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GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2016   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan  

 

NU E’RE DAX !  
 

Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2016-02-18 

kl. 18.00 ! på Hellasgården ! 
  
Vi inleder 18.00, exaktementum!. För förtäring m.m. får Du betala 150 kr, kontant och 

subventionerat på plats. Färdiga beräknas vi kunna vara, någon gång mellan 20.00 och 20.30. 

Krubbet kommer att vara Storstugans fiskgryta eller någon god kötträtt. Tala om vilken rätt du 

vill ha när du anmäler dig. De som inte anger något val kommer att serveras fiskgryta (den är åxå 

rackarns god).  
 

Som vanligt kommer vi även att ha 

Supporters årsmöteslotteri och ringlotterier 

med fina priser (ta med stora plånboken, 

jämna pengar, två lotter 10 kr, fyra lotter 20 kr 

o.s.v.), ingen växel, men gärna dricks, 

utnämning av nya ständiga medlemmar m.m. 

Eventuellt kanske ytterligare någon tävling 

med priser. 

Föranmälan är viktig/är ett måste, med 

tanke på krubbet. Sker bäst genom att ringa 

–före mötet och senast torsdag den 11/2– till 

Kjell G, tel 0708-278 590, Janne Falk tel 

0706-201 252, Classe 0705-132 020 eller 

naturligtvis, epost kjellgus45@gmail.com, 

jan.falk@publicist.com  , classe@stroms.eu. 
 

 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer som vanligt att utdelas vid årsmötet. 

Förslag till dagordning (enligt stadgarna) finns å denna GH:ares sista sida. 
 

Evenemang 
Anmälan (förhands) till samtliga GH:s evenemang nedan görs lämpligen och oftast till till Kjell 

G, tel 0708-278 590, Janne Falk tel 0706-201 252, Classe Ström 0705-132 020 eller naturligtvis, 

epost kjellgus45@gmail.com, jan.falk@publicist.com, eller classe@stroms.eu 
 

Museum ochTeater 
Vi har tidigare om åren haft förmånen att få gå gratis 

på Stadsteaterns genrep. Tyvärr ändrades systemet för 

något år sedan så att man fick betala även på gen- 

repen. Dessutom verkar det ha dykt upp externa 

”intressenter” som ser chansen att tjäna en hacka eller 

två på att sälja gratisbiljetter. Vi kommer undersöka 

om man ändrat tillbaka efter fjolårets val och även se 

hur det fungerar på Dramaten. Hittar vi något 

intressant skickar vi epost till de som gått tidigare 

och/eller är intresserade. Hör av dig till någon i 

styrelsen. 

Museer är också intressanta. Vi kommer att se vad 

som finns och vilka som har intressanta utställningar. 

Vi återkommer på hemsidan och via e-post. 

Det har visat sig att senvinter och vår är våra med- 

lemmar strängt upptagna så de här evenemangen 

kommer till sensommaren eller hösten. 

Hör gärna av er med önskemål om vad du skulle 

vilja se! 

 
 

GH-boulen torsdag 9 juni kl 17.30 
Är en lång tradition i Gamla Hellener, tidigare hölls 

den som GH-varpan, men har sedan många år övergått 

till Boule. Den hålls alltid på en torsdag i närheten av 

Bo-dagen, och efter avslutad tävling njuter man av 

traditionell torsdagsmat med tillbehör och någon enkel 

prisutdelning till de tävlande. Inkastning från kl 17.30. 

Garantföreningen har fått en offert på upprustning av 

Boulebanan, men kostnaden har bedömts orimligt hög 

och arbetet får avvakta. Förhandsanmälan nödvändig 

och senast måndag 6 juni! 

 

GH-golfen onsdag 10 augusti 
Är ytterligare ett av GH:s traditionella evenemang. 

Den går alltid på Viksbergs Golfklubbs trivsamma 

bana. Årets GH-golf äger preliminärt rum den 10 

augusti, på eftermiddagen. Efteråt tar vi något ätbart i 

restaurangen och har en enkel prisutdelning. 

Förhandsanmälan senast onsdag 3 augusti. 
 

