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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 

Styrelsen har bestått av Ole Granholm, ordförande, Ingmar Kullas, 

viceordförande, Birgitta Nygård, sekreterare, Britt-Mari Jylhä, kassör, Annelie 

Pelo, pressombud avlidit 28.6.2017 samt Nils-Erik Björndahl, ordinarie medlem. 

Som ersättare har Birgitta Sundvik och Karl G. Andersson fungerat. Britt-Mari 

Jylhä har verkat som medlemsansvarig. Som webbredaktörer har Ole Granholm, 

Birgitta Nygård och Karl G. Andersson fungerat. 

Ole Granholm blev invald som styrelsemedlem i SPF Österbottens styrelse. 

Gunvor Gussander och Ninni Källström har verkat som verksamhetsgranskare 

med Märta Tepsell och Mona Brännkärr som ersättare. 

Medlemsavgiften har varit 20 euro, varav 11 euro går till förbundet. Styrelsens 

ordförande har erhållit 170 euro i kostnadsersättning, sekreteraren och 

kassören 85 euro. Verksamhetsgranskarnas arvode har utgått enligt räkning. I 

resekostnader har erlagts hälften av vad allmänna normer förutsätter. 

Årsmötet hölls den 2 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 dvs trivseleftermiddagen den 17 januari i Karleby 

stadshus blev en trevlig tillställning. Drygt 120 personer tog del av det 

omväxlande programmet med ett tankeväckande tal under rubriken ”Livets 

mening” av författaren Merete Mazzarella. Vi Norrifråns ordförande Greta-Lisa 

Nilsson hälsade välkommen och läste dikten ”Ett ensamt skidspår” senare i 

programmet. Stadsdirektör Stina Mattila framförde stadens hälsning. 

Pensionärskören under John Storbackas ledning framförde tre sånger. För 

musiken svarade Leni Granholm och Göran Hägg. Under pausen kunde 

besökarna bekanta sig med ett 20-tal av Merete Mazzarellas böcker samt njuta 



av kaffe med tilltugg under trevliga former. Ordförande Greta-Lisa Nilsson 

tackade alla som medverkat i programmet samt den talrika publiken som ställt 

upp. 

Månadsträffen den 2 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. Minnesstunden 

avslutades med en tyst minut, recitation av ordförande och pensionärskören 

sjöng stämningsfullt ”Vila i mig”. 

Pensionärskören med dirigent John Storbacka underhöll med vacker sång och 

när kaffet avnjutitis var det dags för årsmötet. Ett 70-tal medlemmar närvar. 

Föreningens ordförande Greta-Lisa Nilsson hälsade välkommen och öppnade 

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

Granholm. Ole Granholm valdes till ny ordförande han efterträder Greta-Lisa 

Nilsson som efter åtta år som styrelseordförande undanbad sig återval.  

Styrelsemedlemmarna Nils-Erik Björndahl, Britt-Mari Jylhä, Annelie Pelo och 

Ingmar Kullas återvaldes och till ny styrelsemedlem valdes Birgitta Nygård. 

Ersättarna Birgitta Sundvik och Karl G. Andersson fick även förnyat förtroende. 

Gunvor Gussander och Ninni Källström fortsätter som verksamhetsgranskare 

med Märta Tepsell och Mona Brännkärr som ersättare. 

Medlemsavgiften som hållits på samma nivå från 2010 höjdes från 15 euro till 

20 euro.  Arvoden och kostnadsersättningar bibehålls på samma nivå som 

tidigare. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas 

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 (2017). 

Föreningens mångåriga ordförande Greta-Lisa Nilsson avtackades av 

föreningens nyvalda ordförande Ole Granholm för sina insatser och kallades till 

Vi Norrifråns hedersordförande. 

Månadsträffen den 6 april 

Viceordförande Ingmar Kullas hälsade välkommen.  Ca 90 medlemmar närvar. 

Pensionärskören uppträdde med fyra sånger under John Storbackas ledning 

samt Marianne Cygnel och Ingmar underhöll med musik. 



Dagens gäst var utvecklingschef Jussi Salminen från Karleby Soite som berättade 

om social- och hälsovårdsreformen och dess följdverkningar för oss. Vi fick höra 

hur viktigt det är med hälsoorganisationen Soites språkprogram, som strävar 

efter att erbjuda tvåspråkig och människonära service till klienterna i vår 

samkommun. 

