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Årets GH-varpa med boule 
 
Blev i stället GH-boule utan varpa. Den ägde rum torsdagen den 8 juni på Hellasgården. 
Uppslutningen var som vanligt god. Som slutsegrare såg vi, inte helt oväntat, våra suveräner 
herrskapet Lillan och Roland Spångberg med Hans ”Basta” Stormark och Åke Olvall på 
andra plats och på en delad tredjeplats Rune Öberg/Roland Runfast och Gerd 
Hallberg/Claes Draggart. Efter väl genomförd tävling kunde deltagare avnjuta en 
traditionell torsdagsmiddag med tillbehör, som vanligt fint arrangerad av Eva och Classe. 
 
Nästa års, 2001, GH-Varpa med Boule kommer att rum torsdagen den 7 juni. Boka dagen i 
Din almanacka redan nu. 

Höstens kalendarium 
 
Sensommarens och höstens aktiviteter är några fler än vad vi haft förr om åren. Vi hoppas att 
åtminstone någon eller några ska falla Dig i smaken. Eftersom detta skrivs mitt i semestertider 
finns det något datum som inte spikats utan fortfarande är preliminärt, men verkar det 
attraktivt så ska Du boka ändå datumen redan nu i Din almanacka.  
 

Kräftskiva den 24 augusti 
 
Vi kommer som vanligt att hålla till på Hellasgården. Start blir runt 18.00 . Anmäl   senast 
fredag 18 augusti. 
Uppvärmningen sker även i år som fysisk aktivitet i form av Boule, se nedan. Vi startar upp  
kl 17.00 med  Boule-info/spel och d:o tävling under gemytliga former. Under uppvärmningen 
svarar GH för tillförseln av vätska, 17 – 18.30. Därefter någon form av frågesport.  
 
Förtäring : ca ½ kg kräftor per mun, smör, bröd, ost, kaffe och kaka, hemlig dessert, 
vatten/lättöl ingår till det facila priset 125:-. (Priset har vi inte ändrat sedan tidernas 
begynnelse, d.v.s. åtminstone inte sedan 1993). Övriga drycker medförs av respektive 
tillresande efter eget tycke, smak och behov. Reservkapacitet finnes icke hos arrangören. 
 
Medtag t.ex. även följande: Gott humör, Din egen sångröst (eller fruns/sambons om Du inte 
har någon egen), samt haklapp (egen, inte fruns), kräftlykta, hatt (gärna), ljus m.m. samt 
musikinstrument (Du bör helst även kunna spela på det). 
 
Vi (GH-styrelsen) vill gärna ha Din anmälan så snart som möjligt och definitivt inte senare 
än 18 augusti kl. 12.02. Anmälan är förpliktigande och bindande. Betalar gör Du företrädesvis 
på GH:s postgiro 50 53 33-5, eller som vanligt: ”Kända köpare har kredit till leveransen, 
övriga betalar vid klockslaget”, tyd detta den som kan och VÄLKOMNA !  
 

Blommor, blad och kanske bin 6 september 
När sommaren är på väg att övergå i brittsommar kommer GH att arrangera en rundvandring i 
Edvard Anderssons växthus ute vid Bergianska Trädgården. Växthuset har tillkommit tack 



vare en donation från grosshandlaren i glas, Edvard Anderson Här kan man ”Njuta av växter 
från Medelhavet och andra områden med medelhavsklimat och titta på kultur- och nyttoväxter 
från tropiska och subtropiska delar av världen. Njut av växter från Medelhavet och andra 
områden med medelhavsklimat. Titta på kultur- och nyttoväxter från tropiska och subtropiska 
delar av världen. Vips, så befinner man sig i en annan världsdel, och ser bl.a. olika fruktträd 
som normalt inte växer i Sverige och det doftar av Medelhavets blommande kryddor året runt. 
Universitetets tropiska samlingar visas också i växthuset.” Kommunikation med 
Roslagsbanan mot Hägernäs kl 16.33 (avstigning vid hållplats Frescati), eller med buss 
540, 40 från Universitets T-bana men då blir det en lite längre promenad för att nå målet. För 
bilburna brukar det finnas parkeringsplatser under Norrtäljevägens viadukt. 
 
Dagen är onsdag den 6/9-2000 kl 17.00. GH bjuder på guidning och entré. Det kommer att 
finnas möjlighet till kaffe och kaka efteråt på var och ens egen bekostnad. Max 25 personer, 
först till kvarn …. 
 
