
 

PROGRAM VÅREN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO ALVESTA 

Välkomna till våra aktiviteter 

I samarbete med ABF 

 

 



VÅRENS FÖRENINGSMÖTEN  I  FOLKETS HUS FESTSAL  KL 14.00 

 

 18.1   Ledordet numera är HÅLLBARHET……….. 
      hållbar vardag och närmiljö och på sikt ett bättre klimat. 

Vi har bjudit in Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg på 

Alvesta kommun. Den stora frågan i dessa tuffa tider: 

Hur kan vi spara el? Hon ger tips i stort och smått. 

Conny Pettersson, ARAB, informerar bl.a om kommande                      

hantering av våra sopor med ytterligare två färger på  

avfallspåsarna. 

Underhållning av Spelevinkarna, Alvesta som bjuder på 

allt från jazz till evergreens. 

Föreningsinformation, kaffe och lotterier som vanligt. 

 

15.2 Välkomna till årsmöte 2023. 

 Vi kallar till sedvanliga årsmötesförhandlingar kl. 14.00. 

 Parentation med efterföljande diktläsning av Sven-Olof 

 Nilsson, Alvesta. 

 Vi bjuder sen på kaffe med semla och underhållning av 

 vår kör Sångfåglarna. 

 Föreningsinformation och lotterier.  

  

15.3 Kan vi tro på allt vi hör……….. 
Vi har bjudit in Bengt-Göran Söderlind, Markaryd, som för-gyller 

vår eftermiddag med skrönor och andra tokiga historier som får oss 

att dra på smilbanden och må bra.  

Mitt i denna fantasifulla värld avbryter vi för en stunds kaffe. 

Information och lotterier som vanligt. 

 

19.4 Vårfest med en bit mat. 

Förhoppningsvis ”knackar våren på dörren” och vi firar med något 

matigt att äta och vi får oss en rejäl duvning av dans-bandsmusik och 

”goa” låtar av Inge Fridén, Jönköping. Lotterier och 

föreningsinformation. 

 

24.5 Vad vore våren utan vår alldeles egen Byakika? 

Raka spåret eller slingrande vägar i och utanför vår kommun –Vart är 

vi på väg? Samling vid ICA-torget, Bäckgatan. Förberedelser pågår 

och närmare information samt anmälan vid föreningsmötena i vår. 

 

 OBS! Till alla föreningsmöten emotser vi er anmälan. 

Tomas Hedevik tel.070-545 60 50 Karin Horwath tel. 072-993 78 07 



TRIVSELTRÄFFAR UNDER VÅREN 2023 

 

 VÄLKOMNA TILL WHISKYPROVNING 

Två gånger i vår håller vi mysiga whiskyprovningar                   

under Christer Öhléns kunniga vägledning. 

 Vi träffas tisdagen den 7.2 kl. 18.00 i Folkets hus, B-sal 

 samt även den 21.3 kl. 18.00.  Max 20 personer 

 Anmälan till Saga Söderberg tel. 070-626 18 16 Pris: 120 kr
   

   

                OMTYCKTA VINPROVNINGAR 

 Två vinprovningar planerar vi att anordna under Anita 

 Lindstedts ledning i Folkets hus B-sal. 

 Datumen för dessa är tisdagarna 21.2 och 18.4  kl.18.00.  

 Anmälan till Anita Lindstedt tel. 070-836 03 34     

Pris 120 kr  Max 30 personer 

 

     
 VETARTÄVLINGEN I VISLANDA 

I år anordnas tävlingen i Vislandagården, före detta gamla 

IOGT-lokalen,  torsdagen den 20.4 kl. 14.00. 

 Välkomna att träffa vänner från föreningarna i Moheda 

och Vislanda och heja på ditt lag och kanske testa dina  

kunskaper.   Gratis fika men anmälan. 

 

   

 VÅRENS BYAKIKA 24 MAJ 

Byakikan på våren ersätter alltid det föreningsmöte som annars 

skulle hållits i maj. Den är under planering och vi 

 har genom åren nästan kunnat fylla två bussar. Emotser  

 gärna ert intresse tidigt rätt om ni aldrig vet vart färden går. 

 Avresa brukar ske vid kl. 12.30. Ytterligare info vid månads- 

 mötena och längre fram annons i Smålandsposten. 

