
Pensionärsföreningen Vi 

Norrifrån r.f. 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 

Styrelsen har bestått av Greta-Lisa Nilsson, ordförande, Nils-Erik 

Björndahl, viceordförande, Ole Granholm, sekreterare, Britt-Mari 

Jylhä, kassör, Annelie Pelo, pressombud samt Ingmar Kullas, ordinarie 

medlem.  

Som ersättare har Birgitta Sundvik och Karl G. Andersson fungerat. 

Stina Stenman har verkat som medlemsansvarig och Nils Nilsson har 

fungerat som resekoordinator. Som webbredaktörer har Ole 

Granholm och Karl G. Andersson fungerat. Greta-Lisa Nilsson har 

fungerat som viceordförande i SPF Österbottens styrelse. 

Gunvor Gussander och Ninni Källström har verkat som 

verksamhetsgranskare med Märta Tepsell och Mona Brännkärr som 

ersättare. 

Medlemsavgiften har hållits oförändrad eller 15 euro, varav 11 euro 

går till förbundet. Styrelsens ordförande har erhållit 170 euro i 

kostnadsersättning, sekreteraren, kassören och pressombudet 85 

euro. Verksamhetsgranskarnas arvode har utgått enligt räkning. I 

resekostnader har erlagts hälften av vad allmänna normer 

förutsätter. 

Årsmötet hölls den 3 mars i Mikaelsalen. Styrelsen har 

sammankommit till regelbundna möten och haft telefonkontakt vid 

behov. Månadsträffarna i Mikaelsalen har samlat medlemmarna till 

gemytlig och uppiggande samvaro. Pensionärskören under John 

Storbackas ledning har samlats till övning varje måndag och glatt oss 

med sina sånger. Programinslagen har varit varierande och 

stimulerande. 



Månadsträffar under året.  

Årets första månadsträff hölls den 4 februari. Ordförande Greta-Lisa Nilsson 

hälsade välkommen och lämpligt inför Runebergsdagen läste hon en dikt av 

nationalskalden. Pensionärskören uppträdde med fyra sånger under John 

Storbackas ledning.  

Holger Snickars berättade barndomsminnen vid februariträffen. 

Dagens inbjudna gäst Holger Snickars med rötter i Malax berättade 

barndomsminnen från hembygden. Carl Kurtén som är vår representant i 

Karleby stads äldre råd informerade om aktuella projekt inom äldreomsorgen. 



 

Aila Wikström ackompanjerad av Seppo Kauppila på piano bjöd på en trevlig 

sångstund. 

Körmedlemmen Aila Wikström bjöd på en trevlig sångstund ackompanjerad av 

Seppo Kauppila på piano. Ole Granholm gav en presentation av fakta om 

jordens befolkning, skillnaden mellan rika och fattiga, krig och elände, 

flyktingsituationen, befolkningsrörelser med paralleller till karelarnas 

evakuering, emigrationen till Nordamerika och andra kontinenter samt 

emigrationen till Sverige efter kriget. 



Månadsträffen den 3 mars som samtidigt var föreningens årsmöte inleddes 

med Slumrande toner. Vid parentationen tändes ett ljus och Stina Stenman 

läste upp namnen på de medlemmar som gått bort under året. Kören sjöng 

stämningsfullt ”Vila i mig” varefter Greta-Lisa Nilsson läste dikten ”Det är 

vackrast när det skymmer”. 

 

Simo Korkea-aho från Härmä rehabiliteringscenter informerade om kursut-

budet. Här tillsammans med Nils och Greta-Lisa Nilsson. 

Dagens inbjudna talare var Simo Korkea-aho, sakkunnig inom rehabilitering och 

arbetshälsa i Härmä rehabiliteringscenter. Han berättade om kursutbudet och 

att det ordnas helt svenskspråkiga kurser. Pensionärskören framförde tre 

sånger och efter pausen var det dags för årsmöte. 

Föreningens ordförande Greta-Lisa Nilsson hälsade välkommen och öppnade 

årsmötet. Till ordförande för mötet valdes Ingmar Kullas och till sekreterare Ole 



Granholm. Greta-Lisa Nilsson återvaldes enhälligt till ordförande för föreningen 

och tackade för förtroendet. Styrelsemedlemmarna Nils-Erik Björndahl, Ole 

Granholm, Britt-Mari Jylhä, Annelie Pelo och Ingmar Kullas återvaldes, samma 

gällde ersättarna Birgitta Sundvik och Karl G. Andersson. Även revisorerna och 

deras ersättare fick förnyat förtroende. 

