1

3

ESP Hagalund pensionärsklubb
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2014,
som var klubbens 36. verksamhetsår.		

Årsmötet	
Årsmötet hölls den 29. januari  kl. 14.00 på Hagalund servicecenter. Närvarande var 58 medlemmar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2013 samt budgeten för år 2014.
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, 
Brita Pawli, Tuula Pyörökivi och Christina Rantasaari samt som nya medlemmar Ilse Mattila, Anne 
Soljaga och Margareta Sädevuo.  Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo-Gunnar 
Westerholm och till ersättare Harald Holmström.
Styrelsemöten
Styrelsen sammankom nio gånger under verksamhetsåret. Vid styrelsens konstituerande möte 
valdes Ilse Mattila 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 283 och vid årets slut 272.  Antalet nya medlemmar 7
medan 4 medlemmar avlidit och 14 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 Christina
Rantasaari.  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
På våren hölls 17 träffar i servicecentret. På hösten var antalet träffar 14. Antalet deltagare på  
klubbträffarna var på våren 1289, på hösten 1108, sammanlagt 2397. Medeltal 77 deltagare per 
klubbträff.
Kaffevärdar 
På varje klubbträff sköttes kaffeserveringen av fyra frivilliga kaffevärdar. Kontaktperson för kaffe-
värdarna var Margareta Sädevuo.
 
Program år 2014	
 8.1.    Vi sjöng ut julen. Ordföranden läste om “Julfest, traditioner, om trettondagen samt 
            Knutsdagen”.
15.1.    Susan Kousa talade om ”Gör livet lättare – få ordning på prylarna”. 
22.1     Valentina Oksala talade om sin roman ”Glimtar ur Saras liv”.
  5.2.   Gunilla Vuori talade om ”Den finlandssvenska folkdräkten”. 
12.2.   Tony Hiltunen presenterade ”Resebyrån Ingves resor”. 
19.2.   Sten von Troil berättade om boken ”Bolsjevikerna kommer”.                                         
26.2.   Medlemmarnas eget program: teatergruppen framförde pjäsen ”Telefonen”, Rosie Pitkänen
            läste ”Berättelser från kriget”, Lars Lindblad spelade piano, Gunnel Johansson läste sin dikt
            om klubben, Brita Pawli talade om Äldrerådets verksamhet och ordföranden ledde 
            frågesporten om Europas huvudstäder.
  5.3.   Anna-Katrina Grönholms reseskildring om ”Afganistan, ett land utanför vår värld”.
12.3.   Wenzel Hagelstam talade om ”Våra antikviteter i Finland” samt värderade saker som
            medlemmarna hämtat med sig.
19.3.    Pelle Lundbergs musikaliska frågesport samt därefter lotteri. 
26.3.   Bertel Waenerberg och Göran Lundberg spelade, sjöng och berättade om Birger Sjöberg.
 2.4.    Författaren Kjell Wästö talade om sin bok ”Hägring 38”.          
 9.4,   Christina Fagerström berättade om ”Hagalund – som det en gång var”, Brita Pawli gjorde
           reklam för broschyren om rådgivning av hälsokontroll och snabbtesten av bostadens 
           äldrevänlighet, ordföranden nämnde bolag som beviljar reseförsäkring åt åldringar samt
           berättade om det europeiska sjukförsäkringskortet.
16.4.   Kyrkoherde Roger Rönnberg talade om församlingens verksamhet, om påskens budskap
           samt om stilla veckans dagars betydelse. Kantorn spelade kantele. Harriet Forsberg klädd
           som påskhäxa läste om påskhäxor och påskens färger samt delade ut chokladägg.
 23.4.  Per-Olof Andersson berättade och visade bilder från ”Caraco Grande (stora hjärtat) Barnhem
           i Bolivien”, pengar samlades bland medlemmarna och överlämnades som donation till
           barnhemmet.
 30.4.  Valborgsmässoafton; ”Kvartetten” som bestod av Kätie Rémy, Ritva Johansson, Vineta 
           Björkstén, Lennart Söderlund och Bertel Waenerberg sjöng, Rosie Pitkänen läste dikter om
           våren, Lars Lindblad spelade piano och Vineta Björkstén läste korta råd från boken ”Kvicka
            kvinnors kluriga klokord”.
   7.5.   Våravslutningen; Lela och Lasse Nybergh från Visans Vänner underhöll med sång.
 10.9.  Höstens verksamhet inleddes med information om höstens program. Sophie Romantschuk
            berättade om verksamheten i Folkhälsan huset i Hagalund. Hans Ebneth berättade hur det
            gick till att han och Lisbeth reste till Nya Zeeland, därefter allsång.
 17.9.  Karin Krogell talade under rubriken ”Tyngdlagen lyfter”. 
 24.9.  Brita Pawli berättade om ”Nepal i ord och bild”.
 1.10.  Gunnel Johansson berättade om sitt yrkesliv under rubriken ”Mitt liv som lärare”.
 8.10.  Britta Krank talade om ”Spänning, maktkamp och gemenskap inom Östersjöområdet”.
15.10. Erik Hagman berättade om ”Tjänstgjort på Grönland och Kenya”. 
22.10. Hans Ebneth berättade om ”Resan till Nya Zeeland”.
29.10. Yvonne Nylund-Fagerstedt talade om ”Vett och etikett”.
 5.11.  Boris Westerholm höll ”Musikalisk frågesport”, som konferencier Ritva Johansson.
12.11. ”Födelsedagsfesten ” inleddes med ordförandens tal till jubilarerna, Eije Oscarsson
            underhöll. 
 19.11. Seniordansarna under ledning av Ulla Ek framförde två danser. Författaren Merete
            Mazzarella berättade om sina böcker och uppmuntrade medlemmarna att skriva om sitt liv.
26.11.  ”Öppet hus”; Ingvald Lindén berättade om servicehusets kundråd och vad den åstadkommit
            de senaste åren, Brita Pawli talade om Äldrerådets verksamhet i Esbo, medlemmarna
             berättade vitsar och trevliga händelser.
  3.12.   Britta Krank talade om ”Finland i den ryska revolutionens svallvågor”.
10.12.  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 ”Telefonen” med Lila Nordström som regissör. 
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 stått för en del av kostnaderna vid anskaffning av litteratur. Medlemmarnas flitiga deltagande  har hållit cirkeln samlad och mötena har givit både kunskap och gemenskap. 

