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Kära nordiska vänner!
Hjärtligt välkomna till Finland. Välkomna till Tammerfors, ”Finlands Manchester”. 

Det är alltså Finlands tur att stå för arrangemangen när Samnordisk 
Pensionärskultur ordnar sitt trettioförsta seminarium.

Allt startade år 1982 och sedan dess har vi nordiska grannar, dvs. Sverige, 
Norge, Island, Åland, Danmark, Färöarna och Finland, i tur och ordning innehaft 
värdskapet. Åland har tyvärr inte varit med sedan år 1999. 

En person har deltagit i samtliga 30 tidigare seminarier och hon är förstås 
med oss idag igen. Får jag be att Margareta Sirviö stiger upp så vi får ge henne 
en högst personlig applåd.

Det är första gången ett av våra seminarier ordnas i Tammerfors (eller 
Tampere som det heter på finska), i den huvudsakligen finskspråkiga delen av 
Finland med en liten minoritet svensktalande. Till detta tema kommer vi att 
återkomma många gånger under kommande vecka. Tammerfors har dessutom 
en mycket intressant historia. Också till detta kommer vi att återkomma.

Vi har 61 deltagare denna gång, något färre än senaste år och något färre än 
vi hade räknat med. Av dessa är sju med för första gången. Vi är väldigt glada 
över att vi har en nyrekrytering, eftersom det är en förutsättning för att vår 
verksamhet inom Samnordisk Pensionärskultur skall fortleva. Jag tycker mig se 
tecken på ett uppvaknande i alla medlemsländer då det gäller nyrekrytering. 
Det kräver bara lite extra arbete.

Det känns väldigt skojigt att träffa också alla gamla vänner som man lärt 
känna under årens lopp. Vi, som varit med tidigare, har alla vant oss vid att 
umgås över nationsgränserna och nu gäller det bara för oss ”gamla” att ta hand 
om våra nya, så att de känner sig välkomna och trivs med oss.

Röda Korset lanserade en gång devisen ”En främling är en vän som du ännu 
inte lärt känna”. Vår avlidne hedersmedlem Göran Broberg riktade sig vid ett 
av seminarierna till alla nya deltagare med orden ”Främlingar är bara vänner 
som man ännu inte har träffat”. Bägge uttrycken är väldigt träffande och avser 
samma sak. Det gäller för oss alla, såväl gammal som ung, att ta tillfället i akt att 
dels knyta nya vänskapsband och dels stärka redan befintliga. 

Våra årliga seminarier med indelning i mindre grupper är ett ypperligt tillfälle 
att lära känna vänner från de olika nordiska länderna. Det här kan man kalla 
”kulturbad” som allra bäst. Språket får inte vara något hinder. Med god vilja och 
långsamt tal förstår vi varandra. Jag önskar alla ett givande seminarium 2013 i 
Tammerfors, Finland.

Så har jag en hälsning från Tora och Paul Sandberg i Danmark, som tyvärr 
inte deltar denna gång. De hade kommit till att resan till Tammerfors hade blivit 
för betungande.

Kära vänner. Med dessa ord hälsar jag er alla ännu en gång hjärtligt 
välkomna och förklarar härmed Samnordisk Pensionärskulturs seminarium 
2013 öppnat.

Alf Skogster 
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T.v.: Träskulpturer representerande olika yrkeskategorier vid Mänttä Bruk
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KULTUR 5
förenar oss nordiska grannar

Tammerfors
Tammerfors (på finska Tampere) är belägen 170 kilometer norr om Helsingfors i det finska 
insjölandskapet mellan de två stora sjöarna Näsijärvi och Pyhäjärvi. Mellan sjöarna, genom 
stadens centrum, rinner forsen Tammerkoski som är 1 kilometer lång och har en fallhöjd på 
18 meter. Den har gett stadens många storindustrier drivkraft. Många av dessa industrier är 
i dag nedlagda eller har flyttats utanför staden. Den största har varit textilindustrin. Därför 
har staden kallats ”Finlands Manchester”. Andra stora industrier har varit verkstads-, sko- 
och träförädlingsindustrier.

