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Att skriva dagbok  

Dagboken är en speciell bok, skriven på ett 

speciellt sätt, den skildrar nuet i flykten - 

innan vi har facit på hand. Ordet dagbok kan 

kanske ge oss associationer till hemligheter 

och dolda passioner, men många av de äldre 

dagböckerna har framför allt varit viktiga 

dokument om forna tiders vardagsliv. 

Dagboksskribenter har oftare noterat vad de 

ätit och druckit än vilka de har älskat med. 

Men har dagboken någon betydelse i vår 

digitala tid?        

Dagboksanteckningar kan skrivas på många 

olika sätt, t.ex. som daglig journal på sjukhus, 

som diarium, ett register i tidsföljd, som 

krävs för att allmänna handlingar skall kunna 

begäras ut till påseende, som liggare, t.ex. en 

besöksbok på ett hotell eller från en 

sammankomst, som protokoll, regelbundna 

anteckningar från möten, som resedagbok 

eller loggbok, min far t ex skrev loggbok från 

sina resor ut i världen, ibland mycket 

intressanta, min mor skrev, och många med 

henne skriver, väderleksdagbok, hennes 

slitna häfte innehåller väderlek från åtta år, 

åren 1982 till 1989 och den 15 november 1989 

skrev hon med darrande hand sin sista rapport: 

" - 3 grader, NO, klart, sol", in i det sista var 

väderrapporten viktig! En modern dagbok 

finns det numera på nätet, som kallas blogg 

med mycket varierande innehåll, jag läser 

sporadiskt en del bloggar men regelbundet 

läser jag prästen i Houtskär, Janette Lindroos 

blogg, hon informerar mycket läsvärt om 

kyrkans aktiviteter och diskuterar religion på 

ett sätt som alla förstår.     

 Själv har jag nästan hela mitt liv skrivit en 

mycket personlig dagbok. Min dagbok har 

varit min allra bästa vän och förtrogna, den 

har följt mig i alla livsskeden. Med den har 

jag, om vartannat, skrattat, gråtit, älskat, sörjt 

och hatat, allting lika intensivt. Mycket roligt 

har vi också haft, du (dagbok) tog emot alla 

mina förtroenden när vi i skärgården lekte och 

dansade oss igenom ungdomstiden, du visste 

allt om mina flick- och pojkvänner, alla gräl, 

besvikelser, svärmerier, kärlekar, lyckostunder 

och våndor, men när jag flyttade hemifrån 

brände jag de värsta tonårsutgjutelserna, de 

var alltför dramatiska för att få finnas kvar på 

agendan.   

Du var också med på Åbolands Sjukhus när 

vårt första barn föddes där ingenting blev som 

vi hade väntat oss, en förskräcklig mask lades 

över mitt ansikte och ett, två, tre, fyra... vips 

var jag borta, babypojken Laban föddes med 

kejsarsnitt och när jag vaknade var jag 

plötsligt mamma.  Hur hade det gått till, jag 

hade inte känt någonting, men en av de mera 

barska jordemödrarna kallade mig, med 

någonting syrligt i rösten, "den döende 

svanen", hur det nu kom sig? När den värsta 

chocken var över kom lyckan över det lilla 

barnet rullande och lyckan blev så stor kära 

dagbok, att den aldrig riktigt kunde beskrivas 

för dig, ibland svämmar livet över och går inte 

att återge, orden blir helt enkelt för små.                                                                                      

 Att vara tonårsförälder har också sina sidor, 

minns du när Polisen skickade ett brev hem 

till oss där vi, föräldrar och son, kallades till 

polisstationen för samtal - om sonen, som 

absolut inte kände sig skyldig till någonting. 

På utsatt dag tågade vi iväg med 

Damoklessvärdet hängande över våra 

huvuden, jag hade på förhand anförtrott dig, 

att vad sonen än hade ställt till med älskade vi 

honom och ställde upp för honom.  Och, vad 

hade han gjort? Jo, han hade varit på Bläsnäs 

stranden på skolavslutning och burit några 

ölflaskor i en plastkasse.  Ack ja! Kära 

dagbok, tack för att du fanns med mig också 

denna hemska gång när familjen för några 

ångestfyllda dagar befann sig på brottets bana.  



