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Pargas Amatörorkester (PAO) 

består i dagens läge av närmare 15 

musikanter, framför allt stråkar och 

träblåsare. Vi spelar klassiskt, 

folkmusik och även modernare 

musik. Under de senaste åren har repertoaren 

varierat från klassiskt via Bellman till årets 

tangoprojekt. 

Den 6 april i vår bjuder vi på konserthelheten 

tango, tapas och jazz i Manegen i Pargas. PAO 

spelar argentinsk tango med Marianne Maans 

som sångsolist i några tangor. I pausen serverar 

Matglad tapas och därefter fortsätter Archipelago 

Small Band under ledning av Mikael 

Långbacka, med jazzigare toner. Det blir också 

några gemensamma jazz-stycken, vilket för oss i 

amatörorkestern är helt annorlunda än det vi är 

vana vid.  

Argentinsk tango är rytmiskt spännande, 

melodiskt vackert och roligt att spela. Många 

stycken är rätt kända, till exempel Libertango och 

Oblivion av Astor Piazzolla. Musiken passar oss, 

även om det har varit utmanande att hitta lämpliga 

arrangemang. Vi har en rätt udda sammansättning 

vilket gör att det sällan finns färdiga 

orkesterarrangemang som kan användas.  

Vi samarbetar gärna med andra grupper och 

musiker och det är roligt att kunna samarbeta med 

folkmusikern Marianne Maans. Hon har några 

gånger tidigare spelat med i orkestern som 

förstärkning på violin, men det blir första gången 

hon är vår sångsolist. Det är nu andra året i rad 

som vi har en gemensam konsert med Archipelago 

Small Band. I fjol bjöd vi på Bellman och jazz i 

Råttis. I år fördjupar vi samarbetet och kommer 

alltså också att framträda med ett par 

gemensamma låtar. 

Sedan ett par år tillbaka är det Nicke Packalén 

som fungerar som PAO:s dirigent. Vi har fått flera 

nya medlemmar under de senaste åren, bl.a. två 

basister och en pianist, det är roligt att orkestern 

växer. Vi vill gärna ha flera medlemmar, speciellt 

violinister och cellister efterlyses. De flesta av oss 

har återupptäckt glädjen att spela efter ett antal års 

paus, så det är bara att komma med och testa om 

man har spelat tidigare. 

Vi fungerar som en kurs vid Skärgårdens Kombi 

och övar en gång per vecka i Pargas 

församlingshem. Vi brukar delta i 

Pargasensemblernas gemensamma adventskonsert 

och även i en konsert till förmån för insamlingen 

Gemensamt Ansvar. Vi har också egna 

framträdanden och konserter, vi har bland annat 

spelat på årets Runebergsfest och senaste sommar 

uppträdde vi på Hembygdsföreningens 

utställningsöppning. PAO har också flera gånger 

spelat för de boende på Folkhälsanhuset. 

Just nu funderar vi på möjligheterna att göra en 

orkesterresa, eventuellt till Viborg. Vi kommer 

också att delta i den finlandssvenska sångfesten 

som ordnas i Helsingfors sommaren 2021. 

Lena Långbacka 

Sekreterare 

  

Pargas Amatörorkester spelar tango 
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Mat väcker känslor, minnen och tankar. Vilka 

tankar väcker till exempel havregrynsgröt eller 

memma? I vilken ända ska man börja skala 

bananen? Är det ok med både ost och korv på 

smörgåsen och vilkendera ska i så fall vara under? 

Kan man sätta marmelad på ostsmörgåsen? Att 

säga ordet ”skolmat” är också ett bra sätt att få 

igång en diskussion. 

Under VårKultur samlar vi in tankar och minnen 

om mat. Vi vill höra om just dina upplevelser, 

minnen och tankar, positiva och negativa! Du kan 

berätta om din favoriträtt eller om vad du 

definitivt inte äter. Vi hör gärna din åsikt om 

dagens viktigaste måltid eller om du föredrar 

hemlagat eller fabrikstillverkat. Kanske du har 

något starkt matminne av ditt första 

restaurangbesök eller första gången du åt något 

speciellt, som du vill dela med dig? Du kan skriva 

om memma och annan påskmat, om vardag och 

fest eller t.ex. om vad du äter när du vill ”mysa” 

framför TV:n. 

