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 MEDLEMSBLAD Nr 4/December 2021 årg. 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.             

En trevlig Vinter 

Önskar 

Styrelsen 

      Bild Pixabay 
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  Mars 2022                                                  

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

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 

—16  December Föreningsmöte med Julgröt och Lucia                                                   

   Regionrådet Marcus Eskdahl 

—   8  Januari 2022 Öppet hus i lokalen, fika och lottförsäljning 

— 20  Januari 2022 Föreningsmöte, underhållning  med Anders Fennsjö 

—   5  Februari 2022 Öppet hus i lokalen, fika och lottförsäljning 

— 17 Februari 2022 Årsmöte med semla. Underhållning med Sune Magnusson 

—   5 Mars 2022 Öppet hus i lokalen, fika och lottförsäljning 

— 17 Mars 2022 Föreningsmöte, underhållning med Jimmy Andersson,  Quiz 

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 072-7009949                                                                                
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  Poul Olsen 072-3410302                                 

mejl: poul@lofgren-olsen.se 

Ersättare: Bo Dahlen 070-3192315                                   

mejl: jbs.dahlen@telia.com 

Ersättare: Bernt Blomqvist 076-0932482 

mejl: blomquist4344@gmail.com  

  

 Ordföranden har ordet  

Hej på er alla! 

Nu har vi äntligen kommit igång med vår verk-

samhet. Vi har kunnat hålla årsmöte för 2021 och 

även haft ett budgetmöte där vi kunde fastställa 

budget och verksamhetsplan för 2022. 

Det har varit underhållare på oktober och november mötena 

som fått deltagarna att jubla. Och på mötet den 16 december kan 

Lucia komma och hälsa på och vi kan äta Julgröt och                 

skinkmacka. 

 Det är nu dags att ta den 3 covid sprutan. Jag förutsätter att ni 

alla ser till att vaccinera er och att ni även tar säsongssprutan 

mot influensan.              

Vi har nu fått några som slutat sina uppdrag i kommittéerna och 

skall vi kunna genomföra aktiviteter för medlemmarna kan inte 

bara styrelsen ställa upp. Vill ni ha promenader, göra resor eller 

spela boule m.m. behöver vi frivilliga krafter som hjälper till. 

Till sist en God Jul och ett Gott Nytt År till alla. 

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:kennert.sjoberg@icloud.com
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ÅRSMÖTE 2021 
Torsdagen den 21 oktober höll PRO Bankeryd sitt uppskjutna årsmöte för 2020. 

Omkring 100 medlemmar samlades i Församlingsgården, alla var på gott humör 

och gladdes åt att få träffas igen efter det långa uppehållet p.g.a. pandemin.  

Ordförande Bo Enar Karlsson hälsade alla varmt välkomna, och särskilt dagens 

underhållare ”Karlzon från Mullsjö" som levererade ett flertal kända låtar från 

den tiden vi var unga. Alla deltagarna runt borden sjöng glatt med i refrängerna.                                            

                                                                                                                                                          

Efter kaffet inleddes årsmötet med en parentation över de medlemmar som                   

avlidit under 2020, därefter läste Ragnhild Arvidsson en dikt av Pär Lagerqvist. 

Christer Gustafsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna, och efter att mötet 

genomgått verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och revisorernas                          

berättelse kunde styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

 

Styrelsen består nu av Bo Enar Karlsson ordförande, Elisabeth Newton                          

sekreterare, Thomas Sjöberg kassör, Gunilla Johansson, Birgitta Karlsson,                     

Poul Olsen och Lars Frinndal styrelseledamöter samt Bernt Blomqvist och                    

Bo Dahlén ersättare.                                                   

 

Då årsmötet förklarats avslutats tackades de avgående funktionärerna med 

blomster-checkar och dagens artist levererat flera goa låtar ur sin repertoar.      

Fem nya medlemmar hälsades välkomna och efter lottdragning och information 

om studiecirklar som startar och kommande träffar hälsade Bo Enar alla                        

välkomna till nästa förenings/budgetmöte den 18 november. 
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BILDER FRÅN ÅRSMÖTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  

     

  

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Förtroendevalda som avtackats för sina insatser i föreningen. 
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Boulekommittén                                                                                            
 Astrid Brant, tel.036-378701   

         Gunilla Johanssom Tel. 037 79 58                                                     

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

                                                                                                                                                                 

. 

 
Boulen 

 
 
 

    Boulen pågår fortfarande måndagar och onsdagar mellan                 

kl 13.00 – 15.00 på Furuvik. Så länge vår bana är ”snöfri” och vi inte 

har minusgrader så får de som så önskar givetvis fortsätta att spela. 

Vi hoppas och tror på att vi kan spela inomhus i Hovslätt efter nyår. 

Återkommer med mer info längre fram. 

 

Till Dig som aldrig spelat boule: Varför inte komma med och testa till 

våren? Man får frisk luft, får röra på sig och inte minst känna                                    

en gemenskap som också är viktig. 
 

