
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 

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

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

medlemsansvarig, samt Birgitta Sundvik och Karl G. Andersson, ordinarie 

medlemmar. Som ersättare Nils-Erik Björndahl och Rita Kortell. 

Mona Brännkärr och Lisa Parviainen har verkat som ordinarie 

verksamhetsgranskare med Barbro Vilo och Lisbet Cygnel som ersättare. 

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

ordförande har erhållit 200 euro i kostnadsersättning, sekreteraren och 

kassören 100 euro. Verksamhetsgranskarnas arvode har utgått enligt räkning. 

Resekostnader har utbetalats enligt räkning. För körkilometrar för egen bil i 

föreningens ärenden utgår ersättning enligt vad allmänna bestämmelser 

föreskriver. 

Årsmötet hölls den 1 mars i Mikaelsalen. Styrelsen har sammankommit till åtta 

protokollförda 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 1.2.2018 inleddes med en läktarkonsert i Karleby 

stadskyrka där kyrkomusikern, tonsättaren och kördirigenten Sven-Olof Ray 

berättade om kyrkorgeln från 2002. Han spelade olika stycken och gav en fin 

bakgrund åt mästarna han framförde. ”Finlandia” som specialbeställdes av Jean 

Sibelius med tanke på Finlands självständighetsprocess blev en mäktig 

avslutning på konserten. Efter den uppskattade läktarkonserten fortsatte 

februari träffen i Mikaelsalen. Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde med tre 

sånger under John Storbackas ledning. Ca 70 medlemmar deltog i träffen. 

 

Månadsträffen den 1 mars som samtidigt var föreningens årsmöte inleddes 

med ”Min hembygd”. Vid parentationen tändes ett ljus och Helena Nyberg läste 

upp namnen på de medlemmar som avlidit under året. Minnesstunden 



avslutades med en tyst minut varefter Helena Nyberg framförde Viola Renvalls 

dikt ” Den allra sista gången” och pensionärskören sjöng stämningsfullt ”Vila i 

mig” 

När kaffet avnjutits var det dags för årsmötet. Ett 60-tal medlemmar närvar. 

Föreningens ordförande Ole Granholm hälsade välkommen och öppnade 

årsmötet. Till ordförande för mötet valdes Ole Granholm och till sekreterare 

valdes Birgitta Nygård. Ole Granholm valdes till ordförande för 2018. 

Styrelsemedlemmarna Ingmar Kullas, Britt-Mari Jylhä, Birgitta Nygård 

återvaldes. Ersättarna Birgitta Sundvik och Karl G. Andersson valdes till 

ordinarie medlemmar. Nils-Erik Björndahl och Rita Kortell valdes till ersättare. 

Till verksamhetsgranskare valdes Mona Brännkärr och Lisa Parviainen. Till deras 

ersättare Barbro Vilo och Lisbet Cygnel. 

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. 

Månadsträffen den 5 april 

Det bjöds på juridisk sakkunskap av vicehäradshövding Freja Häggblom. Hon 

berättade om intressebevakningsfullmakten som är en officiell fullmakt och god 

hjälp om man inte själv kan sköta sina angelägenheter. Matts Möller 

ackompanjerad av Rolf Lindqvist på piano bjöd på fyra sånger. Pensionärskören 

Vi Norrifrån uppträdde under John Storbackas ledning. Ca 110 medlemmar 

närvar. 

Vid månadsträffen den 3 maj medverkade stadsfullmäktiges ordförande Bjarne 

Kallis. I sitt anförande gjorde han nedslag i stadens och landets historia. 

Pensionärskören Vi Norrifrån 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 80 

medlemmar hade mötte upp. Som avslutning tackade ordförande Ole 

Granholm alla som deltagit i träffen och önskade alla en riktig trevlig sommar. 

