
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
MILSTOLPEN 2013 

 

 

Styrelsen Styrelsen under 2013 bestod av ordförande Carl-Gustav Molander, fyra 

  ordinarie medlemmar och tre suppleanter. 

  Suppleanterna har också kallats till styrelsemötena. 

  De ordinarie medlemmarna har varit: Sten Gripenberg viceordförande,  

  Gun-Britt Hellman sekreterare, Helena Brännbacka medlemsregister, Kristina 

  Saari programansvarig tillsammans med Sten Gripenberg .  

  Suppleanter: Irma Jungerstam kassör, Curt Ena och Gurli Sjöberg   

  reseansvariga.  

 

Månadsmöten 

 

Januari Månadsmötet hölls den 13.1. Gunilla Luther-Lindqvist var vår gäst till- 

  sammans med sin man Bertel. Hon berättade om sitt och makens arbete 

  bland de utsatta barnen i Azerbajan, ett mycket gripande och berörande  

  anförande. Allsången leddes av Raimo Forss, Bertel Lindqvist och Boris 

  Ahlsved. En frivillig insamling gjordes till förmån för dessa barn.  

  Ca 90 medlemmar var med på mötet.  

  Den 25.1. ordnades en bussresa till Karleby för att se Karleby revyn  

  ”Heitvägg”. 45 medlemmar deltog.   

 

Februari Fredagen den 8 febr. hölls vårmötet med stadgeenliga ärenden. Sten 

  Gripenberg hälsade välkommen och Max Portin bjöd på musik. De under 

  året avlidnas minne hedrades, ett ljus tändes och ordförande läste upp 

  deras namn. Därefter vidtog vårmötesförhandlingarna. Max Portin och 

  Sten Gripenberg ledde allsången. Efter pausen informerade Sonja Nyholm 

  från Svanbäcks bussar om vårens och sommarens resor.  

  Det utlottades också motionspris bland lådmotionärerna. 

   Ca 70 medlemmar var med på mötet.  

  I ledarkonferensen i Tammerfors 6.2. deltog kassör Irma Jungerstam och  

  ordf. Carl-Gustav Molander. 

  I uttagningen till förbundets frågesportfinal i Vasa deltog Gurli Sjöberg, Sten 

  Gripenberg och Torvald Perman. Laget placerade sig på tredje plats, vilket gav 

  föreningen 100 €.   

 

Mars  Månadsmötet hölls fredagen den 8.3. Gäst idag var bankjurist Maria Gref. 

  Hon höll ett intressant och nyttigt anförande om arv, gåvor, testamenten och 

  skatteplanering.  Allan Virtanen, Pelle Lillqvist och Henry Wiklund stod 



  för den musikaliska underhållningen. Allan Virtanen ledde också frågesporten. 

  Ca 85 medlemmar var med.  

  I region Österbottens vårmöte 27.3. i Korsnäs deltog Curt Ena, Kristina Saari 

  och Irma Jungerstam. 

   I förbundets resekoordinatorträff 19-20.3. deltog Curt Ena med fru Tea. 

   

April  månadsmöte hölls fredagen den 12.4. Temat var sång och musik. 

  Yngve Dahlin underhöll oss med dragspelsmusik och Charlotta Kerbs 

  sjöng 4 sånger. Gertrud Holmqvist höll ett anförande om beröring och  

  taktil massage.  

  78 medlemmar var med på mötet.  

  Den 18.4. hölls regionens vårfest i Jeppo. Programmet bestod av festtal av Bo 

  Kronqvist, olika programinslag och dans. 28 personer från Milstolpen deltog. 

  På pensionärsförbundets vårmöte 11.4. i Pargas representerade frågesportlaget 

  föreningen samtidigt som de deltog i frågesportfinalen.   

 

Maj  månadsmöte hölls fredagen den 17. Det blev också en 17-majfest med 

  Brit Stenman och Lars Losvik som berättade om nationaldagsfirandet 

  i Norge. Max Portin stod för musiken och det sjöngs norska allsånger. 

  75 medlemmar var med.  

  Föreningen deltog i Museikarnevalen vid Jakobstads museum den 18.5.  

  Styrelsemedlemmarna delade ut tidningen God Tid och gjorde reklam för  

  föreningen. 

