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Ordförandens spalt 
 

Ojdå, ett elände följer efter det andra. 

Corona-tiden är inte över och redan är 

följande elände över oss. 

Krigshandlingarna i Mellaneuropa finns 

konkret med oss i vår tankevärld.  

De bilder från krigsområdena som finns där 

bakom TV-skärmen berör oss illa. Vi känner 

mycket med människorna utsatta för dagliga 

krigshändelser. Vi vill hjälpa dem. Vill – men 

kan bara uttrycka vår vilja genom att stöda 

med gärningar som känns alldeles för 

obetydliga. 

Den stora orsaken: hatet och ondskan kan vi 

inte påverka. Alla goda avsikter med 

världsfredsorganisationer har åter en gång 

kommit på fall. Var finns den äkta goda viljan 

som makt och härsklystnad inte förändrar. Är 

det mänskliga egenskaper? ”arvsynden”? 

 

En annan fråga och betydelsefull inför 

framtiden: Är Vladimir Putin helt förryckt? 

 

Ute skiner solen över vita vidder. Det är så vi 

vill ha vår värld under vårvintern och vi delar 

den gärna med andra – inte söndrade hus, 

skövlad natur och hemskheter. 

En del av pensionärerna har själva upplevt 

Finlands krig som barn. Minnena har satt 

djupa spår i levnaden och kanske ekar ännu 

alarmens sirener i sinnet. 

De flesta av oss levde sin barndom och 

ungdom i efterkrigets Finland. Vi kommer 

ihåg hur det var att ”bygga upp ett land”. Vi 

kanske inte kände samma ängslighet och 

ansvar som våra föräldrar – men 

framtidshoppet tog vi till oss och lärde oss att 

se framåt. 

  

Under corona-tiden tutades uttrycket ”gamla 

och sköra” ut i Sveriges press och TV.  

Jag tycker inte om ordet ”skör” det är 

respektlöst då det gäller personer. Skör kan en 

blomma vara som böjer sitt huvud och vajar 

med vinden. (Akademins ordlista: skör = 

spröd och bräcklig). Ord är bara ord och 

innebörden får man i viss mån forma själv.  

Skröplig kan kroppen vara och många 

minnessjukdomar härjar i vår samtid. Seg tåga 

har ändå väldigt många av oss. Vad är det 

annars som skulle hålla oss i gång: en vilja att 

finnas till och förmågan att se framåt.  

Skör anser jag inte att jag är. Är du? 

 

Ur sången ”Vita vidder” som sånggruppen 

Family Four spelade in 1971: 

Vita vidder, gnistrande skare 

Fjäll med snö så långt man kan se 

Djupa skogar, ripor och hare 

Evig sol som aldrig går ner 

 

Här är min värld 

Och den vill jag dela med dig 

 

Gunnel Jansson 

 

  

En skör blomma vid pölen 
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En påminnelse från 1939 
Då vi kom till skolan i Sunnanberg sade vår 

lärare Arne Blomqvist att nu får ni gå hem på 

obestämd tid. Bomberna har fallit i 

Helsingfors och ett krig har brutit ut. Då jag i 

morgonnyheterna hörde att krig brutit ut i 

Ukraina, gick mina tankar genast till de 

oskyldiga och dem som är rädda för sina liv. 

 

Mina tankar går till när vi såg bombplanen 

flyga över Mörkby mot Åbo. Då vi klev upp 

på ett berg och såg röken stiga upp från Åbo 

visste vi nog att förödelsen blev stor och även 

döda och sårade. Vi tog emot ett tiotal 

evakuerade. Min far var som bäst på en 

Skyddskårsövning i Manegen men skulle 

skickas vidare. Det osäkra över vad som 

skulle ske var en stor fråga. Vi såg nog hur 

orolig min mor var. Hon hade varit med år 

1918 och kom ihåg hur det var då. När hon 

satt ute på toa och ryssarna gick förbi med 

båtar vid Mustfinn strand. Hoppas att många 

tänker på vad ett krig är för vanliga 

medborgare. 

 

Det finns en som trösten ger 

Om vi till honom ber 

Som ger oss tröst 

Om vi bara hör hans röst   

 

24.02.2022  Ruth Johansson   

De pratglada – pargasiternas diskussionsgrupp 
Den 20 februari 2020 samlades 

förhoppningsfullt ett tiotal pratglada i 

Seniorum, numera Seniorpunkten på 

Strandvägen 30, totalt ovetande om den farsot 

som snart skulle drabba hela världen. Vårt 

motto var att intet mänskligt skulle vara oss 

främmande. Olika förslag till teman för våra 

diskussioner haglade tätt; Bra och dåligt med 

Pargas/Finland, Samhällets service till 

pensionärer, Presidentvalet i USA, Plasten i 

vårt liv, Sommartid – ett nödvändigt ont? 

