
Fyrtio år är en kort tid i världshistorien, men för 
en människa är det halva livet. När man fyller år 
är det skäl att se tillbaka, men också blicka framåt. 
Detta gäller också Vi Norrifrån som den 5 ok-
tober firar 40-årsfest i stadshuset och ger ut en 
jubileumstidning. 

Starten togs den 7 juni 1973 då stiftelseurkun-
den undertecknades. Verksamheten kom snabbt i 
gång. Medlemsantalet har varierat och under ju-
bileumsåret ligger det kring 350. Målsättningen 
är att vi skall komma upp till 400 medlemmar.

Mycket har hänt under de gångna åren. Otaliga 
är de månadsträffar som hållits med intressanta 
föredrag, sång- och musikframträdanden. Oräk-
neliga är de resor som arrangerats inom och utan-
för landets gränser. Man kan gott påstå att våra 
pensionärer vidgat vyerna.

”Något för en var” har varit ett genomgripande 
motto för verksamheten. För att vara ett intressant 
alternativ måste vår förening hela tiden utvecklas. 
Det råder en positiv stämning inom föreningen 
och styrelsen ser med tillförsikt på framtiden. 

Jubilerar och ser framåt

viNORRIFRÅN
Jubileumsnummer5:e Oktober 2013

En kör för alla 
Föreningen har en aktiv pensionärskör som 
varje måndag eftermiddag övar under ledning 
av John Storbacka. 

Oktober 2013 Jubileumsnummer

Vi  
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När jag tog emot min uppgift som ordförande 
i Pensionärsföreningen Vi Norrifrån för sex 
år tillbaka och höll mitt första tal som ord-

förande i föreningen, uttryckte jag att jag inte ser min 
roll som färdigt utstakad och klar utan den formas  
i ömsesidig växelverkan mellan mig och föreningens 
övriga medlemmar. Jag kan nu med glädje konsta-
tera att så också till stora delar skett. Jag vill rikta ett  
varmt och innerligt tack till alla föreningsmedlem-
mar för det stöd och all den uppmuntran jag fått.

Ordförandeskapet medför mycket arbete, men 
också stor glädje. Det är en tid som berikar min  
vardag. Jag har djupt rörts av den hängivelse och 
det engagemang som medlemmarna visar för vår  
gemensamma sak inom Svenska Pensionärsförbun-
det och SPF Österbotten.

Det är viktigt att vi i den tid vi lever i dag, när vi 
berörs av omskakande och olustiga nyheter, stan-

nar upp och funderar kring vad närhet och empati  
riktigt innebär. Jag tror att vi för att uppnå äkta när-
het och gemenskap i pensionärssammanhang som 
i livet i övrigt, måste kunna förverkliga oss själva – 
och att vi uppskattas som vi är och stärks, samtidigt 
som vi håller vandra inom synhåll.

För närhet krävs ett tydligt själv, en öppen kom-
munikation och djup respekt för varandras olikhe-
ter. Det att vi är på det klara med våra värderingar, 
övertygelser och principer gör det enklare för oss 
att tydligt visa vad vi står för och det i sin tur är en 
förutsättning för att vi kan uppleva sann närhet och 
gemenskap med varandra.

Min önskan är att våra gemensamma strävanden 
blir givande och ger näring åt många gemensamma 
år inom vår förening.

Greta-Lisa Nilsson Pensioneringen innebär mera egen tid för de 
flesta av oss. Många av oss är glada över fri-
heten att få göra det vi vill, och sådant man 

kanske inte hunnit med tidigare. Om många pen-
sionärer sägs det att de inte kan nås lika lätt län-
gre, när de inte har en arbetsplats. De flesta av de 
här pensionärerna kan säkert instämma i rubriken, 
lånad från en populär sångtext.

Alla kan det inte. Det är lättare att bli pensio-
när om man har aktiviteter, som håller en i gång. 
För dem som haft arbetet som den fasta punkten, 
också när det gäller de sociala kontakterna, kan 
början av pensionärstiden bli som ett tomrum när 
de dagliga rutinerna upphört, liksom kontakterna 
till kollegerna i arbetet. Ensamheten känns tung i 
en sådan situation. 

”Förr var vi två, nu är vi bara en”. Ensamheten 
kan kännas nästan total när en långvarig livs– 
kamrat gått bort. I minnet hos den som lever  
längre finns alltid den andra kvar. Den ensam–
heten kan de flesta säkert inte komma ifrån, men 
möten med andra människor och olika aktiviteter 

kan hjälpa till att bryta ensamheten.
Vi Norrifrån fyller 40. Föreningen har utfört och 

utför ett gott arbete bland sina medlemmar och 
andra pensionärer. Föreningen bjuder på mån– 
ga aktiviteter, på trivsel och sociala kontakter, samt 
hjälper till att bryta ensamheten. Allt vad förenin-
gen gör är viktigt för dem som är med, men nyt-
tan är bredare än så. Pensionärer, som ställer upp 
för unga, utför frivilligt arbete, ordnar program för 
äldre, hjälper varandra med t.ex. datorn, gör insat-
ser, som hela samhället drar nytta av. 

Ingen av oss kan varje morgon säga att vår bästa 
tid är nu, men vi kan alla själva försöka hitta det 
goda i tillvaron, oberoende av hur den ser ut. En 
aktiv pensionärsförening, som Vi Norrifrån kan 
med sina aktiviteter ge dem som är med en extra 
liten guldkant. Svenska pensionärsförbundet gra-
tulerar en duktig 40-åring och önskar det bästa för 
framtiden, med ännu mera medlemmar och ännu 
mera stimulerande aktiviteter.

Ole Norrback

Ordförandens 
hälsning

Vår bästa tid är nu?
Svenska pensionärsförbundets ordförande:

Den jubileumstidning som du håller i handen ges ut med anledning av att vår förening fyller 40 
år. Vi gör en historisk återblick och informerar om verksamheten. I dag har vi 350 medlemmar, 
men vi vill bli fler. Det är bara att ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna. 

På vår hemsida http://karleby.spfpension.fi berättar vi om aktuella saker och hur du anmäler dig 
som medlem. Vår e-postadress är vinorrifran@gmail.com. Vi finns även på Facebook och har över 
150 registrerade fb-vänner.

Vi har tecknat samarbetsavtal med servicecentret Pettersborg samt diskuterat nya verksamhets–
former. Målet för verksamheten är att vi skall kunna bjuda något för en var. Det är bara att ta kontakt 
med styrelsen. Föreningen är till för medlemmarna och vi kan alla medverka till att verksamheten 
utvecklas i önskad riktning. Slutligen vill vi tacka våra annonsörer och sponsorer.

 Greta-Lisa Nilsson  Ole Granholm
 Ordförande och ansvarig utgivare        Sekreterare och redaktör för tidningen
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Till läsarna

Ole Norrback
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till det avgörande mötet för bil-
dandet av en pensionärsförening 
för Gamlakarleby och Karleby. 
Mötet hölls i Svenska samly-
céet den 7 juni 1973 och detta är 
ett viktigt datum i föreningens  
historia.

Vid mötet godkändes före-
ningens stadgar och beslöts vid–
ta åtgärder för inregistrering av 
föreningen. Pensionärsförenin-
gen Vi Norrifrån rf skulle före-
ningen heta. Elin Hedenheim 
hade kommit med det segrande 
förslaget. Till föreningens förste 
ordförande valdes ekonomierå-
det Valdemar Brandt och till 
ordinarie medlemmar valdes 
från Gamlakarleby gymnastik-
lärarinnan Agnes Slotte och di-
rektör Elis Fagerholm och från 
Karleby kommunalrådet Han-
nes   Hagström, lärarinnan Elin 
Hedenheim och fru Sirkka Hil-
li. Till suppleanter valdes Aili 
Sundblad från Gamlakarleby 
och Boris Björklund från Kar-
leby. 

Alla utom Aili Sundblad 
hade varit medlemmar i pen-
sionärskommittén. Samtliga 
närvarande 69 personer anslöt 
sig genast till föreningen och  
betalade medlemsavgiften som 
då var 3 mark per person. Han-
nes Hagström informerade om 
den kommande verksamheten 

och konstaterade, att förenin-
gen skall fungera som en före-
nande länk mellan medlemmar, 
där olika intressegrupper förs  
samman.

De flesta av mötesdeltagar-
na visade intresse för körsång, 
anordnande av kurser och del-
tagande i Svenska pensionärs-
förbundets resor. Gymnastik 
för damer och herrar önskades. 
För att samordna önskemålen 
och så långt som möjligt reali-
sera dem, valdes en program-
kommitté bestående av Sirkka 
Hilli, Helfrid Lindström, Hen-
ry Simell, Elin Hedenheim och 
Boris Björklund. Den nyval-
da styrelsen befullmäktigades  
underteckna stiftelseurkunden 
och den 8 januari 1975 anteck-
nades föreningen i föreningsre-
gistret med nummet 114342.En pensionärskommit-

té hade tillsatts vid ett 
allmänt möte den 8 ap-

ril 1973. Dess uppgift var att 
förbereda frågan om grundan-
det av en pensionärsförening 
för Gamlakarleby och Karleby. 

På mötet den 17 maj 1973 be-
handlades stadgeförslaget som 
inkommit från förbundet. Vid 
mötet var verksamhetsledaren 
J.V. Hellström närvarande.

Vid följande möte den 23 maj 
diskuterades vad den blivan-

de föreningen skulle heta. Fyra 
förslag hade inkommit. Stadge– 
förslaget genomgicks ännu 
en gång och godkändes för 
kommitténs del. Kommitténs  
uppgift var därmed slutförd. Nu 
återstod endast att sammankalla 

Historisk återblick
-  Ole  Granholm -

1970-talet var en händelserik tid för organiseringen av pen-
sionärsverksamheten i vårt land. På riksnivå grundades 
Svenska pensionärsförbundet rf i Helsingfors den 24 au-
gusti 1972. Svenska pensionärsförbundets Österbottniska 
distrikt grundades 1973 och 40-årsjubileet firades i samband 
med sommardagen på Fagerö den 7 augusti. Den 7 juni 1973 
grundades Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf och det är 
föreningens 40-åriga historia vi blickar tillbaka på.