  Föreningen uppvaktade Purmo Pensionärsförening r.f. på deras 20-års  

  jubileumsfest vid Stinasholma i Purmo 25.5. Sten Gripenberg och Gun-Britt 

  Hellman representerade föreningen.  

  Regionens ombudsman Patrik Ragnäs besökte föreningens styrelse den 2.5. 

  Tema var: Hur vill vi utveckla föreningen?     

 

Juni 

 

Juli  Den 30.6 - 3.7 ordnades en sommarresa till Dalarna tillsammans med 

  Pedersöre Pensionärsförening. Från Milstolpen deltog 22 personer. 

  Resan gick med buss från Vasa till Umeå och genom det vackra landskapet 

  vid Höga Kusten. Gruppen bodde i Mora nära gågatan med alla småbutiker, 

  där finns också Vasaloppsmuseet, Zornmuseet och så besöktes också naturens  

  egen Amfiteater, Dalhalla, Rättvik m.m. Besöksmålen var många och  

  hemvägen gick genom landskapet längs med Höga Kusten. 

  Den 17.7 for vi med buss till Oravais för att se pjäsen ”Lumpänglar”. Före  

  föreställningen besökte vi ”miniatyren” vid fabriksområdet.  

  Pjäsen var sevärd. 35 medlemmar var med. 

   Under Jakobs Dagar-veckan deltog några medlemmar i Kristina Saaris 

   guidade rundtur i Cikoriamuseet. 

 

Augusti Den 7.8 firade region Österbottens 40-års jubileumsfest och  sommardag i 

  Närpes, Fagerö. Riksdagsman Kimmo Sasi höll festtalet. 

  Thomas Lundin ledde allsången och till dansen spelade Stig Snickars orkester 

  med Charles Plogman. Det alternativa programmet bestod av en guidad rund- 



  tur i Närpes och ett besök vid Frank Mangs center.  

  900 pensionärer från regionen var samlade. Resan gjordes tillsammans med 

  Pedersöre Pensionärsförening och från Milstolpen deltog 37 personer. 

  Den 28.8 deltog Carl-Gustav Molander och Gun-Britt Hellman i en 

  inspirationsdag för ordförande och sekreterare i Korsholm. 

 

September Den 9 september ordnades distriktets höstresa till Kuortane idrottsinstitut. 

  26 personer från Milstolpen deltog.  

  Pohjola-Nordens marknadsföringschef Kjell Skoglund höll ett intressant  

  föredrag och det dansades också flitigt. 

  Månadsmötet den 13 sept inledde höstterminen. Författaren och 

  journalisten Patrik Sundqvist berättade om tyskarna i Jakobstad under åren 

  1941-44. Jan-Erik Nyholm uppträdde med musik och sång och Eva Kronqvist  

  läste egna dikter. Ca 75 personer var med på mötet.  

  I en kurs för IT-handledare 24 - 25.9 deltog Irma Jungerstam och Carl-Gustav 

  Molander. 

 

Oktober På månadsmötet den 11 oktober hade vi besök av en skolklass från Lagmans 

  Skola, som sjöng för oss. Forskare Sofia Gripenberg berättade också med  

  inlevelse om sin forskning av insekter i exotiska miljöer bl.a. i Madagaskar. 

  Den 25 oktober firades Milstolpens 50-årsjubileumsfest i Optima. Det blev 

  en lyckad fest med högklassigt program. En stråkkvartett inledde, därefter 

  hälsade ordföranden välkommen och Jakobstads Sångarbröder sjöng. 

  Festtalet hölls av bygdens son Leif Jakobsson, direktör för Svenska 

  Kulturfonden. Historiken presenterades av Allan Virtanen.  

  Efter pausen  uppträdde Erik Nygård med ackompanjemang av egen pianist 

  och Wava Stürmer läste sin nyskrivna festdikt, varefter följde uppvaktning av 

  aktiva  medlemmar. Allan Virtanen sjöng också två sånger. Avslutningstalet 

  hölls av Arne Wiklund. Till sist sjöngs Modersmålets sång.  

  Antalet festdeltagare var ca 250 personer. 

  Föreningen Vi Norrifrån firade 40-års jubileum den 5.10. Irma Jungerstam och 

  Carl-Gustav Molander framförde Milstolpens gratulationer. 

 

November Den 6.11. hölls distriktets höstmöte i Terjärv. Mötet inleddes med musik av 

  Salongsorkestern varefter föreningens ordförande Harry Byskata hälsade 

  välkommen. Kommunens hälsning framfördes av kommunstyrelsens  

  ordförande Bernt Storbacka.  

