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20 augusti 
Underhållning med Rosa Körbergs Trio. 

Rosa är känd från musikgruppen Attack med 
bl. a. låten Ooa hela natten. 

 

 

 

24 september  
Underhållning med Sören Strid. 

Sören har besökt oss tidigare och fick oss att 
komma loss.  

 

 

 

 

22 oktober 
En underhållande föreläsning av journalisten 
och författaren Johan Rapp.   

Tankspridd eller...?" 

Han har föreläst om detta över hela Sverige. 
Nu är det vår tur att få höra honom. 

 

Höstens medlemsmöten 

Alltid kl. 14 - 16 och i Messingen 

Inträde: 40 kr. Ingen föranmälan behövs. 

Underhållning i Scenrummet och fika och information i Matsalen. 
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19 november 
Föreningens höstmöte (Gratis inträde) 

Joakim Borg spelar revymusik och underhåller 
oss med Povel Ramel, Hasse o Tage mm. 

 

 

 

26 november 
Entusiasternas eftermiddag.  

Våra aktivitetsgrupper visar upp sig. 

Kaffeservering, lotterier mm i Matsalen.  

 

 

17 december 
Juluppträdandet ännu ej klart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, den här gången fick jag inte stort 

utrymme i bladet. Men jag vill bara 

säga att sommaren var riktigt bra med 

många aktiviteter, utflykter och resor. 

Och du, kolla vad mycket kul och nyt-

tigt du kan vara med på i höst och vin-

ter. Välkomna till en aktiv höst! 

Ordföranden har ordet 

Se också sid 21 



STUDIE- OCH AKTIVITETSPROGRAM  
 

Hösten 2019 
 
Litteratur 
Vi läser skönlitteratur av olika författare och  
diskuterar livligt innehållet.  
Tycker du om att läsa har vi plats för dig. 
Tisdagar kl. 10.00 - 11.45 
Optimusvägen 12A, ABF 
Gunda Eriksson  
Tel: 070-518 94 48 eller 08-590 836 38   
Varannan vecka  
Startdatum 1 oktober 
 
Släktforskning - vägen till din egen historia 
Funderar du på var du kommer ifrån?  
Vem du är släkt med? Lär dig leta efter dina röt-
ter.  
Teori och metodik lärs ut på sammankomsterna.  
Praktisk forskning utförs via datorer. 
Tisdagar kl. 10.00 - 12.30  
Optimusvägen 12A, ABF  
Kent Wallenbro  
Tel: 073-368 86 53  
7 gånger, varav 1 gång i Riksarkivet, Arninge.  
Startdatum 17 september 
 
Engelsk konversation  
Vi pratar om vardagen samt läser och över-
sätter enklare texter.  
Torsdagar kl. 10.00 - 11.45  
Optimusvägen 12 A, ABF  
Jane Korpi  
Tel: 08-590 339 65 eller 070-938 83 62 
Startdatum 19 september  
 
Lätt spanska 
Vi lär oss prata och vardagliga uttryck 
Onsdagar kl 16.00 - 18.00 
Karlsro, Bills Backe 4 
Marian Duran Tel: 070-773 97 98 
Startdatum 18 september 



Linedance 
Övning för hjärnan, ger kroppen kondi-tion och balans och glädje i själen. 
 

Linedance Grupp 1 
Fredagar kl. 10.00 - 11.00  
Optimusvägen 12A,  ABFs danslokal 
Marie-Louise Enkvist  
Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson  
Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 20 september 
 

Linedance Grupp 2 

Fredagar kl. 11.15 - 12.15  
Optimusvägen 12A, ABFs danslokal 
Marie-Louise Enkvist  
Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson 
Tel: 073-917 26 77 
Startdatum 20 september 
 

Sång 
Sångfåglarna är en kör med många 
trevliga och glada personer. Kom och 
lyssna eller sjung med och känn efter! 
Kanske detta är något bra och kul för 
just dig! 
Torsdagar kl. 13.30 - 15.15  
Rubinen, Dragonvägen 88-90  
Kerstin Mohlin  
Tel: 08-594 752 35 
Startdatum 12 september 
 

