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På årsmötet 2010 blev  det mycket små 
förändringar i valen.  Omval på ordf Wilgot 
Ouick. Som ny friskvårdsledare valdes Malte 
Adolfsson. Mötesordf  var Göran Andersson 
och han genomförde årsmötet galant, med 
Sven Henriksson som sekreterare. 
Sånggruppen underhöll, och hade förstärkning 
av vår egen dragspelare Lennart Werme. 
Flera nya cirklar startas detta år, som sömnad, 
ukulele, mobilär  och landskapscirkel – 
Gotland. 
Föreningen har nu 411 st medlemmar. 
 
Årets månadsmöten var välbesökta, mellan 
120-150 medlemmar var gång. Premiär var det 

för jazzunderhållning av The Bourbon Boys Jazzband på jan-mötet. Att detta var 
populärt bevisade att 144 medlemmar besökte mötet. Här kommer en del av ett 
reportage skrivet av Sven-Erik Nygren. 
”Applåderna böljade fram och tillbaka. Orkestern blev lyrisk över mötet med detta 
jazziga publikhav. Hela församlingen stod upp i bänkarna när avslutningsmelodin 
spelades.” 
 
Sillasexa med dans, Friluftsdag, informationsmöte om Vård och Omsorg av 
kommunalrådet Katrin Stjernfelt-Jammeh, var några andra populära 
sammankomster. 
 
Resor under året har varit: Ut i det blå till Evas strutsfarm i nordväst Skåne, en 4-
dagars resa till Spreewald i Tyskland, Skånska slott, Julmarknad på Tivoli 
Köpenhamn. 
  
2011 var ett jubileums år! PRO Oxie firade 50-årsjubileum den 18 mars på anrika 
Törringelunds restaurang. Du kan läsa om jubiléet här.  
 
På årsmötet valdes Anita Karlsson till ny kassör efter Jan Landin, som avsagt sig av 
personliga skäl. Lennart Olsson avgick efter många år i Pensionärsrådet, och 
efterträddes av Inger Svensson. Inga övriga förändringar i styrelsen. 
160 medlemmar bevistade mötet, åt fastlagsbullar, och lyssnade på vår eminenta 
sånggrupp-Magnoliakören. De har en bred repertoar, i en spännande och skön 
blandning. 
 
På jan-mötet slogs det rekord, hela 177 medlemmar kom till Församlingshemmet. 
Sedvanlig information om vårens verksamhet, och därefter vidtog allsång till Wickez. 
Extra informationsmöten s.k. Tema-möte behandlade ”Allergier i hemmiljö” och ”Att 
bygga klokt i Oxie”. På det sistnämnda mötet fanns representanter för Brinova, 
Kristinebergs-fastigheter och Bo Klok. 
 
 



Eftersom nästan 200 gäster var anmälda till Julfesten, så hölls denna på 
Törringelund,. Julvisor och Luciatåg stod Oxie ragu och ukulele gänget för. Därefter 
bjöds det till ett dignande och välsmakande julbord. Dans till Curt Mortén efter 
maten. 
 
Kulturaktiviteterna var många, bla: besök på Residenset, Prova på bowling, besök 
på Stadsarkivet. 
Resor: 5-dagars resa till Gotland i 2 bussar, Resa till Spångens gästgiveri och besök 
hos familjen Carling, Österlenresa. 
Många datacirklar har genomförts under året. Pga. det stora intresset har cirklarna 
varit igång även under sommaren. Föreningen har köpt in 5 st begagnade datorer 
från Sparbanken Skåne som har flyttat från sina lokaler i Oxie Centrum. 
Ytterligare 2 nya cirklar har startats: ”Ett år vid Käglinge Ränna” och Enklare 
bakning. 
 
5 olika friskvårdsaktiviter kan erbjudas till medlemmarna: Boule, Stavgång, Cykling, 
Qigong, Linedance och Motionssimning. 
 
