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Så har ett år snart gått till 
ända igen, och jag tycker att 
vi pargasiter både kan blicka 
tillbaka med tillfredsställelse 
och se framåt med tillförsikt. 
Antalet medlemmar har 
ökat från ca 410 till över 
470, vår ekonomi är stabil, 
månadsträffarna är välbesökta, 
de många hobbygrupperna 
har en livlig verksamhet och 
resorna är för det mesta mer 
eller mindre fullbokade. För 
allt detta får vi tacka alla dem 
som med starkt engagemang 
deltar i vår verksamhet – inte 
minst hobbygruppernas ledare, 
reseledarna, de flitiga och 
effektiva programgrupperna 
och Parentesens redaktion.

Jag gläder mig också åt att alla 
styrelsemedlemmar som var 
i tur att avgå ställde upp för 
omval på höstmötet, och att alla 
fick förnyat förtroende. Det är 
en glädje att samarbeta med en 
så engagerad styrelse.

Men nu ska vi framför allt 
blicka framåt och inte vila 

på gamla lagrar. Bland annat 
borde vi jobba ännu mer med 
att bevaka våra medlemmars 
intressen. Till det hör inte 
minst att hjälpa och stödja 
alla våra medlemmar när det 
gäller användning av IT, både 
för kontakt med myndigheter, 
banker m.m. och för 
kommunikation sinsemellan. 
Våra IT-handledare gör ett 
mycket fint jobb, men den 
stora utmaningen är att nå alla 
dem som ännu inte har tagit 
mod till sig och börjat använda 
datorer eller pekplattor. Här 
hoppas jag att bland annat det 
tidigare presenterade projektet 
Recycle IT (ett samarbete 
mellan gymnasieelever och 
pensionärer) på sikt ska ha 
betydelse.

Vi ska inte heller glömma att 
det viktigaste för de flesta av 
våra medlemmar är att kunna 
träffas, umgås och ha trevligt i 
olika sammanhang. Ju mer vi 
är tillsammans, dess gladare 
vi blir! Jag hoppas därför på 
ännu fler hobbygrupper och 

tillställningar av olika slag, 
och ser fram emot idéer och 
initiativ från er alla. 

När det gäller vår verksamhet 
under våren hänvisar jag till 
händelsekalendern på s. 9. 
Utöver det har vi ju också 
förbundets verksamhet, av 
vilken jag framför allt vill 
nämna PangSÅNGFesten 
den 15–17 februari och 
frågesporten. De regionala 
uttagningarna till frågesporten 
är onsdagen den 13 februari, 
vilket tyvärr innebär att den 
åboländska uttagningen i 
Pargas sammanfaller med vår 
seniorföreläsning samma dag. 
Jag hoppas att vi i varje fall får 
ihop ett par duktiga lag och en 
liten hejarklack. Finalen går 
av stapeln den 4 april på Åbo 
Akademis studentkår (då en del 
av oss är på resa till Madeira).

Jag önskar alla medlemmar en 
riktigt god jul och en trevlig 
fortsättning på vintern!
 

Mikael Reuter

Ordförandens spalt

Tankar och funderingar om julen.
Ur barns skoluppsatser:

Ett svårt problem är hur 
man skall få plats med jul-
klapparna bland alla TV-
program,

Den mest kända julpsalm 
jag känner till är “Nu är det 
jul igen”.

Brita af Geijerstam

Jultomten

Egentligen kan man ju inte tro
att Jultomten kommer på riktigt.

Man är ju för gammal
för allt sånt där,
men det är i alla fall viktigt.

När Mor ropar: “Kom nu, 
kom hit och se!
Nu lunkar han uppför vår backe.”

Då är det spännande, medge det,
fast man vet det är morbror Acke,

Bo Carpelan

Igen

Nu är det jul igen
nu är det ljus igen
nu är det gran igen
och stan är glad igen
och ingen snö igen
blir det då aldrig
vår igen.

Peter Snagg: Gott Skratt Gott Folk

En julhistoria till:
Den utspelades en gång i tiden på en 
prästgård, där man hade en trotjänarinna, 
61-åriga Matilda. På juldagen kom Matilda 
in till prostinnan och sade: – De’ så, att ja 
sku’ be att få flytta, för jag ska gifta mig. – 
Men kära Matilda, svarade prostinnan, så 
här plötsligt, ska Matilda bli fru!? Jag har 
då aldrig hört talas om att Matilda skulle 
ha någon fästman. – Nä, nån fästman har 
jag inte. Men de’ va’ så, att i går då vi åt 
gröten fick jag mandeln, och Herren utser 
nog  offret. 

