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35-årshistorik för Esbovikens pensionärsklubb

Den här 35-årshistoriken omfattar endast 5 år räknat från 30-årsjubiléet år 2006 fram
till klubbens 35-årsdag år 2011.

Det du nu har i din hand kan närmast kallas en verksamhetsberättelse. För den som är
intresserad av klubbens historia alltifrån begynnelsen år 1971, rekommenderas
läsning av 25- och 30-årshistorikerna, som är tillgängliga på klubbens webbplats
http://esbo-esboviken.spfpension.fi/start/. Den som vill ha den på papper, kan vända
sig till klubbens sekreterare.

År 2006

Jubileumsåret 2006, klubben fyller 30 år

Esbovikens pensionärsklubb firade sitt 30-årsjubileum 11.10 med festlig middag på
Hotell Meripuisto i Stensvik. Ett fyrtiotal deltagare hälsades välkomna av klubbens
ordförande Anne-Marie Lindholm varefter man skålade för jubilaren i skumvin som
Aktia Bank bjöd på.
Förbundsordförande Samuel Lindgrén höll i egenskap av medlem i klubben ett tal
varefter verksamhetsledare Veronica Fellman uppvaktade med förbundets standar och
ett fång rosor. Marita Nordling uppvaktade med en blomsteruppsättning, A-L o. F
Randström med en adress, Barbara Helsingius med en musikkassett med Esbovalsen
+ noter. Esbo svenska pensionärers ordförande Virpi Renholm uppvaktade också
klubben. Berit Engberg och Berit Malmsten fick diplom för att de bidragit till trevnaden
på klubbmötena med att koka och servera kaffet det goda. Carl-Åke Wennström
tilldelades diplom för att han på ett förtjänstfullt sätt dokumenterat klubbens
verksamhet på videofilmer och i två omfattande historiker.
Efter uppvaktningarna kåserade Benita Åkerlund om Kejsarbesök i Esboviken under
sekelskiftet. Det var många bekanta holmar och platser som nämndes. Det måste ha
varit en upplevelse för ”vanligt” folk att få se den kejserliga familjen på nära håll.
Som en trevlig avslutning på festen underhöll Barbara Helsingius oss med både
stämningsfulla och muntra sånger till gitarrackompanjemang. Sången uppskattades av
publiken som applåderade fram några extra sånger. Festen slutade med ett glatt
ackord.

De äldres bord: Anna-Brita, Paula,
Agnes, Charlie, Berit M., Else-Maj,
Hjördis Nieminen

Agnes Halén och Charlie Rosenberg
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Klubbens födelsedagsfest hölls 15.11 på
servicehuset med 28 närvarande. Årets
jubilarer var Per Björklöf, Marita Granholm,
Carita Tammi, Else-Maj Wennström, Brita
Kaski, Gretel Lönegren, Jarl Mattson och
Anna-Brita Söderström. Inbjudna var även
följande personer: Gösta Winqvist (91),
Agnes Halén (93), Seidi Karlsson (93),
Hjördis Nieminen (94) och Fanny Nyberg
(96).
Klubben bjöd på kaffe med tårta och var
sin ros till jubilarerna. Leo Holmgren
underhöll på piano och dragspel.

I frågesporttävlingen klubbarna emellan bestod klubbens lag av K G Hagros, Paula
Luoma, Tor Wiik och Carl-Åke Wennström. Vi lyckades inte heller detta år med att
vinna tävlingen. Esboviken placerade sig på nionde plats med 14,5 poäng. Tävlingen
vanns av Gäddvik-Mattbyklubben - efter fyra tilläggsfrågor - med 19,5 poäng. Tvåa
blev Kyrkoby och Olars blev tredje med 18,5 poäng.