Elis Fagerholm och Valdemar Brandt. Föreningens förste sekreterare 
resp. ordförande.

Julfesten 1980. Valdemar 
Brandt, Greta Kynell, Hannes 
Hagström och Helge Palm.

Ole Granholm
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Jungsborgsfesten 1980.

Styrelsen diskuterade även 
hur verksamheten skulle ut-
vidgas den närmaste framti-

den. Protokoll och tidningsreferat 
berättar om en sällsynt aktiv och 
livlig verksamhet. 

I sin femårsöversikt konstate-
rar sekreteraren Elis Fagerholm 
att föreningen lyckats samla 
pensionärerna till samarbete för 
gemensam trivsel, behövliga per-
sonkontakter, hälsofrämjande 
verksamhet, andlig uppbyggel-

se och på olika sätt försökt göra 
livet lättare under vars och ens  
levnadsafton.

Förutom sommarmånaderna 
har medlemmarna samlats till 
regelbundna sammankomster 
den första torsdagen i månaden 
i församlingshemmet vid Pack-
husgatan 5. Där har vanligen 80 
till 100 pigga pensionärer regel-
bundet sammanstrålat kring ett 
lockande kaffebord och ett om-
växlande program, som varit till 
nytta och nöje för många annars 

rätt isolerade åldringar.
Silverlänken som är en sek-

tion inom pensionärsföreningen 
har under Sirkka Hillis ledning 
sammankommit i Karleby för-
samlingshem på Kyrkbacken den 
tredje torsdagen i månaden. Den 
nystartade pensionärsföreningen 
fick genast efter starten växan-
de anslutning. Medlemsantalet 
ökade raskt och per 31 decem-
ber 1977 var antalet medlem-
mar 361. Valdemar Brandt ver-
kade som ordförande 1973-76, 
då han efterträddes av Hannes 
Hagström som ledde föreningen 
1977-82. 

Tioårsjubileet firades den 22 
oktober 1983 på Jungsborg med 

Verksamheten kommer i gång

Sirkka Hilli avtackas. Hon satt med i den första styrelsen. Numera bor hon på Emeliehemmet i Karleby.

talrikt deltagande. Föreningen 
bjöd på ett värdigt program och 
festtalare var förbundets ordfö-
rande Alfred Smeds. Förutom 
förbundet uppvaktade Österbot-
tens distrikt, lokala företag och 
organisationer den jubilerande 
föreningen. Under jubileumsåret 
hade föreningen 390 medlem-
mar.

Sekreteraren Karin Palm kons-
taterar i verksamhetsöversikten 
att en damkör ”Elsa-kören” sedan 
1981 verkat under Elsa Martti-
la-Strandéns ledning och späns-
tiga pensionärer har gymnasti-
serat regelbundet under Agnes 
Slottes och Arne Räbbs ledning. 
Lilly Laxåback, Inga Doktar och 
Ringa-Lill Brandt har berikat 
programmet med diktläsning och 

kåserier vid föreningens möten. 
Pianisten Ellen Nyberg, Spel-

mansgillet, Elli Sjöwall och 
Ragnar Thylin har stått för de 

musikaliska inslagen. Karin 
Palms och Saga Lindells solo- 
och duettsånger har varit njutba-
ra programinslag.

 Helge Laxåback leder årsmötet 1983 med Karin Palm som sekrete-
rare.

Efter sommarpausen sammanträdde styrelsen den 28 
september 1973 och beslöt anordna en pensionärs- 
träff med program på Jungsborg den 28 oktober. 
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Alfred Smeds, Helge Laxåback och Wolmar Furu

”Något 
för  

envar”

Denna uppgift har före-
ningen och dess styrel-
se under åren försökt 

förverkliga genom att bedriva 
informationsverksamhet bland 
medlemmarna, anordna kurser, 
föredragstillfällen, filmförevis-
ningar, exkursioner, gruppresor 
och regelbundna möten.

Sången och musiken har stått 
högt i kurs på mötena. Den 20 
april 1981 togs föreningens 

egen sångbok i bruk och den 
används flitigt. Dessutom har 
man fått lyssna till olika barn–
körer, solister, blandade körer 
och manskörer i olika samman-
hang. Även piano- och violin-
musik har glatt pensionärerna.

Allvarsordet har haft sin  
givna plats och goda föredrags–
hållare och talare har berikat 
träffarna. Reseskildringar har 
vidgat pensionärernas vyer och 

lockat till resor både inom och 
utanför landets gränser. Studie-
cirklar har samlat deltagare och 
motionsgymnastiken har hållit 
pensionärerna pigga och i god 
kondition.

Den 10-11 juni 1980 stod  
Vi Norrifrån värd för förbundets 
sommardag. Det var en strålan-
de fest med över 1 000 deltagare 
och krävde stora arbetsinsatser 
av värdföreningen. Pensionärer 
från Teg och Härnösand i Sve-
rige och Fredericia i Danmark 
var på besök och svarsbesök till  
Härnösand gjordes sommaren 
1985.
En stor uppslutning hade 

I föreningens stadgar heter det att ”Föreningens uppgift 
är att verksamt arbeta för sina medlemmars trivsel och 
tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma 
intressen”.

Julfest på Kalvholmen 
i december 1996.

distriktets vårdag den 24 mars 
1987 med Vi Norrifrån som 
värd. 

Genom stadgeändringen 1985 
fick föreningen rätt att kalla för-
tjänta medlemmar till heders– 
ordförande respektive heders-
medlemmar. 15-årsjubileet den 
10 november 1988 firades i arbe-
tets tecken och hölls i samband 
med föreningens stadgeenliga 
höst- och valmöte. Helge La-
xåback som varit ordförande 
1983-88 avgick på grund av 
ohälsa. Till ny ordförande valdes 
Wolmar Furu. Under året upp-
gick medlemsantalet till ca 400.

Bild från resan till Rantasalmi 
sommaren 1996.
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Som exempel kan nämnas 
en lyckad resa till Rhen-
dalen-Mainau-Salzburg och 

Wien 13-22 april 1990. Förenin-
gens reseverksamhet handhas av 
en resekommitté. Särskilt ”Hem-
liga resan” – en kort dagsresa har 
blivit ett begrepp. Dessa resor blev 

mycket populära och samlade fulla 
bussar. Vid föreningens höst- och 
valmöte 1991 blev det igen byte på 
ordförandeposten. Wolmar Furu 
som verkat som ordförande 1989-
91 avgick på egen begäran. Han 
ersattes av Edvin Strandén som 
verkade som ordförande 1992-94 

då han ersattes av Bjarne Lax. 
Till en början var en del av 

verksamheten förlagd till Jungs-
borg och Karlebynejdens spar-
banks klubblokal. Fram till 1992 
hölls månadsträffarna i försam-
lingshemmet Packhusgatan 5, då 
det nya församlingscentret eller 
Mikaelsalen togs i bruk. Kalv-
holmens sommarhems nybygg-
nad stod klar 1988. Till en början 
hölls föreningens julfester och 
gemensamma fester med Silver-
länken där. Numera hålls julfes-

I 25-årshistoriken berättar Fjalar Kurtén att rese– 
verksamheten varit livlig. Det har ordnats resor inom  
landet, till Åland, de nordiska länderna, men också till  
mellaneuropeiska länder. 

”Hemliga resan” populär

terna och andra till– 
ställningar i Mikaelsa-
len. 

Fram till 1976 anga-
vs medlemsantalet skilt 

för Gamlakarleby och 
Karleby. Då var siffror-
na 210 och 150, eller 
sammanlagt 360. Ef-
ter kommunsam-
manslagningen 
1.1.1977 an-
sågs detta inte 
mera nödvän-
digt. I slutet av 
1970-talet pend-
lade medlemsanta-
let mellan 340 och 
400. Sedan följde en 
mindre nedgång för 
att åren 1986-88 lig-
ga kring 400. Med-
l e m s a n t a l e t 

406 nåddes 1980. 
Under 1990-talet 

var trenden igen 
neråtgående. När 

Vi Norrifrån 
den 17 ok-
tober 1998 
firade sitt 
2 5 - å r s j u -
bileum på 
J u n g s b o r g 
upptog med-

lemsmatrikeln 
340 pensionä-
rer. Förenin-
gens ordföran-
de Bjarne Lax 

hälsade 

välkommen och fest–
talet hölls av Torolf 
Fröjdö, ordförande för 
Svenska pensionärsför-
bundet Österbottens 
distrikt. 

Festbesökarna bjöds 
på hornmusik av Gam-
lakarleby hornorkes-
ter, en dubbelkvartett 
från GM ledd av John 
Storbacka sjöng och 
Tobias Granbacka bjöd 
på trumpet- och pian-
osolo. 25-årshistoriken 
som skrivits av Fjalar 
Kurtén presenterades 
av Greta Lax.

Werner Björklund, tredje från vänster berättade om Sorjos vid månadsmötet i februari 1987.Höstens första möte 1992 hölls i Kalvholmens sommarhem tillsammans med Silverlänken.

Bjarne Lax

Edvin Strandén var 
ordförande 1992-94.
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Plock i händelser  
på 2000-talet

verkade under året.  
Åldringshemsföreståndare Pia 
Vähäkangas berättade om vår 
åldringsvård, åldringshemmen, 
hemsjukvård, intervallvård och 
vad de kostar. Livsviktiga saker 

för oss alla. Vid Svenska pensi-
onärsförbundets andliga dag i 
Karleby kyrka medverkade Caj 
Ehrstedt, Jan Nygård, Margueri-
te Sandstedt-Granvik och Per 
Thomasfolk. Stavgången kom 

igång inom föreningen. 
Vi Norrifråns och Silverlän-

kens traditionella julfest hölls på 
Kalvholmens lägergård. Vackrare 
väder kunde man inte önska sig, 
solen sken och snön glittrade på 
Brudskärsviken. Greta Lax häl-
sade välkommen och Hosianna 
psalmen ledd av Ragnar Thylin 
vid pianot gav en mäktig känsla 
av julens ankomst. Trivselvråns 
lilla Lucia med tärnor och stjärn– 
gossar sjöng och deklamera-
de fritt och frimodigt, berättar 
Gunvor Jansson i rapporten från 
festen. 

