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Välbesökt månadsträff i april 

Pensionärsföreningen Vi Norrifråns månadsträff den 5 april i Mikaelsalen lockade 110 deltagare. 

Stämningen var god och programmet omväxlande. Det bjöds på juridisk sakkunskap, vacker solosång 

till fint ackompanjemang, sång av pensionärskören Vi Norrifrån samt en avkopplande kaffepaus. 

Naturligtvis ingick allsång och allmän information i programmet. 

Vicehäradshövding Freja Häggblom berättade sakligt och informativt om 

intressebevakningsfullmakten som är en officiell fullmakt och en god hjälp om man blir sjuk eller 

kraftlös och inte själv kan sköta sina angelägenheter. Med en sådan fullmakt kan man själv bestämma 

vem som ansvarar för ens ekonomi och vård i en sådan situation. 

En intressebevakningsfullmakt träder i kraft först när magistraten fastställer den efter att ha hört din 

åsikt och fått ett läkarintyg. Före det har den ingen verkan. Vill man ha en fullmakt med omedelbar 

verkan, skall man skriva en vanlig fullmakt, påpekade Häggblom som svarade på frågor i anslutning 

till anförandet. 

Matts Möller ackompanjerad av Rolf Lindqvist på pianot bjöd på fyra sånger ur sin rika repertoar. 

Naturligtvis fanns Alexander Slotte och Elvis med. Mångas tankar återvände till ungdomstiden och 

danstillställningarna runt om i nejden. Rauno Lehtinens ”On hetki” som översatts till svenska av Carl-

Gustav Krokfors var ett av paradnumren som framfördes. 

Nästa månadsträff hålls den 3 maj. Regionens ordförande Anita Ismark kommer på besök. Lotteri, 

information och lättare programnummer ingår. Den 14 - 15 maj anordnas Pensionärsparlamentet i 

Vasa tillsammans med pensionärsföreningarna i Västerbotten. 

I juni anordnas HEMLIGA RESAN och den 16 - 18 juli planerar vi tillsammans med Karleby resebyrå en 

sommarresa till östra Finland. Regionens sommardag hålls den 1 augusti i Forsby paviljong. För 

dansmusiken svarar Guns Rosor. Närmare om händelserna på majmötet! 

 

   

Vicehäradshövding Freja Häggblom gav                Rolf Lindqvist och Matts Möller bjöd på fin                                       

juridiska råd vid månadsträffen.                              musikalisk underhållning. 

                                    Birgitta Sundvik svarade för blomsterhyllningen.   

        Foto: Ole Granholm. 

 

 