Klimatförändring – tro eller vetande?  Ett 

kontantlöst samhälle och så min egen 

käpphäst, Språket i medierna, för att nu nämna 

några förslag.  Men därav blev till en början 

platt intet, efter vår första diskussion kom 

Coronarestriktionerna. Vi sågs på nytt först på 

hösten samma år och då blev det i alla fall 

sammanlagt åtta träffar. 

Utifrån de rådande begränsningarna har vi 

sedan dess samlats till mer eller mindre 

animerade diskussioner med munskydd, vilket 

givetvis ibland har betytt något otydligare 

inlägg. Numera är de flesta dubbelvaccinerade 

och har fått en s.k. boosterdos, så vi börjar 

med en mugg kaffe – utan munskydd – för att 

smörja munlädret. 

Eftersom de här träffarna innebär att var och 

en fritt ska kunna ventilera sina åsikter och 

inte bygger på kunskaper, kan den som har 

förhinder väl utebli men gärna meddela mig 

det i så fall. Som minst har vi varit tre 

deltagare och som mest tolv av totalt femton.  

Det har visat sig att det inte vore 

ändamålsenligt med fler deltagare just nu om 

alla engagerade ska få en chans att yttra sig. 

Lokalen är väl dimensionerad för vår grupp 

och så måste vi dessutom räkna med att covid-

19 fortfarande ligger på lur och kan drabba 

även en vaccinerad. – En alldeles speciell 

diskussionsträff har vi i april då vi får celebert 

besök av ärkebiskop emeritus John Vikström 

som har lovat svara på frågor om särskilt 

gudstjänstens utformning men också annat av 

kyrklig och religiös natur.  

Den som är intresserad och pratglad hittar 

uppgifter om gruppen på vår förenings 

webbsidor, både under Hobbygrupper och 

under Händelsekalendern. Men kontakta gärna 

mig först så att vi inte blir så många att någons 

hälsa riskeras. 

Marianne Saanila



4 

 

BOWLINGGRUPPENS VERKSAMHET VÅREN 2022 

Fortfarande lite med ”handbromsen” på 

fortsatte vi vår verksamhet trots allt, med 

normala veckoträningar MÅ-TI-ONS-FRE, 

med alla försiktighetsåtgärder.  

Vi beslöt att hålla vår interna tävling enligt 

traditionen i februari. Uttagningarna till den 

gjordes under vecka 5 och den slutliga 

FINALEN spelades 17.2.2022. 

 

 

 

 

RESULTAT: 

Damer: 1. Grönholm Maje 2. Rajamäki Anki 3. Söderblom Maggan 4. Jungarå Gretel 

Herrar: 1. Eriksson Tom 2. Engman Torbjörn 3. Weissenberg Beni 4. Mattila Seppo. 

 

Följande projekt: RESAN TILL BJÖRNEBORG   

 

 Senaste längre resa utanför Pargas var våren 

2020. Till våra traditioner hör spelresor till 

Helsingfors och Tammerfors men denna gång 

beslöt vi oss för att fara till Björneborg. Vi 

brukar ha samarbete med spelarna från 

Eläkeläisliitto Paraisten Yhdistys och av dem 

kom 6 med nu. Totalt var vi 40 med på resan. 

Samling onsdag morgon den 2 mars kl. 8.00 

utanför Bowlinghallen. Launokorpis buss med 

chaufför Thomas Grönholm och 40 ivriga 

spelare med alla speldon klara för start. I 

härligt vårväder anlände vi till Björneborg 

10.30-tiden och nu smakade det verkligen gott 

med kaffe och smörgås innan spelet satte i 

gång. Efter tre timmar tog vi lunchpaus. 

Medaljer delades ut åt de tre bästa damerna 

och dito herrar.

 

Damer: 1. Åkerholm, Doris 2. Grönholm, Maje 3. Silvander, Carola 

Herrar: 1. Lyne, Freddy 2. Eriksson, Tom 3. Silvander, Jan-Erik 

 

 
 

Vi glömde inte heller att gratulera en av damerna som fyllde jämna år. Därefter blev det dags att 

samla vårt pick och pack och bege oss hemåt. En busslast nöjda bowlare anlände till Pargas 

kl.17.00. TACK TILL ALLA!!   

Seppo Rajamäki
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VAD GJORDE JAG 22.02.2022 (22022022) ? 

Ett initiativ utgående från denna fråga kom in till styrelsen. Initiativtagare var Rainer Wahtera. 

Tanken var att uppmärksamma datumet med den speciella sifferkombinationen med berättelser om 

vad som hände oss då. Kombinationen kan skrivas som en palindrom: går att läsa framifrån och 

bakifrån med samma resultat. På de följande sidorna kan ni läsa några medlemmars berättelser.  

 

Tisdagen den 22 februari eller 22.02.2022 

Ett magiskt datum som infaller i år. Det är 

många som gifte sig idag. För oss var det 

nästan 60 år sedan vi sade ja till varandra. 

