
GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2010   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan 

 

Hvad är närmast på gång ? Hjo  
 

Kallelse till GH:s Årsmöte Torsdag 2010-02-25 kl. 

17.00! 
Svartbrödraklostret och Zum Franziskaner 

 
GH:s årsmöte 2010 har historiska förtoner. Vi börjar med en djupdykning i den Stockholmska 

historien. GH har ordnat en visning av Svartbrödraklostrets Härbärge. Södra Benick-

ebrinken 4  i Gamla Stan. De som kan sin Evert Taube vet att kvarteret är Venus. 

  

Vi inleder 17.00, exaktementum!. När visningen börjar låser vi dörren efter oss, så Kom i 

Tid . Vi kommer att få en guidning av museet under sakkunnig ledning.  

 

Efter en spännande guidning så fortsätter vi sedan till Lilla Zum (Franziskaner) för årsmötes-

förhandlingar och en måltid med någon av Franziskaners klassiker (GH väljer åt Er), löl 

eller vatten, samt kaffe och kaka. För dem som så önskar finns möjlighet till andra drycker 

på egen bekostnad. För guidning, entré och förtäring får Du betala 150 kr, kontant och sub-

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

 

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

mötet och senast torsdag den 18/2– till Kjell G, tel 0708-278 590 eller, Janne Falk tel 0706-

201 252, eller naturligtvis, epost kjell.gustafsson@logica.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. 

 

Anmälan (förhands) till GH:s evenemang nedan görs lämpligen och oftast till Kjell G, tel 671 

03 70 (arbetstid), 0708-278 590 (fritid) eller, Janne Falk tel 0706-201 252, eller naturligtvis, 

epost till kjell.gustafsson@logica.com eller jan.falk@dn.se . 

 

ARNE JUTNER 
GH:s hedersordförande och förre ordförande gick ur tiden 8 november 2009. Han kom med i 

Hellas 1931. Arne var en av de stora  i vår klubb, både som aktiv i idrottsman i bassängen och 

i många styrelser. Under en mängd av år fick både simsektionen och andra delar av Hellas ha 

glädje av hans krafter. Han var ordförande i GH i mer än 25 år, han var med och grundade 

supporterklubben och på senare år var han en av Mastersimningens förgrundsgestalter i värl-

den. Vi minns också Arne som människa. Många av oss har haft förmånen och glädjen att få 

arbeta med honom, ta del av hans erfarenheter och kreativitet och fått ha honom som vän och 
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som mentor. Arne lämnar ett tomrum och en saknad men vi har också många minnen till-

sammans med honom. GH och Hellas har förlorat en av sina största. 

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

ha biljetter, hör av Dig två veckor innan premiären. GH har fastnat för Drottning Kristina, 

men finns det önskemål om någon annan pjäs, så hör av Er så undersöker vi, givetvis. Se 

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

På Stadsteaterns hemsida finns vårens program med ett antal intressanta pjäser och med mer 

eller mindre högaktuella och meriterade skådespelare. Följande (pjäser) kan nämnas  

 
PJÄS Av vem Premiär när 

Drottning Kristina  Pam Gems 2010-04-29 

 

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

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

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

 

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

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

Inbetalningskort bifogas ! 

 

GH:s traditioner 
Är bl.a. våra stipendier och återkommande evenemang 

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. 2009 har vi kunnat dela ut drygt 50 000 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.     

GH-Golfen 
Avhålls i år  

Onssdagen (eftermiddagen) den 19/5. Vik dagen redan nu! Visa Din slagfärdighet och låt 

inte golfmotståndare avhålla Dig från en trivsam eftermiddag med Dina klubbkompisar.  

Spelplats blir Viksbergs Golfklubb, var annars. Vi har levt upp till ambitionen att samla med-

lemmarna över sektionsgränserna och under åren hittills 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 moment, dock minns ibland tyvärr kompisarna dessa bättre) från spelet 

och en liten prisutdelning. Förhandsanmälan senast 12/5. 

