
      GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER r.f. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

        
ALLMÄNT   
År 2021 var Grankulla svenska pensionärer rf:s  46 verksamhetsår. Verksamheten har påverkats 
kraftigt av covid-19-pandemin som under hela året begränsat sammankomster. Dels har Villa 
Junghans största delen av året varit helt stängd för vår del, dels har mötesrestriktioner gjort att 
program med fysisk närvaro inte kunnat ordnas eller varit starkt begränsade. Genom strömning, 
Zoom-möten och sammankomster i små grupper har verksamheten ändå fortsatt hela året. 
 
GSP hade vid slutet av året 583 medlemmar. Föreningen har under året aktivt strävat att mildra 
coronaepidemins isolerande effekt. Därför har vi i avsaknad av egna utrymmen hyrt möteslokaler och 
använt webben för att kunna erbjuda medlemmarna program och aktiviteter. Tisdagsmöten varannan 
tisdag har fortsatt hela vår- och höstterminen. Det har varit möjligt dels genom att vi kunnat hyra 
Finska Bibelinstitutets utrymmen i Grankulla för fysiska möten, dels genom att möten hållits på 
distans via webben (strömning och Zoom-möten). Deltagarantalet på fysiska möten var på 
vårterminen starkt begränsat men ökade successivt under hösten då mötesrestriktionerna luckrades 
upp. Totalt deltog 444 medlemmar fysiskt i tisdagsmöten medan deltagarantalet via webben var 2720. 
Under våren kunde inga fester eller kulturevenemang ordnas men under höstterminen var sådana 
sammankomster, i begränsad form, igen möjliga och deltagarantalet i fester, teater och 
musikevenemang var 181. 
Sammankomster i små grupper har under coronapandemin varit viktiga sociala forum. Därför har de 
21 olika hobbygrupperna haft extra stor betydelse för våra medlemmar.  
Föreningen har också deltagit i andra organisationer i Grankulla, bl.a. i Äldrerådet i Grankulla, och 
Grani Närhjälp r.f. och samarbetat med den finskspråkiga systerföreningen Kauniaisten Suomalaiset 
Seniorit (KSS) 
 
MEDLEMMARNA 
Föreningens medlemsantal 31.12.2021 var 583 (374 kvinnor och 209 män). Under året har 24 nya 
medlemmar anslutit sig, 13 har avlidit och 20 medlemmar har avskrivits.  
  
STYRELSEN OCH VERKSAMHETSGRANSKARNA 
Filip Hamro-Drotz har varit föreningens och styrelsens ordförande. Styrelsens fick en ny medlem, 
Torolf Hedlund.  Styrelsen valde Gunilla Löfstedt-Söderholm till vice ordförande, Fredrika Forsskåhl till 
sekreterare och Ulla-Rita Blomqvist till skattmästare. Mona Ehrström-Tegengren har varit 
webbansvarig, Yrsa Lannert har skött medlemsregistret, Benita Sundström har ansvarat för teater-, 
konsert- och reseprogram, Torolf Hedlund har skött intressebevakning och Carola Juselius har skött 
olika projekt.  Ordinarie verksamhetsgranskare har varit Mikael Paul och Christina Varis, samt 
suppleanter Gunn-Britt Andersson och Bengt Ohls. Styrelsen höll 13 möten. It-ansvariga Kaj 
Kankaanpää och värdinnekoordinatorn Marianne Svartbäck kallades till styrelsens möten. Styrelsen 
sammankallade i februari de i GSP aktivt engagerade medlemmarna till ett ”förstärkt styrelsemöte” 
(”Runda bordet”) för att diskutera och koordinera föreningens verksamhet.  
 
REPRESENTATION: GSP:s medlemmar engagerade i andra organ     

• Äldrerådet i Grankulla: Torolf Hedlund (utsågs 27.4), Benita Sundström (16.6). Suppleanter 
Marianne Svartbäck (27.4) och Christina Markelin (16.6). Dessa ersatte de tidigare 
representanterna Peter Forsström (ordförande) och Marianne Svartbäck, suppleanter Anita 
Meinander och Magnus Öhman. 

