februari 2019 nr 2

www.pargas.spfpension.fi

Innehållsförteckning
Svenska pensionärsförbundets frågesport s 2
SPF Åboland s 5
Hemliga resan s 7
Musikgrupperna Encore och Da Capo s 8
Recycle IT s 9
Svaren till frågesporten s 10
Styrelsens sammansättning och funktionärer 2019 s 11
Planerade resor o händelsekalendern s 13
Bowlarna på väg igen s 14

Foto: Gusse Laurén, Fotoklubben

1

Svenska pensionärsförbundets frågesport 13.2.2019
Den Åboländska uttagningen gick av
stapeln på hotellet onsdagen den 13
februari. Vi var 10 lag, ett mera än året
innan, och från Pargas deltog som brukligt
två lag. Åbo hade två lag, Nagu ett och
Kimitoön totalt fem lag. Det var trevliga
frågor i år, inte så kluriga som förra året
tyckte i alla fall Pargas 2:an där Kari
Penttinen, Pekka Sörensen och Maria
Simberg-Sörensen ingick. Den svåraste
frågan tycktes ha varit den om skalan för
mineralers hårdhet (nr. 17) – endast ett lag
hade svarat rätt. Det som retade mest var
den totala glömskan gällande det
internationella alfabetet, ni vet: alfa, beta,
Charlie… bara T som tango blev rätt för
oss i Pargas 2. Och efteråt kom vi ju på

vilken internationella dag som firas på
vårvintern sedan 1910.
I halvlek låg Pargas 2 på andra plats medan
Nagu-laget var etta. Till sist segrade Nagulaget med 32,5 poäng, Dragsfjärd 2 kom
tvåa, Åbo 1 blev trea. Vårt eget Pargas 1lag med Stig Kavander, Mai Lindblom och
Nalle Eriksson placerade sig på fjärde plats
med 28 poäng. De belönades med tre
chokladplattor, inte illa! Pargas 2 blev
femte med 27 poäng och därmed utan pris.
Men det var roligt att delta.
Vi gratulerar Nagu Festingarna för
framgången och önskar lycka till i finalen!
Maria Simberg-Sörensen

Fr.v: Lilly Hollstén, frågeledare och Nagulaget: Ann-Marie Pettersson, Rune Franzén, Pia Danielsson
och Vivan Norring-Nyström, tävlingssekreterare
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Nedan frågorna och svaren finns på sidan 10. Frågorna är gjorda av Jesper von Hertzen och
maximala poängtalet är 50.
1. Vilket lands namn kommer från det latinska ordet för silver? (1 poäng)
2. Hur många platser finns det i USA:s senat? (1 poäng)
3. Till vilken stad ska du resa för att kunna besöka den magnifika byggnaden Palatui
Parlamentului? (1 poäng)
4. Vilken finländsk före detta sötsakstillverkare hade samma namn som ett europeiskt
land – på landets officiella tungomål? (1 poäng)
5. Vad heter den 100-åriga mannen i Jonas Jonassons succébok Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann? (1 poäng)
6. Vem är känd för citatet: ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket”?
(1 poäng)

7. I sin bok Där vi en gång gått använder författaren Kjell Westö stundtals gamla,
främmande ord. Vad betyder orden? (0,5 poäng för varje rätt svar)
a. Dekorum
b. Bissera
c. Polyglott
d. Malis
8. Vilken seriefigur som skapades av Walt Disney 1928 heter på italienska Topolino?
(1 poäng)

9. Vem har ritat den berömda teckningen Den vitruvianske mannen? (1 poäng)
10.Vad kallas en invecklad uppgift som kan lösas på ett enkelt och resolut sätt? Tips: det
är fråga om en slags knut. (1 poäng)
11.Finländarna stoltserar gärna med våra tusentals sjöar. Med gränsen fem ar blir antalet
sjöar över 187 000. Hur stor är en sjö med arealen fem ar, angivet i kvadratmeter
alternativt hektar? (1 poäng)
12.Vilka två produkter var de första som sattes på kort i Finland år 1939, och likaledes de
sista som hölls kvar på kort: ransoneringen tog slut först 1954? (0,5 poäng för varje rätt
svar)

