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Pargas svenska pensionärer r.f.
Verksamhetsberättelse för redovisningsåret 2017

I Organisationen
Styrelse
Vid höstmötet 2016 återvaldes Mikael Reuter till ordförande för föreningen för år
2017. Vivan Norring-Nyström och Kari Penttinen återvaldes till styrelsemedlemmar
för två år. Till nya styrelsemedlemmar för två år valdes Maria Simberg-Sörensen och
Bror Berg i stället för avgående Christina Stolpe och Olle Anckar. Till ny
styrelsemedlem för ett år valdes Stig Kavander i stället för avgående Bjarne Nylund.
I januari fördelades uppgifterna inom styrelsen enligt följande:
Kristina von Weissenberg, vice ordförande och redaktör för Parentesen samt
ansvarig för seniorföreläsningarna
Bror Berg, skattmästare
Vivan Norring-Nyström, sekreterare
Kari Penttinen, vice skattmästare, teknikansvarig och styrelsens kontakt i IKT-frågor
Marianne Saanila, vice sekreterare och mediekontakt
Kaj Ahlbäck, ansvarig för medlemsregistret och programgrupperna
Maria Simberg-Sörensen, redaktör för Parentesen
Stig Kavander, fotograf och ansvarig för klippboken
Styrelsen har sammanträtt tio gånger under året.

Övriga funktioner
Carl-Gustav Nygårdas har varit webbansvarig och webbredaktör.
Lilly Hollsten har varit reservwebbredaktör.
Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas har varit IT-stödpersoner.
Bernhard von Weissenberg har varit ombrytare för Parentesen.
Kurt-Erik Långbacka, Jörgen Hollstén och Rabbe von Weymarn har varit
allsångsledare.
Sirkka-Liisa Malmlund utsågs på hösten till föreningens representant i Äldrerådet
och även till dess ordförande.
Rainer Wahtera utsågs till medlem i Äldrerådet.
Asta Lindholm, Rauni Schleutker, Aino Mattsson och Gunnel Jansson har varit
reseledare.
Bengt Söderman och Carl-Gustav Nygårdas har varit verksamhetsgranskare och Stig
Engman och Kaj-Gustav Grönroos deras suppleanter.

Sammankallare för arrangörsgrupperna

1.
Bernhard von Weissenberg
2.
Mårten Malmlund
3.
Birgitta Bröckl
4.
Rainer Wahtera
5.
Rose-Marie och Kurt Lindroos
6.
Stina Engblom Colliander
7.
Riitta Seppä
8.
Christina Stolpe
9.
Jörgen Hollstén
10. Doris Åkerholm och Siv Nygårdas
Medlemmar
Vid årets slut var medlemsantalet 410 personer av vilka kvinnorna var 62 % och
männen 38 %.

II Verksamheten
Månadsträffarna, som hållits i Brandkårshuset, med program och kaffe-servering,
har varit en mycket populär verksamhetsform. Träffarna har skett den tredje
onsdagen i månaden utom i juni, juli och augusti. Programmet börjar kl. 13.00 men
många har kommit i god tid för att hinna träffa och umgås med bekanta. Antalet
deltagare brukar variera mellan 130 och 200. De tio arrangörsgrupperna har turvis
ansvarat för program och servering. Programmen har varit omväxlande och
intressanta och det tackar vi grupperna för. Referat från träffarna har publicerats i
Pargas Kungörelser och på vår webbsida varje månad.

