
               

 

50 år 
1967 – 2017 

 

 
 

En tillbakablick på det  

första halvseklet 



 

 

Det hela började den 10 december 1966 på Charlies café i 

Gravarne. 

På initiativet av Bohus-Norra Älvsborgs PRO-distrikt och medverkan 

av ABF-distriktet och lokalavdelningen i Södra Sotenäs, som 

kommunen då hette, samlades ett 40- tal pensionärer och beslöt 

bilda en pensionärsförening. 

På mötet utsågs den första styrelsen, som bestods av följande 
personer: 

Verner Sanne ordförande, Torvald Pettersson vice ordförande, Erik 

Wallström sekreterare, Hugo Henriksson vice sekreterare och Ivar 

Olsson kassör. 

Ernst Bennis och Rudolf Kristiansson utsågs till revisorer med Harry 

Andersson och Verner Nicklasson som suppleanter. 

Redan den tredje januari 1967 hölls det första styrelsemötet, och 

då utsågs de första uppbördsmännen, sedermera kontaktombuden: 

För Gravarne Birger Görling, Ivar Henriksson, Anders Johansson 

och Ludvig Jansson samt för Fisketången Oscar Kristensson. 
Styrelsen beslöt föreslå föreningen att fastställa en inträdes- och 

års avgift på 6 kronor. 

Den 24 april 1967 hölls det första mötet i Folkets Hus. 

1970 hade man nått ett medlemstal på 128. 

Den 19 november 1991 firade föreningen 25 års jubileum på Hotell 

Kungshamn. Medlemsantalet var då 378. 

Den 20 mars 2007 firade föreningen 40 års jubileum på Hotell 
Kungshamn. 

Medlemsantalet var då 495.  

 

Den 25 april 2017 firar föreningen 50 års jubileum i Kungshamns 

Folkets hus. 

Medlemsantalet är nu 560. 

 



 

Föreningen har under åren haft följande ordföranden:  

 
1966-1968   

Verner Sanne 

 
1969-1977 

 Ernst Bennis 

Hedersordförande 

 
1978 – 1985 

Hjalmar Karlsson 
Hedersordförande 

 
1986-1989 

Gösta Andersson 

 
1990-1995  
Folke Havik 

Hedersordförande 

 
1996-1998 

Asta Nilsson 

 
1999-2001  

Maj-Britt Havik 

 
2002-2005  

Bo Antonsson 

 
2006-  

Leif Åsberg 

 



 

 

PRO:s grunduppgift är att värna om pensionärernas intresse-
frågor samt att erbjuda aktiviteter, som skapar gemenskap och 
trivsel bland våra medlemmar. 
 
Några minnesvärda händelser i korthet: 

1971 bildades en resekommitté, som under året anordnade 4 
bussresor. 

1973 bildades en gymnastikgrupp; föregångaren till dagens 
friskvårdskommitté. 

1974 bildades PRO:s samorganisation för Kungshamns, 
Smögens, Hunnebostrands och Malmöns PRO-föreningar. 

1979 inrättades ett kommunalt pensionärsråd i Sotenäs 
kommun efter ett förslag från PRO- föreningarna.  
SPF deltar också i KPR-samarbetet. 

1985 fick lokalfrågan sin lösning genom att Kungshamns PRO- 
förening tillsammans med SPF- Soten genom avtal med 
Sotenäs kommun fick disponera en lokal i Gamla Realskolan.  

1990 började föreningen hålla alla medlemsmöten i Folkets 
hus. 

1995 startade verksamheten med att bjuda boende på 
Kvarnbergshemmet på kaffe och tårta en gång om året.  

2000 arrangerades den första utlandsresan med buss. 

2001 flyttade föreningens administration från gamla realskolan 
till Abba-gården. 

2006 fick vi gehör för vårt krav på kommunen att säga upp 

avtalet med Samhall om matdistribution. 

 



 

2007 köpte föreningen 10 andelar á 100: - i Kungshamns 
Folkets husförening. 

2009 började föreningen att årligen bjuda alla medlemmar 
över 80 år på en årlig sammankomst med middag. 

