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 MEDLEMSBLAD Nr 2/ Maj  2020 årgång 11 

BANKERYD 

Innehåll 

                                                                                                                  

Verksamhet 

Medlemsinformation                                                               

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.             
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  September 2020                                                  

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

mejl: boenar@hotmail.com                                                                                                                       

Fotografer Ragnhild Arvidsson, 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.                                      

Mejladress: bankeryd@pro.se                                                                                                                                    

Hemsida: pro.se/bankeryd ansvarig: Styrelsen                                                                                               

Webbredaktörer:                     

Birgitta Karlsson,  mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se                                                                     

Poul Olsen, mejl: poul@lofgren-olsen.se                                                  

Anslagstavla vid Konsum, ICA och PRO-lokalen ansvarig: Berna Sandström 

20 Augusti Upptaktsmöte beroende på Coronaläget 

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, ICA 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 

Styrelsen 2020              

Stående från vänster 

Bernt Blomquist, Gunilla 

Johansson, Lars Frinndal,   

Bo Dahlen, Poul Olsen,    

Elisabeth Newton.                 

Sittande Bo Enar Karlsson,      

Birgitta Karlsson               

Thomas Sjöberg,                 

Berna Sandström 
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                                   PRO—Bankeryds styrelse.                                                  
Ordf: Bo Enar Karlsson 072-2223265                                                          

mejl:boenar@hotmail.com 

V.ordf.- kassör: Thomas Sjöberg 036-378660                                       

mejl: thomassjoberg28@gmail.com                                                                                           

Sekreterare:  Elisabeth Newton 076-8276327                            

mejl: elisabethnewton49@gmail.com    

Studieorganisatör: 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! 

Hopps ni mår bra där ute. Det är en konstig tid vi lever i just 

nu. Jag antar att en del av er har drabbats av coronavisruset 

men hoppas det gått bra. 

För närvarande ligger vi lågt med verksamheten och följer  

Folkhälsomyndighetens råd. Det som ändå pågår är boulen som spelas på  

Furuvik Måndagar och Onsdagar. 

Hur det blir med verksamheten till hösten vet vi inte men vi följer utvecklingen 

så när man lättar på restriktionerna drar vi i gång  våra möten. Om det är möjligt 

skall vi försöka dra igång studiecirklar till hösten. Vi får hitta en annan lokal där 

vi kan sprida ut oss och inte vara så många i varje cirkel. Ni kan läsa om dom 

tänkta cirklarna i detta blad samt anmäla er på den blankett som följer med i 

detta blad. 

Tillsammans med de övriga pensionsföreningarna driver vi på frågan om   

trygghetsboende  i Bankeryd.  Detta har varit  uppe i Kommunala pensionärs  

rådet där frågan diskuterades. Junehem planerar för  15 trygghetsboenden i  

byggnationen som är tänkt i centrum vilket är bra  men det behöver byggas mer 

centralt i Bankeryd så vi fortsätter att driva frågan 

 

Önskar Er allt gott tills vi förhoppningsvis syns i höst. 

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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Boulekommittén                                                                                                            
Astrid Brant, tel.036-378701                                                                                                                

L-E Gustafssson, mob: 076-2025434               

mejl: yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                    

Ants Timmer tel. 076-3200420                                                           

BOULEN drar igång igen 

Nu är ni varmt välkomna till boulebanan på Furvik 

Vi kommer att spela på Måndagar och Onsdagar kl. 14.00                           

fr.o.m 25 maj       

om ni har frågor kontakta någon i kommittén 

Trippelskrapet 

Gunilla och Bernt kommer att sitta utanför lokalen     

och sälja lotter vid några tillfällen under sommaren. 

Tider kommer att anslås på anslagstavlan samt skickas 

ut till er som har mail. 

 

Välkomna att köpa lotter och lösa in vinster. 

mailto:yvonne.gustafsson47@hotmail.se
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PLANERADE STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2020 

Läs och res – Värmland  Vi läser om landskapet och avslutar med en resa 

Datakunskap  Fortsättning med Bo-Enar 

Fotbollens historia  Fortsättning med Lars.  

