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FÖRORD. 

 

Denna skrift är en minnesskrift över åren från vårt 50 års jubileum fram till vårt 

60 år;s jubileum 2019. Skriften innehåller en kort historik från de första 50 

åren. Vill man veta mera om den tiden finns skriften ”STORVRETA PRO 

föreningen 50 år”. Den skriften tog vår medlem Arne Berg fram, när föreningen 

fyllde 50 år. Han har även varit till stor hjälp vid tillkomsten av denna skrift. 

Många texter och bilder är också från vår hemsida för vilken Lars Nordström 

ansvarar. Fotografier från medlemmar är också ett bra komplement vid 

framtagande av skriften. Ulf Lindberg är den som har sammanställt skriften. 

Styrelsen hoppas att skriften skall vara till gagn och glädje för våra medlemmar 

nu och för kommande generationer PRO;are. 

Vi vill också tacka följande företag som bl.a. skänkt priser till våra 

Jubileumslotterier, vilket bidraget till att begränsa kostnaderna för vårt 

jubileum, företagen är: CITY GROSS Boländerna, EKERÖLINJEN, ICA Solen, ICA 

Kvantum, KOCKEN & KALLSKÄNKAN, LINDVALL KAFFE, SPECSAVERS, VOBIS, 

VIKING LINE, WILLYS Gränby, WENECO, BILAKUTEN i Storvreta AB. 

 

Ingegerd Wåhlin.                                                       
Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    3 

 

MINNESSKRIFT STORVRETA PRO 60 ÅR 

 

ÄRENTUNA/STORVRETA PENSIONÄRSFÖRENING. 

Pensionärsföreningen bildades den 6 sept. 1959. Hälsningsanförandet höll J.R. 

Ekelöv Vattholma. En trio stod för musikunderhållningen. Därefter höll Hjalmar 

Johansson ett tal under rubriken  

”Harmoni och trivsel –en lycklig ålderdom” 

 

 

 

 

 

J.R Ekelöv valdes att leda detta första historiska möte. 27 pensionärer ingick vid 

starten. Mötet beslutar om namnet Ärentuna/Storvreta Pensionärsförening. 

Till styrelse valdes Martin Johansson Ordf. Hjalmar Rydberg Kassör, Inez 

Karlsson sekreterare, som ledamot K.J. Pettersson och Karl Kvist. suppleanter 

Verner Andersson, Agnes Jansson och Edit Johansson. Medlemsavgiften 

bestämdes till 3 kr/år + 25 öre till en medlemsbok. Beslutade även om en 

inträdesavgift på 25 öre. 

 

Första medlemsmötet 11 okt. 1959: 
Beslutades att inför varje möte skicka ut kallelsen med post till medlemmarna. 

Mötena hölls på söndagarna kl. 14,00 i Gamla skolan i Storvreta. Kaffe med 

bröd 1kr. Styrelsemöten hölls hemma hos någon av ledamöterna. Vid ett 

styrelsemöte den 27 nov. 1959 hos Agnes Jansson beslutades att ha julfest med 

julklappar med ett värde av 1kr.  

Gamla Skolan (Röda Skolan). Den låg där Vretens förskola nu ligger. Gamla 

skolan byggdes 1917, användes för skolverksamhet fram till 1966. Huset revs 

1981. 

 

”Han gav många exempel i sitt tal på att förströelse och 

underhållningsverksamhet inverkar positivt på livet som 

pensionär. Talet slutade med att framhålla hemligheten med att 

inte bli gammal i sinnet utan hålla sig själv aktiv  i gemenskap 

med andra” 
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Medlemsmöten och Årsmöten hölls som regel i nuvarande Ärentuna bygdegård, 

på den tiden hette den ”Årentunagården”  

 

Helt verksamhets år 
Årsmötet 19 mars 1961. Det första med helt verksamhetsår. Hela styrelsen 

omvaldes. Ett intressant beslut var att de taxiresor som medlemmarna behöver 

till möten skall nu betalas av föreningen med halva beloppet. Årets utflykt skall 

gå till Österby, Löfsta, Forsmark och Öregrund. Föreningskassan skulle bidra 

med 150 kr som förstärkning till resekostnaden. 

Ordförandeklubban 

På styrelsemötet den 6 mars 1962 berättade den nye ordföranden Gustav Blom 

att 1:e ordförande Martin Johansson hade tillverkat klubban. Nu beslutade 

styrelsen att hans namn skulle ingraveras på klubban.   Se nedan 

 

Ordförandeklubban är ca: 50 år. Den har förvaltats  

av 24 olika ordförande 

genom åren. 

 

 

 

 

De bokstäver som står på klubban är förkortning för Ärentuna Storvreta 

Pensionärs-förening. 

Fanan. 

Årsmötet 1968 beslutades att köpa en fana. Föreningen hade vid det laget 

redan samlat in 800 kr till ett speciellt postgirokonto som användes för 

fortsatta insamlingen. 

Invigning av fanan. 

Medlemsmötet den 14 juli 1968 invigdes den nya fanan. PRO distriktets 
konsulent Valdemar Plan förrättade invigningen av fanan.    Medel till fanan 
har ordnats genom frivillig insamling av medlemmarna på initiativ av Hjalmar 
Nilsson. Han avtackades speciellt för hans insats när det gäller insamlingen. Till 
Fanbärare valdes Emil Östergren ersättare Karl Pettersson. Fanan är av 
sidentyg, dubbelsidig med handbroderad text. Blå vacker färg. Tillverkad av 
Dekorations Ateljé Sten Ericsson i Köping. 
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Fanan skulle användas vid 

högtidliga tillfällen, tex.  

vid en begravning av en 

PRO-medlem. Fanan skulle 

då hållas uppe bredvid 

kistan och fällas framåt över 

båren vid ceremonin. 

Vid nationaldagen 6 juni 

1996 deltog PRO med fanan 

första gången, vem som bar 

fanan framgår inte. Bengt 

Larsson bar fanan 1998. 

Arne Berg bar fanan åren 2001 - 2008. PRO var tillsammans med SPF, SIK och 

Skauter. Flaggorna gick första ledet på tåg som gick från Centrum ner till 

Församlingsgården. Det visade sig att det var svårigheter att få någon ta 

uppdraget som Fanbärare. Ordförande fick ställa upp vid sådana tillfällen.  

På ett möte våren 2006 väckte vår tidigare ordförande en fråga om mötet 

kunde välja fanbärare vid tex begravningar av PRO medlemmar. Mötet 

beslutade att upphöra med att bära fanan 

Sista gången med fanan. 

Parad med fanan var åter-
kommande varje 6 juni i minst 10 år. 
Den 6 juni 2008 bar Arne Berg vår 
PRO-fana från Centrum i ett 
gemensamt tåg till 
Församlingsgården för sista gången. 
Från och med detta år medverkade 
inte PRO i nationaldagsfirande med 
Ärentuna församling.  

 

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 

http://www.pro.se/PageFiles/335440/IMGP0511.JPG
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Nytt namn på Medlemsmöte vid Novembermötet. 

Styrelsen ville ändra på namnet och innehållet på våra medlemsmöten. Genom 

att kalla det för ”Medlemsträff” så kunde mötet hållas med friare former tex 

inga protokoll endast minnesanteckningar större flexibilitet på mötets 

program. Senare blev namnet ”Trivselträff”. Mötet beslutade enligt styrelsens 

förslag. 

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. 

 

Storvretagården nämndes 1:a gången som ny lokal 
Styrelsemöte den 6 sept. 1961. Fördes en diskussion om köp av andelar i 
föreningen Storvretagården. 100 kr kostar varje andel i föreningen. Alternativet 
var att betala hyra vid varje tillfälle 

Hyran för Storvretagården 100kr/år 
Pensionärsföreningens Årsmötet 18 mars 1962. Meddelades det att hyran för 
Storvreta-gården blir 100 kr/år. Man beslutade att betala för ett år, man 
beslutade också att hos Vattholma kommun begära 1000 kr/år i bidrag. En 
ökning med 300 kr, lika för båda föreningarna Vattholma och Ärentuna. 
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Storvretagården till glädje och krångel 

Storvretagården var ursprungligen en bondgård med ladugård och mark 

omkring. Det röda huset var själva mangårdsbyggnaden. 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. 

 
 ”Föreningen Storvretagården” bildades 1960 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 privata hushåll. De första åren av 80-talet fick huset mer karaktären av 
Föreningsgård. När Kommundelsnämnden började sin verksamhet så hyrde de 
hela huset fram till att nya Kommundelskontoret 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 2002. Därefter uppstod det problem med bokning av 
Storvretagården på grund av att Kommundelsnämnden hade placerat en 
Socialarbetargrupp där som kallade sig ”Kajutan” 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 
förhandlingar med kommundelschefen och Kajutan om att få vara kvar med 
våra olika cirklar, körövningar och fredagsmöten på dagtid. 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 
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medlemsmöten. 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 Fritidsförvaltningen 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 ”Stora salen”. Tankarna om en annan lokal började växa fram 
men var fanns denna lokal? Några olika förslag diskuterades under hösten. 

Det blev många skrivelser om Storvretagården. 

Det kom till förenings kännedom under sommaren 2015 att Storvretagården 

skulle stängas kanske rivas eller renoveras. Detta föranledde styrelsen ta 

kontakt med kommunen. Vid första kontakten med Fritidsförvaltningen efter 

sommaren bekräftades att från och med 1 jan 2017 skulle gårdens uthyrning 

upphöra. Även nu under hösten hade i princip bokning av lokalen upphört 

eftersom Kommunfastigheter har taget över huset. Det visade sig att PRO 

kunde använda lokalerna till studiecirklar under hösten. Men på grund av 

osäkerheten med lokalerna och det dåliga underhållet, dåliga städningen ville 

styrelsen ha en mer permanent lösning på lokal frågan. Nu börjar 

skriftväxlingen med kommunens olika instanser för att få besked hur det blir 

med lokaler för PRO efter 1 jan. 2017. Fyra (4) brev till 

Stadsbyggnadsförvaltningen under hösten. Ett (1) brev till avd. 

Sportfastigheter. Ett (1) brev till Politiska ledningen för Sport och Fritid. Även 

ett brev till vår lokala (s)förening. 

Vår ordförande Ingegerd Wåhlin skrev en insändare till UNT för att på så sätt 

uppmärksamma problemet med föreningslokaler här i Storvreta. Resultatet av 

alla kontakter och brev slutade med att ingen kunde göra något åt detta den 

närmaste tiden. 

Alla bekräftade att Storvretagården stängs från den 1 jan. 2017.  

Som tur var styrelsen förutseende och tecknade hyreskontrakt hos SIK, 

lokalerna vid Idrottsplatsen, där kunde vi boka lokal på tider som passar oss. 

Hade inte detta varit möjligt skulle det blivit krisartat för PRO. 

Två Studiecirklar i matlagning kunde med viss möda hålla till i kök och matrum. 

Cirkeln i konst hade också sin verksamhet i Storvretagården under sista året. 

Bokcirkeln höll till i Biblioteket. Sångkören flyttade upp till SIK;s lokal GP-salen. 

Det var ofta stökigt och ostädat i Storvretagården.  Studiecirklarna i 

Vinkunskap höll till på två ställen i kvartersgårdar en på Himmelsvägen den 

andra på Skymningsvägen. Verksamheten kunde hållas igång. 
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Tömning av ABF-lokalen i Storvretagården. 
Slutet av Aug. 2015 var det några från styrelsen som tömde lokalen på 
handlingar, pärmar mm. det mesta kastades även den gamla 
högtalaranläggningen plus mycket annat. Det material som skulle vara kvar 
förvarades nu i ett förråd som vi hyr av Storvreta IK 

 
 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 GP-salen. 

Ny Hemsida. 

Under hösten så tog Lars Nordström över ansvaret för PRO;s hemsida. 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 

Medlemslotteri. 

Våren 2015 beslutade styrelsen att vi skulle förstärka vår ekonomi med ett 

medlemslotteri omfattande 50st lotter á 100kr. Upplägget skulle vara att man 

fick teckna sig för nummer mellan 1 och 50. Vinstvärdet skulle vara ca. 60% av 

inkomsten. Dragning skulle vara vid vårt sista möte för våren. Om allt slog väl ut 

skulle vi fortsätta under hösten. Allt slog väl ut och vi måste öka till 75 nummer 

och lotteri rullar fortfarande med dragningar på våren och vid höstmötet. 

Friskvårdskort. 

2016 beslutade styrelsen att vi skulle satsa på friskvård. Som hjälp att 

medlemmarna skulle komma i gång med olika friskvårdsaktiviteter och därmed 

må bättre togs ett friskvårdskort fram. Tanken var att om man utförde någon 

aktivitet som var listade på kortet så skulle man notera det. När man bokfört 

minst 35 aktiviteter på ett halvår då var man med i ett lotteri med vinster som 

berör hälsan. 

Följande personer har varit föreningens ordförande under åren. 

1 Martin Johansson   1959 till 1961-09-17. 

2 Gustav Blom    1961 09-17 till  
3 Hjalmar Nilsson    1965 till 1968. 
4 Bernhard Pettersson  1968 till 1968-09-15. 
5 Inez Karlsson    1968-09-15. 
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6 Hjalmar Nilsson    1970 till 1971. 
7 Helga Rådman    1971 till 1982. 
8 Henrik Hultin    1982 till 1983. 
9 Kristina Karlsson  1984 till 1988. 
10 Alvar Gustafsson  1988 till 1990. 
11 Anna-Lisa Höjegård  1990 till 1994. 
12 Carl Hartman    1994 till 1996. 
13 Lars Jansson     1996.till okt.  
14 Gunborg Fredriksson  1996 okt. till 1997. 
15 Sture Morén     1997 till 1998. 
16 Gunborg Fredriksson 1998 till 1999. 
17 Allan Fahlén     1999 till 2004. 
18 Sven Dahlin     2004 till 2006. 
19 Allan Fahlén     2006 till 2007. 
20 Aulis Heinonen    2007 till 2014. 
21 Ingegerd Wåhlin       2014 till……. 

  

Ett årsmöte som var speciellt det 

var års-mötet 1965 första mötet i 

Storvretagården 

Detta möte skrev UNT en artikel 

om.   

Under 1960 talet hade UNT ett 

flertal artiklar om vår 

föreningsverksamhet.  

Se i vår 50- års skrift.  

Vi kan notera att Helga Rådman 

var ordförande i 10 år hon var den 

som suttit längst tid som 

ordförande.  

Gunvor Fredriksson var vice ordf. 

1996 till 1998 Hon fick överta 

ordförande posten efter det att Lars-Olov Jansson lämnade uppdraget. Likaså 

fick Gunvor ta över när det tragiska hände med Sture Morén avled två dagar 

efter invald som ordförande 1998.  

Styrelserna hade som regel ca: 7 ledamöter. Arbetsuppgifterna fördelas till Vice 

ordf. Kassör, Reseledare, Studieorganisatör. Arvoden till styrelsen beslutades 

på Årsmötet 1994. Årsmötet 2002 beslutade att inga arvoden skulle utgå. 
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Allan Fahlén fick som nyvald ordförande 1999 fick det svåra uppdraget att 

ordna med 40 års jubileum samma år. Vid vårt 50 års jubileum var Aulis 

Heinonen ansvarig ordförande. Den första bild på en styrelse är från 2008. 