• Handikapprådet: Marketta Forsell (ordförande) 

• Grani Närhjälp r.f.: Kenneth Söderholm (ordförande) 

• GraniHelp Andelslag: Alf Skogster  



 

• Projektet Farfar i skolan: I Granhultsskolan medverkar Svante Degerth, Carl-Eric Schalin.  Alf 
Skogster är högstadiets skolfarfar. Virve Forssell, Eira Karlsson, Margareta Nyman samt Kirsti 
Salminen är skolfarmödrar och Kaj Kankaanpää skolfarfar vid Mäntymäen koulu (språkbad). 
Under år 2021 har skolfarfarprojektet legat nere på grund av covid-19-pandemin. 

• Styrelsemedlemmar i Svenska pensionärsförbundet (SPF): SPF Mellannyland: Filip Hamro-Drotz 
(ordförande), Torolf Hedlund. 

• Svenska pensionärsförbundets (SPF) olika organ: Styrelsen, Filip Hamro-Drotz; Jubil-
eumskommittén, Alf Skogster (ordförande); Arbetsutskottet, Alf Skogster; It-kommittén, Kaj 
Kankaanpää; Resekommittén, Benita Sundström; Redaktionsrådet, Gunilla Löfstedt-Söderholm; 
SPF-stiftelsen, Magnus Öhman; ansvarig för SPF:s EU bevakning, Filip Hamro-Drotz. 

• Delegater i förbundets vårmöte 21.4 (Zoom-möte) Benita Sundström, Carola Juselius, Torolf 
Hedlund och Gunilla Löfstedt-Söderholm. 

• Delegater i förbundets höstmöte 10.11 (Zoom-möte) Yrsa Lannert, Torolf Hedlund, Gunilla 
Löfstedt-Söderholm och Mona Ehrström-Tegengren. 

 
INFORMATION     
Föreningens webbplats är central då det gäller kontakt med och information till medlemmarna. Då 
restriktioner förorsakade av covid-19-pandemin med kort varsel krävt förändringar i programmet har 
det varit till hjälp att de stora flertalet medlemmar numera behärskar användningen av webbsidan och 
kan tillägna sig information som införs där. Av våra medlemmar har 5/6 en e-postadress. Två 
medlemsbrev med information om vårens respektive höstens program har publicerats på webben, 
sänts via e-post eller postats samt delats ut. Notiser har regelbundet införts i Hufvudstadsbladet under 
Evenemang, och i Kaunis Grani. Artiklar om GSP:s verksamhet har ingått i God Tid, Kaunis Grani 
samt i Hufvudstadsbladet. Information om GSP, dess styrelse och stadgar har kontinuerligt funnits 
tillgänglig på webbplatsen. Kalender med kommande program, hobbygruppernas verksamhet och 
ordförandes spalt har också funnits där. GSP:s ledning har hållit kontakt med stadens administration 
och med stadsdirektören för att informera om verksamheten och behovet av mötesutrymmen. 
 
VÅRMÖTET OCH HÖSTMÖTET 
Det stadgeenliga vårmötet hölls den 23.3. På grund av coronarestriktioner hölls mötet som Zoom-
möte med 22 deltagare. På mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020.  
Det stadgeenliga höstmötet hölls 16.11 på Bibelinstitutet. Närvarande var 51 medlemmar. Mötet 
godkände verksamhetsplan och budgetförslag för år 2022. Torolf Hedlund valdes till föreningens 
ordförande för år 2022. Höstmötet fastslog medlemsavgiften till 18 €. Mötet beslöt att styrelsen ska 
bestå av åtta medlemmar förutom ordförande. Kvarstående medlemmar är Ulla-Rita Blomqvist, 
Gunilla Löfstedt-Söderholm och Benita Sundström. För perioden 2022–2023 återvaldes Mona 
Ehrström-Tegengren, Fredrika Forsskåhl, Carola Juselius och Yrsa Lannert. Tore Kindstedt valdes 
som ny styrelsemedlem för Torolf Hedlunds återstående valperiod (1 år).  

 Till ordinarie verksamhetsgranskare för år 2022 valdes Guy Willman och Christina Varis, samt till 
suppleanter Jan Olof Grönlund och Bengt Ohls. 
 
