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2009.  Jubileums året med många aktiviteter. 

 

Årets styrelse var intakt sedan 2008 med Aulis Heinonen som 

ordförande.  
      

Julfesten i Storvretagården den 9  jan.  

Julfesten organiserades av ”Festkommittén” till ett trevligt 

arrangemang. Julgröt, skinka, ost och hembakat bröd. Brödet 

bakades av Sven Dahlin. Tillsammans med de övriga i 

Festkommittén var Erik och Birgitta Sverin, Ulla-Britt 

Andersson och Agneta Persson. Ordnade de en fin stämning 

med ljus och fin dukning. För att ytterligare förhöja festen så 

hade spelade Hans Lindgren kända mjuka melodier.  

Efter förtäringen som 

Smakade alldeles 

utmärkt, blev det allsång 

på kända melodier.  

 

 

 

 

Vårfesten 

Redan den 18 april hade 

vi enlig tradition. Vårfest 

en träff där det bjöds på 

sill potatis, ägghalvor ost, bröd, snapsen fick man hålla själv. 

Vårfesten (Sillunchen) ägde rum i Storvretagården. Vi var 30 st. 

Körledaren Agneta Persson såg till att snapsvisorna kom igång 

vid rätt tillfälle. Lite allsång hann vi med också. Festkommittén 

hade ordnat med maten och dukning till ett trevligt arrange-

mang. Entréavgift 60 kr. samt ett lotteri. Här medan några bilder 

från festen. 
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Vårfesten forts. 
 

 

 

 

 

 

En gemytlig hörna

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven och Annika. Sven var då 

ansvarig i Festkommittén                                                      

 

 

 

 

 

Agneta och Lillemor.  

Agneta är vår 

sångledare. 
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Paret Andersson 

Åke, Ulla Britt 

ingår i 

Kaffekommittén 

 

 

 

 

 

 

Friskvården.  

Får allt större betydelse Boulen är ett exempel på detta. Det var 

samling kl 9,30 på tisdagar vid bussarnas ändhållplats på grus-

planen uppe vid Adolfsberg . Ansvarig för Boulen var Åke 

Andersson. Bouleplanen var ofta i dåligt skick när de kom för 

att spela. Fick kratta och jämna till sandplanen för att få den i 

spelbart skick. Sedan ritade de i sanden 2-3 spelbanor vid varje 

träff. 

Så här kunde det se ut vid rasten och vid mätnin 
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Hemlig resa 

Torsdagen den 14 maj 2009 åkte 25 medlemmar från PRO 

Storvreta. På en ”Hemlig resa”. Första stoppet blev på gränsen 

mellan Sala Kommun och Avesta Kommun vid Dalälven. Där 

serveras ”Busskaffe” sedan fortsatte färden till Biografmuseet i 

Säter, det var trevligt fin guidning. Intressant att se gamla 

Biografmiljöer och maskiner, även TV-historia visades där. 

Besöket började med ett föredrag om den rörliga bildens historia 

det var intressant tyckte de flesta. 

Därefter gick vi till Säters folkets Hus där åt vi lunch, med kaffe 

och kaka. 
   

     

    

 

 

 

 

 

 

Så här ser entrén ut till                       En samling vid busstoppet 

Biografmuseet  

Bengt Eriksson tar busskaffe 

 
Avstigning av buss inför besöket.  
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Resan gick vidare till Avesta, Calle Jularbo museet där möttes vi 

av en kvinnlig guide som visade oss runt i museet med massa 

dragspel. Hennes pappa spelade dragspel för oss Jularbolåtar det 

var en trevlig timme.  

 

  

Vi åkte vidare till Kors-

krogen där visades designade kläder plus annat som liknade 

"loppis" Vi avslutade där med kaffe och bulle. Sen gick resan 

hem. Alla kom hem vi var 25 st. 

 

Sista gången med fanan. 

6 juni bar Arne Berg vår PRO-fana från Centrum i ett gemen-

samt tåg till Församlingsgården för sista gången. Från och med 

detta år medverkade inte PRO i nationaldagsfirande med 

Ärentuna församling. 

 

Studieresa. 

Onsdagen den 5 aug 2009 så åkte 22 pensionärer från Storvreta 

till Örebro på studiebesök. Resa var föranledd av en ”läsecirkel” 

under våren som handlade om Närke. Läsecirkeln skulle då 

avslutas med ett besök i Närke. Resan arrangerades av Bergs-

brunna buss. Varje resenär betalade hela kostnaden vilket blev 

390 kr per st. Första anhalten på utflykten var Björnfallet, där vi 

fick ”busskaffe” trevlig välordnad rastplats. Nästa stopp blev 

Vadköping där vi disponerade tiden efter egna önskemål, de 
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flesta besökte hantverksbodarna som fanns där, ett uppskattat 

och intressant inslag. Lunchen intogs på restaurang ”Svalan” i 

Brunnsparken. Efter den goda lunchen så besökte vi Fågelsjön 

Tysingen en grund sjö så tar emot många olika fåglar på våren. 

Denna dag var det få fåglar att se, däremot mycket mygg så det 

blev att kort besök. Vi var 31 st. totalt i bussen 

Här är rast vi Björnfallet på väg till Örebro 

 

Här bilder från Vadköping. 

 

Björnfallet  
 

 
 

Tysingen 

Jubileumsfesten 

19 sept. 2009 firade Storvreta PRO 

50-årsjubileum på Scandic Nord i 

Uppsala. Ca: kl. 17,30 anlände de 

flesta gästerna med den enda busstur 

som passade in. Buss 115 från 

Storvreta. De flesta anlände vid den 

tiden. På restaurangen tog vår värd   

Agneta Persson emot gästerna och 
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prickade av. Det kom 51 deltagare. När alla satts sig till bords 

hälsade vår ordförande Aulis Heinonen gästerna välkomna till 

festen. 

 

Kvällens meny: 

Vi åt en 3-rätters middag. 

Förrätt: Rensteksmousse på kavring, örtsallad och rårörda 

lingon.  

Varmrätt: Pepparstekt rödingfilé serverad på ljummen  

rotfrukt och potatissallad med haricots verts, rödbetor och 

tryffel creme-fraiche. 

Efterrätt: Hjortronkompott med vaniljglass och chokladrulle. 

Ett glas vin eller öl till både förrätt och varmrätt. Kaffe efter 

maten. 

 

     

Musikerna Åke Persson Lennart 

Börjessons sköna toner fick 

ljuda under första delen av 

måltiden. 
 

 

             

Här nedan ser ni vår vackra 

fana Som utgjorde fond 

bakom musiken 
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Här kommer några utvalda 

bilder från de olika borden 

 

Idel Kända ansikten 

 

När kaffet serverades tog ordförande ordet och delade ut 

förtjänsttecken till de medlemmar som har varit förtroendevalda 

mer än 5 år. 

Här börjar utdelningen av förtjänsttecken Åke Andersson, 

Bernise Ring, Ingrid Berg och Ulla-Britt Andersson. 
 

 

 

 

 

 

 

Här får Arne Berg och 

Agneta Persson sina 

förtjänsttecken  
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Här nedan ser vi alla som fick förtjänstmedalj En saknas i 

sällskapet det är Sven Dahlin han får sitt tecken vid ett senare 

tillfälle 

En av kvällens höjdpunkter 

var sånguppträdande av vår 

sångledare Agneta Persson 

som framförde ”Anders och 

Britta” den kända Owe 

Törnqvist låten. Det var ett 

uppskattat inslag. 

 

Därefter kom gratulan-terna. 

Först ut var PRO Björklinges 

ordförande Ingemar 

Johansson överlämnade en fin 

skål. På gratulationskortet 

stod följande text: 

Att dra lotter går förstås i en 

skål från Orrefors eller fylld 

med blad och blomst vid en vanlig sammankomst. Bjud på godis 

och choklad och gör varje medlem glad! 

Lycka till önskar vi i Björklinge  

 

Ingemar Johansson 

Vid uppvaktningen. 
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Som nummer två kom 

Vattholma PRO vice 

ordförande Curt 

Eriksson överlämnade 

presentkort från COOP 

på 200 kr. 

Curt Eriksson  

 

Uppvaktning nummer 

tre kom  

Distrikts-styrelsens 

ordförande Karl Erik Thörngren han överlämnade ett 

presentkort från Gysinge 

Folkhögskola på 500 kr. 

 

Karl Erik Thörngren framförde 

gratulationer 

 

När kaffet serverades kunde 

gästerna köpa till lite extra gott 

till kaffet om man så önskade 

tex. Avec mm. 

 

Under tiden så var förbere-

delserna igång för Sekreterarens 

visning av bildspel med en 

berättelse om förenings 50-åriga 

historia. Här står sekreteraren 

Arne Berg i full gång med 

visningen. 
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Vid detta tillfälle fanns det även möjlighet att köpa en      

tidskrift (bok) som berättar om föreningens historia.             

 

Kvällens dans. 

Nu avslutas kvällen med dans. Musikerna Åke Persson och 

Lennart Börjesson spelade dansvänlig musik från ett gånget 

sekel. Melodier som många kände igen från den tiden när vi var 

unga. 
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Veteranvetartävlingen 

Även i år deltog vi frågetävlingen den 31 mars samlades 18 

pensionärer från Storvreta i Björklinges lokal ”Furuliden” Stort 

antal medlemmar från Björklinge PRO hade också mött upp för 

att heja på sitt lag. Uppskattningsvis sammanlagt 75 personer 

var där för att följa kampen i Veteranvetartävlingen, som står 

mellan föreningen Björklinge och Storvreta. Båda lagen hade 

kvalificerats sig från en tidigare tävling. Storvreta slog ut 

Tärnsjö den 22 jan. Vårt lag bestod av Agneta Persson, Nils 

Östlin och Åsa Jansson. 10 frågor där varje fråga hade två 

svarsalternativ. Resultatet nedan visar att vårt lag slogs ut av 

Björklinge. Med 13-11  

 

 

Här laget samlat på 

plats i Björklinge 
 

 

 

 

 

 

 

En del av vår publik 

på plats i Björklinge 
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Här är delar av vår kör 

som deltog i körfest-

ivalen samtidigt med 

distriktsmästerskap i 

veteranvetartävlingen 

 i Knivsta  
 

Jullunchen 2009 års 

sista aktivitet. 