Tammerfors är den tredje största staden i landet och har ca 215 000 invånare och är den 
största inlandsstaden i Norden. Staden har en liten men livskraftig svenskspråkig minoritet 
bestående av ca 1 000 personer eller 0,5 procent av befolkningen.
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1. Näsinneula
2. Pyhäjärvi
3. Hotell Scandic Rosendahl
4. Domkyrkan i Tammerfors, arkitekt Lars Sonck
5–11. Lunch i Näsinneula med hänförande utsikt över Tammerfors



Ett Norden utan gränser
Så kändes det nästan när ett 60-tal glada pensionärer  
från hela Norden i augusti strålade samman i Tammerfors  
på hotell Scandic Rosendahl, vackert beläget nedanför  
Pyynikkiåsen och vid Pyhäjärvi strand.

roterande utsiktstornet Näsinneula, Man-
nerheims staty i skogen utanför staden och 
Domkyrkan, där vi fick uppleva en fin konsert 
och där också vår egen nordiska kör fick till-
fälle att sjunga.

Dagarna började med trevlig och effektiv 
sittdans med Urda Lindberg och så sjöng vi 
varje morgon turvis någon av de nordiska 
nationalsångerna.

Men förutom att vi trivdes och hade det 
trevligt tillsammans, samlade vi oss också till 
natur- och kulturvandringar och gruppar-
beten som körsång, litteratur, improvisation, 
och konst (grafik).

Den som fick oss att komma ihåg var vi 
befann oss var f.d. tammerforsbon Ervi Sir-

viö som berättade om Tammerfors historia 
och om dess andel i inbördeskriget 1918.

Vi märker på de här seminarierna hur my- 
cket vi nordbor har gemensamt, men också 
vad som skiljer oss åt. Språkförbistringen 
kan i början vara svår, men med glada skratt 
och kramar är vi ganska snart en enda stor 
familj och många vänskapsband knyts över 
gränserna. Många deltagare kommer åter 
år efter år, så länge krafterna räcker till. Ett 
exempel på detta är nedanstående skribent, 
en av organisationens grundare, som del-
tagit i varje seminarium under de 31 år som 
seminarier ordnats.

Margareta SIrviö

Samnordisk pensionärskultur Finland stod 
i år som värdland för det årliga seminariet, 
som ordnades för trettioförsta gången se-
dan starten 1982. Ordförande Alf Skogster 
framhöll i sitt hälsningstal de tre viktiga ting 
som är grundvalen för Samnordisk Pen-
sionärskultur: kultur, tradition och samvaro. 
Deltagarna ska vara redo att bjuda på sig 
själva, att aktivt ta del av föredrag, studie-
besök, exkursioner och grupparbeten, allt 
anpassat efter värdlandets förutsättningar.

Alla dessa tre grundregler levde vi min-
sann upp till under veckan som gick. Vi fick 

också tillfälle att fundera över den retoriska 
fråga minister Ole Norrback ställde under en 
kvällstillställning: Hur gränslöst är Norden?

En viktig person vid planeringen av och 
guidningen under seminariet var tammer-
forsbon Marianne Huotari. Naturligtvis 
gjordes det utfärder, bland annat till den 
historiska bruksorten Mänttä. En höjdpunkt 
var en tretimmars kryssning med den 100- 
åriga s/s Tarjanne på Näsijärvi i strålande sol 
och med dragspelsmusik i bakgrunden. Men 
givetvis besökte vi också olika mål i staden, 
Finlaysons område, Svenska samskolan, det 
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1. Margareta och Ervi Sirviö  
2. Vivi och två Margaretor har hjärtligt roligt
3. Rederiet bjöd på härlig dagspelsmusik
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SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR  
Tammerfors 4–10.8.2013

PROGRAM
SÖNDAG den 4 augusti
Ankomst fr.o.m. kl. 14.00 

Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Välkomst och introduktion

MÅNDAG den 5 augusti
Utfärd till Mänttä och kryssning med s/s Tarjanne  

07.30 Morgonmål
08.30 Start från hotellet     
10.00 Ankomst till Mänttä 
 Besök i Serlachius konstmuseum, Gustaf  
12.00 Lunch i Mänttä
13.0  Buss till Mustalahti hamn    
14.30 Avgång med s/s Tarjanne
17.30 Buss Mustalahti-Rosendahl
18.00 Middag på hotellet

