
 

                              SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDETS 

                                         ÖSTNYLÄNDSKA DISTRIKT 

 

                           VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 

 

STYRELSEN 

Distriktets samtliga 12 föreningar har varit representerade i styrelsen. 

Höstmötet i Träskända 23.okt.2013 valde Tord Carlström till ordförande för distriktet. 

Styrelsen konstituerade sig vid styrelsemötet 7. febr. 2014 och valde då Mats Majander till 

viceordförande, Hans-Eric Christiansson till kassör och Urda Lindberg till sekreterare.  

Verksamhetsgranskare för 2014 har varit Brita Bäcklund och Lars Sjölund och som deras 

suppleanter Bo Karlsson och Björn Sundqvist. 

 

Distriktets medlemsföreningar och deras representanter i styrelsen 

                                                                                                                                    medl.antal 

                                                              ordinarie              suppleant                 31.12.2014         

Borgå sv.pensionärsförening             Urda Lindberg          Ingmar Karlsson          897 

Isnäs pensionärer                Stig Kurki          Hans Blomqvist            80 

Kotkanejdens pensionärer                 Birgitta Ström              Birgitta Olsson            69 

Pensionärsträffen i Lappträsk            Eila Grahn                    Senja Mickos             42 

Liljendals församl:s sv. pensionärer  Yngve Nygård           Sture Andersson          147 

Lovisanejdens sv. pensionärer           Adi Viksten                 Rosita Hellroos          241 

Lovisa sv. församl:s pensionärer       Ingeborg Kähärä          Alice Sjöblom          137 

PensionärsföreningenTrivselklubben 

i Strömfors                                         Mats Majander             Raili Äijö            24 

Pernå pensionärer                              Marianne Hällstén        Rabbe Sandholm            98 

Pyttis sv. pensionärsförening            Max Knapas                  Birgit Ståhl            38 

Sibbo sv. pensionärsförening            H-E Christianssson       Rita Tackman                     688 

Träskända seniorer                            Marja-Lisa Sundström  Göran Wikström            62 

                                                                                                                Summa              2523 

Styrelsen har haft fyra styrelsemöten under 2014.  

Vid dessa möten har också deltagit distriktets ombudsman Jan Holmberg (4 gånger), 

förbundets representant Björn Sundqvist, Borgå (2 gånger) samt Barbro Carlström från 

förbundets IT-styrgrupp (1 gång) 

I förbundets styrelse har suttit Birgitta Ström från Kotka, Monica Tillander från Sibbo har 

varit suppleant i förbundsstyrelsen för Björn Sundqvist. 

 

VERKSAMHETEN 

 

Frågesportsuttagningen  hölls 12.febr. på Kulturhuset Grand i Borgå. Anders G. Lindqvist 

hade sammanställt frågorna och verkade också som domare. 8 lag deltog (Sibbo 2 lag, Isnäs, 

Lovisa församl.pensionärer, Liljendal, Strömfors, Kotka och Borgå) Kotkalaget (Ulla 

Häggblom, Arne Wirzenius, Ragnar Backström) avgick med segern och deltog följaktligen i 

förbundets frågesport som hölls i samband med förbundets vårmöte 23. april i Helsingfors.  

 

 

 

 

 



 

 

Vårmötet hölls 25.mars på restaurang Iris i Borgå. 90 deltagare var samlade i auditoriet då 

Borgåföreningens ordförande Björn Sundqvist hälsade alla välkomna, så följde stadgeenliga 

mötesförhandlingar, styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Borgå pensionärskör, under ledning av Maria Linde, bjöd på en liten resa till olika länder i 

musikens tecken. I restaurangen kunde vi avnjuta skinkfrestelse, sallad och kaffe. Allsången 

klingade och ”Mamsellerna” Tua Lindberg-Selén, Kerstin Blomqvist och Urda Lindberg 

underhöll med några sånger. Göran Blomqvist ackompanjerade kören, allsången och 

”Mamsellerna” på pianot.. Vinsterna i lotteriet lottades ut och vårmötet avslutades som 

traditionen bjuder med Modersmålets sång. 