Vi samlades den 4 dec. 

kl 15 i Storvretagården till ett enkelt julbord. Det fanns inte så 

mycket skrivit om denna fest. Vad vi vet var det 28 st. 
                           

2010  

Börjar med julfest med objudna gäster. 

Tjugondagknuts fest kan man även säga. Festen ägde rum i 

Storvretagården den 8 jan kl.15. När våra 1:a PRO:are kom till 

lokalen så satt det redan fyra personer vid ett bord, helt nya 

obekanta ansikten. När de flesta hade kommit visste fortfarande 

ingen vilka dessa gäster var. Ordförande Aulis gick fram och 

frågade varför de hade kommit till Storvreta PRO. De svarade 

att de tillhörde en PRO 

föreningen i Uppsala och de 

ville närvara vid vår julfest 

som de hade läst om UNT. När 

 gesterna hade fått sin julgröt 

och skinka enligt vår tradition, 

så lämnade de mötet. Festen 

fortsatte med musik av Åke 

Persson dragspel och Lennart 

Börjesson gitarr.  

Vi var 40 st. sammanlagt. Allt detta bidrog till god stämning 

med allsång snapsvisor glada tillrop. 
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Bilden på föregående sida visar en av de objudna gästerna,  

                                                          En av våra trogna besökare 

 

Årsmötet 2010 12 febr. 

Styrelsen förblev intakt från tidigare år. Ett nytt uppdrag som är 

nytt för i år nämligen Bouleansvarig. Vald till detta blev Åke 

Andersson, ett uppdrag som han redan har, nu blir det mötes-

beslut på detta.  

Ett nyval detta år för Prispressare, Konsumentansvarig vald blev 

Lillemor Janke. 
 

Veteranvetartävlingen  

Den 4 febr. hölls Veteranvetartävlingen här i Storvreta  vi mötte 

Gottsunda/Sunnersta PRO. 24 medlemmar från vår förening 

kom och hejade på laget. Det var 8 st. gäster från Sunnersta- 

Gottsunda. Enligt samlade menigheten som var det svåra frågor. 

Gottsunda vann med 8-6 G/S gick vidare i tävlingen 
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Vårfesten  

Den ägde rum den 17 april i Storvretagården. 31 deltagare. 

Dragspelaren Åke Persson spelade en stund före festen. Maten 

bestod som tidigare av sill, potatis, mjukt och hårt bröd och ost. 

Samtidigt med maten så sjöngs det snapsvisor, med glada 

tillrop. Efter maten 

så startade allsången 

med ledning av 

Agneta Persson 

ackompanjemang av 

Åke Persson på 

dragspel, det 

resulterade i glad 

och god stämning.  

 

 

 

Boulen med ny spelplan. 

När spelsäsongen började kunde vi spela på ny plan. SIK hade 

tagit fram en bouleplan i anslutning till Idrottsplatsen nära 

Kaféet. Boulespelet fick nu ännu ett uppsving pga. detta. Fin 

miljö och tillgång till servering mm. En medlem bör nämnas i 

detta sammanhang är Kurt Wennberg han skottade grus, 

krattade till planen med en del jobb blev det en bra spelplan. 

Kurt fick säkert hjälp av några bouleentusiaster var namn är fn. 

obekanta. 

En summering vid årets slut visar att verksamheten var igång i 

7 månader, 24 veckor med 320. deltagare totalt genomsnitt 13. 

deltagare/gång.  
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Här nedan ser ni exempel hur det kunde se ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemlig resa. 

Den 28 maj var vi 20 st. från Storvreta och 14 st. från Svart-

bäckens PRO som åkte i väg mot okänt mål. Första anhalt var 

Kapellskär vi gick ombord på båten Rosella till Mariehamn. 

Med lokal guide besökte vi olika platser på Åland, som 

Kastelholms slott, Jan Karlsgården, Vita Björn Kronohäktet, 

Fängelsemuseet. Vi stannade till vid Furulundsgården där vi åt 

Ålandspannkaka, sedan såg vi fästningen och utsiktsplatsen med 
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de många kanonerna. Avslutade med en guidning i Mariehamn 

såg Pommern och kyrkor mm. Vid Kl:1800 började återresan 

från Kapellskär till Uppsala. Det var en lärorik och uppskattad 

resa 

Hemlig resa forts. 

 

 

Här är gruppen på våg 

in till Kastelholmsslott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furulundsgården, 

vi är på väg till för 

återfärd till 

Mariehamn 
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Järnbruksresan 

Fredagen den 20 aug. träffades vi PRO:are vid Konsum i 

Storvreta för att göra en resa med 5 egna bilar till Ströms-  

bergs bruk Vi var tidigt ute för att vi skulle få se när de tände 

Kolmilan vid Strömsnäsbruk redan kl. 09.00 Det var en kille 

och en tjej som jobbade som kolare tidsenligt klädda ca: 09,45 

började det att kola i milan. Därefter en guidning i det gamla 

bruket ca: en timme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här står gruppen lyssnar på 

guiden i Strömsnäsbruk 

Här är en bild av kolmilan 

 

Ullfors 

Sedan åkte vi till Ullfors där vi 

började med bilkortege med 

guidning, innan vi gick till 

bords för att äta Sill och Löksås med Potatis.  
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Här ser ni en del av 

gruppen i väntan på 

Sillen, det var en god 

lunch och trevlig 

stämning. 

 

 

 

 

 

 

Det blev en promenad med en guidning efter maten som var 

väldigt omfattande med besök i olika hus och intressant 

guidning i Ullfors. 

 

Ytterligare båtresa. 

Måndagen den 20 sept. åkte vi med Birka Paradise till 

Mariehamn. Vi var 27 st. det blev en trevlig resa. Vår rese-

ledare Pålle hade blivit lovad visning av maskin styrhytt tyvärr 

blev det inte av. Enligt Pålle var maten inte vad jag han 

hade önskat (många rätter var torra, dåligt) Bussresan till 

Stockholm och hem till Storvreta var fin körning. 

 

Nytt för i år inbjudan från SPF. 

Den 11 maj kl 11var det samling för PRO och SPF medlemmar 

vid SIK,s Idrottsplats. Det var SPF som tagit initiativ till denna 

samling. Denna aktivitetsdag har SPF själv i haft 10 år, 

utan att vi på PRO har känt till detta. Nu fick vi en skriftlig 

inbjudan att närvara som vi nappade på. Vi ca: 25 PRO:are där 

säkert lika många SPF:are. Vi lekte tillsammans. Pilkastning, 

Golf, Fristyle, Tipsrunda. Uppskattade aktivteter en trevlig dag 

tillsammans vi var klara vid 13,30 tiden. Ett bra initiativ en 

aktivitet som fortfarande lever. 
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Höstfesten med ”Knytkalas” 

Ägde rum lördagen den 16 okt. 2010 i Storvretagården. Det var 

22 medlemmar som kom till bords. Ett nytt tänk ”Knytkalas” 

istället catering. Stämningen var god redan från start, den blev 

ännu gladare under kvällen. Åke Persson spelade dragspel och 

underhöll med allsång.  
 

Vår sångkör ”Mixljud”  

Har utvecklats under året med många aktivteter med ledning av 

Agneta Persson och möjligheten att öva varje tisdag. Detta har 

resulterat i ett flertal uppträdanden under året. Några exempel l8 

maj. Eskils servichus. 3 juni Ängby Park Körfestivalen. 6 sept. 

Biblioteket Storvreta i samband med vår utställning. 9/12.  

Skogsgården. 10/12.  Årstagården samt Ph. Veteranerna. Utöver 

dessa uppträdanden så har Mixljud också sjungit vid 4. tillfällen 

på våra medlemsmöten.  

 

Julbord. 

Ordnades traditionsenligt i Storvretagården fredag den 3 dec. 

Anteckningar och bilder från festen finns inte.  

 
50-årsjubileum PRO Rasbo-Rasbokil 

PRO Storvreta blev inbjuden till Rasbo-Rasbokils 50 års fest 

den 27 nov. 2010. Arne och Ingrid Berg blev uttagna av 

styrelsen för att närvara vid festen som ägde rum i Gåvsta skola 

i Rasbo. Där var ca: 110 gäster. Vi bjöds på er tre-rätters god 

middag. Efter förrätten så hölls det hyllningstal och 

överlämnades presenter. Storvreta hyllade med att hålla kort tal 

av Arne, överlämnade ett presentkort till PRO,s Folkhögskola 

på 500kr. samt vår egen 50-årsskrift. Efter middagen så började 

dansen till musik av Mac-Olsson. Trevlig stämning en trevlig 

eftermiddag. 
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Gymnastik och Stavgång  

Under vårterminen 2010 utökades aktiviteterna på Medel-

punkten på Skogsgården med stavgång. Måndag, onsdag. 

Måndagar mellan 12 - 15 var det gymnastik för oss seniorer. 

Måndag den 31 

maj hade vi av-

slutning på vår-

terminen med en 

gemensam träff 

och lunch med 

trevlig samvaro.  

Vi startade den 

dagen med stav-

gång, vi valde 

vägen upp till 

Jaktstugan. 

Varför detta finns med här beror på att måndagsgruppen bestod 

övervägande PRO:are. Lennart Persson var vårt kontaktombud 

för Medelpunkten, PRO gruppen splittrades efter något år. 
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    UPS, UPPSALA PENSIONÄRERNAS SAMARBETSRÅD. 

    Består ar 52 olika Pensionärsföreningar i Uppsala Kommun.      

    UPS har regelbundna kontakter med kommunens olika    

    nämnder tex. Äldrenämnden. Kommunstyrelsen mfl. 

