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Kallelse till GH:s Årsmöte torsdag 2002-02-21 kl. 

18.00 på Hellasgården 
 
Efter att under några år hållit till inne i huvudkommunen drar vi ut till minst lika kära och 
välbekanta trakter. Årsmötet äger rum på Hellasgården. Kommunalt åker man enklast från 
Slussen med linje 401, bussen går var 10:e minut 17.07, 17.17 o.s.v. Vi inleder med 
årsmötet. Därefter är det dags för maten och trevlig samvaro med kamraterna i GH. Till livs 
får vi oss rostbiff och potatissallad, smör, bröd och dricka (löl, läsk, vatten). Samt kaffe och 
kaka på maten. Som vanligt på hemmaplan gäller att starkare drycker medföres av respektive 
resande efter dennes tycke och smak och på dennes egen bekostnad. För maten får Du betala 
50 kr.  
Föranmälan är viktig/är ett måste, med tanke på käket.   
 
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 sista sida. 
 

80-ÅRS JUBILEET LÖRDAG 25/5 PÅ HELLASGÅRDEN !  
Jubileet blir självklart årets höjdpunkt 

Boka dagen redan nu. Programmet kommer i viss mån givetvis att bero på vädrets 
makter, vi kommer att ha några olika alternativ.  

Huvudpunkterna kommer dock att vara Samling vid Farbrors grav, Högtidssammanträde 
med utdelning av utmärkelser samt Festmåltid och samvaro i Storstugan. Menyn är än så 
länge hemlig, men det ryktas om något som är modernt men ändå har gamla anor. Vi 

kommer att sända ut en särskild kallelse för jubileet till GH:s medlemmar. 
 

Hvad gör vi innan sommaren Hjo, 
 

Teater vill vi gärna gå på. 
 
Vi satsar lite smått kulturellt och på spänning, på Stadsteaterns föreställning av Utsikt från en 
bro av Arthur Miller . Datum för genrepet är inte fastställt, men gissningsvis  blir det någon 
av tisdagarna 12/3 eller möjligen 5/3. Vi saxar ur Stadsteaterns presentation: 
”Handlingen utspelar sig i 50-talets New York. Eddie Carbone bor i Brooklyns hamnkvarter 
med sin hustru och sin fosterdotter Cathrine, som är hans ögonsten. När han öppnar sitt hem 
för två italienska släktingar som illegalt tagit sig in i landet, förälskar sig Cathrine i den ene 
av dem. Detta är upptakten till ett gripande händelseförlopp där heder och moral ställs på sin 
spets och gatans lag blir rådande.” 
I rollistan hittar vi bl.a. Gunilla Röör, Claes Ljungmark och Lars Green. 
 
Föranmälan är det självklart, och Du anmäler Ditt intresse till–    vi försöker få 26 
biljetter, först till kvarn … 
 

 



Millesgården under sakkunnig guidning 
 
Vik Torsdagen den 16/5 kl 13.00 och några timmar framåt  för ett besök på Millesgården. Vi 
kommer att gå runt  och titta på de olika skulpturerna och annat som finns att bese. Som guide 
har GH förmånen att få Barbro Thörnelöf . Barbro har själv arbetat hos Carl Milles och har 
säkert en hel del intressant att berätta om den duktige konstnären och hans verk. Efter 
rundturen sitter vi och pratar över en kopp kaffe och kaka på gårdens servering. Pris 40 kr. 
Föranmälan är det självklart,   
 

GH-varpan med eller utan Boule 
 

De senaste årens upplaga har blivit Boule utan Varpa. Vi utlyser i alla fall årets GH-varpa 
och den äger rum torsdagen den 6 juni kl. 18.30. Inkastning från 17.30. Kända kastare 
behöver ej föranmäla, men väl nytillkomna samt boulare. Efteråt intages traditionell 
torsdagsmåltid. Öl och vatten finns, starkare drycker må medföras av respektive tillresande 
efter var och ens tycke och smak. Anmäl   senast måndag 31 maj. 
 

Kräftskivan kommer den 22 augusti (torsdag) 
 
Den vill vi åxå puffa för. Mer information kommer i sommarens utgåva av GH:aren, men 
räkna med att den uppläggning vi haft de senaste åren kommer att kvarstå. 
 

Hvad planerar vi då till Hösten? 
Hjo, ett eller annat museibesök lär det bli. I våra tankar finns bl.a. Cosmonova, kanske 
Tullmuseet. Vi funderar också på en Stadsvandring på Söder i början av september, även där 
hoppas vi på guide ur de egna leden, Birgit Peters med mångårig erfarenhet från Stockholm 
och stadens sevärdheter och historia ur olika synvinklar. Förhoppningsvis ska vi också hinna 
med ett teaterbesök om det kommer någon passande och intressant föreställning. 
Har Du något som Du skulle vilja besöka med Dina kamrater i GH? Hör gärna av Dig med 
förslag till styrelsen! 

 

Mycket Välkomna till GH:s evenemang ska Ni alla vara! 
 