2002 Sergei Popov spelade 
njutbart vid föreningens förs-
ta träff. Han ackompanjerades 
av Ellen Nyberg. Svenska hör-
selskadade i Karlebynejden var 
inbjudna. Vid februariträffen 
informerade bastrygghetsnämn-
dens ordförande Anja Mehtälä 
om aktualiteter inom åldrings-
vården. Under våren berättade 
biologiläraren och fågelskådaren 
Rolf Storbacka om olika fågel–

Besöket på  
Pörkenäs 2000

Bild från Vi Norrifråns resa till Estland-Lettland i juni 2000.

Sommarresan till Viborg var höjdpunkten under 2001.

Vid millennieskiftet hade 
medlemsantalet gått ner 
till 300 och trenden var 

neråtgående. Verksamhetsberät-
telsen för år 2000 berättar att åtta 
månadsmöten och två styrelsemö-
ten har hållits under året. Hemli-
ga resor har ordnats till Pörkenäs, 
Evijärvi och Seljes. Utlandsresan 
gick till Estland och Lettland med 
Greta och Bjarne Lax som resele-
dare samlade 38 deltagare. Före-
ningen har deltagit i distriktets 
tillställningar, nejdens kyrksönda-

gar, gjort teaterbesök och firat jul-
fest med 100 medlemmar. 

Under verksamhetsåret höll 
vhdg Freja Häggblom ett upp–
skattat föredrag om ”Vardags– 
juridik”. Kaplan Jan Nygård som 
varit intresserad fågelskådare se-
dan unga år berättade om sina 
upplevelser inom området. Sil-
verlänkens mångåriga ordföran-
de Sirkka Hilli avtackades vid 
vårmötet. Hon satt många år 
som Silverlänkens representant i 
Vi Norrifråns styrelse.

2001 Under verksamhetsåret 
anordnades tre hemliga resor och 
tre resor till Wasa Teater. Som-
marresan till Viborg var höjd–
punkten under året. För de 60 
deltagarna var det en fin upple-
velse att åka genom Saima kanal 
med sina slussar från Viborg till 
Villmanstrand. Svenska pensio-
närsförbundets första kyrksön-
dag blev en framgång. Närmare 
800 pensionärer inom Pedersöre 
prosteri fyllde Pedersöre kyrka. 

Olika föredragshållare med– 
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arter och Rolf Mäkelä höll ett 
intressant föredrag om jägar– 
rörelsen. 

Året gick mycket i resandets 
tecken. Hemliga resor anordna-
des till Kalajoki, Alahärmä och 
Keppo gård. Den 13 maj starta-
de sommarresan till Prag med 30 
deltagare. Resan var välplanerad 
och mycket uppskattad. Även 
teaterbesöken var populära. Hös-
ten inleddes i positiv anda. Hans 
Skog och Rufus Backman ställde 
upp med fiol och dragspel på träf-
farna. Ann-Mari Witick berätta-
de om Emma Pulkkis, en kvin-
na som engagerade sig mycket i 
hembygdsarbetet och släktforsk-
ningen. Bland andra föredrags– 
hållare kan nämnas Johan  
Candelin som berättade om en 
intressant resa till Fiedel Castros 
Cuba. 

Året avslutades med traditio-
nell julfest i Mikaelsalen. I sitt tal 
berörde kyrkoherde Peter Kank-
konen psalmernas betydelse vid 
olika årstider. Allsång med julvi-
sor sjöngs med Inge Pasanen och 
Ellen Nyberg vid pianot.

2003 Året var ett festligare år 
eftersom Vi Norrifrån fyllde 30 
år. Ett hundratal medlemmar 
hade samlats till jubileumsfesten 
som hölls den 8 oktober i Karle-
bysalen. Föreningens ordförande 
Bjarne Lax hälsade välkommen 
och festtalet hölls av Svenska 
pensionärsdistriktets ordförande 
Torolf Fröjdö. Matts Möller bjöd 
på solosång, Göran Hägg och 
Ulf Byskata på musik och Birgit 
Laurell-Sjöberg på deklamation. 

Hemliga resor gjordes under 
året, men sommarresan till Born-

holm blev en oförglömlig upple-
velse med många historiska be-
sök i slott och kyrkor. På hösten 
anordnades en resa till Kuhmo. 
I Kajana besöktes musikhuset, 
Paltaniemi och Eino Leinos hus. 
I Kuhmo bekantade pensionä-
rerna sig med Kalevala och dess 
sago omspunna värld. Även plat-

ser där kriget skördat sina offer 
besöktes. Greta och Bjarne Lax 
som höll i trådarna var uppskat-
tade reseledare. 

Olika föredragshållare möt-
te upp under verksamhetsåret. 
Sjukhusteologen Anne Pelto-
maa höll ett anförande om sorg 
och förlust. Rolf Renlund åter-

förde de församlade till flydda 
tider och Anders Sjöberg från 
Wentus Blues band uppträdde. 
Historikern Bernhard Åström 
berättade om tiderna från 1865-
1935 i stadens historia och Per 
Häggblom om skrönor som hans 
svärfar Uno Högnäs skrivit. Tore 
Jansson höll ett uppskattat fö-

redrag om skeppsvarvet i Rödsö.

2004 Nationalskalden Johan 
Ludvig Runeberg har alltid lyfts 
fram vid föreningens träffar. Vid 
februarimötet fängslade skådes-
pelaren Mats Holmqvist åhörar-
na med att berätta om Runeberg 
och konstaterade att man främst 

tänker på Fänrik Ståls sägner 
med Döbeln vid Jutas, Sven 
Dufva och Sandels när man ser 
på nationalskalden. Men Rune-
berg var även romantiker med 
många lyriska dikter och sånger. 
Bland annat ”Den första kys-
sen”, tonsatt av Sibelius är en av  
många. 

Vi Norrifrån stod värd för Ös-
terbottniska distriktets vårdag 
som samlade 300 deltagare. Till–
ställningen hölls på Jungsborg. 
Pensionärsförbundets ordföran-
de P.H. Nyman och förbundets 
nya verksamhetsledare Veronica 
Fellman närvar vid festen. I sitt 
tal betonade Nyman förbundets 
två huvuduppgifter. Dels funge-
rar det som en slags fackförening 
för äldre människor och dels är 
det ett organ för olika typer av 
social samvaro.

Vid föreningens årsmöte höll 
hembygdsforskaren och ama-
törarkeologen Erik Eriksson 
ett intressant anförande om sin 
forskning. Han har även skrivit 
böcker om Kourujärvi och Kot-
kamaa. Musiken och lyriken har 
alltid haft en central roll vid före-
ningens träffar. Greta-Lisa Nils-
sons och Inge Pasanens lyriska 
och musikaliska sammansättnin-
gar av recitation och piano var 
uppskattade.

Naturligtvis var man också 
på resande fot. Tre hemliga re-
sor gick till olika orter i Öster-
botten. Reisjärvi, Haapavesi och 
Nivala besöktes. Höstens hem-
liga resa som samlade ett 60-tal 
deltagare hade Björkö Wärds-
hus som slutmål. Vårresan till 
Dalarna var uppskattad, samma 
gällde ruskaresan till Rovaniemi. 

 Österbottningen berättar om 30-årsfesten i stadshuset. Vårresan till Dalarna 2004 var uppskattad.
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 2005 Under året var startandet 
av Vi Norrifråns pensionärskör 
den största händelsen. Kören 
grundades med John Storbac-
ka som ledare den 17 oktober. 
Vid detta tillfälle sammankom 
22 sångare som var villiga att 
börja sjunga i kör. Därmed var 
Vi Norrifråns pensionärskör ett 
faktum. Vid föreningens julfest 
den 1 december med 120 närva-
rande uppträdde kören för förs-
ta gången. 

Vid aprilmötet och veteranda-
gen till ära läste Greta-Lisa Nils-
son en dikt tillägnad De gamla 
veteranerna skriven och tonsatt 
av Håkan Cygnel. Veteran– 

kören Optimisterna gladde med 
att sjunga tre sånger. Vårens 
hemliga resa gick till Lapp-
fors och Signegården som varit  
i släkten Storbackas ägo i tolv 
generationer. Klas Storbacka 
berättade förtjänstfullt om gå-
rden som 1998 köptes av bya– 
rådet. Färden fortsatte till  
Terjärv där Hantverksskolan 
besöktes.

Sommarresan söderut med 
besök i Riksdagshuset med 
Bjarne Kallis som värd var upp–
skattad. Samma gällde kurresan 
till Pärnu i september. Förenin-
gen deltog i distriktets tillställ-
ningar och månadsmötena bjöd 

på intressanta föredragshållare. 
Bilskolläraren Nils Nilsson gav 
goda råd under rubriken ”Bil-
körning på gamla dar”, Olav 
Lönnbäck kåserade och psyko-
log Åsa Svels höll ett anförande 
om livsglädje i vardagen. 

I höstmörkret tog Ringa-Lill 
Brandt mötesdeltagarna på en 
nostalgisk resa 40-50 år tillbaka 
i tiden. Hon kåserade över äm-
net ljud, speciellt ljud och läten 
som nästan försvunnit eller inte 
märks i dagens jäktade värld. De 
trygga ljuden hemma kaffekvar-
nen, mortelns stöt, trävispen 
berättade om olika sysslor som 
utfördes.

2006 Vid höstmötet avgick 
Bjarne Lax efter 12 år som 
medlem i distriktsstyrelsen. 
Vid samma möte invaldes Gre-
ta-Lisa Nilsson som suppleant. 
I Karleby äldreråd represen-
terades föreningen av Bjarne 
Sundfors. Månadsträffarna i 
Mikaelsalen med intressanta 
föredragshållare var välbesök-
ta. Föreningen fick information 
om Farfar i skolan, ett projekt 
som även Svenska pensionärs– 
förbundet är engagerat i. 

Vid januariträffen höll Helena 
Nyberg ett uppskattat föredrag 
under rubriken ”Vad är det egent-
ligen som formar våra liv?” I sitt 
anförande lyfte hon fram våra 
människorelationer, till exempel 
vänskap och lojalitet. Ingen av 
oss kan klara sig utan dem med 
sinnesfriden i behåll. Likadant är 
det med respekten och ärlighe-
ten människorna emellan.

