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Hej, hej och valkomna ater fran semestern sora naturligtvis varit fin
for det bar ju varit en ovanligt bra sommar i ar. Carfor kanner du dig natur-
ligtvis pigg och glad nu och vill val fortsatta att vara det under vinterhalv-
aret, som snart borjar. Det ar klart att GH skall forsoka hjalpa till att ord-
na nagot trevligt och darfor satter vi redan nu igang rned ett par saker, soni
du kan fa gladje av.
Vi borjar med teaterabonnemanget
Som vanligt ordnar vi abonnernang pa Stadsteatern till verkligt billiga priser,
kr. 9:50 pa framre parkett d.v.s, bank 1 - 11, sa att alia kan kosta pa sig
och frugan att ga pa teatern i vinter. Vinteras abonneinang omfattar 5 fb're-
stallningar troligen 2 under hosten och 3 under varen.
1, Sagokoraedi av Schwarz som heter "Draken" raed bl.a, Toivo Pawlo och Maud

Hansson.
2._i;Leva sora svin i valpolerat rum" ar en rausikalisk komedi av John Arden.

I rollerna bl.a. Ake Gr5nberg, Yvonne Lombard och Marianne Stjernqvist,
3. Gogols "Revisorn" och har spelar Karin Kavli och G5sta Ekman huvudrollerna,
4. En nyskriven pjas av Lars Forsell "Christina", bon drottningen ni vet

och fihon" spelas av Gun Arvidsson.
5.^J3hakespeares "En MidsoramarnattsdrSm" dar Puck spelas av Gosta Ekman och
~;6r ovrigt medverkar Bengt Virdestam, Gun Arvidsson, Lena Granhagen och
Gosta Bredefeldt.

Som svnes en omvaxlande och intressant spelplan. - Det ar det enklaste som
finns att vara med i GH:s abonnemang. Du ringar bara till Palle Bjorklund,
sarmna latta tel.nr som forr ora aren 18 17 16 och talar om hur raanga biljetter
du vill ha, sen kan du ga tillbaks till favoritfatoljen och relaxa for GH
skoter resten. Du behover inte ha besvar med att sta i nagon biljettko utan
i god tid fore varje f5restallning far du biljetterna hemsanda. Betalningen
delas upp sa att du betalar i 2 omgangar, hostens fb'restallninpar for sig
och varens for sig. Du far ett ifyllt inbetalningskort sa allt ar sa enkelt
soin det kan vara, Det enda du nu behover gora ar att bestamraa dig och sa
ringa fore den 20 September och anmala dig.
Spansta med GH ...„ borjar torsdagen den 14 September kl. 20.
Det ar klart att du vill behalla den fina kondition du skaffade dig under
semestern. Eller gjorde du inte ???? I sa fall ar det pa tiden att du tanker
litet pa figuren och hjartat nu. Far vi ge dig ett gott rad. Ga bort till
st~~a spegeln och titta hur du ser ut fran sidan och sa var riktigt arlig
moo dig sjalv. Det dar soin putar ut som en bulle nedanfor brostkorgen det ar
val i alia fall inte muskier. Som sagt var, var arlig. Just det, det ar fak-
tiskt en liten kalaskula, och sarskilt kladsam ar den inte heller och inte
sarskilt nyttig att ha och inte ...... Ja, nu far det racka, men du ar snyg-
ga"> och mar battre utan. Nu kan du fa hjalp med att ta bort den pa ett
trevligt satt. Kora med i GH:s gymnastik torsdagar kl. 20 i gymnastiksalen
Storkyrkans skola, Svartraangatan 20 - 22. Du far inte bara gymnastik i ett
trevligt gang utan ocksa dusch och harligt bad efterat och vi kan garantera
att nar du sedan gar hem kanner du dig verkligt uppiggad. Kladsel: gymnastik-
skor och for ovrigt hur sorn heist men medtag tval och handduk.
PS. Sit1/inte dar och sloa langre utan ga in for nya djarva mil och bli en
frisk och sund manniska. Kom med.•

PS. PS. Glom inte att ringa om teaterbiljetter, bestam dig omgaende och
ring genast annars glomrner du. Det brukar vara sa.

PS. PS. PS. Du har val betalt arsavgiften, den dar tian du vet.

Hej, hej, Det komraer snart mer nytt fran GH,fronten,