    På så sätt driver UPS Äldrefrågorna i kommunen för alla  

    pensionärsföreningar.  

    PRO föreningarna är direkt medlem i UPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PRO har 22 olika föreningar i Uppsala kommun, där  

   Storvreta är en av dem. Föreningarna nominerar  

   ledamöter direkt till SAM-org. och direkt till UPS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO-Samorganisationen. 

Enl. Stadgarna skall varje kommun 

med minst två föreningar ha en SAM-

org. Normalt så har Sam-org. till upp-

gift att driva äldrefrågorna gentemot 

kommunen. Så är det inte i Uppsala. 

SAM-org. bevakar vad som händer med 

 äldrefrågorna. 
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2011 
Årets julfest.  

Ägde rum fredagen den 7 jan i Storvretagården. 30 medlemmar 

kom. Det bjöds på Julgröt, skinka, ost, mjuktbröd, hårtbröd. En 

fest som följde det vanliga programmet Med snapsvisor och 

allsång. 

 

Årsmötet 2011. 

Den 12 februari var det årsmöte i Storvretagården. 30 med-

lemmar kom.  Den här gången blev det en ny årsmötesord-

förande Lillemor Jancke. Bernt Karlberg har efter många år som 

årsmötesordförande avsagt sig uppdraget.  

Även i år som tidigare började mötet parentation och tända ljus 

över avlidna medlemmar under året. Unison sång ”Blott en 

dag…” Ulla-Britt Moren med långt medlemskap i förening läste 

en dikt av Karin Boye, En tradition som Ulla-Britt har bidraget 

med, från 1996. 

Några nyval till styrelsen blev det Kurt Vennberg och Gudrun 

Östlin båda valda två år. Allan Jansson lämnade styrelsen. För 

övriga i styrelsen omval. Det blev även nyval på Revisor-

ersättare på 1år Roland Ahlgren. Till kontaktombud och till 

kaffekommittén. valdes Kerstin Vennberg på 2 år 

 

Studiercirklar. 

Under året startade många studiecirklar 24st. med sammanlagt 

198 deltagare var verksamma. Deltagarna fördelas på följande 

cirklar. Gunilla Hellund var studieorganisatör. 

Sångcirkel, Träslöjd, Matlagning för herrar I, Matlagning för 

herrar II, GI-matlagning, Konstcirkel, Musik för Cittra, Läse-

cirkel, Släktforskning, Konstcirkeln hade nytt inslag i år 

”Luffarslöjd” Sven Dahlin var cirkelledare för detta.  
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De arbetade med metalltråd, ny upplevelse för deltagarna. Sven 

gjorde utöver arbetet med cirkeln, ett flertal alster till våra 

utställningar samt som lotterivinster.  

 

Veteranvetartävling. 

Vi mötte Vattholma PRO i febr. i Storvretagården. Vårt lag 

bestod av Ingemar Virdhall, Gunilla Hellund och Nils Östlin. Vi 

förlorade med siffrorna 17 - 14. Vilket betyder Vattholma gick 

vidare, för vår del var tävlandet över för denna gång. 
 

Resor Artiklarna nedan är utdrag ur Kjell Paulssons 

årsberättelse som reseansvarig 

12 april. var Vi 19 st. som åkte med båten Cinderella (Tobbes 

bussresor) stod för resan till Stockholm t/r. Vi brukar göra en 

sådan här resa på våren. 

Bussresa Askersund 17 juni. Gjorde 14 st. PRO: are från 

Storvreta en hemlig resa som 

började vid Konsum, ICA 

Solen samt Konserthuset. 

Bergsbrunna buss var arrangör.  

Resan gick vidare till Stjern-

sund, där vi kunde handla i 

turistbutiken. Vi fick där kaffe 

och macka, vidare till 

Stjernsunds slott där bjöds det     

på en fin guidning.  
 

Ingrid o Gudrun på väg till 

visning i slottet. Dåligt väder. 
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Efter visningen gick vi ned till bryggan där låg båten Wettervik 

som väntade på oss, när vi kom ombord serverades en härlig 

tallrik med lax och potatis, fin och lugn båtresa.  

När vi landade i Askersund besökte vi Venus chokladbutik med 

hemgjorda praliner. Slutligen besökte vi besökte kaféet 

Tuttingen där serverades tårta med kaffe. Bussen var åter i 

Storvreta kl: 19.30  Gruppfotot visar vilka som var med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinderella resa. 

6-7 okt. började som vanligt gå på bussen i Storvreta sedan i 

Uppsala mot Stockholm. Ombord på båten fick vi god mat och 

dricka, sedan minglande vi runt på båten. 

Karaoke alltid lika roligt Nästa dag började med en stadig 

frukost sen var det frågetävlingar med båtvärden alltid lika 

roligt, sen var det tid att handla i Tax-fri 15.30 var båten i 

Stockholm . 
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Vårfesten.  

Den 16 april 27 deltagare, Storvretagården. Musik. Åke Persson. 

Lennart Börjesson. 
 

Allaktivitetsdag.  

Den 17 maj var vi på Idrottsplatsen. SPF inbjöd oss till en träff 

där vi tillsammans spelade golf, tipspromenad och bollspel mm. 

Deltagare från PRO var 22.  
 

Surströmmingsfest 1:a gången.  

Efter önskemål från några medlemmar så ordnades en surström-

mingsfest. Festkommittén ordnade en fest med stor variation 

med olika sillar med tillbehör. Den 1 sept. kom 16 deltagare inte 

så många kan man tycka men surströmmingsälskarna fick sitt 

lystmäte, lokalen var Storvretagården. 

 

Höstfesten  i ny lokal. 

15 okt. 28 deltagare samlades i SIK,s kafé ”Träffpunkten” 

Vi upptäckte att det var en bra, kanske till och med bättre än 

Storvretagården. Musik och dans. Åke Persson dragspel Lennart 

Börjesson Gitarr. Det kan nämnas att PRO fick hyra lokalen 

gratis därför att Agneta Persson Sven Dalin, Rune Carlsson, 

Allan Jansson, sålt lotter åt SIK vid Gränby Centrum 

 

Björklinge PRO 50 år. 

Vår förening blev inbjuden till 50-årsfesten i okt. Styrelsen 

beslutade att Aulis och Anita Heinonen skulle representera 

Storvreta. Aulis hade köpt ett slöjdalster av Tord Larsson som 

fick utgöra presenten till PRO Björklinge 50-år.  

 

 

 

’ 
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Bussresa till Örebro 

1 dec. var vi 18 st. som åkte till Örebro Nya Parkteatern där 

ordnade Peter Flack en frågetävling som heter ”Kafferepet” 

Gerd Andersson hade alla rätt bravo!  Sedan kom Lasse 

Berghagen med ett kort uppträdande. Vi drack kaffe med fralla 

på Åsby Hem & Trädgård i Hallstahammar Vi åt lunch på Stora 

Hotellet i Örebro, Sedan körde bussen raka spåret hem Klockan 

blev ca: 19.30 i Storvreta 

           

Julbord med ny lokal            

Årets julbord var förlagt till SIK,s Kafélokal vid Idrottsplatsen. 

Vi startade kl 15 den 9 Dec. När gästerna kom så var allt 

framdukat, borden dekorerade med allt som visade på 

julstämning. Festkommittén hade arbetat med detta 2 timmar 

innan gästerna kom. Vi var 37 st. som betalde 220 kr för 

julbordet som hade traditionellt uppsättning mat. Vid kaffet tog 

ordförande Aulis Heinonen till orda, han framförde ett tack till 

festkommittén för det fina arrangemanget goda maten. Hög-

lunds catering. Nils Östlin han drog också några historier till 

allas munterhet. Vår egen sångkör var närvarande och sjöng 

kända julsånger, vilket höjde julstämningen ännu ett steg. 

 

2012. Händelserikt år. 
Julfesten som vanligt. 

Det finns inte skrivit något 

om denna fest som ägde 

rum den 13 jan. Denna 

suddiga bild det enda som 

finns. Festen i Storvreta-

gården. Ca: 40 st. var där 
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Årsmötet. 

Det blev en hel del förändringar bland ledamöterna i styrelsen 

Blev nyval på följande uppdrag: 

Till kassör valdes Berit Rosén Åhr. På 2 år 

Till sekreterare valdes Gudrum Östlin. På 2 år 

Till Studieorganisatör valdes Birgit Ahlgren. På 2 år 

Till ledamot valdes Arne Berg. på 2 år 

Det blev omval på följande uppdrag. 

Till ledamot Agneta Persson. På 2 år. 

Till ledamot Kjell Paulsson. På 2 år 

Följande hade 1år kvar mandat tiden. Ordf. Aulis Heinonen. 

Kurt Wennberg och Kerstin Wennberg. 

Berit Sjulander nyval till Kaffekommittén 

Lennart Persson nyval till Kaffekommittén. 

Christer Whålin nyval som kontaktombud. 

Kurt Wennberg fick två uppdrag blev Bouleansvarig samt 

Försäkringsansvarig en ny uppgift. 

Mötesordförande Lillemor Jancke överlämnade klubban till 

Aulis Heinonen och tackade för förtroendet. Aulis tog över och 

framförde ett tack till Lillemor genom att överlämna en present. 

Ordförande Aulis Heinonen fortsatte med att avtacka Sven 

Dahlin som lämnar festkommittén och Ingrid Berg lämnar 

uppdraget som kassör. med var sin blombukett, dessa båda har 

tidigare erhållit förtjänsttecken. 

 

Thord Larsson, Erik Sverin, Anita Heinonen, Gunilla 

Hellund Åke Andersson och Allan Jansson Avtackades 

samtliga hedrades med var sitt förtjänsttecken. 

