
GH:aren nr 2 i nådens år 2002    Redaktör är som vanligt alltid en eller annan 
 

Hvad är på gång ? Hjo närmast under sensommaren 
 

K R Ä F T S K I V A N  
 
Torsdagen den 22/8 arrangerar GH sin traditionella kräftskiva. Vi håller som vanligt till på 
Hellasgården. Start ca kl 17.00. Upplägget ändrar vi inte mycket på sedan tidigare år. Vi bör-
jar med  en uppvärmning med Bouleskola och d:o tävling under gemytliga former samt fråge-
promenad, kanske även lite bangolf som alternativ för dem som så önskar. I händelse av fint 
och varmt väder (hoppas vi på) bjuder GH på vätskekontroll vid de inledande fysiska och in-
tellektuella övningarna (Skulle vädret vara mindre fint blir det ändå vätskekontroll). Sedan 
vidtager kvällens kulinariska övningar med  
 
Förtäringen som består sammantaget af : ca ½ kg kräftor per mun, smör, bröd, ost, kaffe och 
kaka, hemlig dessert, Till dessa tillhandahålls äfven (mineral)vatten och löl, allt till det facila 
priset 125:-. (Priset har vi inte ändrat sedan tidernas begynnelse, d.v.s. åtminstone inte sedan 
1993). Övriga drycker av starkare karaktär 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 mu-
sikinstrument (Tore, Du tar väl med dragspelet i år åxå). 
 
Vi (GH-styrelsen) vill gärna ha Din anmälan så snart som möjligt  , och (åtminstone) gärna 
före kl 12.00 19 augusti.  Det fungerar förträffligt även med e-postanmälan   
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 klubbsla-
get”, tyd detta den som kan och  

VÄLKOMNA !  
 

Några av Er har fått GH:aren via e-post. Har Du e-post men fått den som brev, hör av Dig 
med Din e-postadress så lägger vi in den så att även Du får GH-:s utskick elektroniskt 

 
När sensommaren är på väg mot brittsommar och höst så vankas det 

 
En Stadsvandring  

Ett av Hellas adelsmärken är att vi alltid haft kompenetenta medlemmar inom många olika 
områden när det gäller kultur, teknik, ekonomi och många andra områden. Vi har glädjen och 
nöjet att inbjuda till en Stadsvandring med Birgit Peters från orienteringssektionen. Birgit har 
lång erfarenhet av stadsvandringar med olika teman och kommer att delge oss av sina djupa 

kunskaper om Stockholm och. 
 

Teater ska det bli som vanligt 
Vad vi försöker få biljetter till är  

Morbror Vanja av Anton Tjeckov 
Premiären är satt till den 11/10. Vi försöker få biljetter till genrepet vilket brukar vara några 
dagar innan, d.v.s i spannet 8-10/10. Regisserar gör Thommy Bergren och i rollistan ser vi 
bl.a. morbror Vanja � Göran Ragnerstam; Sonja �Lina Englund; prof. Serebjakov � Sven-
Bertil Taube; Jelena � Regina Lund  och ett antal till Antalet platser är begränsat så först .., 



ja Ni vet ju vad som gäller. Förhandsanmälan som vanligt,  och (åtminstone) gärna före 30 
september. 
 
 
  

Och när det stundas mot jul 
tänker vi i GH arrangera en resa till Åland med Birka Princess. 

Datum är onsdag 5 december Förra årets Ålandsresa var välbesökt och uppskattad. Vi 
minns den trevliga samvaron, både runt smörgåsbordet och i övrigt.  
Vi ser framåt och hoppas på en minst lika trevlig resa som fjolårets. Priset per person blir nå-
got högre än förra året, preliminärt ca 300 kr. Birka Cruises har höjt hyttpriserna kraftigt, GH 
är inte sämre, vi kontrar och höjer också, fast även subventionen. I priset ingår resa, plats i 
dubbelhytt (C-inner),  och julbord. 20 platser är det bokat för oss i GH. Kostnaden för resan 
ska vara insatt på GH:s postgiro 50 53 33-5 senast 20 november,   Ju tidigare, desto bättre, 
inte minst för att om anslutningen blir stor måste vi försöka ordna ytterligare platser, men 
även för att slippa avbeställningsavgifter. Först till kvarn ….. 
 

