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Ett telefonsamtal, 
 

 

Det har gått ett år i coronans-tecken. Många 

dagar, både soliga, snöiga, regniga, varma och 

kalla. Men hur har vi haft det? 

I medlet av februari inledde jag mina samtal 

till de personer, som är medlemmar i 

programgrupp 3 inom Pargas svenska 

pensionärer. I gruppen, namnlistan uppdaterad 

i mars 2019, fanns 33 namn. 

- Hurudant har året varit? - Hur har du mått? - 

Vad har du sysslat med? - Hur ser du på tiden 

framöver? Dessa var de frågor jag hade tänkt 

mig att bygga upp ett samtal kring. 

 

Jag fick mycket mera än det. Många av 

samtalen blev långa, varma och trevliga. 

Några samtal var sakligt korta och vänliga. 

Alla tackade för kontakttagningen och sade 

sig uppskatta att föreningen bryr sig om sina 

medlemmar. 

 

- Hur har då året varit? Långt och underligt. 

Tråkigt, oklart. Alla tyckte att det på det hela 

taget har gått bra, bara man anpassar sig. 

Ensamt, men stunder av gemenskapskänsla 

och soligare stunder glimtar fram.  

- Hur har du mått? Några har haft eller har nu 

just tråkiga sjukdomar att dras med. Det är 

inte så enkelt att bli gammal med alla 

ålderstillägg. Ingen har drabbats av covid19. 

- Vad har du sysslat med? Flertalet har rört sig 

mycket ute, dagliga länkar och räknat steg 

med stegräknaren. Då det var skidföre var det 

många som var ute i spåret och njöt av att få 

sträcka iväg mest på plan mark. Många 

berättade om kortare promenader i 

grannskapet allt efter ork och förmåga. Gympa 

hemma och yoga är populärt. Trädgårdsjobb 

berättade många om och en längtan till våren 

och större möjligheter att tillbringa mycket tid 

ute.  

Vi har en fin stad att bo i med nära till naturen 

och lätt att ta sig ut i den friska luften. 

Stickning är en populär sysselsättning, och 

släktforskning, och fotoalbum, och 

matlagning, och läsning, och tv-tittande, och 

datoranvändning, som har ökat duktigt. 

Kontakter via sociala medier har nått oändliga 

höjder bland oss äldre. 

- Hur blir våren och sommaren? Idel optimism 

mötte mig i alla samtal. Man väntade på 

vaccinet och på våren och på förändringen till 

det mera normala. Optimismen, den har vi alla 

kvar - och framtidstron.  

 

I grupp 3 finns fem äkta par, jag ringde endast 

till den ena, flera av medlemmarna hade 

kopplat till telefonsvarare, men ringde senare 

upp mig (utom en), då jag förklarat mitt 

ärende för svararen, två personer har avlidit 

och ett telefonnummer var inte längre i 

användning. 

Efter dessa 25 samtal var jag själv en klokare 

och gladare person då jag fått prata med er 

alla. Tack för det! 

 

Gunnel Jansson
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Hobbyklubben Golf 
 

Allmänt  Golf är en ypperlig motionsform för 

alla åldrar. Man rör sig ute i naturen och 

träffar likasinnade motionärer. En golfrunda 

(18 hål) räcker ca 5 timmar och är 10 km lång. 

Det är naturligtvis också möjligt att spela 

kortare rundor med färre hål. 

Svenska pensionärsförbundet har i år gått ut 

med en önskan att de lokala 

pensionärsföreningarna skulle starta egna 

hobbygrupper. Mera om det senare. 

Först lite om golf. 

 

Historia  Ingen vet egentligen när spelet 

uppfanns. Många länder vill profilera sig som 

golfens ursprungsland, men olika spel med 

käpp och boll fanns redan på romartiden. 

Rötterna till dagens golf går tillbaka till 1400- 

talets Skottland. Den första golfföreningen 

grundades 1744 i Edinburgh och 10 år senare 

St. Andrews Golf Course, som är den högsta 

myndigheten inom golfvärlden idag. 

Olympisk gren blev golfen år 2016. 

 

Världen  Det finns idag ca 35 000 golfbanor i 

världen, utspridda på 205 länder, hälften i 

Nordamerika. Antalet golfspelare uppskattas 

till 80 miljoner. Intresset för golf har markant 

ökat under år 2020 pga. pandemin. Trenden 

tycks hålla i sig under innevarande år. 

 

Europa  I Europa finns det ca 7 000 banor. 

England har flest med 1 870 banor, Skottland 

kommer fyra med 560 st., Sverige ligger 

femma med 440 banor och 500 000 

registrerade spelare. Det bantätaste landet i 

världen är otroligt nog Island med 65 banor på 

330 000 inv. 

 

Finland  I början av 1900 talet röjdes en liten 

åker i Virolahti, 20 km öster om Fredriks-

hamn, för att tsar Nikolai II skulle kunna öva 

golf. Finlands första golfklubb grundades i 

Tali 1932 av Erik von Frenckell, stadsdirektör 

i Helsingfors. 

På 1980 talet exploderade golfintresset i 

Finland så att vi i dag har 130 banor och ca 

150 000 registrerade spelare. 

