GH:aren nr 5 ungefär i nådens år 2004

Redaktör är som vanligt alltid en eller annan

Hvad är närmast på gång ? Hjo
Besök på Cornelis Vreeswijkmuseet
Vi vill också puffa för ett besök på Cornelis Vreewijkmuseet tisdagen den 16 november kl
17.30.
GH tar ut en egenavgift på ca 50 riksdaler av varje besökande. Då ingår inträdesavgift och
guidning samt macka och öl/vin/dryck efteråt. Det finns fortfarande platser kvar
Museet finns på adressen Trångsund 8 i Gamla Stan. Här finns en innehållsrik samling med
kuriosa och annat intressant med anknytning till den store och folkkäre trubaduren och musikanten.
Mer om museet hittar Du på http://www.cornelis.nu/index.html.
Förhandsanmälan är ett måste. VÄLKOMNA !

GH-Golfen
avhölls
Torsdagen (eftermiddagen) den 13/5 Spelplats var Viksbergs Golfklubb. För andra året bjöd
GH in till GH-golfen och därmed har det blivit en tradition. Ideväckare och upphovsman var
Björne Andersson från fri-idrott. GH börjar även i det här sammanhanget leva upp till ambitionen att samla medlemmarna över sektionsgränserna, i år räknade vi in kamrater från bowling, fri-idrott, simning och någon multisektionell. Förra året såg vi även deltagare från Orientering. Men handboll och tennis, hur är det med golfandet hos Er, det skulle vara trevligt att
även se deltagare från Era sektioner till kommande år, det finns alltid plats för fler. Vi var sex
tappra som samlades för att avnjuta en eftermiddag med glada kamrater, härligt väder och
natur och lagom kroppsansträngningar. Banan visade upp sig från sin bästa sida och så även
deltagarna, nåja rätt så hyggligt i alla fall. Författaren hade första nio hål som han helst vill
glömma, men de sista nio gick betydligt bättre. Kamraterna i bollen karakteriserade utslagen
på denna del som dead center, (det handlar då om utslagens riktning, inte om portugisisk fotboll). För övriga deltagare gick det ännu bättre vilket framgår av resultatlistan nedan. Efter
avslutat värv samlades vi i restaurangen och njöt av en enklare måltid, detaljer från spelet och
en liten prisutdelning.
Resultat: Magnus Egerblom 39 p, Peter Fernström 35 p, Bo Egerblom 33 poäng, Johan
Hansson 29 p, Björn Andersson 26 p, Kjell Gustafsson 22 p.
Johan Hansson får med en bild av sin fina swing representera deltagarna.

GH-Varpan

Numera med Boule fast utan varpa
Är en annan av GH:s stolta traditioner. Den avhålls, också av tradition , alltid på Hellasgården
och den torsdag i början av juni som ligger närmast Bo-dagen. I år ansågs denna torsdag vara
3 juni. Vi som samlades för att kämpa om äran och lite till var Hans ”Basta” Stormark, Åke
Olvall, Sune Svärd, Roland Runfast. Dessutom hade vi nöjet att få se ett antal av deltagarna i
GH-jympan, de hade valt att förlägga sin terminsavslutning till Hellasgården samma kväll. Av
nämnda orsak förstärktes då bouledeltagarna till och från av Paul Milestad och Arne Liljeberg, när inte avslutningsbestyren krävde deras insatser. Övriga gympadeltagare utgjorde hejaklack och deltog vid befintlig vätskekontroll.
Efter en hård, spännande och kompentent kamp utkristalliserade sig Hans ”Basta” Stormark
som segrare. När tävlingen avslutats samlades vi i Hellasgården för att avnjuta den traditionella torsdagsmiddagen (utan pannkaka) och en välförtjänt prisutdelning. Tyvärr missades en
väsentlig del av ärtsoppemåltiden genom arrangörens orutin, men vi lovar att åtgärda detta till
nästa år.

THEATER
Har vi också hunnit med. Vi var ett tjugotal rutinerade besökare, och några nya, som samlades
på Stockholms Stadsteater för att beskåda genrepet av ”Din Stund på jorden” (Vilhelm Moberg). Föreställningen hade ett intressant upplägg, man lät det traditionella samspelet med
ackompanjeras av musik som accentuerade handlingen och höjde dramatiken. Till detta ska
fogas eller snarare infogades ett antal korta dansnummer som ytterligare förstärkte pjäsen. Det
började lite tvekande, men lyfte sig allteftersom tiden framskred. Om man hade några farhågor att föreställningen skulle kännas lång och tung så kom dessa på skam. Man gick nästan
piggare därifrån än man kom dit. Kompetent skådespel med bl.a. Ingvar Hirdvall, Carl-Åke
Eriksson och Marika Lagercrantz. Ska bli intressant att se vad kritikerna anser.