I grupp väcks minnena. Passa på att prata mat och 

matkultur med släkt och vänner, med kollegerna 

på kafferasten, på stugan, i butiken, på 

lunchrestaurangen. Fråga och intervjua andra: Vad 

tänker boende inom äldreomsorgen, barn i dagis 

och skola, studerande som ska leva på 

studiebidrag och -lån? För att få inspiration kan du 

använda frågorna nedan men du kan också 

fabulera fritt. Dofter fungerar också bra som 

inspiration. Vilka dofter får det att vattnas i 

munnen på dig?  

Du kan skicka in dina berättelser per post, per e-

post, eller fylla i vårt formulär på 

www.varkultur.fi. Meddela din (eller 

informantens) ålder och var du bor. Bland alla 

inskickade svar lottar vi ut matrelaterade priser. 

Kom ihåg att uppge kontaktuppgifter om du vill 

vara med i utlottningen. Vi publicerar en del av 

tankarna anonymt på sociala medier under 

VårKultur, eventuellt kommer vi också att ge ut 

dem i skrift i ett senare skede. Om du delar någon 

annans minnen så kom ihåg att fråga om det är 

okej att publicera dem! 

Skicka dina matberättelser senast 30.4 till: 

Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund, 

Strandvägen 24, 21600 Pargas 

lena.langbacka@sydkusten.fi 

Inspirationsfrågor: 

Vad tänker du när du hör ordet ’’matkultur?’’ 

Vilken är dagens viktigaste måltid? 

Vad är vardagsmat för dig? 

Har du en favoriträtt? Vad är det?  

Finns det något du inte äter? 

Vad äter du när du ska ”mysa” eller fira något? 

Hur ofta äter du ute/beställer mat under en månad? 

Äter du memma under påsken? 

Om du äter memma, med vad? 

Finns det någon mat som absolut hör till påsken? 

 

VårKultur 2019 förverkligas 6-22.4.2019. Temat är Kultursmaker och handlar om olika perspektiv på mat 

och matkultur. Det har varit ett inspirerande tema och nu erbjuds ett mångsidigt program i hela Åboland. 

Här är ett plock ur program som ordnas i Pargas. Mera information finns på www.varkultur.fi och på 

www.facebook.com/varkultur. 

Lö, 6.4 kl. 10-14, Glutenfri, vegetarisk matlagningskurs, skolköket, Pargas 

Deltagaravgift 12€, materialkostnader 15€ 

Anmälningar senast 1.4 till 040-455 0618 eller dalaskog@auf.fi 

Duv på Ålön 

 

Lö, 6.4 kl. 11-14, Hönor, ägg och plastbantning, Brinkas-stugan, Pargas 

Tips, idéer, pyssel, både söta och salta äggrätter i Brinkas-stugan, Ullasbrink 2. 

Pargas Marthaförening 

Lö, 6.4 kl. 18, Tango, tapas & jazz, Manegen, Pargas 

Pargas Amatörorkester och Archipelago Small Band bjuder på argentinsk tango och jazz. Gästartist är 

Kultursmaker under VårKultur 2019 

Dela med dig av dina matupplevelser och minnen! 

http://www.varkultur.fi/
http://www.varkultur.fi/
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Marianne Maans. Matglad serverar tapas i pausen. 

Biljetter 30€ (inkl. tapas), förhandsbokningar amatororkesterpargas@gmail.com. 

 

Må, 8.4 och ti, 9.4 kl. 11.30>, Lunchkonsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas 

Myyriddos meny på restaurang Kamu består av nyare och äldre poplåtar. 

 

Ti 9.4 kl. 18-20, Provsmakning av vandringsmeny, Pjukala, Pargas 

Testsmaka fiskpaketet för vandraren. Eva Johansson berättar om Pensar syd – vad hände sen? Dessutom 

information om vandringsleden S:t Olav Waterway och om mat för vandrare. 

Pris: 18€, anmälningar senast 7.4 till pensarsydeva@gmail.com eller 040-576 4976. 