Medlemsantalet har stigit till 475 st. 

  
2012. Årsmötet hölls på Församlingshemmet och 176 personer infann sig.  Göran 
Andersson svingade klubban och förrättade alla valen. 
Det blev stor förändring på styrelseposterna. 

 

 
Ny ordf blev Malte Adolfsson. 
Nyval gjordes av viceordf Inger Svensson, sekr Bengt Nilsson, 
studieorganisatör Ingar Dahlstrand, suppl Göran Andersson.  
 
På årsmötet delades ut förtjänsttecken till 28 medlemmar, som alla 
hade gjort förtjänstfulla insatser under 5 år.  
Föreningens arrangemang bokas och handhas av olika kommittéer. 
Dessa väljes numera direkt av styrelsen. 

Förutom sedvanliga månadsmöten, har det varit två temamöten, med upplysning om 
seniorförsäkringar, och även information från räddningstjänsten. 
 
Kulturaktiviteterna var många under året, hela 21 st. En nyhet var bl a Vinprovning 
på Kristineberg.  Besök på TV-huset var mycket populärt och fick delas upp på flera 
dagar, så alla intresserade fick plats. 
Resor: Tidsresa i Skåne, 6-dagars tur till Hälsingland, 4 dagar buss/båtresa till 
Annorlunda Åland, Höstresa till Skottorps slott, Julmarknad till Huseby. 
Det är fortfarande stort intresse bland medlemmarna att utbilda sig i data. Många 
cirklar har genomförts under året i S-lokalen.  
Övriga cirklar har varit i Gula skolan, Marietorp, 32:an, Medborgarkontoret 
(matlagning), Oxie IF:s klubbhus, Kristineberg. 
 
Magnoliakören gjorde ett framträdande i Ängelholm på PRO:s Skånes årliga 
sångfestival. Tyvärr utan Yngve Schönström som hastigt hade gått bort. Lennart 
ledde kören med bravur.  
Konstcirkeln har sin andra utställning på Medborgarkontoret. 
Ukulelegruppen var med om att slå världsrekord i Helsingborg, hela 1547 spelade 
på samma gång! Detta ledde till ett omnämnande i Guinnes World Records - 2012. 



  

2013. Årsmötet började med en parentation av Gunn Brandin, som tände ett ljus för 
de medlemmar som avlidit under året. Kassören Anita Karlsson hade avsagt sig 
omval, och Lynn Hedin Palm valdes till ny kassör. Tyvärr fick Lynn avsäga sig 
uppdraget pga. hälsoskäl, på aprils månadsmöte valdes Bertil Lindberg till kassör. 
Tyyne Mattsson, Ingar Dahlstrand, Gunn Brandin lämnade styrelsen, och nyval 
gjordes på Ann-Sofi Buchholt som studieorganisatör, Siv Fogelberg som 
medlemsansvarig, Jan Lundquist som friskvårds-ledare. 
Drygt 180 medlemmar var närvarande vid årsmötet, och mötet hölls i Församlings-
gården. 
 
Månadsmötena har varit välbesökta. Programmet har varierat från underhållning till 
mannekänguppvisning.  
Fyra temamöten, med bland annat Bodil Jönsson och Anders S Nilsson 
stadsområdechef Söder. Oxie är numera inget eget stadsdelsområde, utan Fosie 
och Oxie är sammanslagna till stadsområdet Söder. 
Julfesten hölls i Törringelund. 

Karin Quick och Ann-Christine Åkesson ansvarar för kulturaktiviteterna och här är 
ett axplock: Tattoo på Malmö Arena, Musikal Miss Saigon, besök på Torups slott, 
besök på Vismarlövs Bagarstuga. 
 
Resor: Landskapsresan Bohuslän, Ut i det blå, Skånska mord, Dagscruise på 
Öresund med julbuffé. 
 
Nyhet i studieverksamheten är cirkel i Senior Latino, Canasta, Malmö 50-60 talet, 
Släktforskning. Flertal olika datacirklar genomfördes. 
 