På Luciadagen 13.12 var det sista mötet för terminen. Då ingen egentlig julfest
ordnades, då klubben hade firat sitt 30-årsjubileum tidigare på hösten, serverades nu
glögg, kaffe, jultårtor och pepparkakor. Höjdpunkten var besöket av Lucia med följe
från Mårtensbro skolas femte klasser. Belysningen släcktes och in tågade Lucia med
ljuskrona på huvudet, tärnor, stjärngossar och små tomtar. Barnen sjöng Lucia-sången
och flere andra bekanta melodier. Det var mycket vackert och stämningsfullt. Till sist
gick Lucia och barnen omkring bland publiken och önskade alla god jul.
Även om vi inte firade en egentlig julfest, hade julgubben tydligen hört julsångerna, ty
plötsligt bankade det på dörren och julgubben (Åke) kom in med en välfylld säck med
klappar. Efter julklappsutdelningen stannade vi en stund kvar för att önska varandra en
God Jul.

I slutet av året 2006 hade klubben 57 medlemmar. Av dessa var 44 kvinnor och 13
män. Medlemmarnas medelålder var 77 år.
Klubben fick sex nya medlemmar under året: Carita Backman, Christel Björklöf, Per
Björklöf, Kristina Ekberg, Maj-Britt Selin och Sonja Wikström.

En trogen skara på 20 – 25 medlemmar har ställt upp på alla klubbmöten. Det har
bjudits på varierande program, allt från Åkes videofilm från vårresan till skrattjoga,
sittdans och bingo.

År 2007
Vid årsmötet 24.1.2007, som leddes av Samuel Lindgrén, omvaldes  Anne-Marie
Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen återvaldes Berit Engberg, Virpi
Renholm, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten och Anita Ehrnrooth. Ny styrelse-
medlem blev Marita Granholm.

Marita Granholm, Per Björklöf, Cisse Gammals
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Till revisorer för räkenskapsåret 2007 valdes Tor Wiik och Gunnel Wiik. Ersättande
revisor blev Maj-Lis Ljungman.

På klubbmötena har vi bl.a. fått höra om Fabergékonstnären Alma Pihl, om Tai Chi,
om kaffe, om orientaliska mattor. Vi har spelat bingo och Åke har utvidgat vårt
ordförråd. Våravslutningen firades med Roland Brandt.

Tillsammans med Olarsklubben gjorde vi en utfärd 29.5. Vi besökte Malmgårds slott i
Pernå, åt lunch på Bagarstugan i Liljendal och åkte till sist till Brunbergs fabriksbutik i
Borgå.

En havsutfärd till Stora Herrö företogs 23.8 tillsammans med andra klubbar inom
föreningen.

I frågesporttävlingen klubbarna emellan 12.10 bestod klubbens lag av Maire Lindroos,
Virpi Renholm, Carl-Åke Wennström och Tor Wiik. Esboviken placerade sig med 13
poäng tillsammans med Gröndal på en delad fjärde plats. Hagalund vann tävlingen
med 17 poäng.

Klubbens födelsedagsfest hölls 14.11 på servicehuset med 27 personer närvarande.
Årets jubilarer var Märta Hopeavuo, Carl-Eric Castrén, Benita Åkerlund, Maj-Lis
Ljungman, Tor Wiik, Gunnel Finne, Marja Keinänen och Hjördis Nieminen. Inbjudna
var även följande personer: Brita Kaski, Jarl Mattson och Anna-Brita Söderström (91),
Gösta Winqvist (92) och Agnes Halén (94).

Med en extra ros uppmärksammades
klubbens tidigare ordförande Hjördis
Nieminen som på sommaren hade fyllt 95
år och dessutom just i år hade varit 30 år
medlem i klubben.
Efter kaffet och uppvaktningen underhöll
Leo Holmgren på piano och dragspel och
ackompanjerade oss då vi sjöng några
mer eller mindra kända gamla slagdängor
och sedan fortsatte med sånger ur
klubbens sånghäfte. Allra sist sjöngs Nu
går sista visan – i flere omgångar.