TISDAG den 6 augusti
Sightseeing i Tammerfors med lunch i Näsinneula

07.30 Sittdans med Urda Lindberg
08.15 Morgonmål
09.00 Morgonsamling, information
10.00 Sightseeing med en guidad buss
13.00 Lunch på Näsinneula
14.30 Buss till Svenska samskolan
15.00 Besök i Svenska samskolan med föredrag om Tammerfors historia med Lisbeth Nyström
16.30 Buss från skolan till hotell Scandic Rosendahl
18.00 Middag på hotellet
20.00 Frågor och svar kring Tammerfors med Ervi Sirviö

Pyynikkiåsen med utsikt 
över Pyhäjärvi och andra 
Tammerforsvyer
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ONSDAG den 7 augusti
Grupparbeten
• Grafik i Mältinranta med Virve Lilja
• Körsång med Pia Leikas
• Natur- och kulturvandring med Marianne Huotari
• Improvisation med Lisbeth Nyström
• Litteraturcirkel med Nalle Valtiala och Ulla Stenman

07.30 Sittdans med Urda 
08.15 Morgonmål
09.00 Morgonsamling
10.00 Grupparbeten
12.45 Lunch på hotellet
14.00 Grupparbeten
18.00 Middag på hotellet med minister Ole Norrback som hedersgäst

TORSDAG den 8 augusti
Grupparbetena fortsätter

07.30 Sittdans med Urda 
08.15 Morgonmål
09.00 Morgonsamling
10.00 Grupparbeten
12.45 Lunch på hotellet
14.00 Grupparbeten
18.00 Middag på hotellet
19.30 Samvaro med underhållning av nordiska deltagare 

FREDAG den 9 augusti
07.30 Sittdans med Urda 
08.15 Morgonmål
09.00 Morgonsamling
10.00 Kyrkobesök med program
12.30 Lunch på restaurang Finlaysonin Palatsi
13.30 Buss till hotellet
15.00 Medlemsmöte
17.00 Rådsmöte och utvärdering
19.00 Festmiddag på hotellet med tal och underhållning

LÖRDAG den 10 augusti
08.15 Morgonmål
09.00 Morgonsamling

1
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3

1 och 3. Litteraturcirkelns ledare  
Nalle Valtiala och Ulla Stenman
2. Litteraturcirkeln i arbete
4. Karl Emil Eliasson har varit med förr
5. Grafikgruppen uppställd i Mältinranta
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Deltagare i Tammerfors 

4–10.8.2013
En numrerad deltagarlista finns på nästa uppslag.
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Sverige 
Bolin Karin 26
Broberg Margareta 21
Carlgren Helene 28
Ericson Hillevi 43
Eriksson Karin 55
Hansson Elisabet 45
Jacobson Vivi 3
Jansson Ulla 25
Kajland Anita 27
Liedman Dois 29
Ljungmark Öman Ester 2
Sjöholm Vanja 10
Svahn Marianne 24
Winberg Marianne 9

Norge
Bakke Jørgensen Svanhild 52
Bøe Randi 44
Eliassen Karl Emil 1
Eliassen Ingunn 17
Olsen  Arnt Elias 5
Remhaug Anna D 36
Øi Solveig 35
Østerhaug Bodil 53

Danmark
Andersen Keld 7
Andersen Rie 8
Blum Jepsen Inga Annette 30
Holmefjord Dorrit 32
Johansen Johannes 41
Juul Bjarnastein Anna 20
Lund Johansen Hildur 19

Nielsen Ulf 6
Olafsson Anna 51
Olafsson Arni 18
Rasmussen Hanne 42

Färöarna
Djurhuus Asvør M. 12
Joensen Elisabeth R. 54
Mortensen Johanna T. 57

Finland
Backman Viola 38
Forsman Margareta 50
Forsman Rolf 14
Fredriksson Carita 56
Grönroos Ulla 46
Gullberg Olof 22
Holmström Greta 16
Jonasson Tuula 11
Karell Eja 37
Lindberg Urda 40
Rosenberg Hans 48
Rosenberg Stina 49
Sirviö Ervi 33
Sirviö Margareta 31
Skogster Alf 58
Skogster Brita 39 
Sonntag Ann-Mari 23
Söderström Rita 47
Toiviainen Rainer 34
Tuominen Carita 4
Wärnhjelm Andreas 15
Åkesson Margareta 59
Åkesson Nils 13

Deltagarförteckning
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1. Minister Ole Norrback  2–7. Festmiddagsbilder
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1. Natur- och kulturvandrarna
  njöt av vackra vyer
2. Inget fel på disciplinen här. 
 Deltagarna räknas i Mänttä
3. Vandrarnas duktiga ledare 
 Marianne Huotari
4. Skrattsalvorna ekade 
 i improvisationsgruppen
5. Gruppen leddes 
 av Lisbeth Nyström
6. Utfärdsbild
7. Den långa branta trappan
 upp till Pispalaåsen
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Kära nordiska vänner!
En vecka går otroligt snabbt då man har skojigt. Vårt årliga seminarium lider 
mot sitt slut och det är dags att summera ihop intrycken från den gångna 
veckan. 

