
GH:aren nr 2 (emejl) i nådens år 2003  Redaktör är som vanligt alltid en eller annan 
och med reservation för ett eller annat feltyrck 

 
T E A T E R D A X ! 

 
Vi aviserade i GH:aren nr 1/03 vårens teaterbesök. Nu är tiderna för genrepen spikade och vi 
har möjlighet att få 10 biljetter till genrepet lördag 12/4 kl 13.15 och 10 biljetter till genrepet 
måndag 14/4 kl 19.00. Som vanligt gäller först till kvarnen…. 
Hör av Dig   om Du vill gå. Tala om vilken dag Du vill gå (om Du kan gå båda kan vi ha lite 
lättare att fördela biljetterna om det skulle bli stor efterfrågan någon av dagarna) och hur 
många biljetter Du önskar. 
 
Här kommer en kort beskrivning av teaterpjäsen, Stadsteaterns föreställning av Kung Ubu., 
spelplats Klarascenen. Vi saxar ur Stadsteaterns presentation: 
”  Ubu har en idé. Han ska döda hela världen, sno pengarna och sticka. För han vill bli skit-
förmögen. Och med falskhet, feghet och förslagenhet är inget omöjligt i denna värld    
Möt Kung Ubu på Klarascenen i vår! En musikal av Bengt Ernryd och Mats Nörklit baserad 
på Alfred Jarrys pjäs om Kung Ubu.” 
I rollistan hittar vi bl.a. Björn Gedda. 
 

Vi åxå än en gång puffa för GH-golfen 
GH-Golfen, nyhet för året ! 

 
Det är många i GH-kretsen som har tagit till sig spelet med den lilla bollen och de många 
klubborna (och ännu fler slag). Vi försöker samla till en gemensam golfrunda Torsdagen (ef-
termiddagen) den 22/5 och några timmar framåt. Spelplats blir Viksbergs Golfklubb söder om 
Stockholm. Banan har drygt tio år på nacken och är omväxlande, trevlig och spännande. Ef-
teråt samlas vi som vill i restaurangen och berättar om alla våra lyckade utslag, chippar och 
puttar, glömmer de dåliga slagen och (bort)förklarar varför det inte alltid gick som det skulle. 
Inget är subventionerat, Du betalar ordinarie priser för greenfee och för restaurang. 
Föranmälan är det självklart, och Du anmäler Ditt intresse till –  Kjell G eller Janne 
Falk, telefon och epost enligt ovan. Som alltid när det gäller golf gäller lugn backswing och 
god framförhållning, vi vill ha Din anmälan senast tisdag 8 maj! 
 

Också givetvis åxå 
 

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 5 juni kl. 18.30. Inkastning från 17.30. Kända kastare behö-
ver ej föranmäla, men väl nytillkomna samt boulare. Efteråt intages traditionell torsdags-
måltid. Öl och vatten finns, starkare drycker må medföras av respektive tillresande efter var 
och ens tycke och smak. Anmäl till Kjell G eller Janne Falk, telefon och epost enligt ovan. 
 

Kräftskivan kommer den 21 augusti (torsdag) 
 

Glada hälsningar från oss i GH ! 


