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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för ÅR 2017 
  

Föreningens 43. verksamhetsår  

 

 Allmänt                  
 

Kyrkslätts pensionärers verksamhet under år 2017 fortsatte lika livligt och i samma 

stil som förut. Verksamhetskalendern har innehållit mycket program och aktiviteter. 

Månadsträffarna har utgjort stommen för föreningens verksamhetskalender men också 

för många medlemmars månatliga sammankomster. 

Månadsträffarna har varit välbesökta, deltagarantalet har varit omkring 100.  

Många uppträdanden har besökt föreningens månadsträffar och haft aktuella och 

informativa föreläsningar.  Föreningen har erbjudit sina medlemmar också 

underhållande program.  

FINLAND fyllde 100 ÅR och det firades i hela landet under hela året och på många 

sätt.. Vi firade FINLAND 100 år på månadsträffen i oktober . Då uppträdde Rolf 

Sonntag, Camilla Sonntag-Backman  och Lasse Lindholm med sång och musik av 

Georg Malmsten som föddes samma år som Finland blev självständigt. Det blev 

festligt också med kaffeserveringen – två duktiga medlemmar hade bakat blå-vita 

bakelser som hade dekorerats med Finlands flaggor. Toppen! 

 

Föreningens motion- och klubbverksamhet har erbjudit medlemmarna varierande  

 program under olika veckodagar. Deltagandet i dessa smågrupper har varit aktivt  

 och det är av stor vikt att denna verksamhet fortsätter också i framtiden. 

                        

 Medlemmar    
 Medlemsantalet i slutet av året 2017 var 325 ( 221 kvinnor och 104 män ). 

 Under året fick föreningen  9 nya medlemmar ( 4 kvinnor och  5 män). De avlidnas   

 antal var  9.  Under året avskrevs  5 medlemmar av olika orsaker.  

 

 Styrelsen:       Mandatperiod 

 

 Ordförande   Fredrik Malmsten    2017  

 Vice ordförande Tor Korkman    2017 - 2018  

 Sekreterare  Raili Nordblad    2017 

 Kassör   Raili Nordblad 

 Vice kassör  Kerstin Enberg    2017    

              Henrik Henriksén                  2017 

   Sol-Maj Lemström     2017 - 2018  

   Tom Lindberg                       2017 - 2018 

Tor Wessman    2017 - 2018  

                                                                 Tuija Gröndahl                      2017 

 Suppleanter:  Stig Johansson 

Tuula Sohkanen  

                      Verksamhetsgranskare       Christian Beck 

                                             Barbro Henriksén  

suppleant:  Tua Dyhr  
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PR-kommitté: Fredrik Malmsten   

   Carola Bergman 

   Tor Korkman 

Raili Nordblad 

Tuija Gröndahl      

 Holo-kommitté: Lisbeth Dannberg 

   Tor Dannberg   

   Kerstin Enberg 

Ingeborg Lindholm   

 Valberedningskommitté: Tor Korkman 

   Sol-Maj Lemström  

    Tom Lindberg 

  

 PR-kommittén (Program och Resor ) har sammanträtt till planeringsmöten under 

 året. PR-komittén gör förslaget till verksamhetsplanen för följande år. Planerings-

 arbetet gäller programmen för månadsträffar och fester men därtill gör kommittén 

 också ett  preliminärt schema för resor, utfärder och teaterbesök.    

Holo-kommittén ( hobby och lotteri ) har haft ansvaret för arrangemangen för 

vårbasaren och höstbasaren. 

 Valberedningskommittén sammankallades till två möten före höstmötet.  

 Föreningens resekoordinator under året har varit Tuija Gröndahl. 

                      Håkan Gros har ackompanjerat allsångerna med dragspelmusik på de flesta   

                      månadsträffarna. 

 

 Medlemsmöten 

  
 Under år 2017 sammanträdde medlemmarna till 10 månadsträffar samt till vårmöte  

 20.3. och till höstmöte  20.11. i  Kyrkslätts Servicecentral. Det sammanlagda   

                      deltagarantalet under året blev ca. 1100. 

 Programmet på månadsträffarna har innehållit aktuell information och meddelanden, 

också om resor, utfärder och teaterkvällar. På varje månadsträff  har vi haft föredrag   

eller underhållande uppträdanden. Därtill har allsång, musik och lotteri ingått i 

programmet. Under kaffepausen har deltagarna haft tillfälle att umgås med varandra. 