Anmäl till Kjell G, tel 0171-547 25 (kvällstid), mobil 0708-278 590, Janne Falk tel 85 70 13 
(kvällstid).  
 

SOTARPOJKEN 
 
Förr i tiden kunde man skrämma små barn med ”Sotarn kommer”, men så illa är det inte här, 
det handlar i stället om  

Höstens teater  
 
Den föreställning vi valt heter som sagt Sotarpojken. Stadsteaterns presentation framgår nedan. Förhoppningsvis 
blir det några fler tillfällen till skratt än vid vårt senaste besök (även om även den pjäsen kunde ha sina poänger). 
Precis som i våras försöker vi få platser till något av genrepen. Stadsteatern har ännu inte bestämt sig för om det 
blir ett genrep eller ej, vi får definitivt besked runt månadsskiftet oktober/november. Preliminärt räknar vi dock 
med någon av dagarna 20 – 24/11 (måndag – torsdag). Vi har bokat 25 biljetter, först till kvarn … . Pris blir 
gratis om det blir något av genrepen, blir det en ordinarie föreställning återkommer vi med annat pris.  
  
 
SOTARPOJKEN 
En färgrik, mustig och gripande berättelse om den 12-årige schweiziske pojken Georgio. Han 
och hans kamrater säljs av sina utfattiga föräldrar, för att med livet som insats rensa 
skorstenar i Milano. Genom att hålla samman och överlista sina förtryckare lyckas de till slut 
fly. Ett stort och färgstarkt teateräventyr, med tårar och skratt för alla och envar. 
 
Av: LisaTetzner 
Dramatisering: Jonas Cornell 
Regi: Thorsten Flinck 
Scenografi: Sören Brunes 

Musik: Ulf Dagerby 
Kostym: Inger Elvira Pehrsson 
Koreografi: Martha Oldenburg 
 

 
 
 

Å L A N D 
 
Förra årets Ålandsresa var välbesökt och uppskattad. Vi minns den trevliga samvaron, både 
runt smörgåsbordet och i övrigt. I minnet har vi också den ovanliga och kraftiga 
dragningskraft Åland utövade på båt och resenärer, inte minst när båten skulle avgå från 
Mariehamn (eller var det månne blåsten som gjorde att det behövdes två bogserbåtar för att få 
ut fartyget från kajen?). 



 
Nu är det snart dags igen och vi åker som vanligt med Birka Princess. Datum är onsdag 6 
december. Vi ser framåt och hoppas på en minst lika trevlig resa som fjolårets. Priset per 
person blir något lägre än förra året, ca 250  kr. I detta ingår resa, plats i dubbelhytt (B-inner), 
vi har höjt hyttkvalitén jämfört med fjollåret, och julbord. 26 platser är det bokat för oss i GH. 
Kostnaden för resan ska vara insatt på GH:s postgiro 50 53 33-5 senast 24 november,  . Först 
till kvarn .. 
 

Mycket Välkomna till GH:s evenemang ska Ni alla vara! 
 
 

GH-JYMPAN  
 
Det står i GH:s stadgar att dess syfte är att samla mångåriga medlemmar i Hellas till idrottsligt 
och kamratligt umgänge. Mellan raderna finns också en uttalad vilja att vårda klubbens 
traditioner och föra dem vidare. En av våra finaste traditioner är GH-jympan som dessutom är 
ett fint exempel på hur de båda förstnämnda syftena tillsammans uppfylls. GH-jympan, eller 
mer formellt Spänsta med GH har i år pågått i drygt 35-år. Gympan har allt sedan starten 
bedrivits på historisk 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. Den drar igång för 37:e året i september igen.   
 

Arne trappar ned 
GH:s mångårige styrelsemedlem Arne Jutner  har börjat trappa ned sina uppdrag inom Hellas 
för kunna njuta sitt mer än välförtjänta otium, bl.a. som ”vanlig” aktiv inom mastersimningen. 
I linje med detta har han även valt att frånsäga sig sina uppdrag som styrelseledamot i GH. Vi 
kommer att senare på något sätt uppmärksamma Arnes arbetsinsats. Det enorma arbete Arne 
utfört under en lång följd av år är välkänt för oss alla, utan den hade i alla fall inte GH kunnat 
verka på det sätt vi gör i dag och vi är skyldiga honom ett stort tack. Vi vet också att han alltid 
finns tillgänglig när vi behöver råd eller har frågor. I detta sammanhang vill vi också passa på 
att puffa för Gunnel och Arne Jutners fond med inriktning speciellt för veteran och 
motionsidrott. 
 