 

Gunilla Hellund hade lämnat in motion till årsmötet. Ett förslag 

att ändra dag för medlemsmöten från torsdagar till fredagar efter 

omröstning motionen avslogs. 
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    Styrelsen 2012 

    Arne Berg, Birgit Ahlgren, Berit Åhr, Gudrun Östlin 

 Kjell Paulsson, Aulis Heinonen, Kerstin Wennberg och 

 Agneta Persson. Kurt Vennberg infälld tog stora bilden 

 

Arne Berg 

avtackades på ett 

fint sätt med ett 

diplom och en fin 

tavla, Med anled-

ning att Arne slutar  

som sekreterare 

efter 10 år.   
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Därefter en värdig avtackning för både Ingrid och Arne med en 

sång av kören med ny text av Lennart Persson texten anknyter 

till verksamheten i föreningen.  

 

Studiecirklar. 

Tre nya startar under våren en Musikcirkel i Cittraspel Birgit 

Ahlgren var aktiv i detta. 

En cirkel Vetenskapens Historia startades här var Börje 

Westergren cirkelledare. 

Släktforskningen startade igen med Åsa Jansson som ledare. 

 

Studiebesök Värmeverket. 

Ett besök på Värmeverket Boländerna den 8 mars. 10 medlem-   

mar deltog. Vi togs emot av en trevlig guide som hämtade oss 

vid grindvakten. Han visade först bilder och berättade om 

anläggningen, därefter visade oss runt i värmeverket, alla iförda 

gula hjälmar. Verket drivs av sopor, torv och träflispellets. 

Anläggningen är imponerande, där vi bl a besökte block 5 där 

man producerar både el och värme 

 

Sista sucken för ”Öppethus” 

Från och med vårterminen 2012 så upphörde kortspelet. Det var 

”gubbarna” som träffades på övervåningen Storvretagården.  

För att spela ”kille” 50 öringen utgjorde spelpollett De senaste 

åren så samlades de nere i köket. Ursprunget till denna samling 

hör ihop med Öppet hus som hölls på måndagar i många år. 

Kvinnorna höll till nedre våningen spelade ”Bingo” herrarna 

spelade kort där uppe. Kortspelet fortsatte flera år efter det att 

öppet hus verksamheten upphört från 2008. Damerna kokade 

kaffe bjöd herrarna så länge de var Bingo. 
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Högre pris på lotterna. 

Från och med nu så höjs priset på lotteriringarna från att varje 

lott kostat 2,50 kr blir nu 5 kr. Höja priset på lotterna beslutades 

på ett medlemsmöte med förslag från styrelsen. 

 

Ännu en slöjdutställning. 

Under februari månad hade föreningen plats i Biblioteket med 

en utställning. PRO ville visa Storvretaborna vad de gjorde på 

sina cirklar, som Träslöjd, sidenfärgning, smycketillverkning 

och inte minst med metalltråden, ”Luffarslöjd” 

Här är tre bilder från 

utställningen som 

visar olika slöjdalster. 
Nere till vänster kan 

ni se exempel på vad 

man kan göra i tråd 

arbeten Sven Dahlins 

ljuskrona Ni ser också 

siden färgning en del 

trådarbeten. 

Smycke tillverkningen 

leddes av Ulla Britt Andersson, det finns inga bilder på dessa arbeten. 

Träslöjden utfördes i Ärentunaskolans slöjdsal. Tord Larsson var 

cirkelledare. Birgit Ahlgren var drivande i utställningen. 
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Studiebesök Kväkgården. 

På  bilden nedan ser man delar av Kväkgården,  

Den 1 juni, åkte Släktforskarcirkeln på studiebesök. Med fyra 

bilar som fräser i väg på väg 55 mot Örsundsbro. Vi var fjorton 

personer som startade resan kl. 10 från Storvreta. Vårt huvudmål 

är Kvekgården strax söder om Örsundsbro. Gården har sina anor 

tillbaka till 1700-talet.  

För en släktforskare är det intressant att få gå om kring i en så 

gammal miljö. Man får en mer levande bild, av hur ens förfäder 

har levt som gårdsägare eller drängar, pigor eller som skräddare 

eller smed. 

Men som en av oss uttryckte det, ”sån tur att de inte visste av 

något annat det måste ha varit slitsamt”. Så smått allt var, från 

spiltor för djuren till vardagsstugan, där så många skulle bo. Ett 

trevligt utflyktsmål, ta en fika korg, av avnjut den på gårdstunet 

där bara hundar hästar och människor fick vistas, resten av 

djuren hade sin egen gård. Utdrag ur Birgit Ahlgrens skrivning 

om besöket. 

Årets stora resa var ett besök i Riga. 

Den 28 aug Storvreta PRO åkte till Lettland. 

Texten nedan är utdrag från reseberättelsen från Gudrun Östlin 

Efter en regnig sommar härhemma såg vi - 18 glada resenärer 

fram emot en trevlig tripp till Riga i Lettland. Vi var väl för-

beredda med information av vår guide Bengt Kettner. Efter att  
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vi lämnad vårt bagage på hotellet begav oss ut på sightseeingtur 

till mest berömda jugend-kvarter på Alberts gata med många 

vackra och utsmyckade 

husfasader. Övriga 

sevärdheter Frihetsmonu-

mentet, Peterskyrkan, Dom-

kyrkan samt Rådhustorget 

mm. 

Gudrum avslutade med 

orden. 

Dessa dagar i Riga blev en upplevelse - alla fina intryck med 

minnen för livet och inte minst det 

underbara vädret med sol varje dag. På 

båten hem tackade vi duktiga guide 

Bengt för en mycket trevligt arrangerad 

resa.   
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Resa till Grisslehamn av en speciell anledning. 

En del av våra medlemmar har svårt att åka med kryssnings-

båtarna. P.g.a deras rörelsehinder att gå långa sträckor för att 

komma ombord. Även en bussresa kan vara ett hinder, stiga upp 

och ur bussen som kan vara förenat med svårigheter. 

Därför ordnade styrelsen med bistånd från reseansvarig en 

bilresa. De samlade ihop så många bilar som behövdes för  

utflykten. En sådan resa gjorde PRO i augusti till Grisslehamn. 

Vad som är möjligt att räkna utifrån bilderna så var det ca:12-14 

personer. Resan till Grisslehamn 

 

Höstfesten den 20 okt. 

Nu samlades medlemmarna i SIK, lokal Träffpunkten till höst-

fest. Det finns inte så mycket skrivet om denna träff. Av bil-

derna att döma var traditionsenlig fest med dragspelsmusik, lite 

allsång.  

Här är festkom 

-mittén samlad 

i väntan på att  

den beställda 

maten skall 

komma, från 

cateringen 

Till vänster 
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Agneta Persson, längst bort Kerstin Wennberg, damen i rött är 

Ulla Nordström, Kurt Wennberg och Erik Sverin. 

Bilderna visar hur det var ordnat i kaféet. Med bilderna som 

underlag skulle man kunna gissa på 40-tal besökare. Det var en 

del glada miner på höstfesten 20 okt. 
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Julbordet Jullunchen 2012. 

Ägde rum den 7 dec Det finns inte mycket skrivet om julfesten  

Det finns ännu fler bilder som berättar om hur det såg ut, vi höll 

till i SIK,s kafé ”Träffpunkten” 

Några utvalda bilder ovan visar själva julbordet de kalla 

rätterna, varmrätten kom fram senare det var Catering som 

leverans. Mannen vid pianot gick under namnet ”Han Jansson” 

han kommer visst från Dalarna, han underhöll gästerna hela 

kvällen med kända melodier samt några roliga historier. 

 

 

 

 

 



37 

 

Teman, Programpunkter på medlemsmöten. 

Vid genomgång av protokoll och olika handlingar så visar de på 

många olika teman på våra medlemsmöten under tiden 2009 till 

2012.  Tanken med detta var bjuda på något aktuellt ämne och 

lite underhållning också. 

En sammanställning på exempel vad som varit. 

 

Försäkringsinformation från Folksam. PRO var vid den tiden 

kund hos Folksam genom våra medlemsförsäkringar. En 

representant från Folksam var där informerade. 

 

Alf G Lindström berättar om Storvretas historia, han berättar 

med lite ovanliga formuleringar. Han hänvisar till tre böcker  

om  Storvretas historia. 

 

PRO kören från Rasbo-Rasbokil ”Våghalsarna” Uppträder. 

Även kören från Vattholma har varit här. 

 

En barnkör från Förskolan ”Lillvreten” den låg i huset bredvid 

Storvrretagården Uppträder. 

 

Röda Korset informerar om deras verksamhet, de ville samtidigt 

värva fler volentärer till deras arbete. 

 

”LUFFARLIV”. Ingemar Virdhall läste ur en bok som handlade 

om Luffare. Sven Dahlin fortsatte med att berätta om luffarna 

från hans hembygd Heby och Tegelbruken. Sven visade hur 

man arbetar med trådslöjd. 

 

Trafik information Nils Östlin visar på vikten med reflexer fick 

hjälp av en representant från NTF bla. Nils återkom vid flera 

tillfällen. 
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Kronans Apotek Läkemedelsinformation av det nyöppnade 

apotekets föreståndare berättade om medicinering mm. 

 

Släktforskning Åsa Jansson, Birgit Ahlgren berättar hur man 

arbetar med att söka i arkiv osv.. 

 

Eva Hjärthner Holdar från Riksantikvarieämbetet höll ett 

intressant och kunnigt föredrag om Storvreta från äldre stenålder 

- 4000 år f Kr till ca 800 år. 

 

Bengt Kettner berättar om Riga inför resan till Lettland visar 

bilder en lockande berättelse. 

 

Thord Larsson berättar om träslöjd visade olika alster. Hur 

arbetet med försäljningen fungerar 

 

Hans Ahlsén Berättar ”Från Svartbäcken till slottet” 

 

Vår kör ”Mixljud” uppträder på medlemsmöten under dessa år 

ca: 9 gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är barnen från  ”Lill-

vretens  Förskola 
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2013. 
Många händelser och aktiviteter detta år. 

Julfesten. 

Efter styrelsebeslut byter julfesten namn till ”Knutfesten” 

Det beslutades samtidigt 

att Risgrynsgröten skulle bytas ut mot Ärtsoppa. Knutfesten 

hölls den 11 jan. Lokalen var även i år Storvretagården. 

