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 MEDLEMSBLAD Nr 2/ Juni 2021 årgång 12 

BANKERYD 

PRO,  Pensionärernas Riksorganisation är en                                         

av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser.                                      

Vi påverkar viktiga samhällsfrågor                                                                

och ser till att tiden som pensionär blir                                                   

skönare, roligare och mer utvecklande.             

Glad Sommar  

Önskar 

Styrelsen 
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  September 2021                                                  

Ansvarig utgivare: Bo Enar Karlsson Redaktion: Bo Enar Karlsson Mob.nr: 0722223265                

mejl: boenar@hotmail.com                                                                                                                       Fo-

tografer Siv Löfgren            Tryckeri: Kjells Tryckeri 

PRO Bankeryd   Org nr 826001-1203  Bankgiro 5330-4465                                                                                          

Expedition Postgatan 4  564 31 Bankeryd  OBS! Ingen fast telefoni eller fast bemanning.                                      

Mailadress: bankeryd@pro.se                                                                                                                                    

Hemsida: pro.se/bankeryd ansvarig: Styrelsen                                                                                               

Webbredaktör: Birgitta Karlsson,  mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se     

                            Poul Olsen,  mejl: poul@lofgren-olsen.se                                                                                                                                              

Anslagstavla vid Konsum och ICA samt PRO-lokalen ansvarig: Berna Sandström 

Samtliga Föreningsmöten hålls i Församlingsgården, Sjöåkravägen 17                                          

Information om särskilda händelser på riks– och distriktsnivå och kommittéerna 

berättar om sina program. Lotteriförsäljning och dragning av vinster.                                                        

Fika bestående av kaffe/the med fralla/smörgås och kaka, kostnad 40 kronor. 

För skjuts till mötena ring Thomas Sjöberg tel:  073-846 47 45    

Se vidare vår anslagstavla vid Konsum och vid vår lokal Postgatan 4.                                                         

Hemsida pro.se/bankeryd                                                                                                                          

VÄLKOMNA TILL VÅRA  MÖTEN—DÄR VI TRÄFFAS OCH TRIVS 

ANSVARIGA FÖR PROGRAM VID MÖTEN ÄR:                                                                                                   

Thomas Sjöberg Berna Sandström Yvonne Gustafsson 

         Kommande möten och träffar 

På grund av Coronaläget följer vi myndigheternas rekommendationer och     

ställer in föreningsmötena tills vidare.  Så snart restriktionerna hävs startar vi 

upp våra föreningsmöten igen. 

Aktiviteter i sommar  - utomhus. 

—Tipspromenader från lokalen kl. 14-15  jämna veckor 

—Första lördagen i månaden har vi lördagsfika vid lokalen kl. 10-12. 

—Lördagen den 14 augusti planeras för Grillning vid församlingsgården. 

—Boulen pågår hela sommaren vid Furuvik kl 14-16. 

Vid ev. ändringar meddelas detta på våra anslagstavlor och via sms och mail!  
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                                   PRO—Bankeryds styrelse.                                                  
Ordf: Bo Enar Karlsson 072-2223265                                                          

mejl:boenar@hotmail.com 

Kassör: Thomas Sjöberg 036-378660                                       

mejl: thomassjoberg28@gmail.com                                                                                           

Sekreterare:  Elisabeth Newton 076-8276327                            

mejl: elisabethnewton49@gmail.com    

Studieorg/V.ordf: Gunilla Johansson tel 036-377958                                                                                

mejl:  nillanjohansson3@gmail.com                                                                                     

Ledamot:  Birgitta Karlsson 036-377504, 0703 811715 

mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se   

                                                                                              

Vice kassör: Lars Frinndal  036-378253                         

mejl: lasse.frinndal@telia.com   

Ledamot: Berna Sandström 070-3077419 

mejl:  bernasandstrom@gmail.com 

Ersättare: Bo Dahlen 070-3192315                                   

mejl: jbs.dahlen@telia.com 

Ersättare: Bernt Blomqvist 036-372 359 

mejl: blomquist4344@gmail.com  

Ersättare: Poul Olsen 072-3410302                                 

mejl: poul@lofgren-olsen.se  

 Ordföranden har ordet  

Hoppas ni har det bra och har fått era sprutor eller får 

inom den närmsta tiden. Själv fick jag min andra spruta 

i mitten på maj. Så man kan väl börja se ljuset i tunneln. 

