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GH  (och även andra) befinner sig mitt i hösten och 
planerar  ! 

Hvad är närmast på gång ? Hjo  
 

Teater ! 
Vill Du gå på Peer Gynt? Se här ! 

Biljetter till Peer Gynt. Vi har biljetter. Dag och  tid är tisdagen den 9 
oktober kl 17.00 

Är Du intresserad, ring eller maila, först till kvarn …. 
 
Förhandsanmälan, gärna snarast,   
 

S P Å R VÄ G S M U S E E T  Torsdagen den 15 novemb er kl 17.30  
 
Snart är det dags att gå på Spårvägsmusée t. Där visas den 
Stockholmska (lokal)trafikens historia i ord och bild, kanske också i 
handling och med välbevarade fordon, från hästspårvagnar till buss från 
1990-talet. Vi har säkert själva en hel del minnen, t.ex. hur 
trådbussförarna försökte köra om varandra på Drottninggatan, givetvis 
med begränsad framgång. Efteråt fikar och snackar vi med varandra. 
GH bjuder på inträde och guidning, fikat pröjsar Du själv. 
 
Förhandsanmälan   och senast 7/11. Om Du vill veta mer, surfa in på museets hemsida,  
http://sl.se/templates/Page.aspx?id=3207 
 

Teater som var 
Ibland har man tur. Vi var drygt femton förväntansfulla GH:are som 
samlades på Stadsteatern. Orsaken var ett genrep på Rampfeber. Vi hade 
s-troligt och nästan ont i magen av alla skratt när vi gick hem.. En härligt 
upplagd pjäs med skärpta och begåvade skådespelare. 
Den går fortfarande och kan rekommenderas. Har Du inte sett den kan, 
gå och gör det. 
 
Höstens program verkar inte bli sämre. Ett varierande utbud av pjäser 
från de tyngre Ibsen Beckett och Strindberg  till lättare alster. Här följer 
några exempel, några har redan hunnit ha premiär som Figaros Bröllop 
(med strålande recensioner). 



 
Peer Gynt                         Ibsen                           2007-10-13 Se äfven 
ofvan! 
Vildanden                        Ibsen                           2007-11-02 
Rock’n roll                                Stoppard               2007-12-01 
Stora Landsvägen              Strindberg          2007-12-15 
  
Räkna med att ett eventuellt genrep sker tidigast en vecka för angivet 
premiärdatum. Några tänkbara pjäser ser Du nedan, men finns det 
önskemål om någon av de andra pjäserna, så hör av Er så undersöker vi, 
givetvis. Se äfven http://www.stadsteatern.stockholm.se/ 
 
När det börjar närma sig genrepsdax försöker vi att skicka ut en blänkare med e-post med 
ytterligare information. Vill ha en sådan påminnelse, skicka in Din e-postadress till 
nedanstående, likaså när/om Du ändrar e-postadressen. 
 

GH-Varpan med boule 
(fast utan varpa) Avhölls i år på 

Torsdagen (eftermiddagen) den 7/6. Spelplats var Hellasgården, självklart.  
 
En läkare i gamla Grekland från 300 år e.Kr har efterlämnat en 
beskrivning av en speciell motionslek för "lite till åren komna män" eller 
jeu des boulkes. På svenska boule-spel. 
Här har vi några till åren komna hellener, som på GHs sedvanliga 
spelafton en kväll i ljuvliga juni på Hellasgården  bedriver detta spel -
 dock med inslag av två kvinnor. 
Protokollförare var Rune Lidsell, fotograf Rune Thörnelöf och för den 
efterföljande förtäringen svarade Cissi Sjölander och Kjell Gustafsson 
(som också fuskade som fotograf för några av nedanstående bilder). 
Detta var en mycket gemytlig samvaro med gamla idrottare av olika slag. 
 

 

 
 

Karin Liljeberg tv mjukar upp sin handfattning inför nästa kast. Maken 
Arne konstaterar att hans klot inte ligger närmast. Janne Falk har nog 
missat denna gång också medan dagens segrare 88-årige (snart) Åke 



Olvall förstår att undertecknad vann denna omgång. GHs alerte 
gympaledare Paul Milestad har liksom Sune Svärd th också förstått detta. 

 

 
 
 

Arne Liljeberg och Barbro Thörnelöf, något fundersamma över Karin Liljebergs lätt 
oortodoxa bouleteknik. Men den fungerade bra, Karin blev tvåa! 

 
 
 

 
 

Här en gruppbild, Jan Falk, Åke Olvall, Paul Milestad, Barbro Thörnelöf  och Karin 
Liljeberg letar efter något. Arne letar också, fast på ett annat ställe. 

 



Från den efterföljande diskussionen i klubblokalen 
 
 

 
 

Cecilia Sjölander och Sune Svärd 
 
 

 
 

Rune Lidsell, Arne Liljeberg och Karin Liljeberg 


