
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 

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

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

medlemsansvarig, samt Birgitta Sundvik och Rita Kortell, ordinarie medlemmar. 

Som ersättare Lars-Eric Thylin och Matts-Johan Thylin. 

Mona Brännkärr och Lisbet Cygnel har verkat som ordinarie 

verksamhetsgranskare med Barbro Vilo och Christina Koivusalo som ersättare. 

Medlemsavgiften har varit 20 euro, varav 14 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 7 mars i Mikaelsalen. Styrelsen har sammankommit till sju 

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 7.2 2019. Gäster var Marianne Cygnel och Vidar Dahl 

från Karleby Resebyrå. Marianne berättade om sin spännande båtresa över 

Atlanten som hon företog 1974 tillsammans med sin man i en åtta meter lång 

segelbåt. Någon lätt uppgift var det inte att i väder och vind ta sig från 

nordamerikanska östkusten till Azorerna. Men fram kom de och seglade tillbaka 

gjorde de. 

Marianne framförde sin berättelse med stor inlevelse och illustrerade sitt 

anförande med tidsenliga bilder. Vidar Dahl berättade om företaget som verkat i 

35 år och bland annat specialiserat sig på veteranresor till ryska Karelen. Totalt 

handlar det om hundratals resor. Först till Sovjetunionen och sedan till 

Ryssland. Pensionärskören deltog med tre sånger. Ca 100 medlemmar deltog i 

träffen. 



Månadsträffen den 7 mars som samtidigt var föreningens årsmöte inleddes 

med parentation och Stina Stenman läste upp namnen på de medlemmar som 

avlidit under året. Efter en tyst minut framförde Greta-Lisa Nilsson dikten ” Det 

är vackrast när det skymmer”. Pensionärskören sjöng stämningsfullt Vila i mig. 

Till ordförande för årsmötet valdes Ole Granholm och till sekreterare Birgitta 

Nygård. 

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.  Ett 70-tal 

medlemmar var närvarande. 

Månadsträffen den 4 april 

Dagens första gäst var Eva Forsman från Folkhälsan som tog oss till den digitala 

världen och presenterade projektet ”Resan till Digitalien” som ska inspirera oss 

att bli mer aktiva att ta del av den tekniska utvecklingen. Genom ökad kunskap 

blir man mindre beroende av andras hjälp, man kan till exempel beställa 

blodprov, betala räkningar via nätet och hålla sig informerad. 

Genom närvaro på sociala medel får man snabbt kontakt med barn, barnbarn, 

släkt, vänner och bekanta. Vår andra gäst var Margita Lukkarinen, 

styrelseordförande för Föreningen De Gamlas Hem i Gamlakarleby, ”Heim”. Hon 

berättade om att föreningen och Bostads Ab Hakalax Park & Plaza håller på att 

uppföra två flervåningshus intill Emiliehemmet. Totalt handlar det om 56 

lägenheter och i juni 2020 är det tänkt att de första invånarna flyttar in.  

Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde under John Storbackas ledning. Ett 90-

tal medlemmar närvar. 

Vid månadsträffen den 2 maj medverkade stadsdirektör Stina Mattila. Hon 

berättade bl.a.om stadsplaneringen, främst järnvägskvarteret och 

kommenterade parkeringsproblemen i staden. Detta gjorde hon utgående från 

en skrivelse som styrelsen för Pensionärsföreningen Vi Norrifrån riktat till 

staden där vi påpekar avsaknaden av vindskydd på perrongen. 

Parkeringen i centrum är ett annat problem. Speciellt området i anslutning till 

kyrkan och församlingscentret. Genom att förlänga parkeringstiden med en 

timme skulle problemet underlättas. Stadsdirektör Mattila kunde inte på rak 

arm lova förbättringar utan hänvisade till planerna och beslutfattarna i ärendet.  

Pensionärskören Vi Norrifrån med dirigent John Storbacka samt duon Marianne 



Cygnel och Ingmar Kullas stod för den musikaliska underhållningen. Dagens 

lotteri gav många lyckliga vinnare. Ca 100 medlemmar hade mötte upp. 

Höstens verksamhet inleddes den 5 september och dagens gäst var med. lic. 

Pehr Löv under rubriken ”Gratisrecept på livskvalitet”. Han uppmanade till ett 

aktivt liv där närhet och beröring är de bästa ingredienserna. Kom ihåg att 

muskelträning stimulerar hjärnan och håller den ”evigt ung”! Var nyfiken och lär 

dig någonting nytt livet igenom! Pensionärskören Vi Norrifrån uppträde med 

flera sånger under John Storbackas ledning. Ca 80 medlemmar deltog. 

