
Åbolänningar på böljan blå 

Den av pensionärsentusiasten Carin Åminne initierade lillajulskryssningen för pensionärer i Åboland 

fick sin fortsättning i nya former. Det fanns program utspritt på hela dagen, så tiden ombord blev inte 

lång. Fartyget 23-24.11.2015 hade bytts till ett lite större än vi är vana med ute i skärgården, det var 

Tallink Siljas Baltic Princess. Så deltagarna behövde inte navigera själva utan kunde slappna av och 

delta i det mångsidiga programmet. 

Programmet hade byggts ut med en betoning på Åboland och två filmer visades med anknytning till 

det. Det var Skärgårdsstiftelsens film ”En dagandes sanning” ett samtal med Stig Jansson från 

Stenskär i Nagu. Bengt Backman från Houtskär presenterade filmen samt Skärgårdsstiftelsen som 

bl.a. i år har övertagit majoriteten av aktierna i Fastighets ab Sunnan, dvs. Korpoström.  Den andra 

filmen var ”Fiske med Gunnar” av Iina Terho som handlar om Gunnar Andersson från Utö.  Carl-Johan 

Storm talade om ICE och det nystartade samarbetet mellan FBK, Röda korset och Sjöräddarna, dvs. 

Skärgårdshjälpen. Pentti Friberg berättade om Be Well applikationen, forskningsprojektet som SPF 

har gått med i. För dem som var hugade på dans, ledde Gun Svenlin och Regina Forsstén från 

Seniordansförbundet en omtyckt dansverkstad. Till förmiddagsprogrammet hörde också IT Drop In, 

där deltagarna under fyra timmar kunde besöka IT-stugan med frågor relaterade till mobiler, 

pekdatorer, datorer osv.   

Efter julmiddagen bänkade sig de 180 deltagarna till en gemensam lillajulsfest. Även här fortsatte vi 

under temat Åboland, så Rabbe von Weymarn 

presenterade dikter av Viola Renvall, Hjalmar 

Krokfors och Lillemor Eklund. De ingår i 

diktnotboken Detta är inte bara detta, från 

vilken inkomsterna kanaliseras till Röda Korset i 

Pargas för verksamhet med invandrare.  

Pentti Friberg var konferencier och läste också 

några egna dikter ur sin nyutgivna diktsamling. 

Han intervjuade också 16-åriga Anton 

Nervander från Västanfjärd. Anton ledde allsången och spelade glatt på sitt dragspel. Han berättade 

att han har spelat dragspel i ca 10 år samt nu studerar musik i Karis. Deltagarna fick sig också många 

goda skratt då Skojarbröderna från Åbo äntrade scenen. I Skojarbröderna skojar Anders Rosendahl, 

Ralf Lundberg, Bo Ekman och Roger Nylund och de samlade efter showen en kollekt för SOS Barnbyn. 

 

Som helhet en lyckad satsning från Svenska pensionärsförbundets sida, som nu för första gången 

hade hand om koordineringen av programmet. För åbolänningar är det enkelt att hoppa på båten i 

Åbo istället för Helsingfors. Ansvaret för de lokala anmälningarna och transporterna hade 

föreningarnas duktiga reseledare hand om som förut. För att inte nämna de goda idéerna! Ett stort 

tack till Anna-Lisa, Anders, Asta, Carin, Carita, Carola, Salome och Vilhelm! 

 

25.11.2015 Mona Lehtonen, ombudsman 

 

 


