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Hostens GH-evenemang med bl.a. bio- och teaterbeso'k bar varit
mycket omtyckta. Filmen Varldens Sju Underverk pa Vinterpalatset
som vi fick se den 4 oktober samlade 126 GH:are med familjemedlem-
mar. Vi tackar Calle Nelson som ordnade sa. att vi fick se denna
tjusiga film for betydligt reducerat pris.

De 50 bil«jetter vi hade tingat till abonnemanget pa Stads-
teatern tog hastigt slut, men vi lyckades att skaffa ytterligare 28
innan det blev definitivt stopp. Hittills har spelats tva av abon-
nemanget s sex pjaser, Farakallan och Tuppen, och den 9 februari far
vi se nasta, som blir Othello med Anders Ek i huvudrollen. Av vad
som framkommit ar besokarna nojda med detta abonnemang, och styrelsen
har redan underhandlat med Stadstestern om fornyat abonnemang f5r
nasta spelar, sa att vi ska 11 kunna fa se pjaserna litet tidigare
efter premiarerna« Det ar inget som hindrar att redan nu anmala sig
for nasta spelar, tvartom ar det bara bra for styrelsen att vets hur
manga biljetter som skall tingas. Det ar ju ofta sa att man har
lust att ga pa teatern men liksom ej kommer sig for, da man tycker
det ar besvsrligt att ga och kopa biljetter i forvag, vilket for det
mesta Sr no'dvandigt* Allt detta besva'r slipper man vid abonnemanget,
da man langt i forvag vet vilka dagar man far se pjaserna och genom
styrelsens forsorg far biljetterna hemsanda i god tid fore f6rest§ll-
ningen.

Efter sista forestallningen for hosten hade stvrelsen ordnat med
en liten tesupe pa Margaretaskolan, Drottninggatan, med tyvarr litet
for fa deltagares men bade trevligt och mycket gott. Vi tanker nog
forsoka upprepa detta efter nagon av varens forestallningar och hop-
pas da att det skall bli mycket fler deltagare.

Arsmotet kommer att hallas nagon dag i mitten av februari men
vi har annu e.j kunnat fa klart med lamplig lokal. Om dagen passar
f6r Sven Lindhagen har han lovat att under kvallen beratta om Rom-
olympiaden, och sa 'ar det naturligtvis meningen att vi skall ata en
bit och dessutom fa gott om tid att prata med varandra.

Vad skall vi kunna hitta pa for trevligt i var? Styrelsen har
faktiskt ett forslag som vi tror skall kunna bli mycket trevligt och
det galler en fa'rd till Drottningholm en varm och ljuvlig va.rkvall och
bese slottet och teatern, Vi har ocksa forsokt att ordna med bes§k
hos bade Marabou och Vin- och Spritcentralens nya anlaggning vid Arsta-
dal, men tyvarr tar dessa endast emot pa dagarna och da har vi ju
inte tid.

Den 2? december fyller Georg Blomkvist 50 ar, den 9 januari dukar
Sven Blumenthal kaffebordet for dem som vill gratulera honom pa 60-ars-
dagen och den 31 januari fyller Hugo Begelius 70 Icr. VI GRATULERA.

Om det ar nagon som kanner pa sig att han resterar med arsav-
giften gar det bra att sanda in den, om det blir nagra pengar kvar
nar julklapparna ar fardigkopta.

Till sist vill styrelsen onska Er alia

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ARC