3 

 

 Detta var några glimtar ur min dagbok. Och 

nu har jag insett, att livet är ändligt och att 

dagboken "skriven endast för mig" blir ett 

problem när mina dagar snart är räknade. Och 

att jag, när jag är borta, förlorar kontrollen 

över mina "hemligheter" och de förtroenden 

jag gett min "allra bästa vän."  Den senaste 

tiden har jag ur olika synvinklar dryftat detta 

problem med mina Facebookvänner och 

beslutat, att arbeta mig igenom alla 60 

handskrivna häften och försöka göra en något 

modifierad och läsvärd sammanfattning av de 

sista femtio åren av mitt liv. Om vår Herre ger 

mig den tid jag behöver, litet arbetsro och 

lagom hälsa så blir det ett bra bokslut och 

lagom hjärngymnastik i den fjärde åldern.  

 
 

Det finns många berömda dagboksskribenter 

och dagböcker, som lever vidare generation 

efter generation, här är tre: Samuel Pepys, 

England, 1663 - 1703 skrev dagbok med 

chiffer med stort kulturhistoriskt värde, han 

skrev om pesten 1665, om den stora branden i 

London 1666 och om politiska och sociala 

förhållanden, allt detta med en naiv öppenhet 

och intima avslöjanden av egna och andras 

snedsprång och dråpligheter, vilket gjorde att 

dagboken länge utgavs i censurerad form, men 

300 år senare, 1970 - 1983 gavs den 

fullständiga dagboken ut i 11 band och är i 

dag en mindre klassiker.  

 En annan klassiker är dagboken om Anne 

Frank, Tyskland 1929 - 1945, en judisk 

flicka, vars familj mellan åren 1942 -1944 

gömde sig undan nazisterna i fadern Ottos 

kontorsbyggnad.  Efter två år angavs de och 

Anne Frank dog i mars 1945 i fläcktyfus i 

koncentrationslägret Bergen-Belsen, några 

månader före fredsslutet. Dagboken 

publicerades 1947 och är i dag en av världens 

mest lästa böcker, översatt till 50 språk.  

 
 

Carl von Linne´, Sverige 1707 - 1778, 

botaniker, läkare, geolog och zoolog som lade 

grunden för den moderna nomenklaturen inom 

biologin och den moderna systematiken som 

grupperar växter och djur. Han reste mycket 

omkring på strapatsrika resor i hela Sverige 

och förde noggrann dagbok över vad han såg 

och berättade samtidigt också om seder och 

bruk hos befolkningen.                                                                                  

För mig har det varit berikande, intressant och 

mycket viktigt att skriva dagbok!                        

Och - i synnerhet den dagen du kan använda 

dagboken som facit över ditt liv förstår du, 

med tacksamhet, hur viktigt 

dagboksskrivandet var!    

Siv Fagerlund                                               
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Nils Torvalds – tror på innovationer och framtiden   

 

 
 

Europaparlamentariker, Nils Torvalds (Sfp) är 

koordinator för Renew Europe i EU:s 

miljöutskott och ingick med 15 andra 

ledamöter i parlamentets delegation vid 

FN:s klimattoppmöte i Madrid, även kallat 

COP25. Utskottet är idag EU:s största och 

det som tar emot de viktigaste lagförslagen 

av kommissionen, uppger Torvalds. Han går 

av och an framför ett 40-tal seniorer som 

kommit på föreläsning den 27 februari till 

stadshuset och berättar engagerat om 

förverkligandet av utskottets visioner. EU:s 

mål är att på 30 år skära ner 

koldioxidutsläppen till 0, från 2020-2050. 

En utmanande uppgift som kräver stora 

förändringar inom den tunga industrin.  

   I stort sett ligger Finland bra till.  Av de 

28 medlemsländer som på tio år förverkligat 

uppsatta miljömål placerar sig Finland och 

Sverige i topp medan t.ex. Polen, Bulgarien 

och Rumänien ligger sist. Torvalds har nyss 

besökt Metso Groups cellulosakombinat i 

Äänekoski 40 km norr om Jyväskylä, där man 

tagit i bruk miljösmarta energilösningar. 

