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				VERKSAMHETSBERÄTTELSE
				för år 2011



ESP Hagalund pensionärsklubb

		Året 2011 var klubbens 33. verksamhetsår.

Årsmöte	Årsmötet hölls den 26. januari  kl. 14.00 i Hagalund servicecentral. Närvarande var 41 medlemmar.  Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2010 samt budgeten för år 2011 och verksamhetsplanen för våren 2011.  Till ordförande valdes Vineta Björkstén och till styrelsemedlemmar Britta Krank,  Soile Kupiainen,  Per-Olof Lundberg,  Brita Pawli,  Tuula Pyörökivi och Christina Rantasaari samt som ny medlem Krister Lönngren. Till verksamhetsgranskare valdes Bo-Gunnar Westerholm och till ersättare Rune Holmström.

Representation	Brita Pawli representerade klubben i Esbo Svenska Pensionärer rf. Vineta Björkstén fungerade som hennes ersättare. Klubben hade befullmäktigade representanter på SPF:s vårmöte den 20.4. i Borgå och på höstmötet den 9.11. i Tammerfors.

Ingvald Lindén representerade klubben i Hagalund servicecentrals kundråd.

Medlemsantalet	Vid årets början var antalet medlemmar 288 och vid årets slut 290.  Antalet nya medlemmar 20 medan  4 medlemmar avlidit  och 14 medlemmar utskrivits.

Styrelsemöten	Styrelsen sammankom nio gånger under verksamhetsåret. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Per-Olof Lundberg till viceordförande, Soile Kupiainen till sekreterare, Christina Rantasaari till kassör och Pehr-Johan Björkstén  (inte styrelsemedlem) till bokförare.

Klubbmöten	På våren hölls 17  möten i servicecentralen. På hösten var antalet möten 14.

	Antalet mötesdeltagare på våren var  	1474
på hösten	1350

		Sammanlagt		2824

	Medeltal  91 deltagare/möte.

Program	12.1. Inger Salo gjorde reklam för seniordansen. Svea Söderlund berättade om bokcirkeln och teatergruppen. Vi sjöng julen ut ackompanjerad av Rune Holmström. Brita Pawli redogjorde för servicecentralens informationsmöte den 11.1. samt vad Äldrerådet åstadkommit. 

 	19.1. Fysioterapeut Malin Grönros från Folkhälsan talade om “Vinterbalans” med praktiska övningar.

	2.2.  Klubbens representant i servicecentralens kundråd Ingvald Lindén refererade aktuellt från rådets möte. Hans och Elisabeth Ebneth berättade och visade bilder från kulturresan genom Bayern. Ordföranden läste  J.L. Runebergs  “Blomsterhandlaren” och “Den första kärleken”.

	9.2.  Samarbetsprojektet “Fri seniortid” presenterades av Sonja Karnell från Finlands Svenska Handikappförbund och Thomas Londen från Kårkulla samkommuns omsorgsbyrå i Helsingfors.

	16.2.  Marion Herold och Ulla Grönvall-Streng från Kyrkans Utlandshjälp informerade om ”Kvinnobanken”.
	
	23.2. Läkare Jan Selenius talade om “Yrsel och svindel”.

	2.3. Krister Lönngrens reseskildring “Vi reste till Indien”

	9.3. Pia Mattila, frivillig arbetare i församlingen, berättade “Varför heter många pojkar Martti i Namibien”.

16.3. Seniordansarna uppträdde under ledning av Inger Salo. Jukka Penttinen berättade om Menumats verksamhet och donerade en laptop till servicecentralen. Rune Holmström spelade “Laras tema”, Rosie Pitkänen läste Bo Bergmans dikt “Brevet”, Brita Pawli redogjorde för planer beträffande äldre omsorgen i Esbo, Birgitta Wennström läste korta historier om “Vad barnen har sagt”, Anne-Maj Winqvists förslag “Förgätmigej” till klubbens logo föreställdes och Else Damén-Kaksonen berättade om Fredsföreningar i Esbo.

23.3. Pelle Lundberg berättade om “Skolan i förändring” och Vineta Björkstén om “Invandrarbarn i skolan”.

	30.3. Pelle Lundbergs musikaliska frågesport. Lotter såldes och vinsterna utlottades.

	6.4. Minister Elisabeth Rehn berättade om sitt internationella arbete.

	13.4. Gruppen Isadora från Helsingfors gymnastikförening uppträdde. Teatergruppen uppförde läsdramat “Maurice” av Harriet Kjerulf Secher i samarbete med Nina Hukkinen. Ordföranden läste en historia om blondinen och puzzle.

	20.4.  Kyrkoherde Roger Rönnberg talade om stilla veckan och påsken. Kantor Nina Kronlund sjöng.

27.4. Doris Stockmann berättade om “Scouting i Finland” som år 2010 firade 100 år. Ordföranden läste berättelsen “Ögonblick”.

4.5. Märta Tikkanen berättade om sin bok “Emma & Uno – en obegriplig kärlek”.

11.5. Våravslutning med musik av orkestern VSOP

	7.9. Höstens verksamhet inleddes  med att Gun-Britt Aminoff  från Folkhälsan informerade om Folkhälsanhuset i Hagalund och verksamheten i huset. Brita Pawli redogjorde för Äldrerådets arbete samt om festen “Låt hösten pulsera”

	14.9. Hans och Elisabeth Ebneth belyste i ord och bilder vistelsen i Spanien under rubriken “Från Gibraltar till Alhambra”.
	
	21.9. Claes Andersson talade under rubriken “Stanna upp, gör en inventering av ditt liv” samt spelade några jazziga melodier.