13.Vilket år utkom Finlands första frimärken? (2 poäng, 1 poäng med 10 års noggrannhet)
14.I internationella bokstaveringsalfabetet företräds varje bokstav av ett namn som ska
vara enkelt att uppfatta. Vilka ord används för dessa bokstäver? (0,5 poäng för varje rätt
svar)

a. F
b. N
c. Q
d. T
15.Formel-1 intresserar bevisligen finländarna, åtminstone om det finns finländare bakom
ratten. I vilket land finns banan som kallas Spa? (1 poäng)
16.Det finns sju Unesco-världsarv i Finland. Vilka var de två första som upptogs på
listan, år 1991? (1 poäng – högst två svar får skrivas)
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17.Vad heter skalan som handlar om mineralers hårdhet? Enligt denna skala har världens
hårdaste naturmaterial diamant värdet 10, medan exempelvis en nagel har 2,5 och
härdat stål kring 7,5. (2 poäng)
18.I Nordamerika har det funnits några hundra olika ursprungsbefolknings-grupper.
Vilket av följande folk levde ursprungligen i sydöstra USA?
a) Apacher b) Cherokeser c) Siouxer d) Huroner (1 poäng)
19. Vilket lands äldsta utgivna dagstidning är Berlingske som grundades
1749? (1 poäng)
20.Vilken internationell dag har firats årligen på vårvintern alltsedan år 1910, på den
tyska kommunisten Clara Zetkins initiativ? (1 poäng)
21.På vilket emballage stod det Pieni pala Suomea – En liten bit av Finland, under
Finlands 100-årsjubileumsår 2017? (1 poäng)
22.På vilken tidning jobbade Carl Bernstein och Bob Woodward som avslöjade
Watergate-skandalen? (1 poäng)
23.Om vilket företag handlar filmen Jättiläinen från 2016? (2 poäng)
24.I vilken idrottsgren är hela 39 av världsrankingens 100 bästa idrottare från Sydkorea,
enligt världsrankinglistan 31.12.2018? (2 poäng)
25.Vilket glasföremål som lanserades 1988 är formgivaren Heikki Orvola mycket berömd
för? (2 poäng)
26.Vad heter den tårta med choklad och aprikos som komponerades i Österrike år 1832?
(1 poäng)

27.Till vilket lands kök hör bland annat kålrätten kimchi, kötträtten bulgogi och
nationalrätten bibimbap? (1 poäng)
28.Vad är en fogsvans? (1 poäng)
29.Vad kallas en bartender som tillreder kaffedrinkar? (1 poäng)
30.I vilken idrottsgren tävlar man i Vierschanzentournee? (1 poäng)
31.I vilken stad utspelar sig största delen av Kommissarie Morse?(1 poäng)
32.Vad heter leksaken med vilken man kan titta på tredimensionella bilder med hjälp av
stereoskopi? (1 poäng)
33.Vilken sötsak med ett tyskt namn är det italienska företaget Ferreros mest berömda –
åtminstone bland barn i Finland? (1 poäng)
34.Vilket bilmärke är också känt för sina pepparkvarnar? (1 poäng)
35.Vad avses med xenofobi? (1 poäng)
36.Vilken byggnad var världens högsta innan Empire State Building blev klar1931?
(1 poäng)

37.Vilket värmande klädesplagg heter samma sak som en orm? (1 poäng)
38.I vilken stad finns flygfältet Tegel? (1 poäng)
39.Vad heter kör- och orkesterverket som komponerades av den tyske kompositören Carl
Orff på 1930-talet? Tips: namnet påminner om ett finländskt läkemedelsvarumärke.
(2 poäng)

40.Vilket djur finns på flygbolaget Quantas logo? (2 poäng)
Svaren till frågorna finns på sidan 10.

