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Hobby- och arbetsgruppernas årsrapport 2020 
Aktuell information på GSP:s webbplats under fliken Hobbygrupperna 
 

• Bocciagruppen (grundad 2013) spelar det italienska Bocciaspelet (liknar Petanque) varje torsdag kl. 
9.30 i Dalsviks bollhall. Tillsammans med Esbo svenska pensionärer hålls en turnering som spelas varje 
vår och höst. Vårens turnering med 33 lag varav sex från GSP avbröts den 12.3.2020. Höstens turnering 

spelades med klart färre lag, bara 19 lag varav tre från GSP. Höstens spel spelades med handsprit, 
handskar och munskydd enligt principen mera spel än umgänge. Gruppledare Håkan Nyman.  
 

• Canasta (1989) betyder Korg på spanska och kommer ursprungligen från Uruguay. Sex spelträffar under 
jan–feb eftersom kortspel inte kan kombineras med rekommenderad social distans. Promenader med 
Vandrarna har i viss mån ersatt Canastaspel. Spelledare och hobbygruppsledare Henrik Sjöberg.  

 

• Debatthörnan (2016), för intresserade att debattera samhälls- och ekonomiskpolitiska frågor, hålls i Villa 
Junghans efter tisdagsmöte. Tre träffar som strömmats: Clara Palmgren med Finlandssvensk kultur i 
Grankulla, Bubben Johans, ordförande för Grankullagillet, med Vad gör Grankullagillet? samt stads-
direktör Christoffer Masar med Aktuellt i Grankulla som strömmades. Ledare Filip Hamro-Drotz.  

 

• Fotoklubben (2013) arrangerade tre Fotoparader med olika teman. Bilderna bedömdes av en utom-

stående bedömare som gav sin syn på hur bilden kan förbättras. Videobedömningarna finns på Foto-

klubbens Facebooksida Grankulla Svenska Pensionärers Fotoklubb. Inga utfärder eller sammankomster 

under pandemin. Gruppledare Henrik Bremer. 

 

• Gröna Fingrar (2014) för trädgårdsintresserade, träffades endast två gånger pga. coronapandemin. 

Margreteberg besöktes i augusti. I oktober planterade gruppen blomlökar på nedre och övre sidan av 

Villa Junghans gård. Gruppledare Monica Hamberg. 

 

• GSP CanTanter (2018) en kör för kvinnor, med 30 medlemmar. Inspiratör och dirigent är Kjerstin Sik-

ström. Året kom väl i gång med flera uppträdanden inbokade. Vi hann ha sex övningar innan finska re-

geringen 16.3 utlyste undantagstillstånd på grund av pandemin och vi fick tänka om. Sång kan medföra 

stor risk för smitta varför körverksamheten sattes på is tillsvidare. Gruppledare Mona Ehrström-Tegengren. 

 

• Manskören GSP Klang (2009) består av 24 sångare som sedan 2010 leds av director cantus Barbro 

Smeds. Normalt hålls övningarna måndagar kl. 10–12 i Grankulla kyrka. Detta coronaår blev det två upp-

trädanden mot det normala 12–14 och övningarnas antal var knappt hälften av det normala. GSP Klang är  

sedan början av året medlem i Finlands Manssångarförbund och Finlands Svenska Sång och Musikför-

bund. Gruppledare är Bengt Ohls, med Bobi Lindroos som assistent. 

 

• It-stödgruppen (2009) har under år 2020 sammanträtt endast till tre möten för undvikande av smittsprid-

ning. Uppgifterna har krympt delvis för att de strömmade tisdagsträffarna inte gett plats för Kajs fem-

minuters tips. Hembesöken har dock inte upphört men försiggått i blygsammare skala. Gruppen har flitigt 

följt med ett tjugotal av förbundets IT-webinarier och kurser. Gruppledare Clas Bergring.  

 

• Konstgruppen (2008) besöker intressanta utställningar i regionen. Speciellt uppskattat är guidade turer. 

År 2020 såg gruppen Helene Schjerfbeck-utställningen på Ateneum. Coronarisken avbröt andra utställ-

ningsbesök. Dessa ersattes med kulturvandringar utomhus i Grankulla med Jondal, Bensow, och Meto-

distkyrkan som mål under gruppledare Clara Palmgrens ledning. 

 

• LineDance (2010) är en dans med amerikanskt ursprung där de dansande står i rader. Som en följd av 

Coronarestriktionerna höll vi paus från medlet av mars till midsommaren då max tio dansare började 

sommardansa. Från hösten dansade vi i två grupper på max 15 deltagare, onsdagar 10–11 och tors-

dagar kl. 11.30–12.30 i Villa Junghans. SPF har gjort två videoinspelningar som inspiration för övriga 

föreningar och som en julhälsning. Dansledare Alf Skogster.  
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• Naturgruppen (2020) är en av våra nyaste grupper som riktar sig till alla som är intresserade av naturen 

och djuren som rör sig där. Programmet omfattar fågelutfärder, matlagning av vilda växter, hur man 

bygger insekthotell, skogsbad och mycket mer. Vi har också en egen FB sida, GSP Naturgruppen, där 

deltagarna kan dela med sig av bilder och upplevelser. 2020 var ett exceptionellt år, så endast promena-

der i närmiljön kunde ordnas. Vi plockade svamp tillsammans och bekantade oss med projektet Fåglarna 

kring Gallträsk. Gruppledare är Carola Juselius 

 

• Pilates (2019), en träningsform som utmärks av långsamma rörelser samt en strävan efter harmoni, så-

väl själslig som kroppslig. Egen gympamatta behövs. Pilates leds av Anita Lindqvist tisdagar 16–17 i Villa 

Junghans i samarbete med Folkhälsan. Pandemin innebar stopp från mars fram till hösten då träningen 

började med beaktande av avstånd, hygien och munskydd. Gruppkoordinator Clara Gustafsson. 

