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GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER RF.    Augusti 2017 

 

 

Bästa medlem, vi önskar Dig en 

TREVLIG HÖST! 

 

Sommaren börjar övergå till höst. Under våren hade Grankullas svenska pensionärer ett digert program 

med stor uppslutning bland medlemmarna. Sommaren har varit lugn på programsidan men förvisso har 

medlemmar träffats vid tre ”sommar-cafe”-möten i Villa Junghans. 

 

Nu ser vi fram emot en angenäm höst. Vi hoppas att var och en skall hitta något intressant i höstens 

program, som traditionellt bjuder på både nytta och nöje. I bifogade programblad eller i kalendern på 

GSP:s webbsida, www.grankulla.spfpension.fi, ser du huvudpunkterna i höstens program.  

 

Vi fortsätter enligt traditionen med tisdagsmötena varannan tisdag, jämna veckor kl 13.00 i Villa 

Junghans. Det första mötet hålls redan 5.9 då stadsdirektör Christoffer Masar berättar om aktuellt i staden.  

 

Vårt fosterlands 100-åriga självständighet firas under temat tillsammans i hela vårt land och vi hänger på 

med en egen glad och högtidlig 100-års fest i oktober. Festen, som hålls i Villa Junghans, sker inom 

ramen för Finlands officiella SuomiFinland100-program.  

 

Vi har även några resor på programmet: Den 12 september ordnas en resa till Villnäs slott, Gullranda park 

och Nådendals kyrka. I början av oktober reser intresserade medlemmar till Dordogne i Frankrike. Under 

hösten gör vi också ett teaterbesök till Helsingfors. 

 

Kom även till sådana hobbygruppers träffar som intresserar dig. Det finns 17 aktiva hobbygrupper i GSP 

och varje medlem är välkommen att fritt delta. Grupperna återupptar verksamheten i höst enligt egna 

tidtabeller och egna metoder.  

 

För den som vill skapa eller upprätthålla kontakter med pensionärer från andra föreningar erbjuder t.ex. 

Svenska Pensionärsförbundets kryssning till Stockholm, ”Seniorskeppet”, 29-31 oktober ett utmärkt 

tillfälle. Se mera i tidningen God Tid. 

 

Ge gärna tips eller önskemål angående programmet! Du kan prata med ordförande Marianne eller någon 

annan styrelsemedlem, ringa eller sända e-meddelande till dem. Kontaktuppgifterna finns sid 2 och på 

GSP:s webbsida där du också kan skriva kommentarer i ”ordförandes spalt”. 

 

Kommunikationen elektronifieras alltmer oberoende om vi vill det eller inte, också för oss inom GSP. Det 

blir allt viktigare att snabbt få ut angelägen information och det är viktigt att nå så många som möjligt. 

Föreningens webbsidor innehåller den mest aktuella informationen om vår verksamhet och vi hoppas att 

så många medlemmar som möjligt vill lära sig hur enkelt det är att med sin dator använda vår webbsida. 

Därför ämnar vi ge praktisk information och vinkar under ett av höstens tisdagsmöten. Du kan även 

kontakta vår IT-handledare Kaj Kankaanpää, tfn 0407236202. 

 

Vårt mål är att varje medlem skall få möjlighet till angenäm samvaro genom att delta i föreningens 

program. Vi hjälper gärna ifall du känner osäkerhet eller något hinder för att delta. Ring oss i så fall. 

 

Vi önskar Dig sköna höstmånader och ser fram emot att träffas i GSP:s regi. 

 

Styrelsen  

  

http://www.grankulla.spfpension.fi/
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 Grankulla svenska pensionärers styrelse år 2017  
 
 
Ordförande Marianne Svartbäck   marianne.svartback@kolumbus.fi  050 370 4285  
Viceordförande Magnus Diesen   magnus@diesen.org    040 500 6540  
Sekreterare Anna-Greta Liljeroth   annagreta.liljeroth@gmail.com   040 5735862  
Skattmästare Yrsa Lannert   yrsa.lannert@elisanet.fi    040 746 3464  
Informatör Filip Hamro-Drotz   filip.hd@iki.fi     040 5108317  
Resekoordinator Carita Skogström  c.skogstrom@gmail.com    050 3003905  
Programansvarig Benita Sundström  benita.sundstrom@welho.com   040 7521100  
IT-ansvarig Clas Bergring    clas.bergring@gmail.com    050 0461438  
IT-handledare Kaj Kankaanpää   kaj.kankaanpaa@gmail.com   040 7236202      
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