
 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 

Styrelsen har bestått av Ole Granholm, ordförande, Lars-Eric Thylin, 

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

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

Som ersättare Margita Lukkarinen och Leif Jakobsson. 

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 var. Resekostnader har utbetalats enligt räkning. För 

körkilometrar för egen bil i föreningens ärenden utgår ersättning enligt vad 

allmänna bestämmelser föreskriver. 

Årsmötet hölls den 29 mars i Stadshuset i Karleby, Öja salen. Styrelsen har 

sammankommit till sex protokollförda möten och haft telefonkontakt vid behov. 

Verksamheten under 2021 fortsatte med restriktioner p.g.a. den fortsatta 

Coronapandemin. Lyckligtvis kunde vi hålla tre månadsträffar under 

höstsäsongen och julfesten kunde genomföras med vissa restriktioner. 

Också Pensionärskören under John Storbackas ledning fick inhibera sina 

övningar under våren och delvis på hösten. 

Årsmötet den 29 mars 2021 hölls i Karleby stadshus, Öja salen. Närvarande var 

11 medlemmar samt två medlemmar digitalt via Zoom. 

Vid parentationen tändes ett ljus och Stina Stenman läste namnen på de 

medlemmar som avlidit under verksamhetsåret. Som avslutning framförde hon 

dikten ”Den allra sista gången” av Viola Renvall. 

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Ole Granholm. Förbundets IT-

hjälp Per-Ole Renlund valdes till mötesordförande och Birgitta Nygård till 

mötessekreterare. 

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. 



Månadsträffar under året: 

Årets första månadsträff 2.9.2021 kunde genomföras med vissa restriktioner. I 

mötet deltog ca 50 personer. Dagens gäst var biskop emeritus Gustav 

Björkstrand. Han höll ett intressant föredrag om Maria Åkerblom som 

framträdde lite före och efter inbördeskriget som en s.k. sömnpredikant och 

som Guds sändebud.  Maria Åkerblom samlade tusentals åhörare,  särskilt i 

Karleby och Terjärv.  Snart drogs hon in en massa skandaler och rättegångar. 

Enligt Björkstrand var Maria Åkerblom en mästare på att manipulera och 

dominera sin omgivning.  Samtidigt var hennes folkliga predikostil erkänt 

fängslande, rentav trollbindande. Tillsammans med ca 230 anhängare som 

lämnade gårdar, hus och hem bildade hon år 1923 ett kollektiv i Helsingfors. 

Men lagens långa arm nådde också henne och hon fick ett långt fängelsestraff. 

Med anhängarnas hjälp gjorde hon ändå flera flyktförsök. Till sist splittrades 

skaran och bara de trognaste återstod. Gustav Björkstrand doktorerade 1976 i 

kyrkohistoria om Åkerblomrörelsen. 

Matts Möller och Rolf Lindqvist uppträdde före och efter pausen med sång och 

musik. Efter pausen stod Andreas Höglund i tur. Andreas arbetar som IT-

stödperson vid Svenska pensionärsförbundet. Han leder kurser på ort och ställe 

eller digitalt. I norra Österbotten kan föreningarna anlita IT-stödpersonen Per-

Ole Renlund. 

Månadsträffen den 7 oktober 2021 var K-G Olin dagens gäst. Som 

finlandssvensk författare har Olin specialiserat sig på populärhistoria om 

finlandssvenska emigrantöden och frihetsrörelsen i Finland. Han debuterade 

1988 med Våra första amerikafarare. I den senaste boken som är den 19:e i 

ordningen behandlar han finlandssvenskarnas historia i Australien, Nya Zeeland 

och Stilla havet. 

Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde både före och efter pausen. Ett 50-tal 

medlemmar deltog i mötet. 

Månadsträffen den 4 november 2021 berättade Margita Lukkarinen om sin 

intressanta pilgrimsvandring som hon gjorde i början av september 2021. 

Hennes anförande med fina foton hade rubriken ”På väg mot Santiago de 

Compostela”.  Vandringen gick från ST Jean Pied De Port  i Frankrike till Burgos i 

Spanien. Totalsträckan var 287 km, men själv gick hon med sin syster och två 

väninnor 227 km. Vandringen gick genom små byar med några hus, butik, 

hotell, bar och apotek. Men också genom stora städer som Pamplona med 200 

000 invånare, Logrono med 155 000 invånare och Burgas med 180 000 



invånare.  Det var folktomt i bergen och på slätterna, men när vi träffade folk 

var de vänliga. Man skall vara väl förberedd inför vandringen, dvs ha god 

kondition, vara mentalt förberedd, ha lämplig och lätt utrustning. Bra är det att 

boka för de första övernattningarna i förväg. Boendet var en utmaning för att 

de kommunala härbärgena var stängda p.g.a coronapandemin, men de privata 

höll öppet. Marita sade att pilgrimens sju välsignelser utgörs av långsamhet, 

tystnad, enkelhet, frihet, delande, andlighet och bekymmerslöshet. Du har tid 

att stanna upp, du kan vandra i egen takt, du kan göra din egen resa, du har all 

tid i världen, du noterar inte längre stegen du tar, ryggsäcken känns inte tung, 

tiden saknar betydelse och du får distans på livet. 