Pjäsen ”Under bar himmel” som 
berättade om Maria Åkerblom 

Bjarne Lax avtackas efter 12 år 
i distriktsstyrelsen.

 Stavgångare i januari 2006.
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väckte stort intresse. En hemlig 
resa gick till Haapajärvi-Nivala 
där Karjalan Kartano och Kyösti 
och Kalervo Kallios museum be-
söktes. Åbolands skärgård-He-
poniemi-Iniö-Houtskär-Kor-
po-Nagu-Pargas var målet för 
sommarresan, medan höstresan 
gick till Östra Finland, Idensal-
mi-Koli-Ilomants. 

Under verksamhetsåret berät-
tade öron- och nässpecialisten 
Roger Asplund över ämnet ”Örat 
och hörseln” och fick svara på 
frågor om hörselskador, vaxprop-
par, tinnitus och balansproblem. 
Ole Granholm berättade om 
emigrationen och konstaterade 
att nästan varje familj i Karleby-
nejden på sätt eller annat berörs 
av emigrationen. Vid september–
träffen berättade Bjarne Wihl-
man om sin pilgrimsvandring.

Året avslutades med julfest 
med 150 deltagare. Medlems-
kampanjen under året hade ökat 
antalet medlemmar med 121. Av 
dessa stod Greta-Lisa Nilsson 
för 104. Nio medlemmar hade 
avlidit och lika många avgått. 
Vid årsskiftet hade föreningen 
337 medlemmar. Greta-Lisa de-
lade första plats i den riksomfat-
tande medlemsvärvningstävlin-
gen och Vi Norrifrån var en av 
de tre föreningar som fick första 
pris i samma tävling. 

2007 Verksamheten fortsatte 
i positiv anda. Pensionärskören 
med 25 sångare övade flitigt un-
der John Storbackas ledning. Int-
ressanta talare ställde upp med 
innehållsrika tal och tänkvärda 
ord. Föreningen deltog med re-
presentanter som under tidiga-

re år i möten på förbunds- och 
distriktsnivå. Hemliga resor gick 
till Purmo, Korpholmen (med 
Håkan Vikström som ciceron) 
och Alajärvi, medan Tammerfors 
med omnejd var målet för som-
marresan. 

Föreningens första träff var in-
nehållsrik. Magi och Kaj Kulla 
bjöd på italiensk sallad i musika-
lisk tappning. Riksdagsman Pehr 
Löv talade under rubriken Hur 
må bra som pensionär medan Pia 
Nyman gav mötesdeltagarna en 
lektion i sittjumpa. Bland andra 
föredragshållare under året kan 
nämnas Paul Stenman som be-
rättade om trädets betydelse som 
symbol i olika kulturer.

Psykoterapeut Margaretha 
Renlund berättade episoder ur 
sitt liv och betonade hur viktig 
minnesträning det är att del-
ge kommande generationer sina 

upplevelser. Lille Pers vandring 
med Greta-Lisa Nilsson fick ett 
lyckligt slut. Under hösten hade 
föreningen besök av två lokala 
författare. Det var Ulla Sjölind 
som skrivit en bok om konstnä-
ren Annie Krokfors och Gun-
vor Ahlskog som berättade om 
sin bok ”Gamla gravar berättar”. 
Helena Lax´ föredrag om släkten 
Renlund berörde även vår lokal-
historia. 

Vi Norrifrån stod värd för 
Svenska pensionärsförbundets 
österbottniska distrikts höstmöte 
med ett 70-tal deltagare. Distrikt-
sordförande Sven-Erik Kjellman 
höll i trådarna och Vi Norrifråns 
pensionärskör bjöd på flera up-
pskattade sångnummer. Jens 
Nyberg berättade i ord och bild 
om Bolidens verksamhet i Yxpi-
la. För det humoristiska inslaget 
stod Elof Granholm från Terjärv. 

Ingmar Kullas, Marianne Cygnel, Nils Nilsson och Öyvind Enfors 
underhåller.

2008 Vid årsmötet den 6 mars 
valdes Greta-Lisa Nilsson till ny 
ordförande efter Bjarne Lax som 
lotsat föreningen i 13 år och nu 
fortsatte som viceordförande i 
styrelsen. Lax avtackades för sin 
gedigna insats för föreningen. 
Vi Norrifrån fyllde 35 år under 
året och firade med att bjuda 
medlemmarna på kaffe och fylld 
kaka.

Under året gjordes två hemliga 
resor. Resan Karleby runt med 
mat på Peltopyy i Kelviå och re-
san Öja runt med slutmålet Öja 
byacenter var uppskattade. Även 
Wasa teater och Åbo svenska 
teater besöktes under året.  

Pensionärskören övade fli-
tigt och uppträdde tillsammans 
med Kalixkören Lyckan vid en 
tillställning på Jungsborg, vid 
distriktets sommardag i Åmin-
ne folkpark samt vid Silverlän-
kens fest i Karleby. Stavgångarna 

stakade på och föredragshållare 
förgyllde månadsmötena. 

Den välbesökta julfesten som 
hölls i Såka byagård bjöd på ett 
rikhaltigt program. Greta-Li-
sa Nilsson hälsade välkommen, 
Pensionärskören sjöng flera sån-
ger, John Storbacka läste julevan-
geliet och Matts Möller sjöng till 
ackompanjemang av Anna-Ca-
rin Lindbäck-Haals. Naturligt-
vis ingick ett besök av ÖT:s lucia 
med tärnor i programmet.

2009 Vid årets första samling 
skapade glada spelmän den rätta 
stämningen. Det var Marianne 
Cygnel, Hans Skog, Rufus Back-
man och Ingmar Kullas, med-
lemmar i Spelmansgillet som var 
dagens gäster. Ringa-Lill Brandt 
läste kåserier som skrivits på dia–
lekt av lärare Herman Remell på 
1930-talet. Månadsmötena fort-
satte i positiv anda och intres-
santa föredrag var välkomna.

Detta gällde speciellt Håkan 
Vikströms föredrag om J.L. 

Matts Möller

Barn från Trivselvrån har ofta uppträtt på våra julfester.
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Runeberg och Fänrik 
Ståls sägner som han 
ansåg vara ett av Rune– 
bergs förnämsta verk, 
ett nationalepos, en 
gåva till Finlands folk. 
Som avslutning bad han 
mötesdeltagarna lyssna 
till dikten Den femte 
juli som lästes med in-
levelse av Greta-Lisa 
Nilsson. Pensionärskö-
ren sjöng fyra sånger 
bland annat Källan med 
text av Runeberg.
Bland andra föredrags– 

hållare kan nämnas 
A-M Korpela som  
berättade livfullt om 
Neristan och förenin-
gen Vi Neristassbor 
som har värdefulla do-
kument och fotografier 
i sitt arkiv. Musikaliska 
frågelekar med John 
och Dorit Storbacka 

som ledare engagerade 
mötesdeltagarna.

Vid årsmötet i mars 
kallades Bjarne Lax till 
hedersordförande. Erik 
Enroth, Doris Enroth, 
Linnea Salin, Greta Lax 
och Gunvor Jansson 
kallades till hedersmed-
lemmar och uppvakta-
des med blommor och 
förbundets logo. Gre-
ta-Lisa Nilsson upp–
vaktades med blommor 

för väl utfört arbete un-
der det första året som 
ordförande. 

Den 14 mars ställde 
Vi Norrifrån till en or-
dentlig lördagspito och 
hälsade alla dansanta 
och sällskapsglada unga 
och gamla från när och 
fjärran välkomna till 
Jungsborg. Musiker och 
sångare från nejden spe-
lade i olika samman– 
sättningar under kvällen. 

Tack vare bidrag från 
Stiftelsen för Gamla-
karlebynejden kunde 
föreningen köpa 70 
nyutgivna sångböcker. 
Under hösten besökte 
Svenska pensionärsför-
bundets verksamhets-
ledare Veronica Fell-
man föreningen. I sitt 
tal framhöll hon hur 
viktigt det är att någon 

bevakar pensionärernas 
intressen samt ser till 
hur pensionärerna mår.

2010 Verksamhetsåret 
bjöd på intressanta fö-
redrag. Månadsträffen 
i februari med förfat-
taren Merete Mazza-
rella som gäst samlade 
200 deltagare. Före– 
draget var spirituellt och 
tankeväckande. Hon 
presenterade även sin 
nyutkomna bok ”Resa 
med rabatt”. Pensio-
nerade kantorn Sven-
Olof Ray från Kronoby 
spelade stycken av Otto 
Sundblad, Erik Fordell 
och Jean Sibelius samt 
ackompanjerade pen-
sionärskören. Tillställ-
ningen hölls i Karleby-
salen i stadshuset.

Olika föredragshål-

lare har friskat upp våra minnen 
med intressanta och roande fö-
redrag. Rainer Laakso gjorde oss 
närmare bekant med Sven Duf-
va, Carl-Erik Silvander tog oss 
med i vinterkriget och Jan-Erik 
Nyman berättade om ”Dögub-
bar” och begravningsseder. Anja 
Mehtälä informerade om sta-
dens äldreservice och ombuds-
man Per Thomasfolk berättade 
om distriktets verksamhet.

Vid årsmötet höjdes med-
lemsavgiften till 15 euro varav 10 
euro går till förbundet. I novem-
ber besökte Vi Norrifrån Ny-
karleby pensionärer och deltog i 
programmet. I slutet av månaden 
gick en resa till Summassari. Ett 
30-tal medlemmar deltog i resan. 

Som under tidigare år besök-
te ÖT:s Lucia julfesten. Ljusen 
lyste i julgranen och borden var 
vackert dukade i Mikaelsalen. 
För musiken svarade Stig Dahl–
vik på trumpet, Kristina Klin-
genberg, piano och Nils Nilsson, 
kontrabas. Festen började med 

Hosianna. En mäktig trumpet-
fanfar inledde sången som ljöd 
vackert och försatte festdeltagar-
na i den rätta stämningen. Gre-
ta-Lisa Nilsson hälsade välkom-
men, Pensionärskören sjöng och 
kaplan Hannele Winter höll an-
dakt och berättade om advents-
tiden. Tomas Björk från Aktia 
deltog i festen. 

