ESP Hagalund pensionärsklubb
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
som var klubbens 37. verksamhetsår

Årsmötet
Årsmötet hölls den 28. januari kl. 14.00 på Hagalund servicecenter. Närvarande var 41 medlemmar.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 samt budgeten för år 2015. 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, Ilse Mattila, Brita Pawli, Tuula Pyörökivi, Christina Rantasaari och Anne Soljaga samt som nya medlemmar Margita Granholm och Märta Uggla. Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo-Gunnar Westerholm och ersättare Harald Holmström. 
Styrelsemöten
Styrelsen sammankom åtta gånger under verksamhetsåret. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Ilse Mattila till viceordförande, Soile Kupiainen till sekreterare, Christina Rantasaari till kassör och  Margita Granholm till bokförare. 
Medlemsantal
Vid årets början var antalet medlemmar 272 och vid årets slut 273. Antalet nya medlemmar 18 medan 7 medlemmar avlidit och 10 medlemmar utskrivits. 
Ekonomi
Klubbens intäkter har omfattat inkomster från kaffeservering, ett lotteri samt understöd från Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla och Esp, Esbo svenska pensionärer. Utgifterna utgjordes av kostnader för klubbträffar, resor, utfärder och fester. 
Information
Klubben har egna sidor på internet: www.esbo.spfpension.fi .   Klubbens webbansvariga var Christina Rantasaari. Varje måndag informerades om veckans program på klubbträffen i HBL under notisen ”Evenemax”. Vid varje klubbträff meddelade ordföranden om aktuella ärenden. Till nya medlemmar utdelades ett infoblad. Den 25. november höll klubben ”Öppet hus” för värvning av nya medlemmar.
 
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 1271, på hösten 1049, sammanlagt 2320. Medeltal 75 deltagare per klubbträff. 
Kaffevärdar
På varje klubbträff sköttes kaffeserveringen av fyra frivilliga kaffevärdar. Kontaktperson för kaffevärdarna var Margareta Sädevuo.
 
Program år 2015
7.1.	Vi sjöng ut julen. Ordföranden läste från Thomas More’s önskemål för 450 år sedan för det kommande året. Bilder visades från resan till estniska herrgårdar den 2.- 3. juni 2014. 
14.1.	Stefan Lundberg med fotograf Leif Weckström berättade om boken ”I 	Daphnes kölvatten”.
21.1.	Riko Eklundh berättade om ”Sin farmors släkt”.
4.2.	Olle Spring berättade om ”Dido – originalet från Ekenäs”. Ingvald Lindén 	redogjorde för aktuella ärenden inom servicehusets kundråd och Brita Pawli 	för kopplingen mellan klubben, Esp och stadens äldreråd.
11.2.	Birgitta Lönnqvist berättade om ”En uppväxt på Helsingfors skeppsvarv”. 	Ordföranden läste J.L. Runebergs dikt ”Blomsterhandlaren” och råd om att 	glädjen kostar ingenting.
18.2.	Daniel Gergov spelade ”Musikalisk underhållning”.
25.2.	Yvonne Nylund-Fagerstedt berättade ”Mera om etikett”.
4.3.	Mona Ansa talade om ”Första hjälp för äldre”
11.3.	Maj-Britt Paro berättade om ”Familjen bakom WSOY, Söderströms och 	Schildts”.
18.3.	Berit Rosenqvist - Lundberg och Göran Lundberg ledde allsång och Bertel 	Waenerberg uppträdde. Därefter lotteri.
25.3.	Teatergruppen framförde pjäsen ”Stella”, Rose-Marie Pitkänen läste J.L. 	Runebergs dikt ”Bondgossen”, Esp’s nya ordförande Gustav Båsk 	Ett 	vackert hjärta”.
1.4.	Kyrkoherde Roger Rönnberg talade om situationen i den svenska 	församlingen samt om påskens budskap, kantorn uppförde två sånger.
8.4.	Tina Fabricius berättade om ”Alatskivi slott i Estland”. 
15.4.	Kerstin Wagner läste om ”Lyckan”, Göran Lundberg berättade om Georg de 	Godzinskys liv och musik, Bertel Waenerberg sjöng Godzinskys sånger 	ackompanjerad av Göran Lundberg.
22.4.	Björn Federley berättade om ”Naturens väktare under fem decennier”.
29.4.	Lila Nordström ledde sittjumpa, Gunnel Johansson läste ett kåseri, Svea 	Söderlund berättade varifrån många maträtter fått sitt namn.
6.5.	Våravslutning med underhållning av Henry’s One Man Band. Ordföranden 	läste berättelsen om ”Det lilla loket”. 
9.9.	Höstens verksamhet inleddes med information om höstens program. Maria 	Romantschuk berättade om sin bok ”Ei, rouva Presidentti”.
16.9.	Sabina Salokari från Stella kotipalvelut berättade om deras serviceformer.
23.9.	Märta Salokoski berättade om sin bok ”Äventyret att bli gammal – tankar 	om åldrandet”.
30.9.	Sofia Högberg från House of Elliott Oy berättade om ”Pärlornas värld”.
7.10	Ole Ehrstedt visade filmer ”I tranmarker” och ”Fjärilar” som filmats av Ole 	Ehrstedt och Gustav Munsterhjelm.
14.10.	Anna-Lena Bengelsdorff berättade om ”Eirik Hornborgs roll i Finlands 	historia”. 
21.10.	Hans Ebneth assisterad av Lisbeth Ebneth berättade om klubbens resa till 	Tyskland år 2006.
28.10.	Reumatolog Per Franzen talade om ”Osteoporos”.
4.11.	SPF ombud för Mellannyland Veronica Biaudet berättade om sig själv och 	förbundets organisation och verksamhet, Rose-Marie Pitkänen läste dikter.
11.11.	Gunnar Nyström talade om ”Det forna Egypten”.
18.11.	”Födelsedagsfesten” inleddes med ordförandens tal till jubilarerna, Nikolai 	Kovanko underhöll.
25.11.	Minnesstunden för avlidna medlemmar inleddes med musik spelad av Eivor 	Norrbäck, ordföranden höll ett tal och efter en minuts tystnad sjöngs ”Härlig 	är jorden”. Anita Schybergson berättade om ”Adonis och Aallotar – gamla 	finländska fartygsnamn”. Öppet hus för värvning av nya medlemmar.  
2.12.	Teatergruppen uppförde pjäsen ”Telefondialog”, allsången leddes av Bertel 	Waenerberg ackompanjerad av Göran Lundberg.
9.12.	”Julfest” med Luciaspel som framfördes av eleverna från Vindängens skola. 	Ordföranden läste julevangeliet, Märta Uggla berättade om den fjärde vise 	mannen och ordföranden läste Åke Grandells svenska översättning av ”	Joulupuu on rakennettu”. 

