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  Munksnejdens pensionärer rf 

Verksamhetsberättelse för år 2013 

Året 2013 var föreningens 35 verksamhetsår. Det utlystes till ett jubileumsår värt att fira med en 

medlemslunch. I jubileumslunchen som hölls den 9 oktober på Restaurang Kaksi Kanaa på Skatudden deltog 

exakt 100 personer av vilka ca 10 var inbjudna hedersmedlemmar samt representanter för Svenska 

Pensionärsförbundet och Helsingfors pensionärsföreningar. 

Medlemsantalet var vid årets ingång 371. Under året har 14 medlemmar avgått, 11 avlidit och 29 nya 

medlemmar antagits. 

Styrelsen ordförande              Nina Krogius 

 viceordförande            Lena Boström 

 sekreterare              Rea Holmberg 

 skattmästare                Kurt Grönholm 

 ordinarie medlem       Helena Aro 

 ordinarie medlem        Ingegerd Ghamgosar 

 ordinarie medlem        Eva Stockmann 

 ersättare               Eili Ervelä-Myréen 

 ersättare               Kate Hubbell 

 ersättare               Siv Lindholm 

Fördelningen av uppdrag 

Programplanering       Nina Krogius, Lena Boström och Kate Hubbell 

Medlemssekreterare  Siv Lindholm 

Mötes- och festvärdinneskap           

                  Helena Aro och Ingegerd Ghamgosar 

Motion ss promenader, biljard, petanque och qigong 

                 Ingegerd Ghamgosar, Clara von Bonsdorff (qigong) 

Informatör              Rea Holmberg 

Webmaster              Eili Ervelä-Myréen 

Teaterbesök och konserter (evenemang som skall betalas på förhand) 

              Siv Lindholm 

IT-handledare              Sven-Erik Krogius (utanför styrelsen) 

Verksamhetsgranskare  

            Tancred Johansson och Jürgen von Essen.  

             Ersättare:  Ramon Sanchez-Beyrath och Pirkko Ojala. 

Styrelsen sammanträdde 11 ggr under året. 

Stadgeenliga möten 

Föreningens vårmöte hölls den 14 mars i församlingssalen, Raumovägen 3. Som ordförande 

fungerade Birgitta Jansson-Koponen och som sekreterare Rea Holmberg. Efter mötet följde 

en presentation av Röda korsets vänverksamhet. Höstmötet med val av ordförande och 

styrelse hölls den 14 november på Saga-hemmet. Björn Federley var ordförande och Rea 
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Holmberg sekreterare. Före mötesförhandlingarna fick deltagarna höra ett föredrag om 

”Kungliga juveler” hållet av Ulla Tillander-Godenhielm. 

Medlemsinformation 

Inför terminstarten vår och höst sände föreningen ut sitt program, på våren även en 

förteckning på förtroendevalda med kontaktuppgifter samt faktura på medlemsavgiften. I år 

fick alla medlemmar dessutom inbjudan till 35 års-jubiléet per post.  Ett viktigt meddelande 

var även det om ändrad plats och tid för månadsträffarna, som i oktober-november hölls i 

Saga-hemmet.  Drygt 50% av medlemmarna nås per e-post.  Till dem skickas 

terminsskiftesförsändelsen per e-post dock så att något över 10 medlemmar, som inte har 

printer eller inte regelbundet har tillgång till en dator, får försändelsen både per e-post och 

per s.k. snigelpost. Under året skickades sammanlagt 59 gemensamma e-postmeddelanden 

till medlemmarna. Det var då fråga om programnyheter, ändringar, påminnelser och, 

preciseringar.  Därutöver förmedlades en mängd information från utomstående aktörer.  

Programbladet upptog även del av Samrådets begivenheter.  Hbl:s spalt Föreningar och 

sammankomster användes flitigt för aktuell information. Vår- och höstmötet aviserades i Hbl 

med betald annons. På föreningens hemsida, www.munksnejden.spfpension.fi  finns numera 

en programkalender, via vilken man även kan anmäla sig till kommande begivenheter. 

Programmet i sin helhet kan man klicka fram. Det går även att ansöka om medlemskap via 

hemsidan. Tidningen God Tid hör till medlemsförmånerna. 

Medlemsverksamhet 

Återkommande program dvs gruppaktiviteter: promenader 2 ggr per vecka. Biljard, allsång, 

qigong och bridge samt under utomhussäsongen petanque en gång per vecka. 

Regelbundna träffar under terminerna (ungefär som skolåret) 

Som tidigare år hölls träffarna två ggr per månad. Ändringar i servicecentralens tidtabell 

gjorde att alla träffar tidigarelades, att börja kl 13 (förut kl 14). På grund av renoveringar i 

församlingssalen flyttades alla månadsträffar i oktober och november till Saga-hemmet. 

Månadsträffarna startar med umgänge medlemmar emellan över en kaffe med dopp och 

därefter blir det program av varierande slag: 

10.01. Nyheter inom banksektorn – Aktia presenterar. 

30.01. Christian Sundgren om sin bok: Robert, Krupskaja och Sonja. 

14.02. Gunilla Harling-Kranck o. Kristian Slotte: Gatunamn i Helsingfors 

27.02. Anna Lena Bengelsdorff om Eirik Hornborg 

27.03. Folklivsforskare Anne Bergman: Påskfirandets traditioner 

11.04. Arthur Aminoff från Galerie Donner om antikviteter 

24.04. Marcus Rantala, diskussion om Helsingfors i politiken 

12.09. Ninna Cavonius om seniordans 

19.09. Carin Göthelid om svenska Yle 

10.10. Henrik Lax: Hur stabilt är Putins Ryssland? 

17.10. Äventyraren Pata Degerman om sina resor. 