OBS! att Hellas alliansförenings årsmöte är TORSDAGEN den 7 april (feltyrck i 

Hellasbladet) ! 
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Riksarkivet. 
GH ser som en av sina uppgifter att värna om Hellas historia. Något som också kommer mer och mer att man söker i 

sin egen historia. Vi har planer på ett besök på de delar av riksarkivet som finns i Marieberg, tanken fanns ju redan i 

fjol men frös inne. I planerna ingår också någon form av guidning/information med vinkling mot släktforskning. 

Fortfarande siktar vi mot mitten av oktober. Mer information och pris kommer i Hellasbladet och på Hemsidan. 

Antalet platser är begränsat, anmäl gärna Ditt intresse före sommaren. Ett annat projekt under den ljusare tiden av 

året är Fjärilshuset i Hagaparken. Vad skulle du själv vilja besöka? Hör gärna av dig till styrelsen med förslag 
 

Mer om kommande evenemang informeras i Hellasbladet och på GH:s hemsida 

 
 

MEDLEMSAVGIFTEN ! 

Är numer ett måste. Är Du enbart med i GH behövs den bl.a. för att få Hellasbladet. 

Postgirot för medlemsavgiften, minst 100:-, är som alltid 50 53 33-5.  

Du kan också lämna ditt bidrag till supporterverksamheten som tidigare, 300:- (medlemskap i 

GH ingår), extra andelar kostar 125:- styck. Och/eller till GH:s övriga fonder, valfritt 

belopp. 2015 har vi kunnat dela ut drygt 100 000 kr från GH:s fonder och 

30 000 kr från Supporterfonden. 

 Glöm heller inte att Du själv kan vinna på din andel i Supporterfonden! 
 

Inbetalningskort bifogas! OBS! Att medlemsavgiften till GH måste vara betald för att Du ska ha 

yttrande- och rösträtt på årsmötet. 
 

På inbetalningskortet finns möjlighet att ge ett (alltid välkommet) bidrag till någon av GH:s 

fonder. Dessa är kortfattat: Stiftelsen Farbrors minne med inriktning på stipendier och projekt 

inom klubbarnas ungdomsverksamhet, Mille och Carl Palmérs fond för ungdomar och juniorer, 

Gunnel och Arne Jutners fond för veteranidrott och inte minst Supporterfonden med inriktning 

på elit, se nedan. Du kan åxå läsa om fonderna på GH:s hemsida, 

http://www.hellas.se/gh/ghs_stiftelser.htm 
 

Supporterbulletinen 
 

Evenemang 

Supporters medlemmar är naturligtvis välkomna att medverka vid  Aktiviteter och evenemang 

enligt ovan som går av stapeln i Gamla Helleners regi. Läs mer om aktiviteterna i detta och 

kommande nummer av GH:aren vilka självfallet kommer att tillsändas alla 

Supportermedlemmar. 
 

Medlemsavgift 2016 

Med detta nummer av GH:aren finns inbetalningsavi för medlemsavgifter för 2016 bifogat. För 

tidigare och nya bidragsgivare till Supporterfonden används denna avi fortsättningsvis för 

inbetalning av medlemsavgiften. Avgiften är som tidigare 300:- för medlemskapet och möjlighet 

att för ytterligare en eller flera extra andelar á 125:- styck öka vinstchanserna i de båda 

medlemslotterierna. 

I medlemsavgiften ingår medlemsavgiften i GH. 

(Notera att flera av Supporters medlemmar redan under december 2015 har betalat 

medlemsavgiften för 2016 så, Du som har betalat ska inte betala en gång till (om du inte vill ha 

en extra andel à 125 riksdaler). Är Du osäker om Du har betalat eller ej så kontaktar Du Classe 

på 0705-132 20 eller på classe@stroms.eu.) 
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Juldagen, 25 december, 2016 är det 150 år sedan vår grundare Ernst Klefbeck föddes. 

Förhoppningsvis kommer det att uppmärksammas vid julottan i Sofia Kyrka. Du som har tid och 

möjlighet uppmanas att närvara vid julottan och hedra minnet av ”Farbror”, Hellas grundare. 
 