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

Torsdagen (eftermiddagen) den 3/6. 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 senast 27/5. 
 

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


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

GH:s kalender 20109 Klipp ut och spara i plånboken 
Klipp ur och spara 

 

Månad Dag Vad 

Febr Torsd 25 exakt GH:s årsmöte kl 17.00 prick! Svartbrödraklostret 

visning, samt årsmöte på Zum Franziskaner, 

April Ett antal (olika) Stadsteatern, Drottning Kristina  genrep 

Maj Onsdag 19 exakt GH-golfen Viksberg kl 13.00 ca 

Juni Torsdag 3 ganska  GH-varpan med boule, Hellasgården kl 17.30 
 

Dem ska vi fira: Våra jubilarer år 2010   
GH har varje år glädjen att kunna gratulera, för Hellas och GH:s räkning, de av våra med-

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

uppvaktningssekreterare Barbro Thörnelöf. 

 
Fyller När Heter 

 
Fyller När Heter 

'80 02/01 Inga Retsloff  '70 10/06 Kurt Nyström 

'70 05/01 Lars Holsteinsson  '75 13/06 Lennart Eriksson 

'60 08/01 Gunnar Carnolf  '80 19/06 Lars-Erik Hultman 

'90 18/01 Gunvor Lund  '70 28/06 Bertil Wistam 

'95 27/01 Lennart Mossberg  '80 15/07 Georg Tsappos 

'90 02/02 Erna Hammarlund  '85 28/07 Carl-Gustav Bergman 

'95 04/02 Bo Bäckström  '70 29/07 Arvo Piibor 

'60 11/02 Eva Wickman  '70 03/08 Bengt Lundin 

'50 15/02 Maria Wasing  '85 12/08 Kristina Vadem 

'50 16/02 Mats Jarl  '60 15/08 Ann Molin 

'80 08/03 Gunnar Jonsson  '80 18/08 Bengt Olov Hansson 

'90 27/03 Margot Sulling  100 26/08 Gullevie Belz 

'90 29/03 Ingemar Kjellertz  '60 29/8 Hans-Erik Andersson 

'60 09/04 Mickael Bortz  '70 03/09 Börje West 

'60 12/04 Bertil Samuelsson  '70 12/09 Lennart Hjelm 

'80 14/04 Marianne Annergård  '70 24/09 Taisto Laine 

'70 17/04 Uno Fröjd  '60 13/10 Ann-Marie Alm 

'60 23/4 Ingrid Stalin  '80 20/10 Ingrid Sjöstrand 

'60 25/04 Ingrid Stalin  '90 04/11 Marianne Lindh 

'90 08/05 Holger Hanner  '95 13/11 Bo Nilsson 

'60 09/05 Lars-Magnus Karlsson  '85 24/11 Gustaf Andersson 

'50 18/05 Jan Hongell  '60 24/11 Solveig Luckhurst 

'70 22/05 Lars Haglund  '70 07/12 Levi Lillkvist 

'90 30/05 Bertil Almqvist  '75 28/12 Pelle Karlsson 

 
Vi i styrelsen är: 

 Kjell Gustafsson    Skärav 3  746 39 Bålsta          hem 0171-547 25  arb 08-671 03 70         
kjell.gustafsson@logica.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      
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 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 

 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. 

Årsmötet 

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

dagen den 25  februari år 2010 å Zum Franziskaner. (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  2010  (2009 års styrelse inom parenteser) 

 A. Ordförande  (Kjell Gustafsson) 

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

ciilia Sjölander,Barbro Thörnelöf och Eva Törngren.) 

$ 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (2009 års revisorer inom pa-

rentes) (Patrik Zettergren (aukt revisor) endast vad avser Stiftelsen för Farbrors 

minne, 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 100:- (förändrat) 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. 
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