21.11. Bengt och Birgitta Ström om sin resa till ön St Helena 
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Teater, konserter, muséer etc. 

06.01. Strauss-konsert på Finlandia-huset 

16.01. Ateneum: 52 själar – symbolismens landskap 1880-1910 

26.01. Sylvi ja Anita på Kaupunginteatteris lilla scen 

03.02. Musikalen Anything Goes/Stig Ombord på Fallåker 

07.02. Besök på Konkordia-hemmet på Apollogatan 

07.03. Teatermuséet, Kabelfabriken och lunch på Hima & Sali 

17.03. AV-teatern – komedin ”Bruden som visste för lite” 

03.04. Sohlbergska hemmet på Skatudden samt lunch på Kaksi Kanaa 

22.04. Chaplin, Svenska Teaterns Amos-scen 

26.09. Tekniska Muséet i Vik 

14.10. Tohtori Zivago, På Helsingin Kaupunginteatteri 

27.11. Ateneum: Konstnärssamhället vid Tusby träsk 

30.11. Herman Lindqvist på Svenska Teatern 

16.12. Muntra Musikanters julkonsert i Tempelplatsens kyrka 

Luncher 

02.02. Blini-lunch på Restaurang Glaspalatset 

01.05. Första Maj-lunch på Finlandia-huset 

25.10. Lunch på Restaurang Salutorget 

Luncher erbjöds också i samband med museibesök och utfärder 

Utfärder 

15.05. Dragsvik och Nylands brigad samt lunch i Hangö, På Kroken 

29.08. Världsarvsobjektet Verla – pappersbruket som muséum 

14.12. Borgå konstfabrik och julmarknader 

Fester 

23.05. Födelsedagsfest med underhållning av Lela och Lasse Nybergh 

09.10. 35 års-jubileumslunch: festtal av SPF-ordf. Ole Norrback, musik: Birger’s Ragtime Band 

06.11. Svenska dagen-fest i samarbete med 3 andra organisationer, gäst Nalle Valtiala 

12.12. Julfest med gröt samt julsånger, Lucia och sångduon Fiona 

Uppvaktningar 

föreningen uppvaktade: 

- Birgit Bärlund avtackades för utmärkt bridge-coaching under åren 

- till minnet av Gustav Fogde, föreningens mångåriga, mångsidiga allt-i-allo 

- Nina Krogius, föreningens gladlynta ordförande gratulerades på sin födelsedag 

- Kurt Grönholm avtackades för 11-årig gärning som kassör och mycket annat  

 

med anledning av 35 års-jubiléet blev föreningen uppvaktad av: 

- Arkadia pensionärer 

- Pensionärsföreningen Olympia 

- Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen 

- Samrådet i SPF Helsingfors 

- Svenska pensionärsförbundet 
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Munksnejden i God Tid 

En bild av styrelsen för år 2013 publicerades i God Tid nr 4 och i nummer 8 ingick Siv 

Lindholms berättelse om hur 35 års-jubiléet firades på Restaurang Kaksi Kanaa. 

Svenska pensionärsförbundet 

Förbundets vårmöte hölls i Pargas den 11.4. Föreningens delegater var Kurt Grönholm och 

Rea Holmberg. Höstmötet hölls i Tammerfors den 13.11. Där deltog Kurt Grönholm, Rea 

Holmberg och Nina Krogius som föreningens delegater. Eili Ervelä-Myréen deltog i kursen ”IT 

för handledare” i Vasa 24-25 september. I höstens IT-seminarium i Tammerfors deltog Sven-

Erik Krogius. 

Samrådet i SPF Helsingfors 

Samrådets i ordningen andra årsmöte hölls den 4 mars på SPF-kansliet. Som delegater deltog 

Kurt Grönholm, Rea Holmberg och Nina Krogius. Siv Lindholm fungerar som Samrådets 

sekreterare, Clara von Bonsdorff som researrangör och –ledare och Kurt Grönholm som 

verksamhetsgranskare. Clara von Bonsdorff är också ersättare i Samrådets styrelse. 

Konsumentrådet/Käyttäjäneuvosto vid Munksnäs servicecentral 

Berit Neumann-Lund fortsatte som föreningens representant i rådet. Föreningen har fått 

använda utrymmen i servicecentralen för bridge och qigong en gång i veckan och 

medlemsträff en gång i månaden. En del begränsningar och ändringar blev det från hösten 

2013. Enligt stadens nya anvisningar för centralen skall den verksamhet som på dagtid pågår i 

centralen vara öppen för alla – inte slutna möten för föreningens medlemmar. Våra möten 

kallas numera ofta träffar, språket är svenska. Vem som helst få titta in och lyssna.  

Servicecentralens terminer motsvarar skolterminerna. Förhandlingar om reserveringar av 

utrymmen sker på våren för att träda i kraft på hösten. 

Helsingin Eläkejärjestöt/Helsingfors pensionärorganisationer ry (HEJ) 

Föreningen är medlem i organisationen. 

Ekonomi 

Medlemsavgiften var €20,-, varav €11,- utgjorde förbundsavgift till Svenska 

pensionärsförbundet. I många år har Helsingfors stad stött föreningen med ett 

verksamhetsbidrag, som har använts för att subventionera bussresor, betala guidningar och 

till hyror. Efter årsskiftet 2013-14 meddelade staden att ett dylikt bidrag inte beviljas för år 

2014. Det betyder att föreningens budget har ett underskott på €1700,-.  Det blir en stor 

utmaning för styrelsen att genomföra verksamheten enligt fastställda planer och principer, 

men finna nya möjligheter att finansiera verksamheten. 

 

Styrelsen 


