GH:aren nr 1 ungefär i nådens år 2006

Redaktör är som vanligt alltid en eller annan

Hvad är närmast på gång ? Hjo
Kallelse till GH:s Årsmöte onsdag 2006-02-22 kl.
19.00 på Hellasgården !
Årets går av stapeln på Hellasgården Vi inleder 19.00, exaktementum!. med just årsmötet.
Sedan fortsätter vi med en god måltid, där vi kan njuta av Hellasgårdens erkänt goda kök
och vi lär vara färdiga senast kl 21.00. Till livs får vi oss en god huvudrätt, sallad, smör,
bröd, löl eller vatten. Samt kaffe och kaka på maten.. För maten får Du betala 100 kr, kontant
och subventionerat på plats. Restaurangen har rättigheter varför det finns möjligheter, osubventionerade, till förstärkning, egna förgyllare må ej medtagas.
Föranmälan är viktig/är ett måste, med tanke på käket. Sker bäst genom att ringa –före
mötet och senast tisdag den 14/2
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 å denna GH:ares (näst) sista sida.

Teater
Har vi gått på många gånger under årens lopp
Och våren blir inte något undantag. Premiärerna duggar tätt under första halvan av april.

060407 fre Garpe, Osten mfl
Jösses Flickor, återkomsten
Ellida växer upp på en ö ute i havet. I
060412 ons Ibsen
Frun från havet

060413 torsd Becket
060421fre

Rocamora

sin ungdom möter hon en främmande man. De blir förälskade
och lovar varandra evig trohet. Men mannen försvinner och åren
går. Ellida gifter sig med den välbeställde doktor Wangel och
flyttar till fastlandet. Äktenskapet ger henne trygghet. Men kärlek? Ellida drömmer om ett annat liv. Ett liv nära havet. Ett liv
där hon är helt levande. Hon kan inte glömma främlingen från
sin ungdom.
Slutspel Hamm sitter blind och orörlig i sin rullstol. Clov stryker
omkring och inväntar hans order. Slut, det är slut, nästan slut,
det måste vara nästan slut.

Din hand i min En pjäs inspirerad av kärleksbreven mellan Anton Tjechov och Olga Knipper

Räkna med att ett eventuellt genrep sker tidigast en vecka för angivet premiärdatum. Vi satsar
i första hand på Jösses Flickor, men finns det önskemål om någon av de andra pjäserna, så
hör av Er så undersöker vi, givetvis.
Förhandsanmälan

Stipendier!
Sällskapet GH har under en följd av år haft glädjen att kunna dela ut stipendier till olika Hellener för förtjänstfulla insatser för moderklubben. 2005 har vi kunnat dela ut totalt 100000 kr.
Det finns en gemensam nämnare för stipendierna och det är att det handlar om värdefulla insatser på olika sätt till gagn för Hellas ungdomsverksamhet. Stipendiebeloppen har överförts
till respektive sektion som kommer att betala ut dem till stipendiaterna eller till projekten.
Årets stipendiater är Bowling, Nicklas Eriksson för mångårig ledargärning och träningsläger
för ungdomar, fri-idrott för utbildning av ungdomstränare och ledare, orientering för träningsläger för ungdomar, simning Mikael Axelsson, Otto Pukk, Henrik Landin, David Dahlman, Sara Ljungqvist) (för mångårig ledargärning) samt tennis för ungdomsläger.

Det finns i det här sammanhanget också stor anledning att ägna en tacksamhetens tanke åt
Herbert Lindell som var instiftaren till Farbrors minne, Arne Jutner som svarade för GH under en lång period och bl.a. byggde upp fonderna och GH till vad de är nu, Rune Lidsell som
på ett synnerligen kompetent sätt förvaltar fonderna och till alla våra donatorer, stora som
små, kända som okända.
Bidrag till de fonder vars medel GH förvaltar är alltid välkommet.. 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. Ett bidrag ger ett värdefullt tillskott till klubbens verksamhet.

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 39: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.
.

GH-Golfen
Avhålls i år
Torsdagen (eftermiddagen) den 18/5 Spelplats blir Viksbergs Golfklubb, var annars. GHgolfen är numer en tradition. Ideväckare och upphovsman är Björne Andersson från fri-idrott.
GH börjar även i det här sammanhanget leva upp till ambitionen att samla medlemmarna över
sektionsgränserna, vi har haft deltagare från bowling, fri-idrott, simning, orientering och en
och annan multisektionell. Det finns alltid plats för fler. Efter avslutat värv samlas vi i restaurangen och njuter av en enklare måltid, våra minnen (eller glömda moment) från spelet och en
liten prisutdelning.
Förhandsanmälan

GH-Varpan med boule
(fast utan varpa) Avhålls i år
Torsdagen (eftermiddagen) den 8/6. Spelplats blir traditionellt Hellasgården, självklart. Inkastning kl 17.30 och start kl 18.00. Efter det att ordningen är utkristalliserad samlas vi för en
traditionell torsdagsmåltid, utan pannkaka, men väl med andra tillbehör
Förhandsanmälan
BINGO-LOTTO
Fortsätter vi att puffa för. Även om programmen kanske kan kännas åtminstone annorlunda jämfört med de under Lokets tid så kan man inte blunda för att den andel som vi får är väl så positiv för vår ekonomi. Dessutom
bevakas ju Dina (eventuella) vinster med automatik och Du får besked en gång per månad om/hur mycket Du
håvat hem.
Du som redan köper, FORTSÄTT med det! 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

Årsmötet
Förslag till Dagordning (enligt stadgarna) vid Sällskapet Gamla Helleners årsmöte onsdagen den 22 februari år 2006 å Hellasgården. (Medtages gärna till årsmötet)

$ 1.
$ 2.
$ 3.
$ 4.