Excellent Archipelago, KulTa, S:t Olav Waterway 

Ti, 9.4 kl. 19, Filmvisning: Final straw, PIUG, Pargas 

En film om matproduktion, hållbarhet och välmående för människa och miljö. 

Fritt inträde. Textning endast på engelska. 

Bio Sydväst och Omställning Pargas 

Ti, 9.4 kl. 19, En liten konsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas 

Restaurang Kamus viner och mat och Myyris själfulla sångröst är en fantastisk  

kombination en tisdagskväll i april.  

Fritt inträde. 

 

Ke, 10.4. klo 13-15, Saariston makuja kevättulilla, Livia, Parainen 

Tervetuloa mukaan Kalakoulun kotakeittiölle nauttimaan heräilevän saariston tunnelmasta. 

Ilmainen tapahtuma, järj: Ammattiopisto Livian luonto-ohjaajaopiskelijat  

Lisää infoa: Hanna Jalkanen, Hanna.Jalkanen@livia.fi, puh. 050 355 6444 

Ons, 10.4 kl. 18.30, Free Swing + buffé, Manegen, Pargas 

Mattias Welin (SWE), bas och Jaska Lukkarinen (FIN), trummor är ett dynamiskt och svängigt komp som 

skapar utrymme för Karl-Martin Almqvists (SWE) saxofon och Axel Schlossers (GER) trumpet där allt är 

möjligt och ingenting förbjudet. 

Förutom dessa toppmusiker kan du avnjuta en buffé med varma smörgåsar och toast. Biljetter: 12 €, 27 € 

(inkl. buffé). Förköp: neticket.fi 

Arr: Korpo Jazz, Pargas stad – kultur 

To, 11.4 kl. 11.30-14, Smaksnurra och smoothiecykel, Folkhälsanhuset, Pargas 

Kom och trampa ihop din egen smoothie på Folkhälsans smoothiecykel eller testa på Kocka på-

smaksnurran. Ingen anmälan bara att komma, passar alla åldrar. Ingredienserna bjuder vi på men du får 

trampa själv.  

 

To, 11.4 kl. 18 Indisk hetta med film och mat, The Lunchbox, Manegen, Pargas 

The Lunchbox (2013), i regi av Ritesh Batra, berättar om matlådesystemet, dabbawala, i storstaden Bombay. 

I filmen leder en förväxlad matlåda till att den ensamma änklingen Saajan Fernandes kommer i kontakt med 

hemmafrun Ila. De börjar brevväxla genom matlådan. 

Biljetter: 22 € (inkl. film och mat)  

Förköp: netticket.fi senast den 10.4.2019  

Arr: Pargas stad – kultur  

Lö, 13.4 kl. 10-14  Foodjam, Axxell, Pargas 

Foodjam är ett kreativt möte mellan yrkes- och hemmakockar, mathantverkare, producenter och förädlare, 

där man tillsammans hur råvaror kan tillredas, kombineras och smaksättas. Alla som är intresserade av att 

skapa nya produkter av lokala råvaror är välkomna. 

mailto:pensarsydeva@gmail.com
mailto:Hanna.Jalkanen@livia.fi
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Anmälan: margot.wikstrom@pargas.fi, 040-735 0593 senast 9.4. Begränsat antal platser. 

Det avgiftsfria programmet arrangeras av projekt KulTa. 

Må, 15.4 kl. 17.30-20, Seminarium: Meningen med måltiden? Fullmäktigesalen, Pargas 

Föredrag av b.l.a. Helena Fabritius från SLC, projektchef Johanna Mattila från Brahea-keskus vid TY och 

Birgitta Parikka, kostchef i Kimitoön. Dessutom smakprover på åboländska produkter och presentationer av 

aktuella projekt. 

Anmälningar: www.sydkusten.fi/kurser, lena.langbacka@sydkusten.fi, margot.wikstrom@pargas.fi 

Avgiftsfritt, arr: Pargas stad, Sydkustens landskapsförbund, KulTa 

 

Må, 15.4 kl. 18, Det smakar Pargas, guidad vandring, Pargas 

Guidad vandring med temat mat i Pargas centrum. Vandringen avslutas i Fredrikastugan, där caféet serverar 

produkter som omtalats under guidningen. 