       
 
 
 
 
 
 

God jul och ett Gott nytt bouleår 

     önskar Astrid o Gunilla 
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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                                                                              

STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2021 

 Våra cirklar är i ”full gång”. Som vi tidigare nämnt så har intresset 

varit/är mycket stort vilket naturligtvis känns fantastiskt bra.                         

Några dagar före jul tar vi ”jullov” och beräknar sedan att starta upp 

runt månadsskiftet jan/feb 2022. 

                                                                                           
God Jul och ett Gott Nytt År                                                        

önskar                                                  
Gunilla, Bernt o Bo 

 
 

PRO Bankeryd tackar våra annonsörer och Kjells Tryckeri                          

för det gånga året.  

Vi önskar en                                                                                                           

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
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BUDGETMÖTE 18 NOVEMBER 2021 
Ordförande Bo Enar Karlsson öppnade mötet och hälsade                      

ett 70-tal medlemmar välkomna till årets budgetmöte.                        

Inge Fridén var dagens gäst. Han sjöng ett flertal välkända                    

pop-låtar från 50- och 60-talet, och många stämde in i sångerna 

som vi mindes så väl!  

Elisabeth Newton valdes att skriva dagens protokoll.                               

Åke Karlsson och Hasse Isaksson valdes att justera dagens                       

protokoll. 

Ordföranden läste upp den förelagda verksamhetsplanen                        

för 2022.                                                                                                                 

Lars Frinndal redogjorde för budgeten för 2022.  

Båda dokumenten godkändes i sin helhet. 

Poul hälsade alla välkomna att deltaga i en jul-lunch på                            

Fjällstugan den 7 dec. Anmälan ska göras senast den 3 dec. 

Birgitta efterlyste någon eller några som kan arrangera de så  

populära onsdags-promenaderna i fortsättningen, då Kerstin och  

Anna-Karin önskar sluta. 

Medlemsträffen avslutades med lottdragning och en inbjudan                

till nästa möte, höstens sista,                                                                                              

då vi får besök av Lucia, äta jul-gröt                                                                                          

och lyssna till  Regionrådet Marcus Eskdahl. 
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Valberedningen 

Består av följande personer 

Göran Simonsson mobil 073-386 9493 

Yngve Andersson mobil 070-332 9668 

Dom vill gärna ha förslag på personer till uppdragen som finns i föreningen! 

Motionskommittén 

Vi tackar alla som varit med på promenaderna och hoppas  någon är 

snäll och tar hand om promenaderna våren 2022. 

Vi avslutade med sopplunch på Församlingsgården, det smakade 

jättegott vi var 15 st denna dagen. 

 

Tack för de fina blommorna 

Anna-Karin och Kerstin 
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Vi kommer under våren att anordna lunchutflykter. 

Under våren/sommaren anordnas en resa till Värmland för 

dom som deltagit i studiecirkeln samt till övriga medlemmar 

  i mån av plats. 

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

göra nästa år. 

 

  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. 

                

Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar,                                      

himmelens kronor med gnistrande ljus. 

glimmande bågar i alla Guds hus, 

psalm, som är sjungen från tid till tid, 

eviga längtan till ljus och frid! 

Jul, jul, strålande jul: glans över vita skogar! 

Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita vingar 

över stridernas blod och larm, 

över all suckan ur människobarm, 

över de släkten som gå till ro, 

över de ungas dagande bo! 

                                                       Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar! 
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Nya Herrfriseringen 
Gunilla Häggqvist 

Tidsbeställning 

Öppet tisdag-torsdag 9.00—12.30 och 14.00—18.00 

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! 

I sortimentet finns krukväxter, snittblommor, krukor och delikatesser från                            

lokala och internationella leverantörer, olika inredningsprodukter, servetter ljus mm. 

Egenodlad Höstfägring. På gång är också våra Julstjärnor, Hyacinter och Amaryllis 

   Följ oss gärna på sociala medier som Instagram och facebook,                                                          

    vi heter Curenstamsblommor på båda 

    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-Fredag  6.30-18       Lördag-Söndag  9-16  

BANKERYDS BIL 036-378085 

Magnus 076-0441503  Anders 070-6516054 

VÄLKOMNA 
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Pensionär lunch 85:- 

Stämpel lunchkort      

(10 luncher) 800kr    

mån-fre 11-14 

Vi välkomnar alla     

gäster in till oss & testa 

våran meny vi serverar 

allt från grillade      

kycklingar, ribs, gyros 

familjebricka, mm        

telefon 036-14 45 55 

Järnvägsgatan 9 Bankeryd 

                             Industrigatan 1  Bankeryd 

     

 

  Till er alla som under året 2021  
  handlat, skänkt gåvor och besökt oss vill vi säga ett  
  varmt och innerligt TACK!  
    

   Våra öppettider: tisdagar 16.00 – 19.00, lördagar 09.30 – 14.00 
  Caféet är fortfarande stängt!   
                                                                                                                                                                                                                 
   Information om hjälpprojekt och aktuella öppettider finns på        
   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 