                      Var och en har kunnat sträcka på sig och avbryta två timmars sittande under  

                     pausgymnastiken som letts av Ulla Falkstedt eller Fredrik Malmsten. 

                      

 Programmen på månadsträffarna under år 2017 var följande: 

                      2.1.      Information om vårens verksamhet och aktiviteter  

 6.2.     Födelsedagsfest / Rita Bergman och Denise Lind uppträdde med glada sånger  

            och spelade gitarr. 

                      6.3.      Ulrika Cronström berättade om sommarblommor. 

 3.4.      Kristina Gestrin informerade om aktuellt. 

8.5.      Jenny Wollsten från Hälsocentralens fysioterapi informerade om hjälpmedel  

            i hemmet.              

5.6.      Våravslutning / Allsångsfest med inbjudna gäster i Församlingshemmet. 

 4.9.     Raija-Keihänen-Ekstam berättade om Servicecentralen och serviceboendet.  

                     2.10.     FINLAND 100 år firades. Rolf Sonntag och Camilla Sonntag-Backman  

                                  uppträdde med sång och musik av Georg Malmsten 

                     6.11.     Kaj Sjöblom berättade om Lions verksamhet. 

                     5.12.      Prat- och grötmöte. Musik och allsång.  
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I samband med  vårmötet 20.3.  firades en minnesstund för de under år 2016 avlidna 

medlemmarna (18 medl.). Ordförande Fredrik Malmsten uppläste de avlidnas namn 

och kyrkoherde Lars-Henrik Höglund tände ett ljus för var och en, därefter hölls en 

tyst minut.  Kyrkoherde Lars-Henrik Höglund talade vid den högtidliga 

minnesstunden och kantor Susann Joki uppträdde med sång.  

Efter kaffepausen hölls föreningens vårmöte med stadgeenliga ärenden. 

 

Höstmötet  20.11.  

På höstmötet behandlades de stadgeenliga ärenden – godkändes medlemsavgiften och  

verksamhetsplanen för år 2018 och valdes  den nya styrelsen för år 2018.  Efter 

höstmötet fortsatte programmet med kaffeservering och därefter ordnades frågesport  

under ledning av Fredrik Malmsten.  

 

Fester 

  

Födelsedagsfesten  firades i samband med månadsträffen 6.2.  Inbjudan hade skickats 

till de 65  medlemmar som under år 2016 hade fyllt 70, 75, 80, 85, 90 eller över 90 år.  

Av dessa deltog 34 jubilarer i festen och satt vid ett långt bord med egna vackra 

namnskyltar.  Jubilarerna gratulerades med tal, hyllningssång och rosor. Rita Bergman 

och Denise Lind uppträdde med glada sånger och spelade gitarr. Mellan programmen 

avnjöts kaffe med födelsedagstårta.   

 

 Allsångsfesten  med inbjudna gäster  

Vårterminen avslutades enligt den mångåriga traditionen med sång och musik i 

Församlingshemmet måndagen den 5 juni. Salen fylldes med 170 deltagare. 

Inbjudna gäster från  pensionärsföreningarna inom Spf Västnyland bl.a. från Sjundeå, 

Ingå, Fagervik, Karis, Ekenäs, Lojo, Tenala och Norra Kyrkslätts Pensionärsförening 

deltog i den festliga våravslutningen. Ordförande Fredrik Malmsten hälsade både 

gästerna och de egna medlemmarna välkomna. Kyrkoherde Lars-Henrik Höglund 

framförde Kyrkslätts svenska församlings hälsning. Boris Westerlund ackompanjerade 

allsången och underhöll därtill med nostalgisk musik. Stig Johansson ledde allsången 

och var också dagens programledare.  Pensionärskören Furorna från Esbo uppträdde 

med många vackra sånger. Catharina Hindrén, ordförande för SPF Västnyland, 

framförde gästernas tack. 

  

Föreningens julfest firades tisdagen den 15 december i Majviks Kongresshotel 
med program och julmat. Efter välkomstorden av ordförande Fredrik Malmsten 

kom  Kyrkslätts Lucia med sina tärnor på besök. Senare under kvällen insamlades 

pengar för Lucia verksamheten i Kyrkslätt. 