EKONOMI 
Föreningens verksamhet sköttes i princip på självkostnadsbasis och med hjälp av bidrag. Vi tackar 
årets bidragsgivare: Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 2500 €, SPF /stiftelsen 1150€, Grankulla stad via 
idrottsnämnden 1000 €, social- och hälsovårdsnämnden 1500 € och kulturnämnden 1500 €. 
Medlemsavgiften var 18 €/person, 14 € gick till Svenska pensionärsförbundet. För avgiften till 
förbundet erhöll medlemmarna pensionärstidningen God Tid, som utkom med tio nummer. 
Pengarna användes i huvudsak till tisdagsträffar, hobbygruppernas verksamhet och till teknisk 
utrustning för att möjliggöra kommunikation via webben. Årets resultat var +779,85 €. 
. 
VERKSAMHETEN  
Tisdagsmöten: Trots att föreningen inte har kunnat använd utrymmen i Villa Junghans och trots att 
coronapandemin kraftigt har begränsat medlemmarnas möjlighet att delta i fysiska möten har 
föreningen varannan tisdag haft möten med olika anföranden och musikinslag. Under vårterminen 



 

strömmades alla möten med kraftigt begränsad möjlighet att delta på plats. På höstterminen 
återupptogs mötena med begränsat deltagarantal enligt givna säkerhetsrestriktioner. Alla möten 
under höstterminen hölls i Bibelsinstitutets utrymmen i Grankulla. 
  
Vårens tisdagsmöten (parentesen anger antal deltagare/antal strömningar) 

• 12.1 Stadsdirektör Christoffer Masar, ”Aktuellt i Grankulla” (10/ 313) 

• 26.1 Ambassadör Heikki Talvitie, ”Situationen i Nagorno-Karabach” (10/246) 

• 9.2 Trubadur Matteus Blad tolkar Carl Michael Bellman (10/1223) 

• 23.2 Muska Stenius, Ölets historia och ölprovning (156 strömningar) 

• 9.3 Kårchef Jens Tegengren, Trygghet, 72-timmarsberedskapen. (6/309). 

• 23.3 Kyrkoherde Ulrik Sandell, Sociala konsekvenserna av pandemin. Minnesstund i kyrksalen för 
att hedra minnet av medlemmar som avlidit. (119 strömningar) 

• 6.4 Kocken Sandra Ekholm bakar en kaka som håller länge (47strömningar) 

• 20.4 Kjell Westö samtalar med Gunilla Löfstedt-Söderholm (6/168) 

• 4.5 Carola Juselius, ”Fåglarna kring Gallträsk”, (2/71) 

• 18.5 Antikexperten Bernt Morelius, (4/64) 

• 1.6  Håkan Wikman, ”Vi sjunger in sommaren” (14 deltagare via Zoom) 
 
Höstens tisdagsmöten (parentesen anger närvarande deltagare) 

• 7.9 Stadens kulturansvariga Cecilia McMullen, Aktuellt i Grankulla (21) 

• 21.9 Radioprofilen Magnus Londén berättar om sin debutroman No change! (42)  

• 5.10 Programledare på YLE Camilla Andelin,”Tongåva” (43)  

• 19.10 Pensionerade HR-direktören, ledarskapskonsulten Kenneth Söderholm, ”Vad vet du om de 
utmaningar dina barn och barnbarn ställs inför i dagens arbetsliv” (45) 

• 2.11 Projektdirektören Elisabeth Kajander, ”Välfärd/landskapsreformen”. Förbundets it-rådgivare”, 
it-stödperson Andreas Höglund, SPF gav aktuella it-tips. (60) 

• 16.11 Magnus Öhman, "Runar Holmström – Tulilahtimördaren (51) 

• 30.11 Vissångare Henrik Huldén sjunger och kåserar (55) 

• 14.12 Rysslandskorrespondenten Kerstin Kronvall, Analys och personlig syn på utvecklingen i 
vårt östra grannland (83) 

 
Teater, resor och fester (parentesen anger deltagare) 

• 23.8 Guidad rundtur i östra Helsingfors (41) 

• 17.10 Stulen kärlek, Fallåker (41) 

• 13.11 Besök på Fazer (32) 

• 23.11 Årets stora Julkonsert – Större än någonsin! Nya Paviljongen i Grankulla (73) 

• 3.12 Musikalen ”Niin kuin taivaassa” (Såsom i Himmelen), Helsingfors stadsteater (37) 

• 26.11 Julfest i Villa Breda (97)  

• 20.12 MM:s julkonsert (30) 

• 21.12 Församlingens julsamling i Grankulla kyrka (50) 
 

Övrigt 

• 23.2 Rundabordsmöte med GSP-aktiva. Zoommöte (24 deltagare)  

• 15.4 Sångtillfälle med barnen från Lyan arrangeras av församlingen (24 GSP-deltagare via Zoom) 