Steg upp klockan 6.00, ögnade igenom ÅU, 

jumpade med min hjärna, med att lösa dagens 

sudoku. Åt min äggfrukost, gjorde mig klar 

för snöskottning. Gick ut kvart i sju. Det hade 

kommit en massa snö under natten. Vill ha 

gården skottad innan snöröjningen kommer. 

Bor i en återvändsgränd har gett lov att han får 

backa in på gården. Det förutsätter att gården 

skall vara snöskottad. Genom att han får backa 

in på gården så underlättar det hans arbete 

med att få vägen snöröjd. Det var fysiskt 

tungt, behövde nog en återhämtningspaus på 

gungstolen när jag kom in från mina sysslor.                                                                                                      

Hade fått ett e-mail från ett av barnbarnen. 

Som var hennes dagboksanteckningar men 

också ett svar till en förälder som hade satt ut 

på massmedia att han var missnöjd över 

elevens hemläxa. Vilket gjorde henne oerhört 

berörd. Jag behövde läsa om mailen några 

gånger innan jag förstod meningen med det 

hela.                                                                                              

Mitt svar till henne. Hej Anna (fingerat namn), 

din text är så omfattande och känslomässigt 

fördjupad med pedagogiskt, psykologiskt och 

medmänskliga termer. Att jag blev djupt 

betagen. Du är inte den skuttande och 

hoppande moffas lillgumma mera. Dina elever 

behöver få dina pedagogiska och mänskliga 

värderingar i samband med sång, musik och 

dans. Fortsätt, hälsar Moffa.                                                                                                                   

Kronblom är min förebild. Följer hans råd att 

ta en dagsvila på sofflocket. Inget undantag i 

dag heller. Vilket behövs för ens välmående.                                                                               

Gick ut på en vandring i solskenet. Det fanns 

barn på skridskobanan och skidspåret var 

uppkört. I år är det ett undantag, nu finns det 

möjlighet att utöva skidåkning och spela 

ishockey under sportlovet.                                                                                                                                      

Utrikes. TV nyheterna har under de två 

senaste åren börjat med Covid-19 eller 

Corona. Nu har de svängt om bokstäverna till 

Ukraina. Ukraina förekommer på mångas 

läppar och läget där är spännande. Både för 

dem som bor där, ja för hela Europa. Putin 

hade uttalat sig igår kväll. ”Att Ukraina inte 

förtjänar att vara en självständig stat”. Har fått 

världens ledare att reagera och de har uttryckt 

kraftfullt mot hans uttalande. Sanktioner 

börjar införas med att stänga gaskranar och 

banker bommas för och bankkonton stängs.  

Klockan är 9 på kvällen. Mandelmans 

kommer på TV4. Nej nu, stiger upp från 

stolen gör något nyttigare. Än är det inte 

sängdags.  Man har svårt att urskilja, vad som 

hör till reklamen och vad som hör till 

programmet. 

Det var mina dagshändelser. 

En glad pensionär 
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22.02.2022 

var en otroligt vacker och solig dag med 

gnistrande vit snö, men blåsig och kall. Körde 

med andan i halsen längs hala vägar till en 

efterlängtad lunch med goda vänner. På 

restaurangen uppenbarade sig världens bästa 

värd och servitör, han lyste verkligen upp vår 

stund tillsammans. Små ord sagda med humor 

och vänlighet förvandlades till guld. 

Hemvägen gick som en dans och 

palindromdagen blev en dag att minnas med 

värme och glädje.    

 

22.02.2022 kl. 20.22–22.02 

En skön kväll med vacker mjuk snö för 

sportlovsfirande barn. Marken under snön är 

fortfarande ojämn på grund av den djupa 

tjälen från december som hindrat t.o.m. ösregn 

att spola bort snödrivor. Vi har alltså haft en 

ovanligt lång ”vit” vinter trots att det inte varit 

det bästa promenadvädret. Mer att balansera 

och se efter gropar än att njuta av att se uppåt 

efter vårtecken.  

22.02.2022 är en tidpunkt då de flesta nog ser 

med förhoppning mot en ljusning gällande 

rörlighet efter två år av olika sorters 

begränsningar. Kanske kommande resor? Vem 

vet. 

 

22.02.2022 

Efter en lätt frukost inledde jag dagen med att 

på distans delta i en workshop om strandängar 

och kreatursbete anordnad av ett projekt 

organiserat av Åbo Akademi. Min roll var att 

representera markägare (Lenholmens 

naturskyddsområde). Sedan var det dags att 

skotta snö igen, för det hade snöat på natten 

och morgonen. Och kölden tilltog, så jag bar 

in ved och eldade i två kaminer. Däremellan 

hämtade jag Husis från brevlådan och läste 

den sedan i gungstolen. Typiskt pensionärsliv, 

alltså. 
 