4

SPF Åboland

De svenska pensionärsföreningarna i Åboland
har redan länge samarbetet på olika sätt. T.ex.
den årliga åboländska lillajulskryssningen som
arrangeras av Åbopensionärerna har haft
många deltagare också från de andra
föreningarna, och den gemensamma
namninsamlingen för Åbolands sjukhus 2016
med totalt 7 841 namn fick stor
genomslagskraft och har klart stärkt
sjukhusets position. Samarbetet var länge
informellt med en samarbetsgrupp som
träffades ett par gånger om året, men för drygt
två år sedan fick det en mer fast form genom
att man fastställde stadgar och tillsatte en
styrelse. Det handlar emellertid fortfarande
om en icke-registrerad samarbetsorganisation
och inte om en registrerad förening, och
organisationen har t.ex. ingen egen ekonomi
och uppbär därför inte någon medlemsavgift.
Styrelsemedlemmarna utses av föreningarna; i
praktiken består den av föreningarnas
ordförande. Sekreterare är Mona Lehtonen,
förbundets ombudsman för Åboland.

i att förbundets ombudsman för Åboland
numera bara arbetar 30 % för SPF.
Enligt stadgarna är SPF Åbolands uppgift är
att verka för samarbete och kontakt mellan
medlemsföreningarna inom
verksamhetsområdet och mellan dessa och
Svenska pensionärsförbundet rf och även
förbundets medlemsföreningar i andra
verksamhetsområden. SPF Åboland kan
anordna program, fester, diskussioner, kurser,
motionsverksamhet och övrig verksamhet som
stöder medlemsföreningarna i deras arbete.
SPF Åboland verkar också för sina
medlemmars intressen i regionen när det
gäller kontakter med myndigheter och andra
organisationer och samordnar vid behov
åsiktsyttringar, uppvaktningar och utlåtanden.
I praktiken har SPF Åboland än så länge inte
haft så mycken egen verksamhet. Under det
senaste året är det särskilt tre arrangemang
som är värda att nämnas: seminariet ”Åldras
tryggt” i Åbo i februari med 24 deltagare, en
lyckad gemensam sommarträff i Houtskär i
slutet av maj som samlade ca 120 åboländska
pensionärer, och den årliga
lillajulskryssningen i Åbopensionärernas regi
med kring 250 deltagare. SPF Åboland har
också stått för den regionala
uttagningstävlingen inför förbundets
frågesport.
För i år planeras en gemensam sommarträff i
Pargas, så det gäller för oss pargasiter att
fundera på vad vi vill visa upp för de andra
pensionärerna. Också när det gäller övrig
reseverksamhet planeras ett utvidgat
samarbete. Och småningom kanske vi
kommer i gång med mer av det som nämns i
stadgarna – fester, diskussioner, kurser och
motionsverksamhet.

De åboländska föreningarna är nio:
Pensionärsföreningen i Iniö,
Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär,
Korpo Pensionärer, Pensionärsklubben
Festingarna i Nagu, Pargas svenska
pensionärer, Åbo Svenska Pensionärsklubb,
Dragsfjärds Pensionärer, Kimito
Pensionärsförening och Västanfjärds
Pensionärsförening. Tillsammans har de
nästan tvåtusen medlemmar, vilket motsvarar
ca tio procent av förbundets medlemmar. SPF
Åboland är därmed en av de minsta regionala
organisationerna i SPF (bara Åland och
Övriga Finland är mindre). Det återspeglar sig

Mikael Reuter
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Hemliga resan 1.2.2019
En kulen februarimorgon äntrade ett gäng
glada och förväntansfulla seniorer Jani
Launokorpis fina buss mot hemligt resmål.
Jani önskade oss glatt välkomna med på
”Finland-resan”. Spänn fast säkerhetsbältet –
nu kör vi!
Vår reseledare Asta delade ut gissningslappar
som skulle före Kustö bro vara ifyllda med
förslag på resans mål.