• Valborgshälsning 30.4 med Cara Hjelt, video (109 strömningar) 

• 26.5 Debatthörnan arrangerade panel med kommunalvalskandidater, (52 strömningar) 

• 13.7 Sommarkafé på Metodistkyrkans gräsmatta (33) 

• 10.8 Sommarkafé på Metodistkyrkans gräsmatta (34) 

• 2.12 Jultablåer för barnen i Grankulla 

• 6.12 Uppvaktning vid hjältegravarna i Grankulla 
 
 
 



 

It-stöd och -handledning 
Under vårterminen begränsades it-stödet endast till hembesök. På höstterminen återupptogs it-
stödverksamheten i Villa Bredas utrymmen. Det stora antalet (77) hembesök som it-stödgruppen gjort 
har varit extra viktigt då covid-19 begränsat möjligheter till fysiska möten och ytterligare förstärkt 
behovet av att kunna använda webben. Kaj Kankaanpää och Clas Bergring har deltagit i SPF:s it-
seminarium. 
 
Villa Breda 
Under våren var Villa Bredas utrymmen stängda för andra än där boende. Då pandemiläget litet 
lättade öppnade Villa Breda för pensionärerna och hobbygrupper kunde samlas där. Också 
föreningens höstfest hölls på Villa Breda. 
 
Samarbete med de finska pensionärerna i Grankulla 
GSP har fortsatt samarbetet med de finskspråkiga pensionärerna i Grankulla (KSS). Ordföranden har 
träffats regelbundet för att samordna och diskutera gemensamma intressen. Problemen orsakade av 
att pensionärerna inte kunnat använda Villa Junghans under året har gemensamt framförts till 
Grankullas stadsdirektör. Ordförande deltog i KSS 50-årsfest. 
 
Samarbete med andra Grankullaföreningar 
De fem Grankullaföreningarna (GSP, Grankullagillet, Svenska kulturföreningen, Marthorna och 
Munskänkarna) koordinerar sina program bl.a. för att undvika att program går på varandra. Ett 
gemensamt projekt för främjande av seniorboende i Grankulla startade i samarbete med Grankulla 
Marthaförening och Äldrerådet.  
 
Samarbete med pensionärsföreningarna i grannkommunerna 
Kontakter med de svenskspråkiga pensionärsföreningarna i grannkommunerna har fortsatt. 
Samarbetet i SPF Mellannyland där Filip Hamro-Drotz varit ordförande eftersträvar ett närmare 
samarbete mellan föreningarna i Nyland, speciellt med tanke på intressebevakning, utbyte av 
information och koordinering. Initiativet att Esbo sjukhus anskaffar tv-apparaten åt svenskspråkiga 
patienter lyckades, medan ansträngningarna att förhindra att seniorrabatten på engångsbiljetter i HRT 
slopas misslyckades. Mellannyland presenterades i juninumret av God Tid och oktobernumret 
innehöll artiklar om alla dess föreningar - numret distribuerades till alla svenskspråkiga hushåll i 
regionen med tanke på medlemsvärvning.  
 
INTRESSEBEVAKNING 
Ordföranden för GSP och KSS utarbetade tillsammans en gemensam skrivelse angående 
pensionärernas förväntningar inför kommunalvalet. Skriften distribuerades till medlemmarna, till 
samtliga i valet uppställda kandidater och till de partipolitiska organisationerna i Grankulla. 

VERKSAMHETEN INOM HOBBY- OCH ARBETSGRUPPERI föreningen verkade tjugoen 
hobbygrupper: Boccia, Canasta, Debatthörnan, Fotoklubben, Gröna fingrar, GSP CanTanter, GSP 
Klang, It-stöd, Konstklubben, Line Dance, Naturgruppen, Pilates, Pyssel, Racketsport, Samtalscafé, 
Scrabble, Seniordans, Släktforskarna, Teresagruppen, Vandrarna och arbetsgrupperna Värdinnorna 
och Bordsbärarna. Verksamheten inom hobby- och arbetsgrupper har i viss utsträckning kunnat 
fortsätta också under pandemin. Sammanlagt hade hobbygrupperna 250 sammankomster med 2917 
deltagare. 

 
Hobby- och arbetsgruppernas rapport som bilaga. 
 
