
VANDA SVENSKA PENSIONÄRER r.f. MÖTESPROTOKOLL  NR 3 2021 
 
 
Tid  6.5.2021 kl 14.00 på på distans 
 
Deltagare på zoom  30 stycken 
 
1.  MÖTET ÖPPNADES av ordförande Per-Erik Aura som samtidigt hälsade vår gäst, 
 avgående kyrkoherde Martin Fagerudd välkommen. Denne berättade om 
 sin tid i Vanda svenska församling, hurudana problem han möttes av och 
 vilka mål han uppställde. Arbetet har aldrig varit tråkigt utan intressant och 
 omväxlande under alla arbetsåren. Samarbetet med församlingsrådet har 
 förbättrats och likaså med Tikkurilan seurakunta, förvaltningen och media. 
 Nu när församlingen sökte ny kyrkoherde hade Vanda ett gott rykte efter alla 
 år vilket gladde alla. Två goda sökande fanns och Karl-Kristian Willis  
 utnämndes som den yngsta kyrkoherden i Finland. 
        
2.  STADGEENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KONSTATERADES 
 
3.  VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH TVÅ RÖSTRÄKNARE 

Stina och Rune Lindlöf  valdes till protokolljusterare och samtidigt rösträknare. 
 

4.  FÖREDRAGNINGSLISTAN GODKÄNDES 
 
5.  PROTOKOLLET FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE (2/2021). 
     Protokolljusterarna har fått protokollet och undertecknar det senare. 
     Protokollet kommer även att finnas på vår hemsida. 
 
6.  SPF 
 
a.  I förbundets årsmöte 21.4.2021 i Helsingfors deltog fyra styrelsemedlemmar:             
 Per Göran Eriksson, Kerstin Lindholm, Anneli Hellström och Per-Erik Aura. 
 
 
7. MEDLEMS- OCH IT-ÄRENDEN 
 
 a. Till föreningens hedersmedlemmar har utsetts Berith Sohkanen, Erik Blomqvist 
     och Ulla-Stina Eriksson. 
 b. Föreningens nya medlemmar Astrid och Jukka Nurmivaara önskades välkomna 
     med i VSP. 
 
8. TEATER / RESOR  OCH UTFÄRDER 
 
a. I juli planerar vi att åka till Lurens sommarteater i Lovisa och se ”Den hejdlösa 
 husan”. Musikalen Oliver Twist är annullerad. Närmare info senare. 
b. torsdag 12.8. planerar vi göra en utflykt ”Tusbyrundan” med besök i bl.a. Lotta 
 Svärd museet och Sibelius  Ainola. Närmare info senare. 
c.  Till musikalen Once onsdagen 6.10.2021 kl. 19.00 på Lilla Teatern har vi bokat 25 
 platser. Alla som är på väg dit bör anmäla sig, också de som anmält sig tidigare. 
 Kontakta Per Göran Eriksson tel. 0400 457 449 eller erikssonper48@gmail.com. 
 Busstransport ingår i priset som meddelas senare. 
 

mailto:erikssonper48@gmail.com


9. PROMENADER OCH BOULE 
 
 Vi fortsätter våra promenader och onsdagen 12.5. kl. 13.00 samlas vi på 
 Mejramvägen 2 för att bese och promenera i Vanda  Arboretum i Björkhagen. 
 Föreningen bjuder på kaffe med dopp.Om någon behöver skjuts till/från 
 evenemanget ring Per Göran 0400 457449. 
 Torsdagen  27.5. kl. 13.00 promenerar vi i Dickursby och bekantar oss med den 
 fina iståndsatta åstranden vid Vernissa och Heureka. Föreningen bjuder på kaffe 
 med dopp. Samling på Heurekas P-plats. 
 
 Måndagen 17.5. kl. 13.00 spelar vi Boule i Dickursby,  Maskrosparken, 
 Purpurbräcksvägen 18. Tag gärna med egna klot.  
 
 På förbundets hemsidor kan man läsa om olika slags motionskampanjer och olika 
 saker man även kan deltaga i. Mera info finns på hemsidan. 
    
10.DATUM  FÖR HÖSTENS månadsmöten 
  
 2.9. kl. 14.00 ev. födelsedagsfest på Helsinggård 
 7.10. 
 4.11.  
 2.12. 
 Datum för julfesten slås fast senare liksom även platsen för mötena. 
 
11.ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
a. Hur och när vi kan återuppta normal verksamhet beror på pandemiläget. 
 
b. I rundvandringen i Dickursby nya kyrka  26.4. deltog ett tjugotal medlemmar.  
 Församlingen bjöd på kaffe efteråt. 
 
c. Deltagarantalet i våra promenader har växlat lite. I den guidade turen från 
 Dragnäset till Långforsen och Kungseken 22.4. deltog 15 personer. 
 
12.ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
a. Styrelsen utlyser en tävling bland våra medlemmar. Gör en logo eller ett ”märke”, 
 skriv en sång eller en dikt som vi kan ha som vår förenings ”igenkänningsmärke”. 
 Om du tycker att du inte kan rita, räcker det med goda idéer som kan 
 vidareutvecklas. Vinnarna kommer att premieras. Förslagen vill vi ha in senast 
 sista september och de kan skickas eller ges till ordförande (e-post:per-
 erik.aura@elisanet.fi eller adress: Emeleusgränden 4 B, 00750 Helsingfors). 
 
b. Staden anordnar på Vanda-dagen lördagen 15.5. digitalt allsång både på svenska 
 och finska. Gå in på nätet och kolla vantaa.fi/tapahtumat. 
 
c. Kom ihåg att rösta i kommunalvalet 13.6! 
 
13.NÄSTA  MÅNADSMÖTE 
 
 2.9.2021 kl. 14.00 möjligen med födelsedagsfest på Helsinggård. 
 



14.MÖTET AVSLUTADES kl. 14.50.  
 
 Per-Erik önskade alla en varm, skön och fin sommar. Sedan höll Per-Erik ännu 
 en intressant frågesport som handlade om skogen. Benita Serén, Anita 
 Linnamäki och Gunnel Niemi fick alla 8/10 rätt. 
 
 
 
 
    Per-Erik  Aura, ordförande  Gunnel Niemi, sekreterare 
 
 
 Justerat 
 
 
 
 
    Stina Lindlöf   Rune Lindlöf 
 


