omnamnda arkiv och klubblokalen i Gam].a staii, har nu forhyrts och
Hellas arkiviTKiterial har korts dit. Kannaste veckorna kosiimer dei'i att mobleras och snart
hoppas vi kunna inbjuda GH:arna till en traff dar.


