
GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2008   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan 

 

Hvad är närmast på gång ? Hjo  
 

Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2008-02-28 kl. 

17.30 på Musikmuseet ! 
Årsmötet äger rum på Musikmuseet, Sibyllegatan 2. Vi inleder 17.30, exaktementum!. med 

en guidning av museet under sakkunnig ledning. Sedan fortsätter vi med förtäring som består 

av en macka, ett glas vin eller ett svagare alternativ för dem så önskar och avslutar med års-

mötesförhandlingarna. För guidning och förtäring får Du betala 50 kr, kontant och subvent-

ionerat på plats. Färdiga beräknas vi kunna vara, runt kl 20.00 

Föranmälan är viktig/är ett måste, med tanke på krubbet. Sker bäst genom att ringa –före 

mötet och senast tisdag den 19/2– till Kjell G, tel 0708-278 590 eller, Janne Falk tel 0706-

201 252, eller naturligtvis, epost till kjgus@wmdata.com eller jan.falk@dn.se 
 

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att utdelas vid årsmötet. På så sätt spa-

rar vi en hel del i portokostnader som vi kan använda till andra ändamål i stället. Förslag till 

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

Teater 
Räkna med att ett eventuellt genrep sker tidigast en vecka för angivet premiärdatum, vill Du 

ha biljetter, hör av Dig två veckor innan premiär. Några tänkbara pjäser ser Du nedan, men 

finns det önskemål om någon av de andra pjäserna, så hör av Er så undersöker vi, givetvis. Se 

äfven http://www.stadsteatern.stockholm.se/.  

OBS !!!Vi har biljetter till 2008-02-11, se nedan!!! 
 
PJÄS Av vem Premiär när 

Mästaren och Margarita Michail Bulgakov GENREP MÅND 2008-02-11 

DEN ALLVARSAMMA LEKEN Hjalmar Söderberg 2008-03-28 

MORDET PÅ MARAT av Peter Weiss 2008-04-19 

 

När det börjar närma sig genrepsdax försöker vi att skicka ut en blänkare med e-post med 

ytterligare information. Vill ha en sådan påminnelse, skicka in Din e-postadress till nedanstå-

ende, likaså när/om Du ändrar e-postadressen. 

Förhandsanmälan till till Kjell G, tel 671 03 70 (arbetstid), 0708-278 590 (fritid) eller, Janne 

Falk tel 0706-201 252, eller naturligtvis, epost till kjgus@wmdata.com eller jan.falk@dn.se 

 

Krya på Dig Arne ! 

Vår hedersordförande, Arne Jutner, har kommit hem efter en tids sjukhusvis-

telse, Gamla Hellener vill på detta sätt sända Arne en Krya på dig Hälsning! 

 

MEDLEMSAVGIFTEN ! 
Är frivillig men GÄRNA. Postgirot för medlemsavgiften, minst 50 :-, är som 

alltid 50 53 33-5. Tänk även på stipendiefonderna. 

Stipendier! 
Sällskapet GH har under en följd av år haft glädjen att kunna dela ut stipendier till olika Hel-

lener för förtjänstfulla insatser för moderklubben. 2007 har vi kunnat dela ut drygt 60 000 kr. 

Det finns oftast en gemensam nämnare för stipendierna och det är att det handlar om värde-

fulla insatser som på olika sätt är till gagn för Hellas ungdomsverksamhet.     
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Vi har under de senaste åren haft glädjen att kunna dela ut mellan 50000 kr och 100000 kr 

årligen till olika välförtjänta ledare och aktiva samt till projekt inom ungdomsverksamheten i 

Hellas. Årets stipendiater kommer som vanligt att framgå av verksamhetsberättelsen.  

 

På tal om 

Teater.  Vi var 20 förväntansfulla som samlades på Stockholms Stadsteater för att beskåda 

hur man bygger Panamakanalen elller som den egenligen heter, Arsenik och Gamla Spetsar. 

Hellenerna och ett antal övriga bjöds på en härlig föreställning med teaterns grand old ladies, 

Meta Velander och Yvonne Lombard i spetsen, ackompanjerade av bl.a. en skrämt förvirrad 

Kjell Bergqvist och en lika skrämmande stelt leende Sven Wollter med en osannolikt hes röst 

som var mer skrovlig än en kombination av Eartha Kitt och Louis Armstrong. Åskådarna njöt 

i fulla drag av den fina föreställningen och den fick också bra recensioner i annars svårflirtade 

Dagens Nyheter. 

GH-Golfen 
Avhålls i år  

Torsdagen (eftermiddagen) den 15/5. Vik dagen redan nu! Låt inte barn och barnbarn 

avhålla Dig från en trivsam eftermiddag med Dina klubbkompisar. Spelplats blir Viks-

bergs Golfklubb, var annars. Ideväckare och upphovsman är Björne Andersson från  fri-idrott. 

Vi har levt upp till ambitionen att samla medlemmarna över sektionsgränserna och under åren 

hittills haft deltagare från bowling, fri-idrott, simning, orientering och en och annan multisekt-

ionell. Och, det finns alltid plats för fler. Efter avslutat värv samlas vi i restaurangen och 

njuter av en enklare måltid, våra minnen (eller ibland hellre glömda moment, dock minns 

ibland tyvärr kompisarna dessa bättre) från spelet och en liten prisutdelning. 