Styrelsen 2008.  

Gunilla Hellund, Kjell Paulsson, Arne 

Berg, Ingrid Berg, Agneta Persson, Roland 

Ahlgren, Sittande Ordförande Aulis 

Heinonen. 

 

 

Styrelsen 2009 reseledaren Kjell 

Paulsson saknas på bilden. Ny 

ledamot stående Allan Jansson 

vald till Vice ordf.  

Styrelsen 2010 och 2011 var intakt 

från 2009. 

 

Styrelsen 2012 

Arne Berg, Birgit 

Ahlgren, Berit Åhr, 

Gudrun Östlin Kjell 

Paulsson, Aulis 

Heinonen, Kerstin 

Wennberg och Agneta Persson. Kurt 

Vennberg fotograf separat bild. Nu 

har styrelsen ökat till 

9 ledamöter 
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Arne Berg avtackades på ett fint 

sätt med ett diplom och en fin tavla, 

Med anledning att Arne slutar som 

sekreterare efter 10 år.   

 

 

 

 

 

Styrelsen 2013. 

Lars Nordström, Aulis Heinonen Ordf. 

Birgit Ahlgren, Kjell Paulsson, Gudrun 

Östlin, Kerstin Wennberg, Berit Åhr. 

Agneta Persson, samt Arne Berg som 

fotograferade. 

 

Tragisk händelse 2013 

Vår kassör Berit Rosén-Åhr avled i maj, tragiskt, 

sorgligt.   

Styrelsen skickade kondoleansbrevtill Berits make.  

 

Ny Kassör 

Med hjälp av valberedningens Kurt Wennberg så fick vi 

en ny Kassör efter sommaren.   

Ulf Lindberg. 
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 Årsmöte 2014 i ny lokal. 

Hölls den 7 febr. För första gången i SIK;s GP-salen. Det 

var ett traditionellt årsmöte. Det var ett välbesökt, nu 

fick alla bra med plats.  

Under sommaren anmälde vår Ordförande Aulis 

Heinonen att få lämna styrelsearbete pga. hälsoskäl, 

likaså Gudrun Östlin vår sekreterare. 

Nyval till styrelsen Ingegerd Wåhlin 

som ordförande och Ann-Louise Rosendahl som sekreterare. 

Två lämnade styrelsen Arne Berg och Kjell Paulsson. 

Vid samma möte så avtackades Aulis Heinonen och Gudrun 

Östlin för sitt arbete i Styrelsen. 

Styrelsen för 2015 är: 

Ordförande. Ingegerd Wåhlin. Sekreterare. Ann-Louise Rosendahl. Kassör. Ulf 

Lindberg. Studieorganisatör. Birgit Ahlgren. Reseansvarig. Sixten Hultman. 

Medlemsansvarig. Kerstin Wennberg. Ledamot. Agneta Persson. Ledamot. 

Hemsida ansvarig. Lars Nordström. Sammanlagt 8 ledamöter. 

Styrelsen 2016. 

Nu har ledamöterna i styrelsen ökat till 10. 

Lars Nordström, 

Birgit Ahlgren, Ulf 

Hansson, Ulf 

Lindberg. 

Kerstin Wennberg, 

Ian Boström, 

Sixten Hultman, 

Eva Tverin, 

Sittande Eva 

Arvidsson och ordf. 

Ingegerd Wåhlin. 

En ide med många i styrelsen var att kunna delegera uppgifter till ledamöter 

som fick olika uppdrag och bilda grupper.  
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Styrelsen 2017 

Styrelsen var i stort intakt från 2016. Sixten Hultman avgick och två nya 

personer valdes in nämligen Sören Johansson. Per Eriksson nu består styrelsen 

av 11 ledamöter. 

Styrelsen 2018.  Var intakt sedan 2017. 

 

  Ordf. Ingegerd Wåhlin       Vic. Ordf. Ulf Hansson     Sek. Ianeric Boström         

 

  Kassör Ulf Lindberg          Studiorg. Birgit Ahlgren       Led. Kerstin Wennberg           

 

 Led. Lars Nordström     Per Eriksson          Eva Tverin        Eva Arvidsson 

Årsmöten och traditioner. 

Årsmötenas dagordning styrs ju av stadgarna. En tradition som varat i många år 

är parentation, en minnesstund för avlidna under året. Det tändes ett ljus för 

varje avliden medlem. Från 1996 har Ulla-Britt Morén läst en dikt av kända 

författar, hon har bidragit med detta varje parentation ända fram till 2016 

vilket blir 20 år. Efter diktläsningen så sjöngs det unisont psalmen ”Blott en 

dag….. denna tradition förekommer fortfarande vid årsmöten. 
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2017 skapas en ny tradition där ”MixLjud” ersätter Ulla-Britt Morén med en 

lämplig sång. 

 

 

Studie- och arbetsresor på M/S Rosella 

2015 beslutade styrelsen att sista styrelsemötet på våren skulle läggas som 

konferensresa tillsammans med någon av föreningens kommittéer. Bilder 

saknas från den första resan då Kaffe och Festkommittéerna deltog.  

2016 var det tillsammans med studiecirkelledarna. Då visade PRO Storvreta 
åter att föreningen med sina medlemmar har den magiska dragningskraften.. 
vart vi än åker blir vi utsatta för våra olika fans. Bakgrunden var den att när 
styrelsen med cirkelledarna höll arbetskonferens på M/s Rosella blev vi åter 
uppvaktade av några av våra kända fans men som alltid ställde vi upp och skrev 

https://www.pro.se/PageFiles/336417/P1040411.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/336417/P1040443.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/336417/P1040444.JPG
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autografer samt signerade olika klädes plagg….allt avlöpte till allas glädje och 
goda minne som alltid försöker vi att inte väcka för stor uppmärksamhet därav 
höll vi oss i bakgrunden så mycket som möjligt som bilden visar. För dom som 
glömt vilka våra ”uppvaktande fans” var ett litet förtydligande: Männen 
("fansen") i förgrunden är från vänster Clas-Göran Hederström – vann 
Melodifestivalen 1968 med låten "Det börjar verka kärlek banne mig" och 
Ragnar Dahlberg han var bland annat programledare för Café Norrköping och 
Go´kväll under 1980 och 1990-talen. 
2017 På måndagen den 22 

maj höll föreningen sin 

”planeringsdag” inför 

kommande aktivitet 

ombord på M/S Rosella. Vi 

var 17 stycken funktionärer 

inklusive styrelsen. Väl 

ombord startade vi direkt 

med grupparbeten där vi 

planerade och knäckte 

idéer för P-dagen den 6 

sept. och även föreningens kommande 60 års jubileum 2019 ”ventilerades”. 

Det gäller att vara ute i tid med olika uppslag och förfrågningar om lokal, 

catering, underhållare etc. Har du idéer till vad som kan ingå i ett jubileum så 

kontakta någon i styrelsen så tar vi med det i kommande planeringsarbete. 

 

MEDLEMSMÖT SOM BLEV TRIVSELTRÄFF. 

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. 
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PRO kören från Rasbo-Rasbokil 

”Våghalsarna” Uppträder. 

Även kören från Vattholma har varit 

här. 

En barnkör från Förskolan 

”Lillvreten” den låg i huset bredvid 

Storvretagården 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 träslöjd. 

Trafikinformation Nils Östlin visar på vikten med reflexer fick hjälp av en 

representant från NTF bl.a. Nils återkom vid flera tillfällen. 

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. 

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 
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svårt sjuka så åker kontakt-ombuden hem till deras bostad med en blomma, de 

håller kontakt även per telefon. 

Kulturinslag 2013.  

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 utvecklingshistoria. 

Höstmötet 28 nov.  
Vår kassör Ulf Lindberg redovisade att våra Likvida medel är 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 80 kr. Mötet 
beslutade enligt förslaget. 

Ordförande Ingegerd Wåhlin meddelade att medlemsmötena från och med 
nästa år kommer att heta ”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. 

Under 2014 har vi roat oss med följande aktiviteter. 
Februari underhöll Mixljud med sånger av Lasse Dahlkvist. Gunilla Hellund 
berättade om hans liv och gärning. 



 

    19 

 

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 medverkade 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 

 

Medlemsvård/Medlemsvärvning 

Medlemsansvarig Kerstin Wennberg och Christer Wåhlin har skickat ut 103 

brev till nyblivna 65 åringar i vårt Postnummerområde. 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.  

Trivselträff ersätter månadsmöte 2015 

Årets första medlemsmöte inleddes 

med namnbyte på vårt månadsmöte. 

Hädanefter ska vi namn ge våra 

månadsmöten med TRIVSELTRÄFF att 

under mindre formella former umgås 

och byta information i föreningen samt 

med ett underhållande eller informativt 

TEMA. Dagens tema stod Bengt Troberg 

för, som är gravt synskadad sedan 

tonåren, genom att berätta för oss hur 

det är att leva som synskadad i dagens 

samhälle och vilket föreningsstöd som 

finns för synskadade. Han avslutade dagens tema med att på sin akustiska 

gitarr ge oss ett mycket underhållande och roligt vispotpurri.   
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I Mars besökte Agneta Darberg 

med assistans av maken Tommy 

och berättade om hur de skapar 

olika konstnärliga skulpturer med 

hjälp av betong. Av bildspelet som 

Agneta visade framgick det att 

möjligheterna till att skapa olika 

skulpturer i betong endast 

begränsas av ens egen fantasi. 

Vidare så berättade Agneta om de 

möjligheter till att starta en 

studiecirkel i ämnet betonggjutning 

och att vissa förberedelser till aktivt stöd för studieledare pågick inom PRO. Åke 

Österberg kom från Storvreta IK och informerade om att föreningen fått 

ekonomiskt stöd för att starta upp ett arbete med att organisera - 

GRANNSAMVERKAN - i Storvreta. Grannsamverkan går ut på att försöka 

förhindra inbrott och annan skadegörelse i samhället. Sedan delades det ut 

bemärkelser till Lillemor Jancke för långt föreningsarbete i PRO och till Börje 

Lindström för omfattande försäljning av lotter åt PRO. 

Vårens trivselträffar avslutades fredags den 22 maj med bl.a. skönsång av 

föreningens kör - Mixljud som bjöd på vår- och sommarsånger under ledning av 

körledare Börje Westergren. Därefter uppvaktades några av våra äldre 

medlemmar som fyllt jämna år Efter en stunds kaffepaus med mingel fortsatte 

träffen PRO distriktets ordförande Carl-Erik Thörngren gästade oss för att 

informera om PRO:s nya boendepolitiska program "Jag vill bo här och du vill bo 

där hur svårt kan det vara". Föreningen ordförande Ingegerd Wåhlin avslutade 

mötet med att 

tacka alla 

medverkande, 

kören Mixljud, 

skrivtolkarna, 

kaffekommittén 

för en trevligt 

genomförd träff 

samt önskade alla 

en skön helg och 

sommar.  
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Så var vi åter igång med vår Trivselträff. Det gick som en "skrammeldans i 

polkatakt" när Håkan Pettersson Jularbo 

expert och skapare av Jularbomuseét i 

Rastens by i Morkala inledde träffen 

med att ge oss mycket intressanta 

tillbakablickar i Calle Jularbo´s musikliv 

med små smakprov på Jularbo´s 

mästerliga hantering av sitt dragspel - 

bl.a ett treradigt durspel.             

På dagordningen stod sedan 

"kaffestund" och sedvanlig 

föreningsinformation. Träffen 

avslutades med lotteridragning där första priset var skänk av Micke Perssons 

Cykelservice, Storvreta.  

I september hade vi på dagordningen bl.a. "vår säkerhet" och information om 

färdtjänsten. Nisse Östlin gav oss en djupträngande information om vad vi ska 

vara uppmärksamma på för att vi inte ska komma till skada i vardagslivet. Vi fick 

också en omfattande information om vad som gäller "färdtjänsten" i vår 

kommun av två tjänstemän Therese och Björn från kommunen. Vi fick bl.a. veta 

att färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken i Uppsala kommun. För att kunna 

beviljas färdtjänst måste man ha ett funktionshinder som är bestående i minst 

tre månader och som gör att du inte 

kan nyttja den vanliga 

kollektivtrafiken. Vi fick även en 

bakgrund till den nyss genomförda 

förändringen av färdtjänsten i 

kommun gällande lagregler förbjöd 

kommunen att fortsätta med den 

gamla organisationen. Träffen 

innehöll även övrig allmän 

information om aktuella resor och 

trafik i vår tätort samt naturligtvis sedvanlig "kaffestund och lotterier 

Den sedan länge kända sportjournalisten Mats Strandberg inledde träffen i 

Oktober med att ge oss flertal imitationer på kända svenska personer och 

artister. Det blev en "revy" med sketcher där alla tänkbara kända personer och 

artister framställdes men som hade försetts med texter skrivna av Mats. I 

sketcherna behandlades aktuella ämnen med satir och humor vilket drog ned 

massor av skratt och applåder. Träffen avslutades med lite information från 
 

https://www.pro.se/PageFiles/258862/P1020695.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/306862/P1030575.JPG
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styrelsen och 

reseansvarige samt den 

"sedvanliga kaffetåren 

och lotteridragningar".  

 

Föreningen höll sitt av stadgarna styrda höstmöte under fredagen men även 

med inslag av underhållning från vår egen kör - Mixljud - med ackompanjerad 

av Åke på dragspel samt sedvanlig "kaffestund" och lotteridragningar ingick i 

mötet. Dessutom är det nu bevisat att uttrycket "turgubbe" faktiskt existerar - 

kanske inte helt vetenskaplig men nog ligger det nära till hands att tycka det. 

 

https://www.pro.se/PageFiles/275096/P1030115.JPG
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Torsdagen den 25 feb. 2016 genomförde föreningen årets första trivselträff 
med att trubaduren Mattias Rosendahl underhöll oss med visor av Allan Edvall 
och Cornelis till allas förtjusning för det var ju många av oss som inte hade hört 
vissa av de visor som Allan Edvall skrivit och tonsatt. Träffen fortsatte sedan i 
vanlig ordning med information om 
kommande aktiviteter och resor samt 
uppvaktningar för att som sedvänjan har 
skapat avslutades träffen med 
lotteridragning till allas stora förväntan på 
vinst - naturligtvis ingick även i träffen en 
liten "kaffestund med smörgås". 

Trivselträff den 17 mars hade vi 
inbjudit minneslotsen Kerstin 
Lundström att informera oss om olika 
demenssjukdomar och hur vi ska ställa 
oss till och tolka olika tecken på 
demenssjukdom. Hon gav oss en 
mycket inträngande bild av hur olika 
demenssjukdomar uppträder och hur vi 

ska förhålla oss till demens. Det var mycket intressant och lärorikt för vi alla går 
ju mot en stigande ålder som ingen vet vad den kommer att omfatta. Kerstin 
ord väckte många tankar om livets olika förutsättningar.de var. 
mycket minnesvärda........ Storvreta fritidsgårds föreståndare Mattias Dyrblom 
informerade om gårdens verksamhet och önskade även att vi kunde ställa upp 
och tjänstgöra som ledare på gården mot ersättning, vilken spännande 
utmaning!!! 