Kort beskrivning av programmen på månadsträffarna
Januari, grupp 2
Gunnel Jansson talade om vikten av god munhygien.
Lasse Nummelin berättade om projektet PIF-Center på Norrbyåsen som
kommit till genom ekonomiskt stöd både från företag och privatpersoner och
mer än 5 000 timmar talkoarbete.
Ann-Maj Laurén läste två kända dikter av Zacharias Topelius, Vintergatan
samt Lapplandstroll.
Februari, grupp 3
Michelle Sarström, 11 år, från Lappträsk sjöng fyra välkända sånger, bl.a.
Jazzbacillen och Gabriellas sång.
Henriette Eriksson visade oss olika rörelser för kroppens välbefinnande.
Träffen avslutades med en mannekänguppvisning. För kläderna stod FarkkuButik och Boutique Bianca och mannekänger var pensionärer från grupp 3.
Mars, grupp 4
Träffen inleddes med föreningens årsmöte.
Karl-Gustav Laurén utnämndes till hedersmedlem.
Kaj Backlund visade en film från Partekpensionärernas resa längs ”Skaldens
väg” till Ruovesi. I Ruovesi var Johan Ludvig Runeberg informator på
Ritoniemi herrgård 1825.
Siv Fagerlund berättade om Anna Maria Lenngrens författarskap och

skådespelaren Laila Björkstam framförde med inlevelse den gamla grevinnans
monolog ur Porträtterna.
April, grupp 5
Månadsträffen i april hade Antikrundan som tema. Bernt Morelius och Maria
Ekman-Kolari värderade pargasbornas dyrgripar. Föremål som väckte stor
uppmärksamhet var två taklampor i Brandkårshuset som var designade av
Paavo Tynell.
Maj, grupp 6
Programmet på månadsträffen i maj gick i nostalgins tecken.
Stig Engman visade bilder från Pargas från förra århundradet.
Christina Stolpe läste upp små dikter från sin gamla minnesbok.
Regina Lehtola berättade om sina rötter och sin uppväxt i Bläsnäs.
September, grupp 7
Marina Gruner höll ett anförande om vår hjärnhälsa, ”Knoppen är toppen”.
Petter Holmström från Pargas Frivilliga Brandkår pratade om brandsäkerhet i
hemmet och detta ämne väckte många frågor.
Anna Lepola från Pargas Apotek informerade om apotekets olika tjänster för
sina kunder.
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin presenterade stadens framtids-planer
för både Pargas och Nagu centrum.
Oktober, grupp 8

På oktoberträffen bjöd föreningen sina medlemmar på Åbo Svenska Teaters

omtalade pjäs ”Einar”. Den handlar om en man som ser tillbaka på sitt långa
liv. Tanken var att genom hans minnesbilder fira Finlands 100 år som
självständig nation.
Andelsbankens direktör Anu Mylén presenterade andelsbanksrörelsen
historia.
November, grupp 9
Novemberträffen inleddes med föreningens höstmöte.
Joan Keihäs från Pargas stad berättade att man inom staden insett att
pensionärerna är en målgrupp som behöver träna sin balans. Hon visade oss
hur man kan träna sittande på en stol.
Efter en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året sjöng Kim
Engblom några sånger, bl.a. den norska sången You raise me up och Violetta
Parras Jag vill tacka livet.
December, grupp 10
Decemberträffen som är föreningens julfest inleddes med glögg och
pepparkaka.
Kurt-Erik Långbacka utsågs till hedersmedlem i föreningen.
Församlingens diakonissa Brita Holmström berättade om Missions-bodens
tillkomst och nuvarande verksamhet och ackompanjerade oss till
några julsånger på piano i väntan på julgröten.
Pargas Lucia med sina tärnor och stjärngossar och stjärnflickor uppträdde med
dikt och sång. Max Mäki ackompanjerade på gitarr.

Resor

Under Asta Lindholms, Rauni Schleutkers, Aino Mattssons och Gunnel Janssons
ledning har följande resor gjorts:
7.2.2017
14-19.3.2017
25.4.2017
8-10.5.2017
22.5.2017
30.7.2017
26.9.2017
21.10.2017
21.11.2017
28-29.11.2017

Hemlig resa till Meyer Werk Turku och Forum Marinum i Åbo
Resa till Berlin
Hemlig resa till Laukko gård och Notsjö glasbruk
Resa till Åland, Mariehamn och konstsamlingarna på

Andersudde
Gullranda och Rytsälä trädgård
Teater i Harparskog, Okänd soldat
Buddisttempel i Moisio och Dharmakeskus i Alastaro
Åbo Svenska Teater, Piaf, jag ångrar ingenting
Hemlig resa till Åbo stadsbibliotek och Åbonejdens
avloppsreningsverk