PRO riks anmodade föreningarna att göra en speciell aktivitet för 80 + medlemmar. 
Detta nappade vi på, och ordnade en bussresa till Sofiero och Bialitt. 
ABF firade 100-årsjubileum i Folkets Park, och där deltog ukulelegruppen med 
underhållning på Cuba Café. 
 
Vår sångkör Magnolia uppträdde på kyrkans Öppet Hus på Församlingshemmet, på 
Per-Albin Hanssons hem, Mariakyrkan m.fl. platser. 
Vid Hantverkarföreningens julmarknad på Oxie Centrum deltog vi med 
Lotteriförsäljning, julmelodier på dragspel framförda av Lennart Werme, och på 
Medborgarkontoret hade Målargruppen och Pärlbrodericirkeln utställning. 

  
Årsmötet 2014 hölls i Församlingsgården och innan mötet presenterades vår nya 
hemsida av Mediakommittén. 
Göran Andersson ledde årsmötet, och det blev endast ett fåtal ändringar på 
styrelseposterna. Nyval på Göran Helgesson, sekreterare, och nyval på Eva 
Håkansson och Lena Nilsson båda som styrelsesuppleanter. 
16 st förtjänsttecken delades ut. 
Traditionsenligt bjöd föreningen på kaffe med god fastlagsbulle och Magnoliakören 
bjöd på vackra tongångar ur sin rika repertoar. 
Mötesverksamheten under året har i stort sett förlagts till Församlingsgården. 
Underhållning har bestått av musik och sång och lotterier, kaffe med dopp har det 
varit varje gång.  



PRO Stugan, dvs före detta Oxie IF:s lokaler, har vi haft förmånen att hyra, och där 
har många cirklar haft sin verksamhet. Det har varit Öppet-Hus på PRO Stugan om 
fredag fm och det har varit mycket populärt. Ofta har det varit filmvisning, föredrag 
m.m. 
Vår rese- och kulturkommitté bjöd på många och fina godbitar för alla smaker. 
Här är bara ett axplock: 
Teaterbesök Dr Zjivago, Spårvägens vår- och höstkonsert, Madame Marsipan (vi 
fick lära oss att göra marsipanfigurer. 
Ut i det blå - Bornholm, Madaresa till Österlen, Julshopping i Rostock - Wismar. 
Landskapsresan gick till Värmland. 
Resan med stort R gick till Island med 61 deltagare.  
Dessutom arrangerades Sillasexa, Höstfest och Julfest.   
Studieverksamheten har varit stor med bland annat Matlagning, Lappteknik, 
Handarbete i vikingastil, Den viktiga maten som nya cirklar. 
Att kunna använda Surfplattor och smarta telefoner var kunskaper som 
medlemmarna efterfrågade, och flera cirklar har genomförts i detta. 
 
En omfattande verksamhet var också friskvårdsaktiviteterna. Stavgång och boule 
pågår året om. Dessutom erbjudes simning, styrketräning, gymnastik för herrar. 
 
På Oxiedagen i juni återinvigdes vår ko på Oxie centrum, och då ansvarade PRO 
Oxie för underhållningen, samt sålde lotter. 
 
Medlemsantalet den 31 dec var 589 medlemmar.  
  

2015. 190 medlemmar kom till årsmötet som var förlagt till Törringelund.  
Göran Andersson var årsmötes ordförande. Ny kassör blev Ronnie Sjöberg och ny 
sekreterare blev Lena Malmgren. Anders Dahlström och Jan Landin valdes till nya 
revisorer.  
Efter kaffe och god fastlagsbulle bjöd The Bourbon Boys Jazz på svängiga 
tongångar och skön sång. 
 
Medlemsmöten har hållits på Församlingsgården, men årsmötet, augustimötet samt 
sillasexan och julfesten var på Törringelund. Det har rikt utbud av varierad 
underhållning på mötena.  
 