teatersalongen där Tiina Lindfors entusiastiskt
presenterade teatern och dess verksamhet.
Teatern firar 30-årsjubileum i år! Tiina är en
otroligt karismatisk och verbal person och likt
en kulspruta presenterade hon vårens
repertoar: Brännpunkt, Passio - Påskens
tragedi i mustiga bilder, Alice i Underlandet,
Baila Afrika – byafest på ERI. Vi fick också
se ett avsnitt ur föreställningen Brännpunkt
som hade premiär 30.1.2019. I Brännpunkt
möts vardagsänglar och en
brytningstidskonsult gestaltad av Tiina
Lindfors själv.
Efter den djupt berörande föreställningen
fortsatte vi färden. ”Vart är vi på väg”? Jani
rattade oförskräckt bussen uppför
Aningaisbacken och gjorde en vänstersväng!
Efter många underfundiga svängar stannade
bussen på Trädgårdsgatan 34 och vi tågade in
i kvartersrestaurangen ARVO där vi
serverades en uppfriskande drink ”French 75”.
Glada och lätta till sinnet fortsatte vi färden.
”Vart är vi på väg”? Bussen stannade på
Tavastgatan 8 och vi trädde in i den indiska
restaurangen Delhi Darbar där vi intog en sen
lunch bestående av höna och ris på indiskt vis.
Mätta och belåtna äntrade vi bussen och styrde
mot Pargas. Och såsom en glad medresenär
uttryckte sig: ”Alla hemliga resor har varit
trevliga men den här resan glömmer man
inte”!

”Vart är vi på väg”?
Mer eller mindre högljudda gissningar hördes
i bussen:
Till Åbo eller Kimito, till Åbo slott eller
Kakola?
Ute på motorvägen blev det så småningom
klart att vi var på väg till Åbo men vart där?
Vi lämnade TYKS/ÅUCS bakom oss,
Verkahovi likaså och vår chaufför styrde mot
Åbo centrum? Bussen saktade farten och
stannade på Universitetsgatan 7, utanför det
tomma ”Pelastusarmeja”! Vad ska vi göra här
undrade alla tills någon utropade Tanssiteatteri
ERI! Är det ERI vi ska besöka? Glada i hågen
steg vi ur bussen och gick in i portgången tills
vi såg framför oss skylten med texten
TanssiteattERI som blev svaret på vår fråga
”Vart är vi på väg”.
(Här bilden med TanssiteattERI-skylten i
svartvitt).
Ivriga klättrade vi uppför trapporna till
teaterns aula där en strålande glad Tiina
Lindfors önskade oss välkomna till
dansteatern ERI - den annorlunda teatern.

Vi instämmer,
Gun & Per-Olof Nordin
1.2.2019

(Här den svartvita bilden av Tiina Lindfors
stående på ett ben, stor bild helst!).
I teaterns kafé blev vi bjudna på kaffe och te
med en liten men god bakelse som tilltugg.
Efter kaffet förflyttade vi oss till

PS.
Ingen lyckades gissa exakt rätt färdmål. Fru
Fortuna gynnade Runa Rantala som erhöll en
kasse godsaker.
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Presentation av hobbygrupperna
Redaktionen har startat en serie där vi presenterar våra hobbygrupper för att ge
föreningens medlemmar en bättre bild av vad de olika grupperna sysslar med. I de
följande numren av Parentesen kommer vi att i varje nummer presentera en grupp. Vi
inleder med presentation av musikgrupperna Encore och Da Capo