Höstens verksamhet inleddes den 6 september och gick i Topelii-anda. Detta 

tack vare dagens gäst Bo Kronqvist. Han bjöd på ett intressant föredrag om 

sagofarbrorn, tidningsmannen, poeten, universitetsrektorn och doktorn i 

historia vid Helsingfors Universitet, Zacharias Topelius. Det var år 2018 200 år 



sedan Topelius föddes. Pensionärskören Vi Norrifrån uppträde med flera sånger 

under John Storbackas ledning.  Ca 90 medlemmar deltog. 

Vid oktoberträffen den 4 oktober närvar chefsöverläkare vid MÖCS Pirjo 

Dabnell och regionordförande Anita Ismark. Pirjo Dabnell informerade om Soite 

som är en samkommun i Mellersta Österbotten som förenar primär- och 

specialvårdstjänster samt social-, hälso- och sjukvårdstjänster.  Soites 

verksamhet inleddes 1.1.2017 och omfattar nio kommuner med ca 78 000 

invånare. Dabnell lyfte fram centralsjukhuset i Karleby som har en central roll 

när det gäller utvecklandet av sjuk- och hälsovårdstjänsterna regionen. 

Regionordförande Anita Ismark informerade om SPF Österbotten som fungerar 

som samarbetsorgan för sina medlemsföreningar. Till SPF Österbotten hör 26 

medlemsföreningar med över 9 000 medlemmar. 

Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde under John Storbacka ledning. Lotteriet 

gav många lyckliga vinnare. Ca 100 medlemmar deltog. 

Vid föreningens månadsträff den 1 november var dagens gäster systrarna Seija 

Johnsson och Eivor Lilja. Seija Johnson berättade om kyrkomålaren Johan N 

Backman.  I vår tid anses Johan N Backman vara sin tids skickligaste 

kyrkomålare i Österbotten. Den altaruppsats som omringar altartavlan i Karleby 

sockenkyrka har målats på 1740-talet och fyller nästan hela korsväggen. Idag 

finns hans verk förutom i Karleby kyrka även i Nedervetil, Kronoby, Lohteå, 

Vetil, Toholampi, Saarijärvi, Alavo, Keuru och Tavastkyro kyrkor. Seija Johnsson 

har doktorerat på Backman och hans hustru Maria Laiberg. 

Dagens andra gäst Eivor Lilja berättade om väntjänsten i Lindsdal i Sverige där 

hon verkar som ordförande i Föreningen Väntjänsten i Lindsdal som är ett 

samarbete mellan PRO, SPF, Röda Korset, församlingen och ICA i Lindsdal. 

För det musikaliska underhållet svarade Pekka Rannisto och Jan-Erik Nordström. 

Pensionärskören Vi Norrifrån med dirigent John Storbacka uppträdde. Ca 110 

medlemmar deltog. 

Föreningens julfest den 14 december lockade ca 130 deltagare. Karlebynejdens 

Lucia Cassandra Sarin och hennes tärnor Lydia Forsberg och Irene Vidjeskog gav 

en stämningsfull inramning åt föreningens julfest i Mikaelsalen. Efter luciatrions 

framträdande sjöngs inledningspsalmen ”Hosianna”. Därefter följde 

”Julevangeliet” som framfördes av John Storbacka med värdighet. Sedan gavs 

ordet till församlingens kyrkoherde Per Stenberg. 



Därefter uppträdde pensionärskören med fyra sånger under dirigent John 

Storbackas ledning. 

Greta-Lisa Nilsson framförde dikten ”Ett ensamt skidspår” med Leni Granholm 

vid pianot. 

Sedan var det tid att avnjuta den välsmakande julgröten med fruktsoppa, 

skinksmörgås och kaffe med jultårta. 

Efter pausen uppträdde kören med fyra sånger. 

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 2019. 

Övriga händelser och annan information: 

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

fungerat som webbredaktör. 

Den 1 februari 2018 hölls en resekoordinatorträff på Wasaline och i Umeå. Rita 

och Ulf Kortell representerade föreningen. 

Den 12 februari 2018 hölls en ordförandekonferens i Larsmo för föreningarna i 

norra delen. Ole Granholm och Birgitta Nygård deltog. 

