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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 

styrelsemedlemmar 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 ITstödet. 

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. 
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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. 

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, Café Nathali 

skötte kaffeförsäljningen och vår förening stod för platshyran. 

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. 
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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 

Taubemelodier 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. 
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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 "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. 
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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: Musiklyssnargruppema Da Capo och Encore har letts av Maria 

SimbergSörensen. 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 Penttinenhar ålngerat 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. 
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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 1 1 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 golffobbygrupp deltog i förbundets första 

golfmästerskap som gick av stapeln på Pickala golfbana i Sjundeå den 1 1 

augusti. Av de våra utgick Bo-Erik Palmgren förtjänstfullt med segern. 

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. 
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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. 
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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 €. 

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 
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