Grötfesten firades 12.12 med 26 personer närvarande. Först serverades glögg och
medan den avnjöts sjöng vi en hel del julsånger från klubbens eget julsångsblad.
När vi druckit ur glöggen blev det dags för julgröt med russinsoppa. Servicehusets
husmor hade kokat den goda gröten. Efter en stunds paus, då vi igen sjöng julsånger,
bjöds det ytterligare på kaffe med jultårtor och pepparkakor. Efter kaffet sjöngs det
igen. Plötsligt bankade det på dörren och julgubben (Åke) i egen hög person kom in.
Han hade med sig en välfylld julklappssäck och alla fick en gåva. Julgubben lovade
komma tillbaka igen nästa år – om vi är snälla.

Sonen Holger och Hjördis Nieminen, Marja
Keinänen och Ami Lindholm
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Efter julgubbens besök satt vi kvar en stund och pratade. Ordförande tackade våra
duktiga kaffevärdinnor Berit Engberg och Berit Malmsten för kaffeserveringen på
klubbmötena. Ordförande själv uppvaktades med en julblomma av klubben. Därefter
sjöngs ännu Nu går sista visan i flere repriser, allt gladare och snabbare för varje
gång. Sen kunde vi önska varandra en God Jul.

I början av året hade klubben 57 medlemmar. Under året har tre medlemmar avlidit:
Carita Backman, Brita Högberg och Seidi Karlsson. Tre personer har utskrivits: Ulla
Hirvonen, Gretel Lönegren och Ragnar Pettersson. Klubben har fått åtta nya
medlemmar under året: Peter Appelqvist, Ulla Brandtberg, Björn Hallbäck, Berit
Lönnqvist, Brita Rein-Leskinen, Nina Söderman, Eira Trygg och Marianne Åström.
I slutet av år 2007 hade klubben 59 medlemmar. Av dessa var 45 kvinnor och 14 män.

År 2008
Vid årsmötet 23.1.2008, som leddes av Carita Thomasson-Tammi, omvaldes  Anne-
Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen återvaldes Berit Engberg, Marita
Granholm, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten och Virpi Renholm.

Till revisorer för räkenskapsåret 2008 valdes Tor Wiik och Gunnel Wiik. Ersättande
revisor blev Carl Eric Castrén.

På klubbmötena har vi haft besök av bl.a. Håkan Hellberg som berättade om sin tid
som läkare i Afrika. Håkan Hellberg berättade med stor inlevelse om sina och hustrun
Maritas år i Namibia i Afrika. Han fungerade som läkare och hustrun var barnmorska
och sjuksköterska. Det var inte lätt att i början förstå hur den lokala befolkningen
tolkade olika skeenden. Håkan Hellberg konstaterad som avslutning att fastän skalet
är olika och hudfärgen varierar är vi alla likadana innanför.
Caj Kortman från Olarsklubben berättade om sin tid som geolog i Afrika och Bengt
Jusélius från Olarsklubben som berättade om Abloylåset. Dessutom har vi spelat
bingo och dansat sittdans med Marita.

Tillsammans med Olarsklubben gjorde vi en utfärd 27.5. Vi besökte Fiskars Bruk,
Mellangård honung i Tenala, blev guidade i Tenala kyrka och åkte sedan till
restaurang Bossa Nova i Ekenäs och åt lunch där. Esboviken stod för arrangemangen.
Det har blivit tradition att Olars och Esboviken gör vårresorna tillsammans, då vi på det
sättet får en buss fylld och kan dela på kostnaderna. Vi turas om att arrangera
resorna.

En havsutfärd till Stora Herrö företogs
23.8 tillsammans med medlemmar från
andra klubbar inom föreningen. Vi hade
än en gång tur med vädret. Esbo stad
bjöd på båtturen och Esbovikens klubb
stod för de praktiska arrangemangen.