 

Pargas  År 1980 i oktober grundades i Pargas 

en golfförening med målet att få en egen 

golfbana till staden. Detta ledde till att 

Archipelagia Golf Club kunde öppna en 

9-hålsbana år 1988 och fulla 18 hål år 2000. 

Tre av de grundande medlemmarna är 

medlemmar i vår pensionärsförening, Stig 

Kavander, Sture Laurén och Bo-Erik Palm- 

gren. Ett stort tack till dem. 

Senaste år spelades över 38 000 rundor. 

Gästspelarna stod för 6 000. Åldersmässigt var 

45 % av spelarna pensionärer. Bästa resultatet, 

180 spelade ronder, uppnåddes av ett 

pensionärspar från Pargas. 

Av de 1600 medlemmarna bor 1/3 i Pargas,  

1/3 i Åbo och 1/3 i St. Karins. Resterande del 

kommer från övriga Finland. 

 

Pargas pensionärer  Som jag skrev i början 

önskar SPF att vi grundar hobbygrupper för 

golf inom lokalföreningarna. Inom vår 

förening finn det idag ca 20 aktiva spelare och 

utanför föreningen minst lika många spelande 

pensionärer, vilka vi bör få med i vår 

pensionärsförening.  

Jag kallar därför intresserade golfare till ett 

gemensamt möte på golfklubben den 4 maj 

2021 kl. 8.30. Där kan vi gemensamt gå 

igenom hur vi bygger upp aktiviteten.  Jag har 

också reserverat ”flighter” från kl. 9.00 

framåt. 

Meddela mig senast inom april om ni deltar i 

detta första möte. 

När säsongen kommit i gång kommer jag att 

undersöka intresset för en nybörjarkurs. Den 

som är intresserad kan redan nu kontakta mig. 

 

Johan Nyberg 

 

PS. I nästa God Tid kommer det information 

om golftävlingen i Pickala 11.8.2021. 

Från Pargas Pensionärer är 7 personer 

anmälda. 
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Svenska pensionärsförbundets regionala uttagning till frågesporten 2021 

 

Vår förening deltog med tre lag i den åboländska uttagningen den 10 februari i Seniorum. Av dem 

klarade sig Pargas 3:an bäst och de var Margareta Blomqvist, Stig Kavander och Rainer Ålgars. 

Samma, eller nästan, som gick till final förra året. Det är alltså något med dem! Vi gratulerar!  

 

Från Åboland deltog allt som allt 11 lag och vinnare blev Iniö med 29,5 poäng, tvåa blev Åbo 1 med 

29 poäng och på tredje plats kom Pargas 3 med 27 poäng. Marginalerna var alltså mycket små. 

 

De emellanåt knepiga frågorna har ni här och svaren finns på sidan 14. Lycka till! 

 

1. Ungefär hur mycket är en bitcoin värd, i euro? 

2. Vilken är Finlands till arealen klart största kommun? 

3. Vad heter Brunbergs kända gräddkaramell som lanserades på 1910-talet? 

4. I vilken skog bor Robin Hood? 

5. Vilka två av USA:s presidenter har varit katoliker? 

6. För hurdana slags prylar är det finländska företaget Revenio mest känt? 

7. Vilka bokstäver finns på Nådendals stadsvapen? 

8. Det internationella förbundet förkortas FIDE. Vilken gren är det frågan om? 

9. Vem var Finlands första mottagare av ett Nobelpris, och vem är den senaste? 

10.  Vilken blomma kan också kallas skorpionört eller huggormsört? 
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11. På engelska heter den Milky Way, men vad heter det på svenska? 

12. På vilket bilmärkes logo finns staden Stuttgarts namn? 

13. Lady och Lufsen är en omtyckt, animerad Disneyfilm. Lufsen är en gatuhund, men vad är 

Lady för ras? 

14. Vilken finländsk olympisk guldmedaljör och världsmästare dog den 5 juli 2011? 

15. Vilken tvåfaldig Oscarvinnande skådespelare som föddes 1937 i New York är också känd 

sina aerobicsvideor? 

16. Fanny och Alexander är en av den svenska filmhistoriens mest berömda filmer. Vad heter 

familjen som filmen handlar om?  

17. Vilken fjäril valdes till Finlands nationalfjäril år 2017? 

18. Från vilket land kommer Appenzellhunden och Appenzellosten, ja var finns staden 

Appenzell? 

19. Vid vilket OS vann Marja-Liisa Kirvesniemi sina två sista av sammanlagt sju OS-medaljer 

(Stad och år efterfrågas)? 

20. I vilket land finns den stad där Donald Trumps hustru Melania Trump föddes år 1970? 

 

21. Med vilken benämning som består av fem bokstäver kallas bilfärjor som tar både frakt och 

passagerare? 

22. Vad kallas läkareden med ett annat namn, som syftar på ”läkekonstens fader”? 

23. Lockerbieattentatet inträffade den 21 december 1988 ovanför den skotska byn Lockerbie och 

flygolyckan krävde totalt 270 liv. Flyget var en Boeing 747:a, men vilket var flygbolaget? 