2011 Olika föredragshållare 
ökade vår kunskap och friskade 
upp vårt minne med intressanta 
föredrag. Vid januarimötet be-
rättade Nils-Erik Stenman om 
kyrkbranden och Neristan och i 
februari tog Ole Granholm oss 
med till Rödsö. Han presentera-
de den nyutkomna Rödsöboken. 
I mars hade vi besök av läraren 
och f.d. landslagstränaren Mi-
kael Käld. 

Vid månadsträffen i april med–
verkade Kerstin och Erik Gran-
vik. Erik Granvik 93 år, känd för 
sin diktning, men han har också 
varit lärare i Terjärv och i yrkes–

skolan i Jakobstad. Dessutom har 
han ritat en hel del byggnader i 
trakten. År 2008 beslöt han ge 
ut ännu en bok. Den heter ”För-
rivärlden” och utkom två dagar 
före jul 2010. Erik Granvik avled 
under år 2013. Vid majträffen 
berättade  Heidi Kivilompolo 
från Lindell Flowers om blom-
mor och planteringar. 

Under våren deltog förenin-
gens medlemmar i en teater-
resa till Åbo och såg musicalen 
”Les Miserables”. I november 
sågs ”Hemsång” på Wasa teater. 
Tack vare medel från Svenska 
kulturfonden kunde en handfull 
”norrbaggar” träna halkkörning 
på Kemorabanan en lördag strax 
före midsommar. Bilskolläraren 
Nils Nilsson stod för planerin-
gen och arrangemanget av halk-
körningsdagen. 

Den 10 april bjöd Vi Nor-
rifråns pensionärskör på allsång 
och kaffekonsert på Jungsborg 
och den 28 april stod föreningen 
värd för SPF Österbottens vår-

Heidi Kivilompolo

Merete Mazzarella

Saxofonisten Stig-Göran Jansson och trumpetisten Stig Dahlvik in action.

Siv och Roger Westman, sittande, är ansvariga för föreningens 
lotteriverksamhet.
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dag som anordnades i stadshu-
set. Pensionärskören uppträdde 
med flera sånger. Stig Dahlvik, 
Stig-Göran Jansson, Matts Möl-
ler och Tapani Riippa stod för 
underhållningen och dansmu-
siken. Den 27-28 maj besökte 

pensionärskören Kalix och upp- 
trädde vid deras gemensamma 
tillställningar. Ett lyckat besök 
som stöddes av kulturfonden. 

Vid oktoberträffen närvar 
förbundets ordförande Ole 
Norrback med fru. Även stadsfull-

mäktiges ordförande Bjarne Kal-
lis medverkade. Den 24 oktober 
nåddes vi av dödsbudet att före-
ningens tidigare ordförande och 
mångårige medlem Bjarne Lax 
avlidit. Vi Norrifråns pensionärs– 
kör ledd av John Storbacka upp–
trädde i samband med jord– 
fästningen i sockenkyrkan och vid 
minnesstunden i församlings– 
hemmet. Håkan Vikström närva-
rade vid novemberträffen och be-
rättade inspirerat om spetälske– 
hospitalet på Korpholmen.

Året avslutades med en stäm-
ningsfull julfest i Mikaelsalen. 
Festen inleddes med att delta-
garna stämde in med Hosianna-
hymnen, ackompanjerade av Stig 
Dahlvik på trumpet och Nils 
Nilsson på bas. Stämningen steg 
ytterligare när John Storbacka 
läste julevangeliet. Ordförande 
Greta-Lisa Nilsson hälsade väl-

Carl Gustav Sundman berättar om sin produktion.

Pensionärskören uppträder vid julfesten 2012.

kommen och talade om julens 
seder och traditioner. 

Dagens gäst var Carl Gustav 
Sundman som berättade om sin 
produktion och sina musikar-
rangemang samt om samarbetet 
med sin fru Siv Saarukka. Pub-
liken fick bland annat ta del av 
ett mycket stämningsfullt fram-
förande av stycken ur ”Solvarv”. 
Greta-Lisa Nilsson reciterade 
verstexten, varpå Sundman spe-
lade musiken till texten. Festen 
avslutades med ett uppskattat 
besök av ÖT:s Lucia Mindy 
Åström med tärnor.

2012 Stämningen var god när 
Vi Norrifrån den 16 februari 
inledde verksamhetsåret. Ord-
förande Greta-Lisa Nilsson häl-
sade välkommen och gladde sig 

över att föreningen haft ett aktivt 
år bakom sig. Medlemmarna har 
bidragit med goda idéer och pro-
graminslag. Detta har motiverat 
styrelsen i arbetet för föreningen. 

I sitt anförande framhöll hon 
den äldre generationens betydel-
se och påpekade att samhället 
bättre borde ta tillvara de livser-
farenheter och kunskaper som 
de äldre förvärvat under ett långt 
liv. I programmet ingick myc-
ket sång, både allsång och sång 
av Pensionärskören – allt under 
John Storbackas ledning och ac-
kompanjemang. Temat för all–
sången var skalden Runeberg. 

Planerare Sanna Heinoja in-
formerade om Senioruniversite-
tets svenska verksamhet och Ole 
Granholm berättade om Svens-
ka pensionärsförbundets fråge-

tävling där han tillsammans med 
Dan Wistbacka och Wivi-Ann 
Mattsson deltog i semifinalen 
i Vasa. Laget nådde 19 poäng, 
men det räckte inte till finalplats. 
Mötesdeltagarna testades på frå-
gorna och John Storbacka vann 
bokpris som tack för gott vetan-
de. 

För att bredda verksamhe-
ten och med tanke på yngre  
pensionärer anordnade förenin-
gen en trevlig danstillställning 
med levande musik på Jungsborg 
under våren och en liknande 
tillställning i Såka byagård under 
hösten. Båda tillställningarna 
var uppskattade. Vid årsmötet i 
mars var avgående regionom-
budsmannen Per Thomasfolk på  
avskedsbesök. 

Den 12 april höll Svens-

Dagny Björndahl, Greta-Lisa Nilsson, Siv Westman och Margaretha Granlund ser till att serveringen löper.
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ka pensionärsförbundet i Fin-
land sitt vårmöte i Karlebysalen 
med Vi Norrifrån som lokal 
värd. Ordförande Ole Norrback  
öppnade och ledde mötet.  
Karleby stads hälsning 
framfördes av fullmäkti-
ges ordförande Bjarne Kal-
lis. Vi Norrifråns ordförande  
Greta-Lisa Nilsson framför-
de värdföreningens hälsning.  
Riksdagsledamot Ulla-Maj  
Wideroos höll ett inledningsan-
förande. Pensionärskören under 
John Storbackas ledning upp–
trädde och fick rungande applå-
der.

Vid majträffen höll pension– 
erade läkaren Harry Borg-
mästars ett intressant föredrag 
om hur tacksamt det varit att 
verka inom sjukvården under  
1900-talet. Det var då som 
alla stora förbättringar inom  
medicinen och folkhälsovår-
den ägde rum. Vi fick höra om 
hur sjukdomar som tuberkulos,  
lepra och polio nästan utro-
tats i världen och hur vaccin  
utvecklats mot svåra infektions-
sjukdomar och influensa.

Hemliga resan i juni gick till 
Replot och Södra Vallgrund. 
Sommarutfärden hade spe-
tälskehospitalet på Korphol-
men som mål. Där väntade  
Håkan Vikström som sakkunnig  
guide. Resan fortsatte till Hästö–
skatan där dukat bord väntade. 
Föreningen deltog i regionens 
sommardag som anordnades  
i Åminne folkpark och höstre-
san till Keurusselkä.

Vid höstens första må-
nadsträff besökte Svenska pen-
sionärsförbundets nya region– 

ombudsman Patrick Ragnäs 
föreningen. Ragnäs berättade 
om sig själv och informerade 
om regionens planer, resor och  
aktiviteter. Andelsbankens re-
presentanter Janne Fors och 
Seija Salo svarade på juridiska  
frågor. Vid oktobermö-

tet gästades föreningen av  
Pia Vähäkangas, social- och 
hälsovårdsdirektör i Jakobstad. 
I sitt anförande relaterade hon 
till sin doktorsavhandling där 
hon bl.a. forskat i äldreboende i 
Finland.

Vid novemberträffen be-

Pensionerade läkaren Harry Borgmästars avtackas av Annelie Pelo för ett intressant föredrag om sjukvården under 1900-talet.

rättade Bo Kronqvist från 
Nykarleby livfullt om några 
färgstarka kvinnor från Nykar-
leby och Gamlakarleby. Zacha-
rias Topelius mormor var en  
driftig affärskvinna, något som 
var ovanligt den tiden. En  
annan kvinna från Nykarleby 

var Hilda Olsson. Hon var den 
första kvinnan som kom in på 
konstskola i Helsingfors. 

Systerdottern Alma Hon-
gell, gift med sjökapten Gustaf 
Hongell, var också en legen-
darisk och tuff kvinna. Det var 
hon som ensam fick segla hem 

skeppet när maken dött under 
resan. En fjärde kvinna var So-
fie Munsterhjelm, gift med Lars 
von Platen i Nykarleby och fick 
ett väldigt skiftande levnadsöde. 
Året avslutades med en stäm-
ningsfull och glad julfest i Mi-
kaelsalen.

Bo Kronqvist är en inspirerande föredragshållare.

Avgående ombudsmannen Per Thomasfolk avtackas.
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Eftersom julfesten hölls 
senare än normalt samla-
des pensionärerna till sin 

första träff den 7 februari. Träffen 
inleddes med allsång och dirigen-
ten John Storbacka föreslog ”Vid 
en källa” av J.L. Runeberg efter-
som Runeberg var det aktuella te-
mat för februariträffen. Ordföran-
de Greta-Lisa Nilsson framförde 
sin välkomsthälsning till pensio-

närerna som talrikt ställt upp. 
Speciellt riktade hon sig till 

dagens gästföreläsare Brit och 
Nils-Erik Stenman som berät-
tade om sin Hurtigruten resa, en 
resa som bedrivits i 100 år längs 
Norges kust. Ursprungligen bör-
jade rutten som en postbåtslinje, 
men sedan dess har rutten som 
går från Bergen till Kirkenäs ut-
vecklats till Norges främsta tu-

ristbåtsrutt. Vi Norrifrån deltog 
med två lag i semifinalen i den 
årliga frågesporten mellan före-
ningarna i Svenskfinland, men 
lyckades inte nå finalplats. 