Ett flertal konserter och teaterbesök har erbjudits medlemmarna. Ut i det blå gick 
genom fagert Halland till Tjolöholms slott.  
Även en resa till Baltikum lockade många deltagare. 
Nytt för i år är resor med Sommarkortet där vi besöker olika platser i Skåne. Drygt 
150 medlemmar har deltagit i dessa resor, som studieorganisatören Ann-Sofi 
Buchholt har anordnat. 
 
Under året har det varit PRO-kongress i Stockholm, och vår ordförande Malte 
Adolfsson deltog i denna. Ny ordförande för riks blev Christina Tallberg. Den nya 
digitala tekniken, surfplatta, användes vid förslag, yrkande och beslut. Detta 
fungerade bra och underlättade kongressens arbete. 
 
 
 



2016. Årsmötet gick av stapeln på Törringelund med 144 medlemmar. 
Parentation hölls av Gun Brandin till minnet av 12 avlidna medlemmar under 2015. 
 
Till mötesordförande valdes Birgitta Nilsson från PRO Lindeborg.  Det blev omval på 
ordförande Malte Adolfsson, Siv Fogelberg valdes till sekr, Lena Malmgren till vice 
ordförande. Två nya namn i styrelsen: Gunnel Kjellberg och Sten Olle Carlsson.  
Avgående Göran Andersson och Eva Håkansson tackades för sina insatser. 
Åtta medlemmar tilldelades förtjänsttecken. 
 
Resor under året: Barcelona, Ut i det blå, Naturum i Kristianstad, Ullared, Julresa 
samt flera JO-JO resor. 
 
Teater: Arlövsrevyn, Teater Augusten, Fredriksdalsteatern. 
Konserter: Spårvägens musikkår x 3, Malmö Brandkårs orkester, Stjärnkväll, 
Julgala. 
Övrigt: Tattoo, Casinot, Flotten, studiebesök på Malmö Live. 
 
Föreningen har ca 30-tal cirklar igång både vår och hösttermin. 
Nya cirklar för i år är Seniordans i samarbete mes SPF,samt Sittdans och Bingo. 
Cirkeln Silversmide var omnämnd i PRO pensionären med reportage och bild. 
 
Medlemsantalet 31 dec  641 st. 
 
 
2017.  På årsmötet kom 160 medlemmar, och det avhölls i Församlingsgården. 
Minnesstunden hölls av Gun Brandin som tände ett ljus och hedrade 13 medlemmar 
som avlidit under 2016. En av dessa var Siv Fogelberg, som hade haft många 
uppdrag i föreningen. bland annat hade hon varit medlemsansvarig och haft hand 
om det nya medlemsregistret samt sekreterare i föreningen.  
 
Vid valen fick vi ny kassör, Lena Trulsson, ny vice ordförande, Anders Hester, och 
ny sekreterare, Bo Andersson. Ny revisor blev Karin Evby. 
 
Taubekören underhöll, och sedvanlig fastlagsbulle och kaffe serverades till 
deltagarna. 
 
Malmö Fritid delar varje år ut ett pris till Årets ideella förening. År 2017 mottog 
PRO Oxie detta pris. Prissumman var 25,000 kr. Pengarna kommer att användas 
till en aktivitet som ALLA kan deltaga i. Ordförande Malte Adolfsson och övriga 
styrelseledamöter mottog priset på Föreningsgalan på Malmö Arena den 21 april. 
Motiveringen löd: "Årets ideella förening ordnar varje vecka en mängd olika 
aktiviteter och är en av Malmös mest aktiva pensionärsföreningar." 
 
Ovanstående är helt rätt, här är ett axplock av 2017 års aktiviteter: 
8 månadsmöte på Församlingsgården 
5 konserter, 3 teaterbesök, 2 övriga besök, 9 resor,12 Jo-Jo resor 
1 Friluftsdag, 2 fester vår+jul, 35 ca Öppet-Hus, 50 ca studiecirklar 
250 ca friskvårdsaktiviteter 
 
Medlemsantalet den 31 dec 638 st. 