24. Vilken trefaldig Oscarsvinnare har varit kandidat till Oscarpriset hela 21 gånger, vilket är 

mera än någon annan skådespelare? 

25. Vem var Finlands första socialdemokratiske president? 

26. Vad avses inom kirurgin med den latinska termen ’sectio caesarea’? 

27. Det står ofta INRI ovanför Jesus på korset. Vad står bokstäverna i, n, r och i för? 

28. Vad heter byggnaden i vars östra hörn finns ’Den svarta stenen’? 

29. Vad heter Sameland på samiska? 

30. Vad heter Sveriges mest berömda brännvin, lanserat 1879? 

 

31. Vilken stad anses vara countrymusikens huvudstad? 

32. Från vilket land kommer företaget Brio som tillverkar bland annat träleksaker och 

barnvagnar? 

33. På vilken ö löser Jim Bergerac brott? 

34. Företaget E. S. Lahtinen Oy, också känt som ESLA, grundades 1928 i Seinäjoki och är 

världens troligen största tillverkare av denna traditionella produkt. Vad är det för en produkt 

som efterfrågas? 

35. Vilket årtionde utfördes den sista lagliga avrättningen i Finland? 

36. Vems eller vilkas grav finns under Triumfbågen i Paris? 

37. Vilket grundämne har atomnummer 1? 

38. Vilket stycke av Johann Strauss den yngre spelades första gången den 15 februari 1867? 

39. Vilket däggdjur, som också finns i Finland, heter Gulo gulo på latin? 

40. Vad är den gemensamma nämnaren för Nobelprisvinnarna Jean-Paul Sartre och Boris 

Pasternak, förutom att båda är kända författare? 
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Styrelsens sammansättning och funktionärer 2021 
Ordförande Mikael Reuter 

mikael@undala.fi 

040 552 49 78 

Vice ordförande Gunnel Jansson 

jansson.gunnel@parnet.fi 

040 595 72 03 

Sekreterare Margareta Blomqvist 

margareta.blomqvist@granvik.fi 

040 720 40 96 

Vice sekreterare, vice skattmästare Annica Forsell 

forssell.annica@gmail.com 

050 553 02 95 

Skattmästare Bror Berg 

laban1234@gmail.com 

040 560 19 38 

Övriga ledamöter Maria Simberg-Sörensen 

maria.ss@parnet.fi 

040 825 50 39 

 Stig Kavander 

swkavander@gmail.com 

0400 22 21 87 

 Kurt Lindroos 

kurt.lindroos475@hotmail.fi 

0500 59 40 45 

 Carl-Gustav Nygårdas 

carlgustav.nygardas@gmail.com 

040 507 14 61 

   

Funktionärer 

Medlemssekreterare Kurt Lindroos (se ovan) 

Mediekontakt Gunnel Jansson (se ovan) 

Teknikansvarig Carl-Gustav Nygårdas (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 

IKT kontaktperson Carl-Gustav Nygårdas (se ovan) 

Medlem av SPF:s arbetsutskott Mikael Reuter (se ovan) 

Medlem av SPF:s kommitté för 

intressebevakning 

Clara Kronqvist-Sundström (se nedan) 

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, Margareta Blomqvist 040 720 40 96 margareta.blomqvist@granvik.fi 

eller via webben. 

  

mailto:maria.ss@parnet.fi
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.com
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.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 

Diskussionsgrupp Marianne Saanila 040 722 62 26 marianne.saanila@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 

Golf Johan Nyberg  040 195 48 48 johan.nyberg@parnet.fi 

IT-grupperna Carl-Gustav Nygårdas 040 507 14 61    carlgustav.nygardas@gmail.com 

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 

 

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  

mailto:johan.nyberg@parnet.fi
http://www.pargas.spfpension.fi/
http://www.pargas.spfpension.fi/
mailto:forssell.annica@gmail.com
mailto:solveig.nurmela@abo.fi
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Ordförandens spalt 
 

Fredagen den trettonde. En riktig olycksdag. 

Det var då, för lite över ett år sedan, som vår 

styrelse slutligt insåg att det inte fanns några 

alternativ – vi var tvungna att ta beslutet att 

ställa in vår månadsträff veckan därpå, och 

också de närmast kommande månaderna. Och 

vi var minsann inte de enda. Just den dagen 

strömmade det in mejl och andra meddelanden 

om möten, tillställningar och annan 

verksamhet som hade inhiberats.  

Hur det gick sedan känner vi alla till. Vid det 

här laget har vi genomlevt över ett år av 

isolering från de flesta av våra vänner och 

bekanta, och haft ytterst begränsade 

möjligheter att resa och ta del av kulturella 

begivenheter. Zoom och Teams och 

strömmade konserter, föredrag och 

diskussioner i all ära, men inte är det samma 

sak som mänskliga kontakter. Och visst är det 

bra att massmedierna följer läget och 

meddelar oss om det, men snart börjar vi 

tröttna på att nyheterna mest bara handlar om 

antalet nya coronafall, antalet döda och hur 

många i olika åldersgrupper som har fått 

vaccinet. 