Vid årsmötet i mars återval-
des Greta-Lisa Nilsson enhälligt 
till ordförande för Vi Norrifrån. 
Under fjolåret hade föreningen 
fått 40 nya medlemmar, 16 har 
avgått och 8 har avlidit. Data-

Därmed är vi framme  
vid jubileumsåret 2013

Rhodosresan i maj var uppskattad. 16 pensionärer från Vi Norrifrån deltog i resan.

kurserna för seniorer som inletts 
under året i samarbete med Kar-
lebynejdens institut har lockat 
ett 40-tal deltagare. I september 
startar en fortsättningskurs, i ok-
tober en grundkurs och i novem-
ber en fortsättningskurs. Som 
pensionär får men 50 % rabatt på 
kursavgiften.

Sedan fjolåret har föreningen 
egen hemsida som regelbun-
det kompletteras och utvecklas. 
Föreningen har egen e-post vi-
norrifran@gmail.com och vi 
finns på Facebook. Föreningens 
sekreterare Ole Granholm skö-
ter webbsidan och är föreningens 
IT-kontaktperson. Genom att 
så många som möjligt kan ta del 
av de sociala medierna och deras 
möjligheter kan kontakten mel-
lan föreningen och dess medlem-
mar utvecklas.

Bussresan till Haiko gård 1-2 
april samlade en busslast rese-
närer. Föreningens påskresa 2-9 
maj till Rhodos lockade 26 pen-
sionärer, av dem var 16 från vår 
förening. Resan som samtidigt 
var föreningens jubileumsresa var 
mycket omtyckt och i God Tid 
kan vi läsa Mariann Lillhongas 
rapport från resan. 

Vid vårens sista månadsträff 
medverkade Pia Nyman, dok-
tor i hälsovetenskaper. Hon ta-
lade bland annat om forskning 
kring människors välbefinnande 
och välmående. Företagare Hei-
di Kuikka informerade om sitt 
nygrundade hemserviceföretag. 
Torsdagen den 13 juni äntrade 
45 ivriga pensionärer bussen. De 
deltog i Hemliga resan som den 
här gången gick till Keuru. 

Sommarens höjdpunkt var re-
gionens sommardag som samti-

digt var SPF Österbottens 40 års 
fest. Festen som anordnades på 
Fagerö i Närpes samlade nästan 
900 pensionärer. Den 9 septem-
ber anordnades regionens höst–
dag i Kuortane idrottsinstitut 
med busstransport från Karleby 
och plockade upp pensionärer 
från föreningarna i Kronoby, Ne-
dervetil och Terjärv.

Vid höstens första träff i Mi-
kaelsalen den 12 september med– 
verkade goodwill ambassadören, 
människorättssändebudet, pros-
ten Johan Candelin. På sitt int-
ressanta och fängslande sätt be-
rättade Johan i ord och bild om 
sin världsomspännande verksam-
het. Pensionärskören uppträdde 
och Greta-Lisa Nilsson infor-
merade om 40-årsjubileet den 5 
oktober. 

Ole Granholm

Pia Nyman

Vid februarimötet berättade Brit och Nils-Erik Stenman 
om ”Hurtigruten”.

Johan Candelin
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Vi Norrifrån rf 1973-2013
Ordförande:

Valdemar Brandt  1973-1976
Hannes Hagström  1977-1982
Helge Laxåback  1983-1988
Wolmar Furu  1989-1991
Edvin Strandén  1992-1994
Bjarne Lax   1995-2007
Greta-Lisa Nilsson  2008-

Sekreterare:

Elis Fagerholm  1973-1978
Helfrid Lindström  1979-1980
Karin Palm   1980-1993
Ruth Brandt   1994-1995
Gunvor Jansson  1996-2004
Greta Lax   2005-2008
Stina Stenman  2009-2012
Ole Granholm  2013-

Kassör:

Hildur Ågren   1973-1980
Helge Laxåback  1981-1984
Ruth Brandt   1985-1993
Bjarne Lax   1994
Anita Segerström  1995-1997
Doris Enroth  1998-2007
Sirkka Haldin  2008-2010
Maj-Lis Jylhä  2011-

Hedersordförande:

Hannes Hagström
Helge Laxåback
Volmar Furu
Edvin Strandén
Bjarne Lax

Hedersmedlemmar:

Erik Enroth
Doris Enroth
Sirkka Hilli
Gunvor Jansson
Greta Lax
Linnéa Sahlin

Under jubileumsåret 2013 har  
styrelsen följande sammansättning:

Ordförande:  Greta-Lisa Nilsson
Viceordförande: Jan-Erik Lindqvist
Sekreterare:  Ole Granholm
Kassör:  Maj-Lis Jylhä  
   (utom styrelsen) 

Övriga medlemmar: 

Stina Stenman 
Annelie Pelo  
Nils-Erik Björndahl

Suppleanter: 

Ingmar Kullas och Britt-Mari Jylhä

Årtal Antal Ordförande Viceordförande Sekreterare Kassör Styrelsemedlemmar

 

1998 301 Bjarne Lax Greta Lax Gunvor Jansson Doris Enroth Bruno Granvik, Fjalar Kurten och Anita Segerstam

1999 300 Bjarne Lax Greta Lax Gunvor Jansson Doris Enroth Bruno Granvik, Fjalar Kurten och Anita Segerstam

2000 300 Bjarne Lax Greta Lax Gunvor Jansson Doris Enroth Bruno Granvik, Fjalar Kurten och Anita Segerstam

2001 295 Bjarne Lax Greta Lax Gunvor Jansson Doris Enroth Bruno Granvik, Fjalar Kurten och Anita Segerstam

2002 275 Bjarne Lax Greta Lax Gunvor Jansson Doris Enroth Gretel Karjaluoto och Jörgen Källström

2003 265 Bjarne Lax Greta Lax Gunvor Jansson Doris Enroth Gretel Karjaluoto och Torbjörn Store

2004 241 Bjarne Lax Jan-Erik Laxåback Gunvor Jansson Doris Enroth Gretel Karjaluoto och Greta Lax

2005 234 Bjarne Lax Greta-Lisa Nilsson Greta Lax Doris Enroth Gretel Karjaluoto och Torbjörn Store

2006 337 Bjarne Lax Greta-Lisa Nilsson Greta Lax Doris Enroth Gretal Karjaluoto och Torbjörn Store

2007 327 Bjarne Lax Greta-Lisa Nilsson Greta Lax Doris Enroth Rainer Boström och Ringa-Lill Brandt

2008 312 Greta-Lisa Nilsson Bjarne Lax Greta Lax Sirkka Haldin Rainer Boström, Ringa-Lill Brandt och Kurt Haldin

2009 323 Greta-Lisa Nilsson Kurt Haldin Stina Stenman Sirkka Haldin Bjarne Lax, Ringa-Lill Brandt, Dorit Storbacka och Majrit Tallqvist

2010 343 Greta-Lisa Nilsson Kurt Haldin Stina Stenman Sirkka Haldin Ringa-Lill Brandt och Majrit Tallqvist

2011 329 Greta-Lisa Nilsson Bjarne Lax Stina Stenman Maj-Lis Jylhä Majrit Tallqvist, Annelie Pelo och Ole Granholm

2012 340 Greta-Lisa-Nilsson Ole Granholm Stina Stenman Maj-Lis Jylhä Annelie Pelo, Majrit Tallqvist och Jan-Erik Lindqvist

2013 350 Greta-Lisa Nilsson Jan-Erik Lindqvist Ole Granholm Maj-Lis Jylhä Stina Stenman, Annelie Pelo och Nils-Erik Björndahl
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När våra pensionärer på 1970-talet beslöt sig 
för att bilda pensionärsföreningar och sam-
tidigt också organiserade sig både regionalt 

och nationellt inom Svenska pensionärsförbundet, 
var deras vision att stärka pensionärernas rättigheter 
och inflytande. De hoppades också öka gemenska-
pen mellan pensionärerna, skapa trygghet och triv-
sel i vardagen för sina medlemmar och att de äldres  
erfarenheter och kunskaper skulle beaktas. 

När den organisation, som i dag är SPF Öster-
botten kom till, skedde detta nästan samtidigt som 
pensionärsföreningen Vi Norrifrån kom till i Kar-
leby, så båda är i stort jämngamla. Här kan också 
nämnas att den som valdes till första ordförande för 
Österbotten var en person från dåvarande Gam-

lakarleby nämligen 
Valdemar Brandt, 
vilket antagligen 
bevisar att initiati-
vet till att SPF Österbotten bildades till en del 
kommer från föreningen Vi Norrifrån. 

Även i dag har SPF som organisation, både  
lokalt, regionalt och nationellt, samma målsättnin-
gar som de pionjärer som för 40 år sedan bildade 
vår organisation. På lokalplanet har våra pensio-
närsföreningar utvecklats på ett mycket positivt 
sätt med en medlemsrekrytering som är enaståen-
de och en verksamhet som i dag omfattar i stort 
alla de visioner som nedskrevs när verksamheten 
körde igång på 1970-talet. 

I pensionärernas 
tjänst under 40 år

Målsättningen med SPF 
Österbotten var vid 
starten att stöda de 

lokala föreningarna och ordna 
större fester, samlingar och kurser 
som inte någon enskild förening 
hade resurser till. Under de 40 
år som regionen funnits, har den 
Österbottniska representationen 
i förbundet samordnats och ut– 
gjort den samlade Österbottniska 
rösten i den svenska pensionärsrö-
relsen.

Även i dag är verksamheten 
inriktad på att i första hand stöda 
föreningarna i deras verksamhet 
genom att ordna olika skolnings-
tillfällen och kurser för förenin-
garnas förtroendevalda, informe-

ra dessa via cirkulär och genom 
ombudsmannabesök. Numera 
sker en stor del av informationen 
elektroniskt vilket gör den snabb 
och effektiv men de föreningsak-
tiva som inte är datoriserade får 
sitt material med vanlig post.