Medlemsavgiften förblir oförändrad eller 15 euro. Övriga arvoden och 

ersättningar fortsätter på samma nivå som tidigare. Föreningen har 369 

medlemmar. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas utlåtande 

föredrogs och godkändes varefter styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 

beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet godkände 

även verksamhetsplanen och budgeten för det pågående året (2016). 

Vid månadsträffen den 7 april medverkade Ragny Mutka som forskar i våra 

dialekter. Hon ingår i arbetsgruppen ”Dialektens vänner” som bland annat gett 

ut ”Dialektboken”. Vi fick höra exempel på lustiga dialektala ord och hur de 

uttalas. Som allmän regel påpekar Ragny att man skall skriva som det låter.  

 

Ragny Mutka gav exempel på lustiga dialektala ord vid aprilmötet.  

Ordförande Greta-Lisa Nilsson hälsade välkommen och talade om våren som 

för oss mot ljusare tider. Pensionärskören under John Storbackas ledning 

uppträdde med tre sånger. Dagens lotteri gav många lyckliga vinnare. 



Vid månadsträffen den 12 maj medverkade regionordförande Henrik Svarfvar. 

Han informerade om förbundets och region Österbottens verksamhet, om 

pensionärernas förändrade situation och kommande aktiviteter.  

 

Regionstyrelsens ordförande Henrik Svarfvar medverkade vid majmötet. Här 

tillsammans med hustrun Carita. 

Pensionärskören med dirigent John Storbacka och Leni Granholm vid pianot 

stod för den musikaliska underhållningen. Det blev många vackra sånger i 

vårens och sommarens tecken.  

Ordförande Greta-Lisa Nilsson berättade om föreningens planerade resa till 

Gotland i augusti och Hemliga resan i början av september. Som avslutning 

tackade hon alla som deltagit i träffen och önskade alla en riktig trevlig 

sommar. 

Höstens verksamhet inleddes den 1 september. Efter allsången ”Min 

hembygd” hälsade ordförande Greta-Lisa Nilsson dagens gäst vhdg Bo-Sanfrid 

Höglund, pensionärskören och alla närvarande varmt välkomna. 



Bo-Sanfrid berättade om sina traumatiska upplevelser i samband med 

flygolyckan i Kvevlax 1961 då hans far omkom. Totalt miste 25 personer livet i 

det som till dags dato är den största civila flygkatastrofen i Finland. Bo-Sanfrid 

var 16 år när katastrofen inträffade och någon krishantering existerade inte. 

 

Bo-Sanfrid Höglund berättade om bok ”Planet har störtat vid septembermötet”. 

Därför ville han senare i livet börja utforska hur det egentligen gått till. Han fick 

tillgång till arkiv, protokoll och fotografier. Hans forskningar utmynnade i boken 

”Planet har störtat” som utkommit på förlaget Scriptum. För Bo-Sanfrid blev 

boken ett sorgearbete och hjälpte honom att försonas med den svåra 

händelsen. 

Som avslutning på sitt anförande sjöng han flera sånger till eget 

ackompanjemang. Stämningen steg märkbart och alla var mäkta imponerade 

över hans röst och sång. Genom Bo-Sanfrid Höglunds besök fick höstens 

verksamhet en fin öppning. 

Till oktoberträffen den 6 oktober var Carola Wiik och Per Nilsson inbjudna 

gäster. Pensionärskören ledd av John Storbacka medverkade med vacker sång. 



Programmet inleddes med Erna Tauros välkända ”Höstvisa” som sjöngs 

unisont. 

Föreningens sekreterare Ole Granholm hälsade välkommen. I sitt anförande 

tog han upp hälsovårdsreformen och hur den kan påverka oss enskilda 

människor. Denna vecka firar vi de äldres vecka och man kan undra hur det blir 

med äldrevården i framtiden?  I Karleby bor 47 570 personer, av dem är drygt 

11 500 pensionärer.  

Många äldre personer känner sig ensamma. Det skärs i personalen och allt 

färre händer skall sköta allt fler patienter när ekonomin kärvar. Kan 

volontärspoolen som riktar sig till seniorer och ensamma personer bli ett 

välkommet komplement? 