Ytterligare en jubilar är vår suveräna klubbtidning, Hellasbladet, som kommit ut i 100 år. 

Första numret gavs ut i april 1916. Jubileet kommer att uppmärksammas i tidningen. Det första 

numret finns givetvis med bland de inskannade Hellasbladen på Hellas och GH:s historik-DVD. 
 

GH har varje år glädjen att kunna gratulera, för Hellas och GH:s räkning, de av våra 

medlemmar som fyller jämt (och i några fall även ojämnt). Detta verkställs av vår duktiga 

uppvaktningssekreterare Kristina Dahlqvist och ibland av någon vikarie. I år är de hela 56 

stycken. Glöm inte att gratulera våra kamrater när de fyller jämnt! 

 
Fyller När Heter  Fyller När Heter 

70 3/1 Jonas Berglund  50 23/6 Olga Karlsson 

80 16/1 Randy Fenimore  85 24/6 Arne Liljeberg 

50 28/1 Peter Lundén  75 2/7 Rolf Österholm 

70 1/2 Jan Sjösten  70 6/7 Jan Arveryd 

70 20/2 Helena Burebo  60 11/7 Lars-Gunnar Öberg 

75 20/2 Klas Örnhall  70 11/7 Curt Orbert 

50 24/2 Susanna Arbinge  75 21/7 Bengt Furberg 

50 1/3 Malin Dandanell  85 24/7 Marianne Grane 

80 8/3 Börje Karlsson  70 29/7 Jerker Axelsson 

90 23/3 Eva-Britt Widahl  60 2/8 Jan Retsloff 

85 30/3 Solweig Hansson  60 3/8 Henrik Berggren-Lagercrantz 

75 7/4 Björn Danell  85 4/8 Karin Liljeberg 

95 14/4 Erland Andersson  90 13/8 Harald Englund 

50 17/4 Karin Alfredsson  60 2/9 Lena Haggren-Råsberg 

75 17/4 Jan Hernelius  70 23/9 Kjell Löfberg 

70 28/4 Tord Hettman  50 3/10 Dalia Armaliene 

60 6/5 Lars Göran Fröjd  60 18/10 Tommy Frederiksen 

80 10/5 Bo Winald  75 19/10 Olle Bohman 

70 11/5 Magnus Stangenberg  85 2/11 Lars Ottosson 

75 12/5 Bengt-Göran Fernström  90 7/12 Brittis Malm 

90 16/5 May Aronsson  50 10/12 Kai-Anders Nilsson 

70 18/5 Lena Jacobsson  70 20/12 Mats Ekholm 

75 20/5 Karl Sidenbladh  90 21/12 Börje Pålsson 

75 2/6 Anders Lindahl  95 23/12 Greta Nyhammar 

50 6/6 Vidas Armalis  70 24/12 Yvonne Marteng 

95 6/6 Gustav Peibert  50 26/12 Patrik Brunell 

80 7/6 Pär Jensing  85 27/12 Arne Larsson 

70 20/6 Birgitta Wijkman  90 31/12 Arne Bergqvist 
 

Gamla Hellasblad digitaliseras till datorn 

GH håller fortfarande på med inskanning av gamla Hellasblad och en hel del till, dokumentering 

av svenska mästare, ständiga medlemmar m.m. för att spara dem för framtiden och göra dem 

tillgängliga för en större publik.  

För närvarande har vi skannat in Hellasblad från 1916 t.o.m. 1982, samt 2009-2015. 
 

Informationen redan i de gamla Hellasbladen är mycket informativ. Ibland kan tonen synas en 

aning burdus, men man måste vara medveten om att konversationen kamrater emellan kan vara 

rå, men hjärtlig, och med den varma underton av humor som ofta finns mellan vänner.  

Här kommer några exempel. 
 

Ur Hellasbladet nr 1 1966 
 
HELLAS SUPPORTERKLUBB 

Hellasbladet nr 2 1949 

Lag-SM I bordtennis 1949 

Ur Hellasbladet nr 6 1941  

Redan tidigt var Bladet fyllt av korta och 
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kommer under den närmaste tiden 

att ge ut ett nr av sin egen lilla 

tidning Hellassupportern. Detta for 

att slå ett slag för 

insamlingsaktionen "Farbrors 

Minne". Densamma har mottagits 

väl och många nya namn har dykt 

upp. Men man vill göra en verklig 

satsning kring hundraårsminnet av 

allas vår "Farbrors" födelse, så 

därför intensifieras verksamheten 

alltmer för att nå toppen under 

hösten. 