Vid månadsträffen medverkade Pensionärskören Vi Norrifrån med John 

Storbacka som dirigent. Vid pianot Kenneth Ågren. I lotteriet vanns 

huvudvinsten av Aila Wickström. Ca 50 medlemmar deltog. 

I Julfesten 16.12.2021 i Mikaelsalen deltog ca 50 medlemmar. Föreningens 

viceordförande Lars-Eric Thylin hälsade alla välkomna och var glad att vi i år kan 

hålla julfest trots restriktioner. Festen var efterlängtad efter att den var 

inhiberad ifjol p.g.a. Coronapandemin. Pensionärskören kunde till vår glädje 

uppträda under ledning av John Storbacka trots att allsång var förbjuden. Vid 

pianot satt Kenneth Ågren. 

John Storbacka läste traditionsenligt julevangeliet och kyrkoherde Per Stenberg 

berättade om ängelns uppmuntrande ord i den första julnatten. ”Varen icke 

förskräckta”. Han drog paralleller till dagens värld med covid-19, Natofrågan, 

ryskt vapenskrammel, miljöångest och svält. Karlebynejdens Lucia Kia Kulla med 

tärnorna Agnes Wikar och Isa-Maria Åkerlund gav en stämningsfull inramning 

till festen. Den välsmakande julgröten med fruktsoppa,  skinksmörgås  och kaffe 

med jultårta avnjöts före avslutningsord av Lars-Erik Thylin och 

blomsteruppvaktning samt körsång med ”Härlig är jorden”. 

Övriga händelser och annan information: 

Vi Norrifrån har egen webbplats och finns även på Facebook. Lars-Erik Thylin 

har fungerat som webbredaktör tillsammans med Ole Granholm. Vi använder 

Desky programmet för medlemsregistret och 1.1. 2021 togs det webbaserade 

bokföringsprogrammet Briox i bruk. Båda programmen handhålls av Svenska 

Pensionärsförbundet gratis. Kassören Britt-Mari Jylhä är huvudanvändare av 

båda programmen. 



Årets frågesportuttagning hölls digitalt via Zoom i Siltas utrymmen den10 

februari. I Vi Norrifråns lag deltog Ragny Mutka, Leif Jakobsson och Leif 

Smedjebacka. Milstolpen, Petalax och Oravais gick vidare med 30 poäng till 

finalen i Svenska pensionärsförbundet. Vårt lag samlade 23,5 poäng. 14 lag 

deltog. 

Ordförandekonferensen på distans ordnades 12.2.2021. Ole Granholm och Lars-

Eric Thylin deltog. 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån stod värd tredje gången för SPF Österbottens 

bowlingturnering som ordnades 22–26.3. Turneringen samlade 50 deltagare 

från Karleby i norr till Oravais i söder.  I herrklassen segrade Folke Sandbacka 

från Kronoby pensionärer. Boes Kulla från Vi Norrifrån kom tvåa och Karl-Johan 

Forsell från Larsmo-Eugmo pensionärer kom trea. Ulla Grönwall-Streng från 

Milstolpen tog hem segern i damklassen. 

Under våren deltog ett 20 tal medlemmar i stadsvandringar.  Havsparken 22.4 

och Kyrklundens våtmarksområde besöktes 29.4. Den 14 juli hade vi en 

historisk vandring i Karleby under ledning av guiden Inger Kankkonen. 23 

medlemmar deltog. 

Bowlarna övar varje torsdag under höst- och vintermånaderna och sommartid 

träffas golfintresserade på måndag till seniorgolf på golfbanan. 

Under sommaren har träning i boule skett på tisdag vid och i Kipparihallen. 

Mellan 10–12 medlemmar har deltagit.   

I Norra Ligans bouleturnering 11.5-7.9.2021 togs mästerskapet hem av Esse 

Pensionärer, tvåa blev Terjärv pensionärer och trea Milstolpen. Vi Norrifrån blev 

femma av totalt sex föreningar. 

SPF första golfmästerskap anordnades i Sjundeå/Pickala golf 11.8. Vi Norrifrån 

deltog med tre golfare. Carl Kurtén tog hem bronsmedaljen i klassen över 80 år. 

Carl-Göran Henriksén och Matti Vilo gjorde även en fin insats. Drygt 60 golfare 

från 17 föreningar deltog, från Karleby i norr till Borgå i öster. 