 

KAPITALMARKNADEN  
 
I likhet med andra periodiska utgåvor med seriös inriktning erbjuder nu även GH:aren en avdelning för ekonomi. 
Här följer en kort resumé för tillgångarna vad avser aktier och fondplaceringar i de stiftelser/fonder vars medel 
GH förvaltar. Vi har hittills fått en avkastning på ca 70000 kr på aktierna. Häri ingår främst aktieutdelning, men 
även försäljning av diverse teckningsrätter i samband med nyemissioner. Detta innebär att vi med glädje kan se 
fram mot att kunna erbjuda väsentligt ökade belopp för stipendier till sektionerna år 2001. 
 
Beträffande värdet på aktierna kan nämnas att de flesta aktieposterna har ökat i värde i likhet med kurserna på de 
fonder pengarna placerats i. Dock har kursvärdet på ett antal industriaktier, Electrolux, Stora Enso och Volvo 
sjunkit kraftigt jämfört med värdet vid årsskiftet. Eftersom en relativt stor del är placerat i dessa aktier drar de 
sistnämndas nedgång ned den totala summan av aktieinnehavets värdeökning. Skandia har löst in aktierna i 
Diligentia till en kurs av 90 SEK vilket gav ett tillskott av ca 9000 SEK. Vi har också köpt en halv börspost i 
Telia om 100 aktier. 
 
GH:s syn på förvaltningen av medlen i stiftelserna är att placerandet hela tiden ska vara långsiktigt och med en 
betryggande säkerhet. Den ska också präglas av ett ansvar gentemot GH:s medlemmar när det gäller 



förvaltningen och det får aldrig innebära att vi ägnar oss åt ett kortsiktigt spekulerande med fondernas medel. Vi 
har påbörjat diskussioner med personer utanför styrelsen med dokumenterad kompetens vad avser  placering i 
fonder och aktier i avsikt att eventuellt göra vissa omplaceringar, långsiktigt och i avsikt att höja avkastningen. 
Syftet med stiftelserna är ju att de ska ge avkastning som kommer moderklubben och dess aktiva till godo enligt 
vad som sägs i stiftelsernas stadgar, inte att de bara växer till ingen nytta. 
 

Våra jubilarer 
Datum Namn  År 
12/08 Kristina Vadem 75 
18/08 Bengt Olov Hansson 70 
26/08 Gullevie Belz 90 
29/08 Hans-Erik Andersson 50 
03/09 Börje West 60 
12/09 Lennart Hjelm 60 
29/09 Gunnar Svensson 90 
06/10 Arne Jutner 80 
09/10     Stig A Karlsson        80 

20/10 Bengt O. Johansson 70 
20/10 Ingrid Sjöstrand 70 
04/11 Marianne Lindh 80 
11/11 Tage Löfgren 80 
13/11 Bo Nilsson 85 
24/11 Gustaf Andersson 75 
07/12 Bertil Wärnfeldt 85 
07/12 Levi Lillkvist 60 
20/12 Allan Nordenstein 85 
27/12    Gunnar Olofsson        80 

 

Medlemsavgiften 
 

I GH är fortfarande bara 50:-/år. Använd postens inbetalningskort - GH:s postgiro 50 53 33-5. 
Berika gärna inbetalningen med några kronor till fonderna – FARBRORS (lång och trogen 
verksamhet, PALMERS  (juniorstipendier), JUTNERS (motion, veteran och liknande), 
KLUBBLOKALFONDEN  (säger sig själv).  
 

BINGO-LOTTO  
 
Det är ett tag kvar till hösten (även om (regn)vädret ibland har gett känslan att den redan är 
här), och då blir det som vanligt dags för BingoLotto igen. Du, som ändå köper lotter men inte 
gör det genom GH, ändra taktik och köp dem genom GH. Vi skickar ut dem med posten 
ungefär var fjärde vecka och då för de fyra närmaste veckorna i varje utskick.   Motivera 
gärna dina vänner att göra likaledes. Varje lott Du köper innebär ett bidrag som går till  
Fonderna och GH:s övriga verksamhet.  På så bidrar Du till att GH kan ordna och 
subventionera arrangemang för  våra medlemmar.  
 

Vi i GH:s styrelse är 
 
Ordf.  Kjell Gustafsson,   
Sekr.  Jan Falk,   
Kassör.  Gerd Hallberg,   
Mentorer  Claes Draggart,   

Bertil Werner  
Vårdare av Farbrors grav: Åke Olvall,   
Ledamöter: Eva Törngren,   

Sune Svärd  
Hedersordförande: Arne Jutner,   
 