 

• Pyssel (2019) Gruppen träffas i Villa Junghans ca 6 ggr/år och pysslar småsaker som går att göra på två 

timmar. På våren inhiberades alla möten men på hösten samlades vi två gånger för att göra trollsländor, 

ljus, örhängen, stjärnor och små glashimlar. Dragare är Monika Anttila och Siv Kindstedt. 

  
• Racketsport (2020) Gruppen spelar fredagar kl. 10–12 på Targa arena. Gruppen spelar olika racket-

sporter såsom Racquetball och Pickleball. Gruppledare Kaj Kankaanpää 

 

• Samtalscaféet (2005) träffas i Villa Breda tisdagar udda veckor kl. 10.30–12.00 för att prata kring en 

given rubrik. I år bl.a. ”Vad är vardagslycka för dig”. Fem träffar kunde genomföras innan pandemin slog 

till och stängde Villa Breda.  Vi brukar uppvakta varandra på födelsedagen med en dikt, en liten blomma 

och kanske en tårta. I år hann vi med Inger. Gruppledare är Anna-Greta Liljeroth och Inger Jormalainen. 

  

• Scrabble (2014) är ett brädspel, tidigare känt som Alfapet, där två spelare  bygger ord av bokstavsbrickor, 

ungefär som i ett korsord. Under ledning spelade en handfull pensionärer torsdagar kl. 15–16.30 i Casa 

Seniori tills nedstängningen i mars. Då läget blev lite lugnare flyttade vi tillbaka till Junghans, där vi i 

oktober och november höll avstånd, använde ansiktsmasker samt plasthandskar på grund av hanteringen 

av brickor. Under våren höll Pippi några gånger kontakt med spelarna och gav dem tips på övningar att 

syssla med i väntan på att komma igång med spelandet igen. Gruppledare Marianne (Pippi) Mattsson 

 

• Seniordansarna (1988), 21 dansare, samlas varje torsdag kl. 10.00–11.30 i Villa Junghans. Året började 

”normalt” tills 12.3 då vårens verksamhet stängdes ner på grund av pandemin. Hösten inleddes med en 

provdans utomhus följd av coronaanpassad dans inomhus där antal deltagare begränsats och avstånd och 

fysisk beröring beaktats. SPF hann göra en videoinspelning som inspiration för övriga föreningar innan 

höstterminen abrupt avslutades den 26.11. Gruppledare Solveig Slotte och Christian von Alfthan 

 

• Släktforskarna fick efter ett par års paus en ny början 2019. Gruppen träffas i Villa Junghans bibliotek 

ca en gång i månaden efter tisdagsmöte. Gruppen hann hålla två möten med föreläsning av en medlem 

innan det blev dags för paus i väntan på bättre tider. Gruppledare är Agneta Lindevall. 

 

• Teresagruppen (ca 1975) är tretton flitiga stickare som möts onsdagar kl. 12.30–15.30 i Villa Junghans 

bibliotek för att sticka Teresafiltar som skickas vidare till behövande. Då möjligheten att träffas begränsa-

des fortsatt medlemmarna sticka på egen hand med garn som köpts in tack vare bidrag. Gruppledare är 

Sonja Finne. Gruppen utsågs till årets hobbygrupp 2020. 

 

• Vandrarna (2009) träffas varje måndag kl.10.00 vid klockspelet i parken nedanför Villa Bredaför och 

vandrar ca 1,5 timme i en takt som passar deltagarna. Motion mår alla bra av, pandemin bidrog till att 

antalet deltagare ökat under hösten. Varje gång har 12–15 personer vandrat i två–tre grupper. 

Gruppledare Christina ”Lotta” Markelin.  

 

• Bordsbärarna möttes i god tid inför möten och fester för att ställa bord och stolar på plats fram till 
undantagstillståndet p.g.a. pandemin.  Under hösten då deltagarantalet på möten varit begränsat var 
max tre bordsbärare på plats. Gruppledare Lars Christer (Bubben) Johans. 

 
• Värdinnorna (1975) är ett glatt gäng på 9 damer som kompletteras av 2 bagare och 2 inhoppare. Innan 

pandemin slog till hann gruppen koka kaffe vid 4 tisdagsmöten, ordna nyårslunch, födelsedagsfest samt 

räkfesten. Höstens träffar hölls utan servering och värdinneuppdraget försvann. Då bidrog värdinnorna till 

att posta 45-årsskriften. Gruppkoordinator Marianne Svartbäck. 