Projektledare Carola Wiik informerade om volontärverksamheten. 

Ordet gavs till Carola Wiik som berättade om projektet hon är engagerad i, 

nämligen koordineringen av den uppsökande volontärverksamheten i Karleby- 

Jakobstadsregionen.  

 

 

 

 

Byt bild på Carola Wiik!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom allt fler människor väntas bo hemma så länge som möjligt och medel 

skall sparas, kommer det antagligen att finnas ett ökat behov av frivillig 

verksamhet i framtiden, påpekade hon. 



 

 

Globetrottern Per Nilsson berättade om sin resor hemma och utomlands. 

Per Nilsson tog oss med på intressanta vandringar både i hemlandet och 

utomlands. Han visade fina och informativa bilder från vandringar som han 

gjort tillsammans med sin hustru Carina. Per poängterade att vandringarna 

även kan ha en positiv inverkan på hälsa och välmående. 

Allt känns bättre när man rör sig i naturen, påpekade han. Man får bättre 

motståndskraft, man får storslagna naturupplevelser, får se länder och bekanta 

sig med olika kulturer.  

Vid föreningens månadsträff den 3 november medverkade regionombudsman 

Patrick Ragnäs och bankdirektör Gita Hassel från Aktia. Träffen inleddes med 

”Modersmålets” sång varefter ordförande Greta-Lisa Nilsson hälsade 

välkommen. Hon talade om hösten som en givande tid för möten med 



människor i vardagen och i föreningsverksamheten. Pensionärskören med 

dirigent John Storbacka framförde sin vackra lystringssång, samt tre andra 

visor. 

 

Regionombudsman Patrick Ragnäs gästade föreningen i november. Här 

tillsammans med föreningens ordförande Greta-Lisa Nilsson. 

Regionombudsman Patrick Ragnäs som i fem år verkat som ombudsman 

berättade om sina arbetsuppgifter inom regionen och pensionärsförbundet. 

Han konstaterade att förbundet består av 75 svenska föreningar, varav 25 

verkar i Österbotten.  

Patrick berättade om Region Österbottens rese-, tävlings- och 

utbildningsverksamhet samt utvecklandet av samarbetet mellan föreningarna 

och utbyte av aktiviteter med pensionärsföreningar i Västerbotten. 



Bankdirektör Gita Hassel informerade om Aktia Bank och om banktjänster som 

kan vara aktuella för pensionärer. Majoriteten av bankens kunder är 

privatpersoner och bankens mål är nöjda kunder. Därför satsar man på 

rådgivning. Hassel är anträffbar på kontoret i Karleby, men är även direktör för 

Jakobstads- och Nykarlebykontoret. 

 

Bankdirektör Gita Hassel. 

Föreningens julfest den 8 december lockade 130 deltagare. Det rådde en 

högtidlig stämning när julfestbesökarna stod upp och sjöng psalmen 



”Hosianna”. När John Storbacka sedan läste julevangeliet var stämningen 

fullkomlig.  

Ordförande Greta-Lisa Nilsson hälsade välkommen och betonade hur julen tar 

oss tillbaka till barndomens jular och att vi förhoppningsvis för traditionerna 

vidare till våra barn och barnbarn. 

 

 

Göran Hägg och Leni Granholm bjöd på fin musik vid julfesten. 

Leni Granholm, piano och Göran Hägg, saxofon, bjöd på stämningsfull musik 

som ”O, Heliga natt”, ”Ave Maria” och ”Jul, strålande jul”. Dessutom 

ackompanjerade de vissa av pensionärskörens sånger och allsången.  



Till en lyckad julfest hör naturligtvis också julgröt, fruktkompott och kaffe med 

jultårta. Föreningens sekreterare Ole Granholm uppmärksammades för 

förtjänstmedaljen i silver som har erhållit av Karleby stad. Föreningens 

ordförande Greta-Lisa Nilsson, dagens medverkande och kökets personal  

 

Pensionärskören under John Storbackas ledning uppträdde under julfesten. 

avtackades med blomsterbukett och rosor. Den välbesökta julfesten avslutades 

med ”Sylvias julvisa”. 

Sammandraget från månadsträffarna bygger på Annelie Pelos rapportering till 

pressen. 

Övriga händelser och annan information: 

Vi Norrifrån har egen hemsida och finns även på Facebook. Ole Granholm och 

Karl G. Andersson har fungerat som webbredaktörer. Hemsidan kommer att 

omstruktureras under år 2017. 