Vid månadsträffen den 4 maj berättade historikern Håkan Wikström om 

Finlands väg till självständighet med början från 1700 talet, detta var lämpligt i 

samband med firandet av Finlands 100 års självständighet. 

Pensionärskören med dirigent John Storbacka stod för den musikaliska 

underhållningen. Det blev många vackra sånger i vårens och sommarens 

tecken. 

Dagens lotteri gav många lyckliga vinnare. Ca hundra pensionärer mötte upp. 

Som avslutning tackade ordförande Ole Granholm alla som deltagit i träffen och 

önskade alla en riktig trevlig sommar. 

Höstens verksamhet inleddes den 7 september. Ordförande Ole Granholm 

hälsade dagens gäst den internationellt kände konservatorn Eirik Granqvist med 

hustrun Danielle, pensionärskören och alla närvarande varmt välkomna. Ca 85 

medlemmar deltog. 

Eirik Granqvist höll ett intressant anförande om den världsberömda 

utställningen ”Prehistorama” om livets och människans evolution och berättade 

om en 36 000 år gammal stäppbison som varit infryst i inlandsisen i Alaska 

sedan istiden. I sitt föredrag som han kompletterade med beskrivande bilder 

koncentrerade han sig främst på sin verksamhet i Kina, Shanghai, Tibet, 

Mongoliet och Thailand. 

Pensionärskören bjöd på flera vackra sånger under ledning av dess dirigent John 

Storbacka. Föreningens mångåriga styrelsemedlem Anneli Pelo, föreningens 

presskontakt och ”blomsterflicka” som avlidit 28 juni hedrades med en tyst 

minut. 

Oktoberträffen den 5 oktober inföll mitt under De äldres vecka som firats 

sedan 1954 med de äldres situation på agendan. Det konstaterade ordförande 

Ole Granholm när han hälsade alla välkomna. 

Pensionärskören Vi Norrifrån och dess dirigent John Storbacka framförde tre 

sånger av Evert Taube. 



Dagens gäst Simo Korkea-Aho, ansvarig för försäljning och rehabilitering vid 

Härmä rehab konstaterade att alla behöver avkoppling och omväxling i tillvaron. 

Med stigande ålder blir vi också i behov av rehabilitering. Han informerade om 

rehabiliteringscentrets skräddarsydda kurser och presenterade olika 

semesterpaket för enskilda och grupper.  

I höstlotteriet fanns fina vinster och endagssemestern i Härmä 

rehabiliteringscenter för två personer tillföll Ingmar Kullas. Dagen avslutades 

med allsång. 

Vid föreningens månadsträff den 2 november berättade dagens gäst 

författaren Lars Strang, född och uppvuxen i Karleby om sin bok De okuvliga. 

Boken handlar om Stora ofreden och dess följdverkningar ur Karleby perspektiv. 

De fiktiva personerna var hemma från Gamle Carleby. 

Äldre rådets nyvalda ordförande Roy Sabel redogjorde för senaste nytt gällande 

hälso- och sjukvårdsreformen. Pensionärskören med dirigent John Storbacka 

uppträdde. Ca 95 medlemmar deltog. 

Föreningens julfest den 16 december lockade ca 110 medlemmar. 

Karlebynejdens Lucia Vilhelmina Hagström och hennes tärnor Cia Lindskog och 

Roosa Friis gav en stämningsfull inramning åt föreningens julfest i Mikaelsalen. 

Efter luciatrions framträdande sjöngs inledningspsalmen ”Hosianna”. Därefter 

följde ”Julevangeliet” som framfördes av John Storbacka, varefter föreningens 

ordförande Ole Granholm hälsade festbesökarna och alla medverkande i 

programmet välkomna.  

För det musikaliska inslaget stod saxofonisten Göran Hägg som 

ackompanjerades av Rolf Lindqvist på piano med ”Betlehem du lilla stad” och 

Konsta Jylhäs ”Joulun laulu”. Helena Nyberg framförde med känsla dikterna 

”Psalmodikon” av Anders Österling och ”Helg” av Ragnar Jändel.  