Teater och revy
	22.2.   Evitskogsrevyn ”Hårda tider” (44)
	18.3.    Norska teaterns monolog av Tove Janssons ”Sommarboken” (40)	
30.3.    Fallåker teaters föreställning av ”All shook up – Helt up och ner”(60) 

Resor och utfärder
	14.5.  Vårutfärd till Hyrsylänmutka och Lojo (55)
2.-3.6. Estniska herrgårdar (16)
21.10. Höstutfärd till Riihimäki Glasmuseum och Tavastehus (50)

INTRESSEBEVAKNING via representation

Brita Pawli med Vineta Björkstén som ersättare, representerade klubben i ESP:s styrelse. Klubbens
 medlemmar deltog i ESP:s årsmöte den 28.2. på Församlingsgården. Vid SPF:s vårmöte den 23.4.
 och höstmötet den 20.11. var Brita Pawli klubbens befullmäktigade representant, i höstmötet deltog
 även Margareta Sädevuo.
 Ingvald Lindén och Pehr-Johan Björkstén representerade klubben i Hagalund servicecentrets
 kundråd.

Motion i ESP:s regi	
* Boccia
I serien deltog fyra 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
Sex medlemmar från Hagalundklubben var med i seniordansarna, som leddes av Ulla Ek. 

ESP:s frågesport	
Frågesporten ägde rum den 10.10. i Församlingsgården. Klubbens lag bestående av Ethel
 Sandström, Hans Johansson samt B.-G. Westerholm vann tävlingen. 

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 – rön och råd för äldre” under svenska veckan den 6.11 på Vindängen. Festen ”Låt hösten pulsera” den 12.10 ordnades av äldrerådet i Esbo. Klubben var officiellt representerad på Grankulla svenska pensionärers tvåspråkiga vårsits den 8.5.
	
Pensionärskören Furorna	
Från Hagalundklubben deltog 11 medlemmar i kören. Körens dirigent är Sofia Lindroos.   
Furorna sjöng Jakobsmässan 26.11. i Olars kyrka under Esbo församlingars kyrkomusikvecka. Mässan dirigerades av Håkan Vikman.

Gudstjänster, Esbo svenska församling 	
Klubbens medlemmar deltog i pensionärsgudstjänster i Hagalund kyrka den 16.2,16.3, 
21.9 och 19.10. Pensionärernas kyrkohelg ordnades i Esbo Domkyrka den 16.11.

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

Esbo, 14.1.2015



Vineta Björkstén		Soile Kupiainen
ordförande			sekreterare