Fabriken är självförsörjande energimässigt 

genom att utnyttja processens alla 

restprodukter, t.ex. grönlutslam. Hälften av 

den el de producerar går dessutom ut i 

riksnätet. Planer finns att ersätta stora lastbilar 

på 600Hk med gasdrivna bilar, osv. 

 

Kläder av skog? 

Spinnova – vad är det? Jo, ett företag som 

tillverkar fibrer av cellulosa för textilindustrin. 

Några fysiker från VTT (Teknologiska 

forskningscentralen) studerade silkesmaskens 

sätt att spinna trådar, grundade Spinnova Oy i 

Jyväskylä och samarbetar nu med Marimekko 

för att göra kläder – av skog. Vi minns Henna 

Virkkunens klänning på Slottsbalen; den var 

av Spinnova fiber och nog världens mest 

miljövänliga plagg. Spinnova planerar att vid 

en ny fabrik börja göra kläder av avlagt 

bomullsmaterial. Insamlingen av gamla kläder 

pågår redan inom bl.a. Sydvästra Finlands 

avfallsservice. Detta om något kallas ”cirkulär 

ekonomi”.   

   Som exempel på nytänkande inom 

jordbruket nämner Torvalds Qvidja gård där 

man experimenterar med att göra jordmånen 

mindre vattengenomsläpplig och därmed 

belasta vattendragen mindre.  

   Det är oerhört komplicerat att genomföra 

hållbara förnyelser. För det första behövs 

satsningar på utbildning och förstås 

investeringar. Men man behöver inte ta klivet 

direkt till 0-utsläpp. För att komma framåt är 

det viktigt med innovationer som småningom 

leder till målet; det är viktigare att ta små steg 

i taget, framhåller Torvalds.   

”Att få vara med och hitta lösningar för och 

svar på dessa utmaningar är vad som driver 

mig i det dagliga arbetet”, säger Torvalds. 

Det är skönt att höra att någon ser positivt 

på klimatproblemen! Problem som sporrar 

till innovationer pågår hela tiden. Som då 

Formel1-garagen ville visa sig miljövänliga 

och efterlyste 1 liters motorer istället för 3,5 

liters. Snart var japanerna framme och 

hittade en lösning, berättar Torvalds. 

Framtiden är inte bara mörk! 

   

Refererat av Maria Simberg-Sörensen 
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Ordförandens spalt 
 

Fredagen den trettonde. Det var då som det 

strömmade in meddelanden per sms eller e-

post om alla möten, seminarier och andra 

tillställningar under de närmaste månaderna 

som har ställts in på grund av coronaviruset. 

Och bland dem som kom med sådana besked 

fanns också vår egen förening. Efter noggrant 

övervägande beslutade styrelsen att inhibera 

månadsträffen den 18 mars, trots att i den 

också skulle ha ingått vårt stadgeenliga 

årsmöte. Årsmötet får nu skjutas fram på 

obestämd tid, och vi meddelar om detta så 

snart som möjligt. 

Men det var inte bara månadsträffen och 

årsmötet som drabbades. En vecka senare var 

det meningen att vi skulle få höra Sophia 

Jansson berätta om Mumin 75 år i form av en 

seniorföreläsning i samarbete med Kombi, 

men också den måste ställas in på grund av 

risken för coronasmitta. Det är ju vi äldre som 

framför allt hör till riskgruppen, och delvis 

därför har Kombi också beslutat inhibera 

Christoph Treiers föreläsning Hemligheten att 

må bättre på äldre dar som skulle ha hållits 

den 1 april. 

Tyvärr drabbas också flera av våra 

hobbygrupper, eftersom Pargas stad har 

beslutat stänga Seniorum för resten av våren. 

Hur det blir med t.ex. vattengympan vet jag 

inte i skrivande stund. Men visst är det trist att 

nästan all vår verksamhet under våren går i 

stå. Få se hur det blir med den planerade 

åboländska pensionärsträffen i slutet av maj? 