22.02.2022 PALINDROM   

Jag satte på radion genast på morgonen. 

Tråkiga nyheter om Ukraina. Morgonmål och 

kaffe. Därefter gick jag ut och kollade garaget 

och läget efter gårdagens snöstorm. 

Tillsvidare ingen plogning. Eftersom jag 

behövde bilen, måste jag skotta bort snön 

framför garaget. Jag passade på att skotta 

också framför min grannes garage. Det är 

aldrig fel att vara hjälpsam. Efter avklarad 

veckoshopping ringde jag några samtal, bl a 

till min kusin. Vi diskuterade vår 

gemensamme, nyligen avlidne kusin. Frid 

över hans minne! Dessutom kollade jag upp 

hur min goda vän mår. Vi kom överens om att 

så snart som möjligt åka in till Åbo; jag ska 

investera i en ny telefon. Därefter traskade jag 

iväg till Pensionärernas diskussionsgrupp 

Pratglad. På tapeten främst Ukraina men också 

Karelen. Vi fick information och vi fick 

diskutera.  Sedan vandrade jag hemåt i vackert 

väder och i trevligt sällskap. Jag träffade 

ytterligare en vän på den sista etappen. Väl 

hemma intog jag min middag, en fisksallad, 

inköpt tidigare idag.  

Den var OK! Sedan diverse sorterande av 

olika saker, papper, kläder. Sedan fördjupade 

jag mig i dagens (pappers)tidningar. Jag läste 

noggrant igenom dem, de är ganska dyra att 

prenumerera på. Dessutom så bygger man ju 

på sin allmänbildning, vilket kan behövas. TV 

nyheterna fokuserade förstås främst på 

Ukraina och Ryssland. Sedan ytterligare en 

dos TV och sedan var det dags att krypa till 

kojs. Jag lyssnade ett slag på en ljudbok och 

somnade. 
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Tisdag 22.02.2022 

• Sköönt med sovmorgon efter gårdagens 

tidiga väckning och sedan det myckna 

snöfallet. Jag var sista vändan ute och 

skottade ännu kl. 22-22.30 och därefter 

blev det sent innan sömnen kom 

• Det har snöat i natt ännu, ca 4 cm på 

trappan. Ids inte gå efter tidningen (nya 

postlådan är ”så långt borta”) utan läser 

tidningarna i padden vid morgonkaffet 

• Ut och sopa trappan och en 

skottningsomgång över gården, 

gångarna och utanför portarna. Det blir 

2560 steg och 50 min, duktigt! Fint att 

det har slutat snöa och snön är lätt. 

Bara högarna börjar bli för höga och 

deras bredd bara växer. Solen skiner. 

• Fotogruppen har möte i kväll. Jag ska 

få ihop en fotoserie omfattande 20 

foton från Madeira mellan senaste jul 

och nyår. -- Det blir för svårt med bara 

20 foton. Jag gör två serier: 1) 

blommor och utsikter 2) julbelysning i 

Funchal. Det är ett påtande att flytta 

fotona från telefonen in i 

fotoprogrammet (flyttar alla 540 st.), 

göra redigering (jag har ju ofta 

horisonten sned) och sedan över i 

gruppens fotokonto.  Plocka ännu fakta 

om ön Madeira för att berätta för 

gruppen  

• Oroligheterna kring Ukraina följer jag 

hela dagen på radion via öronpluggarna 

– vad månde bliva. 

• En vända till butiken. Barnbarnet Ingrid 

ska jag avhämta i dagis i morgon och 

några godbitar måste jag ju ha hemma 

för hennes middag i morgon. 

• Snabbt svampsoppa uppvärmd i mikron 

• Nedför backen till Seniorpunkten och 

fotogruppens träff. Där är bara 7 st 

närvarande i kväll. Kaffekokaren på 

och fram med kexen. Presentationen av 

Madeira går rätt bra. Alla bara småler 

åt min svårighet att begränsa mig till 20 

foton. Jag får t o m berömd ”fina foton” 

sägs det.  

• Hem uppför den tunga backen. 

Spikskorna känns trygga 

• Vävstugan kallar. Det är såå lugnande 

att smälla bommen i vävstolen. 

Tankarna får flyga och ränderna växer 

sakta fram. TV står på som ett 

bakgrundshössel. 

• Strax efter kl. 20 går jag över gården 

och in i huset. Kvällste. En torrkaka – 

hutsch in i ugnen. Korsstygnsbroderiet 

kommer fram och det är underhållande 

att ha svt på och bara titta upp då ngt 

spännande sker i rutan. Det blir sent, 

det blir redan 23.2 

• Go´natt 

Tisdagen den 22 februari 2022 

Det hade snöat ymnigt under natten och nu 

skulle vi ut och skida med barnbarnet, 5 år.  