Den 14 februari 2018 hölls frågesportuttagning i Vasa. I Vi Norrifråns lag deltog 

Ragny Mutka, Peter Granqvist och Helena Nyberg. Tävlingen vanns av 

Korsholms pensionärsförening med 26 poäng. Vårt lag fick 20 poäng och nådde 

inte finalplats. 

I Pensionärsorganisationernas vändagsfest 14 februari i Stadshuset uppträdde 

pensionärskören med tre sånger. 

Den 28 februari 2018 hölls skolning i medlemsregisterhantering i Svenska 

gården i Jakobstad. Britt-Mari Jylhä och Birgitta Nygård närvar. 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån var arrangör för SPF Österbottens 

bowlingturnering som ordnades 5–11 mars i Karleby Bowlinghall. Tävlingsledare 

var Karl G. Andersson.  36 deltagare var anmälda. Vi Norrifråns bowlare tog en 

tredubbel seger i den individuella tävlingen. 

En datakurs har anordnats i Karlebynejdens institutions regi med sex nöjda 

deltagare från föreningen. 



Pensionärskören Vi Norrifrån hade besök av Mixta kören från Närpes och höll 

en gemensam konsert i Karlebysalen. 

Den 16 maj besökte kören Nykarleby seniorer. 

Den 15 mars 2018 hölls en kurs i skötseln av webbplatsen. Ole Granholm, Karl 

G. Andersson, Birgitta Nygård och Britt-Mari Jylhä deltog. Lärare var Per-Ole 

Renlund. Under hösten hölls en fortsättningskurs i webbplatsskötseln. Där 

deltog Ole Granholm och Birgitta Nygård. 

Den 11 april 2018 höll Svenska pensionärsförbundet i Österbotten vårmöte i 

Oravais. Vår förening representerades vid mötet av Ingmar Kullas, Britt-Mari 

Jylhä samt Lisbet Cygnel. Ole Granholm deltar som regionens representant. 

Den 24 april 2018 hölls Svenska pensionärsförbundets vårmöte i Borgå. Där Ole 

Granholm, Birgitta Nygård och Karl G. Andersson representerade vår förening. 

Den 19 april 2018 anordnades en It-träff i Svenska gården i Jakobstad. Britt-

Mari Jylhä och Birgitta Nygård deltog. 

Den 14 – 15 maj 2018 anordnades Kvarkens pensionärsparlament i Vasa 

Detta är ett samprojekt mellan SPF Österbotten och SPF Seniorerna 

Västerbotten. Birgitta Nygård, Ingmar Kullas och Birgitta Sundvik 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 2019 kommer 

motsvarande parlament att hållas i Umeå. År 2017 hölls det första parlamentet i 

Lycksele. 

Hemliga resan till Jakobstad och Pedersöre blev en trevlig inledning på 

sommaren. Vädret var det bästa tänkbara och för de 59 pensionärer som deltog 

i resan. Resan gick genom Larsmo till Jakobstad där vi efter rundturen med Ulla 

Grönwall-Streng som guide åt lunch på Rosenlunds prästgård. Vi fortsatte 

färden till Purmo där vår guide Majvor Westström under bussturen berättade 

om bygden och delar ur Purmos historia. Vi fick bekanta oss med Fagerbacka 

fäbodställe och Kulturgården på Lassfolk där Ingvar Näsman höll ett fantastiskt 

föredrag. Utfärdsdagen avslutades i Sexsjö där eftermiddagskaffet avnjöts i 

Caravanföreningens lokaliteter.                                                                                                         

Sommardagen 1 augusti 2018 hölls i Forsby danspaviljong. 