 Följ med till Madeira – en evigt grönskande trädgård i Atlanten. Madeira, även kallad Atlantens 
pärla, är en idyllisk ö som tillhör Portugal. Den erbjuder sina besökare en storslagen natur med 
rik blomsterprakt och fantastiska vyer. Vi beger oss ut på härliga dagsutflykter kring ”Lilla 
Lissabon” – Funchal – och längs levadorna, öns intrikata bevattningssystem. Känn doften av 
eukalyptus på Madeiras högsta topp, strosa bland blomsterprakt och solmogen frukt på Art 
Deco-marknaden och upplev en urskog så unik att den hamnat på UNESCO:s världsarvslista. 
Vi blir varmt välkomnade av den gästfria befolkningen och bor centralt på hotell i Funchal.
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Jul i Pargas förr i tiden

Bilderna tagna ur Stig Engmans bildsamlingar.

24.12.1949 Julgranen invivid kyrktrapporna.

1942. Karlstedts mataffär och Malmbergs skoaffär.

1934. Fredrik Fagerlunds affärshus i Pargas under juletid.

1974. PKAB:s julfest i Föreningshuset. Fr.h. Cyrus Wide, Viking 
Karlsson, Elof Lagerros, Bengt Henriksson. Fr.v.  fru Svea Wide, 
fru Karlsson

1950. Köpmannajulfesten i Föreningshuset.

08.01.1939. Wilhelm Bäcklunds Pargas Lantmannahandel.

Namnen på personalen i 
Bäcklunds butik.

1950-tal PKAB:s julfest i Föreningshuset. Grötgrytan bärs in!

Här en bild av då man gräddar pepparkakor I 
Södermans bageri I Ersby

16.12.1949 Köpmännens grötfest i Föreningshuset.

1950-tal. Personalfest troligen på PKABs huvudkontor.
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Styrelsens sammansättning och funktionärer 2018
 
Styrelsen:
Ordförande    Mikael Reuter  040 552 49 78 
     mikael@undala.fi	
Vice ordförande   Kristina von Weissenberg  040 455 0655
	 	 	 	 	 kristinavw@parnet.fi
Sekreterare    Vivan Norring-Nyström 0500 837 438
     ia@norrskata.com 
Skattmästare   Bror Berg   040 560 1938
     laban1234@gmail.com
Övriga ledamöter   Gunnel Jansson  040 5957203/
	 	 	 	 	 jansson.gunnel@parnet.fi
     Stig Kavander   0400 222 187
     swkavander@gmail.com
     Kurt Lindroos  0500 59 40 45 
     kurt.lindroos475@hotmail.fi 
     Kari Penttinen  050 511 9777
	 	 	 	 	 kari@esnet.fi		 	
     Maria Simberg-Sörensen  040 825 50 39  
	 	 	 	 	 maria.ss@parnet.fi
Funktionärer:
Medlemssekreterare   Kurt Lindroos (se ovan)
Mediekontakt    Gunnel Jansson (se ovan)
Foto/klippbok    Stig Kavander (se ovan)
Teknikansvarig   Kari Penttinen (se ovan)
Resegruppen     Asta Lindholm 040 575 31 20 / lindastae@gmail.com

	 	 	 Rauni	Schleutker	040	520	43	98	/	rauni.schleutker@elisanet.fi
   Aino Mattsson 040 844 06 98 / aino.mattsson42@gmail.com
   

Parentesens redaktion   Maria Simberg-Sörensen
     Kristina von Weissenberg
Parentesens ombrytning  Beni von Weissenberg

Webbansvarig    Carl-Gustav Nygårdas 
     carlgustav.nygardas@gmail.com
IT-stödperson:    Pentti Nyström, 050 566 70 35, 
     pena@norrskata.com

Medlem av SPF:s arbetsutskott: Kristina von Weissenberg (se ovan) 
Medlem av SPF:s resekommitté Asta Lindholm (se ovan)

Föreningens webbadress   www.pargas.spfpension.fi
 

Nya medlemmar kan anmäla sig direkt till medlemssekreteraren 
Kurt Lindroos   0500 59 40 45  kurt.lindroos475@hotmail.fi eller till föreningens sekreterare 
Vivan Norring-Nyström, 0500 837 438 ia@norrskata.com

PARGAS SVENSKA PENSIONÄRER r.f.
Måndagar kl. 13.00 bridge i Seniorboendet på Vapparvägen.