Föreningens näst sista Trivselträff denna vår 

var ett underhållande ”Jularbo spel” i dubbel 

bemärkelse. Hur hänger detta ihop? Jo Vi 

hade besök av Bengt Lindén som med sitt 

dragspel spelade bl.a. musikstycken av 

Jularbo men Bengt berättade även att 

dragspelet som han spelade på hade ägts av 

Ebbe Jularbo och hade kommit i Bengts ägo 

på ett mycket fascinerande sätt. Sedan 

http://www.pro.se/PageFiles/313322/P1030790.JPG
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följde sedvanliga mötespunkter och till sist lotteridragningar - en trevlig och 

roande eftermiddag.... 

”Den blomstertid nu kommer” ja, nu har vi sommarlov. 

Vid vår sista trivselträff innan sommaren underhöll Mix Ljud, som brukligt är, 
med ett uppskattat uppträdande under ledning av Börje Westergren och musik 
av Åke Persson. Vi fick hör kören framföra en bukett av olika visor som fick oss 
att minnas tillbaka. Vem minns inte sista dagen i skolan då vi fick sjunga ”Den 

blomstertid nu kommer” nu fick vi 
sjunga den tillsammans med Mix 
Ljud. Sedan informerade Nils Östlin 
om säkerhet i trafiken och Lars-
Gunnar Larsson om 
prisundersökningar. Vid dragningen 
av medlemslotteriet blev följande 
lyckliga vinnare Gerd Andersson, Nils 
Östlin, Anita Heinonen, Inger 
Blomstedt och Lars Nordström. 
Ingrid Berg och Erik Sverin har fyllt 

80år samt Bo Hedström, Sören Snygg och Inger Krönström 75år. Ingegerd 
avslutade träffen med att önska alla medlemmar en skön sommar! 

SÅ VAR VI IGÅNG…Efter ett långt 
sommaruppehåll startade föreningen 
höstens Trivselträffar på torsdagen den 
25 augusti. Dagens tema var ”Svampar” 
– där Anders Ingvarsson berättade om 
såväl goda matsvampar som ”oätliga” 
och giftiga svampar. Matsvamparna 
dominerade som väl var med ett tjugotal 
av de vanligaste svampsorterna – så nu 
har vi fått en kunskap att inte bara välja 
de vanligaste kantarellsortera utan även 
pröva på soppar, trumpet-och 
taggsvamp när vi botaniserar i 
svampskogen. 

Månadens Trivselträff hade Temat: Fairtrade Bertil Högberg representant för 
Fairtrade informerade om dess tillkomst och verksamhet:” att vi väljer 
Fairtrade märkta produkter när vi handlar vilket skapar förutsättningar för 
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets 
och levnadsvillkor”. Vi har startat! Dagens lotterivinster var Fairtrade märkta. 

http://www.pro.se/PageFiles/348350/P1050192.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/348350/P1050167.JPG
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I november genomfördes föreningens Höstmöte. Det var mycket glädjande att 
så många medlemmar hade slutit upp eftersom höstmötets genomförande är 
reglerat i våra stadgar med fastställande av bl.a. verksamhetsplan och budget 
för kommande verksamhetsår. Nu var det inte bara stadgereglerade punkter på 
dagordningen utan även några för ”örat, hjärta och mage”. För ”örat och 
hjärta” bidrog föreningens kör Mix-Ljud under ledning av Börje Westergren 
som gavs oss en försmak på bl. a julens sånger och avslutade med att bjuda in 
oss alla i allsång ”Vår bästa tid är nu…” nog tyckte jag det knakade lite i GP- 
salens takstolar. Sen kom ”smakens för mage” vilket innebar att det bjöds på 
läcker tårta och kaffe 
eftersom föreningen 
hade passerat 200 
medlemmar i år vilket 
bilderna ger en viss 
inblick i Mötet avslutades 
med dragning i 
föreningens medlems-
lotteri som innebar att 
några medlemmar fick ett 
rejält tillskott i kassan. 

2017 års första trivselträff torsdagen den 26 
januari. Det var stor uppslutning av 
medlemmar. Dagens tema skulle ha varit 
”Äldrefrågor” men tyvärr hade föreläsaren 
fått förhinder att medverka. Så med kort 
varsel hade ”styrelsen” lyckas få fram en 
ersättare men inte rörande äldrefrågor utan 
om resor Björn Malmberg, Mimosa 
Kulturresa AB Äldre frågorna var som bort 
blåsta och ”reslusten började krypa i 

kroppen” när Björn bl.a. berättade om de olika Italienresor som han anordnar. 
Nog fick han oss att känna ”jag 
längtar till Italien, Italiens sköna 
land….. Träffen fortsatte sedan i 
vanlig ordning med kommande 
aktiviteter samt aktuella 
uppvaktningar för att som 
sedvänjan har skapat avslutades 
träffen med lotteridragning till allas 
stora förväntan på vinst samt 
dragning av "Friskvårds vinnare" . 

http://www.pro.se/PageFiles/434677/P1090631.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/434677/P1090680.JPG
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På torsdagen den 27 april hade PRO föreningen bjudit in alla pensionärer i 
Storvreta till månadens sedvanliga Trivselträff 
i GP-salen. Temat för dagen var Information 
om Godman och Testamente mot den 
bakgrunden var mötet öppet för alla 
intresserade pensionärer. Runt ett femtiotal 
intresserade hade slutit upp för att höra 
juristen Örjan Swing från Humanjuristerna i 
Uppsala AB informera om vad som gäller 
godman och testamente samt kommande 

möjligheter att upprätta en framtidsfullmakt. Örjan gav oss en mycket bra 
pedagogiskt ”djuplodning” över vad lagen säger om godman och testamente 
m.m. samt många goda råd i vad vi bör beakta i dessa frågor. 

Torsdagen den 18 maj 
genomfördes vårens sista 
Trivselträff. Trots det fina vädret 
hade drygt 40 medlemmar anslutit 
sig var det Mix-Ljuds utlovade 
underhållning eller var det 
dragningen i föreningens ”stora 
medlemslotteri” som drog? mest 
troligt var det en kombination av 
båda aktiviteterna. Mix-ljud bjöd 
på en mycket medryckande och för 
sinnena välljudande underhållning 
bestående av tio stycken mer eller 
mindre kända visor från - Längtan 
till landet till - Vår bästa tid är nu 

vilket kändes ligga rätt i tiden denna första riktiga soliga ”vår, sommardag”. 
Medlemslotteriet 
genomfördes under stor 
tystnad och spänning det 
blev fem glada och 
förhoppningsvis lyckliga 
vinnare som avgick med 
var sin större 
”penningsumma” inte så 
att man kan glömma alla 
tillvarons kostnader men 
väl höja en dags tillvaro.  

http://www.pro.se/PageFiles/421011/P1070868.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/421011/P1070875.JPG
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Föreningens första trivselträff i höst-programmet genomfördes på torsdagen 
den 24 augusti. Det var stor 
uppslutning av medlemmar 
vilket var mycket glädjande att 
se. Dagens tema var 
annonserad som Underhållning 
med trubaduren Örjan 
Kjetselberg. Till vår stora glädje 
hade Örjan förstärkt sitt 
framträdande med Elsa en glad 
”sångfågel” med en mjuk och 
sirlig stämma. Duon bjöd oss 
på ett omväxlande och mycket 
underhållande vispotpurri 
blandat med roliga historier. 

Föreningens andra trivselträff i höstprogrammet var på torsdagen den 21 

oktober med huvudtemat ”72 timmar utan EL”.  Tony Bergsten från 

Civilförsvars--förbundet gav oss en mycket 

lärorik ”djupdykning” i vilken beredskap man 

bör ha i sitt hem för att någorlunda bra klara 

av ett längre avbrott i elleveransen till sitt hem 

i fråga om bl.a. vatten, mat, kommunikation/ 

information och värme i hemmet. Vi var nog 

många som upplevde informationen som 

mycket lärorik nu kommer vi troligen vara mer 

rustade inför aktuellt scenario vilket vi hoppas 

inte ska inträffa - "MEN OM NÅGOT OKÄNT 

HÄNDER" - DU KAN FÅ INFORMATION PÅ TEL: 

113 13. Magdalena Kania Lundholm Fil dr i sociologi och informerade om sitt 

forskningsprojektet ” Äldre och digitala medier” äldre personer uteslutna ur 

digitalisering samhället.  

Torsdagen den 26 oktober hade föreningen bjudit in till månadens sedvanliga 

Trivselträff i GP-salen. Temat för dagen var ”Trafik i Nutid”. För information om 

dagens tema svarade vår egen medlem Per Eriksson – som hela sitt yrkesliv 

sysslat med ”bil och trafikfrågor” vilket mycket klart framkom av hans 

omfattande information. Per gav oss en mycket bra pedagogiskt ”djuplodning” 

över hur ”biltrafiken” utvecklats under de senaste femtio åren samt även vissa 

detalj råd bl.a. hur man ska köra i rondeller samt "visa vart du ska för dina 

medtrafikanter" vilket tycktes vara mycket uppskattade råd. Vi var nog många 

http://www.pro.se/PageFiles/442201/P1090990.JPG
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som fick en välbehövlig tankeställare 

att många ”trafikregler” har 

utvecklats och tillkommit sedan vi 

tog körkort och att dagens 

information var mer än behövlig 

kanske en fortsättning i ämnet?  

 

Den 16 november var det årliga 

höstmöte i SIK´s lokal GP-salen, 

Skogsvallen. Ett stort antal 

medlemmar hade slutit upp för att ta del av styrelsens förslag till föreningens 

olika verksamheter under år 2018 bl.a. verksamhetsplan, aktiviteter, budget 

och medlemsavgift samt sedvanlig information från styrelsen. 

Efter en väl så omfattande informations- och beslutsordningar kom så dagens 

belöning i form av att kören Mixljud lyfte våra sinnen till en mera euforisk nivå 

som sedan "späddes på" med att en mycket välsmakande gulaschsoppa 

serverades istället för den vanliga ”kaffetåren”. 

2018 Årets första Trivselträff var på torsdagen den 25 januari med att Olle 

Wennberg, Anders Liljefors och Ingemar Adén spelade och underhöll oss i tre 

kvart med ett ”mycket, mycket 

trevligt och underhållande 

framträdande”. Träffen fortsatte 

med information om kommande 

aktiviteter och resor samt 

uppvaktningar för att som 

sedvänjan har skapat avslutades 

träffen med lotteridragning till 

allas stora förväntan på vinst 

naturligtvis ingick även i träffen en liten "kaffestund med smörgås". 

 

Torsdagen den 22 mars med ändrat tema utlovade ”Polisen informerar om 

bedrägerier mot äldre” fick tyvärr utgå då inte någon från polisen kunde ställa 

upp och informera om detta ämne ”s.k. dubbel bokat möte”. Vi var ändå drygt 

ett trettiotal medlemmar som kommit för att få en insikt i vad dagens ”nya” 

teman innebar. 
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Efter snabb om planering av dagens tema visades en något äldre filmversion av 

–”VÄSKAN” - hur man allmänt skyddar sig mot olika risker och faror i samhället 

samt att Ulf Lindberg därefter berättade om och visade bilder från sina resor i 

landet Kambodja. Landet där de röda khmererna på 1970 talet omvandlade 

hela landet till en ”bondekultur” med oerhörda lidanden för befolkningen 

närmare 1,7 miljoner människor dödades. Det FN-stödda valet 1993 hjälpte till 

att återföra landet till ett något mer normalt tillstånd samtidigt som Röda 

khmererna nästintill upphörde att existera under 1990-talet. Kambodja är 

historiskt som klart framgick av Ulf,s intressanta bilder och berättelse.  

Trivselträff den 26 april hade temat ”från spökerier till utomjordingar” vad nu 

detta kunde innebära? 

Jo, om det fick vi en uttömmande redovisning av Clas Svanh från föreningen 

Riksorganisationen UFO-Sverige. Förkortningen UFO står för Unidentified flying 

object, på svenskan oidentifierade flygande föremål, och termen infördes av 

det amerikanska flygvapnet på 1950-talet. Organisationen UFO-Sverige får in 

cirka 200–250 rapporter från allmänheten varje år, alla undersöks. Per 

definition behöver ett UFO inte ha något med utomjordingar att göra, även om 

det är en vanlig missuppfattning. Clas visade bilder och berättade ingående om 

några fall som hade rapporteras in och det var flera människor som hade 

observerat aktuell händelsen på himlen eller i luften……men hade det hänt 

något???? 

Nog fick man en tanke ställare …..vad skulle man tro? Som alltid är det upp till 

var  
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Torsdagen den 24 maj vårens sista trivselträff. Trots strålande sol och 

högsommarvärme var lokalen välfylld med intresserade medlemmar. Var det 

Mix-Ljuds utlovade underhållning eller var det dragningen i föreningens ”stora 

medlemslotteri” som drog? mest troligt var det en kombination av båda 

aktiviteterna. Efter sedvanlig ”kaffepaus”, information från styrelsen och 

uppvaktning av medlem avslutades träffen med dragning av våra vanliga 

”lotteri ringar” samt att ordförande Ingegerd Wåhlin önskade oss en trevlig och 

skön sommar. 

 

Höstens första Trivselträff genomfördes i ”mjukstartens tecken” på torsdagen 

den 23 augusti med information av Maria Freeney om Uppsala Stadsteaters 

höstprogram med många 

intressanta föreställningar bl.a en 

mix av nyskriven musikteater, 

scenkonstmästarna Shakespeare 

och Bergman. Träffen fortsatte 

sedan i vanlig ordning med 

information om kommande 

aktiviteter och resor samt 

uppvaktningar naturligtvis ingick 

även i träffen en liten "kaffestund 

med smörgås". 

Föreningen genomförde på torsdagen den 20 september höstens andra 

trivselträff med temat - Ögat och synen. 

Anna-Maria Berglund från Specsavers informerade oss om ögats anatomi och 

vikten av att göra regelbundna synundersökningar för att i god tid upptäcka 

oönskade förändringar i ögonen. Mycket lärorikt att veta vad man måste vara 

uppmärksam på vad som kan hända med våra ögon och hur man själv ”vårdar 

sina ögon”. 

https://www.pro.se/PageFiles/504878/P1110567.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/504878/P1110564.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/504878/P1110536.JPG
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I Oktober var vi drygt 30 medlemmar som slutit upp för att höra Harald von 

Schlippenbach informera om olika risker med läkemedel och omfattning av 

fallolyckor. Fallolyckorna är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal 

inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att 

uppnå målet att halvera antalet fallolyckor avser regeringen att utveckla det 

förebyggande arbete. Vi kan själva bidraga till att undvika ”fallrisker genom 

olika övningar”, lättare sagt än gjort hur man undviker fallrisker …vi har ju bl.a. 

åldern emot oss - i alla lägen…. 

PRO föreningen i Storvreta hade den 15 november sitt årliga Höstmöte i SIK´s 

lokal GP-salen, Skogsvallen. Ett stort antal 

medlemmar hade slutit upp för att ta del av 

styrelsens förslag och information. 