Programledare var Kaj Kunnas som också höll festtalet. I festtalet hyllade han 

den äldre generationen. ”Ni är mina vardagshjältar”. Svenska Kulturfondens 

nyvalda vd Sören Lillkung och Wasa Teaters chef Åsa Salvesen deltog 

tillsammans med Pedersöres fullmäktigeordförande Johanna Holmäng. För 

musikinslaget stod den 18 åriga Philip Järvenpää samt för dansmusiken stod 

Guns Rosor. En trevlig föreställning men solen stekte från en molnfri himmel, så 

inne i paviljongen blev det olidligt hett. Från vår förening deltog 24 medlemmar. 

Den 30 augusti 2018 anordnades en inspirationsdag för ordförande och 

viceordförande i Seniorpunkten i Korsholm där Ole Granholm och Ingmar Kullas 

deltog. 

Den 21 september 2018 hölls regionens höstkryssning med Wasaline och 

musikshow av Geir Rönning. Antikrundan och dans till Vörå spelmanslag.  Buss 

från Karleby. Från vår förening deltog 5 medlemmar. 

Den 27 september 2018 deltog Ole Granholm och Roy Sabel i 

Äldrevårdsseminarium på Yrkesakademin i Vasa. 

Den 24 oktober 2018 var medlemmar från Vi Norrifrån tillsammans med 

Nedervetil pensionärer inbjudna till Terjärv pensionärers månadsträff. 28 

medlemmar från vår förening deltog. 

Den 7 november 2018 höll SPF Österbotten höstmöte i Bladska gården i Kaskö. 

Föreningens representanter var Birgitta Nygård, Nils-Erik Björndahl och Helena 

Nyberg. Ole Granholm deltog som medlem i regionstyrelsen. Ole Granholm 

ställde inte upp för återval i regionstyrelsen. 

Den 10 november 2018 ordnade Pensionärskören Vi Norrifrån dans på 

Jungsborg med Guns Rosor. Ca 200 personer deltog. 

Den 15 november 2018 ordnades regionens pidrotävling i Oravais. Föreningen 

deltog med ett lag. Atle Granqvist och Olav Slotte tog en nionde plats. 

Den 22 november 2018 hölls Svenska pensionärsförbundets höstmöte i 

Tammerfors. Ole Granholm, Ingmar Kullas och Rita Kortell representerade 

föreningen. Ole Norrback återvaldes som ordförande för Svenska 

pensionärsförbundet i Finland. 

Under året har ordnats teaterresor till Wasa teater och ett 20 tal medlemmar 

har sett ”Den första dagen” och ”Gambämark”. 



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. 

Under sommaren har träning i boule skett på fotbollsplanen vid Öja skola. 

Mellan 15–20 medlemmar har deltagit. Dessutom har vi deltagit i Österbottnisk 

mästerskap med tre tvåmannalag och förbundsmästerskap i Jakobstad med fem 

tremannalag. Vi har fortsatt med vinterträning i Nordea Areena vid 

Ventusvägen. 

Pensionärskören övar varje måndag och medverkar vid föreningens 

månadsträffar och olika tillställningar som föreningen och organisationer 

anordnar. 

Under året har föreningen uppvaktat Pedersöre pensionärsklubb 30 år och 

Larsmo-Eugmo pensionärsförening 40 år. 

Under året har Vi Norrifrån erhållit understöd/bidrag från Svenska 

pensionärsförbundet/förbundspaketet 400 euro, Stiftelsen för svensk 

pensionärsverksamhet i Finland 600 euro, Stiftelsen kulturfonden för 

Gamlakarlebynejden 400 euro och Svenska Folkskolans Vänner som bidrag till 

kören 1080 euro eller totalt 2 480 euro.  Vi tackar våra bidragsgivare, 

annonsörer och samarbetspartner.   

Under verksamhetsåret har föreningen fått 29 nya medlemmar. 14 medlemmar 

har avlidit och 6 medlemmar har utskrivits av olika orsaker. Det betyder att Vi 

Norrifrån per den 31 december 2018 hade 388 medlemmar. 

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

verksamheten samt bidragit till gemenskapen. 

Karleby den 24 januari 2019 

 

Ole Granholm   Birgitta Nygård 

Ordförande   Sekreterare 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