Start från Runebergshuset, Runebergsstranden, Pargas 

Pris: 5€/person, kontant betalning på plats, serveringen ingår inte i priset. 

Skärgårdsguiderna rf - Saarsto-oppaat ry 

Ti, 16.4 kl. 9.15, Rimjam: På picknick – Eväsretkellä, Pargas bibliotek 

Rimjam är en lekfull diktstund för barn i åldern 1– 5 år tillsammans med en vuxen. Programmet är 

tvåspråkigt och räcker ca 45 minuter. Ingen deltagaravgift. 

Sydkustens ordkonstskola, Pargas bibliotek, Hallå!-projektet 

Ti 16.4 kl. 18, Åboländska mattraditioner och smakbitar, hembygdsmuseet, Pargas 

Etnolog Yrsa Lindqvist, arkivarie på SLS, inleder diskussionen om åboländsk matkultur. Under kvällen 

bjuds det också på smakbitar av traditionella rätter. 

Plats: Pargas hembygdsmuseum Storgårdsgatan 13, Pargas 

Biljetter: 5€ vid dörren (inkluderar smakprover) 

Pargas hembygdsförening 

 

Ti 16.4, ons, 17.4  och to, 18.4 kl. 18 

Soppteater: Nöd, död och falnad glöd - en monolog för två bröder av Daniela Franzell 

Plats: Manegen, Brunnsvägen 21, i Pargas 

På scen: Johan Fröberg och Riddo Ridberg 

Kvällen inleds med soppa och bröd och efter det börjar föreställningen. 

Mer info om biljetter, pris, meny, mm: www.teaterboulage.fi 

To, 18.4 kl. 15-20 Besök Bornemanns musteri, cideri och bryggeri, Pargas 

Besök musteriet och vårt lilla bryggeri! På musteriet berättar vi hur man pressar äpplen eller bär till 

kallpressad juice, på bryggeriet berättar vi om hur vår äppelcider och vårt öl tillverkas. Smakprover och 

presentation av Bornemanns nya produkter i vår bod. På plats är även Gerard Gassous coffeebike "Café 

Latte". Där kan man köpa specialkaffen från det egna kafferosteriet;  

Adress: Bornemanns musteri, Tove & Gunnar Bornemann, Kårlaxvägen 234, 21610 Kirjala/Pargas, 

www.bornemannsmusteri.com 

 

Lö, 20.4 kl. 14-18, Bin och honung på Vikbo torp, Mielisholm, Pargas 

Välkommen på öppet hus till Vikbo torp på Mielisholm Du kan bekanta dig med binas liv som 

honungsproducenter och pollinerare, se hur en bikupa ser ut inuti, smaka på honung, köpa honung, prata 

trädgårdsodling eller kanske bara mysa över en kaffekopp i pop-up caféet. När kvällen skymmer tänder vi 

den traditionella påskbrasan. 

Adress: Norra Tået 54 

mailto:margot.wikstrom@pargas.fi
http://www.teaterboulage.fi/
http://www.bornemannsmusteri.com/
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Må, 22.4. kl. 15-17, Etnoknytkalas, Pargas hembygdsmuseum, Pargas 

Vi avslutar påsken och firar kulturell mångfald med traditionellt knytkalas för hela familjen. Ta med något 

ätbart och gärna musikinstrument eller något annat som representerar ditt andra hemland eller ditt 

favoritland. 

Anmälningar: Lena Långbacka, 044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi 

Arr: Finlands Röda Kors/Pargas avdelning i samarbete med VårKultur 

Utställningar med mat-tema i Fokhälsanhuset, i Pargas bibliotek och i Nagusalen.  

 

 

Sällan har social- och hälsovården och inte 

minst äldreomsorgen stått så mycket i fokus i 

den allmänna debatten som under de senaste 

månaderna. Mycket var oklart och osäkert 

inom den planerade vårdreformen, och i och 

med att den nu har stupat och regeringen har 

avgått är det mesta åter öppet. För oss äldre är 

det därför bokstavligen livsviktigt att det finns 

någon som bevakar våra intressen. Den 

uppgiften har inte minst de olika 

pensionärsförbunden, som i frågor som dessa 

samarbetar inom Pensionärsförbundens 

intresseorganisation PIO med sex 

medlemsförbund, bland dem Svenska 

pensionärsförbundet. Totalt representerar 

förbunden ca 300 000 medlemmar. PIO håller 

kontakt med myndigheter som 

Folkpensionsanstalten och med bl.a. 

riksdagsgruppernas ordförande, och ger 

utlåtanden om frågor som är viktiga för oss 

pensionärer. 