Nu släpper man ju lite på restriktionerna och förhopp-

ningsvis så släpper man mer till början av september så 

vi kan köra igång våra möten. Tills vidare så fortsätter                          

tipspromenaderna och boulen hela sommaren och vi kommer att ha    

lördagsfika 1:a lördagen i juni, juli och augusti men det blir utomhus. 

Det kommer ju att byggas ett trygghetsboende mitt emot vår lokal där 

man räknar att det blir inflyttning under 2023. Pensionärsorganisation-

erna i Bankeryd har fått möjligheten att var med och utforma hur loka-

ler och lägenheter skall utformas, inom vissa givna ramar och Junehem 

har hittills lyssnat på våra krav, det känns bra.                                                       

Mer information kommer när vi kan ha våra möten. 

Jag önskar er alla en skön sommar så ses vi igen i augusti på grillafton. 

Håll avstånd, händerna rena, huvudet kallt och hjärtat varmt ! 

Önskar Er allt gott. Utan Er alla ingen förening ! 

Bo Enar Karlsson 

mailto:mejl:%20elisabethnewton49@gmail.com
mailto:nillanjohansson3@gmail.com
mailto:halve@telia.com
mailto:mejl:%20lasse.frinndal@telia.com
mailto:bernasandstrom@gmail.com
mailto:kennert.sjoberg@icloud.com
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Vårens tipspromenader 

Under våren har vi genomfört tipspromenader  varannan vecka  och trots att 

vädret inte alltid varit det bästa har ändå mellan 10 och 30 st. deltagit.                      

När väderleken tillåtit har vi serverat kaffe utanför lokalen. Frågorna har Lasse 

Frinndal och Bo Enar Karlsson snickrat ihop, Bo Dahlen har tagit  betalt och   

Marita Dahlen har fixat kaffet.  

Vi fortsätter hela sommaren varannan vecka med denna aktivitet. 
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Boulespel på Furuvik 

På bouleplanen på Furuvik har boule spelet pågått sedan början av april.     

Det har varit ca ett 20 tal som spelat  måndagar och onsdagar mellan 14-16. 

Man har spelat druckit kaffe och umgåtts och det fortsätter på samma sätt även 

över sommaren. Du är varmt välkommen att komma med du också, det finns 

plats för fler att delta i gemenskapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland krävs det noggrann mätning  

för att se vilket lag som kom närmast lillen 
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Boulekommittén                                                                                          
Astrid Brant, tel.036-378701                                                                                                                

L-E Gustafssson, mob: 076-2025434                                                                

mejl: yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                    

Ants Timmer tel. 076-3200420 

Hej lite info från boulekommittén 

Vi startar upp med boule  på Furuvik så snart vädret tillåter 

   Det kommer info via mail/sms och på våra anslagstavlor. 

 

Ring någon i kommittén så får du veta mer. 

VÄLKOMNA 

 /Boulekommittén 

 

 

mailto:yvonne.gustafsson47@hotmail.se
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STUDIEKOMMITTÈN               Gunilla Johanssom Tel. 037 79 58             

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

 Bernt Blomquist tel. 036-37 23 59  

 Mejl: blomqusit4344@gmail.co m          

 Bo Dahlen Tel. 070-319 2315    

 Jbs.dahlen@telia.com 

   PLANERADE STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2021 

 

Som vi ju alla känner till så fick vi ju tyvärr avbryta våra cirklar förra hösten   

efter bara 2 träffar. Därför har vi för avsikt att ta kontakt med dem som deltog i 

cirklarna och erbjuda dem att fortsätta till hösten.                                                       

Vi hoppas ju och tror på att vi kan starta upp cirklarna till hösten !! 

Cirklarna är : 

Datakunskap ledare Bo-Enar 

Fotbollens historia  ledare Lars 

Caféftäff   ledare Gun 

Sitt/stågympa  ledare Gun 

Linedance  ledare Birgitta 

Släktforskning  ledare Bo.  OBS deltagare behöver ”egen” dator 

Läs och res Värmland  ledare Bo 
 
Kostnad: 100 kr per cirkel = 2 terminer + kostnad för ev. material och hyra.  

OBS ! De som deltog i förra årets cirklar som vi ju fick avbryta skall givetvis 

inte betala något !!! 
 
Avgiftsfria aktiviteter: 
Sycirkel  ledare Ragnhild 
 

Tycker Du dessa cirklar skulle vara något för Dig så tveka inte att anmäla Dig ! 

