
Projektet Gamla rävar, grå pantrar (och flower-power) 2020 

 

 

På hösten 2019 lanserades pensionärsklubbens nya projekt "Gamla rävar, 

grå pantrar (och flower-power) med ett par evenemang och efter en 

intensiv planeringshöst startade vårterminen den 13.1 med en välbesökt 

tillställning i god stämning på Villa Vinden. Projektet gästades av Bengt 

Enroth och Solveig Nylund som berättade om motsvarande aktiviteter för 

nyblivna pensionärer i Vasa. 

 

Innan coronaepidemin så plötsligt satte stopp för projektets alla 

inplanerade aktiviteter så ordnades en rad spännande och intressanta 

evenemang och föreläsningar. 

15.1 startade skrivarverkstaden med författaren Mia Franck och fortsatte 

senare med en inspirerande veckoslutskurs 8-9.2. 

29.1 tillsammans med svenska arbis i Åbo ordnades en föreläsning om 

Sparandets och placerandets ABC med förmögenhetsförvaltare Anna-

Kaisa Lauren. 

13.2 höll utbildningsplanerare Johanna Fredenberg en introduktion i 

Cirkulär ekonomi. 

29.2 var det dags för temat Digitalisering med forskaren Linda Mannila. 

27.2 höll docenten och neuropsykologen Mir Karrasch en introduktion om 

Hjärnan och minnet. 

4.3 ordnade Veritas ett seminarium om vardagsekonomi med experter 

från Veritas försäkringsbolaget Fennia och Aktia Bank. 

5.3 fortsatte temat med digitalisering och Seniorrelevanta 

omvärldstrender med omvärldsanalytiker och ekonomen Bengt 

Wahlström från Sverige. 

10.3 höll IT-utbildaren Pasi Holmberg en instruktion om Smart med 

telefon och dator. 

11.3 inbjöds vi till Åbo tingsrätt för att av tingsdomarna Nina Wahlstedt 

och Elise Salpaoja introduceras i tingsdomarnas och tingsrättens arbete. 

 



Ungefär hälften av programmet hann förverkligas innan regeringen beslöt 

att förbjuda större tillställningar och införa karantän. Programmet dittills 

uppskattades stort både av föreläsare och deltagare (över 150 deltagare 

sammanlagt). Avsikten är att återuppta träffarna då den tiden kommer. 

Förhoppningsvis under hösten 2020. 

 

Det har varit intressant, utmanande och glädjande att uppleva projektets 

utveckling från starten till avbrottet. Jag är ytterst glad över det 

konstruktiva samarbetet inom referensgruppen (arbis, studiecentralen, 

röda korset, pensionärsklubben  m fl), den positiva responsen från tiotals 

kontakter med föreläsare, institutioner och företag och inte minst den 

välvilliga attityden bland bidragsgivare (ett speciellt tack till Eschnerska 

stiftelsen). Också media har på ett mångsidigt sätt informerat om 

verksamheten och inläggen i Facebook-bookgruppen har följts mycket 

aktivt. Ett roligt inslag har också varit stickverkstaden som försett 

föreläsarna med sockor i projektets färger. 

Ett av projektets mål är att bredda pensionärsklubbens verksamhet så att 

allt fler yngre pensionärer lockas till att bli medlemmar i Åbo svenska 

pensionärsklubb. Redan de första månaderna har givit ett resultat på 

åtminstone ett dussin nyinskrivna. 

 

Med soliga karantänhälsningar! 

Vi ses igen! 

Margita Vainio 