Här är paret Whålin.  
 

Matservisen vitnar att 

Ärtsoppan är på väg. Här är två av våra trognaste besökare  

Märta Fröberg, Ulla-Britt Moren 
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Knutfesten. 

Vår kör ”Mixljud” 

sjöng julsånger bidrog till hög stämning.  

Som synes var  

kör medlemmarna utrustade med Reflexvästar en 

ide från Nils Östlin i egenskap trafik-ansvarig han ville visa hur 

väl det syns med reflex. Vår kör Mixljud hade tränat in en Revy 

”Gula Revyn” sånger och sketcher i en blandning enl. känt 

manér. De gula västarna passade in detta sammanhang. 

Uppskattat inslag. 
  

Årsmötet 2013. 

Årsmötet den 1 februari 46 medlemmar närvarande i Storvreta-

gården det blev trångt i lokalen och ont om stolar men alla fick 

sitta. Mötets öppnades av vår ordförande Aulis Heinonen. 

Parentation för 4 medlemmar har avlidigt under året. 

Tyst minut pålyses, Ulla-Britt Morén läste en dikt, därefter 

unison sång ”Blott en dag”…  

Till mötesordförande valdes Börje Westergren. 

Det blev det några nyval. 

Till styrelseledamot valdes Lars Nordström på 2 år. 

Till medlem av kaffekommittén Lissy Westergren 2 år. 

Till medlem av kaffekommittén valdes Anita Heinonen 2 år. 

Till medlem i festkommittén valdes Ulla Nordström 2 år. 
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Tre lämnade sina uppdrag. Ulla-Britt Andersson, Rune Carlsson 

och Åsa Jansson. 
  

Årsmötet 2013.                                

Här är de fyra som tilldelas PRO,s Utmärkelse för fem års 

uppdrag i föreningen. 

Brosch till damerna, nål till herrarna. 

Kjell Paulsson (rutig tröja), 

Birgit Ahlgren, Birgitta Sverin och Nils Östlin. 

  
Styrelsen 2013. 

Övre raden Lars Nordström, Aulis Heinonen, Birgit Ahlgren, 

Kjell Paulsson. Undre raden. Gudrun Östlin, Kerstin Wennberg, 

Berit Rosén-Åhr och Agneta Persson samt Arne Berg fotgraf. 
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Årsmötet visade ett särskilt tack till Kjell Paulsson som sålt 

PRO lotter. Han har därmed bidragit till föreningens kassa med 

2800 kr genom försäljning under 2012. ”Applåder”.  
  

Nya medlemmar/Medlemsvård. 

Värvning av nya medlemmar gör vi genom att våra ombud tar 

kontakt med nyblivna pensionärer, erbjuder medlemskap i PRO. 

Under 2013 var det 81 nya pensionärer i vårt Postnummer-

område. 

Medlemmar som fyller år 75 och äldre blir personligen inbjudna 

till våra medlemsmöten för uppvaktning får en gåva tex 

blomma. Medlemmar som är svårt sjuka så åker kontakt-

ombuden hem till deras bostad med en blomma, de håller 

kontakt även per telefon. 
  

Tankar och synpunkter om Veteranvetarna. 

Från mig som ansvarig för Veteranvetarna från 2002. Arne. 

Jag har läst igenom handlingar och funnit att det mesta som är 

skrivit om Veteranvetarna redovisas i den här skriften och 

skriften ”PRO 50-år”. Vi startade deltagandet i tävlingen 2000 

mot Vattholma, som vi då vann! Vilka vi mötte därefter är fn. 

okänt. Vi har deltagit Ca: 10 tävlingar. Vunnit tre ggr. Jag 

trodde i min enfald att de skulle var lätt att värva deltagare, oj 

vad fel jag hade. Jag ordnade kvalificeringsträffar där vi kunde 

vaska fram intresserade medlemmar, det kom inte många. Detta 

med träffar var ingen framgångsrik väg. Jag fick vid olika 

personliga möten med medlemmar fråga om de vill delta i 

tävlingen. Vi fick alla fall ihop tre deltagare till alla tävlingar. 

Den sista tävlingen vi medverkade i var mötet med Alunda.  

2013. Jag hade även denna gång vid flera tillfällen flaggat för en 

träff, där skulle vi ta fram ett starkt lag till tävlingen i Alunda. 

Till träffen kom en medlem, Hur gör jag nu? Som tur var så 
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pågick matlagningscirkel i köket där kunde jag fånga in två 

personer som fick slita sig från matlagningen.  

Nu blev vi tre och kunde gå igenom de testfrågor, som jag fått 

från PRO-distriktet. De fick på så sätt en föraning vilket innehåll 

frågorna kunde ha. Dessa tre lovade att ta en match med Alunda 

i Medborgarhuset. Vi förlorade matchen. Vi förlorade med 17-

22. Efter den tävlingen förordade jag till styrelsen en annan 

ordning när det gäller att ta ut kvalificerade och intresserade 

deltagare. Samtidigt så avslutade jag uppdraget med Veteran-

vetarna 2013. Styrelsen beslutade att framöver inte anmäla 

Storvreta till tävlingen. Avslutningsvis vill jag TACKA alla som 

har ställt och kämpat för vår förening.   Arne Berg 

  

Veteranvetare mötte i Knivsta, den 7 febr. 2012  

 
Här vårt lag vid mötet med Knivsta 

Agneta Persson. Nils Östlin. Gunilla Hellund. 
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Här är några av 

vår hejarklack 

  

   

Här är fler från 

Storvreta. 

Bilderna är tagna innan tävlingen börjar. 
   

Tävlingen i Alunda 26 febr. 2013.                               

Vårt lag: Lars Nordström. Pererik Olsson. Bengt Soneson. 
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Här är delar av vår hejarklack 

   

Det var en tradition att varje lag hade hejarklack, Alla som ville 

fick skriva och rimma på vers. Efter fem frågor i tävlingen blev 

det paus, då passa man på att unisont ropa en hejarramsa. 

Ett uppskattat inslag i tävlingen. Här ett exempel på en hejar- 

ramsa som vi hade, det fanns tiotal. 

      Detta går som en dans 

      Som inga hinder fanns 

      Fortsätt uppå detta viset 

      Säkert tar ni då hem priset. 
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Vårfesten april 2013  

Många kända ansikten. 

 
Det finns ovanligt många bilder från Vårfesten 2013.  

Arne Berg fotade de är en av hans sista bilder för PRO.  
  

Bilden uppe till vänster är sånguppträdande av körledaren 

Agneta Persson samt blivande körledare Börje Westergren. 

Sångkören doade i bakgrunden. Till höger ser vi två verkliga 

veteraner i föreningen Mary Isaksson och Ulla-Britt Morén. 

Paret Wennman verkar glada. Lilla bilden Sture Andersson ofta 

närvarnande vid våra möten och fester. Lokalen var som synes 

Storvretagården. 26 deltagare. Åke Persson Lennart Börjesson 

spelade. 
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Här fortsätter kavalkaden av bilder från Vårfesten  

 
  

 
Paret Westergren, bredvid Hans Gustavsson med fru. Paret 

Jansson i väntan på maten och sången. 
  

 
  

  

Tre damer som vilar benen 

Birgitta Sverin, Berit Åhr, Berit Sjulander. 
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Sven och AnnikaDahlin 

väntar på att det skall hända 

någotkul. 
  

Här kommer fler aktiviteter under våren och hösten. 
 

 

Allaktivitetsdag. Den 15 maj inbjudan från SPF ett 15-tal 

PRO:are deltog. Aktiviteterna bestod av Pilkastning, Minigolf,  

Boule och Tipspromenad mm. 
  

Sångfestivalen juni. 

Vår kör ”Mixljud” deltog i sångfestivalen i Knivsta i juni, efter 

körsången blev det Distriktsfinal i Veteranvetarna. 

 
 

 

 

 



49 

 

 
Övre bilden visar att det var många sångare som med-verkade i 

körfest-ivalen det var körer från hela länet. Nedre bilden kan vi 

se delar av vår kör ”Mixljud 

  

 Surströmmingsfest. 

Första festligheten på hösten blev att avsmaka Surströmming, 

detta skedde den 22 aug. 

 
   

Nu är det framplockat för avsmaka sill och strömming 
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En del gäster föredrar mjölk till Sur-strömmingen 

  

   
  

 Alla har inte samlats runt bordet. Lokal var Storvretagården. 

Tragisk händelse. 

Vår kassör Berit Rosén-Åhr avled        

i maj, tragiskt, sorgligt.  

Styrelsen skickade kondoleansbrev 

till Berits make. 
 

 

 



51 

 

RESOR 2013 

Utdrag ur reseansvarige Kjell Paulsson berättelse för året. 

Må den 15 april var vi 8 st tappra som åkte till Helsingfors. När 

vi kom fram med båten Mariella kom bussen och hämtade oss. 

Därefter vidtogs en tvåtimmars resa genom Helsingfors som var 

mycket uppskattad.  

Torsdagen den 23 maj var vi tre bilar med 12 personer som åkte 

till Bålsta för att titta på Lasse Åbergs Museum. Därefter åt vi 

en god lunch. Alla var nöjda och glada. 

 
Samling till lunch i Åbergsmuseets Restaurang 

 
 

Erik och Pålle skojar med Varandra. Vid besöket i Djungel- 

Rummet.  
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 Resa med nya Viking Grace 

Den 23 september var vi 8 st som åkte med nya Viking Grace. 

Båten var ren och fin men hade trånga hytter pga. av dubbel-

sängar. Vi åt i a la carte matsalen, fin mat. Jobbigt med de tidiga 

morgnarna men vi överlevde. Båten hade ovanlig tidtabell. Tufft 

att hänga med! 

  

Ny sångledare. 

Under hösten utsåg styrelsen en ny sångledare för ”Mixljud” 

Börje Westergren med erfarenhet av körsång mm. Agneta 

Persson, var vid den tiden lite sjuklig ville befrias från 

uppdraget som körledare. 
  

