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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

 
45:te verksamhetsåret för Kyrkslätts pensionärer rf 

                   
Allmänt 

  

Månadsträffarna har utgjort stommen för föreningens verksamhetskalender. 

Varierande program och trevlig samvaro har lockat ca 100 deltagare/månadsträff. 

Föreningens motion- och klubbverksamhet har utökats och erbjudit medlemmarna varierande 

program under olika veckodagar. Likaså har resor och teaterbesök i föreningens regi väckt 

uppskattning. 

 
Medlemmar 

 

Medlemsantalet i slutet av året 2019 var 305 (209 kvinnor och 96 män) 

Under året fick föreningen 14 nya medlemmar. De avlidnas antal var 9. 

Av olika orsaker avskrevs 9 medlemmar. 

 
Styrelsen 

Ordförande   Leif Wikström 

Vice ordförande  Tor Korkman 

  Sekreterare   Kristina Mäenpää 

   Kassör    Kerstin Enberg 

Medlemsregistret  Sonja Rönkkö 

IT-ansvarig   Tom Lindberg 

Resor o teater   Tuija Gröndahl 

Frågesportansvarig  Henrik Henriksén 

Husmorsansvarig  Solveig Dahlgren 

Suppleant   Lisbeth Dannberg 

   Suppleant   Stig Johansson 

Föreningens Representant Glen Lindholm 

            i SPF Västnyland 

Verksamhetsgranskare Kurt Ekman 

                     Barbro Henriksén 

    Suppleant   Tua Dyhr 

 
Medlemsträffarna 

 

Under år 2019 hade föreningen 10 månadsträffar. Samt vårmöte 25.3 och höstmöte 25.11. i 

Kyrkslätts Servicecentral. På varje månadsträff har vi haft föredrag eller underhållande 

uppträdanden. Därtill har allsång, musik och lotteri ingått i programmet. Månadsträffarna har också 

innehållit aktuell information och meddelanden. 

Föreningens styrelse har sammanträtt 10 gånger under år 2019. 

 
Programmen på månadsträffarna under år 2019 var följande: 
7 januari ”Tjugondag Knut körs julen ut” musik Kenneth Wollstén och Markus Haakana 
4 februari Födelsedagsfest Rolf Sonntag och Camilla Sonntag-Backman underhöll 
4 mars  Malin Grönroos höll föredrag om hälsa och välmående 

1 april  Mikaela Nyberg informerade om aktuellt från FPA 

6 maj  Anders Adlercreutz berättade om sin uppväxt i Kyrkslätt 

3 juni  Våravslutning Kenneth Wollstén och Susann Sonntag underhöll 
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2 september Margareta Kull-Poutanen berättade om Kyrkslätts nya bibliotek (klart 2020) 

7 oktober Affe Skogster och hans linedansare uppträdde 

4 november Trubaduren Peter Ingo underhöll (det är aldrig försent att börja) 

2 december Gröt och pratmöte och julsånger 

 
I samband med vårmötet den 25.3. firades en minnesstund för de under år 2018 avlidna 

medlemmar (9 medlemmar) Församlingspastor Tuija Wilman uppläste de avlidnas namn och 

ordförande Leif Wikström tände ett ljus för var och en, därefter hölls en tyst minut. Pastor Tuija 

Wilman talade vid den högtidliga minnesstunden och kantor Heidi Åberg uppträdde med sång. 

Efter kaffepausen hölls föreningens vårmöte med stadgeenliga ärenden. 

 
På Höstmötet den 25.11 behandlades stadgeenliga ärenden- godkändes medlemsavgiften och 

verksamhetsplanen för år 2020 och den nya styrelsen för år 2020 valdes. 

 
Fester 

 

Födelsedagsfesten firades i samband med månadsträffen den 4.2. Inbjudan hade skickats till de 72 

medlemmar som under år 2018 hade fyllt 70, 75, 80, 85, 90 eller över 90 år. Av dessa deltog 29 

jubilarer i festen och satt vid ett långt bord med egna vackra namnskyltar. Jubilarerna gratulerades 

med tal, hyllningssång och rosor. Rolf Sonntag och Camilla Sonntag-Backman underhöll. 

 
SPF Västnylands sommarfest som denna gång arrangerades av Kyrkslätts pensionärer och Norra 

Kyrkslätts pensionärer. Sommarfesten hölls på Majvik Kongresshotel i Kyrkslätt den 26 juni och 

samlade ca 400 deltagare. Festtal av riksdagsledamot Anders Adlercreutz, förbundsordförande Ole 

Norrback, kommundirektör Tarmo Aarnio. Musik: Kyrkslätts Spelmän, trubadur Peter Ingo, 

Pensionärskören Körslätt, Nyländsk Purpuri. Mat, Dans och lotteri. 