Fredagar kl. 14.00 vattengympa i Folkhälsans hus.

IT, konst, musik och trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna 
Boccia/boule fortsätter på våren

Kontaktpersoner 2018
Boccia/Boule  Estrid Enlund  050 346 35 70,   essi.enlund@outlook.com
Bowling  Seppo Rajamäki  0400 46 91 92,   seppo.rajamaki1@gmail.com
Bridge   Jan-Erik Bergquist  044 039 28 82,   janerik.bergquist@gmail.com
Fotogrupp  Lorenz Michael  0400 233 143,    losse.michael@gmail.com
Da Capo  Rabbe von Weymarn 0400 11 21 93,   rabbe.weymarn@gmail.com
Encore  Maria Simberg-Sörensen 040 825 50 39,  maria.ss@parnet.fi
Konst   Marianne Saanila  040 722 62 26,  marianne.saanila@parnet.fi
Stavgång  Rainer Wahtera  040 091 2269,    rainer.wahtera@gmail.com
Trädgård  Pirkko Lehtonen  040 562 14 90,   pr.lehtonen@gmail.com
Vattengympa  Kari Penttinen  050 511 9777,    kari@esnet.fi
IT-grupperna  Pentti Nyström  050 566 7035,    pena@norrskata.com
Litterära salongen Stina Engblom-Colliander 0400 715388,     stina202@parnet.fi
Släktforskarna Gustav Sundström  050 5051522,     sundstroms@parnet.fi

Programgrupperna och gruppledarna för PSP:s månadsträffar 
  1. Beni von Weissenberg 040 545 14 35 benivw@parnet.fi 
  2. Mårten Malmlund 0400 71 03 12 marten.malmlund@gmail.com 
  3. Gunnel Jansson       040 595 72 03  jansson.gunnel@parnet.fi
  4. Rainer Wahtera     0400 91 22 69 rainer.wahtera@gmail.com
  5. Rose-Marie Lindroos 050 562 54 10  rose.marie48@hotmail.fi 
      Kurt Lindroos 0500 59 40 45 kurt.lindroos475@hotmail.fi 
  6. Stina Engblom Colliander 0400 71 53 88 stina202@parnet.fi 
  7. Riitta Seppä  044 373 12 38 seppa.arto@gmail.com 
  8. Agneta Hermansson 040 5413120 ahermans@abo.fi 
  9. Jörgen Hollstén 0400 46 36 64 jorgen.hollsten@parnet.fi 
10. Siv Nygårdas 040 574 24 31 siv.nygardas@gmail.com
      Aino Mattsson  040 844 06 98 aino.mattsson42@gmail.com

OBS! Aktuellt material till Parentesen, t.ex. ändringar i gruppsammansättning eller 
kontaktpersoner, måste vara redaktionen tillhanda senast en vecka före månadsträffen för 
att hinna med. Även annat material i form av hågkomster, bilder eller teckningar tas gärna 
emot av redaktionen med samma förbehåll.
Exemplar av Parentesen kan avhämtas på Booklet, Strandvägen 16 A

Fotogruppen träffas i allmänhet den första och tredje tisdagen i månaden på Seniorum kl 17. 

Släktforskargruppen träffas i allmänhet udda veckor i Seniorum tisdagar kl. 13.00

Hobbygrupper 2018
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Tisdag   8.1  Styrelsemöte
Onsdag   9.1  CHESS på Svenska teatern
Onsdag  16.1  Månadsträff på Brankis
Torsdag  31.1 Hemliga resan
Söndag  10.2 Fallåker, Prima donnor
Tisdag   12.2 Styrelsemöte
Onsdag  13.2 Seniorföreläsning om biobränsle.
Onsdag  13.2 Åboländsk frågesport.
Onsdag  20.2 Månadsträff på Brankis
Tisdag   12.3 Styrelsemöte
Onsdag  13.3 Seniorföreläsning om Nagu i Wikipedia.
Onsdag  20.3 Månadsträff på Brankis
2-9.4   Resa till Madeira 
Torsdag  11.4 Styrelsemöte
Onsdag  17.4 Månadsträff på Brankis
Tisdag   7.5  Styrelsemöte
Onsdag  15.5 Månadsträff på Brankis

HÄNDELSEKALENDERN våren 2019

Fotogruppen samlas i Seniorum varannan tisdag kl 17 .
Lorenz Michael, losse.michael(at)gmail.com ,+358 400 233 143, 

