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ESP Hagalunds pensionärsklubb
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2013,
som var klubbens 35. verksamhetsår.		

Årsmötet	
Årsmötet hölls den 30. januari  kl. 14.00 på Hagalund servicecenter. Närvarande var 59 medlemmar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2012 samt budgeten för år 2013.
Planen för verksamheten uppgörs i två separata delar, en på våren och en på hösten.  Till
ordförande återvaldes Vineta Björkstén och till styrelsemedlemmar Soile Kupiainen, Per-Olof
Lundberg,  Brita Pawli, Pia Pihlström, Tuula Pyörökivi och Christina Rantasaari samt som ny 
medlem Berit Rosenqvist-Lundberg.  Till verksamhetsgranskare  återervaldes Bo-Gunnar 
Westerholm och till ersättare Harald Holmström.
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.
Medlemsantal	
Vid årets början var antalet medlemmar 300 och vid årets slut 283.  Antalet nya medlemmar 12
medan 11 medlemmar avlidit och 18 medlemmar utskrivits.
Ekonomi	
Klubbens intäkter har omfattat inkomster från kaffeservering, ett lotteri samt understöd från 
Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla. Utgifterna utgjordes av kostnader för klubbträffarna, resor, 
utfärder och fester. 
Information	
Klubben har egna sidor på internet:  www.spfpension.fi. Klubbens webbansvarig var Per-Olof 
Lundberg.  Varje måndag informerades om veckans program på klubbträffen i HBL under
notisen “Föreningar och sammankomster”. Vid varje klubbträff meddelade ordföranden om 
aktuella ärenden.  Till nya medlemmar utdelas ett infoblad. 

KLUBBTRÄFFAR med aktiviteter för trivsam samvaro och rekreation

Klubbens 35-års jubileum med över 100 deltagare, firades på Hanaholmen den 16.2. enligt
devisen ”tack till det förflutna, ja till det kommande”. Sopran Pia Rantasaari ackompanjerad av
Joel Papinoja på piano  bjöd på sång och festtalet hölls av Joachim Thibblin, nyutnämnd chef för
Esbo Stadsteater. Goda program, teater med gästspel i andra klubbar och medlemsvärvning har
präglat verksamheten under de gångna åren.

På våren hölls 15 träffar i servicecentret. På hösten var antalet träffar 14. Antalet deltagare på  
klubbträffarna var på våren 1279, på hösten 1160, sammanlagt 2439. Medeltal 84 deltagare per 
klubbträff.
Kaffevärdar 
På varje klubbträff sköttes kaffeserveringen av fyra frivilliga kaffevärdar. Kontaktperson för kaffe-
värdarna var Margareta Sädevuo.
 
