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 MEDLEMSBLAD Nr 4/December 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 GOD JUL 

OCH  

ETT GOTT NYTT  

ÅR 

ÖNSKAR 

STYRELSEN 
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  Mars 2023                                                  

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 50 kr fr.om                 

Januari 2023 

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 3/12, 7/1, 4/2, 4/3 mellan kl.10-12. Fika Välkomna! 

 — 19 Januari,  Alex från ABF underhåller och har Musk Quizz  

 — 16 Februari Årsmöte samt i Cornelis fotspår med Holmström & Carlsson 

 — 16 Mars Trubaduren Christoffer Escos underhåller med bl.a. Elvis och    

   Sven-Ingvars och imitationer 

 — 20 April  mer info kommer. 

 — 25 Maj Erling Lundberg 

Vid ev. ändringar meddelas detta på våra anslagstavlor och via sms och mail!  
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                                   PRO—Bankeryds styrelse.                                                  
Ordförande: Bo Enar Karlsson 072-222 32 65                                                          

mejl: boenar@hotmail.com 

Kassör/V. Ordf. Thomas Sjöberg 036-378660                                       

mejl: thomassjoberg28@gmail.com                                                                                           

Sekreterare: Birgitta Karlsson 036-377504, 070-381 17 15 

mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se 

Studieorganisatör: Gunilla Johansson tel. 072-700 99 49                                                                                
mejl:  nillanjohansson3@gmail.com                                                                                     

Ledamot:   Bo Dahlen 070-319 23 15                                   

mejl: jbs.dahlen@telia.com  

                                                                                              

Vice kassör: Lars Frinndal  036-378253,                          

mejl: lasse.frinndal@telia.com   

Ledamot  Poul Olsen 072-341 03 02                                 

mejl: poul@lofgren-olsen.se 

Ersättare: Christina Flodin-Karlsson  070-314 71 33                             

mejl: cfk1953@hotmail.com 

Ersättare: Bernt Blomqvist 076-093 24 82 

mejl: blomquist4344@gmail.com  

  

 Ordföranden har ordet  

Nu har den första snön fallit och första advent 

närmar sig med alla julförberedelser som skall   

göras. 

Från årsskiftet är det nya stadgar som öppnar upp 

för andra mötesformer, men vi fortsätter med årsmöte och   

budgetmöte.                                                                                           

Efter kontakt med Junehem ser det inte ut att bli något bygge 

av Trygghetsboende i Bankeryd under de kommande åren. 

Tillsammans med de övriga pensionärsföreningarna har vi   

skrivit till kommunen om Handelsbankshuset. Då vi inte ser  

någon byggnation där heller, kan man tills vidare ha huset som 

ett föreningarnas hus istället för att det står 

tomt år efter år. Vi får se vilket svar vi får. 

Till er alla önskar jag En God Jul och  

Ett Gott Nytt År                                                           

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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SEPTEMBERMÖTET 

Torsdagen den 15 september hade PRO Bankeryd månadsmöte. Vi fick besök av Senior              

Shopen och Hans Frisell underhöll med musik. 6 mannekänger gick på catwalken och visade 

kläder för hösten och vinter det gjorde dom med den äran. Kristina Fritz från Senior Shopen 

berättade om kläderna och bjöd in till försäljning. Många passade på att handla inför vintern. 

Efter visningen fikade vi och Bo Enar informerade om den kommande nationella                                      

friluftsdagen den 22 september som anordnas av alla PRO föreningarna i landet. Vi kommer 

att ha tipspromenad och lekar, vi bjuder på korv och fika.                                                                            

Poul berättade om resan till  musikalen Tootsie i Stockholm och Ullareds resan.                                  

Thomas och Bo Enar informerade om det kommande byggandet av trygghetsbostäder i                    

Bankeryd. Planerad byggstart under hösten och inflyttning under hösten 2023. Mötet avsluta-

des med lottdragning.                                                                                                                                             

Välkommen till nästa möte som är den 20 oktober då Anders Fennsjö kommer och                                   

underhåller. 
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FRILUFTSDAGEN 22 SEPTEMBER 

PRO Bankeryd genomförde den Nationella Friluftsdagen på Furuvik torsdag den                                   

22 september. Knappt 60 medlemmar hade hittat dit för att gå tipspromenad tävla i                             

pilkastning, kasta ringar och Corn in hole. Sedan äta korv sponsrat av ICA Supermarket 

Bankeryd, fika och umgås, Vi hade tur med vädret solen sken under stora delar av eftermid-

dagen. Det var även underhållning av Hans Frisell med dragspel och sång.                                             

Tre lyckliga vinnare av tipspromenaden och två i tävlingarna fick pris som skänkts av                     

Konsum Bankeryd. Mätta och belåtna kunde deltagarna sedan vandra hemåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hans Friselll underhåller 

Glada vinnare     
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OKTOBERMÖTET                                                                    

104 medlemmar slöt upp på Pro Bankeryds oktobermöte. Ordförande hälsade alla välkomna, 

särskilt till 5 nya medlemmar och dagens underhållare Anders Fennsjö. Han började med att 

sjunga och spela gitarr till kända ballader av bl.a Olle Adolfsson och Robban Broberg.                   