Anmälan till våra cirklar skall lämnas i PRO-lokalens brevinkast senast den 16 

augusti. Man kan givetvis även ringa eller maila till någon i studiekommittén. 

Välkommen att delta i våra cirklar ! 

STUDIEKOMMITTÉN/Gunilla, Bernt, Bosse  
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PRO—Medlemsförsäkringar 

Alla medlemmar i PRO är välkomna att köpa förmånliga försäkringar genom FOLKSAM. 

Följande Försäkringar kan Du köpa genom ditt medlemskap: 

 -  Hemförsäkringar för medlemmar 

 -  Sjukdom 60 + 

 -  Olycksfall 60 + 

 -  Medlemsbarn 

Du kan också komplettera din hemförsäkring med en villa och hemförsäkring.  

Har Du din försäkring i FOLKSAM idag, så kan du kontakta dom för att se om din försäkring 

blir billigare och har ännu bättre villkor. 

Är Du intresserad av försäkringarna kan du kontakta Folksam på 

Telefon: 0771-950 950 

Thomas Sjöberg Försäkringsansvarig 

Visa vid vindens ängar 

Det går en vind över vindens ängar 

Det fladdrar till i en tyllgardin 

Och jag ska skriva en sommarvisa 

Med sol och blomdoft i melodin 

Jag ville sjunga om Katarina 

Till träklangsflöjter och alcymbal 

Men vindens toner blir sommarns 

sånger 

Jag bara lyssnar i björklövssal  

 Det går en vind över vindens ängar 

Det fladdrar till i en tyllgardin 

Och jag ska skriva en sommarvisa 

Med sol och blomdoft i melodin 

                                                                  

 

Det går en flicka i aspelunden 

Jag har ett gulnat fotografi 

Med åren blev hon en dröm, en saga     

En ensam vandrares sympati                 

Jag ville skriva en liten visa 

Där ögonblick blir till evighet 

Men ord blir stumma och toner 

döva 

Och visans tanke blir hemlighet 

Det går en vind över vindens ängar 

Det fladdrar till i en tyllgardin 

Och jag ska skriva en sommarvisa 

Med sol och blomdoft i melodin 

Text Mats Paulson 
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Promenad i mars 
Den 17 mars startade promenaderna upp med start från Filadelfia kl. 10. 

Man startar från parkeringen och sedan går man runt i Bankeryd under                   

2 timmar. Naturligtvis tar man en kaffepaus på vägen med eget medhavd fika 

och kanske någon frukt.. 

Promenaderna går varje onsdag och självklart vill Anna Karin och Kerstin att 

fler kommer med när det startar upp i augusti/september igen. Förhoppningsvis 

har restriktionerna lättat till dess. 
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Hemsidan                                                                                                                            

På vår egen hemsida och på anslagstavlor kommer vi att lägga ut information 

när vi startar upp verksamheter. Vi skickar även ut sms och/eller mail.                                                      

Har nu synpunkter på innehåll och utformning hör av er till mig.                                

Finns någon medlem som vill hjälpa till med hemsidan. Du kanske har                  

jobbat med hemsidor eller känner till Sitevision som är vår system för                   

hemsidan,  så är du välkommen att höra av dig.  Är tacksam för all hjälp.  

Mail och SMS                                                                                                                 

Idag har vi omkring hälften av medlemmarna som har lämnat mail och sms            

uppgifter till oss.  Har du detta och vill ha info den vägen så skicka ett mail eller 

sms till mig så lägger jag in det i registret. Du kan också själv logga in på din 

egen profil i systemet och ändra och lägga till mobil nr och mail-adress. Dock EJ 

adressen, den uppdateras via körningar i systemet. Från hemsidan klickar du på 

den rosa rutan ”logga in” och följ instruktionerna. 

Betala medlemsavgiften med autogiro  
Att betala med autogiro är för många en smidig betalningslösning, både för          

oss som administrerar medlemsavgifterna och för den som betalar.                              

PRO har inte möjlighet att ansöka om autogiro för medlemmar utan detta gör 

man själv via sin internetbank. Om man inte har  internetbank kan man ta kon-

takt med sin bank på andra sätt.    

Ha en riktigt skön sommar och var rädda om er! 

Önskar Birgitta 

 

 

 

 

 

 

                    

mail: birgitta.u.karlsson@hotmail.se,  mobil: 0703-811715  
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För närvarande ligger alla resor nere på  

grund av Corona viruset. 