Därefter uppträdde pensionärskören med fyra sånger under dirigent John 

Storbackas ledning och med Leni Granholm vid pianot. Kören inledde med ”Jesu 

födelse” med text av Siw Saarukka och komponerad av K.G Sundman. Kören 

fortsatte med Carolas julsång ”Himlen i min famn”, i arrangemang av K-G 

Sundman.  

Sedan framförde kören ”Stjärnan” med text av Lena Frilund, komponerad av 

Frej Högdahl. Efter ”Trettondagsvandring”, en vinterpsalm från Åland, musik av 

Knut Grussner och arrangemang för körer av K-G Sundman, var det tid att 



avnjuta den välsmakande julgröten med fruktsoppa, skinksmörgås och kaffe 

med pepparkaka. 

Efter pausen stod Göran Hägg och Rolf Lindqvist åter i tur. De framförde 

stämningsfullt de kända låtarna ”Amazing Grace”, ”White Christmas” och 

”Falling in Love”. Därefter ledde Ingmar Kullas allsången som bjöd på ett par 

lättare julsånger. 

Sedan samlades kören och uppträdde med två sånger. De inledde med ”När 

ljusen skall tändas där hemma” och avlutade med ”Vi äro musikanter”. Som 

avslutningssång sjöngs unisont ”Sylvias julvisa”. 

Därefter blomsterhyllningar och avslutningsord av Ole Granholm som tackade 

alla som medverkat i programmet samt deltagit i festen. Han önskade alla En 

Fridfull jul och ett riktigt Gott Nytt År 2018. 

Övriga händelser och annan information: 

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

och Karl G. Andersson har fungerat som webbredaktörer. 

Den 15 februari 2017 hölls frågesportuttagning i Vasa. I Vi Norrifråns lag deltog 

Ragny Mutka, Peter Granqvist och Ole Granholm. Laget nådde inte finalplats 

utan stannade på sjunde plats i den spännande tävlingen. 

I PangSångFesten i Esbo 10 - 12 februari 2017 deltog 16 sångare/medlemmar 

från föreningen. Tillställningen var mycket uppskattad och siktet är inställt på 

nästa sångfest som hålls 2019. 

Den 6 mars 2017 hölls skolning i medlemsregisterhantering på stadshuset i 

Karleby. Närvarande från föreningen var Ole Granholm, Britt-Mari Jylhä, Birgitta 

Nygård och Birgitta Sundvik. Föreningen har börjat använda det nya 

medlemsregistret och har ingått avtal med Svenska pensionärsförbundet om att 

använda det medlemsregister som tillhandahålls av Webbhuset. Britt-Mari Jylhä 

är huvudanvändare, samt Birgitta Nygård och Birgitta Sundvik har 

inloggningsrättigheter medan övriga styrelsen har läsrättigheter. 

Den 6 april 2017 höll Svenska pensionärsförbundet i Österbotten vårmöte i 

Närpes. Vår förening representerades vid mötet av Nils-Erik och Dagny 

Björndahl. 

Hedersordförande Greta-Lisa Nilsson premierad i Vasa 



Vid Svenska pensionärsförbundets vårmöte i Vasa de 25 april 2017 överräckte 

förbundets ordförande Ole Norrback pensionärsförbundets bordstandard till 

Greta-Lisa Nilsson som tack för hennes gedigna insatser inom 

pensionärsorganisationerna i Svenskfinland. Föreningen representerades på 

årsmötet av Ole Granholm och Britt-Mari Jylhä. 

En introduktionsdag hölls 1.6.2017 för nyvalda ordförande och sekreterare i 

Seniorpunkten i Korsholm. Ole Granholm och Birgitta Nygård deltog. 

Den 18 – 19 maj 2017 anordnades Kvarkens pensionärsparlament i Lycksele. 

Detta är ett samprojekt mellan SPF Österbotten och SPF Seniorerna 

Västerbotten. Birgitta Nygård och Ingmar Kullas deltog i parlamentet från vår 

förening. Ole Granholm deltog som Region Österbottens representant. Syftet 

med parlamentet är i första hand att utveckla kontakter och relationer mellan 

våra föreningar på var sida om Kvarken.   

