GH:aren nr 2 i nådens år 2001

Redaktör är som vanligt alltid en eller annan

Hvad är på gång ? Hjo närmast under sensommaren
KRÄFTSKIVAN
Torsdagen den 23/8 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, 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 musikinstrument (Tore, Du tar väl med dragspelet i år åxå).
Vi (GH-styrelsen) vill gärna ha Din anmälan så snart som möjligt till Kjell eller till Janne,
och (åtminstone) gärna före kl 12.00 20 augusti.
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 klubbslaget”, tyd detta den som kan och
VÄLKOMNA !
När sensommaren är på väg mot brittsommar och höst drar vi oss inomhus
och
Tisdag den 25 september kl 17.00
arrangeras ett besök på det nyöppnade DN-museet. Det är en vandring genom DN:s historia
som innehåller alltfrån gamla tryckpressar, klichéframställning och fotokopiering till den redaktionella sidan med journalister, tecknare och annat. Vi kommer givetvis att få en sakkunnig guide på vandringen. Efter besöket bjuder GH på kaffe med dopp på restaurang Scoopet.
Antalet platser är begränsat till 20 så först .., ja Ni vet ju vad som gäller. Förhandsanmälan
som vanligt, till Kjell , eller till Janne , och (åtminstone) gärna före kl 12.00 20 september.
Och när det stundas mot jul
tänker vi i GH arrangera en resa till Åland med Birka Princess.
Datum är onsdag 5 december Förra årets Ålandsresa var välbesökt och uppskattad. Vi
minns den trevliga samvaron, både runt smörgåsbordet och i övrigt.
Vi ser framåt och hoppas på en minst lika trevlig resa som fjolårets. Priset per person blir något högre än förra året, preliminärt ca 300 kr. Birka Cruises har höjt hyttpriserna kraftigt, GH
är inte sämre, vi kontrar och höjer också, fast även subventionen. I priset ingår resa, plats i
dubbelhytt (C-inner), och julbord. 20 platser är det bokat för oss i GH. Kostnaden för resan
ska vara insatt på GH:s postgiro 50 53 33-5 senast 20 november, men vi vill också att Du

anmäler till Kjell G , Janne . Ju tidigare, desto bättre, inte minst för att om anslutningen blir
stor måste vi försöka ordna ytterligare platser, men även för att slippa avbeställningsavgifter.
Först till kvarn …..
Dessutom
Fast, utan slutgiltigt spikade datum, men ändå, hoppas vi på
Mot slutet av oktober, på ett besök på Aquaria Vattenmuseum på Djurgården. Där kan vi beskåda mangroveträsket i en levande regnskog med regnperiod flera gånger om dygnet med jättemalar, sprutfiskar, pilgiftsgrodor
och andra spännande varelser. Det finns en tropisk avdelning med korallrev med ett myllrande djurliv, mandarinfiskar, clownfiskar, sjögurkor revhajar och mycket annat. I den nordiska miljön hittar vi bland annat röding och
vi kan också hur vattenlivet utvecklar sig i en förorenad miljö, en tyvärr inte helt ovanlig företeelse. Den guidade
rundvandringen, som tar ca 50 minuter, avslutar vi med kaffe och kaka i museets restaurang med en härlig utsikt
över Stockholms ström. Du pröjsar 20 bagis, GH står för resten. Anmälan se ovan. Titta även på
www.aquaria.se

Adelcrantz tomtplan 1793, Stockholms stadsarkiv, BNA
GH har inte alltid siktat mot stjärnorna, men höra om dem och deras vetenskapande beskådare och kanske även
titta på dem ska vi göra. Någon gång under november
Högst upp på observatoriekullen med en vidsträckt utsikt över staden ligger Stockholms gamla observatorium.
Här bedrevs forskning inom astronomi, meteorologi och geografi under 1700 och 1800-talen. Idag rymmer
byggnaden ett vetenskapshistoriskt museum som drivs av Kungliga Vetenskapsakademien. Museet berättar om
byggnadens historia och visar en del av den verksamhet som bedrivits där. Observatoriet grundlades 1748 av
Kungliga Vetenskapsakademien som dess första egna byggnad. Flera av Sveriges främsta vetenskapsmän har
haft anknytning till observatoriet. Här berättas om några av de astronomer och upptäcktsresande som gjort
svensk forskning världsberömd. Besöksadressen är : ”Observatoriemuséet”, Observatorielunden, Drottninggatan 120, T-station Odenplan. GH bjuder på guide, Du står för (fast inte framför) entrén (20 riksdaler). Förhandsanmälan:
Ja
tack!