Vi har planer för resor när väl alla restriktioner är över. 

Till dess att vi kan komma igång igen  

Håll ut—Håll i —Håll avstånd - Tvätta händerna 

Hälsningar  

Berna och Yvonne 

Resekommittén                                                                       
Berna Sandström, tel. 036-377419 mob: 0703 077419                                                

mejl: bernasandstrom@gmail.com                                                           

Yvonne Gustafsson, mob: 076 8868649                                                          

mejl:yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                                       

OBS!  Vid betalning av våra resor gäller följande:                                                                                        

Kostnad under 500 kr betalas på angiven dag i lokalen, vid förhinder kont. Berna el. Yvonne                                  

Kostnad på eller över 500 kr betalas till vårt bankgiro 5330-4465.  Ange namn + resa 

OBS! Vid alla våra resor är anmälan bindande.                                                                                    

Avbeställningsskydd finns i din hemförsäkring om du blir sjuk. 

 Motionskommittén            

 Anna-Karin Rydholm, tel. 0730 381905 

  Kerstin Florin, tel. 070 4285737                         

 mejl:florinkerstin@gmail.com 

 Hej alla motions- och naturvänner.                                                          

   Nu är det sommar och vi tar semester. Vi återkommer till hösten igen. 

Datum när vi startar kommer på anslagstavlorna och via mejl/sms. 

Vi samlas som vanligt vid Filadelfia kl. 10.00 och promenerar i Bankeryd åter  ca. 12.00       

Vi promenerar Cronasäkert 

Medtag  gärna fika eller frukt.  

Vi ser gärna att vi blir fler.  
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Nya Herrfriseringen 
Gunilla Häggqvist 

Tidsbeställning 

Öppet tisdag-torsdag 9.00—12.30 och 14.00—18.00 

Semeterstängt v.27—30 

Kortebovägen 40 — 564 33  Bankeryd 

Telefon 036—37 29 76, Mobil 073—681 47 21 

Varje tisdag seniorrabatt 10%  

gäller på Landhs i Bankeryd                                                                                                                                 
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        Välkommen till Curenstams Blommor      

     Din lokala odlare av blommor! 

 

-    Vi är din lokala odlare av säsongsväxter som pelargoner, tagetes,          

petunior men även amaryllis, julstjärnor och snittulpaner! 

-    Vår butik och odling ligger i Kortebo utmed Falköpingsvägen. 

-    Följ vårt arbete och utbud på sociala medier, Curenstams Blommor  

både på facebook och Instagram. 

     Varmt välkomna in i våra växthus i Kortebo.                                                       
Våra öppettider :  Vardagar 10-18, Lördagar 10-13                                                                               

 Falköpingsvägen 11 55594 Jönköping                      

www.curenstamsblommor.se 
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ÖPPETTIDER 

Måndag-torsdag 6.30-19 Fredag 6.30-18 Lördag 9-18 Söndag 9-18  

BANKERYDS BIL 036-378085 

Magnus 076-0441503  Anders 070-6516054 

VÄLKOMNA 
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Tänk på hälsan! 
 

  Lär dig att äta långt mera av grönt. 

  Detta är gott för för hälsan rätt skönt. 

  Spänsten blir prima och benen kan rocka 

  efter en morot och kronärtskocka. 

 

  Sluta att röka på jobb eller rast. 

  Tugga istället på kålrot och blast. 

  Allt kan du klara med obruten vilja, 

  om du är heltänd på dill och persilja. 

 

  Pensionsavtalet får ändrad nivå. 

  Några tomater skall samtliga få. 

  Efter ett fyrfaldigt leve för magen 

  vandrar du hem till en råbiff den dagen 
  

   Önskar er alla en skön sommar !    

                             Gun 
 
                          

Guns sida 

Lokalvårdare 

Vi söker någon som kan städa vår lokal på Postgatan 4. 

Det är behovsstädning som gäller, när det är verksamhet vår 

och höst behövs det mer städning och övrig tid mindre. 

Ersättning utgår 

Är du intresserad hör av dig till 072-222 3265 
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Avsändare                      

PRO Bankeryd 

Postgatan 4  

564 31  Bankeryd 

B 
Föreningsbrev 

 

 

 

                                                                                      

Öppettider:                                  

Vardagar      9—18 

Lördagar      9—14 

Söndagar    10—14 

  

                                      

    www.backamohandelstradgard.se 