Konst  

Seniore di Colore  
Vi träffas och målar, umgås och diskute-
rar.  
Måleri i olika tekniker och målarmedia.  
Gruppen har både större och mindre 
utställningar. 
Torsdagar kl. 13.00 - 15.15  
Optimusvägen 12A, ABF 
Ewert Jansson  
Tel: 08-590 312 25. 
Startdatum 26 september 



Glädjeflickorna 
Torsdagar kl. 09.00 - 12.30  
Optimusvägen 12A, ABF 
Marie-Louise Dahl   
Tel: 072-300 28 57 
Startdatum 19 september 
 
Aquarellerna 
Vi målar med färg och med glöd. 
Har trevligt tillsammans och ger varandra stöd. 
Akryl, olja eller akvarell . Ja här kan du välja själv. 
Tisdagar kl. 10.00 - 13.00 
Optimusvägen 12A, ABF     
Kicki Helge  
Tel: 070-734 86 66 
Startdatum 24 september 
 
Kortspel 
Garanterat mycket glädje och många skratt!  
Bra träning för minnet. 
Tisdagar kl. 14.00  
Rubinen, Dragonvägen 88-90 
Ann-Louise Illés  
Tel: 08-590 342 51 eller 076-262 41 13  
Startdatum 27 augusti 
 
Internetcafé 
För dig som vill träna på Word och Excel samt surfa på Internet. 
Observera att cirkeln förutsätter att du klarar dig ganska bra själv. 
Torsdagar kl. 10.00 - 12.15  
Optimusvägen 12A, ABF  
Stig-Gustav Björklund 
Tel: 070-641 19 51 
Startdatum 19 september 
 
Min dator och jag 
För dig som vill fortsätta träna på da-
torn efter sommarens startkurser. 
Onsdagar kl. 10.00 - 12.15 
Optimusvägen 12A, ABF 
Stig-Gustav Björklund  
Tel: 070-641 19 51 
Peter Falk  
Tel: 070-733 21 29 
Startdatum 25 september 



Senior Qi gong  
Qi gong bygger på den 5000-åriga kinesiska medicinen med rörelser, som 
mjukar upp kroppen, förbättrar blodcirkulationen, stärker immunförsvaret. 
 
Nybörjare/fortsättning Qi gong 
Torsdagar kl. 10.30 - 11.30 
Optimusvägen 12A, ABF  
Annika Daag  
Tel: 073-320 05 75 
Startdatum 19 september 
 
Qi gong fortsättning 
Torsdagar kl. 09.30 - 10.30  
Optimusvägen 12A, ABF  
Annika Daag  
Tel: 073-320 05 75 
Startdatum 19 september 
 
Seniorgymnastik 
Det är aldrig för sent att börja träna. Kom med och jympa.  
Alla kan delta efter sin egen förmåga. 
 
Seniorgymnastik Grupp 1 
Måndagar kl. 09.00 - 10.15  
Optimusvägen 12 A, ABF 
Inger Antonsson  
Tel: 08-590 813 53 eller  
076-791 83 92 
Startdatum 16 september 
 
Seniorgymnastik Grupp 2  
Måndagar kl. 10.30 - 11.45 
Optimusvägen 12 A, ABF 
Lena Blomqvist  
Tel: 070-592 98 54 
Startdatum 16 september 



Boule 
Vi kör när vädret och underlaget tillåter,  
bara det är barmark.  
Vi träffas vid boulebanorna på Karlsro.  
Vi är många som håller igång med denna sport,  
men det finns alltid plats för nya deltagare. 
Välkomna!  
Måndagar, onsdagar, torsdagar kl. 11.00 - 13.00  
Karlsro, Bills Backe 4 
Sven-Olof Antonsson  
Tel: 08-590 813 53, 070-621 23 72  
 
Bowling 
Bowling är verkligen en koncentrationssport. 
Vi har många som är aktiva och det är en om-
tyckt verksamhet. 
Onsdagar kl. 10.00  
Upplands Väsby Bowlinghall i Sigma,  
Hammarbyvägen 16 
Kostnad: 30 kr per serie 
Marianne Lindblom  
Tel: 070-433 37 49  
Startdatum 4 september 
 