Vattenjumpa i terapibassängen i Folkhälsanhuset fredagar kl 14.15. 
OBS! En ny grupp startar nästa år torsdagar kl. 14.00.
Kari P. kari@esnet.fi

Bridgegruppen efterlyser flera spelare! Kontakta Jan-Erik Bergquist ,044 039 28 82,   
janerik.bergquist@gmail.com

Utförlig IT-info i januariparentesen

Pentti Nyström

mobil: 0505667035, e-mail: pena@norrskata.com

PLANERADE RESOR 2018-19
CHESS onsdag 9.1.2019. Launokorpis buss startar kl. 8.15. Föreställningen börjar kl. 12. Vi stannar 
på vägen för tidig lunch. De som önskar kaffe med tilltugg på teatern meddelar Asta för beställning  
på förhand, senast på julmötet.  Pris kaffe + Chess ruta 9 euro. OBS! EN ANNULLERAD PLATS 
LEDIG,

HEMLIG RESA torsdag 31.1

FALLÅKER, Prima donnor,  söndag 10.2.2019 Östmans buss startar kl. 13.  Pris 45 euo.  Anmälan 
till Aino senast 23.1.2019 och betalning senast 25.1.2019. 

HELSINGFORS  i mars under planering, ev. Amos Rex.

MADEIRA tisdag-tisdag 2-9 april 2019.  Anmälan senast  15.1.2019 med namn, telefon, adress  
och e-post till Asta eller direkt till Axtours Tel +358 (0)18 528 063 www.axtours.ax
 2.4 Tisdag  Resdag Pargas-Madeira
 3.4 Onsdag  Funchal
 4.4 Torsdag  “Nunnornas dal”, vingård och Gabo Girao
 5.4 Fredag Fri dag. (Tillval Levadavandring 28 €/pers.)
 6.4 Lördag Fri dag
 7.4 Söndag Fri dag (Tillval Levadavandring inkl. picknick 38 €/pers)
	 8.4	Måndag	 Nordöstra	Madeira.	Heldagsutflykt
 9.4 Tisdag  Hemresa

7 KYRKOR vecka 19 under planering

KALEVALA på	ÅST	lördag		5	oktober	2019.	År	2019	fyller	Finlands	nationalepos	Kalevala	170	
år	(första	upplagan	Kalewala	1835,	Uusi	Kalevala	1849)	och	finlands	äldsta	teater,	Åbo	Svenska	
Teater	fyller	180	år	(invigdes	1839).	-	-	-		Kalevala	är	vacker	poesi	och	grym	saga.	Med	hjälp	av	
dockteater	och	vild	koreografi	gestaltas	Kalevalas	värld	till	Stora	scenen	2019,	på	ett	sådant	sätt	
som ger runosången rättvisa och samtidigt känns modern och fräsch. Dramaturg Annina Enckell 
och	regissör	Jakob	Höglund	(regisserade	också	Stormskärs	Maja	2015).	Kapellmästare	Heidi	Wikar.	
Dockinstruktör	Ari	Ahlholm.	Musiken,	nyskriven,	komponeras	av	Robert	Kock	medan	sångtexterna	
är	skrivna	av	Tobias	Zilliacus.		-	-	-	Produktionen,	som	stöds	av	Svenska	Kulturfonden,	är	kopplad	
till en specialutbildning, där två konstformer möts: musikteater och dockteater.  -   -  - -  
Pris ca 52 euro, anmälan senast på majmötet.  

Asta 040 575 3120 / lindastae@gmail.com, 
Rauni  040 520 4398 /rauni.schleutker@elisanet.fi 
Aino 040 844 0698/ aino.mattsson42@gmail.com
Res och ha roligt!!!

RESEGRUPPEN	ÖNSKAR	FLERA	MEDLEMMAR.	TAG	KONTAKT!	

Seniorföreläsningarna
Stadshuset 13.2 2019 kl. 13 - 15 
Jyri-Pekka Mikkola, professor i Teknisk kemi (Hållbar kemisk teknologi) vid Åbo Akademi och 
Umeå Universitet berättar om utveckling av biobränsle. 

Stadshuset 13.3 2019 kl. 13 - 15
Kaj Arnö, IT-utvecklare berättar om projektet att synliggöra Nagu i Wikipedia.
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Postens tillbakagång

Allas vår Seppo informerar om 
kommande evenemang.

Margareta Söderblom gratulerades Seppo avtackades dessutom av Arvo och Marianne tydligen 
med presentkort för mera bowlande.

Gudrun Engman med ett ståtligt van-
dringspris.

Arvo Björkrot med ett av 
vandringsprisen.