Nu tycker jag i varje fall att vi ska försöka 

vara optimister. Jag hoppas att över hälften av 

oss pargasiter vid det här laget har fått sin 

första vaccindos. Det innebär inte att vi genast 

kan börja leva ett vanligt liv, men senast när 

det är sommar och sol och vi har fått vår andra 

dos bör vi kunna umgås nästan som förr. 

Det är kanske en del av våra medlemmar som 

har tyckt att det känns bortkastat att betala sin 

medlemsavgift under ett år då det nästan inte 

finns någon verksamhet. De har min fulla 

förståelse, men samtidigt vill jag gärna 

framhålla att det handlar om mycket små 

pengar. Av medlemsavgiften på 20 euro går 

nämligen 14 euro till förbundet – 

huvudsakligen för den läsvärda tidningen God 

Tid som utkommer tio gånger om året, men 

också för annan verksamhet som vi kan ha 

nytta och glädje av. Och så ska vi inte glömma 

att framför allt förbundet men också vår 

förening på olika sätt bevakar de äldres 

intressen, också i coronatider. Jag hoppas 

därför att ni uppskattar det ni får ut genom att 

betala medlemsavgiften, och att ni gärna också 

lockar med nya medlemmar som kan komma 

och ta del av den livliga verksamhet som 

förhoppningsvis kommer igång senast i höst. 

 

Mikael Reuter 

 

Påminnelse 

Kom ihåg att meddela medlemssekreteraren Kurt Lindroos om adressförändringar. Annars 

kommer varken God Tid eller Parentesen till rätt adress.  
 

Hur blir man medlem? 
Medlemsavgiften är 20 euro om året (inklusive medlemsavgiften till pensionärsförbundet). Det enklaste 

sättet att bli medlem är att gå in på vår webbplats pargas.spfpension.fi och klicka på länken ”Bli medlem” 

och sedan fylla i kontaktuppgifter. 

Eller skicka uppgifterna till föreningens medlemssekreterare: kurt.lindroos475@hotmail.fi 

 

För- och efternamn* 

Postadress* 

Telefonnummer 

E-postadress 

Födelseår* 
       *= obligatoriskt 

 

mailto:kurt.lindroos475@hotmail.fi
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Pargas svenska pensionärer rf 

Verksamhetsberättelse för redovisningsåret 2020 

I  Organisationen 
 

Styrelse 
Vid höstmötet 2019 återvaldes Mikael Reuter till ordföranden för föreningen för år 2020. De 

styrelsemedlemmar som var i tur att avgå, Gunnel Jansson, Kurt Lindroos och Stig Kavander, återvaldes för 

åren 2020 - 2021. Till ny styrelsemedlem valdes Margareta Blomqvist för åren 2020 – 2021 i stället för 

Kristina von Weissenberg som avsagt sig återval. 

I december 2019 fördelades uppgifterna inom styrelsen enligt följande: 

Mikael Reuter, ordförande 

Gunnel Jansson, viceordförande, mediekontakt, medhjälpare i reseverksamheten och för Parentesen 

Vivan Norring-Nyström, sekreterare 

Margareta Blomqvist, vice sekreterare 

Bror Berg, skattmästare 

Kari Penttinen, vice skattmästare och teknikansvarig 

Stig Kavander, fotograf, klippbok och IT-kontakt 

Kurt Lindroos, medlemsregister och programgrupper 

Maria Simberg-Sörensen, redaktör för och ansvarig utgivare av Parentesen 

 

Styrelsen har sammanträtt tolv gånger under året, varav två gånger virtuellt och en gång per e-post. 

 

Övriga funktioner 
Carl-Gustav Nygårdas har varit redaktör och ansvarig för föreningens webb- och facebooksida samt skött 

ombrytningen av Parentesen. 

Stig Kavander har varit vice webbredaktör. 

Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas har tillsammans ansvarat för IT-stödet. 

Kurt-Erik Långbacka, Jörgen Hollstén och Rabbe von Weymarn har varit allsångsledare. 

Clara Kronqvist-Sundström har varit ansvarig för resorna med hjälp av Gunnel Jansson. 

Bengt Söderman och Carl-Gustav Nygårdas har varit verksamhetsgranskare och Stig Engman och Kaj-

Gustav Grönroos deras suppleanter. Undertecknare av verksamhetsberättelsen 2020 blir suppleanten Kaj-

Gustav Grönroos i stället för Carl-Gustav Nygårdas som valts in i styrelsen för 2021 – 2022. 

 

Sammankallare för programgrupperna 
1.   Bernhard von Weissenberg 

2.   Mårten Malmlund 

3.   Gunnel Jansson 

4.   Rainer Wahtera 

5.   Rose-Marie och Kurt Lindroos 

6.   Stina Engblom-Colliander 

7.   Christina Ahlsund och Arvo Björkroth 

8.   Annica Forssell och Solveig Nurmela 

9.   Carita Karlsson 

10. Siv Nygårdas och Aino Mattsson 

 

Medlemmar 

Vid årets slut var medlemsantalet 455 personer av vilka 275 var kvinnor och 178 män. Under året 

minskade medlemsantalet med 16 personer. 
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II Verksamheten 
Månadsträffarna, som hållits i Brandkårshuset med program och kaffeservering har under år 2020 på grund 

av coronapandemin endast kunnat ordnas i januari och februari. Programmet började vardera gången kl. 