Under ledning av Arne Berg som mötes-

ordförande och Ianeric Boström som 

sekreterare Delgavs vi styrelsens olika förslag 

för 2019 om bl.a. Verksamhetsplan och 

aktiviteter, Budget och 

Medlemsavgift allt som 

behandlades enligt dagordningen 

kommer att redovisas senare i ett 

"formellt" mötesprotokoll. Efter 

en väl så om fatande informations 

och beslutsordningar med 

sedvanliga ”ålders uppvaktningar” 

av vissa medlemmar. Redovisade 

MixLjud under ledning av Börje Westergren hur man praktiskt arbetar ”värmer 

upp” i kören samt gav oss några 

smakprov på härlig euforisk körsång 

som sedan "späddes på" med att en 

mycket välsmakande ärtsoppa med 

bröd som serverades istället för den 

vanliga ”kaffetåren”. Dragning i 

höstens medlemslotteri 

genomfördes under stor förväntan 

på vinst.......vilket resulterade i några 

mycket glada medlemmar  

https://www.pro.se/PageFiles/537760/P1120464.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/537760/P1120492.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/537760/P1120508.JPG
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SAMKVÄM OCH FESTER SENASTE 10 ÅREN 

Åren startar med julfester som blev knutfester. 

Julfesten i Storvretagården den 9 jan 2009 

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.  

2010 Börjar med julfest Tjugondagknuts fest kan man även säga. Festen ägde 

rum i Storvretagården den 8 jan kl.15.För musiken under festen stod Åke 

Persson dragspel och Lennart Börjesson gitarr. Vi var 40 st. sammanlagt. Allt 

detta bidrog till god stämning med allsångsnapsvisor glada tillrop.                               

 

 

Julfest 2011 ägde rum fredagen den 7 jan i Storvretagården. 30 medlemmar 

kom. Det bjöds på Julgröt, skinka, ost, mjuk bröd, hårt bröd. En fest som följde 

det vanliga programmet Med snapsvisor och allsång. 
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Julfesten som vanligt 2012 Det 

finns inte skrivit något om denna 

fest som ägde rum den 13 jan. 

Denna suddiga bild det enda som 

finns. Festen är i Storvreta-gården 

med ca: 40 st. deltagare. En värdig 

avtackning för Ingrid och Arne 

hölls med en sång av kören med 

ny text av Lennart Persson texten 

anknöt till verksamheten i 

föreningen. 

 

 

2013. Många händelser och 

aktiviteter detta år.  

Julfesten blev ”Knutfesten”. 

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. 

Paret Wåhlin.  

 

 

 

Här är två av våra trognaste 

besökare Märta Fröberg, Ulla-Britt 

Moren 
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Vår kör ”Mixljud” sjöng julsånger bidrog 

till hög stämning. Som synes var 

körmed-lemmarna 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. 

Knutfesten 2014 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 jul-

sånger klädda i sina gula 

västar.  De sjöng även 

några roliga spex. Åke 

Persson spelade mjuka 

melodier på dragspelet.  

2015 Omväxlande år. 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 festkvällen 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 chokladkaka. 
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2016 Knutfesten får ny tradition ”Tärningen är kastad”. Efter att vi erhållit 

traditionell julmat, skinksmörgås med risgrynsgröt så introducerade Ulf oss i en 

ny lek med tärningar. Alla runt bordet skulle få två 

sexor. När vi uppfyllt detta hämtade vi ett paket 

sedan startade vi om igen till dess att alla paket var 

slut. Det 

blev 

mycket 

skratt och fusk innan alla var med 

hur det fungerade. Efter kaffet så 

startade vi om. Då fick vi ta paket 

av varandra, när tiden var slut 

erhöll alla runt bordet ett varsitt 

paket. 

KNUTFESTEN hölls på 

fredagskvällen den 13 januari 

2017 i SIK´s lokal, Skogsvallen att 

vi bara vågade denna ödesfulla 

dag. Näst intill 50 medlemmar 

hade slutit upp för att ta farväl av 

julen med hjälp av "tjugondedag 

jul körs julen ut". Kvällen 

startades med att en välsmakande 

risgrynsgröt serverades med 

tillhörande skinksmörgås med tillhörande små avbrott för allsång under ledning 

av vår glada ”sångfågel” Agneta. När gröt och skinksmörgås var intagen 

överraskades vi åter av Ulfs "leklust" med oss vi delades in i lag varje bord blev 

ett lag för att åter spela ”Tärningen är kastad” en tävling som önskades i repris 

redan vid förra årets 

Knutfest tävlingen måste 

nog numera ingå som 

tradition i vårt 

”Knutfestande” dessutom 

räckte det med att Ulf 

förklarade spelets regler 

bara några 

gånger…..Trägen vinner och 

spelet avlöpte till sist till 

allas stora nöje och med 

http://www.pro.se/PageFiles/384762/P1060624.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/384762/P1060640.JPG
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avslutande pris-utdelning. Kvällen fortsatte i en mycket trivsam stämning med 

prat och skratt. Efter kaffe med ”Marianne & Ulla kaka” återstod bara dragning 

av ”julklappslotteriet” som bestod av julklappar som varje deltagare hade haft 

med sig till festen. 

Ps. Tärningen är kastad.. Nu måste 
vi utmana ”turgubben” han får inte 
gå med ”alla vinster” varje gång… 
Ds.  

 

 

 

Föreningen höll på fredagskvällen den 12 januari 2018 sin traditionella 
”Knutfest” i 
SIK´s lokal, 
Skogsvallen. Ett 
stort antal 
medlemmar 
hade slutit upp 
för att ta farväl 
av julen. 
Kvällen 
startades med 
att en väl-
smakande 
risgrynsgröt 

serverades med tillhörande skinksmörgås med små avbrott för allsång under 
ledning av vår ”sångfågel” Agneta. Efter att julgröten och skinksmörgåsen var 
uppäten så skulle de sista julklapparna delas ut – i ”julklappsleken”. Ett ivrigt 
kastande av tärningarna blev det för att rädda eller vinna ett spännande paket. 
När pakethögen var slut så var det dags 
med en kaffepaus och ett funderande om 
det var något annat bord som tagit de 
bästa paketen. I det avslutande spelet 
visade det sig att vissa paket var 
intressantare än andra och de bytte ägare 
ett flertal gånger. När slutsignalen gick fick 
erövrade paket öppnas. Alla runt borden 
fick sedan julens sista julklapp. 

http://www.pro.se/PageFiles/469241/P1100627.JPG
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Fram på våren firar vi med en vårfest 

Vårfesten 2009 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 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 
arrangemang. Entréavgift 60 kr. samt ett lotteri.  

  

Vårfesten 2010 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.  
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VÅRFESTEN 2011. Den ägde rum den 16 april i Storvretagården. 27 deltagare. 

Maten bestod av sill, potatis, 

mjukt och hårt bröd och ost. 

Dricka till maten fick man själv 

ta med sig efter tycke och 

smak. Lättöl och Läsk fanns 

att tillgå där. När samtliga 

intog maten så sjöngs det 

snapsvisor, glada tillrop. När 

gästerna hade avslutat 

huvudrätten så startade 

allsången som 

ackompanjerades av Åke och 

Lennart, det resulterade i glad och god stämning. Därefter intogs kaffe med 

kaka. Dukningen i år återgick till tidigare läng bord istället för utplacerade bor. 

Det blev som final musikunderhållning av Åke och Lennart. 

 

 

 

Här berättar nog Nils 

en rolig historia för 

Rune                    

 

 

 

 

Vårfesten 2012 hölls i Storvretagården den 16 April och det var 27 deltagare. 

Åke Persson och Lennart Börjesson stod för musiken. 
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Vårfesten april 2013 Det var sång-uppträdande av körledaren Agneta Persson 

samt blivande körledare Börje Westergren. 

Sångkören doade i bakgrunden. Vi ser två 

verkliga veteraner i föreningen Mary 

Isaksson och 

Ulla-Britt 

Morén. Sture 

Andersson är 

ofta närvarande 

vid våra möten 

och fester. 

Lokalen var som 

synes Storvretagården. 26 deltagare. Åke Persson 

Lennart Börjesson spelade. 

Vårfesten den 12 april 2014 Vi var 34 deltagare som samlades i SIK,s lokaler vid 
Skogsvallen. Åke Persson, stod för musikunderhållningen. Vi var i SIK,s kafé 
träffpunkt”. 

Ett upp-skattat inslag var 
duettsången av Börje och Nils.  
 
 

 

 

 

 

 

2015 Föreningens årliga vårfest 

genomfördes i hög stämning med 

god förtäring och andra roliga 

inslag Lördagskvällen den 9 maj. 

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 

http://www.pro.se/PageFiles/331160/P1040332.JPG
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Sven Duva. Det lät sig väl smaka på 

de olika rätterna i menyn - som 

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". Avslutning då 

serverades det kaffe och kaka 

samtidigt som dragning i lotteriet 

genomfördes.                      

Vårfest som värmde 2016.En fest i gemytlig stämning, med god förtäring  

och andra roliga händelser under kvällen. Det var 

drygt ett fyrtiotal av föreningens medlemmar som 

hade slutit upp för att fira vårens ankomst men 

tyvärr ville inte vädrets makter bistå oss med 

varma vårvindar. Festen startade med mingel och 

en fördrink som bidrog till att höja stämningen 

och temperaturen i kroppen innan vi bjöds in till 

GP-salen. Där hade festkommittén dukat upp ett 

antal bord med en välsmakande och läcker förrätt. 

Ulf Lindberg och Agneta Persson hade tillsammans skapat ett ”bestående” sånghäfte 

med ett antal väl valda sånger som sedan ”praktiserades” under ledning av 

”allsångsmäster” Börje Westergren och Åke Persson på dragspel - detta varvat med ett 

antal roliga historier med några blygsamma ekivoka inslag. Nu var feststämningen hög 

i lokalen och låg där kvar under några 

timmar....  Kvällen avslutades med 

kaffe och lotteri-dragningar samt 

särskilt denna kväll med 

dansmöjligheter till Åkes underhållande 

sång och musikval på dragspelet för-

hoppningsvis hade festen fått några att 

"vandrahem" denna kyliga vårkvällen 

med glädje och värme i kropp och 

själ.....  

http://www.pro.se/PageFiles/331160/P1040328.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/331160/P1040258.JPG
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VÅRFESTEN 2017. Det var inte fullt femtio föreningsmedlemmar som hade slutit upp 

för att fira vårens ankomst men vädergudarna bistod oss i fullt ut. Festen startade 

med mingel och en fördrink som bidrog till att höja stämningen. Festkommittén hade 

sedan dukat ut en 

välsmakande och läcker 

förrätt i form av 

”gubbröra” som sedan 

följdes upp med en god 

varmrätt bestående av 

ytterfilé, potatisgratäng 

och sallad Agneta och inte 

minst allt detta varvat 

med Ulfs roliga historier 

….och som vanligt med 

några blygsamma ekivoka 

inslag. Enligt tradition avslutades kvällen med dragning i lotteriet - priserna hade 

skänkts av Willys Uppsala Gränby och ICA 

Solen. och avslutades med festkommitténs 

hembakade kladdkaka och glass. Allt detta 

till entertainern Urban Söderlunds 

välljudande sång och musik under hela 

kvällen detta blandat med allsång ur 

föreningens allsångshäfte och naturligtvis 

under ledning av vår glada ”sångfågel” 

Agneta. 

 

 

http://www.pro.se/PageFiles/418908/P1070667.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/331160/P1040319.JPG
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VÅRFEST i "högsommarvärme" 2018 Årets 

vårfest genomfördes på lördagen den 12 maj i GP-

salen - i ett härligt ”sommarväder”. Vi var inte fullt 

ett femtiotal personer som hade slutit upp för att 

fira vårens ankomst och vädergudarna bistod oss 

under hela kvällen med härligt väder. Festen 

startade 

med att 

spelman Jouni Sinisalo underhöll oss med ett 

varierat dragspels potpurri. Festkommittén hade 

denna gång komprimerat och tillrätt en egen 

meny bestående av en läcker förrätt i form av 

”Lyxröra” som sedan följdes upp med en god 

varmrätt bestående av Varmrökt lax, spetsad 

med två mycket välsmakande såser sallad och 

därpå en dessert i form av Citronfromage och 

det hela avslutades med festkommitténs 

hembakade cocoskaka och kaffe. Allt 

detta till spelman Jounis musik under 

hela kvällen på såväl två som fem radigt 

dragspel men det vi inte var så 

välorienterade med och som han gav en 

kort historisk bakgrund om och även 

spelade några kända musikstycken på 

var hans ovanliga musikinstrument 

Kantele. 

Festen innehöll även allsång ur föreningens allsångshäfte och naturligtvis under 
ledning av vår glada ”sångfågel” Agneta och som denna kväll fick stöd av Börje 

Westergren i allsången varvat med Ulfs 
roliga historier och som till ovanligheten 
inte innehöll några ekivoka inslag…..men 
ändå roliga…. 

Enligt tradition avslutades kvällen med 
dragning i lotteriet med väl så uppskattade 
priser inför sommarens grillkvällar………… 

https://www.pro.se/PageFiles/502064/P1110432.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/502064/P1110447.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/502064/P1110430.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/502064/P1110435.JPG
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Höstens fester startar med Sill och surströmmings festen 

Surströmmingsfest hölls 1:a gången 2011. Efter önskemål från några 

medlemmar så ordnades en surströmmingsfest. 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 

Surströmmingsfest 2012. Första festligheten på hösten blev att avsmaka 

Surströmming, detta skedde den 22 aug. Lokal var Storvretagården. 

 

Några foton från surströmings festen 2013. Texter saknas. 

 

Surströmmingsfest 15 aug. 2014  

Den hölls i SIK,s lokaler, 28 deltagare. En 

tradition som uppskattas av surströmmings 

älskare. Personer med en annan tradition fick 

välja sill.   

Festens tema var lekar av olika slag. 

Det var vår lekledare Ulf Lindberg som stod 

för idéer, han var även domare. 
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Surströmmingsfest på 

Fredagskvällen 2015-08-16 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 av våra kunskaper 

SILLFESTEN 2016 På fredagskvällen den 19 augusti var vi drygt 40 st glada 

och ”laglydiga själar” som hade hörsammat kallelsen att få äta sur-strömming 

och /eller sill. Mat och dryck 

inmundigas under ledning av 

”allsångsledare” Agneta vilket 

bidrog till att höja stämning under 

middagen. När väl strömmingen 

och sillen var uppäten inföll ingen 

”matro” - utan nu delade Ulf ut ett 

tjugotal kluriga frågor på förtäckta 

fågelnamn för oss att lösa. Oj, oj 

vad många fågelarter det finns att 

välja på men som inte passade in 

på vår lista – vad säga om 

arten Sula - för klurigheten – 

Av gummi eller läder men som 

alltid finns det skarpa 

kvinnohjärnor” i vår förening 

som träder fram – i detta fall 

tre som utmärkte sig –

strålande ”tjejer”!!! Kvällen 

avslutades med sedvanlig 

tradition – kaffe med kaka och 

lotteridragning.  

