
   

 

                     VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
 

                               47:e verksamhetsåret för Kyrkslätts pensionärer rf 

 

Allmänt 

 

Året har igen präglats av Coronapandemin. Vi kunde försiktigt inleda vår verksamhet med en 

månadsträff i juni utomhus på Wohls gård. Efter sommaren började våra månadsträffar igen i 

september med iakttagande av restriktioner, användning av munskydd och coronapass. 

 

Medlemmar 

 

Medlemsantalet i slutet av året 2021 var 285 (199 kvinnor och 86 män) 

Under året fick föreningen 7 nya medlemmar. De avlidnas antal var 7. 

Av olika orsaker avskrevs 9 medlemmar. 

 

Styrelsen 

Ordförande                 Leif Wikström 

Vice ordförande         Tor Korkman 

Sekreterare                 Stina Mäenpää 

Kassör                        Kerstin Enberg 

Medlemsregistret       Sonja Rönkkö 

Resor och teater         Tuija Gröndahl 

IT-ansvarig                 Tom Lindberg 

Musikkontakter          Stig Johansson 

SPF representant        Glen Lindholm 

Suppleant                    Lisbeth Dannberg 

Suppleant                    Gertrud Engberg 

 

Resor                           Sol-Britt Kärki 

Verksamhetsgranskare   Kurt Ekman 

                                        Harry Rask 

Suppleant                        Harriet Björkqvist 

 

 

Medlemsträffarna 

 

Under år 2021 hade föreningen 5 månadsträffar. Varje månadsträff har haft föredrag eller 

underhållande uppträdanden. Därtill har allsång och musik ingått i programmet. 

Månadsträffarna har också innehållit aktuell information och meddelanden. Månadsträffarna på 

hösten har präglats av restriktioner på grund av Coronapandemin. 

Föreningens styrelse har sammanträtt 8 gånger under år 2021. 

 

Programmen på månadsträffarna under år 2021 var följande: 

7.6 Wohls gård, utomhus. Trubaduren Peter Ingo underhöll och vi fick bekanta oss med Wohls 

trädgård och Wohls stall. 

6.9 Cara Hjelt från Visans Vänner uppträdde och Tor Korkman informerade om Hobbyklubben 

4.10 Födelsedagsfest för alla som fyllt jämna år, och alla över 90. Sonntags uppträdde. 

1.11 Sånggruppen Visla uppträdde och Lasse Männikkö informerade om Servicecentralen. 

13.12 Grötfest där Körslätt uppträdde och basar där Hobbyklubbens alster var till salu. 



 

Vårmöte den 3.5 

Stadgeenliga ärenden behandlades. 

 

Höstmöte den 22.11 

Stadgeenliga ärenden behandlades. Den nya styrelsen för år 2022 valdes och likaså 

verksamhetsgranskare och suppleant. Verksamhetsplanen godkändes. Medlemsavgiften för år 2022 

bibehålls som 20 euro men nu införs också medlemsavgift för medlemmar som år 2022 fyller 90 år 

Tidigare har denna grupp varit befriad. Så efter 2022 kommer denna åldersgrupp också att fortsätta 

erlägga medlemsavgift. 

 

Minnesstund den 22.11 

För avlidna medlemmar under åren 2019 -2020. Kyrkoherde Fred Wilén ledde minnesstunden. 

Per-Olof Munck vid pianot. 

 

Fester 

Födelsedagsfesten som firades i samband med månadsmötet den 4.10.  

65 jubilarer inbjudna och 25 tackade ja och firades med tal, rosor, musik och tårta. 

Sonntags uppträdde. Här tackades också Sol-Maj Lemström för sitt långa och idoga arbete för 

föreningens bästa. 

 

Självständighetsfest den 5.12 på Majvik 60 personer med Coronapass deltog. Johan ”Jussi” 

Lindbergs enmannaorkester spelade dansmusik. God mat och Stig Johanssons trevliga frågesport- 

tävling. 

 

Motion och klubbverksamhet avstannade helt på våren, endast stavgången utomhus fortsatte. På 

hösten började verksamheten sakta igen. 

 

Måndagar      kl. 15.30-16.30   Linedans med Affe Skogster  (9 deltagare) 

Tisdagar         kl. 14.00-15.00  Yoga med Maj-Britt Perander  (9 deltagare) 

Onsdagar       kl. 11.00 ca 1 timme Stavgång (8 deltagare) 

Onsdagar       kl. 15.30-16.30  Balansella med Ulla Falkstedt (13 deltagare) 

Torsdagar      kl. 9-9.30 och 9.30-10.00, två skilda grupper Vattengymnastik (28 deltagare) 

Fredagar        kl. 09.00-12.00  Hobbyklubben ( 7 deltagare) 

 

Tyska diskussionscirkeln (9 deltagare), Engelska diskussionscirkeln (9 deltagare) 

Litteraturcirkeln (10 deltagare), Bridge (14 deltagare) 

 

Kör och Musik Körslätt (10 deltagare), och Kyrkslätts Manskör (2 deltagare) 

 

Den största delen av Kyrkslätts pensionärer rf:s verksamhet är koncentrerad till Servicecentralen 

förutom vattengymnastiken som sker i Simhallen, litteraturcirkeln och engelskan i biblioteket och 

bridgeklubben i restaurang Ka-Mu. 

 

Resor och Teater 

Inga resor arrangerades under året på grund av Coronapandemin. 

Fallåker teater och pjäsen:” Stulen Kärlek” besöktes av 30 medlemmar den 26.9.  

 

Biobesök på Kirkkonummen Kino. Filmerna: Tove,(60 deltagare) Den Svavelgula himlen (30 

deltagare) och No Time to Die (25 deltagare) 

 

 



SPF:s Västnylands frågesportserie. 

Vi stod värdar för deltävlingen den 19.11. Vår förening deltog med ett tremannalag. 

 

Information Intern 

På månadsträffarna har det informerats om aktuella ärenden samt om planerade teaterbesök och 

utfärder. Uppdaterad information går ut till alla medlemmar med e-post en gång per månad. 

 

Information Extern 

Om månadsträffar mm informeras i Kyrkslätts Nyheter i Kirkkonummen Sanomat. Information om 

föreningens verksamhet finns på föreningens egna webbsidor www.kyrkslatt.spfpension.fi  

 

På sidorna finns också information om aktuella evenemang. 

 

Representation 

SPF Västra Nylands styrelse (1 deltagare/möte) 

SPF Västra Nyland årsmöten (3 deltagare/möte) 

SPF vår- och höstmöte (3 deltagare/möte) 

Äldre Rådet (1 deltagare/möte) 

 

IT-verksamhet 

IT-handledning (4+4 gånger, 1 deltagare)  

IT handledarträff i Ekenäs (1 deltagare) 

IT seminarium i Tammerfors (1 deltagare) 

Skapat en facebook sida för föreningen (50 deltagare) 

 

Ekonomin 

Medlemsavgiften för år 2021 var 20 euro. Nu betalar också medlemmar som fyllt 90 år avgift. 

Medlemsavgiften till förbundet (SPF) var 14 euro under år 2021. Detta år hade vi bara en julbasar, 

med begränsade intäkter, så föreningen fortsätter att anhålla om bidrag för vår verksamhet som 

omfattar att också äldre människor skall ha det bra. 

 

För övrigt hänvisas till föreningens bokslut för år 2021.  

 

http://www.kyrkslatt.spfpension.fi/