Program år 2013	
  9.1.    Vi sjöng ut julen. Ordföranden läste “Mer än tre önskningar – vad jag önskar Dig”. Ethel 
            Sandström berättade om bokcirkeln. Teatergruppen leds av tre duktiga fruar. Ulla Ek leder 
            Seniordansarnas verksamhet. Christina Rantasaari gjorde reklam för  boccia.
16.1.    ”Kenya – det traditionella möter det moderna!”, Brita Pawli berättade om sin resa till Kenya 
            och visade bilder från resan. Ordföranden läste ur boken ”Tänkvärt om glädje” av Pablo 
            Casals. 
23.1     Maj-Britt Paro berättade om ”Fabergékonstnärinnan Alma Pihl”. Ordföranden läste ur boken   
            ”Lev livet levande”.
  6.2.   Reidar Wasenius berättade om ”BRIIM – kreativitetsträning”. 
13.2.   “Vändagskonsert”, pianisten Daniel Gerkov underhöll. Ordföranden läste ur boken ”Tack”. 
20.2.   Bertel Waenerberg berättade och sjöng visor av Michael Bellman ackompanjerad av Göran    
           Lundberg.                                         
 27.2.  Pelle Lundbergs frågesport,  därefter lotteri
   6.3.  Lisbeth Giljam berättade under rubriken ”Glimtar ut Viola Renvalls liv och diktning” med        
           musik framförd av Ingmar Hokkanen.
13.3.   Pol.kand. Rea Anner talade om ”6 handdukar och två ikoner”.
20.3.   Professor emerita Anja Ainamo talade om ”Seniorers munhälsa”. 
27.3.   Kyrkoherde Roger Rönnberg berättade om aktuella frågor inom församlingen och därefter       
           om Påskens budskap. Kantorn Eeva-Liisa Malmgren spelade piano.
 3.4.    Hembygdsrådet  Benita Åkerlund berättade om ”Det Esbo jag gärna minns; mina   
           favoritställen” och visade bilder av dem.          
  10.4. Medlemmarnas eget program: teatergruppen framförde pjäsen ”Havsguden”, Maj-Britt     
           Järvinen läste upp novellen som hon skrivit om förmyndarskap, minnesstörningar och      
           läkarundersökning, Gunnel Johansson läste upp sin dikt om pensionärer, Brita Pawli     
           redogjorde för äldrerådets verksamhet, Lars Lindblad spelade jazz och Vineta Björkstén     
           berättade två vitsar om Zetor traktor.
  24.4. Sissel Lund-Stenbäck berättade om sin bok ”Att resa genom sitt liv!”
    8.5. Våravslutning med sallad och vin samt musikalisk underhållning av Glen Qvarnström på   
           dragspel. 
  11.9. Höstens verksamhet inleddes med information om höstens program. Sabina Salakari och    
           Pia Repo berättade om Doctagons verksamhetsformer, Svea Söderlund berättade om planer  
           för Svenska Dagens program och Brita Pawli talade om projektet ”Keikka hjälp”, därefter   
           allsång.
  18.9. ”Trettio år för boken”; Sahlgrens förlag presenterades av Brita och Karl Sahlgren. 
           Författaren Ann-Marie Lindberg berättade om sin bok ”Pappa vet bäst”, författaren Ania 
           Monahoff berättade om sitt förhållande till Finland och läste en av sina dikter.
  25.9. Karin Granlund berättade om sin bok ”Prins i en värld som inte fanns”.
  2.10. MuM Suvi Lehtonen-Gräsbeck ”Spelade kantele, sjöng och berättade”. Ordföranden gav 
           råd till kvinnor om hur man undviker stress.
  9.10. Gita Klingenberg-Perälä talade om ”Juridiska tjänster – intressebevakning och testamente”.           
16.10. Göran Lundberg spelade wienermusik på dragspel, Berit Rosenqvist-Lundberg och 
           ordföranden ledde allsång, ordföranden berättade en historia om ordet dators pronomen 
            – femininum eller maskulinum. Hans Ebneth berättade om sina erfarenheter på 
           sjukhuset, Berit Rosenqvist-Lundberg spelade piano. En enkät beträffande
           önskemål om klubbens program utdelades åt närvarande klubbmedlemmar att fyllas i och
           formulären samlades in efter  klubbträffen. 
 23.10.Med.lic. Robert Bergholm talade om ”Hjärtsjukdomar och symptom”.
 30.10. Gudrun Sentzke berättade om ”Impressioner från Mongoliet”. Ordföranden berättade om 
            servicecentrets omfattande programutbud.
   6.11. Ordföranden redogjorde för Svenska Dagens historia. Dagen firades genom att 
            medlemmarna presenterade 20-50 –talen med ”Dräkter, melodier och händelser”. 
 13.11. ”En hyllning till våra krigsänkor och krigsänkebarn”, Berit Rosenqvist-Lundberg visade en 
            videofilm.
 20.11. ”Födelsedagsfesten” inleddes med ordförandens tal till jubilarerna; Maria Kalaniemi sjöng 
            och spelade dragspel.
 27.11. Märta Uggla talade om ”Berättelser som inspirerar och läker”. Ordföranden tog upp frågan 
            om bristen på kandidater till ny ordförande.
   4.12. ”Ett litet lands styrka är enighet”;  fil.mag. Wilhelm Brummer talade om Marskalken av 
            Finland Gustaf Mannerheim. Brita Pawli redogjorde för enkäten om vårdboende för äldre.
 11.12. Julfest med Luciaspel som framfördes av elever från Vindängens skola. Ordföranden 
            läste  julevangeliet. Allsång leddes av ordföranden och ackompanjerades av Göran 
            Lundberg. 