I SPF Österbottens bouletävling i Jakobstad 18.8.2021 deltog Vi Norrifrån med 

två lag. Mariehamns lag 2 vann med 8 poäng, Vi Norrifråns lag 1 kom på 21 

plats med 4 poäng. 64 lag deltog. 

När läget lättade något i Coronapandemin gjorde vi hemliga resan den 18 

augusti med 46 deltagare. Denna gång drog vi söderut. Efter förmiddagskaffet i 

Vasa kom vi fram till huvudmålet Närpes. Lunchen avnjöts i 



växthusrestaurangen Linds kök som var en upplevelse för många. Maria Berg 

som driver företaget berättade att allting började med catering, 

jordgubbsodling och att utveckla ortens röda guld, tomaten.   

Guiden Britta Hannus-Gullmets guidade oss på rundturen genom Närpes 

centrum och den kringliggande omgivningen. Mäktiga tomat- och 

gurkanläggningar passerade revy samt intressanta industriområden. I Närpes 

produceras 60 % av tomaterna och 50 % av gurkorna som odlas i Finland.  

Staden har en stor arbetskraftsinvandring. Idag finns ca 35 nationaliteter 

representerade inom näringslivet.   

Efter rundkörningen genom olika bostadsområden och stadens centrum 

fortsatte färden efter Strandvägen via Maxmo. Där visade sig Tottesunds 

herrgård vara en intressant upplevelse. Där avnjöts eftermiddagskaffet med en 

Sibeliusbakelse. Maxmo hembygdsförenings ordförande Håkan Nylund visade 

oss runt i herrgården och presenterade dess historia. Vi fortsatte Strandvägen 

till Vasa och nöjda belåtna med årets Hemliga resa kom vi tryggt hem till 

Karleby med vår chaufför Jan-Erik Manderbacka. 

SPF Österbottens golfturnering anordnades den 26 augusti i Jakobstad. I 

lagtävlingen segrade Pensionärsklubben Milstolpen med Vi Norrifråns lag på 

andra plats. Sex pensionärsföreningar var representerade i mästerskapen. 

Den 16 september deltog 21 medlemmar från Vi Norrifrån i SPF Österbottens 

kryssning till Umeå med den nybyggda färjan Aurora Botnia tillsammans med 

över 500 andra pensionärer. Vädret var det bästa tänkbara och färjan fick som 

helhet positiva omdömen. 

Den 24 oktober såg 30 medlemmar från föreningen på KUF:s föreställning 

”Brinnande tunnan”. 

Lördagen den 30 oktober ordnades Föreningarnas dag i stadsbiblioteket där vi 

deltog med föreningsinfo. 

Den 3 november anordnade vi tillsammans med Karleby Resebyrå en teaterresa 

till Wasa Teater där vi såg föreställningen ”Botnia Paradise” med 

Humorgruppen Kaj. Före föreställningen åt vi mat på Tesses Café.  Trettio 

medlemmar deltog. 

Regionens pidrotävling ordnades 12.11. i Oravais. Vi deltog med två lag. I lag 1 

deltog Atle Granqvist, Olav Slotte och lag 2 Nils Sandvik och Boers Skog. 

Milstolpens lag 1 vann. Vi Norrifråns lag 2 blev femma. 22 lag deltog. 



25.11. deltog Vi Norrifrån med tre lag i Norra Ligans bouletävling i Bennäs nya 

bollhall. Larsmo lag 2 vann med 6 poäng och Vi Norrifråns lag 3 med Atle 

Granqvist, Nils Sandvik och Leif Smedjebacka kom på fjärde plats med 5 poäng. 

32 lag deltog. 

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

Vårmötena skedde digitalt via Zoom.  Regionens höstmöte hölls 27.10 i Malax. 

Förbundets höstmöte hölls i Tammerfors 10.11 samt digitalt. 

Förbundsordförande Ole Norrback avgick efter 12 år som ordförande. Till ny 

ordförande valdes Ulla-Maj Wideroos med 147 röster mot 45 för 

motkandidaten Filip Hamro-Drotz. 

Under året har vi erhållit understöd/bidrag från Svenska 

pensionärsförbundet/förbundspaketet 800 euro, Stiftelsen för Svensk 

Pensionärsverksamhet 300 euro och 400 euro och Stiftelsen kulturfonden för 

Gamlakarlebynejden 500 euro. Vi tackar våra bidragsgivare, annonsörer och 

samarbetspartner.   

Under verksamhetsåret har föreningen fått 19 nya medlemmar. 10 medlemmar 

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

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån per den 31 december 2021 hade 377 

medlemmar. 

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

verksamheten samt bidragit till gemenskapen trots att pandemin och 

restriktionerna under år 2021 begränsat verksamheten. I hopp om ett aktivare 

och friskare år 2022. 

Karleby den 19 januari 2022 

 

Ole Granholm   Birgitta Nygård 

Ordförande   Sekreterare 

 