År 2018 kommer ett motsvarande parlament att hållas i Vasa. Programmet i 

Lycksele var mycket högklassigt, med bland annat professor Yngve Gustavsson 

som en av föreläsarna. Dessutom fanns i programmet en så kallad speeddejting 

mellan föreningarna, där alla föreningar hade möjlighet att träffa varandra 

under några minuter för att lära känna varandra och skapa kontakter för 

förutsättningar för framtida utbyte. 

Hemliga resan till Terjärv den 8 juni 2017 blev en trevlig inledning på 

sommaren. Vädret var det bästa tänkbara och de drygt 50 pensionärer som 

deltog i resan fick uppleva den vackra och omväxlande naturen i Terjärv i bästa 

försommarskrud. Vi besökte Rani Plast där Ulrika Ahlbäck informerade om det 

framgångsrika familjeföretaget som drivs från Terjärv och har snart hela världen 

som marknadsområde. Företaget grundades 1955.                                       

Därefter besökte vi företaget Mini Maid som startade år 1986. Karl-Gustav 

Grahn berättade om företaget som idag är ett världsledande företag när det 

gäller tillverkning av papperstallrikar. Merparten av produktionen går på export.                                                                                                                         

Göran Byskata visade upp hembygdsgården och byggnaderna på 

museiområdet.                                                                                                                     

Mat avnjöts på restaurang Marina. Kantor Ronny Borgmästars presenterade 

Terjärv församling och dess kyrkor under 350 år. Eftermiddagskaffet fick vi 

avnjuta i det nyrenoverade församlingshemmet.                                                                                                    



Som guide på vår resa var Nils-Anders Granvik. Hans kunskaper om hembygden, 

dess bebyggelse och historia gav guldkant åt resan. Terjärv som av Topelius 

kallades Österbottens pärla visade sig ha täckning i verkligheten denna vackra 

försommardag. 

Sommardagen 2 augusti i Åminne folkpark lockade över 600 pensionärer. 

Festtalet hölls av EU-parlamentariker Nils Torvalds. Han framhöll i sitt tal bl.a. 

att det är den lokala företagsamheten som är grunden för sammanhållningen 

för samhällsbyggandet. Dessutom deltog ”Superhurri” Fredrik Smulter och Sofie 

Lundell.  

Dagens höjdpunkt var ett uppträdande av Bellevue-kvartetten från 

Musikfestspelen Korsholm. Dans till tonerna av Jonzons från Petalax. 

Busstransport ordnades tillsammans med Kronoby, Terjärv och Esse. Från vår 

förening deltog 16 medlemmar. 

Den 24 augusti 2017 anordnades en inspirationsdag för föreningens ordförande 

och kassörer i Seniorpunkten i Korsholm. Ole Granholm och Britt-Mari Jylhä 

deltog. 

Den 29 augusti 2017 anordnades en kurs i Nedervetil i att skriva på föreningens 

webbplats. I kursen deltog Ole Granholm, Birgitta Nygård och Karl G. 

Andersson. Genomgicks vår hemsida och den börjar vara som vi vill ha den. 

Den 5 september 2017 hölls en träff för it-handledare eller styrelsemedlemmar 

som är intresserade att diskutera it-verksamhet i Svenska gården i Jakobstad. 

Ole Granholm och Britt-Mari Jylhä deltog.   

22.9.2017 hölls regionens endagskryssning med Wasaline med show av Arja 

Saijonmaa. Buss från Karleby. Från vår förening deltog 11 medlemmar. I 

programmet presenterade olika resebyråer sina resor. SÖU anordnade 

pidroturnering och speeddejting för pensionärer. Skärgårdsbordet var 

välsmakande men tyvärr förekom köande till matsalen vilket inte var så trevligt. 

På styrelsemötet 5.10.2017 deltog Regionombudsman Patrik Ragnäs. Han 

informerade om vad som är på gång inom regionen. 

Den 24 oktober 2017 hölls på Norrvalla ett seminarium under rubriken ”Åldras 

tryggt på dina villkor”. Ett seminarium kring vardagsjuridik och andra för oss 

äldre aktuella frågor. Från föreningen deltog Birgitta Sundvik, Britta Emet, Karl 

G. Andersson och Ole Granholm. Stor uppslutning och goda föreläsare. 



Den 28 oktober 2017 besökte 22 medlemmar musikalen Ingvar på Wasa teater 

tillsammans med Luckan. Lunch på Vallonia före musikalen. 