Mattcurling 
Precision, koncentration och motion.  
Vi samlas kl. 12.30 vid Vilundahallens entré. 
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00  
Vilundahallens B-hall 
Inneskor skall användas.  
Ta med dig fika till pausen. 
Micky Blom  
Tel: 070-638 40 71 
Startdatum 18 september 
  
Pingis 
Snabbhet, rörlighet och motion. 
Pingis spelas samtidigt med Mattcurlingen. 
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00  
Vilundahallens B-hall 
Inneskor skall användas. Tag med eget racket.  
Ta med dig fika till pausen. 
Kerstin Mohlin  
Tel: 08-594 752 35. 
Startdatum 18 september 
 



Gillar du att äta mat? 
Vi är många som inte tycker att det är så  
inspirerande att äta ensam. Skulle vi 
kunna göra det tillsammans?  
 

Vill du ha sällskap vid din måltid? 
Kanske laga maten tillsammans?  Eller 
vara ett gäng som går ut och äter? 
 

Nya som gamla deltagare är välkomna!  
Sista tisdagen i varje månad  kl. 18.00. 
Samling vid Karlsro eller restaurang.  
 

Anmäl deltagande till Ann-Mari Rosén 
Tel: 070-265 01 54. 
Startdatum den 27 augusti 
 
Dansa Bugg  
Lär dig bugga till skön musik,. Vi behöver dan-
santa damer och herrar. Kom och  pröva på.! 
Tisdagar kl.14.00 - 15.00 
Optimusvägen 12 A, ABFs danslokal 
Lennart Zetterström  
Tel: 073-262 84 22 
Startdatum 17 september  
 
Nybörjarkurs i Data   
Startkurs för dig som inte har egen dator, men som vill komma igång med  
att hantera en dator för senare inköp. 
Tisdagar kl. 13.00 - 15.00 
Optimusvägen 12A, ABF  
Per-Anders Aglert (fr o m 8 oktober) 
Tel: 070-699 76 33 
Peter Falk  
Tel: 070-776 49 07  
Startdatum 17 september 
 
Mot ofrivillig ensamhet bland äldre 
Alla människor behöver ett sammanhang och att känna gemenskap. 
Det finns ett studiematerial som är skapat för att hjälpa oss att komma igång 
med denna studiecirkel. Där får vi råd, tips och stöd att arbeta uppsökande. 
Tisdagar varannan vecka kl. 10.00 - 12.00 
Karlsro, Bills Backe 4 
Ann-Mari Rosén  
Tel: 070-265 01 54. 
Startdatum 17 september  



Besök på Rosendals slott fredagen den 30 augusti 

Slottet ligger på Djur-
gården strax bakom Ro-
sendals trädgårdscafé.  

Slottet är ett s.k. lustslott 
som Karl X1V Johan lät 
bygga för egen räkning 
och det nyttjades före-
trädesvis för representa-
tion. Huset byggdes 1823-
1826 och är ett statligt 
byggnadsminne. 

Till slottet tar man sig enklast med spårvagn nr 7 till hållplatsen Walde-
marsudde (ändstation) och med en promenad i vacker omgivning till slottet.  

Samling kl, 12.00 och guidningen startar kl. 12.30 och pågår cirka en timme. 
Kostnad för guidning bjuder föreningen på men entrén till slottet kostar 100 
kr/person. Vi tänker oss att detta evenemang kan kombineras med en kaffe-
stund alt. en lättare måltid vid Trädgårdscaféet intill slottet.  Trädgården står 
i sin fulla prakt just i slutet av augusti med försäljning av både frukt, grönt 
och blommor. Slottet rymmer endast 20 personer så deltagarantalet är be-
gränsat.  

Se PROs hemsida för eventuella ändringar! 

Anmälan senast den 26 augusti till Mona Stål , tel: 073-210 34 80. 