GH-JYMPAN
GH har alltid försökt sträva för både den intellektuella och fysiska kvalitén hos våra medlemmar. 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 historisk 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. I spetsen för det hela står eldsjälen
Paul Milestad. Du som är intresserad, kontakta Paul,
Tidigare hette denna avis GH:aren med supporterbullentinen. Vi återupplivar så smått detta
och vill tillsammans med Supporterklubben puffa för

Hellas Supporterklubbs årsmöte som äger rum torsdagen den 18 oktober kl
18.30 vid Hellasgården.
Förutom årsmöte blir det som vanligt dragning på inbetalda andelar i Supporterklubbens stora
lotteri. Det blir också middag till självkostnadspris, cirka 150 kronor. Samt självklart trevligt
umgänge med äldre och yngre hellener.

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 ungdomsverksamhet 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, Supporterklubben, 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
Vildmarkspromenaden
Med Eva och Classe och med efterföljande vildmarksgryta ingår sedan några år tillbaka i
GH:s traditionella och populära evenemang. I år var vädrets makter oss inte nådiga så det blev
tvunget att avstå från den fysiska delen av aktiviteten och man gick i stället direkt på den kulinariska. Ett tiotal GH-medlemmar hade hörsammat inbjudan och stortrivdes i den trevliga
miljön på Nacka Gård.
GH-boule utan varpa
Ägde rum den på Hellasgården. Som de senaste åren såg vi Lillan och Roland Spångberg som
segrare. Efter tävlingen bjöds på traditionell torsdagsmåltid, suveränt tillhandahållen av våra
duktiga klubbmästare, Eva och Classe. 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 banans kvalitet. Förhoppningsvis
har detta åtgärdats till nästa års GH-boule som planeras till torsdagen den 6 juni 2002. Boka
datumet redan nu i Din almanacka.

Medlemsavgiften
I GH är fortfarande bara 50:-/år. Frivillig, men gärna och angelägen. GH:s postgiro 50 53
33-5. Berika gärna inbetalningen med några kronor till fonderna – FARBRORS (lång och
trogen verksamhet, främst inom ungdomsverksamheten), PALMERS (juniorstipendier),
JUTNERS (motion, veteran och liknande), KLUBBLOKALFONDEN (säger sig själv).
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 också ett jubileum på gång nästa år.

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:
01/08
04/08
04/08
11/08
13/08
18/08
23/08
31/08
19/09
02/10
06/10
12/10

Birgitta Karlsson
Bo Wilborg
Karin Liljeberg
Rolf Stålbom
Harald Englund
Christina Sjölander
Inga Borén
Carl-Eddie Lund
Brita Björklund
KEN Norén
Ingmar Danielsson
Gunne Birke

60
75
70
80
75
50
75
80
90
85
75
95

19/10
02/11
29/11
03/12
07/12
13/12
21/12
23/12
27/12
27/12
31/12

Olle Bohman
Lars Ottosson
Alexander Taube
Karl-Arne Henriksson
Brittis Malm
Inez Åkerlind
Börje Pålsson
Greta Nyhammar
Arne Larsson
Ted Wintzell
Arne Bergqvist

60
70
50
50
75
85
75
80
70
60
75

För Er som gärna lyssnar på radio. I sommarstugan, i hängmattan på badstranden och annorstädes. Kommer
här några exempel på alternativa radiostationer under sommaren.
Gamla godingar från sextiotalet hör redaktören gärna på Vinyl107 och på rimmet yl finnes äfven
Radio Matematik
Invandrarradio
Bergsprängare
Radio mot huvudvärk
Radio för matglada
Klockradio
Sjukhusradio

Kalkyl107
Asyl107
Trotyl107
Magnecyl107
Kyl107
Pendyl107
Kanyl107

Radio Vapen
Radio för vargintresserade
Radio Kemi
Radio Kemi 2
Dryckesradio
Radio bilrost
Radio för köpglada

Vi i GH:s styrelse är
Ordf. Kjell Gustafsson,
Sekr.
Jan Falk,
Vårdare av Farbrors grav: Åke Olvall,
Kassör.
Gerd Hallberg
Fondförvaltare Rune Lidsell
Mentorer
Claes Draggart
Bertil Werner,
Ledamöter: Eva Törngren,
Sune Svärd
Hedersordförande: Arne Jutner,
Vår hemsida www.hellas.a.se/gh/ghhemsida.htm

Rekyl107
Yl107
Butyl107
Acetyl107
Kapsyl107
Tectyl107 (nu börjar det
nog bli riktigt dåligt)
Pryl107

