GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2005

Redaktör är som vanligt alltid en eller annan

Hvad är närmast på gång ? Hjo ..
Kallelse till GH:s Årsmöte tisdag 2004-02-22 kl.
17.30 på Dansmuséet !
Det blir inte egen dans på GH:s årsmöte men det handlar ändå om. Årets går av stapeln på
Dansmuseet på Gustav Adolfs Torg 22-24 (T-bana Kungsträdgården, uppgång Gallerian). Vi
inleder 17.30, exaktementum!. med just årsmötet. Sedan fortsätter vi med Guidning kl
18.15 vilket har utlovats bli något alldeles extra. Deras aktuella utställning heter Dressed For
Success ! och handlar om Christer Lindarws skapelser under en tidsperiod om över trettio år.
Och det är inte bara After Dark som beskrivs utan även många andra teaterföreställningar och
shower, Lill-Babs och Jan Malmsjö är några av de namn som nämns i ingressen. Till avslutning blir det en läcker måltid kl 19.00 och vi lär vara färdiga senast kl 21.00. Från museet
hävdar man att med det här programmet blir kvällen bara bättre och bättre (undrar om de varit
på ett årsmöte tidigare?). Till livs får vi oss en härlig tallrik med latineuropeisk klang, där
även tillbehören sallad och bröd, har sydländsk touche, löl eller vatten. För den sakkunniga
guidningen och maten får Du betala 125 kr, kontant och subventionerat på plats. Restaurangen har rättigheter varför det finns möjligheter, osubventionerade, till förstärkning.
Föranmälan är viktig/är ett måste, med tanke på käket. Sker bäst genom att ringa –före
mötet och dessutom senast tisdag den 15/2–
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att utdelas vid årsmötet. På så sätt sparar vi en hel del i portokostnader som vi kan använda till andra ändamål i stället. Förslag till
dagordning (enligt stadgarna) finns på GH:arens (näst) sista sida.

Mer Teater
Ska’re bli.!
I februari har man premiär på Amadeus av Peter Schaffer. Pjäsen handlar, liksom filmen, om
Mozart och hans samtida Salieri och ”Salieris bittra bekännelse om hur genom Mozart utkämpat en kamp mot Gud, en kamp som till slut kostade Mozart livet”. Det beskrivs också
som att det handlar om” vår ständiga längtan efter det ouppnåeliga, det barnsliga och ohejdade. Det är en längtan som hela tiden ställs mot livets realiteter. Mot sociala strukturer och
egna tillkortakommanden - den krassa verkligheten helt enkelt. ”
I rollerna finns bland annat Rikard Wolff, Sven Ahlström och Lars Lind. Premiären är satt till
fredag 2005-02-18 vilket torde innebära ett eventuellt genrep någon gång i början samma
vecka, gissningsvis någon av dagarna 14-16 februari
Vi ska också försöka få biljetter till Påklädaren 25-27 april (premiär 29 april), mer om detta
i Hellasbladet.
Förhandsanmälan till till Kjell G,

Stipendier!
Sällskapet GH har under en följd av år haft glädjen att kunna dela ut stipendier till olika Hellener för förtjänstfulla insatser för moderklubben. I år har vi kunnat dela ut totalt 66000 kr.
Det finns en gemensam nämnare för stipendierna och det är att det handlar om värdefulla insatser på olika sätt till gagn för Hellas ungdomsverksamhet. Stipendiebeloppen har överförts
till respektive sektion som har eller kommer att betala ut dem till stipendiaterna. 2004 års
stipendiater är Majken Wennberg, Mehdi al-Khatib, Elin Husén, Lena Örn, Joel Gustafsson,
Hans Eriksson, Anders Forsander, Eva Gustavsson, Johan Lindbom, Jens Molin, Jörgen

Retsloff, Helena Ek, Sandra Gill, Mikael Sparrvardt, Fredrik Carlsson, Marit Nordfors, Lars
Holsteinsson och Lennart Mossberg.
Det finns i det här sammanhanget också tillfälle att ägna en tacksamhetens tanke till Herbert
Lindell som var instiftaren till Farbrors minne, Arne Jutner som svarade för GH under en
lång period och bl.a. byggde upp fonderna och GH till vad de är nu, Rune Lidsell som på ett
utomordentligt sätt förvaltar fonderna och till alla donatorer, stora som små, kända som okända.
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 GHjympan 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.

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. Styrelsen
kommer att fortsätta diskussionen med Supporterklubben och återkomma med någon form av
förslag till GH:s medlemmar.
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 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
Från fjolåret erinrar vi oss om

GH-Golfen
Som 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.. 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 (på nästa sida) representera deltagarna.

Årsmötet
Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte tisdagen den 22 februari år 2005 å Dansmuséet. (Medtages gärna till årsmötet)
$ 1.
$ 2.
$ 3.
$ 4.

Fråga om årsmötet i behörig ordning blivit utlyst.
Val av
a) ordförande och b) sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
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 2005 (2004 års styrelse inom parenteser)
A. Ordförande
(Kjell Gustafsson)
B. Ledamöter (minst 4 st.) (Kristina Dahlquist, Jan Falk, Rune Lidsell, Cecilia
Sjölander, Sune Svärd, Barbro Thörnelöf och Eva Törngren.)
$ 8.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (2004 års revisorer inom parentes) (Bertil Jonsson (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 Du enligt stadgarna ska ha betalt Din medlemsavgift till GH för att ha yttrande- och
rösträtt på årsmötet.

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
75 Lars-Erik Thomee
80 Kristina Vadem

31/01

60

Leif Gravenius

06/08

02/02

85

Erna Hammarlund

12/08

04/02

90

Bo Bäckström

18/08

75 Bengt Olov Hansson

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

23/03

60

Ulf Holmin

06/10

85 Arne Jutner

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

08/05

85

Holger Hanner

24/11

80 Gustaf Andersson

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

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

• GH:s kalender spara i plånboken
Du kan också alltid ringa styrelsen och höra om det något arrangemang på G!
Månad
Februari
Februari
April
Maj
Juni

Dag
14-16
Tisdag 22 februari
25-27
Torsdag 19
Torsdag 09

Vad
Genrep Amadeus(ev) på Stadsteatern
GH:s årsmöte
Genrep Påklädaren (ev) på Stadsteatern
GH-golfen på Viksbergs GK
GH-varpan med Boule på Hellasgården