Maire Lindroos, Berit Malmsten
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I frågesporttävlingen klubbarna emellan 16.10 bestod klubbens lag av Virpi Renholm,
Carl-Åke Wennström och Tor Wiik. Esboviken placerade sig med 13 poäng
tillsammans med tre andra lag på en delad tredje plats. Olars vann tävlingen med 15
poäng.

Födelsedagsfesten hölls 26.11 på servicehuset med 29 personer närvarande. Årets
jubilarer var Marianne Åström, Carl-Åke Wennström, Maire Lindroos, Mona Mörn,
Seppo Harju, Marianne Welander, Eira Trygg, Heidi Walve, Gullveig Stigell, Agnes
Halén och Anita Lönnberg. Inbjudna var även följande personer som har fyllt 90 år
eller mera: Marja Keinänen, Brita Kaski, Jarl Mattson, Anna-Brita Söderström, Gösta
Winqvist och Hjördis Nieminen. Ordförande gratulerade alla som hade fyllt jämna år
under året och som därmed var hedersgäster. Chrisu Österberg underhöll med
gitarrspel och visor. Klubben bjöd på programmet och trakteringen.

Julkaffe serverades på klubben 10.12
med 24 personer närvarande. Ordförande
hälsade alla hjärtligt välkomna till det sista
mötet för året. Vi började med en sång:
Tomtarnas julnatt. Därefter avnjöts kaffe
och jultårtor. Programmet för dagen var ett
lotteri med små julklappar. Alla hade
bidragit med gåvor. Efter det sjöng vi
ytterligare sånger från vårt julsångsblad.
Ordförande uppvaktades med en gåva
som tack för året som gått.

Klubbens julfest firades med en jullunch
på Hotell Meripuisto i Stensvik 17.12 med
22 deltagare. För musiken svarade Leo
Holmgren. Ordförande hälsade alla
välkomna varpå vi skålade i het glögg.
Menyn bestod av en buffé med fisk, kokt
potatis och sallader. Som varmrätt bjöds
på traditionell julmat med skinka och lådor.
Vår musikant spelade taffelmusik och
ackompanjerade snapsvisorna. Efter
maten sjöng vi tillsammans stämningsfulla
julsånger ledsagade av pianomusik.

I början av året hade klubben 59 medlemmar. Under året har två medlemmar avlidit:
Regi Fagerström och Samuel Lindgrén. Tre personer har utskrivits: Eine Limnell, Berit
Lönnqvist och Marianne Winter. Klubben har fått fyra nya medlemmar under året: Inge
Appelqvist, Ulla Ekström, Essy Karkman och Anita Tötterman.
I slutet av år 2008 hade klubben 58 medlemmar. Av dessa var 45 kvinnor och 13 män.

Brita Kaski, Anna-Brita Söderström, Berit Malmsten

Anita Ehrnrooth, Märta Hopeavuo, Brita Kaski
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År 2009
Vid årsmötet 21.1.2009, som leddes av Carita Thomasson-Tammi, omvaldes  Anne-
Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen återvaldes Berit Engberg, Marita
Granholm, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten och Virpi Renholm.

Till revisorer för räkenskapsåret 2009 valdes Maj-Lis Ljungman och Kristina Ekberg.
Ersättande revisor blev Sonja Wikström.

Klubbmötena har alla hållits på Sökö servicehus med början kl. 14.00.
I medeltal hade vi 22 deltagare per möte.

Programmen på klubbmötena har bestått bl.a. av musikalisk frågelek med Boris
Westerlund, Aktia-info om arvsskatt och testamenten, Pelle Bäckströms föredrag om
Albert Edelfelt, Åkes program om japanska seder, Aktia-info om fastighetsförmedling.
Pensionärskören Furorna har sjungit för oss. Vid sina besök har Aktia bjudit på
kaffebrödet.