Föreningens sommarresa gick till Gotland 15-20 augusti. Den samlade 30 

resenärer, varav 26 från den egna föreningen. Det regniga vädret lade lite 

sordin på resan som annars bjöd på intressanta upplevelser. Speciellt 

guidningen var ypperlig. Resan till Rhodos i april lockade 15 deltagare. 

Hemliga resan till Seinäjoki den 8 september blev en positiv överraskning. 

Nästan en fullsatt buss, 56 personer, styrde kosan mot Sydösterbottens 



huvudstad Seinäjoki. Där mötte vår intressanta guide Helena Nyqvist-Koivisto, 

född i Nedervetil men uppväxt i Karleby. Vädret var det bästa tänkbara.  

 

Sommarresan till Gotland 15-20 augusti samlade 30 deltagare. Här poserar 

ressällskapet framför Öja kyrka på Gotland. 

 



Hemliga resan till Seinäjoki den 8 september blev framgångsrik. Humöret var på 

topp. Den lekamliga spisen inte att förglömma. 

Föreningen deltog med två lag i pidroturneringen som anordnades i Oravais i 

den 23 november. Laget Atle Granqvist och Olav Slotte tog hem silvret i den 

spännande finalen. Andra laget med Hans Lindell och Johan Lindkvist nådde 

inte finalstatus. 

Föreningen deltog även i årets frågesportturnering, men laget kvalificerade sig 

inte för en plats i finalen. I laget ingick Ragny Mutka, Peter Granqvist och Ole 

Granholm.  

Ole Granholm och Annelie Pelo deltog i en skrivarkurs som hölls i Svenska 

gården i Jakobstad den 17 mars. Vid kursen lärde God Tids chefredaktör 

Markus West ut enkla knep hur man skriver en bättre text, en text som blir 

både publicerad och läst. Även bildhantering ingick i kursprogrammet. 

Föreningen har ett samarbetsavtal med Pettersborg och medverkar med 

historiska föreläsningar, motionsdans, sång- och musikframträdanden samt 

diktläsning. Medlemmar i föreningen deltar även i vattengymnastik, simning 

och motion i olika former i arbetarinstitutets regi. Bowlarna övar varje torsdag 

under höst- och vintermånaderna och sommartid träffas golfintresserade 

pensionärer på golfbanan. 

Pensionärskören övar varje måndag och medverkar vid föreningens 

månadsträffar och olika tillställningar som föreningen och organisationer 

anordnar. I våras besökte kören sina sångarvänner i Kalix. Medlemmar ur kören 

deltog även i PangSångFesten i Esbo kulturhus 

Lördagsdansen den 12 november med den unga orkestern Guns Rosor lockade 

ett par hundra dansanta pensionärer till Jungsborg. Tillställningen har blivit 

populär och manar till fortsättning. Nettointäkterna från dansen gick till förmån 

för pensionärskören som skötte serveringen. 

Greta-Lisa Nilsson som suttit två perioder i regionstyrelsen, de senaste som 

dess viceordförande, ställde inte upp för återval. I hennes ställe valdes Ole 

Granholm. 

Föreningen har deltagit i förbundets och regionens möten, resor, teater och 

andra tillställningar. Höstkryssningen med Wasa Lines var populär. I 

kryssningen deltog ett 30-tal av föreningens medlemmar. 



Under året har Vi Norrifrån erhållit understöd/bidrag från Svenska 

kulturfonden/förbundspaketet 600 €, Pensionärsstiftelsen 200 €, Stiftelsen 

kulturfonden för Gamlakarlebynejden 700 €, Karleby stad för uppträdanden 

200 €, totalt 1 700 € . Vi tackar våra bidragsgivare, annonsörer och 

samarbetspartner. 

Under verksamhetsåret har föreningen fått 17 nya medlemmar. 9 medlemmar 

har avlidit och 4 medlemmar har utskrivits av olika orsaker. Det betyder att Vi 

Norrifrån per den 31 december 2016 hade 373 medlemmar. 

Styrelsen tackar alla medlemmar som troget och på olika sätt deltagit i 

verksamheten samt bidragit till gemenskapen. 

 

Karleby den 12 februari 2017 

 

Greta-Lisa Nilsson   Ole Granholm 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