 

 



SOPPA + TEATER = SOPPTEATER 

Regionteatern ger föreställningar 

SE OLOF BERGSTRÖM I ROLLEN SOM 

                                        SKÅDESPELAREN 

…..om konsten och livet mitt i den 

 
Alvesta PRO kan i ett projekt i samarbete med Alvesta kommun erbjuda medlemmar 
och allmänhet kultur till rabatterat pris. 
 
Välkomna tisdagen den 24 januari kl.18.00 till Alvesta Folkets hus Festsal för att njuta  
av teaterföreställningen och Lokstallets goda soppa som serveras efteråt. 
 
Pris 150 kr inklusive soppa. Anmälan till Tomas Hedevik  070-545 60 50  
 

 

FÖRELÄSNINGSSERIE 
Vi har från er medlemmar fått in önskemål om information i olika ämnen och 
intresseområden. 

 Hälsokostråd     Reumatism     Trädgård     Trafik     Reseskildringar 

 Författare     Atros     Utrikeskorrespondenten     Region Kronoberg 
 
Vi planerar att kunna bjuda in till fikastund och föreläsning i några av dessa 
ämnen under våren. 

 
                                                STUDIEBESÖK 
 
           Vi har fått möjlighet att besöka företaget ALT-HISSAR i Alvesta 
           torsdagen den 2 mars klockan 13.00 – 15.00. 
           Där får vi en rundvandring och presentation av företaget. 
           De har dessutom vänligheten att därefter bjuda på fika. 
           Samling utanför företaget på ILABÄCKSVÄGEN 6  kl. 12.45 
 
           Anmäl ert intresse för att delta till Tomas Hedevik tel. 070-54 56 050 
           eller vid månadsmöte. 
 

SAMARBETE MED VISLANDA OCH MOHEDA PRO 
 
           I Samorganisationens regi kommer vi vår att anordna: 
 

 Politikerhearing ännu en gång. 
För att stärka arbetet i Kommunala Pensionärsrådet – KPR- 
gentemot Alvesta kommun känns det viktigt att efter valet 
kunna ställa frågor till ”det nya styret” och oppositionen vilka 
frågor de kommer att prioritera framöver. Inte bara för oss  
pensionärer utan även i kommunen i stort. 

 

 Hemlig resa 
Resan blir av längre fram i vår. Planering pågår. 



FRISKVÅRD 
 

        HÅLL DIG PÅ BENEN 

 

 Bad i varmvattenbassängen i Alvesta simhall 
 Bad med träning i bassängen varje måndag mellan kl. 17 – 18. 

 Kostnad 375 kr/gång delat med antal deltagare samt därutöver 

 20 kr/gång och deltagare för ett tv-lett träningsprogram. 

 

 Anmälan gäller för deltagande hela våren.   Start: 9.1 2023 

 

 

 Promenader Gåfotboll  Frisbeegolf 

 

 Samling vid Hagaparken onsdag den 8 mars kl. 13.30. 

Vi kommer att i samband med promenaderna kunna 

erbjuda Gåfotboll och Frisbeegolf varvade varannan vecka. Första 

veckan promenaderna startar börjar vi också med Gåfotbollen. 

Andra veckan vi promenerar finns möjlighet till Frisbeegolf. 

Vid frågor om de ovanstående aktiviteterna eller anmälan kontakta 

friskvårdsansvarig Stig-Åke Lindahl tel. 070-25 10 870 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Det finns ett ordspråk som säger att:  

 Den tid du inte tycker dig ha tid att lägga på träning nu får du tillbaka som sjukdomstid senare i livet. 

 
 
 
 



STUDIECIRKLAR 

 

BOKCIRKEL 

 

 I vår startar vi med att läsa Bondepraktikan. 

 Torsdagar varannan vecka 14.00 – 16.00 

 Ledare Saga Söderberg tel. 070-626 18 15 

 Start den 2.2  i Alvesta Folkets hus en trappa ned. 

 Välkomna med er anmälan! 

   
SÅNGKÖREN  -  SÅNGFÅGLARNA 

 

PRO-kören övar varannan vecka i Folkets hus, B-salen, under 

ledning av dragspelare Lars Lundberg.  

Start tisdagen den 10 januari kl. 17.30. Första datum därefter blir den 

24 januari. Kom och sjung med oss! 