Ny högtalaranläggning. 

Styrelsen beslutade att införskaffa ett PA system, bestående av 

trådlös mikrofon en heedset. Kostnaden landade på Ca: 5-6000 

kr. Den gamla utrustningen var helt otidsenlig, har för dålig 

effekt för att passa i den stora lokalen vid SIK,s GP-sal. 
  

Ny Hemsida. 

Under hösten så tog Lars Nordström över ansvaret för PROs 

hemsida. Lars har support från Cristina o Sören Snygg. 

PRO,s Hemsida fick ett nytt utseende och funktion den är nu 

kopplade till PRO,s Riksorganisation, nu går det att på ett enkelt 

sätt att nå alla Distrikt och föreningar i hela landet 
  

BOULE:  

Vi har under året haft 29 träffar från 30 april till den 3 dec. En 

mycket glad stämning har det varit.  

Vi var till Björklinge och tävlade i kval till DM med två lag med 

godkänt resultat. Kurt Wennberg var ansvarig för Boulen det är 

en anledning till den goda stämningen. 
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Ny Kassör 

Med hjälp av valberedningens  

Kurt Wennberg så fick vi en ny  

Kassör efter sommaren.  Ulf Lindberg. 
  

  

Höstfesten den 19 okt. uppe vid SIKs kafé ”Träffpunkten” 

Musik av Åke Persson mycket sång och trevliga tävlingar. 
  

Julfesten. Den 13 dec. i SIKs lokal GP-salen, 37 deltagare  

”Han Jansson” spelade. God mat från Sven Dufva. 
  

Nytt namn på Medlemsmöte vid Novembermötet. 

Styrelsen ville ändra på namnet och innehållet på våra medlems-

möten. Genom att kalla det för ”Medlemsträff” så kunde mötet 

hållas med friare former tex inga protokoll endast minnesan-

teckningar större flexibilitet på mötets program. Senare blev  

namnet  ”Trivselträff”. Mötet beslutade enl styrelsens förslag 

  

Skrivtolkar. 

Under hösten fick vi tillgång till skrivtolkar från landstingets 

Hörcentral. En beställning gjordes på tolkar till alla våra möten. 

Det blev uppskattat stöd för personer med hörselnedsättning. 

Denna förnämliga service är kostnadsfri 
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Storvretagården har en egen historia. 
 

Storvretagården var ursprungligen en bondgård med ladugård 

och mark omkring. Det röda huset var själva mangårdsbygg-

naden. Hemmanet ägdes av Enar Andersson. När Vattholma 

kommun behövde ny mark för skolor mm. så köpte kommunen 

hela hemmanet. Enar Andersson bodde kvar i huset till slutet av 

50-talet. På 1960 talet bildades ”Föreningen Storvretagården” 

Styrelsen bestod av representanter från olika föreningar. 

Medlemsavgiften bestod i att köpa andelar i föreningen, som 

fungerade som förvaltare och uthyrare av gården.  

Gården hyrdes av Ärentuna församling från 1974–1979 De 

bedrev barnverksamhet och söndagsskola på nedre planet, Det 

övre planet var uthyrt till ett privat hushåll. 

De första åren av 80-talet fick huset mer karaktären av 

föreningsgård. När Kommundelsnämnden började sin verk-

samhet så hyrde de hela huset fram till att nya Kommundels-

kontoret öppnades mitten av 80-talet. 

Därefter så blev Storvretagården åter en Föreningsgård. Till att 

börja med så fanns det två fasta hyresgäster i huset nämligen 

SIBK och ABF. De övriga lokalerna bokades i receptionen på 

KDN kontoret. Det fungerade bra med att hyra lokalerna fram 

emot 2001 och 2002 då uppstod det problem med bokning av 
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Storvretagården på grund av att Kommundelsnämnden hade 

placerat en Socialarbetargrupp där som kallade sig ”Kajutan” 

och de fick sitt kontor i Storvretagården. De gjorde anspråk på 

att få disponera hela nedre våningen för sig själva. Detta 

inverkade negativt på vår verksamhet. Vi fick då föra för-

handlingar med kommundelschefen och Kajutan om att få vara 

kvar med våra olika cirklar, körövningar och fredagsmöten. Vi 

fick schemalägga tider och dagar i lokalen. Resultatet blev dålig 

stämning till Kajutan. Kajutan flyttade ur lokalerna några år 

senare. 

Gården användes nu flitigt av många föreningar på kvällstid. 

Lions flyttade in som fast hyresgäst. Vi bedrev cirkelverksamhet 

på dagtid med matlagning, konst, bokcirklar och medlems-

möten. Efter det att Kommundelsnämnden flyttat så övergick 

lokalbokningarna till Fritidsförvaltningen. PRO-föreningen 

upptäckte efter ett tag att lokalerna var dåligt städade och dåligt 

underhållna. Vi ringde och skickade brev till Fritidsförvalt-

ningen och Fastighetskontoret klagade på underhållet med 

varierande(dåligt)resultat. Vi hade cirkelverksamhet och 

styrelsemöten till slutet av 2015. Eftersom föreningen fick fler 

medlemmar så blev det trångt i ”Storasalen”. Tankarna om en 

annan lokal började växa fram men var fanns denna lokal, några 

olika förslag diskuterades under hösten. 
  

Höjd hyra för Storvretagården. 

Från och med 1 jan 2014 så höjer kommunen hyran av Stor-

vretagården, ”markeringsavgiften” från 40 kr/tim. till 80 kr.  

Nu kändes det ännu mer angeläget att byta lokal med tanke på 

det dåliga skick föreningsgården har. 
   

Styrelsen vill byta Lokal. 

Styrelsen gav ordf. Aulis och kassören Ulf i uppdrag att teckna 

ett hyresavtal med SIK i första hand för våra medlemsträffar och 
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fester, som underlag för tider och dagar ut gjorde 2014-års 

program. 
  

Kulturinslag 2013. Programpunkter på våra medlemsmöten 

Kören Mixljud har uppträtt 5 ggr under året. 
  

Februari höll Börje Westergren föredrag om Ordenssällskap,  

Han berättade om sällskapens historia och verksamhet. 
  

Mars fick vi information och tips om de moderna telefonerna, 

och deras möjligheter av Tomas Persson. 
  

April berättade Sven-Inge Windal om sina upptäckter i Stor-

skogen. Han ställde frågan om området var bebott när Stor-

skogen som Storvretas högsta punkt steg upp ur vattnet. 
  

Maj gjorde 12 medlemmar en rundvandring med Eva HJärtner-

Holdar i Storvreta, hon visade på fornlämningar från våra första 

bosättare. En intressant visning. 
  

September berättar Ulla-Britt Morén om sin barndom, uppväxt 

och skoltid i Storvreta. En intressant berättelse om samhället 

förändring genom åren. 
  

Oktober återkommer Sven-Inge Windal berättar hur vårt minne 

fungerar när vi blir äldre. 
  

November gjorde studiecirkeln ”Vetenskapens historia” etto-

mologiska museet. En guide där visade på vår utvecklings 

historia. 
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2014 Ett år med stora förändringar. 

Knutfesten ägde rum den 11 januari i SIK,s kafé 

”Träffpunkten”  Förtäringen bestod av Ärtsoppa och Punsch. 

Man kan se av bilden att det var fullsatt i lokalen. Det fanns två 

långa bord till utöver detta. Vi var många 57 st. 

Musiken stod Åke Persson för tillsammans med vår sångkör 

hade de ett uppträdande med julsånger klädda i sina gula västar. 

Vi kan se delar av Mixljud. De sjöng även några roliga spex. 

Åke Persson spelade mjuka melodier på dragspelet i början av 

festen.  

Fortsättningsvis är bilderna tagna av Lars Nordström. 
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Årsmöte i ny lokal. 

Hölls den 7 febr. För första gången i SIKs GP-sal. Det var ett 

traditionellt årsmöte, men det var ett välbesökt, nu fick alla bra 

med plats. 

Till mötesordförande valdes Börje Westergren. 

Ett nyval till styrelsen och flera till övriga uppdrag. 

Nyval till styrelsen Ingegerd Wåhlin. 

Två lämnade styrelsen Arne Berg och Kjell Paulsson. 

Nyval reseorganisatör Ingegerd Wåhlin. 

Nyval kaffekommittén Christina Wenström. 

Nyval kaffekommittén Åke Wenström. 

Nyval Festkommittén Ann-Louise Rosendal. 

Nyval festkommittén Gerd Andersson. 

Agneta Persson lämnade uppdraget i Festkommittén 

Till Lotteriansvarig valdes Börje Lindström, efterträder Kjell 

Paulsson. 

Parentation för 6 medlemmar som avlidigt under året. 

Förtjänsttecken utdelas för 5-åriga uppdrag i föreningen till 

Åsa Jansson, cirkelledare och kaffekommittémedlem. Till 

Lennart Persson verkade i fest- och kaffekommittén. 

Hyreskontrakt Aulis informerade på årsmötet att ett flerårigt 

kontrakt har skrivits med SIK till en kostnad 10000 kr/år. Han 

menade också att i framtiden måste vi nog även flytta studie-

cirklarna från Storvretagården. 

 

Vårfesten den 12 april. 

34 deltagare 

Samling i SIK,s lokaler. 

Temat för vårfesten är 

Sillsexa. Här finns sill 

för flertal olika smaker, 

hårt bröd, ost. mm. 
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Vårfesten forts. 

Här en bra bild av vår 

speleman Åke Persson, han 

stod för musikunder- 

hållningen. Vi var i SIK,s 

kafé ”Träffpunkten” 

 

 

 

 

 

Här uppträder Nisse Östlin. 

Förmodligen drar han en rolig historia. 

 

Här uppträder 

vår egen sångfågel. Agneta Persson,hon 

leder allsången. Hon är även vår 

körledare för ”Mixljud” 

 

Ett uppskattat 

inslag var duet- 

sången av Börje                  

och Nils.  