Caféträff  Fortsättning med Gun 

Sitt/stågympa  Gun fortsätter med träningen som gör oss så ”gott” 

Linedance Fortsättning med Birgitta 

Jönköpings historia  Denna cirkel har vi haft 2019/våren2020 men det kanske finns fler 

som vill få mer kunskap om vår stad ? 

Släktforskning  Deltagare behöver ”egen” dator  

 

Kostnad 100 kr per cirkel = 2 terminer + kostnad för ev material och 

hyra 

Avgiftsfria aktiviteter: 

Sycirkel   Ragnhild fortsätter 

Sångkören  Tyvärr har vi fortfarande ingen som kan/vill spela piano, dragspel etc så vi 

kan få börja sjunga igen. Känner Du någon som vill ställa upp, hör av Dig !! 

Anmälan till våra cirklar skall lämnas i PRO-lokalens brevinkast senast den 23 

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

VÄLKOMMEN ATT DELTA I VÅRA CIRKLAR !! 

 

STUDIEKOMMITTÉN/Bernt, Bo och Gunilla 

Studiekommittén                     Gunilla Johanssom Tel. 036-37 79 58 

       Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

      

                         Bernt Blomquist tel. 036-37 23 59                      

     Mejl: blomqusit4344@gmail.com  

      

                         Bo Dahlen Tel. 070-319 2315 

     Jbs.dahlen@telia.com 
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Information till alla medlemmar. 
PRO har nu infört ett nytt medlemsregister, ”Harald”.  Som tidigare kan        

medlemmar logga in och se sin egen profil. Man kan ändra eller lägga till tele-

fonnummer, mobil-nr och mail-adress, även lägga till hushållskoppling med den 

man sammanbor med, som också är medlem. 

 

Inloggning kan ske via hemsidan, klicka på ”logga in” uppe i listen sedan följer 

information. 

Man kan också gå in på internet på www. minasidor.pro.se. 

Inloggning kan ske på två sätt, antingen med mail-adress som finns i registret, 

och lösen ord eller med Bank-id.  Följ instruktion på sidan.                                          

Var noga med att skriva mail-adressen på rätt sätt.     

 

Jag vill uppmana er som har möjlighet, att lägga in era mailadresser i systemet. 

Vi kommer att skicka mail eller sms ut till våra medlemmar, så att så många som 

möjligt får aktuell information om resor, möten och verksamheten.                                     

Vi annonserar även via våra anslagstavlor. 

Kan du inte logga in på detta sätt, meddela mig, så ska jag vidarebefordra                

uppgifter. 

Adressändring sker med automatik i systemet via körningar mot adresser. 

 

Ny hemsida 

Vår nya hemsida har lanserats den 20 maj.  

Den är under uppbyggnad och kommer att bli bättre och bättre. Ha tålamod.          

Läs vår ordförandes brev till medlemmar som finns på riks hemsida. 

 

Ha nu en skön sommar 

och var rädda om er – 

håll avstånd –                             

var ute i naturen –  

så ses vi till hösten. 

 

Birgitta Karlsson/  

Medlemsansvarig. 
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Christina Tallbergs åttonde brev till medlemmarna 

Under de senaste veckorna har jag ringt till många medlemmar och  

förtroendevalda i hela landet. Dessa samtal ger mig mycket energi och glädje.  

I vanliga fall tycker jag om att resa runt i landet och träffa er medlemmar, men det går inte 

nu. Därför är dessa samtal så viktiga för mig, liksom mina återkommande digitala möten 

med ordförandena i PRO:s 26 distrikt. Jag är mycket glad över ett brev som jag fick tillsam-

mans med alla 70+ i Tyresö kommun. Brevet var skrivet av Bo Toresson, PRO:are och vice 

ordförande i KPR (Kommunala Pensionärsrådet), i samarbete med Tyresö kommun.                       

