
GH:aren nr 5 i nådens år 2003    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 21/8 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 
börjar med  en uppvärmning med Bouleskola och d:o tävling under gemytliga former samt 
frågepromenad, 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 
intellektuella 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, och en, numera, inte så 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 helst) gär-
na före kl 12.00 18 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 

 
Stadsvandring med Birgit Peters. Från apelsinsflickor till bibelkvinnor och diakonissor 
En vanding i trakterna kring Vita Bergen med kopplingar till bl.a. Elsa Borg och Ersta diako-
nissanstalt den 20 september. Kostnad 60:- som går till välgörande ändamål. Hör av Dig till  , 
före 16/9 om Du vill följa med och få en intressant och trivsam promenad i en anrik Stock-
holmsmiljö. 
 

Millesgården tisdag 9 september kl 13.00 
Vi planerar även in en vandring på Millesgården under synnerligen sakkunnig guidning av 
Barbro Thörnelöf. Barbro har arbetat hos Carl Milles i USA under en tid och har mycket in-
tressant att berätta om konstnären och hans verk. Entré 60 kr för pensionärer, 75:- övriga. 
Förhandsanmälan senast 4/9 till Kjell eller Janne. 



Teater som vanligt 
Vad vi försöker få biljetter till är antingen 

(Kursiva texter från Stadsteaterns hemsida) 
Nysningen av Neil Simon 

Som närmast är någon variant på en Tjechov antologi. Den beskrivs med orden  ”Robert Gus-
tafsson är tillbaka på Stadsteatern efter i en helaftonskomedi byggd på Anton Tjechovs novel-
ler tillsammans med några av Sveriges främsta skådespelare, en orkester och med musik av 
Ulf Dageby. En helkväll med många skratt och absurda upptåg utlovas 
Premiär 2003-12-12 vilket brukar innebära att ev genrep blir några dagar tidigare, gissnings-
vis tisdag 9/12 eller onsdag 10/12.  Antalet platser är begränsat så först .., ja Ni vet ju vad som 
gäller. Förhandsanmälan som vanligt, till   och (åtminstone) gärna före 4 december. 
 

Om intresse finns kan vi även kolla biljetter till 
Kvinnorna vid Svansjön av Kristina Lugn 

Ett poetiskt drama om kärlek, giftermål, sjukskrivningar och utbrändhet som har urpremiär 
på Stockholms stadsteater med Sven Ahlström, Ann Petrén, Gunilla Röör och Sven Wollter i 
rollerna. Premiär 2003-09-19 vilket brukar innebära att ev genrep blir några dagar tidigare, 
gissningsvis tisdag 9/9 eller onsdag 10/9.  Antalet platser är begränsat så först .., ja Ni vet ju 
vad som gäller. Förhandsanmälan som vanligt,  , och (åtminstone) gärna före 4 september. 
 
Vi kommer också att undersöka möjligheten att få biljetter till inspelningen av något intres-
sant TV-program någon gång under oktober. Är Du intresserad av att vara med som publik 
under inspelningen, hör av Dig så får Du mer information. 
 

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.   
 