Detta är första gången i Samnordisk Pensionärskulturs 31-åriga historia som 
seminariet ordnades inne i finsktalande miljö i det vackra Insjöfinland. Finland 
har alltid hittills ordnat seminarierna längs våra kustområden, men aldrig inne i 
landet. 

Orsakerna till att vi denna gång valde Tammerfors var egentligen tre. För 
det första tyckte vi att Tammerfors är en väldigt vacker stad. För det andra 
representerar Tammerfors en av våra få språköar med en liten svensktalande 
befolkning, vilket få utlänningar vet. För det tredje är Tammerfors mycket 
intressant ur ett historiskt perspektiv. Jag hoppas vi arrangörer lyckats belysa 
dessa sidor av Tammerfors under den gångna veckan.

Med facit i handen vill jag börja med att rikta ett stort tack till Tammerfors, 
som visat sig från sin allra bästa sida. Och då börjar jag med Marianne Huotari, 
som engagerat sig i vårt seminarium och gjort det till en upplevelse för oss alla. 
Jag vill också tacka alla gruppledare som medverkat till att göra vårt seminarium 
till en minnesvärd händelse: Lisbeth Nyström, improvisation, Nalle Valtiala 
och Ulla Stenman, litteratur, Pia Leikas, körsång, Marianne Huotari, natur- och 
kulturvandring samt Virve Lilja från Mältinranta konstcentrum, grafik. 

Jag vill också rikta ett stort tack till hotell Scandic Rosendahl, som varit en 
utomordentlig samarbetspart redan under förhandlingssskedet och nu under 
seminarieveckan, här representerad av Henna Sillanpää.

Listan på personer som välvilligt ställt upp för att berika årets seminarium är 
lång. Jag tänker nu på Margareta och Ervi Sirviö, Rolf Forsman, Barbro Cedercreutz 
och hela vår styrelse. Alla är värda ett stort tack.

Sist men icke minst måste jag vända mig till seminariets sekreterare 
Tuula Jonasson, som alltid ställt upp från tidig morgon till sen kväll, allt 
för att deltagarna skall trivas. I egenskap av ordförande för Samnordisk 
pensionärskultur Finland rf riktar jag föreningens stora tack till Tuula. Du är och 
har varit guld värd!

Jag vill också poängtera att vi alla mår bra av kultur och att kultur förenar 
våra nordiska länder. De nationella föreningarna har en nisch som vi skall värna 
om var och en på sitt håll. Många av våra 30-åriga traditioner inom Samnordisk 
Pensionärskultur är också värda att bevara.

Jag avslutar mitt anförande här med att notera att föreningsmötet idag 
fastslagit att nästa års seminarium hålls på Färöarna. Tillåt mig överräcka 
Samnordisk Pensionärskulturs egen fana och ordförandeklubban till våra 
vänner från Färöarna. Får jag be de färöiska representanterna stiga fram och ta 
emot såväl fanan som klubban.

Ett stort tack till våra seminariedeltagare för en fin vecka tillsammans i 
kulturens tecken. Vi ses senast om ett år!

Alf 

Middagstal 9.8.2013 
Samnordisk Pensionärskulturs seminarium

5

6

1 och 2. Urda Lindberg fick oss alla på gott humör  
med glada sittdanser varje morgon
3. Trion Spirito Soi i Domkyrkan

4. Kören övar under ledning av Pia Leikas
5. Ervi berättar om Tammerfors
6. Konstverk i Mänttä



KULTUR 21
förenar oss nordiska grannar

20 KULTUR
förenar oss nordiska grannar



KULTUR 23
förenar oss nordiska grannar

22 KULTUR
förenar oss nordiska grannar

Tack för att jag fick upp- 
leva pensionärsgruppen 
i Rosendahl. Det var fina 
människor. Det var både 
att ge och få.