Lillajulskryssning till Stockholm

Kurser och föreläsningar
I samarbete med Skärgårdens Kombi har ordnats föreläsningar, två på våren och två
på hösten, avsedda främst för seniorer. I februari talade audionom Stina Fröberg
under rubriken Hörsel och hörselproblem. I mars föreläste Katja Kallio från
Fysiogym om rygg- och nackproblem. I oktober var Mikael Reuter föredragshållare
och hans rubrik var Hundra år av finlandssvensk språkvård. I november talade
överstelöjtnant i.a. Mikael Heinrichs om Jägarrörelsen 20.11.1914–11.3.1995.
I februari höll Åsa Danielsson en informationsdag i Pargas om förbundets
medlemsregister för vår förening och även de övriga pensionärsföreningarna i
Åboland.
Hobbygruppsverksamheten
Följande aktiva grupper har verkat under året:
Bowling: Tre grupper på totalt ca 40 personer bowlar i Bowlinghallen i Pargas.
Bowlarna har deltagit i tävlingar med andra pensionärsföreningar främst i sydvästra
Finland och på Åland. Seppo Rajamäki har fungerat som ledare för gruppen.
Boccia: Under Estrid Enlunds ledning har ca 10 personer spelat boccia på Axells
bollplan under sommarhalvåret och inomhus under vintern.
Bridge: Med Jan-Erik Bergquist som ledare spelar ca 16 personer bridge en
eftermiddag i veckan i Seniorboendet på Vapparvägen. Gruppen gjorde även en
tävlingsresa till Mariehamn.
Konst: Konstgruppen leddes under början av året av Jan-Erik Bergquist och sedan av
Marianne Saanila. Gruppen besökte Mariehamn och Andersudde i maj. På hösten
besöktes utställningen Tyko Sallinen på Åbo konstmuseum. Gruppen har ca 20
medlemmar.
Musik: Två musiklyssnargrupper, Da Capo och Encore, har verkat under året. Da
Capo leddes av Kurt-Erik Långbacka under vårterminen och från hösten av Maria

Simberg-Sörensen och Pekka Sörensen. Encore har letts av Raija Hautaviita-von
Weymarn och Rabbe von Weymarn. Vardera gruppen har ca 13 medlemmar. Man
träffas ca en gång per månad under våren och hösten hemma hos gruppledarna och
ibland hos någon medlem. Konsertresor har gjorts i samarbete med båda grupperna.
Trädgårdsodling: Gruppen ”Perennerna” har 11 medlemmar. Under Pirkko
Lehtonens ledning har den mötts några gånger under året. På hösten gjordes en
utfärd till Runsala trädgård.
Vattengymnastik: Kari Penttinen har fungerat som ledare för vattengymnastikgruppen. Ca 20 medlemmar har bättrat på konditionen 16 gånger på våren och 17
gånger på hösten.
IKT: Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas har lett tre grupper som
sammankommit i Seniorum varannan vecka. Grupperna har varit uppdelade enligt
olika datorsystem, pekplatta, Laptop Windows 10 och Laptop Windows 7 och 8.
Flera aktiva datoranvändare har hjälpt till som handledare. Även hembesök har
gjorts till en del medlemmar. Gruppen har 64 medlemmar.
Fotografering: Lorenz Michael startade från årets börja en fotoklubb som har träffats
varannan tisdag. Gruppen har 14 medlemmar.
Stavgång: Med Rainer Wahtera som en entusiastisk ledare startades en
stavgångsgrupp i januari. Man har vandrat i Pargas centrum och i många byar
utanför centrum. Samtidigt har ledaren berättat om de olika platserna man besökt.
Gruppen har ca 20 deltagare.