 

http://www.pro.se/PageFiles/346650/P1050065.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/346650/P1050093.JPG
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Dé é burkarna från Norrland. SILL- & SURSTRÖMMINGSFEST 

På fredagskvällen den 18 augusti 
2017 var vi nästan 40 st glada och 
”matglada själar” som hade slutit 
upp för att få äta surströmming 
och/eller sill i glada vänners lag. 
Surströmming som är en äkta 
norrländsk ”delikatess” som 
tidigare enbart producerades 
längs Norrlandskusten men 
numera produceras den även i 
norduppland.                 

Hur man äter surströmming 
sägs vara en vetenskap i sig 
och alla har sitt eget sätt att 
avnjuta den norrländska 
delikatessen men det 
märktes ingen skillnad om 
det var en ”norrlänning eller 
upplänning” som 
inmundigade utan alla 
tycktes njuta av stunden. Sill 
och strömming samt ”den 
lille” inmundigas under 

ledning av vår tillfälliga ”allsångsledare” Nisse vilket bidrog till att höja 
stämning under middagen. 

När väl strömmingen 
och sillen var uppäten 
inföll som vanligt 
ingen ”matro” utan nu 
delade Ulf upp oss i 
två lag i en 
”musiktävling” det 
gällde att ange en 
artist och vilka 
sånger/visor som 
artisten sjungit oj, oj, 
vad vi hade glömt….. 

eller vad det kunde bero på…?? roligt blev det i alla fall. Kvällen avslutades i 
sedvanlig tradition kaffe med kaka och lotteridragning.   

http://www.pro.se/PageFiles/433512/P1090536.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/519489/P1120119.JPG
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SILL- OCH SURSTRÖMMINGFESTEN 2018 På fredagskvällen den 31 augusti var 
vi inte fullt 40 st ”matglada själar” som hade slutit upp för att få äta 
surströmming och/eller sill i glada vänners lag Surströmming …tycks 
fortfarande vara lika älskad som hatad… men tiderna tycks tala för att 
”surströmming älskarna” ökar i stor omfattning. S-strömmingen produceras nu 
även i norduppland, så något har hänt ..kan det bero på att många 
”norrlänningar” flyttat söder ut? nej, 
nej det måste nog bero på 
smakupplevelsen….. Sill och 
strömming samt ”den lille” 
inmundigas under ledning av vår 
förträffliga allsångsledare Börja 
Westergren kombinerat med att 
”rolighetshistoriken” Ulf Lindberg tog 
till orda dessa bidrog till att extra höja 
stämning under middagen. Nu var vi i 
gång… 

När väl strömmingen och sillen var 
uppäten inföll som vanligt ingen 
”matro” – nu bjöds vi på en mycket 
härlig och medryckande live 
underhållning av entertainern Börje.  
Därefter delade Ulf upp oss i 6 st 
bordslag i en Quiz – 
Sommarblommor – tio luriga frågor 
– som vanligt - oj, oj, vad vi hade 
glömt….. eller vad det kunde bero 
på…?? roligt blev det i alla fall. 

Kvällen avslutades med att vår 
eminenta entertainer Börje W - på 
mångas önskemål -åter framförde 
ett antal ”gamla godingar” – 
naturligtvis innehöll kvällen i 
sedvanlig tradition – kaffe med kaka 
och lotteridragning. 

 

 

 

https://www.pro.se/PageFiles/519489/P1120158.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/433512/P1090524.JPG
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Då sill festen är avklarad kommer höstfesten 

Föreningens 50 åriga Jubileumsfest 

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 prickade 

av. Det kom 51 deltagare. När alla 

satts sig till bords hälsade vår 

ordförande Aulis Heinonen gästerna 

välkomna till festen. 

 

Musikerna Åke Persson Lennart 

Börjessons sköna toner fick ljuda under 

första delen av måltiden. 
 

 

Här kommer några utvalda bilder från de olika borden 
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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. 

 

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. 
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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  

Som nummer två kom Vattholma 

PRO vice ordförande Curt Eriksson 

överlämnade presentkort från COOP 

på 200 kr. 

Uppvaktning nummer tre kom 

Distrikts-styrelsens ordförande Karl 

Erik Thörngren han överlämnade ett 

presentkort.    

Under tiden så var förberedelserna 

igång för Sekreterarens visning av 

bildspel med en berättelse om 

förenings 50-åriga historia. Här står 

sekreteraren Arne Berg i full gång med 

visningen. 

Kvällen avslutades med dans 
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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.  

Höstfesten 2011 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 

Höstfesten den 20 okt 2012. Nu samlades medlemmarna i SIK, lokal 

Träffpunkten till höstfest. Det finns inte så mycket skrivet om denna träff. Av 

bilderna att döma var traditionsenlig fest med dragspelsmusik, lite allsång.  

Här är festkommittén samlad i 

väntan på att  den beställda 

maten skall komma, från 

cateringen. 

Till vänster Agneta Persson, 

längst bort Kerstin Wennberg,  

Ulla Nordström, Kurt Wennberg 

och Erik Sverin. 

 

 

 

Höstfesten den 19 okt. 2013 uppe vid 

SIKs kafé ”Träffpunkten” Musik av 

Åke Persson mycket sång och trevliga 

tävlingar.  

 

 



 

    51 

 

Vid Höstfesten 2014 firade PRO Storvreta 55-år. 

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 middagen 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. 
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Humöret på topp under höstfesten... 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 helstekt, kryddig 

fläskfilé till en välsmakande potatisgratäng och grön-saker. Därefter utmanades 

vi i en tävling "vad äger och hur lever 

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 Hellund. Kvällen 

avslutades på sedvanligt vis med 

kaffe och äppelkaka samt 

lotteridragning.  

Höstfesten. På lördagen den 15 oktober 2016 hade runt ett femtiotal 

medlemmar samlats för att möta hösten antågande med en välsmakande buffé 

och roande samvaro i glada vänners 

lag. Efter buffén gavs möjlighet att 

bjuda upp till dans till spelmännen 

Lennarts och Åkes härliga live musik. 

Det var lite tunt på dansgolvet till en 

början men efter att Ulf bjudit upp till 

”kvastdansen” var det snart fullt på 

dansgolvet och så fortskred kvällen till 

allas stora glädje. Kvällen avslutades 

med ”kaffetåren” och lotteridragning 

med vinster som var skänkta av Fullerö Handel och Kocken & Kallskänkan.  

http://www.pro.se/PageFiles/449813/P1100135.JPG
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2017 HÖSTFESTEN I GLADA TONER.. hade lockat runt fyrtiotal medlemmar att 

möta höstens antågande med en frestande buffé och en uppiggande social 

samvaro. Efter en välsmakande och 

mättande buffé och några 

stärkande droppar som intogs med 

stöd och ledning av föreningens 

”sångfågel Agneta” som hade valt 

några lämpliga sånger ur vårt 

allsångshäfte. Därefter gavs 

möjlighet att bjuda upp till dans till 

spelmännen Lennarts och Åkes 

härliga live musik. Det var lite tunt 

på dansgolvet till en början men efter att Ulf L. hotat med ”kvastdansen” var 

det snart många par uppe på 

dansgolvet och så fortskred kvällen tills 

damerna gjorde ett kort ”myteri mot 

trötta gubbar” och tillfälligt intog hela 

dansgolvet. Mellan danserna och andra 

små avbrott i programmet bjöds vi på 

”en liten fräckis” från Ulf L - som tycks 

ha ett outtömligt ”hjärnbibliotek” med 

roande historier.  

2018 Från höst- till oktoberfest. Oktoberfest har sitt ursprung i det bayerska 

kungaparet Ludvig och Thereses bröllop som ägde rum den 12 oktober 1810.Nu 

behöver du inte bege dig till 

Tyskland för att fira Oktoberfest 

- i äkta tysk anda. Fenomenet 

har spridit sig över hela världen 

även till platser som lilla 

Storvreta. Det var just det som 

hände och hördes på lördagen 

den 20 oktober - när föreningen 

hade sin första oktoberfest med 

god mat och dryck - i anslutning 

till Skogsvallen. ”Joddlandet” ekade ut över hela Storskogen med stort stöd av - 

Ulf Erikssons Enmansorkester – som även bjöd på underhållande och 

inbjudande dansmusik. Tänk er bara nästa års oktoberfest när damerna hunnit 

skaffa sig äkta tyroler klänningar och vi herrar i lurviga ben men med 

tyrolerhatt och snygga lederhosen … oj, oj…tänk er bara…...  

http://www.pro.se/PageFiles/362113/P1050910.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/531282/P1120331.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/449813/P1100152.JPG
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ÅRET AVSLUTAS MED EN JULFEST. 

Julbord med ny lokal. Det var förlagt till SIK,s Kafélokal vid Idrottsplatsen. Vi 

startade kl 15 den 9 Dec. 2011. När gästerna kom så var allt framdukat, borden 

dekorerade med allt som visade på julstämning. 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 från Höglunds 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. 

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. 

Julfesten Fredagen den12 december 2013 hade ett femtiotal medlemmar samlats 

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.   
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Därefter kom Ulf och Agneta som ledde in oss i en mycket "tokrolig" och upp skattad 

"Påslek". 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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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.  

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 Träffpunkten 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 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 om hade "spritt i benen".    

ÅRETS JULFEST 2016-12-10 På onsdagskvällen den 7 december hade 

föreningen sin årliga julfest. Denna gång prövades ett helt ”nytt recept” genom 

att förlägga hela julfesten hos 

restaurang Kocken & Kallskänkans, 

Fullerö som även stod för själva 

julbordets läckerheter. Runt 60 

medlemmar hade hörsammat 

inbjudan. Vid ankomsten i till 

restaurangen bjöds det på varm 

glögg med tillbehör.  Till detta 

höjdes julstämningen ytterligare av 
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en medryckande julmusik som 

framfördes av Åke på dragspel och 

Lennart på gitarr. Nu var det full 

julstämning och som förstärktes av 

synen av det julbord som hade dukats 

upp åt oss. Detta omfattade allt man 

kan önska vad ett julbord ska bjuda 

på.  Mot slutet av festen efter alla 

julsånger och ätande så kom han då 

äntligen….TOMTEN. Tyvärr endast i 

form av sitt ombud Ulf, som 

förklarade att tomten var så upptagen av andra uppdrag denna kväll, men att 

han varit här tidigare på dagen och lämnat ett stort antal julpaket till oss, som 

nu låg under granen. Kruxet var bara 

att Tomten hade glömt att skriva på 

paketen vilka som skulle ha 

respektive paket. Det löste Ulf 

genom att ordna ett lotteri där 

paketen fick vara vinsterna i lotteriet, 

till alla vinnares belåtenhet. Nu hade 

alla fått en god start på 

"julmånaden" och kunde förnöjda 

vända åter hem …….. 

JULBORD / JULFEST 2017-12-09 Innan dess måste man ”tjuvsmaka” på 

julmaten med ett tidigare 

julbord vilket föreningen hade 

arrangerat på Kocken & 

Kallskänkan, Fullerö. Vi var 

runt sextio personer som hade 

samlats för att roa oss, 

provsmaka och stilla hungern 

på julbordets alla läckerheter 

som mer än väl var uppfyllt 

med det omfattande och 

välsmakande julbord som 

http://www.pro.se/PageFiles/377455/P1060515.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/377455/P1060533.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/377455/P1060512.JPG
http://www.pro.se/PageFiles/461600/P1100458.JPG
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serverades oss under kvällen till en mycket underhållande julmusik som 

framfördes av Åke och Lennart på dragspel och gitarr. Julbordet blev även en 

”liten julfest” eftersom Tomtefar oväntat kom på besök men först avtackade vi 

vår mångåriga ”dragspelmusikant” Åke Persson  hela elva år har underhållit 

oss på fester och medverkat i kören Mixljud som nu avslutades denna kväll. 

Kvällens fest avslutades sedan med att 

Tomtefar med hjälp av ”lotteridragning” 

delade ut ett stort antal julklappar till de som 

varit ”snälla pensionärer ” men tyvärr fans 

det en och annan som inte uppfyllde 

villkoren eller helt enkelt glömdes bort och 

blev utan julklapp - men allmän bättring 

utlovades till nästa år… 

   

JULFESTEN 2018 Onsdagen den 5 december genomförde föreningens 

festkommitté det utlovade julfesten på Kocken & Kallskänkan. Vi togs emot 

med ”glöggmingel” och en mycket 

underhållande julmusik som framfördes av 

Åke och Lennart på dragspel resp. gitarr 

”julfest andan” infann sig väldigt snabbt för 

oss nästan fyrtio medlemmar som kom till 

festen trots dessa ”influensa tider”. När väl 

alla stillat hungern på julbordets alla 

läckerheter genomfördes en liten tävling 

”Hjärntesten” som fick avgöras med en 

utslagsfråga mellan fyra ”fullpottare” tänk 

vad välorienterade dagens seniorer 

är….Sedan underhöll "vår entertainer" 

Börje Westergren oss med ett antal härliga 

sånger.... Kvällens fest avslutades sedan 

med att ”Tomtefar” dök upp och med hjälp 

av lotteri dragning delade ut ett stort antal 

julklappar till de som hade köpt ”rätt” 

lott… men tyvärr fanns det en och annan 

som inte hade turen i lotteriet - men bättre 

tur önskades till näst jul.  

Tomtefar önskade sedan alla en God Jul och Gott Nytt år innan vi vände 
hemåt… 

https://www.pro.se/PageFiles/544181/DSC_0085%20-%20kopia.jpg
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FÖRENINGENS OLIKA RESOR 

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  

 

 

 

 

 

 

Avstigning        Bengt Eriksson tar busskaffe  

 

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.  
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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. 

 

 

 

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 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 
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Hemlig resa. Den 28 maj 2010 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 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 

Här är gruppen på väg in till Kastelholms slott. 

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

Storvreta för att göra en resa med 5 egna bilar till Strömsbergs 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.  

 

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.  

Här ser ni en del av gruppen i 

väntan på Sillen, det var en god 

lunch och trevlig stämning. 
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Ytterligare båtresa. Måndagen den 20 sept. åkte vi med Birka Paradise till 

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

12 april. 2011 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 Stjernsund, 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. 

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   
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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 båt värden alltid lika roligt, sen 

var det tid att handla i Tax-fri 15.30 var båten i Stockholm . 

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 

Årets 2012 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 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 Frihetsmonumentet, 

Peterskyrkan, Dom-kyrkan samt 

Rådhustorget mm. 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. Pg.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.  

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        Erik och Pålle skojar med Varandra. 

Resa med nya Viking Grace till Åbo 

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! 
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Hösten började med en resa till Söderfors 7 aug 2014. 

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 intressanta och 

levande. 

 

Vidare genomfördes en Ålandsresa med Rosella. Här är några bilder från 

resan.  
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Vi var nästan trettio pensionärer från Storvreta som tidig morgonen den 8 juni 

2015 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. Det vart ingen 

längre "sovstund" på bussen 

eftersom "vår Ulf" delade ut ett A4 

ark med namnrebusar som vi skulle 

lösa inom någon timme - det 

utlovades pris till den som hade flest rätt så aktivitet blev hög i bussen. Med 24 

rätt av 30 vanns första priset av en i 

vår alliansförening. 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 en 

vävstol fungerar. Väveriet är nämligen 

Sveriges största tillverkare av 

linnedukar med daldrällsmönster. 