Boris Westerlund och Fredrik Malmsten ledde tillsammans musikfrågesporttävlingen. 

De vinnande lagen belönades med vinster. Det sjöngs många bekanta julsånger som  

Boris Westerlund ackompanjerade. Han underhöll också med stämningsfull 

bakgrundsmusik. 

En av kvällens höjdpunkter var julmaten från buffebord. Man hade god tid att njuta av 

de smakliga maträtterna som Majviks kökspersonal hade tillrätt för oss.  

Julgubben och tomteflickan kom in med sina säckar och delade ut julklappar åt alla, 

ingen blev utan. Festen avslutades med dans till tonerna av Boris Westerlund. 
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Motions- och klubbverksamhet 
 

 Simning med vattengymnastik är en mycket populär motionsform. Ca. 35 medlem-  

 mar har en gång per vecka i januari-maj samt september-december deltagit i vatten- 

 gymnastiken. Deltagarna upplever att vattengymnastiken förbättrar konditionen och 

 den vägen befrämjar hälsan.  

 Föreningen har betalat ledarlön för vattengymnastiken och hyra för terapibassängen. 

 Kommunens idrottsnämnd har beviljat understöd till  ledarlön för vattengymnastiken.       

                      Deltagarna har betalat skillnaden mellan kostnaderna och bidragen. Avgiftens storlek   

                      beror på deltagarantalet. 

 

Stavgång 

I april, maj under våren och september, oktober under hösten har en grupp med ca 10 

deltagare promenerat med eller utan stavar i skogen nära Kyrkslätts centrum. 

 

Balansella / lättgymnastik  
Gruppen med närmare  20 deltagre har samlats 12 gånger på våren och 12 gånger på 

hösten  i Servicecentralens gymnastiksal. Ulla Falkstedt har lett denna hälsofrämjande 

och populära verksamhet.   

  

Yoga     

 Yogagruppen har sammanträtt varje vecka i januari-april under våren och i september- 

 november under hösten. Maj-Britt Perander har lett gruppen av 12 deltagare. 

  

 Hobby-klubben 
Servicecentralens hobbyutrymmen är fortsättningsvis reserverade för vår förening  

varje fredag. Ungefär 10 medlemmar har jobbat där med hand- eller slöjdarbeten varje 

vecka förutom sommarmånaderna.  Olika hand- och slöjdarbeten har sålts på 

föreningens vårbasar och höstbasar med bra resultat. 

 

 Litteraturcirkeln   

Tove Fagerholm har lett litteraturcirkeln Läslampan hemma hos sig, Volsvägen 199,                       

kl. 18 – 19.45  den första  tisdagen i varje månad  förutom sommarmånaderna. 

  Tove Fagerholm har haft varierande program  på dessa träffar, hon har presenterat  

                      böcker, läst dikter, lett diskussioner.  

  

Bridge   
En trogen grupp har samlats varje tisdag året runt i Art Café Cleopatra för att spela 

bridge  under ledning av Margareta Helenefors-Grönstrand.   
 

Datagruppen 

Datagruppen har sammanträffats under våren i Servicecentralen. Ledarna har varit 

Tom och Eva Lindberg. På träffarna i februari-april  (varannan vecka) har deltagarna 

gjort bekantskap med datafrågor och lärt sig nytt om datorer  

 

Deltagarantalet för motion- och klubbverksamheten under året var tillsammans 

2700.  
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Mötesplatser 
 

Den största delen av Kyrkslätts pensionärer rf:s verksamhet, förutom vattengymnas- 

 tiken och allsångsfesten, har koncentrerat  sig till Servicecentralen. 

Våravslutningen med  allsångsfesten hölls såsom tidigare i Församlingshemmet på 

grund av det stora deltagarantalet med inbjudna gäster och de goda akustik-

förhållandena. 

 

 Resor, utfärder, teater    

  
 Föreningens reseprogram / resor, utfärder,  teaterbesök   

  

      5.2.      Degerbyrevyn “Sjutton så självständigt” 

   26.3.      Fallåker “Fem filurer” 

      7.6.      Hemliga resan 

    5.10.      Mannerheim-museet 

  21.10.      Åbo Svenska Teater “Jag ångrar ingenting” 

 

                     Deltagarantalet för resor och teaterkvällar tillsmmans var 200.                        