Kontakter och samarbete.
SPF Åboland har haft 4 möten i vilka ordföranden deltagit.
Vår förening deltog med 3 lag i uttagningen till förbundets frågesport som hölls i
Nagu den 15 februari 2017. Vårt lag nummer 2, bestående av Karl-Johan Nylund,
Kristina von Weissenberg och Bernhard von Weissenberg blev tvåa i uttagningen
men kvalificerade sig inte till finalen.
Vår förening har under året haft gott samarbete med Pargas stad, Röda Korsets
Pargas-avdelning, Folkhälsan i Åboland, Skärgårdens Kombi, Seniorstugan,
Seniorum, stadens Äldreråd, Pargas Frivilliga Brandkår, Eläkeliiton Paraisten
yhdistys ry samt Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet vars studerande har
besökt våra medlemmar för att öva sin svenska.

Representation
Kristina von Weissenberg har verkat som medlem i SPF:s arbetsutskott.
Asta Lindholm har varit medlem av SPF:s reseutskott och även fungerat som
reseledare på av SPF arrangerade resor.
Förbundets vårmöte hölls i Vasa den 25 april 2017 och Mikael Reuter, Bror Berg,
Maria Simberg-Sörensen och Kari Penttinen representerade vår förening.
Förbundets höstmöte hölls i Tammerfors den 23 november 2017 och våra
representanter där var Mikael Reuter, Bror Berg, Kari Penttinen och Vivan NorringNyström.

Mikael Reuter och Maria Simberg-Sörensen uppvaktade Eläkeliitton Paraisten
yhdistys ry som firade sitt 15-årsjubileum den 28 november 2017.
I den pensionärsgång på Pajbacka sportplan som Eläkeliiton Paraisten yhdistys
anordnade i augusti deltog från vår förening 27 personer som tillsammans gick 307
varv.

Information
I månadsskiftet oktober-november startade vi en medlemsrekryterings-kampanj. Vi
sände ca 900 brev till svenskspråkiga potentiella nya medlemmar i åldern 63 - 75 år i
Pargas och S:t Karins. Uppföljning av det uppsatta målet att medlemsantalet ska
stiga till 500 personer ska ske i början av år 2018.
Parentesen, föreningens uppskattade medlemstidning, har utkommit med nio
nummer, ca 160 exemplar per gång. Redaktörer har varit Kristina von Weissenberg
och Maria Simberg-Sörensen. Bernhard von Weissenberg har varit ombrytare.
Kallelse till månadsträffarna har publicerats i Pargas Kungörelser, som också gett
utrymme för referat och bilder från föreningens aktiviteter. Marianne Saanila har
varit referent av träffarna och Stig Kavander har fotograferat.
De stadgeenliga mötena har annonserats i Pargas Kungörelser, Åbo Underrättelser
och Parentesen samt på vår webbplats.
Föreningens webbplats www.pargas.spfpension.fi har kontinuerligt uppdaterats av
Carl-Gustav Nygårdas.

Ekonomi
Vår förening har erhållit understöd av Pargas Stad, Stiftelsen för svensk
pensionärsverksamhet i Finland, Svenska Pensionärsförbundet, Stiftelsen
Eschnerska frilasarettet samt Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.
Tryckningsbidrag för parentesen har vi fått av Ålandsbanken, Kelovee, Aktia,
Lokaltapiola, Café Nathali, Farkku Butik, Nordea, Åbonejdens Andelsbank, Beauty
Salong & Shop Pia Selin, Pargas Bowlinghall och Autoverkstad Optiwide.
Våra månadsträffar har sponsrats av Pargas Apotek, Åbonejdens Andelsbank och KSupermarket Reimari. Månadsträffarna har dessutom inbringat extra medel genom
lotterierna.
Tack vare alla dessa bidrag har föreningens ekonomi varit stabil. Intäkterna av den
ordinarie verksamheten har varit 16 676,70 € och årets underskott är 498,19 €.
Närmare detaljer framgår av bokslutet.
Föreningen tackar alla bidragsgivare, medverkande i programmen på träffarna
och inte minst medlemmarna själva för det stora intresset för föreningens
verksamhet och de stora insatserna under det gångna året.

Pargas, den 6 februari 2018
Styrelsen för Pargas svenska pensionärer r.f.
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