	28.9.  Bengt Mattila berättade om “Apoteken förr och nu”.

	5.10. Pianisten Daniel Gergov spelade melodier från filmer och balett samt bulgariska folkmelodier m.m.

	12.10. Lena Tarkiainen och Chrisse Bäckström talade om medicinsk laser.

	19.10. Christoffer Fagerstedt från Solvalla Idrottsinstitut berättade om “Seniorkicken”.

	26.10.  Otto Lindberg  talade om “När minnet sviker”.

	2.11. Birgitta Boucht berättade om sina böcker “En kvinna som snubblar” och “Katten i Ediths trädgård”	. Ordföranden läste Anne Svärds dikt.
	
	9.11. Bertel Waenerberg berättade om Dan Anderssons liv och sjöng hans visor ackompanjerad av Göran Lundberg med dragspel.

16.11. Födelsedagsfest med underhållning av Henrik Huldén som sjöng visor till gitarrackompanjemang.

	23.11.  Klubbens teatergrupp framförde “Porträtterne” efter Anna-Maria Lenngrens dikt. Hans Ebneth läste en artikel om 100-årige Winstons liv.

	30.11.  Gunilla Hämäläinen höll ett föredrag om “Straffpåföljderna och den enskilda lagbrytaren”. Ordföranden läste tio teser om “Hur man håller sig ung” av den 102-årige George Carlin.

	7.12. Luciafest med barn från Vindängens skola. Hans Ebneth läste “Tänd ditt ljus” och “Längtan”.	

Resor och utfärd	18.5. “Tidsresa” till Sjundby slott, Svartå slott och Igor museet. Under bussresan pågick en historisk tävling “Vart är vi på väg” sammanställd av Britta Krank. (54)
	
	14.-19.6. Resa till Gotland (35)

	11.10. Utfärd till Åbo. Under bussresan till Åbo berättade Britta Krank kort om “Finlands huvudstad Åbo fram till branden 1827”. (38)
	
Teater och revy	30.1.. Fallåker teaters föreställning  av “Kiss me Kate” (90)

	17.2. Åbo Svenska Teaterns föreställning av “Les Miserablés” (50)
	
	6.3. Evitskogrevyn “Sista tangon för män” (52)

	12.11. Degerby revyn ”I valet och kvalet” (29)

Motion	I  ESP:s motionsdag den 14.9. deltog elva klubbmedlemmar.

	* Boccia

	I serien deltog fyra lag från Hagalund klubben på våren och  på  hösten. I cupen deltog fyra lag på våren. Laget som bestod av Erkki Pitkänen, Claire Haglund och Yrsa Flythström vann guld i serien på våren och laget som bestod av Elisabeth Ebneth, Hans Ebneth och Beatrice Vuorio vann brons i serien på hösten. Detta lag har vunnit medaljer antingen i vår- eller höstserien varje år sedan 1998; alltså i tretton år.  

Klubbens ledare i boccia var Christina Rantasaari.

·	Petanque

Ett tiotal medlemmar från Hagalund klubben spelade pentanque under sommarmånaderna på Gäddviks sportplan tillsammans med medlemmar från andra pensionärsklubbar i Esbo. Dragare har varit Erkki Pitkänen.

·	ESP Seniordans
En medlem från Hagalund klubben var med i seniordansarna, som leddes av Inger Salo. 

Körsång	Från Hagalund klubben var 14 medlemmar med i pensionärskören Furorna. Körens dirigent är Johan Cantell.

Teatergruppen	På vårterminen övade gruppen läsdramat “Maurice” med Svea Söderlund som ledare och i samarbete med Nina Hukkinen. Den  framfördes vid klubbmötet den 13.4, på veterancafeet i Folkhälsanhuset i Esbo den 16.5. med ca 50 åhörare samt den 17.10. i Folkhälsanhuset i Helsingfors med ca 50 åhörare. På höstterminen tog gruppen på nytt upp pjäsen “Porträtterne” som den framförde vid klubbens möte den 23.11.

Bokcirkeln	Bokcirkeln med Svea  Söderlund som ledare sammankom nio gånger under verksamhetsåret. Gruppen bestod av tio medlemmar..
 
Information	Klubben hade egna sidor på internet:  www.esbo.spfpension.fi. Klubbens webansvarig har varit Per-Olof Lundberg.  Varje måndag informerades om följande veckas mötesprogram i HBL under notisen “Föreningar och sammankomster”. Vid varje klubbmöte meddelade ordföranden om aktuella ärenden.

ESP:s frågesport	Frågesporten ägde rum den 21.10. i Församlingsgården. I klubbens lag ingick Krister Lönngren, Ethel Sandström och Bo-Gunnar Westerholm.

Ekonomi	Klubbens intäkter har omfattat inkomster från kaffeservering, ett lotteri samt understöd från bl. a. föreningen Esbo Svenska Pensionärer rf, Svenska Folkskolans Vänner och Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla. Utgifterna utgjordes av möteskostnader, resor, utfärder och fester. 
	
Gudstjänster	Klubbens medlemmar deltog i pensionärsgudstjänster med lunch i Hagalund kyrka den 20.2. och 23.10. 

Övrigt	Därtill har klubbens medlemmar deltagit i alla ESP:s aktiviteter.	

	Verksamhetsåret har innehållit många olika slag av aktiviteter och givit medlemmarna information om intressanta frågor samt bjudit på rekreation och trevlig samvaro.

	Esbo, 11.1.2012



	Vineta Björkstén		Soile Kupiainen
	ordförande			sekreterare