 
 
 
Styrelsen  

 



 

Hobby- och arbetsgruppernas årsrapport 2021 
 

• Bocciagruppen (grundad 2013) spelar det italienska Bocciaspelet (liknar Petanque) torsdagar kl. 9.30 i Dalsviks 
bollhall. Turneringarna tillsammans med Esbo svenska pensionärer kunde pga. coronarestriktionerna inte genomföras. 
Bocciaspelarna träffades 8 gånger där i medeltal femton GSP-medlemmar deltog. Gruppledare Håkan Nyman. 
 

• Canasta (1989) betyder Korg på spanska och kommer ursprungligen från Uruguay. Endast en spelträff med tre spelare 
under året. Gruppledare Henrik Sjöberg. 
 

• Debatthörnan (2016) för intresserade att debattera samhälls- och ekonomiskpolitiska frågor, hålls i Villa Junghans efter 
tisdagsmöte. Under 2021 hölls inga Debatthörnsträffar. Intresserade stimulerades att följa med virtuella GSP-
arrangemang, såsom anförandet om de sociala konsekvenserna av coronaepidemin samt kommunalvalspanelen. 
Ledare Filip Hamro-Drotz. 
 

• Fotoklubben (2013) arrangerade två Fotoparader med olika teman. Den första bedömdes av O Keserci via 

videoinspelning med tonvikt på editering. Den andra av G Thomé i Villa Breda. Bilderna finns på Fotoklubbens 

Facebooksida. Här har tolv månadsteman publicerats. Fotoklubbens medlemmar har systematiskt fotograferat alla 

GSP-möten och fester under året. Bilderna har arkiverats i klubbens digiarkiv. Coronapandemin har gravt försvårat 

Fotoklubbens möjligheter till samling kring fotografering. Gruppledare Henrik Bremer. 

 

• Gröna Fingrar (2014) för trädgårdsintresserade, träffades fyra gånger. Vi besökte Söderbloms växthus i Nickby, en 
privat trädgård i Kyrkslätt och en privat trädgård i Gumbostrand inklusive Konst och form. I oktober planterades 
blomlökar på Junghans gård tillsammans med en trädgårdsmästare från staden. Gruppledare Monica Hamberg. 
 

• GSP CanTanter (2018) en kör för kvinnor, med 30 medlemmar. Inspiratör och dirigent är Kjerstin Sikström. Bristen på 
övningsplats samt risken för att sång kan medföra stor smitta bidrog till att körverksamheten även år 2021 sattes på is. 
Gruppledare Mona Ehrström-Tegengren. 
 

• Manskören GSP Klang (2009) av 25 sångare ledd av director cantus Barbro Smeds, som dock i november och 
december var tjänstledig. Då sköttes uppgiften av Jan Westerlund och till en del av Kurt Mecklin. Under vårterminen 
hade kören ingen aktivitet pga. coronan, kyrkan var stängd. På hösten kunde övningarna åter upptas i Grankulla kyrka 
med covidavstånd. Kören uppträdde vid GSP:s jultablå, självständighetsdagen i kyrkan och på begravningsplatsen, vid 
en begravning samt kyrkans julgudstjänst/grötfest för GSP. Trots coronan var aktiviteten hög och ingen smitta konsta-
terad. Gruppledare var Bengt Ohls med Bobi Lindroos som assistent. 
 

• It-stödgruppen (2009) på fem personer har under år 2021 sammanträtt endast till två möten. Två personer deltog i 

SPF:s it-seminarium. Hembesöken har uppgått till närmare 80 och 5–6 it-drop-in-tillfällen ordnades. Inga 5 minuters it-

infotips gavs på GSP:s möten detta år. I samarbete med Brummerska stiftelsen har ett projekt med läsplatta och 

skolning för 10 utvalda seniorer skapats. Gruppledare Clas Bergring.  

 

• Konstgruppen (2008) har pga. coronan inte besökt utställningar men de har ersatts av tre kulturvandringar utomhus i 

Grankulla. Clara Palmgren presenterade även sin utställning kring den gamla inredningen i Grankullavillor i Grankulla 

bibliotek. Gruppledare Clara Palmgren. 

 

• LineDance (2010) är en dans med amerikanskt ursprung där de dansande står i rader. Då Villa Junghans togs i bruk 

som vaccinationsplats försvann vårens dans. Fr.o.m. 10.6 fick Line Dancen ny start då sommardans introducerades på 

Brankis torsdagar kl. 10–11. En julitimme inhiberades p.g.a. sommarhettan. Det stora dansintresset (ca 30 aktiva 

dansare) gjorde att vi från september återgick till två grupper, onsdagsgruppen med huvudvikten på basrepertoar och 

torsdag med något mer krävande danser. Samarbetet med Brankis och Ekebo daghem har fungerat utomordentligt bra. 