En banbrytande händelse i klubbens – och hela
föreningens – historia var den spelfilm som visades
på klubbmötet 29.4. Det är fråga om filmen
“Pratmötet”. Åke Wennström var den drivande kraften
bakom projektet. Han upplät sitt hem i Larsvik som
filmstudio. Han skrev manus för filmen och skötte
inspelningen och editeringen av materialet. Som
scripta fungerade novisen Virpi Renholm. I
stjärngardet ingick klubbmedlemmarna Carita Tammi,
Maire Lindroos och Marita Granholm.

Filmen finns på DVD i klubbens arkiv hos Virpi
Renholm, tillsammans med kopior av alla filmer som
Åke spelat in på klubbens vårutfärder.

Tillsammans med Olarsklubben gjorde vi en utfärd 26.5 till Riihimäki. Glasmuséet och
jaktmuséet besöktes. Lunch serverades i glasmuséets restaurang. En tur in till
konstmuséet i Riihimäki hörde också till programmet. Olarsklubben stod för
arrangemangen.

En havsutfärd till Stora Herrö företogs 26.8 tillsammans med medlemmar från andra
klubbar inom föreningen. Vi hade än en gång tur med vädret.

I frågesporttävlingen klubbarna emellan 23.10 bestod klubbens lag av Maire Lindroos,
Carl-Åke Wennström och Virpi Renholm. Efter de egentliga frågorna var Esboviken på
delad andra plats tillsammans med Gäddvik-Mattby och Olars, men först efter tre
tilläggsfrågor kunde ordningsföljden slås fast. Esboviken blev fjärde. Köklax vann
tävlingen.
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Födelsedagsfesten hölls 11.11 på servicehuset med 27 personer närvarande. Årets
jubilarer var KG Hagros, Christel Ekström, Berit Malmsten, Maj-Britt Selin, Anita
Ehrnrooth, Anita Bäckman, Christine Gammals, Gunnel Wiik, Sven-Erik Welander och
Mirjam  Immonen. Inbjudna var även följande personer som hade fyllt 90 år eller mera:
Anita Lönnberg, Marja Keinänen, Brita Kaski, Anna-Brita Söderström, Jarl Mattson,
Gösta Winqvist och Agnes Halén.
Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna till klubbens födelsedagsfest. Vår gäst
Roland Brandt underhöll på piano. Vi sjöng allsånger till Roland Brandts
ackompanjemang medan kaffe och kaka avnjöts. Till sist reste sig alla och vi sjöng
Modersmålets sång då Svenska dagen firats föregående vecka.

Julgröt och julkaffe serverades 9.12 med 24 personer närvarande. Ordförande hälsade
alla hjärtligt välkomna till det sista mötet för året. Vi började med en sång: Tomtarnas
julnatt. Därefter avnjöts julgröt, kaffe och jultårtor.
Sedan följde utdelning av julklappar. Julgumman Carita Tammi klarade uppdraget fint
med hjälp av sin tomte Ami. Alla hade bidragit med gåvor. Efter det sjöng vi ytterligare
sånger från vårt julsångsblad. Sångstunden avslutades med Sylvias julvisa som
sjöngs solo av Märta Hopeavuo.
Kaffevärdinnorna Berit Engberg och Berit Malmsten uppvaktades med var sin blomma
som tack för att de skött kaffeserveringen så bra under året som gått.

I början av året hade klubben 58 medlemmar. Under året har två mångåriga
medlemmar avlidit: Gösta Winqvist (94)och klubbens tidigare ordförande Hjördis
Nieminen (97). Två personer har utskrivits: Paula Luoma och Kristina Nathoo. Klubben
har fått tio nya medlemmar under året: Pehr-Olof Ahlblad, Gerd Appelroth, Siv
Björklöf-Johansson, Christel Ekström, Marjatta (Maja) Groundstroem, Barbro Kock,
Yrjö Luova, Orvokki Mannermaa, Raili Tronti och Tor Wentzel. I slutet av år 2009 hade
klubben 64 medlemmar. Av dessa var 49 kvinnor och 15 män.