Förhandsanmälan till till Kjell G, tel 671 03 70 (arbetstid), 0708-278 590 (fritid) eller, Janne 

Falk tel 0706-201 252, eller som alltid, epost till kjgus@wmdata.com eller jan.falk@dn.se 

GH-Varpan med boule 
(fast utan varpa) Avhålls i år på 

Torsdagen (eftermiddagen) den 5/6. Spelplats blir traditionellt Hellasgården, självklart. In-

kastning kl 17.30 och start kl 18.00. Efter det att resultatordningen är utkristalliserad samlas 

vi för en traditionell torsdagsmåltid, utan pannkaka, men väl med andra njutbara tillbehör! 

Förhandsanmälan till till Kjell G, tel 671 03 70 (arbetstid), 0708-278 590 (fritid) eller, Janne 

Falk tel 0706-201 252 (all tid), eller naturligtvis, epost till kjgus@wmdata.com eller 

jan.falk@dn.se 

 

------------------------------Klipp här, ungefär------------------------------

GH:s kalender 2008 Klipp ut och spara i plånboken 
Klipp ur och spara 

 

Månad Dag Vad 

Febr Torsd 28 exakt GH:s årsmöte kl 17.30 prick! på musikmuséet,  

börjar med visning. 

Febr, Mars o april flera Stadsteatern, genrep 

Maj Torsdag 15 exakt GH-golfen Viksberg kl 13.00 ca 

Juni Torsdag 5 exakt GH-varpan med boule, Hellasgården kl 17.30 
 

Dem ska vi fira: Våra jubilarer år 2008 (forts nästa sida) 
Fyller När Heter 

 
Fyller När Heter 

75 02/01 Ann-Margret Elmroth 
 

85 13/01 Kurt Bride 

85 08/01 Karl-Evert Woodsack  50 16/01 Inger Östergren 
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50 21/01 Tomas Widegren  60 02/07 Per Sahleström 

50 22/01 Reija Reini  75 04/07 Björn Gullström 

60 23/01 Cecilia Sjölander  70 11/07 Wanja Wicksell 

80 28/01 Sven E Kindblom  90 12/07 Allan Adolfsson 

50 29/01 Hans Eriksson  50 24/07 Lasse Olofsson 

70 03/02 Monika Winald  80 30/07 Alf Holmberg 

85 03/02 Åke Attevall  60 27/08 Staffan Gardt 

85 04/02 Roland Spångberg  50 29/08 Jan Strindlund 

60 13/02 Majvor Nilsson  60 11/09 Bo Åberg 

60 13/02 Jan Falk  50 23/09 Torbjörn Samuelsson 

50 20/02 Veronica Berg  75 28/09 Ragnar Arve 

85 22/02 Torsten Olsson  75 01/10 Lennart Sundberg 

85 24/02 Gunnar Svensson  70 05/10 Rune Lidsell 

70 25/02 Britt Onryd  60 12/10 Lars Wärnelid 

60 15/03 Anders Johansson  75 14/10 Bo Ericsson 

50 21/03 Roger Östergren  80 14/10 Britt Grilli 

50 24/03 Pia Marin  50 18/10 Astrid Claeson 

60 26/03 Hans Ljungberg  75 19/10 Bertil Werner 

70 26/03 Rolf Wahlström  50 22/10 Jan-Erik Edlund 

70 03/04 Bernt Lindelöf  70 24/10 Ros-Weig Finell 

60 10/04 Rolf Tegeback  75 29/10 Anders Söderqvist 

60 11/04 Barbro Grufman  70 31/10 Peter Bergengren 

85 14/04 Bertil Berglind  60 10/11 Jan Ljungkvist 

90 21/04 Otto Berglund  50 12/11 Bengt Liljedahl 

75 10/05 Bo Amnell  70 15/11 Johnny Lundin 

75 25/05 Jan Elvin  60 04/12 Bo S Egerblom 

75 28/05 Olle Dahlström  60 09/12 Åke Svedmyr 

85 29/05 Lars-Erik Netterberg  90 22/12 Eva Landström 

75 01/06 Rune Nilsson  50 23/12 Maria Eklund 

70 14/06 Richard Johansson  60 23/12 Wolfgang Schneider 

60 27/06 Eva Kaijser      

 
Vi i styrelsen är: 

 Kjell Gustafsson    Skärav 3  746 39 Bålsta          hem 0171-547 25  arb 08-671 03 70         
kjgus@wmdata.com 

 Jan Falk                 Bengt Färjares v 1  182 77 Stocksund  hem 85 70 13  mob 0 706-201 252        
jan.falk@dn.se 

 Rune Lidsell           Grevgatan 42,  114 53 Stockholm           hem 662 29 15      

 Eva  Törngren        Värtav 14,  115 24 Stockholm      hem  660 81 21     
eva.torngren@swipnet.se 

