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SPRAKROR FOR SALLSKAPET GAMLA HELLAS-
POJKAR OCH HELLAS SUPPORTERKLUBB
UT GIVES UTAN PRESSTQD QCH VIP BEHOV.
REDAKTOR: ALLTID NAGON. '

HARMED HAR SALLSKAPETS STYRELSE (GH) ARAN ATT INBJUDA till

JUBILEDMSFEST (55) fredagen den 13 maj 1977 i och vid NYCKELVIKENS

i Nacka enligt fbljande.

l)Abonnerad buss avgar Medborgarplatsen kl 18.30* (De/den som inte bnskar
medfblja buss meddelar detta vid anmalan - det galler att berakna antalet
passagerare). For att Du skall hitta ratt buss har vi "fotat11 in denna

har intill.

2) Vi samlas i Nyckelvikens museum (fran 18.30) for
att "varma upp".

3) Nagon ging mellan 19.00-19S atormas borden.(i corps
de 1'ogi). De som har fbnn&nen att komma at en sittplats
serveras (arrangbrerna forbehaller sig dock ratten att
vidta smarre andringar)

ffl

VASTKUSTSALLAD a la DRAGGART smor o brod

OXFILB GH med pilucker

NYCKELVIKSKAFFE med HELLASTARTA

Drycker: Vatten/61, rodvin, Cederlunds puns
ingar i priset. "Snabel" till fbrratten _̂
serveras men betalas^.av envar tillresande,

3 b) Anmalningstiden for eventuella tal har utgatt,

4. Kl 21.00 - Pansen kan borja till tonerna av GH still going boys, ̂ "orfrisk-
ningar till facila priser. Dragning i GH-lotteriet. (Se notis ̂& onnaa yAa

Cjtf
5. Nagon gang mellan 23.00-24.00 serveras vickning i musket.

6. 00.30 den 14 maj 1977 ĝ -r abonnerad buss ater till urbaniseringen.

7. KOSTUAB 45? - vilket inkluderar busstransporten, uppvarmningen, mat o dryck
(J0 Hi] vid middagen utom "snabelnfl, vickningen. Anmalan och betalning sker lamp—
o * ° * ligast till GH-kassoren Stig Holminnoch GH:s postgiro 50 53 33 - 5. DU

SKALL HA ANMALT OCH BETALT SENAST SONDAGEN DEN 8 MAJV

DEN SOM FARDAS MED EGEN BIL - eller medfoljer dylik - aker ut genom Danviks-
tull - fbljer motorvagen en bra bit mot Gustavsberg - tar av till hb'ger vid
skyltar 228 SALTSJOBADEN STORANGEN men iker givetvis inte till dessa trakter
utan tar sedan av mot vanster - over motorvagen - skyltar Augustendal, ikdalen
- fbljer skyltarna (omedelbart till hbger nar man passerat over motorvagen)
mot Augtfstendal och letar sedan pi hbger sida reda pi skylt till NYCKELVIKEN -
parkering omedelbart till vanster nar man/ om man kommer fram till garden.

Ring Stickan, tel 43 78 03, Lasse tel 64 02 87, Edvin 53 13 22
Har foto av "tjanandi51 brbder

t v Arne Nyhammar t h
Claes Draggart

VILL DU BOKA


