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Fredagsmöte 13 januari 2017 

Pensionärsmotion 

Årets första möte koncentrerade sig på den viktiga pensionärsmotionen. Lotta   Nylund, 
svenskspråkig motionsansvarig inom Åbo stad höll en medryckande presentation av de olika 
motionsformer staden erbjuder pensionärerna. Under åren har välbesökta kurser ordnats främst i 
konditionssalen i Kuppis idrottshall. Lotta erbjöd en sådan kurs även våren 2017 och föreningens 
motionsansvariga Birgitta Gammals åtog sig de praktiska arrangemangen av kursen som skulle 
inledas med ett tiotal motionärer i början av mars. 

 
Fredagsmöte 3 februari 2017 

Många biblar på många språk 
 
Gäst vid pensionärsklubbens träff den 3 februari var prosten emeritus Terho Hämeenkorpi. Hans 
föredrag handlade om den stora bibelsamling som han under många års idogt samlande förvärvat 
och som innehåller verkliga pärlor, med intressanta bakomliggande historier. Han berättade i ord 
och bild om hur det hela startade, hur jakten på biblar fortsatte och alltjämt fortsätter. ”Matlusten 
tilltar under ätandet” framhöll Terho Hämeenkorpi. 
 
Kantor Marjo Danielsson kompletterade presentationen med några musikaliska inslag och kören 
60+ genomförde sin traditionella övning. 
 

Fredagsmöte 24 februari 2017 

Sömnapné och musikalen Cats 

Leif Westerén höll ett föredrag om sömnapné. Han berättade att det handlar om upprepade 
andningsavbrott under sömnen som bl.a. leder till dagströtthet. Snarkning är ofta förknippad med 
sjukdomen. Diagnosen görs med en sömnregistrering. Utan vård kan sömnapné förorsaka 

följdsjukdomar. Vården består av hälsosam livsstil, med lindriga symtom 
kan det räcka med en sk. snarkningsdyna om man får apnéer endast i 
ryggläge eller med en tandskena, men med svårare symtom får man en 
CPAP apparat, som med övertryck håller andningsvägarna öppna. 
Vården förbättrar livskvaliteten, man är mera utvilad på dagen och risken 
för följdsjukdomar minskar. 
Sjukskötare Camilla Luoma från Åbolands sjukhus demonstrerade 
CPAP-apparaten och berättade om möjligheterna att fjärravläsa data från 
apparaterna hemma hos patienterna. Bilden visar snarkningsdynan i 
användning. 

 
Fredagsmötet fortsatte med Martin Segerstråles inspirerande presentation av Andrew Lloyd 
Webbers välkända musikal Cats som sedan premiären 1981 setts av 81 miljoner åskådare. Den 
bygger på texter av T.S.Elliot vilka pietetsfullt översatts till finska av Jukka Virtanen. Musikalen 



regisseras av Georg Malvius och Martin fungerar som dirigent. Han berättade att 
auditeringsprocessen startade med 400 sökande av vilka ett tjugotal slutligen godkändes på basen av 
deras dans- och sångprestationer. Ett betydande antal av teaterns egna skådespelare deltar (även i 
huvudrollen). Martin utnyttjade salens piano för att ge några musikillustrationer och avslutade med 
stämningsfulla Memory. ÅSP kommer att se Cats i Tammerfors torsdagen den 23 november 2017. 

 

Fredagsmöte 17 mars 2017 

Vårmöte och föredrag av prof. emer. Sune Jungar 

Författaren Greta Stenberg inledde mötet med en kort presentation av sin senaste bok ”Maria 80+ - 
upplever, berättar och tänker”. Boken, som till en del är självbiografisk, är utgiven på eget förlag bl. 
a.  för att ge en bild av åldringens situation idag. Boken, som kostar 25 €, är tillgänglig på Luckan 
och i Kansallinen kirjakauppa och kommer att tillhandahållas av författaren vid nästa fredagsmöte 
den 21 april 2017. 

Föreningens stadgeenliga vårmöte öppnades av Inga-Lill Karlsson som även valdes till ordförande 
för mötet som godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016. Mötet beviljade 
styrelsen med tacksamhet ansvarsfrihet för redovisningsåret. I mars 2017 var antalet medlemmar i 
ÅSP 398. Till nya medlemmar hade styrelsen nyligen invalt Elvi Gröndahl, Dan Engblom och Lars-
Runar Knuts. Intresserade kan läsa verksamhetsberättelsen här. 

Som en del i firandet av självständighetens 100-årsjubileum hade ÅSP inbjudit professor emeritus 
Sune Jungar att presentera sin syn på viktiga omständigheter under 
hundraårsperioden. Han talade under rubriken ”Vårt Finland 100 år – hur det blev 
och är”. Han inledde med att notera att efter första världskriget bildades tio nya 
självständiga stater av vilka många övertogs av Sovjetunionen. Finland och Polen 
var de enda staterna som kunde bevara sin självständighet och Finland var det 
enda landet som kunde bevara sitt politiska system. Detta ansåg Sune Jungar att 
man främst kunde förklara med det svenska arvet som gav oss ett fungerande 
rättssystem och autonomin från år 1809 som gav Finland bl. a. egen bank och 
valuta, egen arme och medborgarskap. 

Den viktigaste reformen under självständighetstiden var grundskolan och i dagens 
läge är det IT-revolutionen som präglar vårt samhälle. Sune Jungar avslutade sin 

presentation med att citera utdrag ur Clas Anderssons kända dikt ”Född i republiken Finland”.  

 
Den traditionella sonetten av Evander lyder som följer: 
 
Nu samlas klubbens folk, fast vårsol blänkt! 
Vi hör om Greta Stenbergs nya bok 
om vad Maria sett, berättat, tänkt. 
En pensionär är ofta ganska klok. 
 
Det är rätt skönt att sitta sammanträngt. 
Vårmötet klaras snabbt, för ingen tok 
vill protestera. Allt är väl försänkt 
i god förvaltningssed av arbetslok. 



 
Här minns vi resor, sång, motion, teater 
och föredrag. Vårt kaffebullängdsfat är 
belöning, när vi hört och accepterat 
 
vad vår kassör har bokfört och adderat. 
Så uppmärksammas Finlands hundra år. 
Den åldern tror vi att vi själva når! 
     Evander 

 

 
 
 

 

 