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  



 
GH-golfen 

Den första GH-golfen bjöd på en lite trevande start. Efter några återbud (danskurser och täv-
lingar kan det verkligen vara roligare än golf …, nåja) och sena anmälningar var vi i alla fall 
tre som såg fram mot en  underhållande golfrunda torsdagen den 22 maj. Platsen var Viks-
bergs Golfklubb vid Mälaren mellan Stockholm och Södertälje. Banan är omväxlande, inget 
hål är det andra likt,, trevlig, lite utmanande och i alla fall i mina och i medspelarnas ögon 
(och säkert andras) synnerligen naturskön. 
Vi som mötte upp var Björne Andersson (fri-idrott), Bo Winald (orientering) och underteck-
nad. Vädret såg lite hotfullt ut strax före start, det kom en lite skur, men gick sedan över i strå-
lande sol och det var inte utan att man blev lite svettig. Vi ska inte gå in på någon berättelse 
hål för hål utan bara konstatera vi spelade poängbogey och inledde med ett snitt i gruppen på 
13 poäng på första nio.  
Efter att ha lagt in några kalorier i restaurangen (restaurangen har ett brett sortiment, från kaf-
fe och kaka, grillkorv etc. för mellan tio och tjugo kronor till mer kvalificerad, god husmans-
kost till högre priser (vi testade bara grillkorven, den här gången)) och höjt blodsockerhalten 
gav vi oss ut på sista nio med nya krafter. 
Det ska också påpekas att som alltid i GH-sammanhang är det fullt tillåtet och rekommenda-
belt att ta med den bättre hälften av familjen om han/hon delar golfintresset. 
Även om starten var trevande gav det mig mersmak och vi kommer att försöka göra en repris 
nu någon gång på sensommaren, slutet av augusti eller början på september, ( ) men framför 
allt kör vi en ny ”ordinarie” GH-golf våren 2004, det är tillräckligt roligt för att vi ska göra 
det till en tradition och vi hoppas fler har lust och möjlighet att ställa upp. Det finns säkert fler 
som lurar i bunkrarna och vill vara med. 
 
 

GH-boule utan varpa 
Ägde rum den på Hellasgården. Förstaplatsen gick i år välförtjänt till Torsten Nordqvist med 
ett antal personer på en nästan lika hedrande delad andraplats.. Efter tävlingen bjöds på tradi-
tionell torsdagsmåltid, suveränt tillhandahållen av Eva och Barbro. Eftersom Hellasgården 
fått ytterligare en tillskottsaktivitet i form av en minigolfbana har boulebanan fått maka på sig 
och även minskat i omfång under regelenligt format. Flytten har tyvärr även gått ut över ba-
nans kvalitet. Förhoppningsvis har detta åtgärdats till nästa års GH-boule som planeras till 
torsdagen den 3 juni 2004. 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 
 
Det är ett tag sedan årsmötet men vi passar ändå på att ta med styrelse och adresser samt visar 
oss även på bild på sista sidan. 
 
Vi i styrelsen är: 
Kjell Gustafsson      
Jan Falk                   
Rune Lidsell        
Eva  Törngren          
Cecilia Sjölander      
Barbro Thörnelöf      
Sune Svärd         
Bertil  Werner           



 
Vi informerar även om valberedningen som är 
Kjell Löfberg (sammankallande),    
Bo Jutner     
Sven Kindblom     
 

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: 
12/08 60 Torbjörn Tirén 
19/08 50 Lennart Gjälby 
21/08 50 Lars Kahl 
04/09 85 Herbert Willny 
05/09 60              Barbro Flodström 
07/09 60 Kurt-Göran Kjell  
14/09 60             Margareta Forslund  
19/09 60 Kurt Andersson  
26/09 85 Alex Blomberg 
28/09 70 Ragnar Arve 
01/10 70            Lennart Sundberg 
01/10 75           Bror Söderström 
09/10 80 Henrik Holm 
11/10 95   "Adolf ""Adde"" Franzen"  
14/10 60 Solveig Nyberg 

 14/10 70 Bo Ericsson 
14/10 75 Britt Grilli 
19/10 70 Bertil Werner 
20/10 60 Björn Wedelin 
23/10 60           Kenneth Berglund 
28/10 60           Christian Tollstoy 
06/11 60           Keith Sandqwist 
16/11 85           Bertil Sundberg 
17/11 70           Sven Thelander 
24/11 60           Olle Edman 
24/11 60           Matthias Kroner 
02/12 50          Rajne Söderberg 
22/12 85          Eva Landström 
27/12 70 Barbro Lubeck  
31/12 70 Berit Ekström 

 

                                               
      
Från vänster till höger är vi Rune Lidsell, Bertil Werner, Cecilia Sjölander, Barbro Thörnelöf, 

Eva Törngren, Jan Falk, Sune Svärd och Kjell Gustafsson. 
 
Detta är den femte GH:aren för år 2003. GH-arna nr 2 och 3 har enbart sänts via e-post och 
innehållit information om evenemang som vi fått med kort varsel. 