Med det här vill jag framför allt säga att 

medlemskapet i en pensionärsförening, och 

därmed också i ett övergripande förbund, har 

en viktig dimension utöver de konkreta 

verksamhetsformer som vi i första hand tänker 

på som medlemmar. Jag har träffat många 

pensionärer som tycker att de har så mycket 

annat att göra att de inte bryr sig om att bli 

medlemmar i en pensionärsförening. Men 

också om man inte aktivt deltar i 

verksamheten finns det starka skäl att vara 

medlem och på det sättet bidra till att 

föreningen, förbundet och PIO kan bevaka 

våra intressen och på sikt påverka bl.a. 

äldreomsorgen. 

Också på det lokala planet pågår naturligtvis 

en hel del aktiviteter som siktar på att göra 

livet bättre för de äldre. Vår förening har två 

representanter i stadens äldreråd, av vilka en 

är ordförande. Och till exempel allt det vi gör 

för att hjälpa våra medlemmar att komma in i 

IT-världen och effektivt använda datorer, 

pekplattor och smarttelefoner har tveklöst en 

betydelse för många som annars skulle ha 

svårt att hänga med i utvecklingen. Jag tänker 

här både på våra egna IT-grupper och på 

projektet Recycle IT som vi aktivt är med och 

stöder och som nu har kommit i gång på 

riktigt.  

Viktigast av allt är i varje fall att vi alla är så 

aktiva och sociala som möjligt, och här öppnar 

sig många möjligheter inom vår förening. 

Kom med på månadsträffarna och umgås med 

gamla och nya vänner och bekanta, var aktivt 

med i hobbygruppernas verksamhet för att få 

både andlig och kroppslig stimulans, och delta 

i våra resor till nära och fjärran mål. Det lönar 

sig att vara medlem i Pargas svenska 

pensionärer r.f.! 

God fortsättning på våren! 

Mikael Reuter

VårKultur är ett årligen återkommande samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och 

kultursektorerna i Kimitoön, Pargas och Åbo. VårKultur har ordnats sedan 2007 med ett nytt tema varje 

år. Satsningen förverkligas tillsammans med föreningar, konstnärer, organisationer och företag.  

 

Ordförandens spalt 
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Styrelsen: 

Ordförande Mikael Reuter  

mikael@undala.fi 

040 552 49 78 

Vice ordförande Kristina von Weissenberg 

kristinavw@parnet.fi 

040 455 0655 

Sekreterare Vivan Norring-Nyström 

ia@norrskata.com 

0500 83 74 38 

 

Skattmästare Bror Berg 

laban1234@gmail.com 

040 560 19 38 

Övriga ledamöter Gunnel Jansson 

jansson.gunnel@parnet.fi 

040 595 72 03 

 Stig Kavander   

swkavander@gmail.com 

0400 22 21 87 

 Kurt Lindroos  

kurt.lindroos475@hotmail.fi 

0500 59 40 45 

 Kari Penttinen  

kari@esnet.fi 

050 511 97 77 

 Maria Simberg-Sörensen   

maria.ss@parnet.fi 

040 825 50 39   

Funktionärer: 

Medlemssekreterare Kurt Lindroos (se ovan) 

Mediekontakt Gunnel Jansson (se ovan) 

Foto/klippbok Stig Kavander (se ovan) 

Teknikansvarig Kari Penttinen (se ovan) 

Resegruppen Asta Lindholm 

lindastae@gmail.com 

040 575 31 20 

 Rauni Schleutker 

rauni.schleutker@elisanet.fi 

040 520 43 98 

 Aino Mattsson 

aino.mattsson42@gmail.com 

040 844 06 98 

Parentesens redaktion Maria Simberg-Sörensen  

 Kristina von Weissenberg  

Parentesens ombrytning Carl-Gustav Nygårdas  

Webbansvarig Carl-Gustav Nygårdas 

carlgustav.nygardas@gmail.com 

040 507 14 61 

IT-stödperson: Pentti Nyström 

pena@norrskata.com 

050 566 70 35 

Medlem av SPF:s 

resekommitté 

Asta Lindholm  (se ovan) 