Risken är stor att inte heller den blir av, 

eftersom vi knappast kan vänta oss att läget 

har blivit bättre om två månader. 

Men vi får ta det som det är. Det är bättre att 

vi gör allt för att undvika smitta än att vi går 

på som vanligt och drabbas av virus med svåra 

följder. Så vi kämpar på och hoppas på en 

vacker sommar följd av en höst med livlig och 

glad verksamhet! 

Mikael Reuter

 

 

Ur Gunnels minnesbibliotek  
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Styrelsens sammansättning och funktionärer 2020 
Ordförande Mikael Reuter 

mikael@undala.fi 

040 552 49 78 

Vice ordförande Gunnel Jansson 

jansson.gunnel@parnet.fi 

040 595 72 03 

Sekreterare Vivan Norring-Nyström 

ia@norrskata.com 

0500 83 74 38 

 

Vice sekreterare Margareta Blomqvist 

margareta.blomqvist@granvik.fi 

040 720 40 96 

Skattmästare Bror Berg 

laban1234@gmail.com 

040 560 19 38 

Vice skattmästare Kari Penttinen 

kari@esnet.fi 

050 511 97 77 

Övriga ledamöter Stig Kavander 

swkavander@gmail.com 

0400 22 21 87 

 Kurt Lindroos 

kurt.lindroos475@hotmail.fi 

0500 59 40 45 

 Maria Simberg-Sörensen 

maria.ss@parnet.fi 

040 825 50 39 

   

Funktionärer 
Medlemssekreterare Kurt Lindroos (se ovan) 

Mediekontakt Gunnel Jansson (se ovan) 

Teknikansvarig Kari Penttinen (se ovan) 

Fotograf/Klippboken Stig Kavander (se ovan) 

Parentesens redaktion Maria Simberg-Sörensen (se ovan) 

 Gunnel Jansson (se ovan) 

Parentesens ombrytning 

Webbansvarig/Webbredaktör 

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 arbetsutskott Mikael Reuter (se ovan) 

Medlem av SPF:s kommitté för 

intressebevakning 

Clara Kronqvist-Sundström (se nedan) 

Medlem av SPF:s resekommitté Asta Lindholm, lindastae@gmail.com 040 575 31 20 

Resegruppen Clara Kronqvist-Sundström, ordf. 040 867 19 48 

 kronqvistclara@gmail.com  

 Gunnel Jansson, medlem 

 

(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 83 74 38 ia@norrskata.com eller via webben. 

  

mailto:maria.ss@parnet.fi
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.com
mailto:kurt.lindroos475@hotmail.fi
mailto:ia@norrskata.com
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HOBBYGRUPPER 
 

Boule, IT, konst, musik och trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna  

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

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

Bridge Per Österman 0400 21 14 52 per.osterman@parnet.fi 

Da Capo Maria Simberg Sörensen 040 825 50 39 maria.ss@parnet.fi 

Encore Maria Simberg-Sörensen   

Fotogrupp Lorenz Michael  0400 23 31 43 losse.michael@gmail.com 

Fågelskådning Marcus Duncker  040 552 11 00 duncker.marcus@gmail.com 

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

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

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

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

Släktforskarna Gustav Sundström 050 505 15 22 sundstroms@parnet.fi 

Trädgårdsgrupp Amie Nygrén 045 258 26 30 amie.nygren@gmail.com 

Vattengympa Kari Penttinen  050 511 97 77 kari@esnet.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 Per Österman, 0400 21 14 52 

Diskussionsgruppen en tisdag i månaden kl. 14:15-15:45 i Seniorum. 14/4 och 12/5 

 

Följ med hemsidans. www.pargas.spfpension.fi händelsekalender eller föreningens 

Facebooksida Pargas svenska pensionärer . Många grupper informerar där om aktuella 

händelser.  
 