2010 skänkte föreningen en hjärtstartare till Folkets hus. 

2012 genomfördes den första utlandsresan med flyg. 

2013 inköptes en hjärtstartare, som skall finnas med på alla 
våra resor. 

2015 vann vårt lag i kunskapstävlingen PRO-vetarna såväl 
distriktsfinal som regionfinal. I riksfinalen, som avgjordes 
ombord på Cinderella, blev det en hedrande 4:e plats. 

2017 Vid föreningens 50-årsjubileum har styrelsen följande 
sammansättning: 
Leif Åsberg (ordförande), Ingela Hahne (sekreterare), Kerstin 
Lorentzon (kassör), Vivianne Gustafsson (studieorganisatör), 
Ove Aronsson, Kersti Nilsson, Christer Hansson, Mary-Ann 
Karlsson och Nils Olsson. 

Vi kan på 50-årsdagen glädjas åt att ha en mycket aktiv 
förening där ett stort antal medlemmar bidrar på olika sätt för 
att skapa en bred verksamhet. Studiecirklarna, 
friskvårdsaktiviteterna och reseverksamheten utvecklas 
kontinuerligt för att tillfredsställa medlemmarnas intressen. 
Våra medlemsmöten är välbesökta och erbjuder såväl god mat 
som omväxlande program med information och underhållning. 

Vi ser därför framtiden an med tillförsikt. 

Foto sid. 6, 7 och 8: Göran Gustafsson 

Sammanställning: Nils Olsson 

 

 

 



 

 

Medlemsmöten 
 

Vi har våra medlemsmöten en 
tisdagseftermiddag/kväll varje 

månad förutom i juni, juli och 

augusti.  

God mat, trevlig underhållning 

och viktig samhällsinformation 

är målet för mötena, som oftast 

är välbesökta med i genomsnitt 

cirka 150 medlemmar. 

 

 
God ordning i kön när den goda maten 

dukas fram 

 

 
Här blir det räkfrossa med färska 

Smögenräkor 
 

 
 
 

 

 
Fina vinster lockar i våra lotterier 

 

 
Årsmöte2013. Rolf Mattson har koll på att 

alla förtroendeposter blir tillsatta.  

 

 
Rune ”Viking” Svensson har genom åren 
bidragit på många sätt; här sjunger han 

den egenkomponerade punschvisan 

 



 

 

Resor 
 

Vi arrangerar varje år ett flertal 

resor med intressanta mål; såväl 

kortare endags-resor inom landet 

som längre resor till många olika 

länder runt om i Europa.  
Dessutom har vi en fest för alla 

resenärer efter årets slut. 
 

 

 

 
I Holland fick vi uppleva en fantastisk 

blomsterprakt 2009. 
 

 
Lutande tornet i Pisa var en av många 

sevärdheter vid vår Italienresa 2010. 

 

 
Eiffeltornet i flödande ljus en natt i 

Paris. På denna resa 2011 hann vi 

naturligtvis också se Louvren och 
mycket annat. 

 

 
Vår första resa med flyg tog oss till 

Skottland 2012. Här blir det 
whiskyprovning. 

 

 
Vinterpalatset i S:t Petersburgbesökte 

vi 2013. 

 
 

 



 

 

Andra aktiviteter 
 

Vår ambition är att skapa 

aktiviteter för utveckling och 

trivsam samvaro för såväl 

yngre som äldre pensionärer. 

Vi tar gärna emot förslag på 

nya verksamheter.   

 

 

Friskvård 
 

 
Mattcurling blev snabbt mycket populärt 

efter att vi 2011 köpte in mattor och 

stenar.  
 

 

På torsdagar genomför vi promenader 
runt om i kommunen 

Studier och kurser 
 

 
På bilden ses våra släktforskare. 

 

PRO-vetarna 

 

Jan Lännergren, Britta Wingård och 

Thomas Bergqvist med lagledare Ulf 
Karlsson nådde ända till riksfinalen. 

 

PRO-kören 

 
Kören sjunger i Kungshamns kyrka 

 


