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 MEDLEMSBLAD Nr 2/Juni 2022 årg. 13 

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.             

En solig och skön                            

sommar till er alla. 

Önskar 

Styrelsen 

Bild: Siv Löfgren 
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  September 2022                                                  

Ansvarig utgivare: Bo Enar Karlsson Redaktion: Bo Enar Karlsson Mob.nr: 072-2223265                

mejl: boenar@hotmail.com                                                                                                                        

Fotografer 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: Styrelsen 

Samtliga Föreningsmöten hålls i Församlingsgården, Sjöåkravägen 17  Kl. 14.00                                        

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, Bo Dahlen 

         Kommande möten och träffar 

 — Öppet hus i lokalen 4/6, 2/7, 6/8, 3/9 mellan kl.10—12. Fika Välkomna! 

 — Tipspromenader  9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 1/9.  Fika och tips 20 kr. Välkomna! 

 — 18 Augusti, upptaktsmöte med grillning Församlingsgården Underhållning 

 —  15 September,  Mannekänguppvisning 

 — 20 Oktober Anders Fennsjö underhåller 

 — 17 November  Hasse Järeby och Rolle Pettersson underhåller, Budgetmöte 

 — 15 December  Lucia och Julgröt 

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: Birgitta Karlsson 036-377504, 0703 811715 

mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se 

Studieorg/V.ordf: Gunilla Johansson tel 072-7009949                                                                                
mejl:  nillanjohansson3@gmail.com                                                                                     

Ledamot:   Bo Dahlen 070-3192315                                   

mejl: jbs.dahlen@telia.com  

                                                                                              

Vice kassör: Lars Frinndal  036-378253,                          

mejl: lasse.frinndal@telia.com   

Ledamot  Poul Olsen 072-3410302                                 

mejl: poul@lofgren-olsen.se 

Ersättare: Christina Flodin-Karlsson                              

mejl: cfk1953@gmail.com 

Ersättare: Bernt Blomqvist 076-0932482 

mejl: blomquist4344@gmail.com  

  

 Ordföranden har ordet  

Hej på er alla! 

Nu har vi kommit igång med verksamheten och kunnat ha våra medlems-

möten. Vi har haft över 100 personer vid varje möte under våren och i maj 

var det ca 120 stycken. Det känns fint att folk vågar komma på våra            

aktiviteter. Vi försöker göra så bra verksamhet som möjligt för er, men    

behöver också få veta vad ni vill ha av oss. Medlemsantalet har ju minskat 

under pandemiåren, och det är svårt att få de nya pensionärerna att gå med som medlemmar.          

Det gäller att för oss i styrelsen att hitta nya aktiviteter som kan locka flera. Men du som       

medlem är viktig, Du kan berätta för andra om vår verksamhet och värva gärna en ny medlem 

till föreningen. 

Vi tittar på att anordna Pub kvällar, vinprovning, Elvis kväll , att komma igång med            

lunchutflykter under hösten mm.mm. Göra några resor till hösten, kanske någon musikalresa 

också. Men vi i styrelsen behöver  hjälp av frivilliga som kan stötta oss med promenader, resor 

och vilket program vi skall ha. Annars blir det för tungt för styrelsen, en del av oss har ju 

andra uppdrag också. 

Hoppas nu att Du får en fin sommar med lagom mycket sol och regn att du deltar i de                

aktiviteter som vi anordnar i sommar, så ses vi den 18 augusti när vi startar upp med          

grillkväll vid Församlingsgården. 

 

Utan er alla Ingen Förening 

Bo Enar Karlsson 

mailto:halve@telia.com
mailto:nillanjohansson3@gmail.com
mailto:mejl:%20lasse.frinndal@telia.com
mailto:kennert.sjoberg@icloud.com
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ÅRSMÖTET 17 Mars 

Torsdagen den 17 mars träffades ett 100-tal av Bankeryds PRO-medlemmar i                                            

Församlingsgården då det var dags för årsmöte. Ordförande Bo Enar Karlsson hälsade alla 

välkomna och Karin Grännö Engkvist höll en parentation över dem som lämnat oss under                     

det gångna året. Kantor Björn Sandberg spelade stilla musik på piano.                                                                                    

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med genomgång av föreningens verksamhetsbe-

rättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelsen, Mötet beviljade styrelsen                  

ansvarsfrihet för år 2021. Därefter följde val av nya funktionärer samt avtackning av de                                   

medlemmar som valt att avsluta sina åtaganden i föreningen. 

Vi fick med glädje återknyta bekantskapen med Inge Fredén som nu åter gästade oss och som 

framförde flera välkända låtar från förr.  

Efter kaffe och lottdragning lämnades information om kommande aktiviteter.  

