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Svenska pensionärsförbundet, Mona Lehtonen, Strandvägen 30, 21600 Pargas, tfn. 040 3539905 

          Åbo 5.12.2018 

 

Till pensionärsföreningarna i Åboland  

Här lite info till alla aktiva inom pensionärsföreningarna. Om du inte vill ha detta 

nyhetsbrev kontakta undertecknad. 

Varma julhälsningar från Svenska pensionärsförbundet i Åboland  

genom Mona Lehtonen, ombudsman 

 

 

1. Ansökningar om medel  OBS! deadline redan 31.12.2018 

Observera att ansökningstiderna för förbundspaketet (Kulturfondens medel) och Stiftelsen har ändrat!  

Deadline är nu 31.12. Förbundets styrelse har fastställt följande kriterier för 2019 för Förbundspaketet:       

A) Till föreningens arbete med lokal påverkan 

B) Till föreningens arbete med att säkra medlemmarnas behov av digital samhällsinformation 

 

Beskriv så tydligt som möjligt hur ni arbetar med dessa frågor. Undertecknad svarar gärna på frågor om 

hur man ska formulera en bra ansökan. Blanketter fås också av mej eller på förbundets webbplats under 

rubriken FÖRTROENDEVALD. Ansökan skickas in till förbundet per e-post eller vanlig post. 

När det gäller Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet så finns ansökningsblanketter och anvisningar 

på www.spfstiftelsen.fi. Denna gång prioriteras uppsökande verksamhet inom föreningens 

verksamhetsområde samt skapande av guldkant i tillvaron för att motverka utanförskap och ensamhet.  

2. Frågesportsuttagning 13.2.2019 

Förbundet ordnar frågesport enligt tidigare modell. Finalen i år kommer vara på Kåren i Åbo (4.4.2019) 

liksom det var detta år.  

Den åboländska uttagningen är 13 februari kl. 13.00 i Pargas. Reglerna är som tidigare tremannalag med 

båda könen representerade. Anmälningar till ombudsmannen senast 30.1.2019. En förening får ha flera 

lag. Välkommen!  

3. Boulemästerskapet 

Eftersom förbundets boulemästerskap hålls i Västanfjärd 22.8.2019 passar det bra att ha många 

åboländska lag med.  Vi får se hur stort intresset är i april-maj.  Har vi plötsligt 25 lag kanske en 

åboländsk uttagning är motiverad?  

Verksamhetsledaren Berit Dahlin koordinerar tävlingen och tar emot anmälningarna. 

4. Verkstäder och kurser 

Om det behövs utbildning när det gäller medlemsregistret, bokföringen eller webbsidorna så finns det 

möjlighet att Åsa Danielsson, Robert Riska eller Markus West kommer till Åboland och leder kurser. Tag 

kontakt med respektive person eller verksamhetsledaren om intresse finns. 

 

 

http://www.spfstiftelsen.fi/


5. Region SPF Åboland 

Regionen hade sitt senaste möte 12.9. På dessa möten informerar förbundets förtroendevalda om 

aktuella frågor och föreningarna berättar om sin verksamhet. Nästa möte är preliminärt 15.1.2019. Om 

du har någon fråga du vill att regionstyrelsen tar upp så tag gärna kontakt med undertecknad eller 

någon från styrelsen. Sammansättningen finns här: https://aboland.spfpension.fi/styrelse/ 

6. PANG sångfesten 

PANG sångfesten hålls i Esbo 15-17.2. Anmälningstiden för körmedlemmar och enskilda sångare gick ut 

3.12. Men man kan delta som publik. Förbundet har anställt en koordinator, Kristina Heikel. Mer info 

här: https://www.pangsangfest.fi/start/ 

7. Hörsel och synkompassen - Seminarium kring syn och hörsel 

SPF ordnar med tillsammans med Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Svenska 

hörselförbundet ett seminarium i Åbo 30.1. Platsen är Regionförvaltningsverket (fd. länsstyrelsen) 

nedanför Idrottsparken.  Senast 10.1 ska man anmäla sig till Berit Dahlin.  

 

8. Rapportblanketterna 

Lämna inte rapporteringen till sista minuten. Januari betyder ofta mycket jobb för sekreteraren i 

pensionärsföreningen för då gäller det att samla ihop all verksamhetsstatistik från föregående år till en 

sammanställning. Förbundet vill ha in statistiken inom januari.  

9. Åboländsk lillajulskryssning 

Den åboländska lillajulskryssningen som ordnas gemensamt för föreningarna i Åboland gick av stapeln 

26-27.11. på m/s Grace. Runt 250 medlemmar från olika pensionärsföreningar deltog och fick njuta av 

programmet med Benny Törnroos i spetsen. Föreningarnas reseledare (med Carita Isaksson från Åbo 

Svenska Pensionärsklubb i spetsen) håller i trådarna för sina respektive deltagare och det var ett mycket 

lyckat evenemang.  Tacket går till Åbo/Houtskär och Carita! 

10. Annat aktuellt 

 Ett seminarium för äldreråden i Åboland är under planering. Mer info inom kort.  

 Förbundets väggkalender har fina bilder från bl.a. Åboland. Kostar 10 euro/st. 

 SPF ordnar många fina resor 2019. Bl.a. jazzkryssningen 8-10.4. Välkommen 

 

 

 

 

 En fridfull  jul och gott nytt samarbetsår 2019! 

 

Önskar 

Mona Lehtonen 

https://aboland.spfpension.fi/styrelse/