I Finby hade spår dragits upp bara på 

”skidstadion” – till längre spår räckte inte 

snön till. Så vi körde av och an en stund på 

stadion; mormor på osäkra men böjda ben i 

nedförsbackarna; barnet desto modigare, 

klarade sig utmärkt. Sedan tog vi oss till 

butiken på pulka: barnet ombord på ditvägen, 

varorna ’hemkörda’ av barnet. På kvällen 

tittade vi på en DeeVeeDee med Sås och 

Kopp från deras 10-års jubileum på 

Finlandiahuset 2003. Sås i 39-graders feber, 

Kopp annars bara svettig. Still going strong! – 

deras sånger spelades flitigt redan i 

barnbarnets mors barndom. Kl. 21 var vi i 

säng efter en välutnyttjad sportlovsdag. Inga 

tankar på hotet mot världsfreden. Det skulle 

komma en annan dag.  
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Pargas svenska pensionärer rf 

Verksamhetsberättelse för redovisningsåret 2021 
 

I  Organisationen 

 
Styrelse 

Vid höstmötet 2020 återvaldes Mikael Reuter till ordförande för föreningen för år 2021. De 

styrelsemedlemmar som var i tur att avgå, Maria Simberg-Sörensen och Bror Berg, återvaldes för åren 

2021–2022. Vivan Norring-Nyström och Kari Penttinen avgick i enlighet med föreningens stadgar. Till nya 

styrelsemed-lemmar valdes Annica Forssell och Carl-Gustav Nygårdas för åren 2021–2022.  

 

I december 2020 fördelades uppgifterna inom styrelsen enligt följande: 

Mikael Reuter, ordförande 

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

Margareta Blomqvist, sekreterare 

Annica Forssell, vice sekreterare och vice skattmästare 

Bror Berg, skattmästare 

Carl-Gustav Nygårdas, teknikansvarig och IKT-kontakt 

Stig Kavander, fotograf och klippbok 

Kurt Lindroos, medlemsregister och programgrupper 

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

Styrelsen har sammanträtt elva gånger under året, varav fem gånger virtuellt. 

 

Övriga funktioner 

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

ombrytningen av Parentesen. Kurt Lundström och Carl-Gustav Nygårdas har tillsammans ansvarat för IT-

stödet. Kurt-Erik Långbacka och Jörgen Hollstén har varit föreningens ordinarie allsångsledare. Clara 

Kronqvist-Sundström har varit ansvarig för resorna med hjälp av Gunnel Jansson. Bengt Söderman och 

Bertel Karlsson har varit verksamhetsgranskare och Stig Engman och Kaj-Gustav Grönroos deras 

suppleanter. 

 

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 463 personer av vilka 280 var kvinnor och 181 män. Under året ökade 

medlemsantalet med 8 personer. 
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II Verksamheten 

 
En gratis konsert kallad ”Visor, folkmusik och allsång” hölls i Brandkårshuset den 8 oktober. De 

uppträdande var trion Marianne Maans, Anders Grönroos och Anders Östling. Eschnerska stiftelsen stod för 

konsertkostnaderna och vår förening för kaffe och platshyra. 

Månadsträffarna, som hållits i Brandkårshuset med program och kaffeservering har under år 2021 på grund 

av coronapandemin endast kunnat ordnas i oktober, november och december. Programmet inleddes kl. 13.00 

och var varje månad anpassat till rådande pandemiläge. Deltagarantalet varierade mellan ca 60-100 

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

 

Kort beskrivning av programmen på månadsträffarna 

Oktober, grupp 4 

Den 20 oktober kunde pensionärerna igen träffas efter en paus på 1 år och 8 månader. Mötet inleddes efter 

välkomsthälsningen med presentation av några nya hobbygruppsledare, önskemål gällande en del grupper 

samt reseledarens uppdatering av läget. Musikduon Lena och Kjell Nordström underhöll publiken med sitt 

program ”Från Visor till Schlagers”, som innehöll både Evert Taube-melodier och många välbekanta 

schlagers. Duon ledde också allsången och efter en längre kaffestund med dopp avslutades träffen med 

sedvanligt lotteri. 

 

November, grupp 5 

Efter välkomsthälsningen fortsatte månadsträffen den 17 november med höstmötet under mötesordförande 

Kurt-Erik Långbackas ledning. Efter behandling av de stadgeenliga ärendena tog allsången, denna gång 

under Rabbe von Weymarns ledning, vid. Henrik Wrede höll ett intressant och humoristiskt föredrag om 

frimärken och Pargas Filatelister rf. Efter gott kaffe med bulle avslutades träffen med lotteri. 