Tipspromenaderna börjar 28 april och hålls var 14:e dag. Under våren har det varit en                           

studiecirkel ”Läs o res Värmland” och en resa kommer att ordnas dit i maj.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nya styrelsen främre raden: Christina Flodin Karlsson ers., Birgitta Karlsson sekr., Bo Dahlen ledm.,                                

Bernt Blomqvist ers. Bakre raden: Poul Olsen ledm. Thomas Sjöberg kassör, Bo Enar Krlsson ordf.,                                 

Gunilla Johansson studorg., Lars Frinndal ledm. 

 

 

Textt: Elisabeth Newton                           

Bild: Birgitta K 
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Medlemsmöte 21 April                                

Ett 90-tal medlemmar samlades i Församlingsgården för månadsmöte den 21 april.                     

Ordförande hälsade välkommen och särskilt till 3 nya medlemmar. Sune Magnusson från 

Huskvarna underhöll med ett flertal kända melodier och alla deltog i allsången.                                      

Efter fika lottades kaffe och choklad ut på inträdesbiljetten. Ordförande lämnade                                     

information om kommande trygghetsboende med 15 lägenheter i Bankeryd med inflyttning 

under 2023. Du kan redan nu registrera ditt intresse.                                                                                      

Under juni månad är det PRO-kongress i Stockholm. Vår ordförande Bo Enar Karlsson är 

vald att delta där.                                                                                                                                                

Sedan informerades om en resa i slutet av maj till Värmland. En lunch på Lillgården är                       

bokad, en resa till Ullared och en resa ”I Arns fotspår” planeras till hösten.                                             

Aktiviteter som promenader, tipspromenader och canastan pågår.                                                                                              

Efter utlottning av skraplotter hälsades alla välkommen åter till nästa möte den 19 maj då 

Erling Lundberg underhåller. 

Text: Birgitta K Bild: Siv Löfgren                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 



6 

. 

Medlemsmöte 19 Maj 
  

En härlig vårdag kunde ordföranden hälsa nästan 120 medlemmar välkomna till 

våren sista föreningsmöte den 19 maj.                                                                                                     

Det kändes skönt att vi nu har kunnat träffas under våren och börjat med verk-

samheten igen.                                                                                                                                       

För underhållningen stod Ehrling Lundberg. Han framförde ett flertal låter, bl.a. 

av Sven-Ingvars, Elvis och Jonny Cash till publikens stora förtjusning.                                                

Till fika bjöds denna dag på en extra fin landgång och kaka som kaffegruppen och 

några ur styrelsen fick mycket beröm för.                                                                                         

Efter information och utlottning av sålda lotter och entrébiljetten fortsatte Ehrling 

sitt mycket uppskattade framträdande. Publiken hängde med på allsången och 

han fick stående ovationer. Som av slutning rev han av Elvis-låten Jailhouse Rock. 

Nästa möte blir 18 augusti med korvgrillning vid Församlingsgården. Under                  

sommaren har vi tipspromenader och öppet hus i lokalen. 

   

 

 

 

 

 

         

     

                                                                                                               

 Text: Birgitta K.   Bild: Siv Löfgren                                                                                        
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Studiekommittén                         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 2022 

 
Då börjar det bli dags att fundera på vilken/vilka studiecirklar man skulle 
vilja delta i. 
 
Cirklarna är : 
 
Datakunskap, ledare Poul. Rekommenderar att man tar med egen dator. 
 
Fotbollens historia,  ledare Lars 

 
Sitt/stågympa,  ledare Gun 

 
Sycirkel,  ledare Ragnhild  (Avgiftsfr i) 

 
Linedance,  ledare Birgitta 

 
Släktforskning för nybörjare,  ledare Bo.                                                                            
OBS deltagare behöver ”egen” dator 

 
Läs och res ??  Ge gärna förslag på anmälningsblanketten ! 

 
Kostnad: 100 kr per cirkel = 2 terminer + kostnad för ev material och hyra.  
OBS ! 

 
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 11 
augusti. Man kan givetvis även ringa eller maila till någon i studiekommittén. 

Välkommen att delta i våra cirklar ! 

 

 
Studiekommittén/Bernt, Bo och Gunilla 
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 Boulen 

Boulen har startat för säsongen !                                          
Vi spelar på vår bana på Furuvik på                                 

måndagar och onsdagar mellan kl 14.00 – 16.00. 
Ni är alla varmt välkomna ! 

 
Till Dig som aldrig spelat boule: Kom gärna och testa. 

 

 
Väl mött ! 

 Astrid o Gunilla 

Boulekommittén                                                                                            
 Astrid Brant,  Mobil 070-780 8701.  

         Gunilla Johanssom Mobil  072-7009949                                          

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

                                                                                                                                                                 

Ur Bondepraktikan  

Juni - Sommar månad 
Följer på en våt maj en våt juni, kommer sannolikt en våt sommar. 

Åska i denna månad förkunnar en regnig sommar, men en rik skörd. 
Är juni mild och våt, blir även december sådan. 

Juli - Hö månad                                                                                                                             
Regn i andra hälften av juli är gärna ihållande. 