Ordnandet av regionens som-
marfest är det arrangemang som 
de senaste åren samlat de flesta 
pensionärerna men även regio-
nens längre resor till Mellan- 
och Sydeuropa, vårfesterna och 
den korta höstresan är populära 
aktiviteter. 

I dag är vi i närmare 9 000 
medlemmar i 28 föreningar inom 
SPF Österbotten, men ännu är 
många av våra svenska pensio-
närer inte med och som vi gärna 
skulle ha med oss. 

Föreningen Vi Norrifrån är 
en av de föreningar som bär upp 
den regionala verksamheten och 
bevakar de svenska pensionärer-
nas intressen i landskapets nord-
ligaste del. Regionen har också 
förmånen att ha Vi Norrifråns 
ordförande Greta-Lisa Nilsson 
som viceordförande i styrelsen.

SPF Österbotten hoppas att 
vår förening i Karleby också i 
fortsättningen har framgång i ar-
betet med samma målsättningar 
som de som startade föreningen 
hade, men också med nya utma-
ningar som dagens och morgon-
dagens pensionärer ställs inför.

 
Henrik Svarfvar

Ordförande för SPF Österbotten

SPF Österbotten i dag

Drottning Kristina sade att det tråkiga med 
att bli gammal är att man är ung. På den ge-
mensamma inspirationsdagen för SPF Ös-

terbottens föreningar 28.8 diskuterades bland annat 
social- och hälsovården i Finland i dag. Vad väntar 
sig den som åldras i dagens Finland? Kan vi åldras 
med värdighet? Den här frågan är lika aktuell för den 
som är 20 år som för den som är 80 år. Den här som-
maren trädde ålderslagen i kraft, som innebär att det 
ska finnas geriatrisk kompetens, en ansvarig vårdare 
och en vårdplan i kommunerna för varje äldre.

Ger samhället plats åt den som åldras? Ministe-
riet säger att man så länge som möjligt ska klara sig 
i sitt eget hem. Samtidigt ska servicen komma till 
var och en, man ska inte behöva vänta på hälso- el-
ler sjukvård på en opersonlig inrättning. Samtidigt 
märker man att social- och hälsovården lider av re-
sursbrist. Hur ska man gå till väga? Och när man 
dessutom vill ha svensk service.

Generationsöverskridande kontakter är viktiga. 
Ju mer av dagens kunnande hos yngre som överförs 
till den yngre generationen desto mer förståelse 
för de äldre och för de äldres behov finns det. Det 
här gäller företagsidéer, entreprenörskap, hantverk,  
vävning, splitsande, garvning, metallarbete, korg-
flätning med mera. 

Det gäller språket: det är av yttersta vikt att våra 
yngre lär sig det värdefulla kulturarv som vi fin-
landssvenskar bär på i form av svenskan med dess 
dialekter, gemenskapen, nätverket av kontakter, 
institutionerna, företagen, teatern, sångerna, media, 
med mera. 

Det gäller inställningen till medmänniskan, li-
vet, världsalltet och mer därtill: hela vår överlev-
nad finns i varje erfaren individs händer. Och de 
unga har mycket att ge äldre generationer såsom 
datakunskaper och nydanande tänkande i många 
hänseenden.

Varje person som ifrågasätter om Finland ska 
vara tvåspråkigt och om vi behöver tvångssvenska 

borde ställa sig frågan om vi har råd att vara en-
språkiga, ge avkall på den svenska kulturen. Det är 
klart att frivillig svenska inte direkt behöver leda 
till ett enspråkigt Finland. Men inställningen till 
svenskan är samtidigt en hänvisning om våra kul-
turella strävanden. Vår geografiska tillhörighet är 
Norden.

Att vara äkta, ärlig och engagerad är nyckelord 
i dagens samhälle. Oavsett hur kommunen ser ut 
eller vem som producerar tjänster så är det vår rätt 
att få åldras på svenska. Det här måste vi värna om 
i dagens Finland oavsett om vi är 20 eller 80 år. 
Social- och hälsovård av god kvalitet på svenska 
ska vara en självklar del i livscykeln. 

Hjärtliga gratulationer till Vi Norrifrån på 40-års-
dagen!

Veronica Fellman

Svenska pensionärsförbundets verksamhetsledare:

Vill vi bli gamla?
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Idag diskuteras det livligt  
i föreningarna om verksam-
heten och på vilket sätt den 

borde utvecklas. Det som man 
ändå bör komma ihåg är de loka-
la behoven. Alla föreningar kan, 
och skall, inte ha likadan verk-
samhet. Det är bra att beakta den 
egna föreningens verksamhets– 
förutsättningar och framför allt 
resurser. Med verksamhets– 
förutsättningar menar jag till 
exempel utrymmen som man 
har till förfogande för utövandet 
av olika verksamheter samt hur 
vidsträckt område medlemmar-
na kommer ifrån. Till resurser 
kan räknas både personliga re-
surser och ekonomiska resurser.

Jag har under innevarande 
verksamhetsår besökt samtliga 
föreningars styrelser i Österbot-
ten. Besöken har för mig som är 
relativt ny i rollen som ombuds-
man varit mycket givande. I och 
med besöken har jag lärt känna 
föreningarna på ett nytt sätt och 

dessutom ganska ingående. Det 
som jag mest gläds över med be-
söken är att jag kunnat konstate-
ra att de Österbottniska förenin-
garna är livskraftiga och mycket 
aktiva. För så gott som samtliga 
föreningar ligger både verksam-
hetsförutsättningarna och resur-
serna på en mycket tillfredsstäl-
lande nivå.

Utmaningar finns ock-

så i pensionärsföreningar-
na, liksom i all förenings– 
verksamhet överlag idag. Det 
som nästan alla föreningar ser 
som den största utmaningen 
är frågan hur man skall få nya 
medlemmar med i föreningens 
verksamhet. Här behöver före-
ningarna också ta i beaktande de 
lokala skillnaderna. Tyvärr finns 
det ingen lösning som skul-
le passa alla föreningar. En sak 
som man dock bör komma ihåg 
är att medlemsvården är minst 
lika viktig som själva medlems-
värvningen. 

Om man lyckas med att ha  
nöjda medlemmar som gärna 
deltar i föreningens verksamhet 
så är det absolut det bästa och bil– 
ligaste medlemsvärvningssät-
tet. Oberoende om föreningen 
satsar på att få nya medlemmar 
eller på att vårda sina nuvarande 
medlemmar så måste man kom-
ma ihåg att förnya och utveckla 
sig. I samband med ombuds-
männens föreningsbesök inne-
varande år lyfts just föreningsut-
vecklingen fram. 

Viktigt med kontinuitet

I föreningarna är det viktigt att 
se till att det finns en viss kon-

Pensionärsföreningen  
är viktig
Största delen av de svenskspråkiga pensionärsföreningar-
na i Österbotten bildades för c:a 40 år sedan. Många av 
dessa har sina ursprung i pensionärshemsföreningar, men 
inte alla. Fem av de föreningar i Österbotten som idag är 
medlemmar i Svenska pensionärsförbundets bedriver fort– 
farande pensionärshemsverksamhet. 

tinuitet i utvecklingen av före-
ningen. Det finns en stor risk 
att föreningens inte utvecklas i 
takt med att samhället utvecklas 
ifall inte planeringen fungerar 
som den borde. I all förenings-
verksamhet fungerar en styrelse 
i några år, styrelsemedlemmarna 
avgår efter några år och ger över 
till nya krafter. Det borde vara 
självklart att dessa nya krafter då 
skulle få ta del av vad man pla-
nerat för framtiden. Dessa planer 
är ett viktigt verktyg till exempel 
när man skall göra upp verksam-
hetsplaner för kommande år. Det 
vi måste komma ihåg är dock att 
en plan är alltid bara en plan, det 
är ingen katastrof om den inte 
förverkligas.

Intressebevakningen viktig

En sak som jag för min del tror 
kommer att bli en viktig del av 
såväl pensionärsförbundets, re-
gionernas som såväl föreningar-
nas verksamhet i framtiden är 
intressebevakningen. Intressebe-
vakningen är en av tre huvudpe-
larna inom förbundets verksam-
het. 

SPF Österbotten ordnade i 
slutet av augusti en inspirations-
dag för föreningarnas ordförande 
och sekreterare med just ämnet 
intressebevakning. På inspira-
tionsdagen delades intressebe-
vakningen in i tre olika kategori-
er; lokal-, regional- och nationell 
intressebevakning. För den lo-
kala intressebevakningen svarar 
föreningarna. Föreningarna har 
kontakt med medlemmarna och 
den lokala befolkningen på res-

pektive ort. Lokalt kan vi bevaka 
saker för kommuninvånarna som 
berör till exempel hälso- och 
sjukvård, kultur, kommunikation 
och samhällsplanering. 

Bevakningen av regionala int-
ressen görs av regionstyrelsen. 
Under detta år har regionen strä-
vat till att intensifiera intressebe-
vakningen och göra den på en 
mycket bredare front. Kontakten 
med rikspolitiker från vår region 
har fungerat bra redan under fle-
ra års tid. Nu försöker regionen 
få en bättre kontakt med aktö-
rer som verkar i landskapet och 
kanske till och med i hela länet. 

Som exempel kan nämnas sjuk-
vårdsdistriktet och landskapsför-
bundet. På det nationella planet 
och delvis också på det interna-
tionella planet sköts intressebe-
vakningen av förbundet. 

Framtiden ser ljus ut

Till Pensionärsförbundens int-
resseorganisation, även kallad 
PIO hör Eläkeliitto ry, Eläke-
läiset ry, Eläkkeensaajien Kes-
kusliitto ry (Pensionstagarnas 
Centralförbund), Kansallinen 
senioriliitto ry, Kristillinen Elä-
keliitto ry (Kristliga Pensio-
närsförbundet rf ) och Svenska 
pensionärsförbundet rf. Genom 

samarbetet inom PIO har pen-
sionärsförbunden möjlighet att 
få mera genomslagskraft för sina 
utlåtanden.