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 

 

Styrelsens sammansättning och funktionärer 2019 

mailto:maria.ss@parnet.fi
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.com
mailto:kurt.lindroos475@hotmail.fi
mailto:ia@norrskata.com
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Boule, IT, konst, musik och trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna  

Kontaktpersoner 

Boccia/Boule Estrid Enlund        050 346 35 70 essi.enlund@outlook.com 

Bowling Seppo Rajamäki  0400 46 91 92 seppo.rajamaki1@gmail.com 

Bridge Jan-Erik Bergquist 044 039 28 82 janerik.bergquist@gmail.com 

Fotogrupp Lorenz Michael  0400 233 143 losse.michael@gmail.com 

Da Capo    

Encore Maria Simberg-Sörensen 040 825 50 39 maria.ss@parnet.fi 

Konst Marianne Saanila  040 722 62 26 marianne.saanila@parnet.fi 

Stavgång Rainer Wahtera 040 091 22 69 rainer.wahtera@gmail.com 

Trädgård    

Vattengympa Kari Penttinen  050 511 97 77 kari@esnet.fi 

IT-grupperna Pentti Nyström 050 566 70 35    pena@norrskata.com 

Litterära salongen Stina Engblom-Colliander 0400 71 53 88 stina202@parnet.fi 

Släktforskarna Gustav Sundström 050 505 15 22 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 

 

 

1. Beni von Weissenberg 040 545 14 35  benivw@parnet.fi 

2. Mårten Malmlund 0400 71 03 12 marten.malmlund@gmail.com 

3. Gunnel Jansson 040 595 72 03 jansson.gunnel@parnet.fi 

4. Rainer Wahtera 0400 91 22 69 rainer.wahtera@gmail.com 

5. Rose-Marie Lindroos                    050 562 54 10 rose.marie48@hotmail.fi 

    Kurt Lindroos 0500 59 40 45 kurt.lindroos475@hotmail.fi 

6. Stina Engblom Colliander 0400 71 53 88 stina202@parnet.fi 

7. Riitta Seppä 044 373 12 38 seppa.arto@gmail.com 

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 

HOBBYGRUPPER 

Följ med hemsidans händelsekalender. Många grupper informerar där om 

aktuella händelser. www.pargas.spfpension.fi 

Programgrupperna och gruppledarna för PSP:s månadsträffar 

http://www.pargas.spfpension.fi/
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HELSINGFORS  torsdag 21.3 Start kl. 8.00 med Jani Launokorpi buss. Besöksmål  Heureka  med 

lunch och Fazerila.  

MADEIRA tisdag-tisdag 2-9 april 2019.  Programmet finns på föreningens hemsida och hos Asta.  

För tillfället är vår grupp fulltalig ev. finns en damplats ledig Anmälan  till Asta eller direkt till 

Axtours Tel +358 (0)18 528 063. Resenärerna hade ett lyckat infotillfälle med Kari Penttinen. 

Östmans buss startar 05.15 den 2.4. Kom ihåg pass, piller och pengar. Vi landar 21.15 i Vanda den 

9.4. 

7 KYRKOR och creme de menthe  onsdag 8.5 med start kl. 8, hemma är vi ca kl. 18. Anmälan 

senast 24.4. Pris 45 euro med 30 personer. Lunchen äter vi i Villnäs och kaffet dricker vi i en 

trädgård i Nousis. 

PAPPAN, Svenska teatern, torsdag 9.5. Föreställningen börjar kl. 12. Pjäsen som varit mycket 

populär, handlar om Alzheimers sjukdom.  Start 8.30 med paus på vägen. Anmälning senast på 

aprilmötet. Pris 51 euro med 25 personer. Betalas senast 24.4. 

STRÖMSÖ och annat roligt 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!  