Åska i denna månad bebådar gott korn år och stor sjuklighet bland                               
kreaturen. 

I denna månad ingår rötmånaden. 

Augusti -Skörde månad                                                                                                                    
Vindarna äro i denna månad föränderliga, åska och regnväder vanliga. 

Nordanvind i augusti innebär stadig väderlek. 
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Vårens tipspromenader. 

Till vårens första tipspromenad. den 28 april kom det 12 deltagare.                                                          

En kylig vårdag men vi kunde ändå sitta ute och fika vid lokalen. 3 pristagare hade 8 rätt 

fick kaffe och choklad.  Vid nästa tillfälle kom det ca. 25 gladda PRO-are, som svarade på de 

svåra frågorna som Bo Enar och Lasse fixat. 

Poul och Bosse stod för  kaffe med dopp.    

Text: Birgitta K Bild: SIV Löfgren 
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Motionskommittén.  

               Vi efterlyser någon/några som tar hand om promenaderna  till 

hösten. 

Kontakta Birgitta Karlsson 0703-811715 om du är intresserad.             

Promenaderna starta vid Filadelfia och går i 

Bankeryds omgivningar ca. 1 1/2 timma.  

Medtag eget fika/frukt. 

Promenad den 27 april 2022 

En härlig vårdag gick ca.20 Pro-are sin onsdagspromenad. 

Denna gång i sällskap av Göte Wahlström som berättade om när Attarpsområdet började                          

bebyggas med bostäder och skola. Vi stannade vid flera platser och han hade mycket att dela 

med sig om hur området blev till bl.a hur Attarpsgården köptes in av Bankeryds Kommun på             

50-talet, och hur Attarpsbadet kom till. En mycket kunnig guide som också underhöll oss med 

en sång.                                                                                                                                                         

Vi fikade de vid grillplatsen vid Attarpsdammen. Sedan gick vi vidare Lillåleden. Där finns                  

bäver och många arter av fåglar. I vinter har det funnits en plats för fågelmatning. Sponsrad                    

bl.a av PRO.  Vi avslutade vid brandstationen som byggdes på 50-talet och inrymde då både                          

polisstation, arrest och bibliotek. Nu är det räddningstjänsten som finns där. 

Tack Göte för en givande förmiddag. 
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Planering pågår av höstens resor. 

Vi tar med glädje emot förslag på resor/utflykter som vi kan 

göra under året. 

Hälsningar  

  Styrelsen 

Resekommittén       Ansvarig Poul Olsen                                                                                             

OBS!  Vid betalning av våra resor gäller följande:                                                                                        

Kostnad under 500 kr betalas på angiven dag i lokalen.                                                                                                                                                                       

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. 

                                                                                                       

BANKERYDS MARKNAD 21 JUNI 

 

 

 

 

         

    

Gunilla och Lasse kämpade i regn och snålblåst med att sälja lotter                            

dela ut godis och försöka informera om PRO Bankeryd 
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Nya Herrfriseringen läggs ner 

Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder som jag 

haft genom alla år när jag nu lägger ner salongen. 

Jag önskar er alla en trevlig sommar 

Gunilla Häggqvist 

Varje tisdag seniorrabatt 10%  

gäller på Landhs i Bankeryd                                                                                                                                 
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        Välkommen till Curenstams Blommor      

     Din lokala odlare av blommor! 

Välkommen in i våra växthus där du kan se vår odling av säsongens växter,  

så som -Pelargoner, tagetes, petunior och även höstens växter växa till sig!  

För aktuell information och bilder följ oss gärna på sociala medier,                     

curenstamsblommor. 

Vår odling ligger i Kortebo, varmt välkommen. 

    Våra öppettider :  Vardagar 10-18, Lördagar 10-13                                                                               

Falköpingsvägen 11 55594 Jönköping                       

www.curenstamsblommor.se 
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ÖPPETTIDER 

Måndag-Fredag  6.30-18       Lördag-Söndag  9-16  

BANKERYDS BIL 036-378085 

Magnus 076-0441503  Anders 070-6516054 

VÄLKOMNA 
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 Välkommen att besöka butiken på 
 Industrigatan 1, Bankeryd  
 tisdagar 16.00 – 19.00 och lördagar 09.30 – 14.00.  
 
 Gåvoinlämningen är öppen när butiken är öppen.  
 På lördagar är caféet öppet mellan 9.30 – 13.30.    
 
 
Aktuell information om våra öppettider och om projekt vi stödjer hittar du på www.secondhandbankeryd.se  
 

önskar dig en fin sommar!  

http://www.secondhandbankeryd.se
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Avsändare                      

PRO Bankeryd 

Postgatan 4  

564 31  Bankeryd 

B 
Föreningsbrev 

 

 

 

                                                                                      

Öppettider:                                  

Vardagar     10—18 

Lördagar       9—14 

Söndagar    10—14 

  

                                      

    www.backamohandelstradgard.se 


