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Pargas svenska pensionärer r.f. 
 
 
Verksamhetsberättelse för redovisningsåret 2019 
 
 
I   Organisationen 
 
Styrelse 
 
Vid höstmötet 2018 återvaldes Mikael Reuter till ordförande för föreningen 
för år 2019. De styrelsemedlemmar som var i tur att avgå, Bror Berg, Vivan 
Norring-Nyström, Kari Penttinen och Maria Simberg-Sörensen, återvaldes 
för åren 2019 och 2020. 
 
I december 2018 fördelades uppgifterna inom styrelsen enligt följande: 
 
Mikael Reuter, ordförande 
Kristina von Weissenberg, vice ordförande och vice sekreterare samt 
ansvarig redaktör för Parentesen och ansvarig för seniorföreläsningarna 
Vivan Norring-Nyström, sekreterare 
Bror Berg, skattmästare 
Kari Penttinen, vice skattmästare och teknikansvarig 
Stig Kavander, fotograf, webbredaktör, sköter klippboken och är styrelsens 
kontaktperson i IT-frågor 
Kurt Lindroos, medlemssekreterare och ansvarig för programgrupperna 
Maria Simberg-Sörensen, redaktör för Parentesen 
Gunnel Jansson, mediekontakt och styrelsens kontaktperson gällande resor 
 
Styrelsen har sammanträtt nio gånger under året. 
 
Övriga funktioner 
 
Carl-Gustav Nygårdas har varit webbredaktör och webbansvarig 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. 
Asta Lindholm, Rauni Schleutker och Aino Mattson har varit reseledare 
under första halvåret och därefter har Clara Sundström varit ansvarig för 
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resorna med hjälp av Gunnel Jansson och Anita Sjöholm, och med Asta 
Lindholm som mentor. 
Bengt Söderman och Carl-Gustav Nygårdas 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. Riitta Seppä 
8. Agneta Hermansson 
9. Carita Karlsson 
10. Siv Nygårdas och Aino Mattsson 
 
Medlemmar 
 
Vid årets slut var medlemsantalet 471 personer av vilka 287 var kvinnor 
och 184 män. Under året minskade medlemsantalet med tre personer. 
 
II Verksamheten 
 
Månadsträffarna, som hållits i Brandkårshuset, med program och 
kaffeservering, har varit en mycket populär verksamhetsform. Träffarna 
har skett den tredje onsdagen i månaden utom i juni, juli och augusti. 
Programmet börjar kl. 13.00. Antalet deltagare brukar variera mellan 130 
och 170. De tio arrangörsgrupperna har turvis ansvarat för program och 
servering. Programmen har varit omväxlande och intressanta och det 
tackar vi grupperna för. Referat från träffarna har publicerats i Pargas 
Kungörelser och på vår webbplats varje månad. 

 
Kort beskrivning av programmen på månadsträfffarna 
 
Januari, grupp 10 
 
Gymnasisterna från gruppen Recycle IT presenterade sitt projekt att hjälpa 
pensionärer med stöd i dagens telefoni och IT. 
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Marina Saanila och Pia Cederholm presenterade verksamheten i Wellnes 
Park. Ralf Lindström underhöll med dragspelsmusik och Björn Lindholm 
berättade om en resa till Spetsbergen. 
 
Februari, grupp 1 
 
Clara Wickström berättade om Welltex-produkterna ”Back on Track” som 
består av led och muskelskydd. Liisa Taulio och Fia Isaksson berättade om 
Pargas stads och Röda Korsets gemensamma projekt ”Kulturkompis”. 
Sverker Engström berättade om sitt projekt med 66 solpaneler som han 
installerat på ett tak och därmed producerar all el han behöver på Sellmo 
Vestergård i Nagu. Orkestern Five Shades o Grey uppträdde med sång och 
musik. 
 
Mars, grupp 2 
 
Marsmötet inleddes med årsmötet där bokslut och verksamhetsberättelse 
behandlades. Båda fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 
2018.  
Erik Törnqvist uppträdde med sång ackompanjerad av Ralf Eriksson på 
dragspel. Mariella Ramstedt berättade om projektet God morgon – Rynkeby 
som är ett välgörenhetsprojekt som samlar in pengar till barn med cancer 
och deras familjer genom att deltagarna cyklar till Paris. 
 