Den 2 november 2017 höll Region Österbotten höstmöte i Svenska gården i 

Jakobstad. Föreningens representanter var Birgitta Nygård, Nils-Erik Björndahl 

och Ingmar Kullas. Ole Granholm deltog som medlem i regionstyrelsen. Som ny 

ordförande för regionen valdes Anita Ismark f.o.m. 1.11.2017 istället för tidigare 

ordföranden Henrik Svarvar som avlidit under året. 

Den 9 november 2017 ordnades regionens pidrotävling i Oravais. Föreningen 

deltog med två lag. Atle Granqvist och Olav Slotte tog en sjätte plats och det 

andra laget med John Lindqvist och Hans Lindell kom på 22 plats. 

Den 11 november 2017 medverkade föreningen i föreningarnas dag på 

stadsbiblioteket. Britt-Mari Jylhä, Birgitta Sundvik, Ingmar Kullas och Ole 

Granholm representerade föreningen. Trevlig tillställning som gav nya kontakter. 

Allsångskonserten lördagen den 11 november 2017 på Jungsborg i Evert 

Taubes anda som arrangerades av Pensionärskören Vi Norrifrån blev en fin 

tillställning. Kören framförde 11 sånger, börjande med Sjösala vals och 

avslutade med Fragancia. Allsången omfattade åtta sånger. John Storbacka som 

lett kören sedan 2005 var dirigent med Kent Granbacka vid pianot. Konserten 

blev en värdig avslutning på Svenska veckan. Ca 100 personer deltog i 

allsångskonserten. 

Den 17 november 2017 deltog föreningen i Kulturkarnevalen som anordnades i 

Donnerska skolan 16 - 19 november. Vårt tema var ”Kliv in i Karlebys 

lokalhistoria”. De senaste lokalhistoriska utgåvorna presenterades. För 

musikuppträdandet svarade Marianne Cygnel och Ingmar Kullas. En 

överraskande positiv tillställning med ungdomar från hela Svensk-Finland. 

Den 23 november 2017 hölls Svenska pensionärsförbundets höstmöte i 

Tammerfors. Ole Granholm, Britt-Mari-Jylhä och Karl G. Andersson 

representerade föreningen. Ole Norrback återvaldes som ordförande för 

Svenska pensionärsförbundet i Finland. 

Den 5 december 2017 deltog 12 medlemmar från föreningen i Oratoriet 

Skymning Gryning som framfördes i Kronoby kyrka. Oratoriet var en storartad 

hyllning till Finland 100 år. 

Vi Norrifrån har ett samarbetsavtal med Servicecentret Pettersborg och 

medverkar med historiska föreläsningar, motionsdans, sång- och 



musikframträdanden samt diktläsning. Medlemmarna 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. I mars 2018 kommer Vi 

Norrifrån att stå värd för regionens bowlingturnering. 

Pensionärskören övar varje måndag och medverkar vid föreningens 

månadsträffar och olika tillställningar som föreningen och organisationer 

anordnar. Medlemmar ur kören deltog även i PangSång Festen som anordnades 

i Esbo kulturhus i februari 2017. 

Under året har Vi Norrifrån erhållit understöd/bidrag från Svenska 

pensionärsförbundet/förbundspaketet 400 euro, Stiftelsen för svensk 

pensionärsverksamhet i Finland 300 euro, Stiftelsen kulturfonden för 

Gamlakarlebynejden 500 euro, Karleby stad för uppträdande 200 euro och 

Svenska Folkskolans Vänner som bidrag till kören 1 024 euro eller totalt 2 424 

euro. Dessutom erhölls sponsorpengar från Aktia Bank och Karleby resebyrån 

369,80.  Vi tackar våra bidragsgivare, annonsörer och samarbetspartner.   

Under verksamhetsåret har föreningen fått 30 nya medlemmar. 10 medlemmar 

har avlidit och 14 medlemmar har utskrivits av olika orsaker. Det betyder att Vi 

Norrifrån per den 31 december 2017 hade 379 medlemmar. 

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

verksamheten samt bidragit till gemenskapen. 

 

Karleby den 24 januari 2018 

 

Ole Granholm   Birgitta Nygård 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