Musikgrupperna Encore och Da Capo
Förra hösten hade jag en ”Faunin iltapäiväkonsert” med plock från Yle 1:s
radioprogram med samma namn, riktiga
rariteter som man inte hör så ofta. Någon
kväll kan ägnas åt medlemmarnas
favoritmusik med deras egna medhavda
skivor.
Vi brukar avsluta höstens och vårens
träffar med ett konsertbesök på kortare
eller längre håll. En gång for vi ända till
Lahtis och dess fina Sibeliussal där vi
bjöds på Beethovens nia med CCA-kören
från Åbo och fyra solister, bl.a. Camilla
Nylund. I december går vi på julkonsert.
En oförglömlig upplevelse var a-cappella
gruppen Rajatons julkonsert i Logomo för
några år sedan – renare sång hör man
sällan.
Man kan också träffas hos någon av
medlemmarna. Så blir det för Da Capo
denna vår då Rabbe v W slutat som ledare.
Om ni vet någon musikintresserad person
som kan tänkas leda en grupp, ta kontakt!

Våra två musikgrupper har verkat i snart
10 år. De grundades hösten 2010 och det
stora intresset gjorde att det blev två
grupper på 10-12 medlemmar inkl. två
ledare. Grupperna träffas hemma hos
ledarna en gång i månaden, höst och vår,
och byter ledare vid årsskiftet. Da Capo
var hos mig under hösten 2018 och våren
2019 träffas Encore hos mig. Och vice
versa med Rabbe von Weymarn som lett
den ena gruppen de två senaste åren.
Verksamheten leddes från början av PiaGunn och Olle Anckar med tonvikt på
klassisk musik, och av Kurre Långbacka
med en lättsammare inriktning ss.
folkmusik, humor, jazz. Vi har många fina
lyssnarupplevelser att tacka dem alla tre
för!
Vad lyssnar vi på? Vi har oftast ett tema;
någon kompositör som kanske fyller jämna
år, musik från ett visst land eller en viss
period. Rabbe och jag har mest bjudit på
klassisk musik, ex. Camille Saint-Saëns
och Gabriel Fauré, Eric Satie, Arvo Pärt.
På lyssnarnas begäran hade vi en gång
klassisk jazz. Det var riktigt uppfriskande!

Maria Simberg-Sörensen

Se bilder på Pargasiternas hemsida, www.pargas.spfpension.fi
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Recycle IT
Vi är fem flickor som studerar första året i
Pargas svenska gymnasium. Hösten 2018
deltog vi i en kurs, Recycle IT, och nu är vi
utbildade IT-handledare för seniorer. Under
året har vi startat ett UF företag, Recycle IT
UF. Ung företagsamhet är en av de
entreprenörskurser som erbjuds vid Pargas
svenska gymnasium. Vårt företag erbjuder en
gratistjänst för seniorer, nämligen IThandledning. Under våra handledningsträffar
får seniorerna hjälp med problem och frågor
de har gällande smarttelefoner eller
surfplattor, vilka är de apparater vi
specialiserar oss på. Man behöver inte vara
erfaren när det gäller teknologin, utan vi ger
individuell handledning på alla nivåer. Vårt
företag har sponsorer, vilket möjliggör att vi
får lön, trots att denna tjänst är helt gratis för

seniorerna. Om man är i behov av
handledning eller hjälp kan man ringa till
Partels telefontjänst Parcall och boka in en
träff med någon av oss. Träffarna äger alltid
rum på offentliga platser, exempelvis
Folkhälsanhusets matsal eller Seniorum i
Pargas. När senioren bokar tiden för mötet, via
Parcall, får hon/han också veta var mötet äger
rum. Ni kan boka oss genom att ringa Parcalls
telefonnummer: 02 454 11 11. Har ni andra
frågor kan ni skicka mejl till vår e-post:
ufrecycleit@gmail.com.
Med vänliga hälsningar:
Rebecka Nygård, Julia Lastuniemi, Valentina
Frank, Ellen Wikman och Saga Rosenlund
från RecycleIT UF.