 

2018. På årsmötet deltog 140 medlemmar. Vi fick en ny 
ordförande, Anders Hester, samt en ny studieorganisatör, Lena 
Malmgren. De avgående styrelseledamöterna avtackades med 
blommor. 8 st förtroendevalda fick förtjänsttecken för 5 års arbete. 
 
Fastlagsbulle och kaffe efter årsmötesförhandlingarna.  
Månadsmöten har varit förlagda till Församlingshemmet, där har vi 
haft underhållning av skiftande slag. Bla: Trubadurer, dragspels 
ensemble, Seniorshopen samt vår egen orkester Chester 

Kultur och resor är viktiga programpunkter för vår förening. Här är ett axplock: Resa 

till Gotland, Köpenhamns Opera, Ut i det blå, Aerö, Berlin julmarknad och Ullared, 

samt JO-JO resorna runt om i Skåne har lockat många medlemmar. Bland kultur har 

vi återkommande konserter och Arlövsrevyn. Vi har också besökt Buddhatemplet i 

Oxie, Nessim och Sockerbolaget i Arlöv.  

Den 20 augusti kunde alla medlemmar delta i en guidad tur i Malmö. Vi körde genom 

nybyggda områden som Ön och Västra hamnen, Malmö Live och Gyllins trädgård. 

Den nya tågstationen vid Rosengård var nästan färdig. God lunch åts på Kajutan i 

Limhamn. En fin resa för det facila priset av 50 kr. Resan finansierades av priset vi 

fick för Årets ideella förening 2017. 

Andra arrangemang: PUB-afton på krogen i Oxie, Vinprovning, Bokvikning, Vår- och 

Höstfest. 

Medlemsantal den 31 dec var 633 st. 

 

2019. På årsmötet var vi 165 medlemmar. Göran Andersson ledde 

mötesförhandlingarna med van hand. Kassören Lena Trulsson omvaldes, övrigt små 

förändringar i styrelsen.  

3 förtjänsttecken delades ut.  

 

Föreningens verksamhet är mycket omfattande med ett 30-tal cirklar och 

friskvårdsaktiviteter.  Nya cirklar är: Gott och Blandat, Knivskarpt och Sångkören 

Magnolia som åter startar igen på höstterminen med Edwin Sydmark från 

Musikhögskolan som ledare.  

 

Öppet hus på fredagar i PRO stugan är mycket välbesökt. Detta ett utmärkt sätt för 

medlemmarna att stråla samman, och lära känna varandra. Oftast finns en 

föreläsare.  

Månadsmöten och fester har avhållits på Församlingsgården, och Pub aftnar på 

krogen i Oxie.  

8 st. konserter har ingått i kulturutbytet samt en guidad tur på MFF-museet och 

Jägersro. En sedvanlig tur på Flotten blev det i juni.  

Resorna har varit till Spreewald, Ut i det blå, Piraten resa (tillsammans med PRO 

Lindeborg), Ullared, Julmarknad Schwerin. 10 st. JO-JO resor till sevärdheter runt om 

i Skåne.  



Föreningen har också deltagit i Sommar- och Julmarknad på Oxie centrum. Vi har 

delat ut broschyrer, och Magnoliakören uppträdde med skönsång. Friluftsdagen i 

Käglinge naturområde lockade ett hundratal PRO:are som njöt av tipsrunda, 

korvgrillning och sång.  

När det lackade mot jul, var det ljusstöpning och dörrkransbindning i PRO stugan.  

Till alla ovanstående aktiviteter fodras många ledare, och föreningen 

uppmärksammade dessa på en funktionärsträff, där det bjöds på härlig paella och 

god underhållning!  

 

Medlemsantalet den 31 dec var 623  

 


