
GH:aren nr 4 ungefär i nådens år 2005   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan 
 

Kallelse till GH:s Extra årsmöte onsdag 2005-11-16 
kl. 18.00 på Hellasgården ! 

 
På det ordinarie årsmötet i febrauari 2005 fick styrelsen och valberedningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till revisor (auktoriserad) för Stiftelsefonden Farbrors minne och för Sällska-
pet Gamla Hellener. Detta med anledning av att nuvarande revisorn Bertil Jonsson valt att 
inte förnya sin auktorisering i och med utgången av år 2005. 
 
Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners extra årsmöte 
onsdagen den 16  februari år 2005 på Hellasgården. (Medtages gärna till årsmötet) 
 
$ 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. Val av en revisor för Gamla Hellener och för Stiftelsefonden Farbrors minne 
 (Förslag: Patrik Zettergren, Hummelkläppen AB) 
$ 5. Övrigt. 
$ 6 Mötets avslutande.  
1 
OBS att Du enligt stadgarna ska ha betalt Din medlemsavgift till GH för att ha yttrande- och 
rösträtt på årsmötet. 
Årsmötet äger rum i klubbrummet mittemot Bastun. I samband med årsmötet bjuder GH på 
kaffe och macka. 
Förhandsanmälan  , senast måndag 14/11. kl 12.00 (ca 
 

PÅ GÅNG ! 
 
På onsdag den 9 november kl 17.00 har GH skaffat biljetter till föreställningen NILEN på 
Cosmonovas maffiga storbildsbio på Naturhistoriska Riksmuséet. Pris (subventionerat) blir 
30 riksdaler SEK. Vi har 20 biljetter, men kan kanske skaffa fler (till samma pris) om det 
finns efterfrågan. Kom gärna så att Du är på plats senast runt 16.30. Det finns en restaurang 
där Du kan fika (ingår inte i priset) och prata med Dina GH-kompisar, men det får bli innan 
föreställningen för restaurangen stänger kl 18.00 (i det här fallet är alltså föreställningen inte 
något att fika efter, men väl före, och sevärd är den under alla omständigheter). Som vanligt 
först till kvarn .Och som på alla GH-evenemang är det också alltid tillåtet att bjuda med den 
bättre hälften av familjen. 
Förhandsanmälan   
 
I Hellasbladet kommer några återblickar på höstens teaterbesök.  
Stadsteatern har ytterligare några premiärer i januari 2006, En Midsommarnattsdröm 
och En Fröjdefull Jul  (verkar lite sent att ha den i januari). Vi får oftast biljetter med en eller 
annan veckas kort varsel och den möjlighet vi då har att meddela våra medlemmar är via e-
post. Om Du är intresserad av att få utskick om teaterbiljetter, hör av Dig till Kjell eller-
Janne, se ovan. Vill Du redan nu boka biljett(er) (i mån av tillgång) hör också av Dig. 



Vad har vi gjort i övrigt ? 
Eftersom det hänt en del sedan förra GH:aren som inte redovisats i Hellasbladet kommer här 
några resuméer. 
 

GH-Golfen 
I mitten på maj avhölls GH-golfen. Spelplatsen var traditionellt Viksbergs Golfklubb vid Mä-
laren mellan Stockholm och Södertälje. Vi var fyra kampsugna hellener som kom till spel och 
hade en härlig golfeftermiddag med trevlig samvaro och tufft spel. När vi hålat ut från  green 
nr 18 såg vi Björn Andersson (fri-idrott) som segrare med 33 poäng, Peter Fernström som 
tvåa med 30 och Bengt-Göran Fernström som trea med 24 och undertecknad som klar fyra. 
Dagen avslutades med en närande måltid och återblickar i golfklubbens restaurang. 
GH-golfen på Viksbergs Golfklubb: Medverkande på bilderna från GH-golfen är Bengt-Göran Fernström, Peter 
Fernström och Björn Andersson,  (vänster till höger bild 1) 

 

 
 

GH-varpan med Boule 
Kallar vi den fortfarande, fastän varpan lyst med sin frånvaro de senaste åren. Spelplats, tradi-
tionellt, Hellasgården och datumet var torsdagen den 9 juni.  
Våra boulespecialister var Jan Elvin, Hans ”Basta” Stormark, Totte Nordquist, Sune Svärd 
och Åke Olvall. Åskådare var bl.a. den tillfälliga kökspersonalen i form av skrivaren. 
Segrare efter spännande turnering var Totte (inte första gången, han har vanan inne) och ytter-
ligare något senare avnjöts den sedvanliga torsdagsmiddagen med tillbehör. 
 
Och vi som spelar GH-boule och sedan njuter av ärtsoppan är Hans ”Basta” Stormark, Totte Nordqvist, Åke 
Olvall. På bild 2 har tillkommit Sune Svärd samt Jan Elvin (skymd).. 

. 