År 2010
Vid årsmötet 27.1.2010, som leddes av Carita Thomasson-Tammi, omvaldes  Anne-
Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen återvaldes Berit Engberg, Marita
Granholm, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten och Virpi Renholm.

Till revisorer för räkenskapsåret 2010 valdes Siv Björklöv-Johansson och Birgitta
Holmborg. Ersättande revisor blev Maj-Lis Ljungman.

Programmet på klubbmötena bestod bl.a. av violinmusik framförd av tre elever från
Kungsvägens musikinstitut, ett föredrag av Gunvor Lilja om att vara krigsbarn, Åkes
föredrag om fotografin genom tiderna, en bildkavalkad gjord av Virpi Renholm om
händelser i Esboviken 2004 – 2009, sittdans med Marita, Aktia-info om
intressebevakning. Till våravslutningen hade Roland Brandt sammanställt ett
omväxlande, helt nytt program bestående av gamla bekanta godingar. Roland delade
ut orden till sångerna. Till Rolands ackomanjemang sjöng vi inspirerat. Klubben har
fått nya sångglada medlemmar. Till sist sjöng vi sommarpsalmen Den blomstertid nu
kommer, den gamla kända versionen. Roland Brandt avtackades för ett trevligt
program.
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Tillsammans med Olarsklubben gjorde vi en utfärd 25.5 till Kotka. Vi besökte
Maritimcentret Vellamo. Buffetlunch serverades i muséets restaurang. Efter en rundtur
i Kotka åkte vi till Langinkoski och beundrade forsen. Därifrån åkte vi till Ulrikanhovi i
Lovisa.  Det var ett gammalt fattighus, som hade renoverats för cafébruk. Där bjöds
det på kaffe och hembakta bullar. Esbovikens klubb stod för arrangemangen.

En havsutfärd till Stora Herrö företogs 23.8 tillsammans med medlemmar från andra
klubbar inom föreningen.

Virpi Renholm skrev 26.08.2010 om utfärden. Berättelsen publicerades i
Pensionärsförbundets tidning God Tid:

”Esbopensionärer på skärgårdsutflykt
I augusti företog esbopensionärerna sin traditionella sensommarutflykt till Stora Herrö,
en av Esbo stads friluftsholmar. Skärgårdsbåten Espoo I plockade upp passagerarna
vid Nokkala brygga i Mattby och vid Svinösund i Sommarö. Esbo stad stod för
båtfärden för pensionärerna och Esbovikens klubb hade skött de praktiska
arrangemangen för utflykten.
Det var ett glatt gäng på sextio personer som åkte iväg. Solen sken och havet
glittrade. Några regnmoln skymtade vid horisonten, men de oroade inte oss, som blivit
vana vid att ha fint väder på våra Herröutflykter.

Väl framme på Herrö kom vägkosten
snabbt fram. Kaffetanden värkte och i
väntan på att grillen skulle bli klar
smakade det med kaffe och
förfriskningar. På Herrö finns ett
utsiktstorn med magnifik utsikt över öar
och skär och öppna havet ända till
horisonten. Bengt Roth från
Kyrkobyklubben ledde vandringsturen
över Herrö till tornet för de som var
intresserade. Georg Kyander från
Gröndalsklubben såg till att inga
eftersläntrare blev kvar. Under tiden

skötte några raska gossar om att grillen kom igång.

På Herrö finns en trevlig strandbastu. Den var varm redan då vi kom fram. Snart var
den i flitig användning. Några modiga vågade ta sig ett dopp i havet. Svalt men skönt
fick vi höra, vi som satt på stranden och såg på.
Efter bastubad och korvgrillning spelades det Mölkky, som vi hade med oss. Reportern
har inga uppgifter om vem som vann.
De som inte vandrade, badade eller spelade, valde att sitta ute på klipporna och njuta
av trevligt sällskap och den fina dagen. En lätt kort regnskur störde inte. Stämningen
var överlag uppsluppen och god.
Småningom blev det dags för avfärd. Det glada gänget klev ombord, upplivade av
besöket på Herrö. Båten stävade tryggt hem mot fastlandet.
Detta är en tradition att värna om, tyckte alla som var med.”