 

December, grupp 6 

Efter en paus på två år kunde föreningen fira julfest den 15 december. Efter inledande glöggservering, 

välkomsthälsning och uppläsning av Kristina Rainio tackade Mikael Reuter föreningen för de gångna sex 

åren som ordförande och avtackades i sin tur med blommor. Reseledaren och Pia Rantanen informerade om 

aktuella frågor och vi fick igen en gång ta del av en inlevelsefull version av Rydbergs dikt ”Tomten”. Efter 

kaffet med piroger och lussekatter uppträdde Pargas lucia Freja Karlsson med tärnor med dikt och sång, 

vilket blev en vacker och stämningsfull avslutning på träffen. 

 

Årsmöten 

Föreningens årsmöte hölls den 19 maj. I mötet deltog 14 medlemmar på plats och en virtuellt. Mötet 

behandlade bokslut och verksamhetsberättelse, vilka båda fastställdes och styrelsen kunde beviljas 

ansvarsfrihet för år 2020.  

I höstmötet den 17 november deltog ca 80 medlemmar. Verksamhetsplan och budgetförslag godkändes. 

Gunnel Jansson valdes till ny ordförande för föreningen. De i tur avgående styrelsemedlemmarna Margareta 

Blomqvist och Kurt Lindroos återvaldes enhälligt för åren 2022–2023. Till nya styrelsemedlemmar för 

samma tid valdes Johanna Bondas och Mikael Reuter i stället för Gunnel Jansson, som valts till ordförande 

för föreningen, och Stig Kavander, som avgick i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Till ny 

ordinarie verksamhetsgranskare för år 2022 valdes Gustav Sundström och omvaldes Bertel Karlsson. Till 

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

 

Resor 

Av årets resor kunde den till Utö i maj och den åboländska träffen i augusti till Hitis-Rosala samt den 

åboländska lillajulskryssningen i november genomföras. Den planerade teaterresan till Raseborg och 

skådespelet ”Peter Pan” i augusti inställdes på grund av dålig uppslutning. 

 

Kurser och föreläsningar 

I samarbete med Skärgårdens Kombi ordnades två föreläsningar på hösten då Sandra Bergqvist den 27 

oktober talade under rubriken ”Aktuellt från Arkadiabacken” och Gustav Wickström den 24 november om 
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”Ett skepp kommer lastat”, som grundade sig på hans bok med samma namn om spritsmugglingen under 

förbudstiden.   

 

Hobbygruppsverksamheten 

På grund av det rådande coronaläget har hobbygruppernas verksamhet varit begränsad också under 2021. 

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 kunnat vara verksamma i bowlinghallen i Pargas under i 

stort sett hela året. Förutom lokala tävlingar har bowlarna tävlat bl.a. i Reso och Salo. Seppo Rajamäki har 

fungerat som ledare för gruppen. 

Boccia: Ledningen av gruppen har övertagits av Widar Nyberg. Gruppen har 10 medlemmar och man ser till 

sommaren fram emot en ny bocciaplan som staden har under planering i centralparken. 

Bridge: Med Per Österman som ledare inledde gruppen året med att en gång per vecka spela på nätet. Det 

blev sammanlagt 36 gånger med ca 6-10 spelare per gång. Från september framåt har 12-16 deltagare spelat 

vid bord en gång i veckan sammanlagt 13 gånger.  

Litteratur: Stina Engblom-Colliander har varit ledare för Litterära salongen, som har träffats 5 gånger under 

året. Deltagarantalet har växlat mellan 8-10 personer per gång. 

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

ordnades inga träffar. Encore träffades två gånger på hösten och Da Capo en gång. Det totala 

medlemsantalet 18 personer har under året minskat till 16. 

Diskussionsgruppen: Marianne Saanila har lett diskussionsgruppen ”De pratglada”. Gruppen träffades ingen 

gång på våren, men har träffats sex gång på hösten med ca 6-8 deltagare per gång. Gruppen har 14 

medlemmar. 

Vattengymnastik: Kari Penttinen har fungerat som ledare för två vattengymnastikgrupper. Under våren var 

vattengymnastiken inhiberad, men under hösten har man haft turer i 16 veckor med sammanlagt ca 35 

deltagare per vecka. 

IT: Kurt Lundström och Carl-Gustav Nygårdas har lett gruppen, som under våren haft 5 Zoom-träffar och 

under hösten träffats 13 gånger i Seniorpunkten. Hembesök har gjorts 11 gånger. Antalet medlemmar är ca 

70. 

Fotografering: Lorenz Michael har lett fotogruppen som har träffats 9 gånger under året med 9-13 personer 

per gång, varav en gång som hybridmöte med två deltagare på distans. Den första träffen hölls i maj och 

verksamheten har fortsatt under hösten. Gruppen har ca 20 medlemmar. 

Stavgång: Under Rainer Wahteras ledning har gruppen under året besökt 9 byar i Pargas och vandrat ca 31 

km sammanlagt. Vandrarnas antal har i medeltal varit 20-27 personer. Totalt har ca 40 pensionärer deltagit i 

aktiviteterna. 