 

Uppvaktningar 

 Föreningen uppvaktade vid Hjältegraven på De Stupades dag  21.5. och på Själv- 

 ständighetsdagen tillsammans med Norra Kyrkslätts Pensionärsförening med en  

 gemensam blombukett. 

 

Representation    
Förbundets (SPF) vårmöte hölls  den 25 april i Vasa och höstmöte den 23  november i 

Tammerfors. Som föreningens representanter har ordföranden och sekreteraren 

deltagit i dessa möten.  

I Äldrerådet i Kyrkslätt har Kaj Sjöblom varit föreningens representant och Barbro 

Henriksén har varit suppleant.  I styrelsen för stiftelsen för Servicecentralen i 

Kyrkslätt har Tor Korkman representerat vår förening som ordinarie medlem.   

Fredrik Malmsten har varit med i styrelsen för SPF Västnyland och har fungerat där 

som vice ordförande. 

 

Regionalt samarbete  

  
Sommarfest 

Från början av år 2010 har Kyrkslätts pensionärer rf hört till Svenska pensionärs-

 förbundets västnyländska distrikt SPF Västnyland.  Det viktigaste gemensamma   

programmet inom SPF Västnyland har varit den årliga sommarfesten. De tolv 

pensionärsföreningarna har turvis handhaft arrangörsskapet av regionens sommarfest. 

Denna runda avslutades nu i Hangö, Finlands soligaste sommarstad. I arrangörsturen 

var Svenska pensionärsgillet i Hangö. Festen var lyckad och solen sken… 

 

Frågesportcupen 

Detta är ett nytt program för pensionärsföreningarna inom SPF Västnyland. De första  

tävlingarna hölls hösten 2016 och programmet fortsatte under år 2017. Vår förenings   

lag I – Henrik Henriksén, Solveig och Magnus Rosengård har delatagit i  
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                     frågesportcupen med bra framgång. I frågesortserien hösten 2016 – våren 2017 var  

                     vår förenings lag på första platsen  före Österby I och Sjundeå! 

 

Information 

 

 Intern 
 På månadsträffarna har informerats om aktuella ärenden samt om planerade resor och  

utfärder. Föreningens verksamhetskalender för vårterminen utdelades på januariträffen 

och för höstterminen på septemberträffen. Till de medlemmar som inte deltog i 

månadsträffarna under våren, skickades i början av hösten ett brev som bifogades 

programblad samt inbetalningsblankett för medlemsavgiften.  

De medlemmar som har e-postadress har informerats om aktuella ärenden varje 

månad. Anmälningsblanketter med information om resor, utfärder och fester har 

kopierats och utdelats på varje bord vid månadsträffarna.  

 

 Extern 
Om månadsträffarna informerades i HBL / Det Händer/Föreningar , Västra Nyland / 

Anslagstavlan och Kyrkslätts Nyheter i Kirkkonummen Sanomat. 

 I tidningen God  Tid har ingått artiklar om föreningens verksamhet. 

 Information om föreningens verksamhet finns på föreningens egna webbsidor  

                      www.kyrskslatt.spfpension.fi . På sidorna kan läsas om aktuella evenemang. 

  

Ekonomin 
 

Medlemsavgiften för år 2017  var 18 €.   Befriade från medlemsavgiften är med-

lemmar som har fyllt  90 år eller  som vårdas på något vårdanstalt.  Medlemsavgiften 

till förbundet (SPF)  var  11 € för år 2017.   

 För föreningens olika verksamhetsformer och allmänna kostnader har intäkter in- 

 samlats bl.a. genom försäljning på vårbasaren  och höstbasaren.  

   

Kyrkslätts pensionärer rf  tackar varmt Kyrkslätts kommun, Sparbanksstiftelsen i   

Kyrkslätt och Svenska pensionärsförbundet för de beviljade bidragen. Dessa bidrag  

har spelat en mycket viktig roll i ekonomin för att föreningen har kunnat ordna 

mångsidigt och varierande program på månadsträffarna och hälsofrämjande aktiviteter 

för sina medlemmar.       

  

 För övrigt hänvisas till föreningens bokslut för år 2017. 

 

  

 

 

http://www.kyrskslatt.spfpension.fi/