Yrjö Luova, Maire Lindroos, Gullveig Stigell
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I frågesporttävlingen klubbarna emellan 28.10 bestod klubbens lag av Maire Lindroos,
Carl-Åke Wennström och Virpi Renholm. Esboviken slutade på delad andra plats
tillsammans med Kyrkobyklubben. Dalsvik vann tävlingen.

Födelsedagsfesten firades 3.11 på
servicehuset med 30 personer närvarande.
Årets jubilarer var Jeanette Nykänen, Boris
och Inger Grönroos, Anne-Marie Lindholm,
Ulla Brandtberg och Berit Engberg.
Inbjudna var även följande personer som
hade fyllt 90 år eller mera: Charlie
Rosenberg, Brita Rein-Leskinen, Mirjam
Immonen, Marja Keinänen, Brita Kaski,
Anna-Brita Söderström, Jarl Mattson och
Agnes Halén. Alla inbjudna deltog dock
inte i festen.

Ordförande hörde i år till hedersgästerna på födelsedagsfesten. Vår gäst var Barbara
Helsingius. Efter att kaffe och tårta avnjutits underhöll Barbara oss med flere trevliga
sånger med roliga anekdoter mellan visorna. Till sist sjöng Barbara en gratulationsvisa
till jubilarerna. Jubilarerna uppvaktades därefter med var sin ros.

Adventskaffe serverades 1.12 med 26 personer närvarande. Ordförande hälsade alla
hjärtligt välkomna till det sista mötet för året. Vi blev serverade kaffe med jultårtor och
pepparkakor. Ordförande uppvaktades med en blomma som tack för året som gått.
Kaffestunden avslutades med att vi alla sjöng julsånger.

Klubben firade sin julfest 15.12 på Hotell Meripuisto i kvällsrestaurangen Aalto med 25
personer närvarande. Ett läckert buffébord med förrätter och julmat var framdukat. Leo
Holmgren underhöll oss på dragspel och ackompanjerade allsången.

I början av året hade klubben 64 medlemmar. Under året har fyra medlemmar
utskrivits. En medlem, Anita Lönnberg har avlidit. Klubben har fått 15 nya medlemmar
under året: Raija Abrahamsson, Lars Appelroth, Åsa Arrakoski, Lasse-Pekka Ekberg,
Tina Fabricius, Birgitta Holmborg, Sinikka och Leo Holmgren, Anjula Lilius, Taimi
Lindström, Else-Maj och Veikko Rautelin, Ulf-Johan Schmidt, Kaj Stenius och Anna-
Liisa Valkonen. I slutet av år 2010 hade klubben 75 medlemmar. Av dessa var 54
kvinnor och 21 män.
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År 2011

Jubileumsåret 2011, klubben fyller 35 år

Vid klubbens årsmöte 26.1.2011 omvaldes Anne-Marie Lindholm till ordförande.
Till styrelsen valdes Marita Granholm, K G Hagros, Berit Malmsten, Virpi Renholm,
Tina Fabritius (ny) och Orvokki Mannermaa (ny).

Till ordinarie verksamhetsgranskare för år 2011 valdes Veikko Rautelin och Tor Wiik.
Till ersättare valdes Maj-Lis Ljungman.

På klubbmötena under vårterminen jubileumsåret 2011 berättade Maj-Britt Paro om
släkten Söderström från Borgå, Åke visade gamla Helsingforsbilder och berättade om
Signe Brander. Vi har sittdansat med Marita och spelat bingo. Vi har tittat på
klubbfoton från 2010 och firat våravslutning med Roland Brandt.