 

Aktiviteter under våren. 

Vintersportdag den 4 febr. inbjudan 

från SPF Norunda vid tipptoppen det 

var 12 deltagare från PRO Storvreta. 

Aktivitetsdag den 13 maj i samarbete 

med SPF Norunda samling vid SIK,s Idrottsplats. Inbjuden var 

även Vattholma PRO som underhöll med deras sångkör. Vi var 

14 deltagare från Storvreta PRO.  
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Hösten började med en resa till Söderfors. 7 aug. 

Vi åkte med egna bilar till Söderfors. Resan var reserverad för 

medlemmar som inte var så rörliga, svårt med bussar ännu 

mindre Kryssningsbåtar. Initiativet till resan kom från Ulf 

Lindberg. Vi blev väl mottagna av Söderfors egen son och guide 

Gunnar Tholander. 

Vi besökte först Hembygdsgården med kaffe och en intressant 

berättelse. Därefter besök i Gammelgården, sedan ett Bildspel 

om bruket. Därefter en lunch på Herrgården. Dagen avslutas 

med ett besök i Änkehuset. Gunnar gjorde berättelserna intres-

santa och levande. Det finns många bilder från resan här är 

några exempel. 

Här en del av samlad i 

Hembygdsgården. 

  Så här satt vi vid 

Bildspelet 

 

Vid Lunchbordet 
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Två anmälde avhopp från styrelsen. 

Vår ordförande Aulis Heinonen bad att få lämna styrelsearbete 

pga. Hälsoskäl. 

Likaså Gudrun Östlin vår sekreterare kände att hon vill lämna 

styrelsearbetet pga. Hälsoskäl. 

 

Nyval till styrelsen 22 aug. 

Vid ett extra medlemsmöte så valdes Ingegerd 

Wåhlin till ordförande.  

Till sekreterare valdes Ann-Lousie 

Rosendahl. 

 

Vid samma möte så avtackades Aulis 

Heinonen och Gudrun 

Östlin för sitt arbete i Styrelsen 

Tömning av ABF-lokalen i Storvretagården. 

Slutet av Aug. Var det några från styrelsen någon mer som 

tömde lokalen på handlingar, pärmar mm. det mesta kastades 

även den gamla högtalaranläggningen plus mycket annat. Det 

material som skulle vara kvar förvarades i SIK,s förråd.  

Surströmmingsfest den 15 aug. 

Den hölls i SIK,s lokaler, 28 deltagare. En tradition som upp- 

skattas av surström-

mings älskare. 

Personer med en 

annan tradition fick 

välja sill. Här visas en 

del av sillbordet. 

Festens tema var 

lekar av olika slag. 
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Det var vår lekledare Ulf Lindberg som stod för idéer, var även 

domare 

Här håller damlaget på 

att lösa en uppgift i 

tävlingen 

Här får herrlaget instruk-             

tion av Ulf inför deras  

 uppgift. 

 

En av tävlingsgrenarna var att bygga 

så högt torn som möjlig med klossar 

från Kubbspelet. En tävling med 

många skratt och roliga kommen-

tarer.  

Strömmingen/sillen smakade 

alldeles utmärkt 

 

PRO Storvreta firar 55-år. 

Texten är ett utdrag från Lars Nordströms text från Hemsidan. 

2014-10-21 PRO firade i sin 55 åriga verksamhet med en stor 

jubileumsfest i SIK´s lokal vid Skogsvallen. Vi var nästan 60 

personer som hade kommit för att fira att föreningen hade verkat 

i 55 år. Festligheterna startade med lite mingel till Åke och 

Lennart´s musikala underhållning. Därefter bjöds vi till bords 

för att avnjuta en väl smakande tre rätters á la carte och som 

”blandades” med allsång och andra munterheter. Innan mid-
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dagen var avslutad inkom PRO Storvreta föreningens kör- 

MIXLJUD – och underhöll oss med en mycket underhållande – 

KVALKAD – över de år som gått sen starten av föreningen. Det 

var i form av sånger som varit populära under åren som gått och 

”stora nyhetshändelser från aktuellt” samt två sketcher om 

dagens och framtidens telefon- och datorsamhälle. 

Här vankas bubbel av 

något slag. 

Erik kokar kaffe. 

 

 

 

Det här ser väl  

festligt ut. 

Det fanns flera fint 

dukade bord. 

 

 

Här sjunger 

kören 

”Mixljud”. 
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Här läser Ann-Louise och Marianne om Historiska händelser. 

 

 

Sekreteraren och 

Ordförande tillsammans. 
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Jubileumsfesten. forts 

Föregående sida. Här läser Lars Nordström Tv-nyheter som 

varit de senaste åren. 

Här visas ett exempel på tidigare telefonpassning, telefon- 

svarare. Kören sjöng passande melodier till de olika sketcherna. 

Höstmötet 28 nov. 

Vår kassör Ulf Lindberg redovisade 584 kr i kassan. Likvida 

medel 30.186,72 kr.  Det är balans i budgeten just nu, men vi 

behöver få in mera pengar efter årsskiftet. Därför föreslog Ulf 

en höjning av årsavgiften med 10 kr till 280 kr. Mötet 

beslutade enligt förslaget. 

Ordförande Ingegerd Wåhlin meddelade att medlemsmötena 

från och med nästa år kommer att heta kanske ”Trivselträff” 

Inga protokoll behöver skrivas enbart minnesanteckningar. På så 

sätt får möten friare form. 

Mötets tema var att Mixljud sjöng ett antal julsånger, med 

ackompanjemang av Ulla-Britt Andersson och Birgit Ahlgren på 

cittra samt Åke Persson dragspel. 
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Julfesten den 12 dec. 

Texten och bilder av Lars Nordström från hemsidan, 

Fredagen 12 december hade ett femtiotal medlemmar samlats i SIK´s lokal 

för att avnjuta årets julbord. Julbordet omfattade alla de flesta  

traditionella julrätter från sill till julskinka - som intogs till julmusik på  

dragspel. Det var bara julgröten som fattades men det var tur för oss eftersom 

det inte fanns plats för mer mat efter det rikliga julbordet. Därefter kom Ulf  

och Agneta som ledde in oss i en mycket "tokrolig" och upp 

skattad "Pås-lek". Leken innebar att vi skulle klä ut oss i olika moment med 

hjälp av påsar på huvudet, papperstallrikar på öron, sockerbitar till tänder m.m 

varvat med korta sånger. Kvällen avslutades med kaffe och små gott till. Det 

"tokroliga" framgår klart av bilderna.  
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   Julfesten. Forts.                             

  

Under året har vi roat oss med följande aktiviteter. 

Februari underhöll Mixljud med sånger av Lasse Dahlkvist. 

Gunilla Hellund berättade om hans liv och gärning. 

April kom Göran Schnell och kåserade om Elvis Presley 

berättade sjung valda låtar av Elvis. 

Maj hade Mixljud sin vårkonsert. 

Augusti berättade Christer och Ingegerd Wåhlin om sin resa till 

Kroatien. 

September Berättade Ulla-Britt Andersson och 

hörselpedagogen Maria Gustavsson om hörselskador de 

berättade hur man kan göra det lättare för hörselskadade genom 

olika åtgärder i det dagliga livet. Det kan nämnas att det var 

Ulla-Britt som med-verkade till att vi fick skrivtolk från 

Hörcentralen, en service som är uppskattad, skrivtolkarna finns 

nu med vid alla våra möten. 

Oktober fick genom Nils Östlind försorg lite trafikinformation 

inför vintern, reflexer till exempel. 

November Uppträdde Mixljud med julsånger vid 

medlemsmötet 
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Friskvård Boule. 

Boule startade den 11 mars, med säsongavslut den 2 dec. Med 

nya deltagare och med gamla veteraner blev det 37 tillfällen till 

spel vid SIK,s Bouleplan. Om man slår ihop alla spelare så blir 

det 415 deltagare. Detta visar sig att Boulen är ett trevligt sätt att 

träffas. Kamratskap och positiva möten. Kurt Wennberg har 

varit ansvarig för Boulen under året. Storvreta fick ihop 2 

mixade lag till en tävling i Björklinge. Tävlingsresultatet blev 

inte så bra. 

 

2015 Omväxlande år. 

Året börjar traditionsenlig med Knutfest. Därefter blir det 

årsmöte med mera allvarligare ämnen. 

Tjugondag Knut är dagen då julen kastas ut...  

Lördag den 10 januari kastade vi i PRO Storvreta julen ut med 

en Knutfest i SIK´s lokal Skogsvallen. Traditionen att klä ut sig, 

enligt gamla vanor, var något som vi hoppade över för att direkt 

gå till bords för att inta lite god mat och dricka. Under fest-

kvällen underhöll Ulf oss med många klurigheter och gissnings-

lekar samt att Agneta ledde allsången. Festligheterna avslutades 

med en tävling mellan ett dam- och herrlag i att så snabbt som 

möjligt med bara kniv och gaffel äta upp en choklad kaka. 

Här till höger ser vi ett 
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exempel hur man äter choklad kaka med kniv och gaffel 

 

 

Här visas ett av de dukade borden 

 

 
 

 

 

 

 

Årsmötet 6 febr. SIK PK-salen. 

Ordförande Ingegerd Wåhlin tände 4 ljus, ett för varje medlem 

som avlidit under 2014. Margit Strömbom, Mary Isaksson, 

Anna-Lisa Höjegård, Ingemar Wirdhall. Vi hedrade deras minne 

med en tyst minut. Därefter läste Ulla-Britt Morén dikten ”Det 

är vackrast när det skymmer” av Per Lagerqvist. Som avslutning 

sjöng vi första versen av psalmen ”Blott en dag” unisont. 

Här ser vi Ulla-Britt läser dikten. 

Börje Westergren valdes till års- 

mötesordförande.  

Nyval till styrelsen. Ingegerd 

Wåhlin Ordförande på 2 år. Ann-

Louise Rosendahl sekreterare på 

2 år. Sixten Hultman 1 år. 