April, grupp 3 
 
Birgitta Köhler och Emma-Lena Lybäck berättade om organisationen KRAN 
som är en takorganisation inom missbrukarvården i Svenskfinland. 
Irena Nylund och Alessandra Sarelin från Terapihörnet berättade om sin 
verksamhet. 
 
Maj, grupp 4 
 
Siw Karlsson från Röda Korset berättade om projektet ”Vi ses i byn” som 
försöker minska ensamheten för äldre som saknar någon att prata med.  
Carl-Gustav Nygårdas berättade om forskningsprojektet Digital Wells som 
går ut på att man via digitala hjälpmedel kan göra upp ett eget 
konditionsprogram för att med hjälp av det behålla eller höja konditionen. 
Rainer Wahtera presenterade ett bildspel om stavgångsgruppens 
vandringar i olika områden i Pargas. 
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September, grupp 5 
 
Bengt Sandström visade ett bildspel om Pargas frivilliga brandkårs historia 
och Brandkårshusets tillblivelse. Pargas City Släckers uppträdde med sång 
och musik. 
Johanna Törn-Mangs, Unni Malmgren och Ulrika Fagerström från Svenska 
Yle presenterade de svenska programmen i TV och radio och därefter följde 
en livlig diskussion. 
 
Oktober, grupp 6 
 
Siv Fagerlund tolkade stämningsfullt fyra höstdikter av Bernt Mårtensson, 
Sven O Bergqvist, Arvid Mörne och Viola Renvall.  
Tom Simola från Åbo Underrättelser berättade om tidningarna ÅU och PK 
och de förändringar som tidningsvärlden genomgår. Cornelius Colliander 
berättade om sitt hantverk, krukmakeri. Han betonade att förmågan att 
med sina händer kunna skapa känsla för material och forma planer och 
tankar in i materialet är en förmåga som allt mera glider ur tiden. 
 
November, grupp 7 
 
Novemberträffen inleddes med höstmötet. Verksamhetsplan och 
budgetförslag godkändes. Mikael Reuter omvaldes som ordförande för 
föreningen och styrelsemedlemmarna Gunnel Jansson, Stig Kavander och 
Kurt Lindroos återvaldes för två år och som ny i styrelsen invaldes 
Margareta Blomqvist i stället för Kristina von Weissenberg som avsagt sig 
återval. Också verksamhetsgranskarna Carl-Gustav Nygårdas och Bengt 
Söderman samt deras suppleanter Stig Engman och Kaj-Gustav Grönroos 
återvaldes. 
Milla Heinonen från Pargas Apotek presenterade nya funktioner vid 
apoteket. Tjugo barn från Folkhälsans daghem uppträdde med elva sånger 
under ledning av Mikaela Sjöblom och Jeanette Höglund. Mona Lehtonen 
presenterade Munkvikföreningens utgivna bok ”Munkvik – en fantasi med 
bilder” av Dick Karlsson. 
 
December, grupp 8 
 
Decemberträffen är föreningens julfest. Det bjöds på glögg och pepparkaka.  
Pasi Holmberg berättade om projektet Recycle IT. Därefter följde julgröten 
som bars in till tonerna av ”Tomtarnas vaktparad” som Kurt-Erik 
Långbacka spelade på pianot. 
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Pargas Lucia Rebecka Nygård uppträdde tillsammans med sina sju tärnor 
och en stjärnflicka. Emma Vahtola ackompanjerade på gitarr. 
Tom Ramström, som ackompanjerade sig själv på gitarr, sjöng australiska 
julbetonade visor i blues stil. 
Mikael Reuter läste juldikten ”Tomten” skriven av Viktor Rydberg redan 
1881. Diktens illustrationer av Harald Wiberg kunde vi se på vita duken. 
 