Brevet är en uppmaning till oss 70+ att inte ge oss ut i trängsel i centrum och exempelvis 

handla utan följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. I brevet finns också                   

telefonnummer och kontaktuppgifter för att ta del av den hjälp som kommunen kan erbjuda. 

Jag tycker att det är särskilt bra att det är någon som själv ingår i gruppen 70+ och delar                  

problemen med oss som skriver brevet. Det här är ett bra exempel på fint samarbete mellan 

kommunen och pensionärsorganisationerna i KPR. 

I dessa dagar är det examenstider. Även om det inte kan firas som vanligt är alla ungdomar 

som tar examen väl värda att uppvaktas! Den 25 maj är det 60 år sedan jag tog Realexamen i 

Stockholms Stads Hushållstekniska Realskola ”Kastrullplugget”. Jag vill här skicka en              

hälsning till de klasskamrater som är medlemmar i PRO. Jag ville bli hushållslärare när jag 

sökte in på skolan, och vid tiden för min examen, sjuksköterska. 1960 var jag dock för ung 

för att söka in på Röda Korsets Sjuksköterskeskola, så det fick bli gymnasiet…                                     

När jag tänker på att det nu är 60 år sedan jag togs emot på skolgården, så har det under dessa 

år hänt mycket i mitt liv. Jag anar att jag inte är den enda som ser tillbaka på livet hittills och 

förvånas över vad som faktiskt blev. Så mycket man inte hade kunnat ana! 

Om några dagar har vi pingsthelgen framför oss. Vanligtvis är det en stor bröllopshelg.         

Detta vet jag bland annat genom att jag sedan 1985 har haft förordnande att förrätta                           

borgerliga vigslar, och alltid har haft fullt upp den helgen. Tyvärr är det många, som nu har 

fått skjuta upp sina bröllop till senare tillfälle för att de inte kan fira med ett stort antal                      

gäster i olika åldrar.                                                                                                                                                

Det känns tråkigt att inte kunna delta, men när allting lättar får vi vara med och glädjas. 

I mina trakter har ”Skomakaren redan har haft semester”, eftersom det var kort tid mellan 

hägg och syren. 

Hälsningar, 

Christina Tallberg 

Ordförande PRO 
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Servering  Dagens Rätt 90 kr 

MECA Bilservice det bästa för din bil   Ring Ronnie 0760345355 

NYA HERRFRISERINGEN 

Gunilla Häggkvist 

Tidsbeställning 

Öppet tisdag-torsdag 09.00-12.30 och 14.00-18.00 

Semesterstängt v 28-31 

Kortebovägen 40—564 33 Bankeryd 

Telefon 036-37 29 76, Mobil 073-681 47 21 
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        Välkommen till Curenstams Blommor      

     Din lokala odlare av sommarblommor! 

I sortimentet finns även krukväxter, snittblommor, krukor och delikatesser 

från lokala och internationella leverantörer, olika inredningsprodukter,  

Servetter, ljus mm. 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 10-14 

         Falköpingsvägen 11 55594 Jönköping                         

      www.curenstamsblommor.se                           

GILTIG TILL  15 JUNI 2020 
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Avsändare                      

PRO Bankeryd 

Postgatan 4  

564 31  Bankeryd 

B 
Föreningsbrev 

 

 

 

                                                                                      

Öppettider:                                  

Vardagar      9—18 

Lördagar      9—14 

Söndagar    10—14 

  

                                      

    www.backamohandelstradgard.se 

Till följd av Covid 19 har Ljusglimten 

stängt tills vidare. 

Tisdagar och fredagar finns vid bra väder möjlighet                              

att träffas för att gå en promenad samt fika tillsammans.                                                                 

Vi utgår från församlingsgården, välkommen att följa med! 

                                                                                                                             

  FAIRTRADE - SHOP                                                                       

 SJÖÅKRAVÄGEN 17       VÄLKOMNA! 