Mer Teater
Ska det bli, vi satsar tungt
Stadsteatern har inte lagt det stora vårprogrammet än, men i januari har man premiär på Fordringsägare av Strindberg. Pjäsen beskrivs som en Tragikomedi. I rollerna finns bland annat
Helena Bergström. Kjell Bergqvist och Philip Zandén. Premiären är satt till 2005-01-15 vilket
torde innebära ett genrep någon gång i början samma vecka, gissningsvis någon av dagarna
11, 12 eller 13:e januari.

Årsmötet
Puffar vi för redan nu. Det ryktas om ett mycket intressant museum nära Stockholm City,
nämligen Dansmuseet. Datum är preliminärt tisdagen den 22 februari. Mat och guidning
ingår i priset.
Mer info kommer senare.

GH-JYMPAN
GH har alltid försökt sträva för både den intellektuella och fysiska kvalitén hos våra medlemmar. 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 38:e året. 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.

Välkomna
Bidrag till GH:s fonder
är alltid välkommet. Från dem delas årligen ut stipendier till aktiva och/eller ledare i Hellas. 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 trogen verksamhet, 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.
Tack vare de generösa bidragen som flutit in till fonderna har GH de senaste åren kunnat dela ut ca 60000 kr per
år i stipendier till förtjänta klubbmedlemmar.
Tänk även på de andra fonder som ger stöd till sektionernas verksamhet i Hellas, Supporterklubben, Stipendiefonden och Rune Lidsells ledarfond.

GH och Supporterklubben samarbete eller hopslagning?
Ska Supporterklubben och Sällskapet Gamla Hellener, GH, slås ihop? Frågan har aktualiserats . I Hellasbladet tas frågan upp till diskussion. Hör gärna av Dig med Din åsikt
BINGO-LOTTO
Fortsätter vi att puffa för. Även om programmen kanske kan kännas åtminstone annorlunda jämfört med de under Lokets tid så kan man inte blunda för att den andel som vi får är väl så positiv för vår ekonomi. Dessutom
bevakas ju Dina (eventuella) vinster med automatik och Du får besked en gång per månad om/hur mycket Du
håvat hem.
Du som inte köper lotter genom GH men vill, ring ARNE 642 46 63 och boka ! Du som redan köper, FORTSÄTT med det! Lotterna sänds ut en gång per månad i förväg. Varje lott Du köper innebär ett bidrag som går till
Fonderna och GH:s övriga verksamhet

Vi i styrelsen är:
• Kjell Gustafsson
• Jan Falk
• Rune Lidsell
• Eva Törngren
• Cecilia Sjölander
• Barbro Thörnelöf
• Sune Svärd
• Kristina Dahlqvist
Vi informerar även om valberedningen som är
Kjell Löfberg (sammankallande),
Sven Kindblom

Bo Jutner,

Dem ska vi fira: Våra jubilarer år 2005
18/01

85

Gunvor Lund

28/06

60 Bo Eklund

21/01

60

Sverker Tirén

15/07

75 Georg Tsappos

26/01

50

Frej Fernström

28/07

80 Carl-Gustav Bergman

27/01

90

Lennart Mossberg

02/08

60 Bo Ljungberg

31/01

60

Leif Gravenius

06/08

75 Lars-Erik Thomee

02/02

85

Erna Hammarlund

12/08

80 Kristina Vadem
75 Bengt Olov Hansson

04/02

90

Bo Bäckström

18/08

21/02

95

Sven Stolt

26/08

95 Gullevie Belz

28/02

50

Peter Fernström

03/09

60 Erling Matz

01/03

60

Lars-Olof Höök

06/09

50 Mats Lindquist

01/03

60

Nils-Åke Alvarsson

15/09

60 Björn Jögi

08/03

75

Gunnar Jonsson

30/09

50 Johan Hornhammar

08/03

80

Uno Gregoriusson

06/10

60 Anna-Lena Eklöf
85 Arne Jutner

23/03

60

Ulf Holmin

06/10

27/03

85

Margot Sulling

19/10

60 Bo Jutner

31/03

60

Göran Hård af Segerstad

25/10

60 Ingmar Zäll

05/04

60

Kjell Gustafsson

04/11

85 Marianne Lindh

14/04

75

Marianne Annergård

11/11

85 Tage Löfgren

16/04

50

Richard Engelbrecht

13/11

90 Bo Nilsson
80 Gustaf Andersson

08/05

85

Holger Hanner

24/11

30/05

85

Bertil Almqvist

29/11

80 Lennart Möllersten

13/06

70

Lennart Eriksson

20/12

90 Allan Nordenstein

19/06

75

Lars-Erik Hultman

24/12

60 Hans-G Holmerud

23/06

75

Lennart Ring

25/12

60 Margit Ohlsson

26/06

60

Kennerth Persson

28/12

70 Pelle Karlsson

GH-kalendariet! Nyhet !
Klipp ur och spara
Månad
Jan
Februari
Maj
Juni

Dag
Månd 11- onsd 13
Torsdag 25 februari
Torsdag 12 eller 19
torsdag 02

Vad
Genrep på Fordringsägare på Stockholms Stadsteater
GH:s årsmöte
GH-golfen på Viksbergs GK
GH-varpan med Boule på Hellasgården