Vid oktoberträffen den 10 oktober var dagens gäst Gunilla Berger från 

Pedersöre. Hon trollband mötesdeltagarna med sitt muntliga berättande som 

läkandets konst. Pensionärskören uppträdde med fyra sånger under ledning av 

John Storbacka. Lotteriet gav många lyckliga vinnare. Ett 80 tal medlemmar 

deltog. 

Vid föreningens månadsträff den 7 november var dagens gäster 

antikhandlaren Raul Pohjonen och Nicke Kavilo ung företagare i 

bryggeribranschen. Paul Pohjonen filosoferade kring ämnet ”Att vara 

finlandssvensk”.  Han har nyligen öppnat Gamlakarleby Auktionskammare och 

känner staden och dess historia. 

Nicke Kavilo berättade hur det är att vara ung företagare i handelsstaden 

Karleby. Nicke har slagit in på bryggeribranschen, en bransch som även haft sina 

föregångare i stadens historia. Pensionärskören Vi Norrifrån med dirigent John 

Storbacka uppträdde. 

I samband med månadsträffen premierades föreningens fyrahundrade (400) 

medlem Margit Snellman med ros och presentkort som berättigar till gratis 

deltagande i föreningens Hemliga resa sommaren 2020. Även värvaren Greta 

Lax belönades på samma sätt. Ca 80 medlemmar deltog. 

Föreningens julfest den 13 december lockade ca 120 deltagare. Karlebynejdens 

Lucia Marie Brunell och hennes tärnor Emma Vikman och Alma Långbacka gav 

en stämningsfull inramning åt föreningens julfest i Mikaelsalen. Efter luciatrions 

framträdande sjöngs inledningspsalmen ”Hosianna”. Därefter framfördes 

”Julevangeliet” stämningsfullt av John Storbacka.   

Föreningens ordförande Ole Granholm hälsade festdeltagarna och alla 

medverkande i programmet välkomna. Han konstaterade att föreningen haft ett 

livligt år. Glädjande kan vi notera att föreningens mål på 400 medlemmar 

passerades i oktober. Föreningens hedersordförande Greta-Lisa Nilsson 



framförde två dikter. Sedan gavs ordet till församlingens kyrkoherde Per 

Stenberg. Han delgav julens budskap och önskade alla en Fridfull Jul och Ett 

Gott Nytt År. 

Pensionärskören uppträdde i flera repriser under dirigent John Storbackas 

ledning. Vid pianot fanns Anette Häggblom. Sedan var det tid att avnjuta den 

välsmakande julgröten med fruktsoppa, skinksmörgås och kaffe med jultårta. 

Övriga händelser och annan information: 

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

fungerat som webbredaktör tillsammans med Lars-Eric Thylin. 

Årets frågesportuttagning hölls i Vasa den 13 februari. I Vi Norrifråns lag deltog 

Ragny Mutka, Ole Granholm och Helena Nyberg. Vårt lag kom på delad femte 

plats. Segern gick till Milstolpens lag. 18 lag deltog. 

Vid pensionärsorganisationernas vändagsfest 14 februari i Stadshuset 

uppträdde Mats Möller och Rolf Lindkvist. 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån var arrangör för SPF Österbottens 

bowlingturnering som ordnades 4 - 10 mars i Karleby Bowlinghall. 

Tävlingsledare var Karl G. Andersson.  Turneringen samlade 44 deltagare. 

Våra boulespelare har under året mött både Esse Pensionärer och Terjärv 

Pensionärer där motståndarna har visat sig svårslagna. 

Pensionärskören Vi Norrifrån deltog i Pangsångfesten i februari i Esbo samt har 

gjort en svarsvisit till Närpes/Mixtrakören 28.4. Körens dirigent och grundare 

John Storbacka fyllde 31.12.2019 90 år. Vi gratulerar! 

Hemliga resan den 11 juni samlade närmare 60 deltagare. Den gick via Kronoby, 

genom Terjärv, via Inankylä, genom Evijärvi och Kortesjärvi till Hunurijärvi. Där 

åt vi lunch och bekantade oss med området. Företagets grundare Kalevi 

Hanhimäki informerade om projektet. 