 Cecilia Sjölander    Claras gr 3B, 141 30 Huddinge, tel hem 711 21 28     ceci-
lia.sjolander@bredband.net 

 Barbro Thörnelöf    Birger Jarls v 5, 130 54 Dalarö tel hem 501 504 08                                       
barbro.thornelof@tele2.se 

 Sune Svärd            Dörrv 24 2tr,  12244 ENSKEDE  hem 93 79 59    

 Kristina Dahlqvist   Yxsmedsgr 1 3 tr, 111 27  Stockholm    hem 216637                                 
kristinadahlqvist@telia.com 

 
Vi informerar även om valberedningen som är 

Kjell Löfberg (sammankallande), tel 773 14 22,   Bo Jutner, tel 640 43 13,  

Sven Kindblom tel 717 90 90. 
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Årsmötet 

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

dagen den 28  februari år 2008 å musikmuséet. (Medtages gärna till årsmötet) 

 

$ 1. Fråga om årsmötet 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 berättelser. 

Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter utdelas vid årsmötet. 

$ 5 Revisorernas berättelse. 

 Utdelas vid årsmötet.  

$ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 

$ 7. Val av styrelse för  2008  (2007 års styrelse inom parenteser) 

 A. Ordförande  (Kjell Gustafsson) 

B. Ledamöter (minst 4 st.) (Kristina Dahlquist, Jan Falk, Rune Lidsell, Ce-

ciilia Sjölander, Sune Svärd, Barbro Thörnelöf och Eva Törngren.) 

$ 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (2007 års revisorer inom pa-

rentes) (Patrik Zettergren (aukt revisor), Guy Olmin, suppleant Lars-Göran 

Åkerlind).  

$ 9.   Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.  
   (Kjell Löfberg (sammankallande), Bo Jutner, Sven Kindblom. 

$ 10. Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap. 

 Styrelsens förslag till årsavgift 50:- (oförändrat) och till ständigt medlemskap 

 1000:- (oförändrat). 

$ 11. Godkännande av styrelsens förslag till ständiga medlemmar. 

$ 12. Frågor väckta av styrelsen eller GH-medlemmar.: 

$ 13. Övrigt. 

$ 14 Mötets avslutande.  
 

OBS! Att medlemsavgiften till GH måste vara betald för att Du ska ha yttrande- och rösträtt 

på årsmötet. 

 

 
 



 
Bidrag till de fonder vars medel GH förvaltar är alltid välkommet.. De borde vara välbekanta vid  det här 

laget, men oavsett om så är fallet eller inte så är de (och stipendiernas ändamål) FARBRORS (för lång och tro-

gen verksamhet, och mer med sikte på ungdomsverksamhet och klubbkänsla än nödvändigtvis elit), PALMERS 

(juniorstipendier), JUTNERS (motion, veteran och liknande), KLUBBLOKALFONDEN (säger sig själv).  

Postgiro som nedan, och nämligen 50 53 33-5.  

Tänk även på de andra fonder som ger stöd till sektionernas verksamhet i Hellas, Supporterklubben, Stipendie-

fonden och Rune Lidsells ledarfond. Ett bidrag ger ett värdefullt tillskott till klubbens verksamhet. 

 

 

GH-JYMPAN 

 
GH har alltid försökt sträva för både den intellektuella och fysiska kvalitén hos våra med-

lemmar.  De har anammat denna strävan och flitigt deltagit i våra olika aktiviteter. En av våra 

finaste och äldsta aktiviteter är GH-jympan eller mer formellt Spänsta med GH som har i år 

pågått i drygt 35-år, mer exakt för 44:e året. Gympan har allt sedan starten bedrivits på histo-

risk mark, i Storkyrkoskolans Gymnastiksal. Den är välrenommerad inte bara i Hellenska 

kretsar utan ryktet om dess kvaliteter har även spridit sig utanför klubben och är så populär att 

det inte behövs någon reklam, deltagarna kommer ändå. I spetsen för det hela står eldsjälen 

Paul Milestad. Du som är intresserad, kontakta Paul, tel 650 03 78 . 

 

 

GH-Golfen 
Avhålls i år  

Torsdagen (eftermiddagen) den 15/5 Spelplats blir Viksbergs Golfklubb, var annars. En trev-

lig välskött, lätt (ibland mer) kuperad och omväxlande bana strax söder om kungliga huvud-

kommunen. GH-golfen är sedan några år en tradition. Ideväckare och upphovsman är Björne 

Andersson från  fri-idrott. GH har i viss mån levt upp till ambitionen att samla medlemmarna 

över sektionsgränserna, vi har haft deltagare från bowling, fri-idrott, simning, orientering och 

en och annan multisektionell. Och, det finns alltid plats för fler. Efter avslutat värv samlas vi 

i restaurangen och njuter av en enklare måltid, våra minnen (eller ibland hellre glömda mo-

ment) från spelet och en liten prisutdelning. 

Förhandsanmälan till till Kjell G, tel 671 03 70 (arbetstid), 0708-278 590 (fritid) eller, Janne 

Falk tel 0706-201 252, eller naturligtvis, epost till kjgus@wmdata.com eller jan.falk@dn.se 
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