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 MEDLEMSBLAD Nr 3/ September 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 Höst 

Önskar 

Styrelsen 

Bild:  Pixabay 
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  December 2021                                                  

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: 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 höst - utomhus. 

—Tipspromenader från lokalen kl. 14-15  ojämnaveckor 

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

—Onsdag den 22 september frilufts dag på Furuvik 12-16. 

—Boulen pågår hela hösten 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  

Hej på er alla! 

Nu har vi lämnat sommaren bakom oss och går in 

i hösten. Fortfarande har vi restriktioner som gör 

att vi inte får samlas mer än 50 stycken inne i              

församlingsgården. Det gör att vi avvaktar att 

börja med våra möten. 

Vi måste genomföra årsmöte senast i oktober och skulle det inte 

kommit några lättnader då så gör vi årsmötet per capsulam som 

det heter. Vi skickar ut handlingar som ni sedan får besvara och 

returnera till Styrelsen som sammanställer hur ni röstat på   

styrelsens olika förslag. 

För övrigt så fortsätter vi vår verksamhet som bedrivs utomhus 

för fullt., och den 22 september har vi en friluftsdag på Furuvik 

igen dit ni är varmt välkomna det blir aktiviteter och               

underhållning. 

Till vi ses igen                                                                                

HÅLL UT                                                                                          

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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Sommarens tipspromenader 

Under sommaren har vi genomfört tipspromenader  varannan vecka  och trots 

att vädret inte alltid varit det bästa och vi fått ställa in en gång 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 hösten varannan vecka med denna aktivitet. 
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Boulehistoria 

 

Boule är ett spel för oss äldre det fängslar oss på många sätt, inte 

minst genom den värdefulla samvaron. 

Varje spelplan omfattar vanligen 5 – 10 banor där 1 par tävlar mot 

ett annat par, vanligtvis är vi således en 30-40 personer på planen. 

 

Detta är en historia som utspelade sig på PROs dåvarande spelplan 

vid Ekeforsvägen i Bankeryd. 

 

Bland spelarna befann sig som oftast äkta paret Stina och Olle. 

På bana 2 spelade Stina, på bana 3 spelade undertecknad och på ba-

nan framför oss befann sig Olle. 

 

På min bana uppstod diskussion om avståndet mellan ett par klot 

och ”lillen”, Eftersom jag kände till att Olle alltid  var utrustad med 

måttband, ropade jag ”Olle får vi låna måttbandet.” 

 

Olle började genast ”gräva” i sina djupa byxfickor, varvid jag strax 

ropade ”vad letar du efter Olle”. Från Stina hördes då genast, ”BAH” 

”där finns inget” varefter hon snurrade runt och fortsatte med       

drömmandeuppsyn ”det var annat förr”. 

BL 

(bah är ett äldre uttryck för missnöje)                          
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Boulekommittén                                                                                          
Astrid Brant, tel.036-378701                                                                                                                

L-E Gustafssson, mob: 076-2025434                                                                

mejl: yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                     

Hej lite info från boulekommittén                            

Nu har vi startat upp med boule på Furuvik så varmt välkomna                                     

att komma och spela! 

   Det kommer info via mail/sms och på våra an-

slagstavlor. 

Ring någon i kommittén så får du veta mer. 

VÄLKOMNA 

 /Boulekommittén 

Distriktsmästerskap Boule i Värnamo 
Det är dags att genomföra distriktsmästerskap i boule nu i höst. Vi fick ihop två 

lag som skulle spela i Hovslätt i en första runda. Tyvärr var det så få lag            

anmälda att man beslutade att ställa in tävlingen. Istället fick de tre föreningar 

som anmält lag skicka ett lag direkt till finalen i Värnamo. 

Styrelsen genomförde då en lottning, krona eller klave och vi fick fram ett lag 

som skall representera Bankeryd i Värnamo den 9 september. 

Laget består av Pentti Niskanen, Elin Johansson och  Astrid Brandt. Reserv är 

Bo Jonsson och lagledare Lasse Gustavsson.  

Vi önskar dom lycka till och hoppas dom får framgång. 

Vi kommer att  meddela senare hur det har gått och resultaten från tävlingen. 

 

 

Bankeryds Boulelag f.v. 

Astrid Brandt 

Pentti Niskanen  

Elin Johansson 

Bo Jonsson 

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 

   STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2021 

 
När det gäller våra cirklar har vi fått in ett stort antal intresseanmäl-

ningar. Mycket glädjande ! Vi räknar med att ”starta upp” cirklarna 

vid månadsskiftet sept/okt och dessförinnan tar vi givetvis kontakt 

med alla som lämnat in intresseanmälningar. 

 

Som vi nämnde i vårt förra ”Medlemsblad” så kommer vi också att ta 

kontakt med dem som deltog i cirklarna förra hösten men som vi ju 

tyvärr fick avbryta efter 2 träffar och erbjuda dem som så önskar att 

fortsätta i höst. 

 

När det gäller ”Läs o Res Värmland” så har vi fått in så många anmäl-

ningar att vi förmodligen får inrikta oss på 3 grupper! Många känner 

sig nog ”sugna” på att få göra en trevlig resa till nästa vår/sommar. 
 