Programgrupperna och gruppledarna för PSP:s månadsträffar 

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. Christina Ahlsund 040 759 90 52 cahlsund@parnet.fi 

 Arvo Björkroth 044 564 93 51 arvobjorkroth@yahoo.com 

8. Annica Forssell 

Solveig Nurmela 

050 553 02 95 

040 723 95 96 

forssell.annica@gmail.com 

solveig.nurmela@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 

 

Hedersmedlemmar i föreningen  
Benita Nyberg, Georg Uppman, Karl-Gustav Laurén, Kurt-Erik Långbacka och 

Stina Engblom-Colliander  

http://www.pargas.spfpension.fi/
mailto:forssell.annica@gmail.com
mailto:solveig.nurmela@abo.fi
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RESOR VÅREN OCH HÖSTEN 2020 

Hemlig resa, tisdag 24.3.2020. Start kl.08.00. Tillbaka i Pargas ca 17.00. Inställd 

CANDIDE, Inställd. Leonard Bernsteins operett, lördagen den 4.4 på ÅST kl. 15.00. Start från 

Bustis 14.00. Biljetten kostar 65 €, bussresan 10 €.  

Då operetten uppfördes hösten 2018 första gången på 40 år i Helsingfors rosades den av både 

publiken och kritikerna. Nu ges den högklassiga uppsättningen på Åbo Svenska Teaters Stora scen 

våren 2020. Handlingen baseras på Voltaires berömda roman. Operettversionens libretto är 

knivskarpt, och både humorn och intrigen fungerar även idag. Regissören Tuomas Parkkinen har 

skapat en underhållande och charmerande dramatiserad regi. Verket lämpar sig för vänner av såväl 

opera som operett och musikal. 

Solister bl.a. Jussi Merikanto, Tero Harjunniemi, Kaisa Ranta och Heikki Kilpeläinen.  

Kapellmästaren Jonas Rannila leder Åbo filharmoniska orkester samt Candide-kören, som satts ihop 

enkom för denna produktion. Föreställningen textas på både svenska och finska. Operettens längd är 

ca 2t 40 min inklusive paus. 

Utfärd till Finlands sydligaste bebodda ö - Utö torsdag 23.4–lördag 25.4.2020 

tillsammans med Åbo pensionärsklubb. Utförligt program på hemsidan. Pris 290€ /person. 

Enkelrumstillägg 70€. I priset ingår bussresorna, 2 hotellövernattningar med frukost, guidning, 3 

måltider (lunch och 2 middagar). Betala resan till föreningens konto senast 11.4.2020 . Obs: alla 15 

hotellrum på Utö Havshotell är reserverade för oss. Om alla delar rum ryms de första 30 personerna 

med på resan. Med på resan: tänk på att det är kallt och eventuellt blåsigt i skärgården i april. 

Klädsel därefter. Bekväma skor är ett måste.  

Resa till Östra Finland och nya Valamo 01-03.09.20 

Vi åker österut via St. Mickel till Rantasalmi, besöker olika sevärdheter bl.a. Aihkikylä och 

Mekaniska museet i Heinävesi, Valamo Kloster i Heinävesi och Lintula nunnekloster. 

Programmet finns på hemsidan eller fås i pappersform av reseledaren.  Anmälan senast den 15.07. 

20. resan pris är 350 €. 
 

Anmälan och frågor. 

Om inte annat meddelas startar bussen alltid från busstationen och kör Kalkvägen. Meddela var du 

stiger på. Meddela också om eventuell diet samt allergier vid anmälan. Kom också ihåg dagliga 

mediciner och ta med mera än det som behövs för den angivna tiden för resan. 

Kom ihåg att anmälan är bindande och observera också att om resan görs med buss, bör hela 

resans pris betalas även om egen bil används. 

Ändringar meddelas i PK under Föreningsnytt och på hemsidan. 

Kontakta oss. Före månadsmötet sitter vi kl. 12-13 och tar emot anmälningar. Anmälan är alltid 

bindande. Betalningen görs hädanefter på föreningens resekonto FI21 6601 0010 0803 07. Skriv 

alltid namn och ex. Hemlig resa etc. eller datum för resan som meddelande vid betalning vilket gör 

den enklare att identifiera. 

