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Kallelse till

GH:s ar smote 19 6?

tisdagen den 14 mars kl. 19
Mb'tesplats: _ Svartmangatan 20 - 22

Harmed inbjudes alia GH:are till arets trevligaste traff vilken halles i sam-

band med arsmotet. Som vi meddelade redan i forra GHtaren har vi i ar flyttat

fran Soder till Gamla Stan dar vi koramer att traffas i en verkligt tjusig

mil jo i vackra gamla kallarvalv under Storkyrkans skola, Narmaste T-bane-

station ar Gamla Stan och sedan gar man Tyska Brinken upp till Svartmangatan

och tar dar av till hoger, Snett emot polisstationen ligger ingangen, Som

vanligt blir det efter arsmotesforhandlingarna en god supe^ best§nde av smor-

gasbord, varmratt, ol, vin och kaffe for det verkligt billiga priset 20 kroner.

De senaste aren har det varit fullt och litet trangt men denna lokal ar storre

sa nu kan vi ordna det annu trevligare for er, Vi hoppas ocksa kunna bjuda pa

ett litet extra trevligt inslag under kvallen.

Vi maste be om anm&lan i fbrvag till arsmotessupen for vi maste bestalla ma ten

fran annat hall och da gar det ju inte att trolla fram nagra extraport ioner

under kvallen. Ring darfor till palle tel, 18 1? 16 senast den 10 mars och

anmal dig.

FlLKO!!fflFDM 14 JIARS OCH GLSM INTE. F5R1SMI.LA1I

Visningen av Folishuset den 9 febr. blev mycket uppsEattad av de 53 som var med.
Vi fick uppdelade i grupper vara med om en rundvandring till Kriminalpolisens
tekniska avdelning. Polismuseet och efter kaffe och tarta till Radiocentralen,
Folisen hade stallt guider till forfogande och ordnade pa basta satt for oss.
GH tackar Polisen for en verkligt trevlig kvall.

Sedan arsskiftet har tva av vara kamrater avlidit. Filip Andersson f. 1893, god
tennisspelare och i flera ar med i sektionsstyrelsen, Hans Santesson, f. 1907,
sprinter av fin klass, var med i SM &ren 1928-1935. GH sande som en sista hals-
ning fran oss kransar till jordfastningarna,

Pbdelsedagar under mars. Fyra 50-aringar. 11/3 Hellas ordf. Nils Horjel, 14/3
Lars Ryberg, 21/3 Bror Andersson och 28/3 Valter Jironsson. GH gratulerar.'
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