Ålandsresan 
 
Anordnade vi en, i december. I år (egentligen förra året) var vi ca 15 Gamla Hellener, kanske 
inte så gamla men alla unga i sinnet, som vågade oss ut på Ålands Hav. De flesta av oss får 
väl betraktas som rutinerade (vad avser GH:s resor) och någon var för Ålandsresan ett nytt 
ansikte. Vi inledde resan i ett av konferensrummen och hade en givande samvaro med en 
mycket trevlig och uppskattad frågesport som Rolf Wikström hade anordnat. Ett stort tack till 
Dig Rolf, det får Du gärna göra om. Författarens blygsamhet förbjuder honom att tala om 
vilket lag som vann, men övriga medlemmar i det vinnande laget var Kerstin Gjöres och Arne 
Jutner. Vi fick även i övrigt en mycket trevlig resa tillsammans med goda vänner, trevlig 
samvaro och ett dignande välsmakande julbord. Allsången frodades liksom förra året, vi hade 
ju med GH:s suveräner (även i det avseende) herrskapet Spångberg med kompetent bistånd 
från Per Bergenholm  och vi värmde upp redan vid frågesporten. Vädret märkte vi inte så 
mycket av, det var lugnt både innanför och utanför Birkas skrov. 
 

Medlemsavgiften 
 



I GH är fortfarande bara 50:-/år. Inbetalningskort bifogas - GH:s postgiro 50 53 33-5. Berika 
gärna inbetalningen med några kronor till fonderna – FARBRORS (lång och trogen 
verksamhet, PALMERS  (juniorstipendier), JUTNERS (motion, veteran och liknande), 
KLUBBLOKALFONDEN  (säger sig själv).  
 

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 
12/02 Lars Pettersson 70  26/07 Henrik Landin 50 
17/02 Kristina Dahlquist 60  09/08 Hans Ulfvebrand 50 
18/02 Inger Mörtstedt 60  11/08 Barbro Thörnelöf 75 
19/02 Kerstin Dahlén 60  13/08 Lars Generyd 60 
19/02 Bo Mallander 60  19/08 Harald Tirén 60 
23/02 George Wittlock 75  22/08 Mats Almhagen 50 
25/02 Ulla Mossberg 90  22/08 Zbyszko Graniczny 50 
28/02 Olov Landgren 75  25/08 Anita Carlson 60 
11/03 Nils Hörjel 85  12/09 Bengt Lundberg 80 
12/03 Kerstin Gjöres 75  15/09 Harry Malm 95 
15/03 Kurt Lindqvist 80  23/09 Paul Milestad 70 
21/03 Leif Strömqvist 60  23/09 Ulle Hed 60 
22/03 Sonny Ekstam 60  27/09 Peter Gunn 70 
24/03 Sten Erik Fernroth 80  02/10 Bengt Sevelius 70 
27/03 Roland Lundblad 80  09/10 Lennart Stenberg 70 
28/03 Valter Aronsson 85  15/10 Magnus Gjerdingen 60 
28/03 Georg Ekström 70  16/10 Kurt Svensson 80 
11/04 Majken Wennberg 75  23/10 Nils Kling 80 
01/05 Björn Lindström 50  27/10 Arne Andersson 85 
04/05 Arne Björk 50  31/10 Monica Lillkvist 60 
05/05 Birg. "Tusse" Blomberg 85  03/11 Kjell Niring 60 
06/05 Bengt Vinell 70  03/11 Sune Svärd 75 
08/05 Ove Ehn 60  03/11 Leif Nilsson 50 
17/05 Erik Sjölander 85  09/11 Sven-Erik Dahlén 50 
21/05 Ante Glavinic 60  12/11 Johannes Jonsson 80 
22/05 Henrik Bölin 50  16/11 Bengt Sjöberg 75 
07/06 Bengt Melin 85  20/11 Johan Sandin 50 
11/06 Lars Westin 50  25/11 Gunnar Tennedal 80 
12/06 Evert Pehrson 80  26/11 Nils Wilhelm Eliasson 90 
12/06 Sten Ohlsson 80  26/11 Bengt Larsson 50 
13/06 Owe Norberg 60  28/11 Sven Törner 70 
14/06 Jan Törnell 70  29/11 Karin Bohgard 50 
17/06 Nils Ferm 85  29/11 Jan Sävqvist 50 
25/06 Bengt Johansson 60  05/12 Gösta Hellström 85 
08/07 Björn Wennberg 85  05/12 Åke Johansson 60 
10/07 J-O Mattsson 50  17/12 Marianne Stavenius 70 
12/07 Olle Norberg 60  26/12 Karl Erik Biehl 80 
14/07 Marianne Lindström 50  26/12 Rune Öberg 80 
19/07 Dick Hoppe 60     

 
 
 



 
 

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.   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 bl..a ett jubileum på gång.  På så bidrar Du till att GH kan ordna och subventionera 
arrangemang för  våra medlemmar. 
 
Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte 
torsdagen den 21 februari år 2002 å Hellasgården i Nacka. 
 
$ 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  2002  (2001 års styrelse inom parenteser) 
 A. Ordförande  (Kjell Gustafsson) 

B. Ledamöter (minst 4 st.) (Claes Draggart, Jan Falk, Rune Lidsell, Åke 
Olvall, Sune Svärd, Eva Törngren och Bertil Werner. (Gerd Hallberg har avlidit 
under året)) 

$ 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (2001 års revisorer inom 
parentes) (Bertil Jonsson (aukt revisor), Guy Olmin, suppleant Lars-Göran 
Åkerlind) 

$ 9.   Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.  
$ 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.  
 
 
 

GLÖM INTE  ATT VIKA LÖRDAGEN DEN 25 MAJ 
OCH HELLASGÅRDEN FÖR SÄLLSKAPET GAMLA 

HELLENERS 80-ÅRS JUBILEUM ! 