Tremannalagen. fr.v. Ingmar Jungarå, Doris Åkerholm, Gretel Jungarå, Ann-Maj Grönholm, Harriet Skärström, Anna-Stina 
Hermansson och Janne Silvander. Björn Lindholm och Kurre Taxell saknas från bilden.

Jag började på Pargas postkontor 
1946 som praktikant. Då fanns 
posten där parkeringen är idag 
mellan Brandkårshuset och 
Nordea i Uppmanska huset. 
Då satt vi i en lång rad bakom 
disken och betjänade kunderna. 
Sex i rad plus Marta Sippel som 
chef. Samt alla postutbärare 
vilka alla hade sina egna distrikt, 
säkert ett tjugotal. När vi kom på 
morgonen hade bussen hämtat 
postsäckarna som tömdes och 
började sorteras. Var det fråga 
om värdepost tog dejouren emot 
den och låste in den i kassavalvet. 
När vi kom på morgonen börja 
vi sortera tidningar och brev. En 
satte sig vid telefonen och tog 
emot eller skickade ut telegram. 
De bokstaverades med hjälp av 
förnamn. T.ex. Ruth: Ragnar Ulla 
Torsten Hugo. Telegrammen 
kom då direkt per telefon. Om 
det var brådskande skulle de 
genast skickas till adressaten. 
Oftast var gratulationstelegram 
Inkommande och utgående 
post. Inkommande sorterades 
enligt vilket distrikt det tillhörde. 
Utgående skulle stämplas och 
skickas vidare enligt adresserna. 
De lades i postsäckar som 
fördes till bussen och skickades 
till Åbo. När det var klart var vi 
redo för kunderna. Vi satt i rad 
med egna kassor vilka skulle 

stämma när dagen var slut. Vi 
som satt i postluckan betjänade 
kunderna. Skatterna skulle 
betalas och under min tid kom 
även barnbidraget via posten. 
Tidningen beställdes också via 
posten.

Radiolicensen skulle betalas i tid 
annars tog polisen hand om den. 
Pargas Kalk hade Strandholm 
som hämtade deras post, både 
inkommande och utgående. 
Skärens post skickades med 
mjölkbåtarna.

Julen var en stressig tid då 
mängden inkommande och 
utgående post var stor. Julkort 
och paket skulle stämplas 
och skickas vidare, för att nå 
adressaten i tid. Det kunde 
hända att posten även delades ut 
på julaftonen. Vilket förtroende 
jag fick trots att jag var yngst! 
Med en gammal kasse full med 
pengar gick jag till Helsingfors 
Aktiebank längs Köpmansgatan. 
De gamla kassarna kunde 
variera från dag till dag, kanske 
var det en säkerhet.

Köpmansgatan var en lugn 
gata med Oikus sportaffär, 
Rantanens köttaffär, Landens 
skoaffär, Eklunds, (Klunssis) 
Wahlstens, Fagerlunds, Iris 

blomsterhandel, Simonssons, 
Bäcklunds, Ida Malmberg, 
Segerström, m.m. Senare 
flyttade posten till Sparbankens 
hus där Aktia är idag. Där 
hoppade jag in endast jultiden 
samt då skatteåterbäring skulle 
utbetalas. Staten byggde senare 
ett hus vid gamla Bläsnäsvägen 
där posten fick ett större 
utrymme och i samma hus fanns 
även polisen och skatteverket I 
dag gäller det är att fundera noga 
på vart posten tagit vägen. Det 
kan stå Post vid en liten kiosk. 
Om du råkar få ett paket och det 
kommer hem ett meddelande 
att du kan hämta det kl.12.30 
skall du akta dig för att gå för 
tidigt! Då får du vandra hem 
igen och vänta att klockan blir 
12.30. Då kan du få lösa ut det 
om det lyckas.

På posten kan du möjligtvis 
köpa frimärken eller posta 
ett paket. Tidningar och brev 
kommer om de kommer. Vilken 
betjäning!

Från postgång till nedgång.

Pargas 28/10 2018
Ruth Johansson

På bilden fr.v. Marta Sippel och Dora Nyström 1948

Bowlarnas julfest



WWW.ABOSVENSKATEATER.FI
02-277 7377

blasni!

- En skruvad komedi om blasni
SUCCÉKOMEDIN ÅTERVÄNDER!

31.1 kl. 18.45 NAGU, FRAMNÄS
5.3 & 6.3 kl. 19 PARGAS, PIUG

SPELAS ÄVEN PÅ STORA SCENEN