13.00 och var omväxlande och intressant. Deltagarantalet uppgick till ca 130-150 personer per gång. Referat 

från träffarna har publicerats i Pargas Kungörelser och på vår webbplats. 

 

Kort beskrivning av programmen på månadsträffarna 
Januari, grupp 9 

Kurt-Erik Långbacka berättade om världens längsta textilkonstverk, Bayeuxtapeten, en medeltida broderad 

textil som finns på Musée de la Tapisserie i staden Bayeux i Franrike. Systrarna Hilma och Kaisa Holkko 

från Musikinstitutet Arkipelag framförde två musikstycken på cello och violin. Marina Johansson från 

samma musikinstitut uppträdde med tre pianostycken. Stadens samhällsingenjör Mathias Jensén berättade 

om det stora byggprojektet vid S-Market. 

 

Februari, grupp 10 
Viltplaneraren Jörgen Hermansson höll ett föredrag om vargarna i Egentliga Finland och Åboland. I 

Sydvästra Finland finns nu elva vargrevir, varav sex med ungar. Tre Rödakorsvänner från Korpo, Ulla 

Ahlstrand, Margot Hollsten och Inga-Britt Sjöström framförde en dråplig komedi benämnd ”Solstrålen” som 

handlade om aktuella tilldragelser och fenomen i vår stad. 

 
På grund av coronaepidemin uppsköts föreningens årsmöte från våren till den 16 september. I mötet deltog 

18 medlemmar. Årsmötet behandlade bokslut och verksamhetsberättelse. Båda fastställdes och styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för år 2019. 

Höstmötet hölls den 18 november i närvaro av 16 medlemmar. Verksamhetsplan och budgetförslag 

godkändes. Mikael Reuter omvaldes som ordförande för föreningen. De i tur avgående 

styrelsemedlemmarna Bror Berg och Maria Simberg-Sörensen återvaldes enhälligt för åren 2021–2022. Till 

nya styrelsemedlemmar för samma tid valdes Annica Forssell och Carl-Gustav Nygårdas i stället för Vivan 

Norring-Nyström och Kari Penttinen som avgick i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Till 

ordinarie verksamhetsgranskare för år 2021 återvaldes Bengt Söderman och till ny ordinarie 

verksamhetsgranskare i stället för avgående verksamhetsgranskaren Carl-Gustav Nygårdas valdes Bertel 

Karlsson. Till suppleanter för samma tid återvaldes Stig Engman och Kaj-Gustav Grönroos. 

 

Resor 
Av vårens resor kunde endast den till Salo i januari och teaterresan till Fallåker i februari verkställas. 

Hemliga resan i mars och operetten Candide på Åbo Svenska Teater i april inställdes och Utö-resan i maj 

uppsköts till våren 2021. 

Alla resor för hösten inhiberades utom den till östra Finland och Valamo den 1-3 september 2020 som 

gjordes i samarbete med Åbo pensionärsklubb och som samlade 20 deltagare främst från Åbo och Pargas. 

 

Kurser och föreläsningar 
I samarbete med Skärgårdens Kombi ordnades en föreläsning på våren då Nils Torvalds den 27 februari 

talade under rubriken ”Europa 2020 – utmaningarnas vändpunkt”. Vårens andra föreläsning och de 

föreläsningar som planerades för hösten har uppskjutits till 2021.   

 

Hobbygruppsverksamheten 
På grund av det rådande coronaläget har hobbygruppernas verksamhet varit begränsad under 2020. Flera 

grupper har dock i mån av möjlighet återgått till i stort sett normal verksamhet under hösten. 

 

Bowling: Tre grupper på totalt ca 40 personer har varit verksamma i Bowlingshallen i Pargas. Bowlarna 

deltog i en bowlingresresa till Tammerfors i februari. Seppo Rajamäki har fungerat som ledare för gruppen. 

 

Boccia: Gruppen som leds av Estrid Enlund och har 8 medlemmar har inte träffats under år 2020. 
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Bridge: Med Per Österman som ledare har ca 16 deltagare spelat bridge en gång i veckan i Seniorboendet på 

Vapparvägen. Efter mars och till årets slut har spelet skett online. 

 

Litteratur: Stina Engblom Colliander har varit ledare för Litterära salongen. Gruppen har 12 medlemmar, 

varav några pausade under hösten, och har träffats 7 gånger under året. 

 

Musik: Musiklyssnargrupperna Da Capo och Encore har letts av Maria Simberg-Sörensen. Encore hann 

träffas två gånger på våren och en gång på hösten. Da Capo träffades två gånger på hösten. 

 

Diskussionsgruppen: Marianne Saanila har lett diskussionsgruppen ”De pratglada” som har träffats en gång 

på våren och från och med september varannan vecka fram till december. Gruppen har 14 medlemmar. 

 

Vattengymnastik: Kari Penttinen har fungerat som ledare för två vattengymnastikgrupper. Omkring 40 

personer har deltagit fram till mars. Under hösten ordnades ingen vattengymnastik. 