Övriga nyval. Berit Sjulander. 

Friskvårdsansvarig 2år. 

Förtjänsttecken för 5 års förtroende uppdrag tilldelades Gudrun 

Östlin, Roland Ahlgren samt Lillemor Jancke. 
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Avtackningar med blommor till följande som lämnade sina 

uppdrag. Anita Heinonen, Agneta Persson, Lizzy Westergren, 

samt Åsa Jansson. Börje Westergren avtackades också för sitt 

uppdrag som årsmötesordförande. Välbesökt möte 63 personer. 

Styrelsen ingår följande personer: 

Ordförande. Ingegerd Wåhlin. 

Sekreterare. Ann-Louise Rosendahl. 

Kassör. Ulf Lindberg. 

Studieorganisatör. Birgit Ahlgren. 

Reseansvarig. Sixten Hultman. 

Medlemsansvarig. Kerstin Wennberg. 

Ledamot. Agneta Persson. 

Ledamot/ Hemsidaansvarig. Lars Nordström. 

                                               På bilden kan ni se fyra ljus tända. 

 

Föreningens årliga vårfest genomfördes i hög stämning 

med god förtäring och andra roliga inslag. 

På lördagskvällen den 9 maj genomförde föreningen sin årliga 

vårfest. Runt ett trettiotal medlemmar hade slutit upp för att fira 

vårens intåg. Det 

startades med en 

fördrink under allmänt 

mingel - innan 

festkommittén bjöd in 

oss till att smaka på 

kvällens festmeny från 

Sven Duva. Det lät sig 

väl smaka på de olika 

rätterna i menyn - som 
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intogs under musik och sång som vår spelman Åke stod för. 

Därefter utmanades deltagarna i att tävla i ringkastning där 

priserna var ett antal lotter beroende på erhållna poäng men det 

var ingen som lyckades att uppnå tävlingsledaren Ulfs 

"poängmål".Avslut-ning då serverades det kaffe och kaka 

samtidigt som drag-ningen i lotteriet genomfördes. 

På bilden kastar Kurt ringar i hopp om att få höga poäng. En 

ring är ju på plats. 

Text bild av Lars Nordström 

 

Sista styrelsemötet före sommaren, 1 juni 2015, genomfördes 

på M/S Rosella. Resan var en kombination av styrelsemöte och 

konferensresa. Till konferensresan inbjöds deltagare i kaffe- och 

festkommitté. Tema för konferensen var en utvärdering av 

upplägg på trivselträffar, fester och resor. 

 

Resan till Dalarna den 8 juni tillsammans med föreningarna 

Eriksberg, Södra Hagunda och Svartbäcken.  

Delar av texten från Lars Nordström, likaså bilderna. 

2015-06-08 Vi var nästan trettio pensionärer från Storvreta som 

tidig morgonen den 8 juni statade resan till Dalarna. Bussen 

fylldes på efterhand med pensionärer från såväl Svartbäcken 

som Södra Hagunda PRO föreningar så att bussen var nästan 

fullsatt när vi lämnade 

Uppsala. Eter en stärkande 

kaffetår med smörgås fick vi 

en guidad tur i Torsångers 

kyrka. Vi for sedan vidare till 

Insjöns Väveri vi fick en 

djupträngande information hur 
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en vävstol fungerar. Välsmakande buffé på Moskogen Världhus 

innan vi for vidare till Halstaholm. 

Surströmingsfest 

2015-08-16 På fredagskvällen föreningens regi men även sill 

bjöds till de som inte "älskar" något överjäst mat...Vi var nästan 

40 st. glada själar som hade hörsammat kallelsen att få läska sig 

med surströmming och sill. Vi inte bara åt, drack och sjöng 

under kvällen.... utan vi fick även pröva på lite olika tävlingar 

under ledning av Ulf Lindberg 

 

Lekledaren Ulf 

instruerar hur vi 

tävla i ordleken. 

 

Medlemsvård/Medlemsvärvning 

Medlemsansvarig Kerstin Wennberg och Christer Wåhlin har 

skickat ut 103 brev till nyblivna 65 åringar i vårt Postnummer 

område. De har gjort personliga besök hos medlemmar som har 

haft olika behov av kontakt även med ett flertal telefonsamtal. 

Styrelsen har även skickat inbjudan till en speciell träff för 

medlemmar med låg närvaro på våra möten det kom 6 st.  

 

Nytt sätt att träffa nya ”pensionärer”. 

Styrelsen har inbjudit ett 60 tal ”nya” 65-åringar till en 

träff/möte, där vi fick presentera PRO och vår verksamhet det 
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kom 6 st. alla blev medlemmar. 

 

Utöver, Resor och ”Trivselträffar” så ordnas olika besök. 

Föreningen har en studiekommitté som tar fram idéer till  

studiebesök och kulturprogram. 

Tre olika Modevisningar. 

Studiebesök på Linnéskammare 16 delt. 

Studiebesök på Andersson och Tillmans Chark 10 delt. 

Studiebesök på Bror Hjorts hus 10 delt. 

 

Nytt för i år är V-75 PUB-Kväll  

En träff på våren och en på hösten. Det går ut på spela på V-75 

deltagarna köper andelar i spelet. När det är uppehåll mellan 

loppen provar vi olika Öl med korv som tilltugg. 

 

Teaterbesök. 

Två teaterbesök i år på föreställningen om ”Frank Sinatra” och  

Musikalen ”La cageaux folles” båda på Stadsteatern.  

Gunilla Hellund var Teaterombud, hon presenterade spel- 

programmen på Stadsteatern på hemsidan och vid våra 

medlemsträffar det var enkelt att komma med till teatern. 

 

Studier. 

Bedrivs i form av studiecirklar i samarbete med ABF. 

Följande verksamhet 2015: 

Matcirklar, Rune Carlsson, Allan Jansson och Sven Dahlin. 

Konstcirkel Birgit Ahlgren. 

Läsecirkel Gerd Andersson. 

Bokcirkel Åsa Jansson. 

Kören ”Mixljud” Börje Westergren. 

Träslöjd Thord Larsson. 

Datakunskap Ingegerd Wåhlin. 

Vinkunskap Gunilla Hellund, Agneta Persson. 



74 

 

Vid sammanräkning av cirkeldeltagare blir det 184 st. fördelat 

på 20 cirklar. 

 

Friskvård: Boule ansvarig var Kurt Wennberg.  

Texten nedan av Kurt 

Boulen startade den 16 mars 2015 och avslutades för säsongen 

den 1 december 2015. Det blev 39 gånger med både nya och 

gamla veteraner som spelade och hade kul. Totalt har det varit 

42 deltagare. Vi hade 2 lag som spelade i Björklinge vilket var 

kval. till PRO DM med mindre framgång. I samband med 

boulen den 1 september grillades det korv och även spelades 

kubb. Vi har vid ett tillfälle varit i Hammarskog och spelat med 

PRO Södra Hagunda. Detta var uppskattat. Som avslutning 

spelade vi i Gottsunda Hallen och därefter intogs måltid på 

Restaurang Vreten för den som ville. 

Humöret på topp under höstfesten... 

Även här är texten av Lars Nordström.  

2015-10-19 Nästan femtio medlemmar hade kommit till årets 

höstfest. Vid ankomsten serverades välkomstdrink med tilltugg i 

väntan på att huvudrätten 

skulle dukas fram - i 

form av helstek, kryddig 

fläskfilé till en 

välsmakande 

potatisgratäng och grön-

saker. Därefter 

utmanades vi i en tävling 

- "vad äger och hur lever 
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vi medlemmar" - Gunilla och Nisse var de tappra som antog 

utmaningen. Vad vore en föreningsfest om inte Ulf kom med en 

klurig tävling efter maten - "Vilka är kryddorna" - som vanns av 

Gunilla Hellung. Kvällen avslutades på sedvanligt vis med kaffe 

och äppelkaka samt lotteridragning. 

Höstfesten: 

Ett exempel på 

frågor som gesterna fick svara på. 

Julfest med tomtebesök... 2015-12-15 

 Här är Festkommittén i full gång med julmaten, kommittén gör 

en förnämlig insats vid varje fest. Den kan inte nog uppskattas 

för deras arbete som förgyller våra fester. 

Julfesten forts. 

Drygt ett femtiotal 

medlemmar hade 

samlats till att börja 

med i en av SIK´s 

lokaler, Skogsvallen - 

för att fira den 

annalkande julhelgen. 

Det startade med lätt mingel i 

Träffpunk-ten där vi bjöds på 

glögg med gott till-tugg. 

Därefter bjöds vi till bords GP-

salen där vi serverades en 

mycket välsmakande jultallrik 

med till hörande vishäfte för 
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oss att sjunga lyfta fram en härlig julstämning med hjälp av 

Lennart på gitarr och Åke på dragspel vilka även  

 under hela kvällen stod för en underhållande musik. Tomten 

kom och delade ut många priser i kvällens lotteri. Kvällen 

avslutades med kaffe och kaka samt dagen till ära även dans för 

den som hade "spritt i benen".   

”Äntligen” Damernas! 

Tjejkvällen med mannekäng uppvisning.  

På torsdagskvällen den 9 april var det "tjejkväll" inom PRO 

Storvreta i den bemärkelsen att det var en träff endast för 

"seniortjejer". Kvällen började 

med att vår ordförande Ingegerd 

hälsade alla hjärtligt välkomna 

och till det bjöds det på 

välkomstdrink med tilltugg. 

Sedan var det dags för kvällens 

damer att få ta del av det senaste 

i klädmode. Mannekänger var ett antal av våra egna vackra 

medlemmar som i ett antal olika dresser visade vad som skulle 

vara det senaste inom 

vårmodet. Därefter bjöds det 

på kycklingsallad, med vitt 

eller röt vin för den som 

önskade detta. Kvällen 

avslutades med den 

sedvanliga kaffetåren med en 

kaka till. 
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Bilder från mannekäng upp- 

Visningen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