 

Sommarfest (– Båtutfärd)  26.juli kl. 14.00 , Lurens sommarteater. 

Utrustade med vattenflaskor och solhattar intog 430 östnylänningar vridläktaren på Lurens 

sommarteater i Pernå för att se ”SÅSOM I HIMMELEN” Det var den varmaste dagen i juli 

2014, (32grader i skuggan) , många sökte sig till skuggan under föreställningens gång. Under 

pausen kunde man stärka sig med kaffe och semla och man kunde köpa varm korv, glass och 

läsk. Lurensgänget stod för en njutbar prestation och föreställning. Distriktet hade köpt hela 

föreställningen för 5000 € och beslutat att överskottet skulle delas jämt mellan Lurens och 

distriktet. 

 

Höstmötet hölls 29.oktober på Liljendalgården. Ordförande för Liljendals församlings 

svenska pensionärer Sture Andersson hälsade deltagarna välkomna och därefter följde 

sedvanliga höstmötesförhandlingar. Vi lät oss fisksoppan och kaffet med dopp väl smaka, 

sjöng allsång med Bertel Mårtensson vid pianot. Förbundets nya verksamhetsledare Berit 

Dahlin presenterade först sig själv och sedan berättade hon om förbundets verksamhetsplaner 

för 2015. Hon nämnde bl.a. fortsatt medlemsrekrytering, Pangsångfesten, IT-skolning, ökade 

nordiska kontakter m.m. Pensionärskören ”Refrängen” under ledning av Janne Slätis bjöd på 

några njutbara sånger, vinsterna lottades ut och så avslutades mötet med Modersmålets sång. 

120 medlemmar deltog. 

 

Kyrkogången hölls i Pernå onsdagen 19.nov. Pastor Minna Silfvergren tog oss med på en 

stämningsfull liten resa, där vi kunde möta de hantverkare och personer som under årens lopp 

gjort Pernå kyrka till den fina plats som den är. Paula Jokinen och Kaj Silfvast medverkade 

med sång och kantor Markku Kalliokoski trakterade orgeln. Därefter bänkade vi oss i 

Sockenstugan för att avnjuta köttsoppan som Marianne Hällsténs kockar kokat. Kaffe och 

kaka avslutade vår kyrkogång. 140 personer deltog. 

 

Ekonomin. Resultaträkningen för 2014 visar ett överskott på 995,96 eur. Detta beror till stor 

del på de intäkter Lurens teaterstycke ”Såsom i Himmelen” inbringade, dvs. 830 eur, vilket 

arrangörerna skall ha ett stort tack för. Distriktet försöker planera aktiviteterna så, att ett större 

evenemang under året inhämtar välbehövliga tilläggsinkomster förutom de 0,50 eur per 

medlem distriktet får sig till del av medlemsavgifterna. Under året har det varit färre möten 

vilket bidrar till mindre utlägg. 

 

 

 

 

 

 



 

Övrigt 

Två datakurser har hållits på Kuggom i Pernå: en digistoffkurs för föreningarnas 

webbansvariga den 11.mars, och en kurs i IT-handledning den 9.april. Kaj Kankaanpää och 

Barbro Carlström, bland andra, medverkade som IT-handledare och stödpersoner under 

kurserna. 

Förbundet ordnade 3. okt. en inspirationsdag för distriktets medlemmar. Dagen hölls  

på restaurang Iris i Borgå. 40 personer deltog. Verksamhetsledare Berit Dahlin informerade 

om vad som är på gång inom SPF. Ann-Sofi Backgren berättade om SFV Bildning. Efter 

lunchen tog Stefan Andersson, ekonomichef på SFV, upp ansvarsfrågor och försäkringar. 

 

Två föreningar inom distriktet har firat jubileum under 2014. Lovisanejdens svenska 

pensionärsförening har fyllt 30 år och Sibbo svenska pensionärsförening 40 år. Vi gratulerar 

dem och önskar dem allt gott i fortsättningen. 

 

 

 

Borgå, 22.februari 2015 

 

 

__________________________ 

Urda Lindberg 

     sekr. 