 

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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HÄNDELSEKALENDER våren 2020 

 
 

Onsdag 25.3 

 

SENIORFÖRELÄSNING Tove Jansson. Inställd 

 

Torsdag 26.3 Frågesportfinalen på Kåren i Åbo kl. 13-16, inställd men senareläggs. 

 

Onsdag 1.4 Den omtyckte föreläsaren Christoph Treier talar om hälsa, välmående 

och livsglädje. 

 Inställd 

Onsdag 15.4 Månadsträff 

 

Onsdag 20.5 Månadsträff 

 

Onsdag 27.5 SPF Åboland Försommarsamling Hitis/Rosala. Avfärd från Pargas ca 09.00. 

Färja till Hitislandet avgår från Kasnäs 11.30 . 
1. Rosala Vikingacentrum är ett museum och besökscentrum, vars huvudsakliga 

uppgift är att beskriva skärgårdens och Finlands vikingatida historia. Besökaren 

förflyttas via en presentationsvideo bakåt till 800-1000-talet. Till besöket hör en 

rundtur till vikingabyn och yxkastning, samt en guidekarta så du kan även utforska 

vikingabyn på egen hand. Promenad 

2. Hitis med bl.a korskyrkan i trä från 1686. ”Att nuvarande kyrkosunds kyrkia vid 

namn St.Andreas vardt fullbyggd år 1686 vittnar 1745 Jacob Sirelius”, ”av 

församlingen utan andras hjelp eller någon kollekt”. Det finns fyra votivskepp i 

kyrkan. I kyrkfarstun finns en minnesplakat om skärgårdsbornas räddningsinsatser 

i Jungfrusund 29.10.1700 då de räddade 80 militärer, 30 besättningsmän och 75 

hästar från skeppsbrott. Buss 

3. Rosala Bagaren och Rousal Brygghus. I början av 1990-talet började Rita och 

Sixten Laine baka Rosala-limpor för sin cateringverksamhet. Responsen var 

mycket bra, så företagarparet bestämde sig för att satsa helhjärtat på 

bageriverksamheten. Rosalabagaren har utvecklat nya produkter för att komplettera 

sitt urval. Idag arbetar 6 personer på bageriet där det bakas tusentals bröd varje 

vecka.  

Rousal Brygghus är ett litet hantverksbryggeri som brygger kvalitetsöl för 

kvalitetstid. Patrik Laine är en före detta konditor som hängivet gillar att pröva sej 

fram med olika smakkombinationer. Det är inte enbart humle och malt som ingår, 

utan i Patriks öl finns både havtorn, lingon och rönnbär som stenar och militärskrot, 

liksom Rosalas mjuka vatten och filtrerat havsvatten. Egna sortimentet omfattar 

tiotalet olika märken samt specialbeställda till kunder och företag. Patrik har också 

en liten sommarrestaurang Tap Room & Smoke Housés. Buss 

Närmare information om anmälningar och researrangemangen i nästa nummer och 

på hemsidan.. 

 

OBS!  Resorna och aktiviteterna i händelsekalendern har alla 

förbehåll för ändringar beroende på coronaviruset. 
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Bowlinggruppen har startat för år 2020. 

 

Pargas hallen. 
Gruppens normala spel startade i början av 

året 1-4 gånger i veckan. 

Mästerskapstävlingen spelades vecka 4. Först 

deltog ca 40 spelare med 3 serier, av dem gick 

10 damer och 10 herrar till finalen. Finalen 

spelades 30.01.2020. Fyra bästa från båda 

lagen fortsatte till slutspelen vilka avgjorde 

vem som var de ”hetaste” spelarna. 

 

 
 

Damer: Birgitta, Anki, Maje och Gretel.                  Herrar: Seppo R, Kurre, Seppo M ochTom. 

 

Resa till Tammerfors den 20.02.2020. 
En vacker och solig morgon kl. 8.00 väntade 

vår ”egen” busschaufför Thomas Grönholm 

med Launokorpis buss vid Bowlinghallen. Vår 

sportlovsresa riktade sig till Kaupin keilahalli 

i Tammerfors. Detta har blivit en tradition för 

oss, endera Helsingfors eller Tammerfors. 44 

bowlare var med, av dem var 14 spelare från 

föreningen EL-Parainen. Dessa 

”övningsresor” gör vi tillsammans, ett fint 

tillfälle att bekanta sig med varandra över 

språkgränserna. Men vi känner ju varandra rätt 

bra efter många år. 