Med hälsningar mitt ifrån 
en fartfylld skolstart

Lisbeth Nyström
gruppledaren  

för Inspiration

Bästa Alf
Hoppas att Du har din bärbara 
med till seminariet! Då kan Du 
förmedla min hälsning vidare.
Kära Vänner. Oj vad jag blev 
glad över hälsningen ni sände 
från seminariet. Mina tankar 
har varit hos er många gånger 
den här veckan. I kväll har ni er 
egen kväll. Jag är med er!

Bernt

Hej Affe,
tack för att ni ville ha mig i 
Tammerfors, det blev en av 
sommarens höjdpunkter. Ett 
mycket trevligt och intresserat 
sällskap i bästa tänkbara om-
givning. Nu är jag igen härute 
på stugan. 

Skön sensommar!
Varma hälsningar

Nalle

Hejsan!
Vi njöt av kvällen och den goda 
stämningen under seminariets 
sista dag i Tammerfors. Det var 
trevligt att bli bekant med er 
alla. Tack för ersättningen som 
kom in på mitt konto. Med en 
önskan om en skön höst 

Barbro Ctz
Tammerforsguide

Bedste Tuula
Tack så myket for vores givende ophold 
i Tampere, som har ført megen læsning 
med sig, her efterpå.Den bedste finske 
boken har våret av Jakka Laajarinne. 
Mumitroldene och tilværelsens gåta, 
som er en filosofisk bok for vuxna. 
Vacker och toleranceformidlende i sit 
menneska syn.

Ni måste våre trøtte, nær vi drog, 
sådan som ni opvartede os hele vekan? 
Tænke sig helt til sluten måste du 
listna på at jeg inte hadde kunnet hitte 
regnjakken min!!!  Så klart då, mågan 
min hadde pakket den væk i sin kuf-
fert......... så plutslig hemma hang den 
forsvundne jakke i gangen.HM.... I resa 
ruschen kendte han ikke igen sin egen 
jak;men tilbød mig den, ret før vi drog. 
HM...jeg ville ikke kendes ved mågan 
mins jakke;men gav den videre til snæl-
la du.... UF. så ær det iblandt nær vi 
pensionister  får rejse kuller.  Ha  HA.

Du får overbringa vor tack til er 
ordførende Alf och de andre,som alle st-
revet for at give os, så flot et ophold.Een 
ting vil jeg fråga om: Hva heter skogen, 
som vi besøgte? Du vet der vi så statuen 
av Mannerheim? Det har jeg bruk for 
at vita,da min grafik blev inspireret fra 
detta stelle. De Bedsta helsingar från Ulf 
och Dorrit och jag beklager/ursikte for 
min  mangelfulda svenska;men hellere 
forsøka end skriva på engelska

Dorrit Holmefjord

Solveig og jeg vil på denne måten si 
hjertelig takk for sist og for fine dager i 
ditt vakre Finland. Vi vil spesielt trekke 
frem to fantastiske dager med Mar-
ianne på vandreturene. Skog, stier, 
gamle vakre hus, trapper, tårn med 
utsikt over “vår” sjø og strålende vær. 
Båtturen vil også være et minne for 
livet. Sist, men ikke minst, den flotte 
kirkekonserten. Vi storkoste oss og ber 
deg sende en takk til alle dine medh-
jelpere. Vi skulle gjerne sende en hilsen 
til alle som deltok, men du får hilse så 
mye til de du kommer i kontakt med. Vi 
gleder oss allerede til Færøyene.

Mange hilsener fra
Bodil Østerhaug og Solveig Øi



Samnordisk Pensionärskultur 
i Tórshavn 3–10.8 2014

Komandi seminar hjá Samnordisk Pensionärkultur verður hildið Undir Fjalli  
– Guesthouse í Tórshavn í døgunum 3. – 10. August 2014.

Vit gleða okkum til eitt innihaldsríkt  seminar og at vísa  
tykkum okkara vøkru oyggjar.

Vælkomin til Føroyar.

Næste Nordisk Samnensionärkultur Seminar afholdes på Undir Fjalli  
– Guesthouse í Tórshavn i dagene 3. – 10. August 2014.

Vi glæder os til et indholdsrigt seminar og at vise vores smukke øer frem.

Velkommen til Færøerne.