Resor 
 
Under ledning av Asta Lindholm, Rauni Schleutker, Aino Mattsson, Gunnel 
Jansson och Clara Kronqvist-Sundström har följande resor gjorts:  
 
1.2.2019                  Hemlig resa till Åbo 
10.2.2019                Fallåker, teaterstycket Prima Donnor 
21.3.2019                Helsingfors, Heureka och Fazerila 
2-9.4.2019              Madeira 
8.5.2019                  Sju kyrkor och creme de menthe 
9.5.2019                  Svenska teatern, teaterstycket Pappan 
24.9.2019               Hemlig resa till Aura 
5.10.2019               Åbo svenska teater, Kalevala 
17.11.2019            Täkter, Ingå, Mauno Koivisto Täkters president 
 
Kurser och föreläsningar 
 
I samarbete med Skärgårdens Kombi har ordnats föreläsningar, två på 
våren och två på hösten, avsedda främst för seniorer. I februari talade  Jyri-
Pekka Mikkola om biobränsle och i mars berättade Anna Franzén om Nagu 
på Wikipedia. I oktober talade Mikaela Sundqvist om avfallshantering och i 
november berättade Nicke Packalen om jazzens historia. 
 
Den 16 maj 2019 deltog Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas i ett av 
Åbo Underrättelser och Svenska pensionärsförbundet gemensamt ordnat 
IT-seminarium i Åbo. 
 
Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas deltog i pensionärsförbundets IT-
seminarium 2-3.10.2019. 
 
Den 25 oktober 2019 ordnade pensionärsförbundet en utbildning i det nya 
Desky programmet som vi använder. Mikael Reuter, Bror Berg, Kurt 
Lindroos och Vivan Norring-Nyström deltog i utbildningen. 
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Hobbygruppsverksamheten 
 
Följande aktiva grupper har verkat under året: 
 
Bowling: Tre grupper på totalt ca 40 personer bowlar i Bowlinghallen i 
Pargas. Bowlarna har deltagit i tävlingar med andra pensionärsföreningar 
främst i sydvästra Finland och på Åland. Seppo Rajamäki har fungerat som 
ledare för gruppen. 
 
Boccia: Under Estrid Enlunds ledning har 9 personer spelat boccia på 
Axxells bollplan. 
 
Bridge: Med Per Österman som ledare spelar ca 16 personer bridge en 
eftermiddag i veckan i Seniorboendet på Vapparvägen. 
 
Konst: Konstgruppen har letts av Marianne Saanila. Grupen har drygt 30 
medlemmar. Den 3 juni 2019 gjorde konstgruppen en resa till Helsingfors. 
Målet var Hanaholmen och svenska akvarellisten Lars Lerins utställning 
där. Därefter besöktes Villa Gyllenberg på Granö där Sigrid Schaumans 
konst var utställd. 
 
Litteratur: Stina Engblom Colliander har varit ledare för Litterära salongen. 
Gruppen har 12 medlemmar och har träffats 7 gånger under året. 
 
Musik: Musiklyssnargrupperna Da Capo och Encore har letts av Maria 
Simberg-Sörensen. Grupperna har träffats ca en gång per månad hemma 
hos gruppledaren.  
 
Vattengymnastik: Kari Penttinen har fungerat som ledare för två 
vattengymnastikgrupper. Ca 40 medlemmar har bättrat på konditionen 16 
gånger per termin. 
 
IT: Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas har lett tre grupper som 
sammankommit i Seniorum var tredje vecka. Grupperna har varit 
uppdelade enligt olika datorsystem, pekplatta, Laptop, och en Drop in-
grupp där man fått personlig handledning och hjälp med problemlösning. 
Flera aktiva datoranvändare har hjälpt till som handledare. Även hembesök 
har gjorts till en del medlemmar. Grupperna har 67 medlemmar. 
 
Fotografering; Lorenz Michael leder fotogruppen som har träffats varannan 
tisdag. Gruppen har 14 medlemmar. 
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Stavgång: Med Rainer Wahtera som en entusiastisk ledare har man 
vandrat i Pargas centrum och i många byar utanför centrum. Samtidigt har 
ledaren berättat om de olika platserna man besökt. Gruppen har ca 30 
deltagare. 
 
Släktforskning: Gustav Sundström leder släktforskningsgruppen som har ca 
20 släktforskare som samlas varannan vecka i Seniorum. 
 
Fågelskådning: Marcus Duncker startade en fågelskådningsgrupp som har 
träffats några gånger under året. 
 
Kontakter och samarbete 
 
SPF Åboland har haft 2 möten under året i vilka ordföranden och vice 
ordföranden har deltagit. 
 