 

Redan på 60-talet gjordes stora 

satsningar på bidrag till klubbens 

elit under olika paroller. Namnet 

”Farbrors minne” som satsningen 

fick heta lever ju kvar i vår 

stiftelse. Och även om det idag 

inte är en samlad satsning så är 

bidragen till supporterfonden till 

mycket stor glädje för vår elit. 

Om OCH KRING 

BORDTENNIS. 

En glansfull avslutning på vår 

hittills starkaste säsong fick vi ju 

genom vårt tremannalag och dess 

nedkämpande av Djurgården i 

SM-finalerna, siffrorna 6-4 och 5-

3 tala sitt tydliga språk, och 

grabbarna, Svenne, Hasse och 

Tsappos, lät det aldrig bli något 

"snack" om var medaljerna 

skulle hamna. Men det inte minst 

roliga är, att vi ha chansen att 

göra om det flera gånger, för med 

den sisu som grabbarna har, och 

med de nya fina spelare som 

aviserat sin ankomst till oss, så 

går det nog vägen. jo, jo, det går 

an att segla i medvind, t. o. m. i 

storm (Ni minns väl inledningen 

i höstas). 

snärtiga notiser. Här är en 

 
Hellasbladets dåvarande redaktör lär 

fortfarande ha varit god vän med Nisse 

Dahlström även efter aviseringen av 

Nisses bröllop, förhoppningsvis så även 

med fru Dahlström. 

Sällskapets styrelse återfinns på vår hemsida. http://www.hellas.se/gh/styrelsen.htm 

Vi informerar även om Valberedningen som är 

Björn Holmgren (sammankallande) tel 773 14 22, Kurt Nyström tel 640 43 13 och Bengt Göran 

Fernström tel 08-97 20 07. 
 

Årsmötet 
 

Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte 

torsdagen den 18 februari år 2016 kl 18.00 å Hellasgården. (Medtages gärna till årsmötet). 

0. Mötets öppnande av styrelsens ordförande.  

1. Fråga om mötet i behörig ordning blivit utlyst.  

2. Val av a) Ordförande och b) Sekreterare för mötet.  

3. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.  

4. Styrelsens berättelse.  

5. Revisorernas berättelse.  

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat.  

Val (2015 års funktionärer inom parentes) 

7. Val av a) Ordförande (Kjell Gustafsson) och b) Övriga ledamöter, minst fyra (4), för en tid av 

ett år (Kristina Dahlquist, Jan Falk, Rune Lidsell,,Barbro Thörnelöf , Jan Dahlin, Kjell Löfberg 

och Clas Ström).  

8. Val av a) Två (2) revisorer. (Björn Sténson (aukt revisor) endast vad avser Stiftelsen för 

Farbrors minne, Hans-Erik Barner, Guy Olmin, och b) en (1) revisorssuppleant (Lennart Hjelm), 

för en tid av ett år.  

9. Val av valberedning. Tre personer, varav en sammankallande (Björn Holmgren 

(sammankallande), Kurt Nyström och Bengt Göran Fernström.  

Övrigt (ev uppgifter för 2015 inom parentes) 

10. Fastställande av årsavgift (100:-) och avgift för ständigt medlemskap (1000:-) för GH, samt 

för Supporterfonden (300 kr). Extra andelar (125 kr/st)  

11. Godkännande av ständigt medlemskap. Förslag: Christoffer Beiming, Denis Cumirija, 

Mathias Isaksson, Ola Jutner, Olof  Reneby, Roger Sjösten. De har blivit ständiga medlemmar i 

Hellas och svenska mästare i Vattenpolo. Carl Sténson, ständig medlem och svensk mästare i 

stavhopp. 

12. Frågor väckta av styrelsen eller medlem.  

13. Mötets avslutande.  
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