Man väver i vävstolar som konstruerades på 1920-talet för att uppnå en hög 

kvalité så nära det handvävda original 

man kan komma. Besöket avslutades 

med att det var "fri handel" i deras butik 

fylld med produkter som de väver under 

året. Därefter intogs en välsmakande 

buffé på Moskogen Värdhus innan vi for 

vidare mot Leksand och gården 

Hildasholm. Hildasholm låg alldeles intill 

Siljan strax norr om Leksands kyrka. Vi 

delades upp i tre lag för att kunna guidas runt i huset. Vi fick bl.a. veta att 

gården uppfördes 1910-11 av läkaren och författaren Axel Munte men det var 

hans hustru Hilda med två söner som nyttjade gården, själv tillbringade Axel 

Munte sin tid på Capri. Dagen avslutades med kaffe och dopp på Dössbergets 

servering innan färden styrdes mot Uppsala och Storvreta. 

 

https://www.pro.se/PageFiles/250357/P1020215.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/250357/P1020221.JPG


 

    67 

 

Tidig torsdagsmorgon den 6 augusti 2015 samlades ett drygt 25-tal 

föreningsmedlemmar på Konsums 

parkering för den årliga "bilutflykten" 

norrut mot Tärnsjöbygden närmare 

bestämt Ingbo Källor. Väl framme 

bjöds vi på kaffe och smörgås som 

"kaffe gänget" fixat till tidigare på 

morgonen. Det smakade bra och den 

trollska miljön höjde 

smakupplevelsen "guldstjärna" till er som 

fixade detta. Därefter fick vi en historisk 

och en djupträngande berättelse om 

källan, mjölnarbostaden och kvarnens 

tillkomst av guiden Torsten Landén. Han 

uppgav bl.a. att källan ger 4.300 

kubikmeter vatten per dygn och som 

kan används för att driva kvarnen. 

Hela miljön vittnade om en historisk 

epok med start från tidigt 1400-tal.  

Färden gick sedan vidare för lunch i Gysinge. Efter lunchen gick färden vidare 

till Hedesundavävarnas anläggning - Skaparbyn - i Hedesunda. En unik 

anläggning - ritad av den välkände arkitekten Ralph Erskine. Verksamheten 

utgår från konstnären Birger Forsbergs bildvävning med barn - som han 

startade 1965 i Hedesunda - efter ett koncept hämtat från Egypten - att ge barn 

och ungdomar utrymme för sin egen skaparkraft. Dagen avslutades med ett 

kortare besök vid den omtalade dansbanan på ÖN i Hedesunda. 
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På morgonen den 6 maj 2017 startade PRO Storvretas "vårliga" bilutflykt med 

planerade besök på Wenngarns slott, 

Sigtuna stadshotell och Steninge 

Slottsgalleria. Första stopp var 

Wenngarns slott där besök på slottet 

ingick med viss information om slottets 

historia. Av historien framkommer bl.a. 

att Magnus Gabriel var den som 

huvudsakligen var den som uppförde 

slottet på 1670-talet. Sedan har 

historien om slottet rullat på med ägare 

som LP-stiftelsen och det sägs även att 

ryska maffian har haft verksamhet inom 

slottsområdet. Därefter började magen 

”kurra” så nu gick färden vidare till 

Sigtuna stadshotell där en smakfull och 

mättande lunch intogs. Utflykten gick 

därefter vidare med ett besök på Steninge 

Slottsgalleria innan hemfärden mot 

Storvreta påbörjades. 

I fyra bilar med sammanlagt 16 personer 

startade vår bilutflykt 2016. Den gick via 

Tierp och Strömsbergs Bruk till Domarbo 

som är ett tidigare lantbruk, där ett 

Nostalgimuseum nu ligger i de forna 

ekonomibyggnaderna. Ett samlande av 

stora mått av Bosse Forssberg som 

sedan barndomen haft ett stort 

samlarintresse. Vi började med medhavd 

fika i form av kaffe och smörgås 

innan Bosse och hans fru visade oss 

runt i de välordnade lokalerna. Efter 

besöket på muséet åkte vi till 

Leufstabruk där vi åt en 

välsmakande lunch på värdshuset 

innan vi styrde kosan hemåt. 

https://www.pro.se/PageFiles/329242/IMGP0420.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/346949/IMGP0121.JPG
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Tillsammans med Resealliansen 2017 (Storvreta, Södra Hagunda, Svartbäcken) 

åkte vi i egen buss till Grisslehamn där vi 

gick ombord på Eckerölinjens färja till 

Berghamn, Eckerö. Efter kaffe och 

smörgås och lite annan egen förströelse 

under två timmar klev vi på en åländsk 

buss med lokal guide som via den gamla 

postrotevägen förde oss till Smakbyn 

där kocken och krögaren Michael 

Björklund på ett roligt och 

underhållande sätt berättade om 

Smakbyn och den lunch som sedan 

serverades.  Efter lunchen tog oss bussen till Chipsfabriken där vi hade 

möjlighet att köpa chips och godis i den lilla butiken. Färden gick sedan till 

Stallhagens bryggeri där vi kunde släcka vår törst med åländsk öl innan bussen 

tog oss tillbaka till färjeterminalen och båtresan till Sverige. 

Efter tåg- och bussresa 2017 

samt en kortare promenad i 

Gävle kom vi fram till Mackmyra 

Whiskyby. Där möttes vi av en 

guide, som visade sig vara både 

trevlig och mycket kunnig och 

som skulle lotsa oss genom 

destilleri, lager, whiskyprovning 

samt avslutningsvis lunch. 

Destillerituren startade med en 

hisstur upp till 7:e våningen där 

processen att framställa whisky 

startade. Våningsvis fick vi följa 

processen fram till den färdiga produkten 

samt besöka rökeriet och lagret.   

Därefter fick vi prova fyra whiskysorter i 

restaurangen där vi också fick en lunch 

serverad. En mycket trevlig och lärorik 

dagsutflykt. 

https://www.pro.se/PageFiles/398810/IMGP0222.JPG
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På torsdagen den 10 augusti 2017 genomförde föreningen sin årliga bilutflykt 

till det övergripande målet Enköpings parker. Vi var inte fullt trettio 

medlemmar som på morgonen hade samlats på Konsums parkering för att ge 

oss av till dagens första delmål Wiks Slott. Där i den anrika slottsmiljön 

serverades det kaffe med en god 

smörgås och kaka. Efter ha insupit 

den anrika slottsmiljön och 

”kaffetåren” samt fått en kort 

historisk tillbaka blick över slottets 

olika historiska ägare av vår 

reseledare Sören gick färden 

vidare mot Enköping för att inta 

lunch. Lunchen intogs på 

restaurang hamnmagasinet där 

var och en hade valt antingen en fisk- eller kötträtt som smakade gott. 

Nu var vi redo för att ta del av dagens 

huvudmål Enköpings parker att som 

passagerare på ”parktåget” och med en 

mycket kunnig parkciceron. Staden har 

omkring tjugo parker av olika karaktär där 

perenner används i stora planteringar. 

Här finns både större parker och mindre 

fickparker som små oaser insprängda i 

hela stadsrummet.  Det var en fördel av 

vi valt ”parktåget” att ta oss runt i de olika parkerna för det var en ansenlig färd 

som tog hela 90 minuter inte att rekommendera att till fots ta sig runt i alla 

parkerna. Till sist kom vi till 

Drömparken som är kronan på 

verket av alla parker – designad 

av Piet Oudolf en park med över 

200 olika perenna växter.  Det 

var prunkande perenner av alla 

olika former och färger på 

blommor och blad. Det går inte 

att med några enkla ord beskriva 

denna praktpark den ska 

upplevas live…Det är inte för inte 

som den benämns 

Drömparken……. 

https://www.pro.se/PageFiles/432171/P1090450.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/432171/P1090468.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/432171/P1090477.JPG
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På torsdagens morgon 2018 var det 

ett tjugotal föreningsmedlemmar som 

startade årets -Bilutflykt från 

Konsumparkeringen med sikte mot 

norduppland. Första stopp var 

glashyttan i Tobo hos Rundlöf & 

Melhus. Där fick vi vara med om att 

Anders Melhus visade hur man 

tillverkar en glasvas. Vidare färd 

norrut med ”fika & macka rast” i 

Marma vid Dalälvens strand vilket piggade upp oss för vidare färd mot Laxön. 

Väl framme på Laxön besök i bl.a. 

Hantverkshuset där ”vår 

hantverksmästare” Thord Larsson som 

är aktiv i ”husets verksamhet” 

berättade om husets tillkomst m.m. 

Sedan var det dags för en 

välsmakande lunchbuffé på 

restaurangen därefter for vi vidare till 

Söderhällgårdens tomteverkstad och 

museum innan vid styrde kosan åter 

mot Storvreta. 

 

VÅRA STUDIECIRKLAR UNDER ÅREN 

Genom åren har det funnits många olika typer av Cirklar. Cirkelverksamheten 

tog fart 1981 då ABF kom in i bilden. 

Våra studiecirklar är en kamratgrupp som ger social samvaro, utbyte av 

erfarenheter, lära av varandra, samt att ha trevligt tillsammans det sätter färg 

på tillvaron. Föreningen har de senaste tio åren haft två studieorganisatörer 

nämligen Gunilla Hellund och därefter är det nu Birgit Ahlgren. 

Vår sångkör ”MixLjud” har funnits sedan 1976. 

Kören har utvecklats under året med många aktivteter. Den har på senare tid 

haft Agneta Persson som körledare. Efter henne tog Börje Westergren vid. 

Kören har haft sina sångövningar på tisdagar. Detta har resulterat i ett flertal 

uppträdanden under året. Några exempel är uppträdande vid Eskils servichus, 

Ängby Park Körfestivalen, Biblioteket Storvreta i samband med vår utställning 

https://www.pro.se/PageFiles/514277/P1110956.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/514277/P1110974.JPG
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samt vid Skogsgården, Årstagården och vid Ph. Veteranerna. Utöver dessa 

uppträdanden så har MixLjud också sjungit vid våra medlemsmöten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat cirklarna är också tidiga och startade 

1993. Under åren har vi haft tre olika 

cirklar, uppdelade mellan män och kvinnor 

har varierat, likaså inriktningen på mat- 

cirklarna. I Storvretagården hade vi tre 

olika cirklar, ledda av Rune Carlsson, Allan 

Jansson och Sven Dahlin. När vi sedan 

måste flytta till Skogsvallen och GP-salen 

har de minskat till endast en vilken Sven 

Dahlin svarar för.  

Mat cirklarna hade ofta gemensamma avslutningar  

Här är en avslutning från 2016. Höstens 

tre matcirklar hade gemensam 

avslutning på onsdagen den 30 

november i Storvretagården. Av 

tradition hade ”Dagens tre rätters 

Meny ” delats upp på cirklarna varje 

cirkel ansvarade för en del av tre 

rätters menyn. Det är fritt val att skapa 

en rätt så det är alltid spännande att 

https://www.pro.se/PageFiles/375460/P1060392.JPG
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komma till bords vad bjuds! Dessutom slår vi hål på devisen ” ju fler kockar 

desto sämre……..” 

Läs bara detta så förstår ni. Till förrätt serverades: Räktoast med haricotsverts 

och räkor Huvudrätt: Fläskfilégryta med grönpepparsås till detta serverades 

ugnstekt potatis och grönsaksblandning. Nu börjar det väl vattnas i 

munnen…eller…om inte så bygger vi på med Desserten: en stor bit 

”ugnsbehandlad” Brieost med nötter och två sorters kex….vattnas det inte??? 

Då får vi väl avsluta med kaffe och chokladmuffins….sen var det bara disken 

kvar….så var vi åter på ruta ett. 

 

Läsecirkel den har under många år hållit ställningarna, med sitt eget upplägg. 

När den inte fick vara kvar i Föreningsgården flyttade den till Skogsvallen men 

måste sedan hitta nytt och då blev det, det ljusa hörnrummet på Biblioteket. 

Ansvarig är Gerd Andersson 

Bokcirkel hade egna idéer om hur de ville ta sig an litteratur. Först diskuterar 

man böcker man hört talas om och genom omröstning väljs så en bok. Boken 

delas upp i etapper som man läser hemma och nästa träff diskuterar man 

innehållet där olika synvinklar belyses, trevliga samtal uppstår. Här ansvarar 

Birgit Ahlgren. 

Konstcirkel föregicks av enstaka 

cirklar av tex, korgflätning. Men så 

kom idén, man ville måla korgar och 

så var den cirkeln i gång. Konstcirkel 

bytte namn efter ett tag. Det blev 

Hobbycirkel. Den är en spännande 

cirkel som aldrig ser riktigt lika ut. 

Genom åren har den alltid varit i 

förändring allt efter deltagarnas 

nyfikenhet. Det fina är att alla inte ha 

https://www.pro.se/PageFiles/375460/P1060395.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/375460/P1060413.JPG
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behöver delta i det nya utan har kunnat fortsätta med det de gillar bäst eller 

blivit nyfikna så småningom och då har det bara varit att hoppa in. Vi har 

försökt oss på Akvarell, målat på stenar, decoupage, tråd slöjd, målat 

sidensjalar, stickat vantar, virkat och tillverkat smycken. Vi har provat på att 

gjuta i betong. Det är Åsa Jansson som håller ihop det hela 

 

Att spela Cittra. 

Det var Birgit 

Ahlgren som var 

aktiv till detta.  

 

 

 

 

Vetenskapscirkel. Vi har nosat på rymden tillsammans med Börje Westerlund. 

Då gjorde vi ett intressant studiebesök vid Observatoriet i Observatorieparken 

för att kolla in Månen och Venus. 

Släktforskning. Har startat och slutat och startade igen med Åsa Jansson som 
ledare. För närvarande ligger den nere.  
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 fikakorg, av avnjut den på 
gårdstunet där bara hundar, 
hästar och människor fick vistas, 
resten av djuren hade sin egen 
gård. Nedtecknat av Birgit  
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Slöjdcirkel. Den startade redan 2003 och 

pågick till och med 2017 med Tord 

Larsson som ledare. Men efter hela 

femton års verksamhet kommer 

slöjdcirkeln på tisdagar i Ärentunaskolan 

under ledning av Mäster Thord Larsson 

att upphöra i PRO föreningens regi med 

att höstens cirkel avslutats.         

Detta celebrerades på tisdagen den 

28 november med en gemensam 

avskedsfest på restaurang Kreta där 

alla som deltagit i cirkeln någon gång 

under de gångna åren var inbjuden 

att delta - totalt var vi runt tjugo tal 

personer som hörsammat inbjudan 

och att på ett något sätt få visa vår 

uppskattning på den lärorika och 

sociala insatts som vår eminenta 

cirkelledare Mäster Thord delgett oss 

under alla dessa år. Mäster 

Thord gav oss en historisk 

tillbakablick över de år som 

förlupit och hur cirkeln 

startades en gång år 2002 

samt många andra 

tänkvärda händelser bl.a. 

hur många gånger han 

transporterat sina verktyg 

och material till och från 

cirkellokalen kan ni tänka 

er att det rör sig om ca ett 

tusen gånger i ur och 

skur!!! 

Kvällen avslutades med att vi avtackade Mäster Thord med blommor och 

presenter för hans alla lärorika år han gett oss och även den sociala 

gemenskapen han bidragit med samt att vi önskade ”Vår eminenta Mäster” 

stor lycka till i sina fortsatta livsgärningar. 