Ring Leif Holmgren tel. 076-418 18 45 eller Evert Idofsson tel. 076-

584 80 35 

 

IT-CAFÉ I FOLKETS HUS 

 

Tisdagen den 7 februari mellan kl. 14.00 – 16.00 anordnar vi                      

IT-café i Caféet på Folkets hus under ledning av vår hemsides-            

ansvarige Elisabeth Berggreen.   

Har du problem med din smartphone ,surfplatta eller behöver du 

annan IT-relaterad hjälp? Välkomna på drop in! Vi bjuder på enkel 

fika. 

 

   

”BLANDADE  AKTIVITETER” 

  

BOULE 

 Spelet är alltid igång under vår och sommar. 

 Tisdagar: kl. 10.00 i Hagaparken. 

 Vintertid kommer Alvesta PRO inte spela i boulehallen i Moheda. 

  Ni som ändå vill hålla igång med spel är välkomna att följa med  

 Korpen ut till Moheda. Korpen spelar där tisdagar kl. 9.30. 

 Kontakta Janne tel. 076-80 89 400 

 Övriga upplysningar om boulen kan lämnas av Karin Horwath 

 Tel. 072-993 78 07 

 



BOWLING 

 
 Lokal: Sim-och-sporthallen 
   

 Kontaktpersoner: 

 Torsdagar: 10.00 – 11.30   Bengt-Åke  tel. 073- 542 38 15 

 Måndagar: 10.00 – 11.30  Gunilla  tel.  073 426 26 42  

 Tisdagar: 10.00 – 11.30  Olle  tel.  070-340 64 34 

 Måndagar: 14.30 – 16.00  Lasse  tel.  070-867 16 19 

   Tisdagar: 14.00 – 15.30  Berit  tel.  070-564 30 15 

 

GOLF 

              

 April - oktober träffas vi som spelar golf på Alvesta Golfklubb. 

 

 Därutöver anordnar vårt PRO-distrikt under sommaren en golf-

 turnering. Ni som är intresserade av att delta kan kontakta Stig

 Bengtsson i Moheda PRO-förening på tel. 070-870 07 18  

 Kontaktperson Alvesta PRO: Lars Lundberg  tel. 070-867 16 19 

 

     

LITE HJÄRNGYMPA MED CANASTA 

 

 Canasta spelas i Alvesta Folkets hus – en trappa ned. 

 Tisdagar: kl. 13.00 – 17.00 

 Kontaktperson: Gunnel Lindström tel. 073- 91 30 777 

 Startar för våren tisdag den 10.1.  

 

 

VÅRENS MOTIONSDANSER 
 

 Välkomna till våra danser i Blädingegården. 

 Vi dansar första söndagen i varje månad kl. 17.00 – 20.30 

 

 8.1 Trippz  5.2 Kalle & Stefan 

 5.3 Bengt-Ingvars 9.4 Cedrix 

 7.5 Kenneth & Classe 

 

 Kontaktperson: Birgitta Wallertz tel. 073-65 47 691 

 Alla pensionärsföreningars medlemmar är välkomna. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

PENSIONÄRSRABATTER – VISST FINNS DOM! 

 
Tvätta bilen hos Johnssons tisdag eller onsdag kl. 7,00-13,00 

 
Sverigetaxi, Alvesta erbjuder tio procent på taxameterpriset. 

 
Visa medlemskort i PRO förstås! 

 
 

  

Styrelsen 

Tomas Hedevik ordförande tel 070-5456050  hedevik@gmail.com  

Saga Söderberg, vice ordförande, 070-626 18 16, ollesaga@gmail.com  

Birgitta Wallertz, kassör, 073-654 76 91, 10016@hotmail.se 

Gullevi Salomonsson, sekreterare, 070-886 22 68, sadjagard@gmail.com  

Elisabeth Berggren medlemsansvarig 0733941720 elisabethberggren@gmail.com 

Stig-Åke Lindahl, Studieorganisatör 070-2510870, stigake96@hotmail.com  

Inga-Lill Sahlström, lotteriansvarig, 073-179 18 47, ingalill.sahlstrom@gmail.com  

 

Suppleanter i styrelsen är: 

Gunilla Lydigh, 073-426 26 42, gunilla.lydigh@hotmail.se   

Karin Horwath, 072-993 78 07, karin.josef@hotmail.com 

Valberedning – Ordförande: 

Anita Lindstedt, 070-8360334 
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