9

Svaren till frågesporten
21. Fazers blå choklad
22. Washington Post
23. Talvivaara (alt Terrafame & Ahtium)
24. Golf
25. Iittalas Kivi-ljusstake (tuikku, Kivi)
26. Sachertårta
27. Sydkorea (Korea)
28. En slags såg
29. Barista
30. Backhoppning
31. Oxford
32. View-Master
33. Kinder-ägg
34. Peugeot
35. Främlingsfientlighet
36. Chrysler Building
37. Boa
38. Berlin
39. Carmina Burana
40. Känguru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Argentinas
100
Bukarest
Hellas
Allan Karlsson (Efternamn räcker)
Winston Churchill
A) passande, anständig B) Ta om, upprepa C)
Flerspråkig (person) D) Elakhet, skvaller, förtal
8. Musse Pigg
9. Leonardo da Vinci
10. Gordisk knut
11. 500 kvadratmeter eller 0,05 hektar
12. Socker och kaffe
13. 1856 (tio års noggrannhet: 1846-1866)
14. A) Foxtrot B) November C) Quebec D) Tango
15. Belgien
16. Sveaborg och Gamla Raumo
17. Mohs hårdhetsskala
18. b) Cherokeser
19. Danmarks
20. Internationella kvinnodagen

FRÅGESPORTSFINALEN torsdag 4.4.2019
Plats: Kåren, Tavastgatan 22, Åbo kl. 11.15- ca 15.30
Program: kl. 11.15–12.15 Lunchbuffé i Argentina-salen
Välkomstord
Frågesportsfinalen
Kaffe
Prisutdelning
I programmet ingår musikalisk underhållning. Frågesportsfinalen filmas och sänds live
via facebook och på webbplatsen!
Frågesportsledare: professor emeritus Göran Djupsund
Domare: Jesper von Hertzen
För närmare info, verksamhetsledare Berit Dahlin, tfn 040 5780248,
berit.dahlin@spfpension.fi
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Styrelsens sammansättning och funktionärer 2019
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Övriga ledamöter

Mikael Reuter
mikael@undala.fi
Kristina von Weissenberg
kristinavw@parnet.fi
Vivan Norring-Nyström
ia@norrskata.com
Bror Berg
laban1234@gmail.com
Gunnel Jansson
jansson.gunnel@parnet.fi
Stig Kavander
swkavander@gmail.com
Kurt Lindroos
kurt.lindroos475@hotmail.fi
Kari Penttinen
kari@esnet.fi
Maria Simberg-Sörensen
maria.ss@parnet.fi

040 552 49 78
040 455 0655
0500 83 74 38
040 560 19 38
040 595 72 03
0400 22 21 87
0500 59 40 45
050 511 97 77
040 825 50 39

Funktionärer:

Medlemssekreterare
Mediekontakt
Foto/klippbok
Teknikansvarig
Resegruppen

Parentesens redaktion
Parentesens ombrytning
Webbansvarig
IT-stödperson:
Medlem av SPF:s
resekommitté

Kurt Lindroos
Gunnel Jansson
Stig Kavander
Kari Penttinen
Asta Lindholm
lindastae@gmail.com
Rauni Schleutker
rauni.schleutker@elisanet.fi
Aino Mattsson
aino.mattsson42@gmail.com
Maria Simberg-Sörensen
Kristina von Weissenberg
Carl-Gustav Nygårdas
Carl-Gustav Nygårdas
carlgustav.nygardas@gmail.com
Pentti Nyström
pena@norrskata.com

(se ovan)
(se ovan)
(se ovan)
(se ovan)
040 575 31 20

Asta Lindholm

(se ovan)

040 520 43 98
040 844 06 98

040 507 14 61
050 566 70 35

Nya medlemmar kan anmäla sig direkt till medlemssekreteraren
Kurt Lindroos 0500 59 40 45 kurt.lindroos475@hotmail.fi eller till föreningens sekreterare Vivan
Norring-Nyström, 0500 837 438 ia@norrskata.com eller via webben
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HOBBYGRUPPER