 

https://www.pro.se/PageFiles/459192/P1100376.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/459192/P1100375.JPG
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Vinkunskap. Det är en ny Cirkel som ledde till två cirklar med egen Munkskänk 

Ulf Lindberg. Titta, lukta, smaka och bedöm. 

Vi träffas tre gånger gemensamt i båda 

grupperna, då gäller det att ha huvudet på 

skaft för vid våra gemensamma avslutningar 

är det skriftligt prov där det är upp till bevis 

vad vi lärt oss. Allt är på skoj. 

På torsdagen den 14 april 2016 hade en av 
cirklarna i vinkunskap - ”Storvretagården”- sin 
sista träff. Cirkeln har under våren haft tre teman - druvtypiska röda viner, 

samma druva olika 
världsdelar och roséviner 
samt ”Ost till rödvin”. Det 
har inte varit några stora 
backanaler vid våra träffar 
…  romarnas tumultartade 
fester till Bacchus kallades 
backanaler men icke i denna 
cirkel. Ulf Lindberg som varit 
cirkelledare har hållit oss i 
strama tyglar. Här har 

drivkraften varit ”törsten” efter kunskapen om olika typer av druvor och dess 
hantering till drickbart vin samt avslutningsvis välsmakande vin till ost. 
Vinkunskapens 
Studieresa 2017. 
Vi var 10st som 
deltog i en 
studieresa med 
Högbergs buss till 
Rhen- & 
Moseldalen under 
sju dagar. Efter två 
dagars buss och 
båtresa nådde vi 
Rudesheim som är 
huvudort i 
vindistriktet Rheingau. En mycket trevlig stad med sin huvudgata Drosselgasse 
kantad med sina vinstugor. Vi åkte med flodbåten och såg hur vinbergen 
sluttade ner mot floden samt de mäktiga borgarna. Resan fortsatte till Cochem 
vid Moselfloden. Vid vår tur på den buteljgröna floden som slingrade sig fram 
och nya vackra vyer visade sig bakom varje krök. Vi steg av i Bernkastel-Kues 

https://www.pro.se/PageFiles/322718/P1030964.JPG
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och besökte den kände vinbonden Anton Zimmerman. Under resan var vi på ett 
antal olika vinprovningar med Rhen- och Moselviner. Tur att inte bussen var 
helt full med deltagare utan att vi fick med oss allt vin som inhandlades.  

 

Trafik i nutid. En ny cirkel, en ny matnyttig cirkel, så mycket nytt som hänt sen 

de flesta PRO-are tog sitt körkort. Det är vår kunniga Per Eriksson som delar 

med sig av sina erfarenheter från körskolorna. 

Datakunskap samt hur lägger man in appar i sin smartphon? Det har blivit 

viktigt i dagens samhälle därför har vi även cirklar i dessa ämnen. Ingegerd 

Wåhlin ansvarar för datakunskapen med hjälp av Ulf Lindberg. Medan Ulf lärde 

ut hur man lägger in och använder BankID och Swisch med hjälp av Ingegerd. 

Vi har haft visat upp oss via utställningar.  PRO ville visa Storvretaborna vad 
de gjorde på sina cirklar, som 
Träslöjd, sidenfärgning, 
smycketillverkning och inte minst 
med metalltråden, ”Luffarslöjd” 
Här är bilder från utställningen i 
Biblioteket som visar olika 
slöjdalster Tord Larsson var 
cirkelledare. Birgit Ahlgren var 
drivande. 

Teaterbesök. 

Gunilla Hellund har varit Teaterombud, hon presenterade spelprogrammen på 

Stadsteatern på vår hemsida och vid våra medlemsträffar, det har varit enkelt 

att komma med till teatern. Efter Gunilla har Eva Arvidsson tagit vid med olika 

besök på både Stadsteatern och Regina teatern under åren. 
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FÖRENINGEN HAR GENOMFÖRT OLIKA 

FRISKVÅRDSAKTIVITETER 

Friskvård, fysiskaktiviteter, motion. 

Hösten 1969 startade gruppgymnastik ledare var Edit Armiskog från Storvreta, 

Gymnastiklärare. Edit hoppade av efter några år, Gymnastiken upphörde då 

ingen ny Gymnastikledare hittades. Dans förekom olika tillfällen i 

Ärentunagården i slutet av 60-talet.  

Boulen omnämns som en aktivitet 

under 1996 vid den tiden fick 

deltagarna åka till en bana som låg 

vid UTK-hallen i Uppsala. Åren före 

sekelskiftet låg boulen nere. I 

början av 2000 talet så började 

Boulen igen med spel på en ny 

bana i Storvreta uppe vid 

Adolsbergsvägen (Vändplan för 

Bussarna). Boulen får nu allt större 

betydelse som regelbunden 

motion. 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. 

                                            

2010 kunde Boulen spelas på en 

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 som bör nämnas i 

detta sammanhang är Kurt 

Wennberg han skottade grus, 

krattade till planen med en del 

jobb så blev det en bra spelplan.    

https://www.pro.se/PageFiles/349163/P1050195.JPG
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Boulespel på Skogsvallens idrottsplats 2014 spelade vi varje tisdagsförmiddag 

på Skogsvallens IP. Inga särskilda förkunskaper krävs förutom glatt humör och 

rörliga armar.....Vi spelar så länge vädret tillåter utom vid snöfall och 

störtregn...Ta gärna med något att förtära kaffe, läsk etc. eftersom vi tar en 

"fikapaus" i spelet. 

 

Årets "Afterboule" med samling vid grillen 2016 På tisdagen hade föreningen 

sin årliga "Afterboule" - vi grillar vad vi själva tar med oss efter att ha spelat 
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boule i några timmar - såväl spelare som icke spelare deltog. "Afterboule" gav 

mersmak...på korv men även på trevlig social gemenskap.  

Träffpunkt ”Medelpunkten” 

Omkring 2010 så öppnade Kommunen en träffpunkt ”Medelpunkten” upp vid 

Skogsgården. Många PRO 

medlemmar deltog där med 

styrketräning, olika former av 

gymnastik Stavgång mm. 

Medelpunkten finns 

fortfarande kvar, nu är den 

lokaliserad till centrum. 

Medelpunkten är öppen för 

alla över 65 år, vilket gör att 

trycket på träningslokalen är 

stort, det har bildats kö till 

platserna. PRO:are finns med 

där och tränar, många fler skulle vilja vara med, PRO har därför kontaktat 

kommunen för att utökade lokaler. 

Gymnastik och Stavgång Under vårterminen 2010 utökades aktiviteterna med 

stavgång. Måndag, onsdag. Måndagar mellan 12 - 15 var det gymnastik för oss 

seniorer. Måndag den 31 maj hade vi avslutning på vår-terminen med en 

gemensam träff och lunch med trevlig samvaro. Vi startade den dagen med 
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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. 

Nytt för 2010 var en 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 aktiviteter en trevlig dag tillsammans vi var klara vid 

13,30 tiden. En aktivitet som levde fram till 2016. Därefter har vi arrangerat 

egna friskvårdsdagar. 

2018 genomförde föreningen 

sin årliga ”FRISKVÅRDSDAG”, 

i strålande sol och värme, på 

Skogsvallens idrottsplats 

med en tipps promenad och 

femkamps aktiviteter som 

avslutades med gemensam 

grillning av medhavd 

”grillvara” och dricka. Ett 

drygt tjugotal medlemmar 

hade anslutit till 

friskvårdsdagen för att 

njuta av ”enkla fysiska 

aktiviteter och roande 

social samvaro” under 

några timmar – samt till 

den avslutande 

”kaffetåren” ta del av 

aktuell prisutdelning för 

de olika genomförda 

fysiska aktiviteterna 

  

 

 

https://www.pro.se/PageFiles/504381/P1110482.JPG
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2015 PRO och ABF i Uppsala län slår ett slag för hälsan och genomför en 

klassiker, PRO Klassikern. 

PRO distriktet i Uppsala läns hälsogrupp kommer att genomföra en PRO 
Klassiker tillsammans med ABF i Uppsala län. Man förbereder sig lokalt i 

föreningarna för att sedan 
genomföra en deltävling i det tempo 
som man själv bestämmer. Det 
viktiga är att röra på kroppen, må bra 
och göra något. Distriktsmotions-
loppen som ingår i PRO Klassikern: 
SIMNING I BASSÄNG (300 m), 
Fyrishov 25/11 LÄNGDSKIDOR (5 
km), Storvreta, Februari 2016 
CYKELLOPP (20 km), Maj 2016 
LÖPNING/GÅNG (4 km), September 
2016. 
Motionsloppen kommer spridas ut 

under året, men varje deltävling genomförs på en plats under en och samma 
dag, för gemenskap och feststämning, precis som i en Svensk klassiker. 

I samband med detta ordnades ”De Pensionerades Dag” under två år 

2016 De Pensionerades Dag i Storvreta - genomfördes på onsdagen den 7 
september med att prova på olika aktiviteter med inriktning mot hälsa och 
friskvård samt knyt nya kontakter - allt det i en sol som strålade från klar 
himmel. De olika aktiviteter som bjöds på var promenadbingo, spela boule, 

kubb, tävla i femkamp – 
pilkastning, stegen, ringar, 
cylinder rör och spinnbollar. 
Det uppskattades att mellan 
100 till 150 pensionerade 
hade slutit upp för att delta 
och/eller stödja de som var 
aktiva – svårigheten att 
bestämma antalet 
deltagande var att alla for 
runt på ”kvicka fötter" i de 
olika aktiviteterna. 

 

https://www.pro.se/PageFiles/351961/P1050286.JPG
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Vidare så bjöds det på olika aktiviter 
och informationer i GP-salen. Cafet 
var öppet under hela dagen och 
"serverade" såväl smörgås som 
varmkorv och kaffe - en sak man 
kunde konstatera var att det var 
inget fel på aptiten bland alla 
deltagare - till stor glädje för 
"tjejerna" som stod för tillredning 
och servering. Arrangör för dagen 
var Utvecklingsrådet i Storvreta i 
samarbete med PRO Storvreta och 
SPF Seniorerna Norunda. 

Pensionärernas dag ”Vårda din hälsa” genomfördes planenligt den 6 september 
2017 på Skogsvallen, Storvreta. Programmet var omfattade med musik och 
sångunderhållning, olika föredrag och tävlingsaktiviteter bl.a. femkamp, Boule, 
promenadbingo samt PRO-klassikern löpa eller gå ca: 4 km. 
Ett stort antal pensionärer hade slutit upp för delta i de olika aktiviteterna eller 
lyssna till de olika föredragen och sång- och musikunderhållningen. 

Kommunalrådet Erik Pelling inledde dagen 
med övergripande redovisning av 
kommunens planer för Storvreta bygden. 
Utöver tidigare besked om utbyggnad av 
centrumbebyggelsen var nyheten om 
kommande nybyggnad av hyresbostäder 
och äldreboende på tomten intill 
Pluggparadiset med planerad inflyttning 
2021 det mest glädjande. Därefter informerade äldrenämndens ordförande 
Monica Östman samt förvaltningsdirektör Gunn Henny Dahl om ”äldrevård” för 
oss i Storvreta bygden och att kommunen kommer att ta över driften av 
Granbommen och Skogsgården agens Föredrag avslutades med att 
beteendevetaren Lisbet Pedersen gav oss en mycket intressant inblick i 
hjärnans olika funktioner och reaktioner under mottot - ”Din hjärna vill ha kul”. 

https://www.pro.se/PageFiles/351961/P1050362.JPG
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TRADITIONER UPPHÖR, NYA KOMMER TILL. 

Syförening startar 
Medlemsmötet 20 maj.1962. Det första möte som hölls i Storvretagården. Det 

beslutades att skänka ett bidrag till Rädda Barnen. På detta möte beslutades 

att starta en syförening. Till föreståndare för syföreningen valdes Ingrid 

Thunell. Till hjälp hade hon Hildur Eriksson. Det bestämdes också att ge anslag 

till inköp av materiel för syföreningen.  

Syföreningar. Varje förening med självaktning hade en syförening  
Det var vanligt förekommande inom föreningar på 60-talet. Det fanns ett flera 
syföreningar i Ärentuna församling. Baptistförsamlingen. Missionsförsamlingen. 
Nu ville även pensionärsföreningen ha en syförening. Vid genomgång av 
handlingar om arbetet i syföreningen så inbringade den väsentligt ekonomiskt 
stöd för föreningen. Alla alster som skapades auktionerades ut. Ekonomiska 
resultatet tillfaller föreningen, här är ett exempel. 3800-4100 kr. vid en auktion. 
En gång om året var det ”syföreningsdag” alla syföreningar samlades till en 
gemensam auktionsdag. Då förekom underhållning av olika slag och lotterier 
upp till 1000 lotter. Varje köpare antecknade ett lottnummer och sitt telefon 
nr. på en lista. Dragning skedde vid en senare tidpunkt och vinnarna kunde man 
nå telefonledes. (Läs mer om syföreningar i boken Storvretabygden 1996). 
Deltagarna i syföreningen var i huvudsak damer, omfattningen av 
verksamheten varierade genom åren den upphörde för vår del år 2000. Vid 10 
års jubileum 1969 skrevs det att syföreningen var flitig i sin verksamhet bland 
damerna, männen sysslade med hobbyarbeten av olika slag. 

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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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 pågick 

matlagningscirkel i köket där kunde jag fånga in två personer som fick slita sig 

från matlagningen.  

Veteranvetartävlingen 

2009 deltog vi frågetävlingen den 31 mars som samlade 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 
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En del av vår publik på plats i 

Björklinge.  

Den 4 febr. 2010 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 

Vi mötte Vattholma PRO i febr. 2011 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. 

 

Veteranvetare mötte i Knivsta, den 7 febr. 2012  

Här vårt lag som möteter Knivsta, Agneta Persson, Nils Östlin, Gunilla Hellund 

Tävlingen i Alunda 26 febr. 2013 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 med 17-22. Efter den 

tävlingen förordade jag till styrelsen en annan ordning när det gäller att ta ut 

intresserade deltagare. Samtidigt så avslutade jag uppdraget med 

Veteranvetarna 2013. Styrelsen beslutade att framöver inte anmäla något lag.  

Avslutningsvis vill jag därför TACKA alla som har ställt och kämpat för vår 

förening.    
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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 hejarramsa som vi hade, det 

fanns tiotal. 

   Detta går som en dans 

   Som inga hinder fanns 

Lars Nordström, Pererik Olsson, Bengt Soneson         Fortsätt uppå detta viset 

             Säkert tar ni då hem priset. 

PUB kväll med mersmak... 

På lördagseftermiddagen den  
2 april 2016 hade ett trettiotal 
medlemmar i PRO föreningen 
samlats för att få information om 
"öl och dess smaker" av Sören 
Clavebring ordförande i öl-
sällskapet Gambrinus, Uppsala. Vår 
"allt i allo" Ulf Lindberg hade på 
Sörens rekommendationer 
inhandlat sex olika ölmärken från 

Sverige, Beligen och Danmark 
som vi under Sörens ledning 
provsmakade och satte betyg på 
efter eget tycke och smak och det 
visade sig att "smaken var som 
baken" delade på de sex märkena 
öl men vinnare blev ett Belgisk 
ale. Därefter övergick träffen till 
att följa dagens V75-trav som 
sändes på tv och som vi i ett 
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gemensamt andelspel lämnat in till ATG. Nu sprang inte alla hästar som vi hade 
önskat men i alla fall hade Bengt H. och Ulf H. lyckats så bra att det gav några 
kronor tillbaka...Träffen avslutades med en roande pilkastar tävling och den 
"lilla kaffetåren".  