Teatergrupp och bokcirkel	
På vårterminen övade teatergruppen pjäsen ”Havsguden” med Lila Nordström som regissör. Den  
framfördes vid klubbmötet den 10.4. samt på Esbo centrums klubb den 2.10, på Köklax klubben 
den 11.10 och på veteranmötet  i Folkhälsanhuset i Hagalund den 11.11. 

Bokcirkeln har bestått av tio deltagare som samlats den första tisdagen i månaden i Hagalund
servicecenter med Ethel Sandström som ledare. Gruppen har arbetat under Svenska 
Studiecentralen som bidragit vid kostnaderna för anskaffning av litteratur. Deltagarnas intresse har
 hållit cirkeln samlad och mötena har givit både kunskap och gemenskap. 

Teater och revy	
2.3.     Fallåker teaters föreställning av Cole Porters musikal ”Stig ombord” (66) 
16.3.   ”Viulunsoittaja katolla på Helsingin kaupunginteatteri (21)
20.4.    ”Chaplin” på Svenska teaters Amos scen (30) 	

Resor och utfärder
	17.4.  Hembygdsutfärd  (52)
15.5.  Vårutfärd till Bågaskär (48)
21.10. Höstutfärd till Verla och Lahtis (47)

INTRESSEBEVAKNING via representation

Brita Pawli med Vineta Björkstén som ersättare, representerade klubben i ESP:s styrelse. Klubbens
 medlemmar deltog i ESP:s årsmöte den 15.2. på Församlingsgården. Vid SPF:s vårmöte den 11.4.
 och höstmötet den 21.11. var Brita Pawli klubbens befullmäktigade representant.
Ingvald Lindén och Pehr-Johan Björkstén representerade klubben i Hagalund servicecentrets kundråd.

Motion i ESP:s regi	
* Boccia
I serien deltog fem lag från Hagalundklubben både på våren och på hösten. Klubbens ledare i boccia var Christina Rantasaari.
*Petanque
Ett tiotal medlemmar från Hagalundklubben spelade petanque under sommarmånaderna på Gädd-viks sportplan tillsammans med medlemmar från andra ESP pensionärsklubbar. Dragare har varit Erkki Pitkänen.
*Seniordans
Tre medlemmar från Hagalundklubben var med i seniordansarna, som leddes av Ulla Ek. 

ESP:s frågesport	
Frågesporten ägde rum den 11.10. i Församlingsgården. I klubbens lag ingick Ethel Sandström 
samt Hans och Maj-Len Johansson. Efter tilläggsfrågor och i duell med Larsviksklubben blev 
Hagalundklubbens lag tvåa med rätt att delta i semifinalen i Nyland den 12.2.2014.

Övrig intressebevakning	
Därtill har klubbens medlemmar deltagit i andra ESP-aktiviteter bl.a. allsång på Glims. På Hagalundklubbens initiativ ordnade ESP seminariet ”Må bra som senior – livskraft och livsglädje” under svenska veckan den 7.11. på Vindängen. Festen ”Låt hösten pulsera” den 13.10. ordnades av äldrerådet i Esbo. Klubben var officiellt representerad vid Grankulla svenska pensionärers tvåspråkiga vårsits den 21.5.

	
Pensionärskören Furorna 20 år	
Från Hagalundklubben deltog 11 medlemmar i kören. Körens dirigent är John Emanuelsson. 
Furornas jubileumskonsert hölls i Tapiolasalen den 26.10. 

Gudstjänster, Esbo svenska församling 	
Klubbens medlemmar deltog i pensionärsgudstjänster i Hagalund kyrka den 17.2. , den 19.5.
och den 20.10. Pensionärernas kyrkohelg ordnades i Esbo Domkyrka den 6.10.

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

Esbo, 8.1.2014



	Vineta Björkstén		Soile Kupiainen
ordförande			sekreterare