Teatergrupp och bokcirkel
På vårterminen övade teatergruppen pjäsen ”Stella” som framfördes på klubbträffen den 25.3. och på hösten uppförde gruppen pjäsen ”Telefondialogen”. Bokcirkeln har bestått av tio deltagare som samlats sex gånger under vårterminen och fyra gånger under höstterminen 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
3.1.	”Mamma Mia” på Svenska Teatern (50)
14.2.	”Liket som visste för mycket” på Fallåker teater (60)
13.4.	”Fosterlandet” på Svenska Teatern (50)
7.11.	”Stormskärs Maja” på Åbo Svenska Teater (24)


Resor och utfärder
11.5.	Vårutfärd till Fiskars och Raseborg (48)
29.9.	Höstutfärd till Haltia, bilmuseet och Kaisankoti (42)
20.10.	Besök på Riksarkivet (23)

INTRESSEBEVAKNING via representation
Brita Pawli med Vineta Björkstén som ersättare representerade klubben i ESP:s styrelse. ESP’s årsmöte hölls den 27.2. på Församlingsgården. Vid SPF:s vårmöte den 21.4. i Dragsvik, Ekenäs var Soile Kupiainen klubbens befullmäktigade representant och vid höstmötet 25.11. i Tammerfors var Brita Pawli befullmäktigad representant. Christina Rantasaari deltog i IT-seminariet i Tammerfors den 18. – 19.11. Ingvald Lindén och 
Pehr-Johan Björkstén representerade klubben i kundrådet i Hagalund servicecenter. 

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
Några medlemmar från Hagalundklubben spelade petanque under sommarmånaderna på Gäddviks sportplan tillsammans med medlemmar från andra ESP pensionärsklubbar. Dragaren var Erkki Pitkänen.
*Seniordans
Sex medlemmar från Hagalundklubben var med i seniordansarna, som leddes av Ulla Ek.

ESP:s frågesport
Hagalundklubben svarade för frågesammanställningen och programmet under Esp:s frågesport den 9.10.  Klubbens lag, som bestod av Hans och Maj-Len Johansson samt Kerstin Wagner, kom på delad första plats tillsammans med laget från Köklax och gick vidare till den regionala uttagningen.
 
Övrig intressebevakning
Klubbens medlemmar har deltagit även i andra ESP-aktiviteter bl.a. i teater Galeasen ”Vår klass” den 17.4., i allsång på Glims den 3.6., i Seniorseminariet den 5.11. och i Dramatens gästspel ”Tigern” den 6.11. samt i Esbo stads Äldrerådets fest ”Låt hösten pulsera” den 11.10.

Pensionärskören Furorna
Från Hagalundklubben deltog 11 medlemmar i kören. Körens dirigent är Sofia Lindroos. Kören deltog i PangSångFesten den 7-8.2. och höll julkonserten i Olars kyrka den 18.12. 

Gudstjänster, Esbo svenska församling
Klubbens medlemmar deltog i pensionärsgudstjänst i Hagalund kyrka den 15.2. och 15.11 samt i Esbo Domkyrka den 8.11.

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