2015 var det åter stor anslutning till 

PUB- träffen när ett trettiotal 

medlemmar hade slutit upp för att 

prova olika sorters öl. Det bjöds inte 

bara på öl med tilltugg utan större 

delen av kvällen omfattades av 

tävlingar i fyra olika grenar där "blåsa 

pil" på tavla, som amazonas indianer 

jagat sitt vilt under århundraden, 

väckte stor uppskattning. Tävlandet 

tog på krafterna så det serverades 

varm korv mellan de olika 

tävlingsmomenten. Kvällen avslutades med kaffe och kaka samt inte minst att 

kora en segrare av de sex lag som hade tävlat under kvällen.  

På lördagen den 8 oktober 2016 hade föreningen sin ”höstliga” PUB-Kväll - ett 
stort antal medlemmar hade slutit upp för att medverka i öl-provning och V75 
spel. Vi ställdes inför uppgiften att prova 6 st olika ölmärken som var 
producerade i Uppsala med omnejd. Min travestering på ”smaken är som 
baken” föll tillbaka på vad vi konstaterade efter genomförd provning vi 
poängsatt alla ölmärkena efter ”tycke och smak” det var endast två märken 
som fick stort samtycke beträffande ”drickbarhet” övriga märken kunde vi 
lämna ut större förlust men det är väl tur att vi har olika smak hur skulle 
tillvaron utmärka sig om vi alla tyckte lika? 

Nu hade vi nått en tillfredställande 
stämning för att med stor spänning 
ta oss an TV sända V75 spelet som 
åter visade sig vara ett spel som inte 
följde logikens lagar och tabeller när 
det gällde vilken häst som skulle 
vinna sitt lopp men det är kanske det 
som skapar spänning och stora 
förväntningar…men där i mellan 
loppen höll Ulf stämningen kvar på 
hög nivå med sina underfundiga 

historier. Kvällen avslutades med en Tre-kamp - mellan de olika 
bordsplaceringarna i form av pilkastning, blåsa pil och ringkastning samt den 
obligatoriska ”kaffetåren”. 

https://www.pro.se/PageFiles/359774/P1050864.JPG
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På lördagen den 3 mars 2018 hade 
föreningen sin nu traditionella 
”vårliga” PUB-Kväll Vi provade 7st 
Svenska IPA öl. Vad står IPA för? 
Det står för indiapale ale och är från 
början en engelsk öl stil men som nu 
görs över hela världen. 
Av de 7 ölen var det tre stycken som 
fick högre poäng än övriga. Det kan 
vara bra att känna till – att högsta 
poängen fick Feedom IPA från 
Slottskällan tätt följd av Brutal Brewing 
och Sitting Bulldog som delade andra platsen. 

Därefter följde vi V75-travet med stor spänning. Lopp ett och två gick bra, rätt 
häst vann men inte i lopp tre. Sedan gick två lopp till vår fördel men inte det 
sjätte. Så stor spänning inför det sista loppet och stort jubel – när en av våra tre 
hästar vann. Sedan visade det sig att det var hög utdelning, så vi fick tillbaka 
våra satsade pengar. Dessa ligger nu som grund inför höstens V75- spel. 

Mellan loppen åt vi god korv från 
Solna och hade en trevlig 
samvaro. Lördagseftermiddagen 
den 6 oktober träffades vi för att 
ha öl-provning, Tjeckisk öl, samt 
att titta på V75 och spela olika 
sällskapsspel. Efter att prova och 
bedömt sju stycken olika ölsorter 
kom vi fram till att de Tjeckiska 
ölet med nr. 11455 Baron Trenck 
föll oss mest i smaken.        

Nu startade V75 där vi fick jubla 
under de sex första loppen men i 
de sjunde sprack allt, men en liten 
vinst blev det på ca. 20kr. Under 
efter middagen serverade Lennart 
A korv med bröd. De som inte var 
så intresserad av travet spelade 
olika sällskapsspel. De bjöds också 
på olika historier under 
eftermiddagen. Sammantaget så 
hade vi en trevlig 
lördagseftermiddag tillsammans. 

https://www.pro.se/PageFiles/527643/PUB-6.PNG
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”Äntligen” Damernas! 

På torsdagskvällen den 9 april 2016 

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. 

 

Trivselkväll med många glada "ungdomar". På onsdagskvällen den 9 

mars 2016 hade föreningens styrelse anordnat en "Trivselkväll" i SIK´s lokal 

träffpunkten. Nästan ett femtiotal medlemmar hade slutit upp för att som 

utlovat inta en sallad med kaffe och kaka som avslut allt detta varvat med ett 

melodikryss för oss att lösa under kvällen. Till allas förtjusning visades det sig 

att melodierna var väl kända och i vissa fall vår ungdoms populära melodier. 

Krysset vinnare fick utses genom lottdragning bland deltagarnas insamlade 

krysslösningar. Kvällen avslutades med att Ulf åter satte oss på prov i en 

underfundig lek vi gick runt och hälsade 

på varandra med namn och tog namnet 

med oss på den vi hade hälsat på till 

nästa hälsning...och så vidare tror jag? 

Enligt Ulf skulle det leda till att man till 

sist efter alla hälsningar skulle få tillbaka 

sitt dopnamn - men aj,aj så många som 

gick hem med ett nytt förnamn ..till 

kanske både glädje och förvåning 

https://www.pro.se/PageFiles/311025/P1030736.JPG
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"MUSIK-KAFFE" På onsdagskvällen 

den 14 september 2016 hade 

styrelsen inbjudit till en trivselkväll 

med temat ”Musikkaffe med lätt 

förtäring”” i Sik´s lokal Träffpunkten. 

Drygt ett trettiotal medlemmar 

hade hörsammat inbjudan. 

Kvällens överraskning var att 
styrelsen hade engagerat 
entertainern Urban Söderlundh vilken uppträder under artistnamnet ”Min 
gitarr & Jag” han gav oss En Nostalgitripp från 1960-talet och framåt.      
Detta varvat med avbrott för den” lätta” förtäringen som bestod av olika 
utsökta hemlagade pajer med tillbehöret sallad, ost och bröd. 

Med väl fyllda magar och 

stor vällust i kroppen 

avslutades kvällen med 

vår egna traditions 

bundna  ”Musikkryss”  - 

en tävling som väcker 

djupa känslor och höga 

skratt – till allas glädje 

belönas  tre kryss 

vinnare med fina priser.    
 

 
  
 

TRIVSELKVÄLL MED PECKE POLIS.... 

På onsdagskvällen den 14 mars 2018 
genomförde föreningen sin vårliga 
TRIVSELKVÄLL som hade lockat drygt 
ett trettiotal medlemmar till en 
trevlig samvaro och att lyssna till 
kvällens underhållare ”Den 
välsjungande kände 
Enköpingspolisen Pecke”-Per-Erik 
Abrahamsson. Per-Erik gav en kort 
redogörelse hur han fått epitet ”den 
sjungande polisen” och hur han 
tänkt genomföra kvällens underhållning med en lättsam musiktävling i två akter 

https://www.pro.se/PageFiles/353620/P1050538.JPG
https://www.pro.se/PageFiles/353620/P1050558.JPG
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med kluriga frågor på framförda sånger. Han varvade sångerna med roliga och 
dråpliga anekdoter från sitt innehållsrika yrkesliv som polis i Enköping. 

I pausen mellan 
akterna serverades en 
välsmakande 
kycklingsallad med 
tillhörande gott bröd 
som avslutades med 
”kaffe tår & kaka”. 
Därefter genomförde 
Per-Erik akt två på den 
roliga och 
underhållande 
musiktävlingen och 
delade sedan ut priser 

egna CD-inspelningar till ”bästa bord” i tävlingen samt till den åhörare med 
bästa ”glimten i ögat” under kvällen naturligtvis blev det en våra glada kvinnliga 
medlemmar……. 

TRIVSELKVÄLL MED 

HÖGSTÄMNING... 

Trivselkvällen genom 

fördes den 12 september 

2018. Föreningen hade 

engagerat trubaduren 

Anders Caringer med sin 

basist att stå för 

kvällensunderhållningen. 

Det utlovades en 

underhållning i ”En Salig 

Röra mycket skratt och lite 

allvar”. Anders Caringer 

bjöd på många egensinniga låtar med tokroliga ordvändningar vilket bidrog till 

mycket skratt och eftertanke som hade utlovats. Efter vi intagit ”en enklare 

förtäring” i form av ett antal goda pajer med sallad och bröd återkom Anders C 

och avslutade underhållningen med ett antal tänkvärda visor och dikter - 

kvällen kunde inte ha börjat bättre nu var stämningen i högvarv…. Det inbjöd 

till många "roliga historier och social gemytlighet" under den återstående 

trivselkvällen. 

 
 

https://www.pro.se/PageFiles/485989/P1100991.JPG
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En svart katt bland hermelinerna….på FÖRENINGENS MODEVISNING  

Föreningen genomförde på 
onsdagen den 11 april 2018 en 
modevisning för alla intresserade 
pensionärer inom 
”Storvretabygden” tillsammans 
med företaget SENIOR SHOP´s 
Marie Karlberg som visade upp 
företagets olika snygga 
klädkollektioner för vår och 
sommarbruk. 
Nästan ett fyrtiotal intressenter 
hade slutit upp för att ta del av vad 
som Marie satt samman åt våra 
egna förtjusande och stiliga 
mannekänger- som i olika 
omgångar visade upp sig – iförda 
vardagsplagg och festkläder. 

 

https://www.pro.se/PageFiles/494276/P1110144.JPG
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Vi mötte Göken....Den 2 juni 2016 hade vi "gökafton" i Bandarbo i Bälinge. Det är 

ett hemman som ägs av Maud 

Henriksson, Oxsätra, Bälinge. I ett 

tingsprotokoll från Bälinge Häradsrätt 

av den 5 mars 1800 står att läsa om 

Anders Ersson Våghals ”Nödsakad af 

hunger och svält begav jag mig med 

hustru och barn ifrån Väster 

Nyckelsängs by i Älvdals ”sokn” i 

Dalarna hit till Uppland år 1771 

varefter jag här på orten genom arbete 

försörjde mig och de mina i flera år; 

äntligen beviljades mig en liten 

Uppodling på Bälinge Häradsallmänning Bandarbo kallad om 1/8 dels mantal”.  

Den 18 oktober 1797 skattläggs en uppodling Bärkullen eller Bandarbo.  

Ägaren Maud Henriksson berättade lite 

om Bandarbo. Vi hade soligt och fint 

väder och det grillades korv och 

kastades pil.  

Vi hörde inte någon gök men det satt 

en uggla och iakttog oss hela tiden.  

https://www.pro.se/PageFiles/342498/IMGP0536.JPG
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Torsdags den 1 juni 2017 med start på eftermiddagen genomfördes 

föreningens traditionella ”Gökafton” i Bandarbo hemman, Bälinge. Maud 

Henriksson hade vänligheten att medverka på vår träff samt att ge oss en kort 

historik om hemmanet – med anor från slutet av 1700-talet. Utöver detta 

kastades det pil och grillades korv trots det mycket växlande vädret i form av 

sol ena minuten och en liten regnskur nästa minut. Vi bjöds varken på galande 

gök eller kaffegök men vi 

fick en mycket trivsam 

avslutning på aftonen då 

vi samlades alla inne i 

huvudbyggnaden – 

devisen om ”finns det 

hjärterum så finns det 

stjärterum” uppfylldes 

helt klart med alla 

deltagare samlade till 

”lilla kaffetåren” i 

byggnadens kök.  

2018 ”Vi hade i alla fall tur med vädret” brukar man ursäkta sig med när en 
utflykt inte blir fulländad… MEN föreningens utflykt till Gökotta i Bandarbo 
innehöll allt man kan önska av en 
lyckad eftermiddags utflykt 
strålande sol från klar himmel, 
myggfritt, gott dricka och en 
mycket välsmakande pastasallad 
eftersom det var ”grillförbud” 
p.g.a. brandfaran i skog och mark. 
Vid ankomsten bjöds vi på en 
fördrink i form av porlande vatten 
eller rosé vin när vi väl ”ventilerat 
allt skvaller” var det dags att inta 
Eva & Kjells mycket välsmakande 
pastasallad som serverades med bistånd av Åke & Lennart. Efter genomförd 
”tippsrunda” som fick avgöras med utslagsfråga på Kjells kroppsvikt 
(konfidentiellt) och vanns av Kenny avslutades kvällen med att den egna 
medhavda ”Kaffetåren” intogs. Endast gökens melodiska ko- koo saknades 
denna eftermiddag och kväll… men det var väl tur det ... Enligt gammal folktro 
kunde den som hörde göken på fastande mage bli "dårad", det vill säga 
drabbas av all världens olyckor… vilket inte kunde drabba oss efter att ha 
intagit den  

https://www.pro.se/PageFiles/506105/P1110660.JPG
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ÖPPET MÖTE - Resemöjligheter Storvreta och Uppsala.                      
På måndagen den 30 oktober 2017 genomfördes det öppna mötet om 

”Resmöjligheter Storvreta – Uppsala” med Region rådet och ordföranden i 

Kollektivtrafik-nämnden Bertil Kinnunen samt Sture Jonsson Presschef UL som 

representanter för de styrande aktörerna rörande kollektivtrafiken i bl.a. 

Uppsala kommun. GP salen var fylld med intresserade Storvretabor. 

Bakgrunden till mötet var att flertal medlemmar i PRO föreningen uppmanat 

styrelsen att agera mot det höga priset för att resa med UL t & r Uppsala samt 

den ”oklara” indelningen med två zoner för resa mellan Storvreta och Uppsala. 

Efter viss skriftväxling mellan PRO föreningen och styrande i Regionen samt för 

oss något "dunkla" svar inbjöds nu aktuella representanter. Frågorna som var 

aktuella enligt UL var: Satsningar på kollektivtrafiken, Biljettförändringar och 

Zonindelningen. Bertil och Sture 

hade förklaringar till de flesta av 

besluten som var ”negativa” för 

oss i Storvreta med omnejd som 

till stor del gick ut på att det 

skulle kosta för mycket av den 

totala ”pengapott” som fanns för 

såväl sjukvård som all annan 

regional verksamhet för att gå 

något av våra önskemål till 

mötes. 

”GLÖGGPARTY" På torsdagskvällen den 14 december 2017 genomförde 

föreningen för första gången en Glöggprovning ett drygt tjugotal medlemmar 

hade känt sig kallade att prova fem olika glöggfabrikat med tilltugg i form av 

olika sorters kex, 

pepparkakor med 

gorgonzola, chips 

m.m. Kvällen 

avslutades sedan 

med en 

välsmakande 

skinksmörgås som 

sköljdes ned med ett 

glas rödvin JP 

Chenet. 
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