Fråga om årsmötet i behörig ordning blivit utlyst.
Val av
a) ordförande och b) sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
Styrelsens berättelser.
Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter utdelas vid årsmötet.
Revisorernas berättelse.
Utdelas vid årsmötet.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Val av styrelse för 2006 (2005 års styrelse inom parenteser)
A. Ordförande
(Kjell Gustafsson)
B. Ledamöter (minst 4 st.) (Kristina Dahlquist, Jan Falk, Rune Lidsell, Ceciilia
Sjölander, Sune Svärd, Barbro Thörnelöf och Eva Törngren.)
Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (2005 års revisorer inom parentes) (Patrik Zettergren (aukt revisor), Guy Olmin, suppleant Lars-Göran
Åkerlind)
Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.
(Kjell Löfberg (sammankallande), Bo Jutner, Sven Kindblom.
Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap.
Styrelsens förslag till årsavgift 50:- (oförändrat) och till ständigt medlemskap
1000:- (oförändrat).
Godkännande av styrelsens förslag till ständiga medlemmar.
Frågor väckta av styrelsen eller GH-medlemmar.:
Övrigt.
Mötets avslutande.

$5
$ 6.
$ 7.

$ 8.

$ 9.
$ 10.

$ 11.
$ 12.
$ 13.
$ 14

OBS! Att medlemsavgiften till GH måste vara betald för att Du ska ha yttrande- och rösträtt
på årsmötet.

Dem ska vi fira: Våra jubilarer år 2006
60

03/01

Jonas Berglund

60 06/07

Jan Arveryd

80

03/01

Karl-Åke Nyberg

85 07/07

Stig Lindqvist

50

17/01

Marie Fernström

50 11/07

Lars-Gunnar Öberg
Marianne Grane

50

29/01

Ove Morin

75 24/07

85

29/01

Siwert Cromvall

60 29/07

Jerker Axelsson

60

01/02

Jan Sjösten

85 30/07

Maj-Britt Svensson

50

27/02

Håkan Tiselius

50 02/08

Jan Retsloff

90

05/03

Olof Blomkvist

50 03/08

Henrik Berggren-Lagercrantz

70

08/03

Börje Karlsson

75 04/08

Karin Liljeberg

85

14/03

Carl-Evert Dellerstam

60 05/08

Harriet Bure
Rolf Stålbom

80

23/03

Eva-Britt Widahl

85 11/08

85

29/03

Gunnar Falkenås

80 23/08

Inga Borén

75

30/03

Solweig Hansson

85 31/08

Carl-Eddie Lund

85

03/04

Erik Borén

95 19/09

Brita Björklund

60

09/04

Alf Dahlgren

60 21/09

Bengt Källgren

85

14/04

Erland Andersson

60 23/09

Kjell Löfberg

80

27/04

Roland Mattsson

60 25/09

Anita P-son Andersson

60

28/04

Tord Hettman

75 28/09

Birgit Peters

80

29/04

Rune Thörnelöf

90 02/10

KEN Norén

90

30/04

Mats Hellstadius

80 06/10

Ingmar Danielsson

50

03/05

Östen Häggmark

90 16/10

Dagny Hälltorp

85

05/05

Arne T Bergqvist

50 18/10

Tommy Frederiksen

70

10/05

Bo Winald

60 18/10

Uwe Bödevadt

60

11/05

Magnus Stangenberg

60 22/10

Dan Ekberg

75

12/05

Thure Söderberg

75 02/11

Lars Ottosson

80

16/05

May Aronsson

50 19/11

Inger Traav

60

18/05

Lena Jacobsson

80 07/12

Brittis Malm

70

31/05

Jan Fröidh

50 17/12

Birgitta Sjökvist

85

06/06

Gustav Peibert

60 20/12

Mats Ekholm

70

07/06

Pär Jensing

85 23/12

Greta Nyhammar

75

24/06

Arne Liljeberg

75 27/12

Arne Larsson

85

24/06

Ove Sundelius

80 31/12

Arne Bergqvist

Vi i styrelsen är:
• Kjell Gustafsson
• Jan Falk
• Rune Lidsell
• Eva Törngren
• Cecilia Sjölander
• Barbro Thörnelöf
• Sune Svärd
• Kristina Dahlqvist
Vi informerar även om valberedningen som är
Kjell Löfberg (sammankallande
Sven Kindblom

Bo Jutner, tel 640 43 13,

• ------------------------------Klipp här, ungefär-----------------------------GH:s kalender 2006 Klipp ut och spara i plånboken
Klipp ur och spara
Månad
Febr
April

Dag
Onsd 22 exakt
Månd 03 ff ca

Maj
Juni

Torsdag 18 exakt
Torsdag 8 exakt

Vad
GH:s årsmöte kl 19.00 på Hellsgården
Genrep Jösses Flickor, återkomsten(ev) på Stadsteatern
Samt ev ytterligare
GH-golfen Viksberg kl 13.00 ca
GH-varpan med boule, Hellasgården kl 17.30