Boule, IT, konst, musik och trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna
Kontaktpersoner
Boccia/Boule
Bowling
Bridge
Fotogrupp
Da Capo
Encore
Konst
Stavgång
Trädgård
Vattengympa
IT-grupperna
Litterära salongen
Släktforskarna

Estrid Enlund
Seppo Rajamäki
Jan-Erik Bergquist
Lorenz Michael

050 346 35 70
0400 46 91 92
044 039 28 82
0400 233 143

essi.enlund@outlook.com
seppo.rajamaki1@gmail.com
janerik.bergquist@gmail.com
losse.michael@gmail.com

Maria Simberg-Sörensen
Marianne Saanila
Rainer Wahtera

040 825 50 39
040 722 62 26
040 091 22 69

maria.ss@parnet.fi
marianne.saanila@parnet.fi
rainer.wahtera@gmail.com

Kari Penttinen
Pentti Nyström
Stina Engblom-Colliander
Gustav Sundström

050 511 97 77
050 566 70 35
0400 71 53 88
050 505 15 22

kari@esnet.fi
pena@norrskata.com
stina202@parnet.fi
sundstroms@parnet.fi

Släktforskargruppen träffas i allmänhet udda veckor i Seniorum tisdagar kl. 13.
Fotogruppen träffas varannan tisdag i Seniorum kl. 17. Se närmare på hemsidan.
Bridgeklubben efterlyser flera spelare. Kontakta Jan-Erik Bergquist, 044 039 28 82

Följ med hemsidans händelsekalender. Många grupper informerar där om
aktuella händelser. www.pargas.spfpension.fi

Programgrupperna och gruppledarna för PSP:s månadsträffar
1. Beni von Weissenberg
2. Mårten Malmlund
3. Gunnel Jansson
4. Rainer Wahtera
5. Rose-Marie Lindroos
Kurt Lindroos
6. Stina Engblom Colliander
7. Riitta Seppä

040 545 14 35
0400 71 03 12
040 595 72 03
0400 91 22 69
050 562 54 10
0500 59 40 45
0400 71 53 88
044 373 12 38

benivw@parnet.fi
marten.malmlund@gmail.com
jansson.gunnel@parnet.fi
rainer.wahtera@gmail.com
rose.marie48@hotmail.fi
kurt.lindroos475@hotmail.fi
stina202@parnet.fi
seppa.arto@gmail.com