 

IT: Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas har lett grupperna, som träffats elva gånger under året. Även 

hembesök har gjorts till en del medlemmar. Antalet medlemmar är 67. 

 

Fotografering: Lorenz Michael har lett fotogruppen som har träffats 10 gånger under året. Gruppen har 11 

medlemmar. 

 

Stavgång: Under Rainer Wahteras entusiastiska ledning har gruppen besökt ett antal byar i Pargas. Under 

våren hade man ingen verksamhet, men efter augusti upptogs vandringarna och deltagarantalet har varit 

glädjande högt, ca 24 personer i medeltal. 

 

Släktforskning: Gustav Sundström har lett släktforskningsgruppen som har ca 20 medlemmar. Gruppen har 

träffats sammanlagt 12 gånger med paus under mars-september. 

 

Trädgårdsgruppen: Trädgårdsgruppen ”Perennerna” har under Amie Nygréns ledning samlats 2 gånger, en 

gång i maj och en gång i september. Medlemsantalet är 9 personer. 

 

Fågelskådning: Marcus Duncker har lett fågelskådningsgruppen, som träffats en inledande gång i mars. 

Gruppen har 8 medlemmar. 

 

Kontakter och samarbete 
SPF Åboland har haft ett möte under året i vilket ordföranden deltagit. 

 

Vår förening deltog med tre lag i uttagningen i förbundets frågesport som denna gång hölls på Kåren i Åbo. 

I Björn Erikssons lag ingick Karl-Johan Nylund och Regina Lehtola, i Maria Simberg-Sörensens lag Pekka 

Sörensen och Kari Penttinen. I Stig Kavanders lag ingick Mai Lindblom och Margareta Blomqvist. Till 

finalen kvalificerade sig Stig Kavanders lag, som uppnådde en hedervärd delad tredje plats i finalen som 

skedde på distans och streamades den 10 december 2020.  

 

Vår förening har under året haft gott samarbete med Pargas stad, Röda Korsets Pargas-avdelning, Seniorum, 

stadens Äldreråd, Pargas Frivilliga Brandkår, Leader/I samma båt rf ry, Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry och 

Åbo pensionärsklubb. Samarbetet med Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet, vars studerande skulle 

intervjua våra medlemmar för att öva sin svenska, har uppskjutits på grund av coronaläget. 

 

Representation 
Mikael Reuter har verkat som medlem i SPF:s arbetsutskott. 

Asta Lindholm har varit medlem av SPF:s reseutskott. 

Clara Kronqvist-Sundström har varit medlem i SPF:s kommittee för intressebevakning. 
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Sirkka-Liisa Malmlund har verkat som ordförande och Rainer Wahtera som medlem i Äldrerådet i Pargas. 

 

Förbundets vårmöte hölls den 3 september 2020 på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors med ett begränsat 

antal deltagare och huvuddelen av deltagarna deltog på distans. Bror Berg, Kari Penttinen, Margareta 

Blomqvist och Vivan Norring-Nyström representerade vår förening. Mikael Reuter deltog som medlem av 

förbundets arbetsutskott. 

 

Förbundets höstmöte hölls den 19 november 2020 på Hanaholmen i Helsingfors och på distans. Gunnel 

Jansson, Maria Simberg-Sörensen, Bror Berg och Kurt Lindroos representerade vår förening virtuellt. 

Mikael Reuter deltog som medlem av förbundets arbetsutskott. 

 

Information 
Föreningens uppskattade medlemstidning Parentesen har utkommit med åtta nummer, varav sju nummer 

med ca 170 exemplar per gång. Julnumret i december sändes undantagsvis per post till alla medlemmar. 

Redaktör har varit Maria Simberg-Sörensen som assisterats av Gunnel Jansson. Carl-Gustav Nygårdas har 

varit ombrytare. 

 

Kallelse till månadsträffarna har publicerats i Pargas Kungörelser, som också gett utrymme för referat och 

bilder från föreningens aktiviteter. Gunnel Jansson har varit referent av träffarna och Stig Kavander har 

fotograferat. 

 

De stadgeenliga mötena har annonserats i Pargas Kungörelser och Parentesen samt på vår webbplats. 

 

Föreningens webbplats www.pargas.spfpension.fi har kontinuerligt uppdaterats av Carl-Gustav Nygårdas 

som också handhaft föreningens Facebook-sida. 

 

Ekonomi 

Vår förening har erhållit understöd av Pargas stad, Stiftelsen för Svensk Pensionärsverksamhet i 

Finland, Svenska Pensionärsförbundet och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Tryckningsbidrag för 

Parentesen har vi fått av Pargas Apotek. 

 

Våra månadsträffar har sponsrats av K-Supermarket Reimari och Lokal-Tapiola. Månadsträffarna 

har dessutom inbringat extra medel genom lotterier. En stor TV-skärm, som sponsrats av ett Leader-

projekt och Pargas stad har införskaffats till Seniorum. Föreningens ekonomi har varit stabil. 

Intäkterna av den ordinarie verksamheten uppgår till 7 356,50 € och årets överskott är 993,14 €.  