Till Tammerfors anlände vi kl.10.30. I hallen 

väntade oss semlor med kaffe. Efter detta, 

fram med spelutrustningarna ur kassarna för 

att sedan fälla käglorna. Spelet räckte ca 2,5 

timme. Mångas åsikt var att banorna var 

svårare än hemma i Pargas. Trots detta var alla 

på gott humör och skinkfrestelsen med sallad 

och kaffe till efterrätt smakade bra efter spelet. 

Traditionellt belönades övningarnas bästa 

spelare med små pokaler till minne. Dessutom 

lottades ut små ”skumppa” flaskor. 
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Seppo gratulerar Stina och Ilkka 

 

Resultat:    

Damer 

Hermansson Stina  972 

Åkerholm Doris 937 

Blomqvist Margareta 916 

Herrar 

Lahtonen Ilkka 1077 

Mattila Seppo 1025 

Ramström Kenneth 1012 

 

Allt roligt tar till sist slut, så också denna resa. Spelarna samt utrustningskassarna packades i bussen 

och ”nosen” styrdes hem mot Pargas. Hemma igen efter en lyckade resa ca 17.00. 

I väntan på nya spel resor, ett stort tack till alla deltagare. 

 

Seppo och Anki Rajamäki 

Foto: Stig Kavander 
 

FÅGELSKÅDARGRUPPEN 

I mars 2019 bildades en ny hobbygrupp inom 

föreningen. Marcus Duncker, med mångårig 

erfarenhet av fåglar, fick i uppdrag att leda 

den. Gruppen kallas "Fågelskådning i Pargas", 

vilket visar att tanken är att göra fågelutfärder 

i egen kommun eftersom naturen här är vacker 

och mångsidig. 

Gruppens första utfärd gjordes i början av 

april, i perfekt vårväder. Från fågeltornet i 

Petteby sågs förutom vanliga flyttfåglar också 

ljungpipare på väg norrut samt en stor flock 

med spovar, såväl stor- som småspov. 
 

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 Fågelskådarna. 
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I mitten av maj styrdes kosan mot Lenholmen 

och tornet vid Mattholmsfladan. I lunden 

sjöng löv- och grönsångare och svartvita 

flugsnapparen hördes. Framför tornet sågs 

vadare; rödbena, grönbena och gluttsnäppa 

vilka kunde studeras på nära håll. Några 

sångsvanar ropade på fladan. Bland änderna 

kunde man se den exotiska skedanden på nära 

håll. 

 
 

En häger flög över nära tornet och fladan fick 

besök av en fiskgjuse på födosök. 

 

I slutet av maj gjordes en sen kvällsutfärd för 

att höra om de nattaktiva fåglarna hade 

kommit. Trots en finfin kväll i vindstilla väder 

och med bra hörbarhet var fågelsången rätt 

dämpad. Men säv- och rörsångare hördes, 

fastän på långt avstånd. Omkring fågeltornet i 

Petteby hördes dock flera näktergalar sjunga 

och i skymningen underhöll oss en aktiv 

törnsångare. Skådarna kunde njuta av en 

underbar kväll med doftande natur. 

 

I mitten av september gjordes en rundresa på 

Ålön där höstflyttningen kollades.  Flockar av 

småfåglar hade samlats på ängarna, bl.a. 

sädesärlor, sånglärkor, ängspiplärkor och 

bofinkar. Grågässen drog iväg mot kusten och 

mindre flockar med trastar sågs. På tre ställen 

sågs ladusvalor på väg söderut. Över Flatskär 

vid sötvattensbassängens sluss flyttade en vråk 

på hög höjd. 

 

 
 

Sådan var fågelskådargruppens verksamhet 

under det första året. 

 

Väl mött 2020!  

Marcus Duncker      

Foto: Carl-Gustav Nygårdas 

 