 

 

04.04 Frågesportfinalen på Kåren i Åbo 

11.04 Styrelsemöte 

17.04 Månadsträff 

07.05 Styrelsemöte 

15.05 Månadsträff 

28.05 De åboländska pensionärsföreningarnas träff i Pargas 

PLANERADE RESOR  2019  
 

HÄNDELSEKALENDERN våren 2019 

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 

https://pargas.spfpension.fi/handelsekalender/view-111490-77308
https://pargas.spfpension.fi/handelsekalender/view-111490-75741
https://pargas.spfpension.fi/handelsekalender/view-111490-77308
https://pargas.spfpension.fi/handelsekalender/view-111490-75741
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Jag kunde inte tänka mig att den så kallade 

stavvandringen i byarna kunde locka så många. 

Jag visste att behovet fanns, att det finns sådana 

bland pensionärerna som inte känner till andra 

delar av Pargas än Malmen. 

Men att det skulle involvera så många som 36 

vandrare visar att behovet fanns. Det är inte enbart 

historiska eller geografiska vandringar som vi har 

gjort, även om det är huvudmålet med dessa 

vandringar. I synnerhet för de som är inflyttade till 

orten vill vi visa upp Pargas, men det behövs nog 

för oss infödda också. Till och med jag har fått 

mera under hjärnbalken.               

Utöver det så har vi skapat en trevlig samvaro 

under vandringen. Något som har glatt mig är 

frikostigheten med kaffe, icke enbart bland oss i 

gruppen. Också sådana som inte hör till gruppen 

har ute i byarna frivilligt bjudit in oss på kaffe.                                              

Att det har kolliderat med andra gruppers 

verksamhet kan man förstå, men med en 15 

minuters förskjutning av starten kunde fler 

intresserade deltaga i vandringen. Carl-Gustav 

Nygårdas har skött webbplatsen med bilder och 

har gjort den inbjudande. Många har hjälpt till 

med bilder som vi har fått ta del av vilket vi är 

tacksamma för. Vi började i centrumområdet och 

förflyttade oss senare ut till byarna. Vi har försökt 

sprida oss i olika områden i Pargas.                                                         

Alla har sett den stora gruvan här som omfattar 

över 70 hektar. Men de gruvor som är ute i byarna 

är för många obekanta. Det är kalkgruvor från den 

tiden då bönderna brände kalk långt innan denna 

industriella verksamhet inleddes. T.ex. i Simonby 

och Tara har vi besökt små gruvor, och i 

Finnängen en där man tidigare har brutit kalk men 

senare bergullssten. En annan gruva där man i dag 

bryter sten till bergullen är Ybbersnäs. Ännu finns 

det fler gruvor och sandtag att besöka.                                                                     

Gravplatser, om vi omnämner först dem som är 

från bronsåldern, finns det flera av på 

Stortervolandet, och vi besökte den största som 

finns i Sildala. Samt en som var tänkt för privat 

bruk i Simonby men aldrig blev välsignad som 

gravplats. När vi vandrade i Kyrkäng såg vi var 

färjfästet fanns då vägen till Åbo gick genom 

Muddais. Vi besökte Heisala ö och åkte med 

förbindelsebåten Viken från Granvik till Heisala. 

Det blev en trevlig utflykt. Mycket fick vi se på 

den vandringen, Där fanns Andreas och Sonja 

Johanssons besättning av mjölkande kor samt 

ungdjur, och vi bekantade oss med Toni 

Rahkonens odling och sortering av äpplen. 

Kaffestunden fick vi avnjuta hos Åke och 

Magdalena Johansson på deras altan. Då vi 

vandrade på Norrbyåsen och besökte PIF-Center 

beslöt vi att köpa en silverplakett för 50 € som vi 

samlade ihop till inom gruppen; den är betald och 

framsatt.                                                                                                                  

Helt otroligt är hur vänligt vi har blivit bemötta av 

gruppmedlemmarna och andra frivilliga som har 

ställt upp med kaffe och rum för oss. Tyvärr 

medger det begränsade utrymmet inte att jag 

skriver mer om detta, men ni skall ha ett stort 

TACK för kaffe och bilder. 

 

Rainer Wahtera

ANTIKRUNDAN 

Presentation av hobbygrupperna 
Redaktionen fortsätter sin serie där vi presenterar våra hobbygrupper för att ge föreningens 

medlemmar en bättre bild av vad de olika grupperna sysslar med. I detta nummer av 

Parentesen presenterar vi stavgångarna eller antikrundan. 