 

Föreningen tackar alla bidragsgivare, medverkande i programmen på träffarna och alla 

medlemmar för deras intresse i föreningens verksamhet under det gångna, på grund av 

coronapandemin, exceptionella året 2020. 

 

Pargas den 9 februari 2021 

Styrelsen för Pargas svenska pensionärer r.f. 

 

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 
 

http://www.pargas.spfpension.fi/
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TILL TUNISIEN 

 

Det var januari 1969. Jag hade just på 

söndagen kommit hem från Vingresors en 

veckas reseledarkurs i Spanien. Jag hade fått 

ett löfte om att jag skulle till Kanarieöarna för 

påsk säsongen. Så jag tog det lugnt och 

kopplade av efter en ansträngande vecka. 

 

Ända till tisdagen. Då ringde man till mig från 

Stockholm och sade att jag skulle behövas 

omgående. Det skulle inte vara Kanarieöarna 

utan Tunisien och jag skulle fara följande 

söndag. Passar bra, tyckte jag och plockade 

fram kartboken och sökte fram Tunisien. 

Jag fick veta att jag skulle vaccineras, att jag 

skulle flyga tidigt på söndag morgon från 

Helsingfors, att planet skulle bytas i 

Stockholm för att sen fortsätta till Tunisien. 

 

Vaccineringen gick OK, av någon orsak sattes 

vaccinet i bröstet. Flygbiljetten skulle jag få 

på flygfältet. Det var bara att packa och läsa 

litet om Tunisien. Fast jag fick feber och det 

var svårt att lyfta armarna, tänkte jag att det 

skulle vara skönt att under flygtiden koppla 

av. 

 

Det blev söndagsmorgon, och jag kom i god 

tid till flygterminalen. Nu skulle jag hämta 

biljetten, men ingen bakom olika luckor hade 

hört om mig eller mina planer att fara till 

Tunisien. Då blev jag tvungen att ringa till 

resebyråns representant i Helsingfors. Som tur 

var fick jag tag på henne. Hon sa – oj och voj- 

hon hade helt glömt det för att hon hade varit 

på sin pappas tak och skottat snö. 

 

Biljetten fick jag, resan till Stockholm 

började. Innan vi landade meddelades det att 

man strejkade i Stockholm. Alla skulle tvingas 

att stå ute vid planet och plocka själv ut sin 

väska. Det var ruskigt kallt; jag var klädd i 

Tunisien-väder kläder och kunde inte riktigt 

lyfta mina armar. Det lyckades ändå och resan 

söderut kunde fortsätta. Innan vi landade 

måste vi fylla på ett formulär och berätta allt 

om oss och vart vi skulle i landet. 

 

Vid tullen gick allt först bra, sedan frågades 

jag till vilket hotell jag skulle. Jag svarade 

ärligt att jag aldrig hade hört något hotellnamn 

i Tunisien. Följande fråga var att varför jag då 

skulle komma till landet. Skulle jobba som 

reseledare. Tulltjänstemannen tittade snett på 

mig och undrade att dummare reseledare hade 

han sällan sett – skulle jobba i landet men 

visste inte ens vart hon skulle från flygfältet. 

Jag räddades av en dansk reseledare som 

ropade till mig ett namn på ett hotell. 

 

Så kom jag till ett hotell – ingen var och möta 

mig. Jag fick ett telefonnummer och ringde. 

Jo, ingen visste att jag skulle komma. Den 

som jag talade med föreslog att jag skulle gå 

till hotellets bar, man skulle hämta mig om en 

stund. 

 

Jag tyckte att jag efter allt som jag hade erfarit 

hade kommit till världens ände, gick och satte 

mig vid bardisken, hörde att gästerna bredvid 

talade finska och började tala med dem. Min 

uppfattning om världens ände fick jag svälja. 

En av gästerna var skolkompis med min 

mamma. 

 

Så började mitt liv som reseledare hos 

Vingresor. 

 

Pirkko Karrento 

 

Reseverksamheten 2021 
Resan till Utö 22.4- 24.4 flyttas till maj. Närmare upplysningar skickas till de reseanmälda. 

Preliminärt bokad resa till Raseborgs sommarteater 1.8. Föreställningen är "Peter Pan”. 
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Hur kan Svenska pensionärsförbundet stå till tjänst?  

 
Vi hjälper våra medlemsföreningar med 

verktyg, kurser och dataprogram så att de i sin 

tur kan erbjuda Dig trevliga verksam-

hetsformer. Det senaste året var detta svårare. 

Digitala möten och händelser på nätet ersätter 

inte umgänge med familj, släkt och vänner. 

Men de kan ge en guldkant, bli en del av 

vardagen.  

   En del verksamheter har flyttat ut på internet 

(på Youtube) - har du kollat in den? Förbundet 

har en hel del kurser på nätet: träning, 

introduktioner till olika appar såsom Spotify, 

Wordfreud, Netflix, olika termer på sociala 

medier osv. Totalt närmare 60 kurser. Eller du 

kan lära dig om olika smarttelefoner.  