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

en träff på våren och har träffats sammanlagt 7 gånger under hösten med ca 8 deltagare per gång. 

Trädgårdsgruppen: Trädgårdsgruppen ”Perennerna” har letts av Amie Nygrén och har träffats en gång 

under året. Medlemsantalet är 11 personer. 

Fågelskådning: Marcus Duncker har lett fågelskådningsgruppen, som trots sin utomhusverksamhet enligt 

gemensamt beslut inte träffats en enda gång under året då pandemin lett till svårigheter med samtransporter 

till fågelmarkerna. Gruppen har 8 medlemmar. 

Golfgruppen: Den för föreningen nya gruppen som letts av Johan Nyberg har haft verksamhet mellan maj 

och september i totalt 20 veckor. Golfrundorna blev ca 350 och deltagarantalet har varierat mellan 15 och 20 

personer per gång. 

 

Kontakter och samarbete 

Ordföranden har som föreningens representant deltagit i SPF Åbolands styrelsemöten. 

Tre lag från vår förening deltog på distans i förbundets frågesportuttagning den 10 februari. Trots goda 

resultat uppnådde inget av lagen finalplats denna gång. 

En åboländsk resekommitté har grundats i juni där de olika föreningarna skall samarbeta gällande resor. 

Ledare är Calle Storm från Kimito och sekreterare Mona Lehtonen. 

Några deltagare från vår nya golfhobbygrupp deltog i förbundets första golfmästerskap som gick av stapeln 

på Pickala golfbana i Sjundeå den 11 augusti. Av de våra utgick Bo-Erik Palmgren förtjänstfullt med segern. 
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Vår förening har under året haft gott samarbete med Pargas stad, Röda Korsets Pargas-avdelning, 

Seniorpunkten, stadens Äldreråd, Pargas Frivilliga Brandkår, Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry och Åbo 

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

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

 

Representation 

Mikael Reuter har verkat som medlem i SPF:s arbetsutskott. Clara Kronqvist-Sundström har varit medlem i 

SPF:s kommitté för intressebevakning. 

Sirkka-Liisa Malmlund har verkat som ordförande och Rainer Wahtera som medlem i Äldrerådet i Pargas. 

Då dessa undanbett sig återval invaldes på hösten som nya representanter från vår förening Widar Nyberg, 

som valts till rådets ordförande, samt Christina Ahlsund och Greta Mäkeläinen. 

Förbundets vårmöte hölls den 21 april 2021 på Hanaholmen i Esbo med ett begränsat antal deltagare. Vår 

förening representerades på distans av Bror Berg, Margareta Blomqvist, Annica Forssell och Carl-Gustav 

Nygårdas. Mikael Reuter deltog som medlem av förbundets arbetsutskott. 

Förbundets höstmöte hölls den 10 november 2021 på restaurang Valtatie 30 i Tammerfors och på distans. 

Gunnel Jansson, Margareta Blomqvist, Annica Forssell och Carl-Gustav Nygårdas representerade vår 

förening på distans. Mikael Reuter deltog på plats som medlem av förbundets arbetsutskott. 

 

Information 

Föreningens uppskattade medlemstidning Parentesen har utkommit med fem nummer under året och med en 

upplaga omkring 150-200 stycken per gång. 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, Åbo Underrättelser 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. Månadsträffarna har för sin del 

inbringat extra medel genom lotterier. Föreningens ekonomi har varit stabil. Intäkterna av den ordinarie 

verksamheten uppgår till 10 376,00 € och årets överskott är 371,40 €.  

 

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

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

coronapandemin, igen exceptionella året 2021. 

 

Pargas den 8 februari 2022 

Styrelsen för Pargas svenska pensionärer rf 

 

  

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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HÄNDELSEKALENDER VÅREN 2022 
 

Torsdag 17.3    Styrelsens träff med programgruppsledarna 

Onsdag 23.3     Seniorföreläsning: Fågelläten och fågelnamn  

med Marcus Duncker och Kari  Penttinen i Stadshuset kl. 13.00 

 

Under den första delen av föreläsningen står fågelläten i fokus.  

Marcus Duncker föreläser om fåglar och demonstrerar läten. 

 

Den senare delen av föreläsningen tillägnas fågelnamn.  

Kari Penttinen berättar om fågelnamn börjande med dialektala  

benämningar, sen en kort jämförelse av svenska och finska fågelnamn  

och till slut exempel på nordiska fågelnamn. 

Obs! Förhandsanmälan till Kombis kansli, tfn 0400 852596, eller via 

kombi.pargas.fi 

Deltagaravgiften betalas vid dörren. 