Vid fikaborden var det glatt och trivsamt.                                                                                                   

Deltagarna fick fylla i en enkät om vad de tycker och vår verksamhet och komma med förslag 

om vad vi ska ha på våra träffar. Det har kommit in många synpunkter och styrelsen ska   

sammanställa det och komma med en del nyheter.                                                                          

Sedan fortsatte Anders med att sjunga och berätta om bl.a. amerikansk och irländsk musik. 

Poul berättade om resan till musikalen Tootsie i Stockholm den 28-29 oktober och planer på 

kommande resor. Gunilla informerade om pågående studiecirkla.                                                                   

Mötet avslutades med lottdragning av entrébiljetten och sålda lottringar. Bo Enar hälsade  

välkommen till nästa träff den 17 november som är budgetmöte. Då underhåller Hasse Järeby 

och Rolle Pettersson. 
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BUDGETMÖTET 2022 

Den 17 november samlades 85 PRO-medlemmar för dagens viktiga budgetmöte.                                    

Ordförande hälsade alla välkomna och särskilt till dagens underhållare Hasse Järeby och 

Rolle Pettersson. De inledde dagen med ett program av välkända evergreens och publiken 

hängde med i allsången.                                                                                                                                   

Dagens fika bestod av fralla från ICA och en god hembakade kaka av Gun Fridén.                                      

Sedan fortsatte underhållningen med svängiga låter från 50 och 60-talet.                                                                                       

Därefter vidtog dagens förhandling.  Ordförande läste upp verksamhetsplan för 2023 vilken  

godkändes.  Kassören gick igenom förslag till budget för 2023, även den godkändes av mötet.                         

Sedan informerades om kommande träffar och studier.                                                                                              

Efter lottdragning hälsade ordförande alla välkomna till nästa möte i december, då får vi                       

besök av kyrkans lucia och vi äter en god jultallrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         

 Guns goda kakor    
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Från några av våra träffar och cirklar.                                                                                      

Canastaspel där cirka 27 deltagare spelar på hög nivå, trivs och umgås!   Foto: Bo-Enar 

——————————————————————————————————————————-- 

Fotbollscirkel—där pratar man om                   

allting bland annat fotboll! 

Gänget har träffats under flera år under                  

ledning av Lars Frinndal.   

Deltagare har kommit och gått under 

åren,  intresset av och kunskapen om                   

fotbollen verkar aldrig sina. 

Foto: Lars F 

 

                                                                                                                             

Sygruppen har också hållit på under många år, ledare är Ragnhild Arvidsson.                                        

Man syr, stickar, virkar, fikar och pratar, och har väldigt trevligt.   Foto: Birgitta K                                                      

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————-

På Öppet Hus, där fikar man och träffar vänner,  köper lotter första lördagen i månaden.               
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VALBEREDNINGEN 
 

Vi är mitt uppe i arbetet med att förbereda de olika valen som ska göras på                   

kommande årsmöte. Hör gärna av dig till någon av oss om du är intresserad av 

att göra en insats i föreningens styrelse.                                                                                          

Göran Simonsson tel 073 386 9493, Yngve Andersson 070 332 9868,                                            

Elisabeth Newton 076 827 6327. 

Kaffe-kommittén behöver också flera hjälpande händer! 

Om du vill hjälpa till med att duka, koka kaffe etc. vid medlemsmötena ringer 

du till Ella Frinndal tel 070 835 5139. 

Valberedningen önskar alla medlemmar                                                                      

En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

     Musikalresa till Stockholm  

Ett glatt och någorlunda morgonpiggt pensionärsgäng satta sig med stora förväntningar på                       

bussen för färd mot musikalen Tootsie i Stockholm.                                                                                                                                                       

                               

  

  

  

  

  

  

  

             

På vägen till Stockholm stannade vi till vid Stavsjö krog för den obligatoriska fikan.                                          

Lite egen tid fick vi innan vi satte oss vid dukade bord och åt en god 3 rätters middag.                  