OBS! Aktuellt material till Parentesen, t.ex. ändringar i gruppsammansättning eller
kontaktpersoner, måste vara redaktionen tillhanda senast en vecka före månadsträffen för att hinna
med. Även annat material i form av hågkomster, bilder eller teckningar tas gärna emot av
redaktionen med samma förbehåll.
Exemplar av Parentesen kan avhämtas på Booklet, Strandvägen 16 A
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PLANERADE RESOR 2019
8. Agneta Hermansson
040 541 31 20
ahermans@abo.fi
9. Carita Karlsson
045 641 52 66
tiitikarlsson@gmail.com
10. Siv Nygårdas
040 574 24 31
siv.nygardas@gmail.com
Aino Mattsson
040 844 06 98
aino.mattsson42@gmail.com
HELSINGFORS torsdag 21.3 Vi startar kl. 8.00 med Jani Launokorpi buss och har en paus på
vägen. Besöksmål Heureka med lunch och Fazerila. Pris med 30 personer 60 euro, betalning senast
12.3. Anmälan till Aino senast 10.3. Tillbaka borde vi vara kring klockan 18.
MADEIRA tisdag-tisdag 2-9 april 2019. Programmet finns på föreningens hemsida och hos Asta.
För tillfället är vår grupp fulltalig. Anmälan till väntelistan med namn, telefon, adress och e-post till
Asta eller direkt till Axtours Tel +358 (0)18 528 063. Resenärerna träffas tisdag 19.2 kl. 13.
SJU KYRKOR och creme de menthe onsdag 8.5 med start kl. 8, hemma är vi ca kl. 18. Anmälan
senast 24.4.
Pappan, Svenska teatern, torsdag 9.5. Anmälning senast på aprilmötet.
Strömsö och annat roligt i slutet av sommaren under planering.
KALEVALA på ÅST lördag 5 oktober 2019. År 2019 fyller Finlands nationalepos Kalevala 170 år
(första upplagan Kalewala 1835, Uusi Kalevala 1849) och Finlands äldsta teater, Åbo Svenska
Teater fyller 180 år (invigdes 1839). Kalevala är vacker poesi och grym saga. Med hjälp av
dockteater och vild koreografi gestaltas Kalevalas värld till Stora scenen 2019, på ett sådant sätt
som ger runosången rättvisa och samtidigt känns modern och fräsch. Dramaturg Annina Enckell och
regissör Jakob Höglund (regisserade också Stormskärs Maja 2015). Kapellmästare Heidi Wikar.
Dockinstruktör Ari Ahlholm. Musiken, nyskriven, komponeras av Robert Kock medan sångtexterna
är skrivna av Tobias Zilliacus. Produktionen, som stöds av Svenska Kulturfonden, är kopplad till en
specialutbildning, där två konstformer möts: musikteater och dockteater. Pris ca 52 euro,
anmälan/Asta senast på majmötet.
RESEGRUPPEN ÖNSKAR FLERA MEDLEMMAR. TAG KONTAKT!

HÄNDELSEKALENDERN våren 2019
12.03

Styrelsemöte

13.03

Seniorföreläsning. Projektet Nagu och Wikipedia
En presentation av Projekt Fredrikas pilotprojekt i Nagu. Pilotprojektet kompletterar och
uppdaterar den information om Nagu som kan läsas på Wikipedia. Målsättningen är att
projektet så småningom sprider sig till hela Svenskfinland. Projekt Fredrika är en
nygrundad förening som vill stärka Svenskfinlands synlighet på Wikipedia och göra
svenska artiklar om Finland mer likvärdiga de finskspråkiga motsvarigheterna.
Deltagaravgiften 5€ faktureras inte, utan betalas vid dörren.
OBS! anmälan till Kombi
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20.03

Månadsträff med årsmöte
Bowlarna
på väg igen

04.04

Frågesportfinalen på Kåren i Åbo

11.04

Styrelsemöte

17.04

Månadsträff

07.05

Styrelsemöte

15.05

Månadsträff

Nytt år (2019) och nya spelresor.
Senaste år (2018) gjorde vi en motsvarande
resa till Tammerfors. Detta år började vi med
en resa till Tali Bowlinghall i Helsingfors,
Finlands största hall med 36 banor.
Vändagsmorgonen 14.2–19 kl. 7.30 packade
50 ivriga personer, både damer och herrar,
sina spelgrejor i Launokorpis buss. Vädret var
vårligt och vackert med sol och minus 2
grader.
Innan spelet började väntade oss kaffe med
semla. Efter kaffet var det tid att ta itu med
spelandet i två timmar, 6 serier.

För många var ifrågavarande resa till hallen
den första. Det gjorde resan lite spännande att
få pröva spelskickligheten. Efter spelandet
väntade oss skinkfrestelse med salladsbord.
En tillräcklig måltid. När vi ätit var det dags
att vända bussens nos mot Pargas.
Hemma var vi kl. 16.00.
Nöjda spelare steg ur bussen. Ett stort tack till
alla som deltog, samt naturligtvis till Juha
Launokorpi, som tryggt och säkert körde oss
fram och tillbaka.
Seppo Rajamäki
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Kurre,Doris, Maje, Tauno och prisutdelaren Seppo.
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