 
Föreningens julfest den 12.12. på Majvik, samlade 73 medlemmar. Lucia, musik av Boris 

Westerlund, uppträdanden och musikfrågesport, julgubbe och julklappar, ringlekar och dans och den 

goda julmaten gjorde att festen blev en succé. 

     
Motion och klubbverksamhet. 
 

Måndagar  kl.15.30 – 16.30 varannan vecka Linedance med Affe Skogster (16 deltagare) 

Tisdagar  kl. 13.00 – 15.00 varje tisdag året runt Bridge 

Tisdagar  kl. 15.00 – 16.00 Yoga (14 deltagare) 

Tisdagar  kl. 18.00 första tisdagen varje månad Litteraturcirkeln 

Onsdagar  kl. 11.00 ca 1 timme Stavgång (ca 8 deltagare) 

Onsdagar  kl. 13.00, datum enligt överenskommelse Tysk diskussionscirkel (ca 6-8 deltagare) 

Onsdagar  kl. 15.30 – 16.30 Balansella (14 deltagare) 

Torsdagar  kl. 9.-9.30 och 9.30 -10.00, två skilda grupper Vattengymnastik (31 deltagare) 

Torsdagar  kl.13.00 datum enligt överenskommelse Engelsk diskussionscirkel(6-8 deltagare) 

Fredagar  kl. 9.00 – 12.00 Hobbyklubben (10 deltagare) 

 
Den största delen av Kyrkslätts pensionärer rf:s verksamhet, förutom vattengymnastiken bridge och 

litteraturcirkeln är koncentrerat till Servicecentralen. 
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Resor och teater 
Teater:   

24.1.   Chess, Svenska Teatern (42 deltagare) 

2.3.    Prima Donnor, Fallåker (45 deltagare) 

26.10.   Täkters President, Ingbohed (49 deltagare) lunch intogs i Ingå innan föreställningen. 
Resor:   

5.6.  Hemliga Resan (51 deltagare) Hangö-Tvärminne-Lappvik-Prästkulla 

Lantbruksmuseet. 

26.8.-28.8.  Kulturresa till Östra Finland tillsammans med Norra Kyrkslätts Pensionärer (16 

deltagare från vår förening). 

4.11.-6.11.   Seniorskeppet med Silja Line (13 deltagare). 

20.11.   Julshoppingresa till Tallinn tillsammans med Norra Kyrkslätts Pensionärer (8 

deltagare från vår förening). 

   

SPF Västnylands frågesportserie.  

Vår förening deltar med ett tremannalag som leds av Henrik Henriksén. 

 
Information Intern.  

På månadsträffarna har det informerats om aktuella ärenden samt om planerade resor och utfärder. 

Uppdaterad information går ut till alla medlemmar med e-post en gång per månad. 

Information Extern.  

Om månadsträffar mm informeras i Kyrkslätts Nyheter i Kirkkonummen Sanomat och i HBL/Det 

händer/Föreningar. Information om föreningens verksamhet finns på föreningens egna webbsidor 

www.kyrkslatt.spfpension.fi 

 

På sidorna finns också information om aktuella evenemang. 

 
Uppvaktningar 

Föreningen uppvaktade vid hjältegraven på De stupades dag 19.5 och på Självständighetsdagen 

6.12 tillsammans med Norra Kyrkslätts pensionärer med en gemensam blombukett. 

 

Representation 

Förbundets (SPF) vårmöte hölls den 25.4 i Närpes och höstmötet den 21.11 i Tammerfors. 

Representanter från föreningen har deltagit. 

I Äldre rådet i Kyrkslätt har Kaj Sjöblom varit medlem med Barbro Henriksén som suppleant. 

Glen Lindholm har varit föreningens representant i SPF Västnylands styrelse, med Kristina 

Mäenpää som suppleant. 

 

Ekonomin 

 
Medlemsavgiften för år 2019 var 20 euro. Befriade från medlemsavgiften är medlemmar som fyllt 

90 år eller som vårdas på någon vårdanstalt. Medlemsavgiften till förbundet (SPF) var 14 euro 

under år 2019. 

För föreningens olika verksamhetsformer och allmänna kostnader har intäkter insamlats bl.a. genom 

försäljning på vårbasaren och höstbasaren. 

 
Kyrkslätts pensionärer rf tackar varmt Kyrkslätts Kommun, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt och 

Svenska Pensionärsförbundet för de beviljade bidragen. Dessa bidrag har spelat en mycket viktig 

roll i ekonomin, så att föreningen har kunnat ordna ett mångsidigt och varierande program på 

månadsträffarna och hälsofrämjande aktiviteter för sina medlemmar. 

För övrigt hänvisas till föreningens bokslut för år 2019. 

http://www.kyrkslatt.spfpension.fi/