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 38: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.   
 
Tidigare hette denna avis GH:aren med supporterbullentinen. Vi återupplivar så smått detta 
och vill tillsammans med Supporterklubben puffa för 
 
Hellas Supporterklubbs årsmöte som äger rum torsdagen den 18 oktober kl 

18.30 vid Hellasgården. 
 
Förutom årsmöte blir det som vanligt dragning på inbetalda andelar i Supporterklubbens stora 
lotteri. Det blir också middag till självkostnadspris, cirka 150 kronor. Samt självklart  trevligt 

umgänge med äldre och yngre hellener. 
 

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 ung-
domsverksamhet 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, Supporter-
klubben, Stipendiefonden och Rune Lidsells ledarfond. 
 
 
Hvad som sig i  GH tilldragit hafver har  i viss mån berättats om i Hellasbladet. GH:aren 
gör ingen resumé utan fyller på med lite nytt om bland annat  
 

Teater 
Var vi på några stycken (en eftermiddag för ovanlighetens skull). De som kunden slita sig fick 
sig en minnesvärd föreställning till livs 
 

GH-boule utan varpa 
Ägde rum den på Hellasgården. Förstaplatsen som Lillan och Spångis abonnerat på under ett 
flertal år fick i år överlämnas till Hans ”Basta” Stormark. På andraplats sig vi barbro Thörne-
löf och Sune Svärd, trea Lillan och Spångis. Efter tävlingen bjöds på traditionell torsdagsmål-
tid, suveränt tillhandahållen av våra duktiga klubbmästare, Eva och Classe. Eftersom Hellas-
gården fått ytterligare en tillskottsaktivitet i form av en minigolfbana har boulebanan fått ma-
ka på sig och även minskat i omfång under regelenligt format. Flytten har tyvärr även gått ut 
över banans kvalitet. Förhoppningsvis har detta åtgärdats till nästa års GH-boule som planeras 
till torsdagen den 5 juni 2003. Boka datumet redan nu i Din almanacka. 

 
BINGO-LOTTO   

Fortsätter vi med även i år. Intäkterna från Bingolotterna och Julkalendrarna har på ett mycket verksamt sätt 
bidragit till GH:s goda ekonomi. Du som inte köper lotter genom GH men vill, ring ARNE 642 46 63 och boka ! 
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 har ju också ett jubileum på gång nästa år. 
 

Våra Jubilarer  
GH har sedan en lång tid sett som en av sina uppgifter att hylla våra medlemmar när de fyller 
vissa jämna och ojämna år. De som det finns anledning att hylla i år är följande: 
 

Datum  År  Datum   År 
11/08 Barbro Thörnelöf 75  03/11 Kjell Niring 60 
13/08 Lars Generyd 60  03/11 Sune Svärd 75 
19/08 Harald Tirén 60  03/11 Leif Nilsson 50 
22/08 Mats Almhagen 50  09/11 Sven-Erik Dahlén 50 
22/08 Zbyszko Graniczny 50  12/11 Johannes Jonsson 80 
25/08 Anita Carlson 60  16/11 Bengt Sjöberg 75 
12/09 Bengt Lundberg 80  20/11 Johan Sandin 50 
15/09 Harry Malm 95  25/11 Gunnar Tenneda1l 80 
23/09 Paul Milestad 70  26/11 Nils Wilhelm Eliasson 90 
23/09 Ulle Hed 60  26/11 Bengt Larsson 50 
27/09 Peter Gunn 70  28/11 Sven Törner 70 
02/10 Bengt Sevelius 70  29/11 Karin Bohgard 50 
09/10 Lennart Stenberg 70  29/11 Jan Sävqvist 50 
15/10 Magnus Gjerdingen 60  05/12 Gösta Hellström 85 
16/10 Kurt Svensson 80  05/12 Åke Johansson 60 
23/10 Nils Kling 80  17/12 Marianne Stavenius 70 
27/10 Arne Andersson 85  26/12 Karl Erik Biehl 80 
31/10 Monica Lillkvist 60     

 