 

STUDIEKOMMITTÉN/Gunilla, Bernt, Bosse  
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LÖRDAGSFIKA 

Under Juni, Juli och augusti har vi haft lördagsfika vid lokalen första 

lördagen i månaden. Vi har haft tur med vädret så vi kunde ha     

kaffeservering utomhus. Det var många som besökte lokalen och fick 

en trevlig stund vid borden med fika och prat med trevliga           

bordsgrannar. Vi fortsätter under resten av hösten första lördagen i 

månaden och nu kan vi vara inomhus i lokalen vid dåligt väder. 

Varmt välkomna till lördagsfikat 
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Grillafton 19 augusti 
 Så blev det äntligen dags att ha ett medlemsmöte. Den 19 augusti träffades vi   

utanför Församlingsgården för att grilla korv och sjunga allsång och informera 

om verksamheten. Det hade kommit 90 stycken vilket kändes fantastiskt. Vi 

hade tur med vädret efter att blivit tvungna att flytta  det 5  dagar.  

När medlemmarna började komma så fick man gå en kort tipspromenad runt 

Församlingensgården med frågor som Thomas hade gjort. De som fick pris var 

Marianne Sandberg,, Doris Rebel och Britt Otterdahl. 

Valter Alriksson underhöll med musik och allsång och  Bo Enar och Gunilla                

informerade om höstens verksamhet och studiecirklarna. 

Vid grillen stod köksmästaren Per Brandt och såg till att korvarna blev perfekt 

grillade. Alla  försågs med korv i bröd med senap och ketchup. Innan vi                          

avslutade kvällen serverades kaffe med hembakad rulltårta och sockerkaka. 

Alla tyckte  det hade varit roligt att kunna träffas igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack till Valter för    

musiken, alla ni som    

kom och alla som                  

ordnade med denna 

lyckade eftermiddag. 
 

Text: Bo Enar 

Bild:  Siv L, Birgitta K 
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Föreningsinformation. 

Vi är i behov av någon som kan tänka sig att vara lokalvårdare i vår 

lokal på Postgatan. Vi får komma överens om omfattning av           

städningen. Arvode utgår för arbete. Styrelsen 

Promanadstart i härligt sensommarväder. 

Torsdagen 25 augusti började  promenaderna. Vi gick genom Vidablick skogen till 

Domsand. På vägen mötte vi en dagisgrupp som hejade så glatt på oss.                               

Efter medhavd fika vid Domsand vände vi hemåt med regnet hack i häl men vi 

klarade oss från att bli våta. Vi ses igen kommande  onsdagar. 

Text o bild: Birgitta K 

                                                                                             

Jag finns på Ekåsen på onsdagar,                                                                                             

och nu även på Wilhelmsro på fredagar.                                                                                       

                                                                                                          

PRO har 15% Rabatt på Kortebovägen 6 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Ring 0723-122800 för att beställa tid                                                                                           

                                                                                                                                  

Mia Lövgren-Alzén, Frisör 

Jag hälsar alla  Välkomna 

Vårat Krypin 
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Vi har börjat att titta på en endagsresa som är tänkt att gå till 

Varnhems klosterkyrka där vi blir guidade.                                 

Mat äter vi på Cesarstugan. Det är idag inga restriktioner när 

man åker buss utan man kan vara 50 st. och man behöver inte 

bära mask om man inte vill ha det själv. 

Hälsningar  

Styrelsen 

Resekommittén        

Berna och Yvonne har avsagt sig uppdraget i resekommitten      

Så nu behöver vi några som kan ta över det uppdraget                                                                         

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.                                                           

Höstens promenader startar  Onsdag 25 Augusti                                                         

Vi samlas onsdagar 9.45 vid Filadelfia  Åter ca 12.00 Medtag frukt eller fika                                   

 Vi promenerar Cronasäkert 

Vi ser gärna att vi blir fler.                                                                                                   

Välkomna!                                                                                                                   

Anna-Karin och  Kerstin  
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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-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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PRO VETARNA 
Den 30 augusti hölls det en deltävling i PRO Vetarna i Bankeryds                          

Församlingsgård. Lagen som deltog kom från Mullsjö, Habo och  Bankeryd.        

I vårt lag deltog Gunilla Johansson, Poul Olsen och Bo Enar Karlsson reserv var 

Lasse Frinndal och lagledare Elisabeth Newton. Det var kluriga frågor men vårt 

lag kämpade väl och kom på 3:eplats. Det blir distriktsfinal den 16 september i                      

Huskvarna, vinnarna där går vidare till en regionfinal den 30 september. 

Tyvärr kunde vi inte ta in så många åhörare pga. restriktionerna men dom som 

var där hejade på lagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tävlingen igång      Bankeryds lag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mullsjös segrande lag     Tävlingsledningen 

 

     

 

Vi har öppnat igen!  

Välkommen att handla i butiken på Industrigatan 1  

lördagar 09.30 – 14.00 

Caféet är fortfarande stängt!   

 

På hemsidan www.secondhandbankeryd.se kan ni läsa om                                                                            
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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 