För pensionärsföreningarna 
och för hela pensionärsrörelsen 
ser framtiden mycket ljus ut.  
Medlemantalet i förbundets fö-
reningar fortsätter att stiga vil-
ket är positivt. En sak som är 
viktig att framhålla i samband 
med medlemsvärvningen är att 
pensionärerna inte blir medlem 
i en pensionärsförening för fö-
reningens eller förbundets skull, 
utan i första hand för sin egen 
skull. Genom att vara medlem 
i en pensionärsförening tryggar 
man att pensionärernas intressen 
i samhället bevakas på alla plan. 

Till sist vill jag lyckönska 
Pensionärsföreningen Vi Nor-
rifrån med anledning av dess 40 
års jubileum. Vi Norrifrån är en 
glad och pigg 40 åring med en 
bred verksamhet. Föreningen 
håller sig väl framme med så-
väl nya verksamhetsformer för 
sina medlemmar och bedriver en 
fruktbar medlemsvärvning. Ett 
område som Vi Norrifrån även 
satsar starkt på är IT och fram-
förallt att skapa nya kontaktytor 
till sina medlemmar till exempel 
genom de nya sociala medierna 
på internet. 

Hurra för Vi Norrifrån på Er 
jubileumsdag och lycka till i 
fortsättningen!

Patrick Ragnäs
Ombudsman i Österbotten

Kontakten med riks–
politiker från vår 
region har fungerat 
bra redan under flera 
års tid. 

”
”
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För fem år sedan blev jag kon-
taktad av Fortbildnings– 
centralen vid Åbo Akade-

mi om samarbete när det gäller 
seniorer och IT. Jag hade då just 
börjat arbeta som ombudsman 
på Svenska pensionärsförbundet 
och på min nya arbetsplats insåg 
man direkt att detta är en viktig 
sak där det finns mycket att göra. 
Vi bestämde oss att tillsammans 
utbilda handledare. 

Vi har att göra med en ålders-
grupp där en del aldrig har lärt 
sig använda dator. Och detta i ett 
samhälle där det förväntas att alla 
medborgare kan utnyttja tjänster 
och service digitalt på internet. 
Man talade då om ”dataläskun-
nighet”.  Förbundet beslöt att 
anhålla om extern finansiering 
för att öka kunnigheten om IT 
och eftersom detta är en angelä-
gen fråga, fick man understöd.

Projektet IT för Seniorer har 
fått finansiering av penningau-
tomatföreningen RAY i några 
år men vad har vi uträttat? Vi 
ordnar träffar för IT-handleda-
re som jobbar ute i pensionärs-
föreningarna och förser dem 
med material. Vi informerar 
våra medlemsföreningar om oli-
ka möjligheter att bedriva verk-
samhet inom detta område.  För 
detta ändamål gav vi i våras ut 
handboken Tips och råd om IT 

för pensionärsföreningar. Allt 
material vi har gett ut finns gra-
tis att ladda ner på vår hemsida  
it.spfpension.fi 

Eftersom detta är ett tidsbun-
det projekt, försöker vi bygga 
upp strukturer som finns kvar 
efter att den externa finansie-
ringen slutat. Vi strävar alltså 
till att IT-verksamheten blir en 

bestående form av verksamhet i 
pensionärsföreningen. Detta är 
lättare sagt än gjort! Att volon-
tärverksamhet överlag är på ned-
gång i dagens samhälle och att 
talkokrafterna inte är som förut 
har vi säkert alla märkt. 

Därför har många föreningar, 
däribland pensionärsföreningar-
na, svårt att rekrytera frivilliga 
att verka som ledare och handle-
dare för smågrupper.  Det är där 
Svenska pensionärsförbundet 
kan hjälpa till; genom att upp–
rätthålla ett nätverk av männis-
kor och föreningar. 

Vi kan sprida på goda idéer, 
ordna träffar och utbildning 
samt sporra er! På det nationel-
la och regionala planet gör vi en 
insats. Men i den lokala sfären 
är det nog pensionärsföreningen 
som gör det värdefulla arbetet. 
Inom projektet har vi noterat att 
vissa föreningar är ett steg före. 
Och det gäller utan tvekan också 
er förening, Vi Norrifrån.  

Gratulationer till föreningen 
med anledning av jubileet men 
gratulationer också till era med-
lemmar för att deras förening 
kan räknas till föregångare när 
det gäller IT!

Mona Lehtonen 
SPF ombudsman i Åboland och 

projektkoordinator

Mitt jobb i Svenska  
pensionärsförbundet

Senioruniversitetet i Karleby
Föreläsningarna hålls kl 13.00 vid Karleby stadsbiblioteket,  
Hongell-salen, Storgatan 3, Karleby

• Ons    9.10. Hälsa - Mål eller Medel?
• Ons. 30.10. Ernst von Knape och hans Nykarleby år
• Ons. 13.11. Spår av liv i det livlösa
• Tor.   28.11. Häxan i folktron:  
  folkliga föreställningar och magiska krafter
• Ons. 11.12. Julmusik som en del av jultraditionen

Föreläsningsavgifter:
1 föreläsning (=introduktion) 8 €/ person
2-6 föreläsningar (=termin) 32 €/person

Förfrågningar:
tel. 045 632 7766, sanna.heinoja@chydenius.fi

www.kpkesayliopisto.fi

Datakurserna sker i samarbete med Karlebynejdens 
institut.

Läraren Anders Nyman ger Fredrik Fagernäs 
och Marianne Kecklund handledning.

Det råder stort intresse för sociala 
medier inom föreningen. Genom 
att anordna datakurser för senio-
rer i samråd med Karlebynejdens 
institut, har ett 40-tal pensionä-
rer fått lära sig grunderna eller 

kunnat förbättra sina kunska-
per i ämnet. I oktober startar en 
nybörjarkurs och i november en 
fortsättningskurs. 

Även Senioruniversitet i Kar-
leby står till pensionärernas 

förfogande. Flera intressanta 
föreläsningar anordnas under 
höstterminen och under våren 
tillkommer nya. Det är bara att 
styra kosan till Hongell-salen i 
stadsbiblioteket.

kurser ger färdighetD
A T A

 
Vi rekommenderar:  

• Hemlunch   
• Aktiviteter 

 
Dessutom har vi  

intervallplatser för kort-
tidsvård och tillsyn.  
Ring 0503130627

 
Folkskolegatan 17  

67200 Karleby
Tel. (06) 832 8150   
Fax (06) 832 8199

www.pettersborg.com
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Vid ett av Vi Norrifråns månadsmöten tyckte 
John Storbacka som ledde allsången att mö-
tesdeltagarna sjunger så bra att man borde 

starta en pensionärskör. Själv var han beredd att ställa 
upp som körledare. Sagt och gjort. Den 17 oktober 
2005 kallade man till träff i Mikaelsalen och 22 sån-
gare var genast redo att börja sjunga i kör. Därmed var 
Vi Norrifråns pensionärskör ett faktum. 

Sedan dess har kören varit ett säkert inslag i pro-
grammet och sjunger fyrstämmigt och uppträder 
vid månadsträffar och olika tillställningar. Kören 
övar varje måndag eftermiddag i Mikaelsalen under 
ledning av John Storbacka och nya körmedlemmar 
är välkomna.

Vi Norrifråns pensionärskör sjunger fyrstämmigt under John Storbackas ledning.

Pensionärskören ger guldkant

Konsert i Närpes kyrka 

Julfesten i Såka 
2008.

Pensionärskören sjun-
ger vid Kalixföreningen 
Lyckans 25-årsjubileum 
28.5.2011. 

Vi norrifråns pensionärskör 3.11.2008
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TEL. 8362 200

Fabriksgatan 2, 67100 Karleby
• 06-832 6000 fax • 06-832 6020
email: nsa@nsa.fi

Såkavägen 736 • 67500 Karleby •Tel. (06) 822 9202 
www.dahlbus.fi

• tel. 0200 3000

   Tel. 831 1266

F:ma M. Enlund  
Tel. 045-670 1115 

www.nettiauto.com/menlund

Gustav Adolfsgatan 3 67100 Karleby
Tel. 050 433 1633, 040

Tel.  835 2555

     
    Tel.  831 2262

Tel.  
831 2196

Prismantie 1 • 67700 Kokkola 
puh.  (06) 823 4300 
fax (06) 823 4318
www.kokkolankeskusapteekki.fi

Telefon 020 757 1050

   Tel. 834 0509

   Tel. 010 444 7560
   Tel. 020 76244

    Tel. 831 1000



Aktia Bank erbjuder flera bra 
alternativ för att sköta om 
och öka din förmögenhet. 
Erbjudandet gäller då du 
kombinerar depositionen med 
Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra 
depositionserbjudanden och 
boka tid för en lönsam träff på  
www.aktia.fi eller på  
tfn 0800 0 2470.
Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan 
ändras enligt marknadssituationen. Aktuell information 
om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Aktia!

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!

ÅRLIG RÄNTA

Aktia Bank Abp
Köpmansgatan 10, Jakobstad
Bankgatan 10, Nykarleby

Aktia Pankki Oyj
Kauppiaankatu 10, Pietarsaari
Pankkikatu 10, UusikarlepyyAktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä

vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

VUOTUISTA KORKOA

Aktia Pankissa varallisuutesi 
hoitoon ja kasvattamiseen 
on paljon hyviä vaihtoehtoja. 
Talletustarjous on voimassa, 
kun yhdistät talletuksen Aktian 
muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää 
talletustarjouksistamme ja 
varaa aika rahaa säästävään 
tapaamiseen www.aktia.fi tai 
puh. 0800 0 2470.
Tarjous voimassa toistaiseksi, talletuksen korko voi 
muuttua markkinatilanteesta johtuen.  Ajantasainen 
tieto talletuksen korosta löytyy www.aktia.fi.

Tervetuloa Aktiaan!
Tullkammaregatan 3 PB 102
67101 KARLEBY

Tel. 06 8234 600
www.valikangas.fi

ANDERS NYMAN
G r a f i s k  D e s i g n  

045-3431007 anders.nyman@netikka.fi

”Vi  
tryckte  

jubileumsnumret”