Vår förening deltog med två lag i uttagningen till förbundets frågesport som 
denna gång hölls i Pargas. I Björn Erikssons lag ingick Maj Lindblom och 
Stig Kavander och till Maria Simberg-Sörensens lag hörde Pekka Sörensen 
och Kari Penttinen. Till finalen kvalificerade sig laget från Nagu. 
 
Den 28 maj 2019 var vår förening värd för den åboländska sommarträffen 
som hade ca 160 deltagare. Vädret var fint och vi fick mycket beröm för 
arrangemangen. 
 
I den pensionärsgång på Pajbacka som Eläkeliiton Paraisten yhdistys 
anordnade i augusti deltog från vår förening 28 personer. 
 
Vår förening har under året haft gott samarbete med Pargas stad, Röda 
Korsets Pargas-avdelning, Folkhälsan i Åboland, Skärgårdens Kombi, 
Seniorstugan, Seniorum, stadens Äldreråd, Pargas Frivilliga Brandkår, 
Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry samt Medicinska fakulteten vid Åbo 
Universitet vars studerande har besökt våra medlemmar för att öva sin 
svenska.  
 
Representation 
 
Mikael Reuter har verkat som medlem i SPF:s arbetsutskott. 
 
Asta Lindholm har varit medlem av SPF:s reseutskott. 
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Clara Kronqvist-Sundström har varit medlem i SPF:s kommittee för 
intressebevakning. 
 
Sirkka-Liisa Malmlund har verkat som ordförande och Rainer Wahtera som 
medlem i Äldrerådet i Pargas. 
 
Förbundets vårmöte hölls i Närpes den 25 april 2019 och Kristina von 
Weissenberg, Bror Berg, Maria Simberg-Sörensen och Kari Penttinen 
representerade vår förening. Mikael Reuter deltog som representant för 
förbundets arbetsutskott. 
 
Förbundets höstmöte hölls i Tammerfors den 21 november 2019 och våra 
representanter där var Gunnel Jansson, Bror Berg, Kurt Lindroos och Vivan 
Norring-Nyström. Mikael Reuter deltog som representant för förbundets 
arbetsutskott. 
 
Information 
 
Parentesen, föreningens uppskattade medlemstidning, har utkommit med 
nio nummer, ca 170 exemplar per gång. Redaktörer har varit Kristina von 
Weissenberg och Maria Simberg-Sörensen. 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 har grundat en Facebook-
sida åt vår förening. 
 
Ekonomi 
 
Vår förening har erhållit understöd av Pargas stad, Stiftelsen för svensk 
pensionärsverksamhet i Finland, Svenska Pensionärsförbundet, Svenska 
litteratursällskapet i Finland och Stiftelsen Eschnerska frilasarettet. 
Tryckningsbidrag för Parentesen har vi fått av Åbo Underrättelser, 
Sportsgym, Archipelago Technics, Pargas Snickeri, Dress like Marie, 
Restaurang Malmen, Archipelago Design, Café Wåfflan, Flowers & Fantasy 
och Kajutan restaurant. 

http://www.pargas.spfpension.fi/
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Våra månadsträffar har sponsrats av K-Supermarket Reimari, S-Market, 
Nordkalk Corporation, Lokal-Tapiola och Pargas Apotek. Månadsträffarna 
har dessutom inbringat extra medel genom lotterierna. Tack vare dessa 
bidrag har föreningens ekonomi varit stabil. Intäkterna av den ordinarie 
verksamheten uppgår till 33 983,00 € och årets överskott är 2 481,90 €.                 
 
Föreningen tackar alla bidragsgivare, medverkande i programmen på 
träffarna och inte minst medlemmarna själva för det stora intresset 
för föreningens verksamhet och de stora insatserna under det gångna 
året. 
 
 
Pargas den 4 februari 2020 
 
Styrelsen för Pargas svenska pensionärer r.f. 
 
 
Mikael Reuter                                                  Gunnel Jansson                                               
ordförande                                                        vice ordförande                        
 
 
Bror Berg                                                         Vivan Norring-Nyström 
skattmästare                                                   sekreterare 
 
 
Kari Penttinen                                              Maria Simberg-Sörensen 
 
 
Stig Kavander                                               Kurt Lindroos 
 
 
Margareta Blomqvist 
 
 
 
 
 
 

 
 