  Höstmötesförhandlingarna inleddes och  regionens hälsning framfördes av  

  Henrik Svarvar. Mötet valde också Henrik Svarvar till regionordförande för 

  det kommande året. 26 av 28 föreningar var representerade.  

  Milstolpen representerades av Curt Ena,  Helena Brännbacka och Gun-Britt 

  Hellman. 

  Månadsmötet hölls den 8.11. Mötet inleddes med höstmötesförhandlingar. 

  Till ordförande för det kommande året valdes enhälligt Carl-Gustav 

  Molander. Styrelsemedlemmarna Sten Gripenberg, Gun-Britt Hellman, 

  Helena Brännbacka, Kristina Saari samt suppleanterna Curt Ena, Irma 

  Jungerstam och Gurli Sjöberg omvaldes också. 

  Efter höstmötet berättade Johan Klingenberg om olika dialekter och läste 



  dikter av Lars Huldén på munsaladialekt. Han sjöng också för oss. 

  Anna Pitkäkangas informerade om minneskliniken och dess verksamhet. 

  I månadsträffen deltog ca 85 personer.  

  I förbundets höstmöte i Tammerfors den 13.11 representerade Kristina Saari, 

  Sten Gripenberg och Siv Sundberg föreningen. 

  Milstolpen deltog i Pidro-turneringen i Oravais 14.11. Hela 17 lag från 9 olika 

  föreningar spelade. 

  I förbundets IT-kurs i Tammerfors 19 - 20.11 deltog Carl-Gustav Molander, 

  Sten Gripenberg och Bo Forsman. 

 

December Julfesten hölls tisdagen den 17.12 med traditionellt program. Sten Gripenberg 

  hälsade välkommen varefter Gurli Sjöberg och Ann-Christine Storrank upp- 

  trädde med duettsång med Mattias Gripenberg vid pianot. Julbetraktelsen hölls 

  av Jan-Erik ”Kak” Nyman. Stadens Lucia med tärnor uppträdde och  

  Damkören sjöng. Milstolpen bidrog med 100 euro till luciainsamlingen.  

  En god julgröt med skinksmörgås, kaffe och kaka serverades också och Wava 

  Stürmer läste sin fina jubileumsdikt. Därefter följde allsång och så utlottades 

  också detta år Richard Hanstens julstjärna och några övriga vinster. 

  Julfesten var välbesökt. Ca 150 medlemmar deltog. 

 

Olika verksamhetsgrupper och kommittéer 

    

  Diskussionscaféet. Wava Stürmer har varit dragare och med sig har hon 

  haft Arne Wiklund och Leila Beijar.   

  Gruppen har mötts 6 gånger och samlat 79 personer. 

 

  Följande ämnen har behandlats: 

  Januari    Emigrationen 

  Februari  Mitt husdjur och andras rackor 

  Mars  Läckerheter förr och nu 

  April  Bakom flötet och annan sport 

  September Det bästa och det sämsta med vår stad 

  November En dröm som jag ännu har kvar 

 

  Senior-fitness  
    Gymgruppen har tid onsdag förmiddag. Antalet deltagare  

    har varit 10-12 personer per gång och gruppen har samlats 29 

    ggr. 

   

  Motionslådor 3 stycken  

    Har besökts 2 464 gånger av 39 motionärer. 

    I medeltal har varje deltagare besökt lådorna 63 gånger. 

 

  Boule     Har spelats  71 gånger Deltagare        838 personer 

       I medeltal  11,8  personer per gång 

 

  Pidro     Har spelats  65 gånger    Deltagare      1233 personer 

       I medeltal   19 personer per gång 



 

  Bridge   Har spelats 63 gånger   Deltagare        658 personer 

       I medeltal  10,4 personer per gång 

 

  Dataträffar  Deltog 4-6 damer och träffades 8 gånger under  

    tiden 22.1 - 19.3. 

 

            Medlemsstatistik 

    Kvinnor   216      

    Män    152 

    Medlemmar totalt  368 

    Utskrivna medlemmar   15 

    Avlidna medlemmar    9 

    Nya medlemmar    55 

 

  Medlemsregistret har skötts av Helena Brännbacka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2014. G-B H 

 

 

 

    

     

     

 

 

   

 

  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 