En nyhet inom klubben var ett möte med ”medlemmarnas eget program”, som visade
sig vara mycket lyckat, med medlemmar som gärna ställde upp. Först började Åke
med litet pianomusik, efter det kom Cita med roliga vitsar. Kaffe dracks emellan och
Märtha bjöd på mandolinmusik under kaffet. Maire berättade en gripande sannhistoria
om när hon var barnflicka i Budapest, Cita läste trevliga historier som Cisse sänt. Hur
man gör en vacker tulipan – och vi var många som försökte – visade oss Heidi. Så
kom Cille med vitser från Österbotten och mötet slutade med Sista visan.

Tillsammans med Olars- och Gäddvik-Mattbyklubbarna har vi gjort teaterresor till
Evitskogreyn: 2008 – Vilse i Digitalen, 2010 – Tåntarnas julafton, 2011 – Sista tangon
för män. Det har varit trevliga föreställningar med mycket sång och musik.

Klubbens medlemmar har deltagit i föreningens resor till sommarteatrarna i Raseborg
och Lurens. Fallåker teater har också varit på programmet varje år.

Många medlemmar har också deltagit i Pensionärsförbundets Seniorkryssningar till
Stockholm.

Vårutfärden tillsammans med Olarsklubben gick i år 17.5 till Kimitoön, där vi besökte
Amos Andersons Söderlångvik och Björkboda låsmuseum. Lunch serverades  på
Storfinnhova gård i Björkboda.

Klubbens 35-årsjubileum skall firas den 19 oktober på en kryssning med Viking
Xpress. Ett glädjande antal deltagare har anmält sig.

Följande krönikör får redogöra för hur det hela avlöpte!
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Till sist lite fakta i siffror om klubben.
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År 2007 hade klubben 56 medlemmar.
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År 2011 är medlemmarna 74. Ökningen har varit betydande.
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Klubbens ordförande 1976 - 2011
Hans Lundell 1976 – 1979
Johan Nyman 1979 – 1980
Gunhild Sundberg 1981 – 1982
Johan Nyman 1983
Hjördis Nieminen 1984 – 1989
Anna-Lisa Randström 1990 – 1998
Marita Nordling 1999 – 2001
Anne-Marie Lindholm 2002 –

Klubbmedlemmar som varit aktiva inom ESP Esbo svenska pensionärer r.f.
Uppgift
Ordförande Hans Lundell 1978 – 79
Ordförande Jarl Mattson 1980 – 81
Ordförande Valfrid Björstäkt 1982 – 1985
Ordförande Virpi Renholm 2004 – 2006
Vice ordförande Anna-Liisa Randström 1991 – 93, 1995
Sekreterare Virpi Renholm 2002 – 2003
Kassör Anne-Marie Lindholm 2002 – 2006

Klubbens ordinarie representanter i moderföreningens styrelse ESP
Svea Eriksson 1979
Gunhild Sundberg 1980 – 1981
Johan Nyman 1982
Hjördis Nieminen 1983 – 1989
Fred Randström 1991 – 1993
Anna-Lisa Randström 1994
Fred Randström 1995
Anna-Lisa Randström 1996
Marita Nordling 1997
Anna-Lisa Randström 1998
Marita Nordling 1999 – 2001
Anne-Marie Lindholm 2002 –

Vid genomgången av klubbens dokument, slår det mig hur aktivt
Åke Wennström har engagerat sig för klubben. Han skall ha stort
tack för alla videofilmer och föredrag om intressanta saker vi fått
njuta av. Tack också för hjärngymnastiken med frågelekarna
”Utvidga ditt ordförråd”. Och ingen rullar bingobollar så som Åke.
Alla medlemmar som aktivt deltagit har också stor betydelse för att
samvaron på klubbmötena varit trevlig.
Klubbens ordförande Ami Lindholm förtjänar ett varmt tack för att
hon engagerat sig så många år för klubben.
Medlemsantalet har ökat och yngre pensionärer har anslutit sig.
Klubben tillönskas allt gott för framtiden.

VVirpi Renholm

Carl-Åke Wennström
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