Måndag 28.3   Släktforskning för nybörjare startar på Seniorpunkten, kl. 10.30-12.30 

Onsdag 20.4    Månadsträff 

Onsdag 27.4    Frågesportsfinal i Vasa kl. 13.00 med Iniölaget från Åboland 

Onsdag 18.5    Månadsträff 

Torsdag 25.8    Åboländsk sommarträff i Nagu 
 

 

 

Om aktiviteter, evenemang och resor 
 

Resegruppen försöker få igång aktiviteter efter 

en lång tid av coronarestriktioner. Först ut var 

möjligheten att gå på teatern “Baskerville" i 

Pargas samt besöka Hantverksmässan i Åbo. 

Båda evenemang inom mars månad. Vi 

fortsätter att erbjuda möjligheter både till 

mässor, teatrar och bioföreställningar även 

under resten av året. I april blir det 

blomstermässa i Åbo mässcentrum som puffas 

på Facebook. 

Med detta sagt, vill vi gärna förtydliga vad en 

gruppbiljett till en mässa innebär. 

Om vi kan få ihop 10 personer kan vi 

förmedla biljetter till ett pris av 10€/person. 

Biljetten fås elektroniskt. Notera att mässan 

INTE besöks som grupp utan vid en tidpunkt 

som passar var och en. 

Trädgårds- och kulturresa till Estland 20-

22.5.2022 – blomstermarknaden i Türi, 

universitetsstaden Tartu och badorten Pärnu, 

finns beskriven på PSP hemsida. Clara tar 

emot bokningar. Skynda på för platserna 

håller på att ta slut. 

En hemlig resa planeras även till början av 

maj (preliminärt 10.5). Läs också om resor i 

God Tid som arrangeras av förbundet eller 

t.ex SPF Åboland. 

https://aboland.spfpension.fi/kalender/  

 

Hälsningar Clara och Pia  
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Svaren till förra bildfrågetävlingen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Till vänster 

1. Tennbyvägen vid gamla 

målaffären 

2. Gästhamnen 

 

Till höger 

1. Runebergsgatan från Suntti 

2. Munkviken strand 

3. Axos hörn 

Var har fotogruppens fotografer nu befunnit sig? 

 

Bild 1 Bild 2 

Bild 3 Bild 4 

Svara per e-post till 

jansson.gunnel@parnet.fi. Svaren 

skall vara tillhanda senast 

8.4.2022. 
 

mailto:jansson.gunnel@parnet.fi
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Styrelsens sammansättning och funktionärer 2022 
Ordförande Gunnel Jansson 

jansson.gunnel@parnet.fi 

040 595 72 03 

Vice ordförande, vice skattmästare Annica Forssell 

forssell.annica@gmail.com 

050 553 02 95 

Sekreterare Margareta Blomqvist 

margareta.blomqvist@granvik.fi 

040 720 40 96 

Vice sekreterare Johanna Bondas 

johanna.bondas@parnet.fi 
050 534 91 77 

Skattmästare Bror Berg 

laban1234@gmail.com 

040 560 19 38 

Övriga ledamöter Maria Simberg-Sörensen 

maria.ss@parnet.fi 

040 825 50 39 

 Mikael Reuter 

mikael@undala.fi 

040 552 49 78 

 

 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 Johanna Bondas (se ovan) 

Teknikansvarig Carl-Gustav Nygårdas (se ovan) 

Fotograf/Klippboken Mikael Reuter (se ovan) 

Parentesens redaktion Maria Simberg-Sörensen (se ovan) 

 Pia Rantanen, b.rantanen@gmail.com  

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. 

kronqvistclara@gmail.com 

040 867 19 48 

 Pia Rantanen, b.rantanen@gmail.com  

SPF Åbolands styrelse 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. 

  

Medlemmar i äldrerådet: Widar Nyberg (ordf) widde.nyberg@netti.fi Christina Ahlsund 

cahlsund@parnet.fi  Greta Mäkeläinen gmakelainen@hotmail.fi 
 

mailto:johanna.bondas@parnet.fi
mailto:maria.ss@parnet.fi
mailto:mikael@undala.fi
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.com
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.com
mailto:widde.nyberg@netti.fi
mailto:cahlsund@parnet.fi
mailto:gmakelainen@hotmail.fi
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HOBBYGRUPPER 
 

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

Boccia/Boule Widar Nyberg        040 510 54 94 widde.nyberg@netti.fi 

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 

De Pratglada 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 Kurt Lundström  050 041 31 62    kb.lundstrom@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 

 

Släktforskargruppen träffas i allmänhet udda veckor i Seniorpunkten tisdagar kl. 13.15 

Fotogruppen träffas varannan tisdag i Seniorpunkten kl. 17. Se närmare på hemsidan. 

Diskussionsgruppen jämna tisdagar i månaden kl. 14:15-15:45 i Seniorpunkten.  

 

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, Stina Engblom-Colliander, Karl-Gustav Laurén och Kurt-Erik 

Långbacka  

 

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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Vårtecken 

 
 

Foto: Beni von Weissenberg, fotoklubben 

Foto: Gun Nordin, fotoklubben 