Rainers stavgångare startade våren 2017. En av programpunkterna på månadsmötet i april 

samma år var Antikrundan – ett mycket uppskattat inslag inte minst efter det att Maria 

Ekman-Kolari och Bernt Morelius upplyste oss om att Paavo Tynells taklampor i Brankis var 

värda ca 50 000€! En av våra ordglada medlemmar, Kurre Långbacka konstaterade att vi inte 

behöver inskränka oss till endast en Antikrunda – det finns ju en entusiastisk grupp som gör 

sin antikrunda varje vecka – eller åtminstone varannan vecka! 
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Stavgångarna vid bronsåldergrav i Sildala 

 

Rainer berättar                                                                        Den planerade gravgården i Simonby 
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Archipelago Technics grundades år 2010. 

Verksamheten fungerade i gamla posten i Lielax 

under det första året. Då jag flyttade till Pargas 

centrum sommaren 2011 tog jag risken och hyrde 

en lokal på Köpmansgatan för att se om det finns 

efterfrågan på PC-service i Pargas. Det verkade 

lovande! Från och med år 2016 flyttade vi vår 

verksamhet till Ålövägen 7, där vi fortfarande 

befinner oss.  

Jag har en över 30 års lång erfarenhet av att arbeta 

med datorer. Under den tiden har jag varit med om 

det möjliga och det omöjliga. Jag har lärt mig en 

hel del och kan förklara det mesta på tydlig 

svenska så du behöver inte vara orolig över att det 

skall vara för svårt att förstå.  

Vårt koncept är unikt: Du kan köpa utrustning av 

oss eller komma med den utrustning du redan har 

och vi lär dig använda den samt gör den 

användarvänlig för dig. Du får service på en nivå 

du inte sett tidigare!  

Detta kan vi erbjuda dig: – Stödlektioner 

skräddarsydda för just dig. – Fri undervisning: Du 

ställer alla de frågor du vill ha svar på plus de du 

trodde du aldrig skulle våga fråga. – 

Hemundervisning: Reservera tid och vi kommer 

hem och lär dig använda din utrustning. – 

Handledning och konsultering: Vi hjälper dig med 

anskaffningen av dator och lär dig använda den så 

att du kan arbeta självständigt. – PC-stöd via 

telefon. Telefonnumret till vår affär är 

+358405829704. Du kan också kontakta oss per e-

post: info@a-t.fi.  

Du kan även skapa ett konto hos oss där vi 

tillsammans kartlägger din utrustning så att du 

alltid får den service du behöver. Då vet vi vad du 

har för skrivare, dator och övriga tillbehör och kan 

alltid snabbt och behändigt skaffa dig reservdelar 

eller andra produkter, som t.ex. bläckpatroner för 

skrivaren. Uppgifterna är hemliga så det stannar 

mellan oss och dig. Vid behov har vi alltid dina 

produkter på hyllan så att du direkt kan fortsätta 

arbeta.  

Vi säljer som sagt elektronik i alla kategorier: – 

Hemelektronik: tv-apparater, digitalboxar, 

stereosystem, kameror, objektiv samt LED-lampor 

för hushållet. – Mindre hushållsmaskiner: 

mikrovågsugnar, kaffekokare, vattenkokare, 

brödrostar, mixrar, dammsugare, strykjärn, 

saftmaskiner, glassmaskiner, köttkvarnar, 

köksvågar, babymonitorer osv. – Personliga 

apparater: hårklippare, hårtorkar, plattänger, 

ladyshavers, rakapparater, eltandborstar osv. Och 

förstås allt mellan himmel och jord när det gäller 

datorvärlden.  

Man kan förklara vad man behöver få uträttat och 

vi förverkligar det. Jag önskar er alla varmt 

välkomna på besök. Som jag brukar säga, man är 

aldrig för ung eller gammal när det gäller teknik 

och leksaker.  

Ha det bra och sköt om er och varandra!  

Kasper S. Kronberg

 

Archipelago Technics kan ge dig personlig hjälp    
 

mailto:info@a-t.fi

