
GHcaren/HellaBBUpport-ern

Nr -1--arg~16~sop-Gcnb<3r 1959

Medlemsavgift GH 10:- Giro 505553/Supportersklubben 120:- Giro
555696

ORIENTERING

Styrelserna. for GH och Supporterklubben halsar m^dieminarna valkomna
ater till stcnbkrien och de s k naringirna. Yad menas med rubrice-
ringen fragar sig med storbta sanuolikhot van av ordning. Lat oss
lamna en kort forklaring. Manga av laedleEaarna i C-II ar avert medlem-
mar av Supportorklubben. Med tankc p& detta bar en visa samordning
b"1 ivit aktuoll for verksamhaten under Iiostcn i de bdda organisa-
tioncrna, Supportcrklubbens och GH:s aktiTitcter erbjuds darfbr
bada klubbarnac- medlcmmar omsonidigt. Mer om detta nedan.

SUPPOETEEKLUBB^H

bar for att astadkomma en god uppslutning kring Hellas och Dagens
Nyheters 20-mannasiruning ett form&nserbjudande. Det galler biljetter
till 20-manna, som i ar anordnas for 50ie gangen. Tavlingen gar sb'n-
dagen den 9 novamber i F£rsgren_ska badet kl 1830. Varje medlem i
GH och Supporterklubbc-n erhaller on fribiljett sa lange lagret
-acker. Sittplats 8:- eller staplats 5:-. (Endast 200 sittplatser
fi'ins disponibla) •> Den som utb'ver fribiljett bnskar ytterligare
biljetter kan rekvirera dessa ge-nom att sand a in betalning pa
klubbens postgiro 65 56 96. Arnc Jutner lamnar narmare upplysningar
per tel 42 4-6 63 sakrast 18-19.

Programmet kring 20-manna blir av hbgsta klass. Erbjudandet om fri-
biljetter galler fram till den 4 oktober, da ev bverblivna biljetter
kcmmer andra grupper i Hellas till godo.

PS Ett villkor ar fbrknippat aied f ribil j etterna. Den som till aven-
tyrs inte kan utnyttja sin biljetb mastc satta nagon i sitt stalle.
Inga tomma platser vill vi se.

E1T PUPP

for Supportcrklubbens stbdjando vcrksamhet i ar bcnamnd i!Fram for
Hellas" passar vi ocks?3 pa att gbra. De hellener som kan och bnskar
gbra en extra insats pa det ekonomiska planet for Hellas idrotts-
liga verksatahet kan gbra detta genom att satta in 120;- pa klubbens
postgiro 65 56 96, Inbetalningen kan gbras pa en gang eller i delar.
""^T.vott bifogasr Den som betalt hela beloppet deltar i den sedvan-
liga utlotunJngen av vinster bestaende av penninglotteriets lott-
•ediar till dragningcn den 15 december. Traditionsmassigt sker ut-
iottningen vid en avslutningsfest5 dar den hellenska trivselandan
placeras i hbgsatet. Upplysningar genom Stig Pledenstrbm, tel 49 90 07,
Bo Theander, tel 89 38 14, Sten Agardh, tel 81 24 86, Mats Hellstadius,
tel 765 50 73, Arne Jutner, tel 42 46 63.

SUPPOETR/iE och GH:are

erbjuds i bvrigt fbljande aktiviteter under hbsten.

SPANSTA MED GH

under ledning av Eolf W Jonson i Storkyrkans skola* Bastu och efter-
snack m m. Boffe lamnar narmare information pd tel 767 36 21, kvalls-
•;iT, Start redan torsdagen den 18 sept.
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blir det tisdagen den 14 oktober kl 1900. Man blir biuden pa nagot
latt och gottj far se film och arbetet i kbket. Minst 20 oeh hogst
40 far vi vara. Anmal an senast 7 okt till G-unnel Jutner, t,el 42 46 63 s

arbetet 23 34 50.

ABOMEMAWG- Pi STADSTEATERN

Efter ett sabba,tsar kommer vi ater med abonneman pa Stadsteatern.
Det har blivit en ny chef - "nya kvastar o s v". Det blir som van-
ligt sex pjaser som ingar i abonnemanget, 3 pa hosten och 3 pa varen.
Wu siktar vi in oss pa hosten i forsta hand, da vi far se

GULLIVERS RESOR av Swift en latt och trevlig pjas, som lampar sig for
hela farniljen. Por barn i aldrarna 10-16 ar betalas 5:- per st.
SJUNDE BUDET eller STJAL LITET MINDRE av Dario Jo. En garanterat
rolig kvall. SPELMAN P! TAKET (Piddler on the Roof) av Stein och
Harnick. Den senaste stora musicalframgangen som inte far missas.

GH:s abonnemangsform ar det enklaste sattet att verkligen komma
ivag pa teater. Ring till Palle Bjbrklund, tel 18 17 16, och anmal
dig. Biljetterna blir hemsanda cirka en vecka fore fbrestallningen.
Biljettpriset ar pa framre parkett (bank l-ll) dar vi tanker sitta
10:50 mot ordinarie pris 16:-. Anmal alltsa omgaende till Palle
dock senast 29 sept.

MMMMMMMribwIM

HAWDBOLLSSUPPORTERS (for Hellas)

traffas pa E-sektionen i Eriksdalshallen nar allsvenskan satter
igang i okt.

RWJ/AJ/PB

-