Mätta och belåtna efter middagen en kort promenad till Oscarsteatern.                                                                      

Föreställningen Tootsie med Robert Gustavsson i huvudrollen var fantastisk med mycket sång, 

dans och musik. De medverkande fick välförtjänt jubel och applåder.                                                                            

Lagom omtumlande återvände vi till hotellet för lite eftersnack innan en god natts sömn.                                     

Efter en utmärkta frukosten fanns möjligheten att ”göra” staden de flesta passade på att göra det.                                                                                    

En brand längs mo-

torvägen gjorde att 

bussen fick ta en om-

väg men hem kom vi 

så småningom. 

Text: Poul Olsen 

Bild: Siv Löfgren 
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Våra studiecirklar 
  
Precis som tidigare år så har vi ett flertal cirklar 
”igång”. Vissa cirklar, exempelvis Stickcafe,               
Fotbollens historia har vi haft i flera år men                   
fortfarande är de välbesökta. Fantastiskt !                         
Sedan ”kör” vi ju också Sitt o Ståjumpa, Linedance, 
Släktforskning och Läs o Res. Vi är en aktiv förening 
kan vi lugnt påstå! Snart tar vi ”jullov” men vi                                 
kommer att starta upp, precis som vanligt, vid                      
månadsskiftet jan/feb 2023. 
 

   God Jul och Ett Gott Nytt År 

 
 

Studiekommittén/Bernt, Bo och Gunilla 

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                                                                              
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 Redaktionen tackar våra sponsorer och                       

  medlemmar  och önskar alla                

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR  

Vårens resor är under planering och kommer att meddelas på möten 

och via sms eller mail, även på Anslagstavlor. 
 

Kontakt: Poul Olsen, 0723-410302 eller poul@lofgren-olsen.se 

Resekommittén       Ansvarig Poul Olsen                                                                                             

OBS!  Vid betalning av våra resor gäller följande:                                                                                        

Kostnad under 500 kr betalas på angiven dag i lokalen.  Om inget annat meddelas.                                             

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.  

               Vi är ett gäng som promenerar varje onsdag, vi vill gärna ha fler som 

gör oss sällskap. Vi har så trevligt och delar med oss om stora som små                           

händelser i Bankeryd och i världen.                                                                                          

Vi i behöver också en ledare som hjälper till att vara                                                             

kontaktperson för deltagaren. 

Kontakta Birgitta Karlsson 0703-811715 om du är intresserad.             

Promenaderna startar vid Filadelfia och vi går i ca 1½ timme i Bankeryds omgivningar. 

 Medtag eget fika/frukt. 

Canasta 

Vi avslutar den 8 december för denna terminen.                                                           

Börjar spelet igen den 12 januari kl. 13-16 i Stugan på Sjöåkra och fortsätter                       

sedan på torsdagar utom när vi har  föreningsträffar.                                                         

Medtag eget fika vi bjuder på kaffe. 

Ledare Gun Fridén telefon  070  353 83 22                                                                            

Gamla och nya deltagare hälsas välkomna. 

mailto:poul@lofgren-olsen.se
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Boulekommittén                                                                                            
 Astrid Brant,  Mobil 070-780 8701.  

            Gunilla Johanssom Mobil  072-7009949                                          

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                   

 Boulen 

Boulen pågår fortfarande måndagar och onsdagar mellan 
kl 13.00 – 15.00 på Furuvik men det är ovisst hur länge vi 
kan hålla på. Beror ju givetvis på ”väder o vind”. Förra 
året kunde vi hålla på en vecka in i december ! 

 
Vi har glädjande nog haft god uppslutning i sommar och 
hösten har ju varit ”sommarvarm” vilket givetvis också 
gynnat oss. 
 
”Till Dig som aldrig spelat boule:” Kom gärna och pröva på 
till våren ! Vi lovar att ”ta hand om Dig”. Som Gunde Svan 
brukar säga: ”Ingenting är omöjligt”. 

 
God Jul och ett Gott Nytt boule år önskar  

 

Astrid o Gunilla 
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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 

  

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  Söndagar 5, 12 och 19 december                                               

            Falköpingsvägen 11 55594 Jönköping                

        Industrigatan 1 

             Ett varmt och innerligt TACK till alla  

   som skänkt gåvor och besökt oss   

   under 2022!                                                               

   Öppettiderna är: tisdagar 16.00 – 19.00  

   lördagar 09.30 – 14.00, Caféet är öppet till 13.30  

   19 december – 8 januari har vi Jul/nyårsstängt.  

   Vi önskar er GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!  

 på www.secondhandbankeryd.sefår du information                       

 om hjälpprojekt och aktuella öppettider  

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 