Färden fortsatte genom Jeppo till Kuddnäs i Nykarleby där vi fick kaffe. Där 

mötte oss konstnären Håkan Ahlnäs och hans hustru Görel. Håkan guidade oss 

genom Socklot där hans barndomshem fungerar som museum. Återfärden gick 

genom Pedersöre och Larsmo och vi kunde blicka tillbaka på en händelserik och 

fin dag.   

Den 30 september besökte 50 medlemmar hamnen och storindustriområdet i 

Yxpila. Sakkunniga guider var hamnkapten Carita Rönnqvist från Karleby Hamn, 



utbildningsledare Jonas Sandlin från Karleby Industri Park och Oy M. 

Rauanheimo Ab:s VD Joakim Laxåback. Utöver detta fick vi bekanta oss med de 

bostadsområden som växt upp under de senaste åren i staden. En intressant 

resa i vår närmiljö. 

Den 8 november ordnades dans på Jungsborg med Guns Rosor. Ca 120 personer 

deltog. Danstillställningen var uppskattad och gav positiv utdelning. 

Den 24 oktober ordnades regionens pidrotävling i Oravais. Föreningen deltog 

med två lag. Första laget kom sexa och andra laget tog en tolfte plats i den 

spännande tävlingen där 25 lag kämpade om ära och berömmelse. 

Föreningen har deltagit i förbundets och regionens vår- och höstmöten. För 

Regionens höstmöte var Pensionärsföreningen Vi Norrifrån värd och det hölls i 

Församlingscentret i Karleby. I samband med mötet anordnade Vi Norrifrån ett 

marknadsföringsprojekt som efter betalda kostnader gav ett överskott på ca 

700 euro. 

Dessutom har vi deltagit i skolningstillfällen, sett Wasa Teaters föreställning av 

”Spelman på taket” och Oravais Teaters ”Under liten himmel” samt andra 

tillställningar. Våra medlemmar har deltagit i Seniorskeppet, sommardagen i 

Åminne samt Kvarkens pensionärsparlament i Umeå. 

Bowlarna övar varje torsdag under höst- och vintermånaderna och sommartid 

träffas golfintresserade pensionärer på golfbanan. Vid SPF Österbottens 

bowlingtävling i mars deltog föreningens bowlare med god framgång, både 

individuellt och i lag. 

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

vid Kipparihallen. Mellan 15–20 medlemmar har deltagit. Dessutom har vi 

deltagit i ett Österbottniskt mästerskap i Jakobstad med fem tvåmannalag och 

förbundsmästerskapet i Västanfjärd med två tremannalag. Vi har fortsatt med 

vinterträning i Kipparihallen. 

Vindskydd till järnvägsstationen bästa julklappen: 

För två år sedan tog Pensionärsföreningen Vi Norrifrån styrelseinitiativ till att 

vindskydd uppförs intill järnvägsstationen i Karleby. Nu är fyra dubbla vindskydd 

utplacerade längs spåret norrom järnvägsstationen. Till och från Karleby är 

järnvägsförbindelserna goda, men ofta uppstår förseningar som tvingar 

resenärerna vänta på ankommande och avgående tåg. Speciellt i regn och 

snöslask och när vinden drar över järnvägsområdet är det inte lätt att stå under 



bar himmel. Specielt äldre personer och de som har svårt att röra sig och vill 

komma i tid till tåget. Föreningens initiativ fick understöd av stadens och 

landskapets äldre- och de handikappades råd. Pensionärsföreningen Vi 

Norrifrån tackar staden och de som varit engagerade i att projektet kunde 

genomföras. 

Under året har Vi Norrifrån erhållit understöd/bidrag från Svenska 

pensionärsförbundet/förbundspaketet 600 euro, Stiftelsen för svensk 

pensionärsverksamhet i Finland 400 euro, Stiftelsen kulturfonden för 

Gamlakarlebynejden 800 euro och Svenska Folkskolans Vänner som bidrag till 

kören 1 664 euro eller totalt 3 464 euro.  Vi tackar våra bidragsgivare, 

annonsörer och samarbetspartner.  Understödet från SFV på 1 664 euro har 

överförts till kören. 

Under verksamhetsåret har föreningen fått 28 nya medlemmar. 5 medlemmar 

har avlidit och 11 medlemmar har utskrivits av olika orsaker. Det betyder att 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån per den 31 december 2019 hade 400 

medlemmar. 

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

verksamheten samt bidragit till gemenskapen. 

Karleby den 22 januari 2020 

 

Ole Granholm   Birgitta Nygård 

Ordförande   Sekreterare 

 

    