   Den exceptionella situationen har lett till att 

man kan delta i olika evenemang som ordnas 

långt borta. Du kan delta i en digiresa i Italien 

eller en kurs i Sverige. Jag ”for” på 

digikryssning med Wasa teater! Roligt och 

annorlunda, inte som äkta men vad gör man? 

   Kanske du redan har sett förbundets 

Talkshower på Youtube och på lokalTV, bl.a. 

Ålandskanalen som syns i Pargas kabeltvnät. 

Nedan en lista på konserter som förbundet 

sänder söndagar kl. 18.00: 

28.3: Dansbandskväll med Tommys och 

Ramona Nordberg. 

4.4: Påskkonsert med Kristoffer Streng, Stefan 

Jansson, Therese Karlsson och Margaretha 

Nordkvist. 

11.4: Pop och rock med Philip Järvenpää och 

hans band. 

18.4: Jazz, visor och folkmusik med Maria 

Hortans, Mathias Sandberg, Ami Aspelund, 

Bo Lund, Arne Helsing, Désirée Saarela, Tilde 

Forsander samt Folke Lindgren. 

16.5: Önskekonsert med Tomas Fant, Thomas 

Enroth med flera. Direktsändning där publiken 

kan ringa in och önska låtar.  

   Snart kan man igen ha verksamhet utomhus, 

vandringar, promenader, petanquespel, golf 

osv. Hoppas du får en fin vår!  

 

Ombudsman Mona Lehtonen,  

Svenska pensionärsförbundet  

 

 

Rätta svaren till frågesportsuttagningen, sidorna 4-5. 
1. Drygt 31 000 euro (DATUM: ) 

2. Enare 

3. Alku 

4. Sherwood 

5. John F. Kennedy och Joe Biden 

6. Ögontrycksmätare 

7. VG 

8. Schack 

9. Frans Eemil Sillanpää 1939 och Bengt 

Holmström 2016 

10. Förgätmigej 

11. Vintergatan 

12. Porsches 

13. Cocker spaniel 

14. Mika Myllylä 

15. Jane Fonda 

16. Ekdahl 

17. Tosteblåvingen 

18. Schweiz 

19. Lillehammer 1994 

20. Slovenien 

21. Ropax 

22. Hippokrates ed 

23. Pan Am (Pan American World Airways) 

24. Meryl Streep 

25. Mauno Koivisto 

26. Kejsarsnitt 

27. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus 

från Nazaret, judarnas konung) 

28. Kaba 

29. Sápmi 

30. Absolut Vodka 

31. Nashville 

32. Sverige 

33. Jersey 

34. Sparkstötting 

35. 1940-talet (1944) 

36. Den okände soldatens grav 

37. Väte 

38. An der schönen, blauen Donau 

39. Järv 

40. Bägge tilldelades, men avböjde, 

Nobelpriset i litterat
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Ensamhetsenkäten  

Du kan svara på enkäten på nätet eller fylla i, riva ut sidan och lägga i kuvert (obs! portot 

betalt). Se instruktionerna. 

 

DELTA I KOMBIS, ARBIS OCH VIAOS UNDERSÖKNING 

Skärgårdens kombi, Åbo svenska arbetarinstitut och Kimitoöns vuxeninstitut (VIAO) samarbetar 

kring ett projekt med mål att främja socialt välmående och gemenskap. Projektet ”Från ensamhet till 

mångsamhet” pågår under 2021 och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Vi vill gärna höra dina 

synpunkter på hur instituten bättre kunde finnas till för dig! Alla svar behandlas konfidentiellt. 

Dela med dig av dina tankar genom att svara på våra korta frågor antingen elektroniskt på adressen 

https://tinyurl.com/Parentesen-Undersokning 

eller genom att fylla i enkäten nedan och skicka den 

kostnadsfritt per post till oss. Märk brevet enligt 

instruktionerna till höger. 

 

Ditt födelseår: Ditt kön:    

Hur många människor tillhör ditt hushåll?     

Hur ofta känner du dig ensam? Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta 

Ta ställning till följande påståenden. 

Jag skulle delta i kursverksamhet mer än jag gör för tillfället ... 

Håller 

inte alls 

med 

Håller 

med till 

viss del 

Håller 

med till 

stor del 

Håller 

helt 

med 

… om det var lättare att hitta information om kurserna     

… om kurspriserna var förmånligare     

…  om det ordnades närmare mig     

… om tiderna passade mig bättre     

… om jag fick hjälp att ta mig dit     

… om jag hade någon att gå tillsammans med     

… om jag kände mig säkrare bland andra människor     

Ordnas det för tillfället kurser som intresserar dig?  Ja Nej Vet ej 

Hur når vi dig bäst med information om kurser? Kurskatalog Via nätet Tidningar, radio Bekanta 

Vilka slags kurser skulle du vilja delta i? Kommentarer till frågorna ovan? Skriv nedan: 

 

 

 

Mottagaren betalar portot 

PARGAS STAD 

Info 5495 

Kod 5015189 

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 
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Foto: Gun Nordin, 

Fotoklubben 

Foto: Gunnel Jansson, 

Fotoklubben 

GLAD 

PÅSK 

TILL 

ALLA 

 