Coronarestriktionerna har följts väl. Dansledare Alf Skogster. 

 

• Naturgruppen (grundad 2020) 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 en 
egen FB sida, GSP Naturgruppen, där deltagarna kan dela med sig av bilder och upplevelser. Våren 2021 kunde vi inte 
träffas som en följd av coronarestriktionerna, men ett av föreningens strömmade möten handlade om ”fåglarna kring 
Gallträsk” och hölls av Carola Juselius. Alla uppmanades röra sig ute och välja sin favorit bland Niko Nordströms trä-



 

skulpturer. Vi gjorde svampvandring på Porkala Udd, besökte Haltia, Villa Elfvik med omnejd samt avslutade med 
julglögg utomhus och ett besök på Kallen Paja. Gruppledare Carola Juselius. 
 

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

kroppslig. Egen gympamatta behövs. Pilates leds av Anita Lindström tisdagar 16–17 i Villa Junghans i samarbete med 

Folkhälsan. Efter avbrott under våren  hann vi på hösten träffas12 gånger med 10 deltagare per gång. Gruppkoordinator 

Clara Gustafsson. 

 

• Pyssel (2019) Gruppen har som målsättning att träffas  6 ggr/år för att pyssla småsaker som går att göra på ett par 

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

stjärnor, makramé, julkort och små glashimlar. Ledare är Monika Anttila och Siv Kindstedt. 

 

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

Racquetball och Pickleball, 8 spel på våren och 4 på hösten med 4–5 spelare per gång. Gruppledare Kaj Kankaanpää  

 

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

rubrik. Under pandemiåret 2021 höll Samtalscaféet stängt. 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. Scrabble spelades inte under vårterminen på grund av pandemin. I september då läget blev bättre 

samlades brädspelsgruppen igen, först i Casa Seniori och från mitten av november i Villa Breda. Då det blir möjligt 

träffas gruppen i Villa Junghans. Gruppledare Marianne (Pippi) Mattsson. 

 

• Seniordansarna (1988) kunde inte dansa under våren p.g.a. pandemin. Från hösten började en grupp dansare träffas 

på Brankis måndagar kl. 10–11 där både avstånd och fysisk beröring beaktats. Gruppledare Solveig Slotte och Christian 

von Alfthan 

 

• Släktforskarna fick efter ett par års paus en ny början 2019. Under pandemiåret har endast en träff med 6 deltagare 

hållits. Gruppledare är Agneta Lindevall. 

 

• Teresagruppen (ca 1975) är tretton flitiga stickare som möts onsdagar kl. 12.00–15.30 i Villa Junghans bibliotek för att 
sticka Teresafiltar som skickas vidare till behövande. Endast en gång sågs vi våren och sommaren 2021. Fr.o.m. hösten 
möttes vi flitigt i Casa Seniori, 10–11 personer per gång. 53 filtar har sänts iväg till behövande via Fynda i Ekenäs och 
vidare till Lettland. Gruppledare är Sonja Finne 
 

• Vandrarna (2009) har fortsatt trots pandemin helt normalt. Ca 15 vandrare har samlats vid skateparken måndagar 

klockan 10 för att med gott humör promenera 1–1,5 timme beroende av väder och vind. Damerna är i majoritet men vi 

brukar vara 2 herremän någon gång 3, så det skulle vara välkommet med flera gubbar på vandringarna. Gruppledare 

Bo Joffs  

 

• Söndagsvandrarna träffas varje söndag kl. 14 vid rosen på Grankulla centraltorg. Tanken är att var och en skall hitta 
någon som vandrar som man själv dvs. lämpligt avstånd och lämplig takt. Gruppledare Fredrika Forsskåhl. 
 

• 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. Vår uppgift är att 

sköta om kaffeserveringen vid föreningens tisdagsmöten samt att ordna föreningens återkommande fester: 

födelsedagsfesten, vårfesten, 1 maj lunchen och höstfesten. Under året 2021 ordnade vi endast 2 sommarkaféer och en 

julfest. Gruppkoordinator Marianne Svartbäck. 

 