Höstfåglar vid Fysingen måndagen den 9 september 

Vandring från Ströms gård ut till 
Fågeltornet med Håkan Talling. 
Vi tittar på höstens flyttfåglar.  
 
Tag med kikare, fågelbok och fika.   
Kläder efter väderlek. 
 
Samling på två platser kl 14.00, 
vid  Picchus café eller vid Karlsro. 
Vi samåker i bilar till Ströms gård. Meddela vid anmälan om  du har bil. 
 
Anmälan senast den 7 september till Birgitta Engstrand,  
tel: 070-375 65 29 eller e-mail: birgitta.a.engstrand@gmail.com 

mailto:birgitta.a.engstrand@gmail.com


Texmex-middag i Karlsro tisdagen den 8 oktober  

Vad sägs om Texmex i Karlsro  tis-
dag den 8 oktober kl. 18.00? 
 
Pris: 50 kr. Då ingår grönsaker, 
salsa, gräddfil, tacos, riven ost, tor-
tillabröd och  kryddad köttfärs samt 
lättöl/vatten. 
 
Anmälan senast den 6 oktober till 
Kerstin Mohlin, 
Tel: 08-594 752 35 
 
Max 25 personer 

Skördefest på Åland lördagen den 21 september 

 

 

 

 

 

 

 

Avresa från Upplands Väsby station kl. 07.00. Åter ca kl. 21. 

Pris: 880 kr/person 

I priset ingår:  Bussresa, båtresa Kapellskär-Marie-hamn t/r, brunch på m/s 

Rosella på utresan, guide på Åland, bistro-buffé inklusive vin/öl/läsk och 

kaffe på hemresan. 

Övrigt: Valuta på Åland är euro, vissa gårdar tar kort, dock ej swish.  

Anmälan senast den 10 augusti till Eva-Britt Änggård . 

Tel: 073-982 00 53         Pengarna sätts in på pg 731924-7. 

Påminnelse 



Besök på  Riksdagshuset måndagen den 28 oktober 
 
Den som tar emot oss och visar 
oss runt  i Riksdagshuset är Väs-
bys egen riksdagskvinna Azadeh 
Rojhan Gustafsson. 
 
Samling kl. 10.15 utanför in-
gången för besökare till Riksdags-
huset,  Riksgatan 3.  
 
Efteråt fikar vi tillsammans (som var och en betalar). I övrigt kostar besöket 
oss ingenting. 
Högst 25 personer kan följa med. 
 
Anmälan senast den 23 oktober till Kicki Helge, tel: 070-734 86 66. 

Besök hos Lena Linderholm, Stallarholmen,  och på 

Försvarsfordonsmuseet onsdagen den 23 oktober 

Besök hos Lena Linderholm på Gula 
Industrihuset med visning och shopping 
av färgrika och glada tavlor, textilier, 
keramik och böcker som är känneteck-
nande för Lenas konstnärskap.  
 

Lunch med musikunderhållning av Gösta 
Linderholm. 
Entré och visning på Försvarsfordons-
museet Arsenalen i Strängnäs och efter-
middagskaffe på Grassagården . 
 
Pris: 835 kr/person (buss, lunch med musik, entré och visning och kaffe) 
 
Bussresa från Upplands Väsby station kl. 08.50 och åter Upplands Väsby ca 
kl. 18.00. 
 
Bokning senast den 16 september med namn, adress, tel.nr. till Yvonne 
Häggblad,  tel: 070-348 40 76 eller e-mail: yoh.haggblad@hotmail.com. 
 
Vid anmälan via mail skickas bekräftelse att bokningen kommit fram. 
Inbetalningskort kommer att skickas ut till alla i slutet av september. 



 

Balans- och fallträning inför vintern 
 
Fallolyckor drabbar många av oss 
äldre. För att minska problemet 
här i Väsby kommer vi i höst igen 
att anordna den aktivitet som vi 
med framgång testade i våras. Vi  
blandar teori och praktik och trä-
nar balans, styrka och smidighet.  
 
Exakt när, var och hur aktiviteten 
kommer att genomföras vet vi för 
närvarande inte men troligtvis blir det i Vilundahallen igen. Vi kommer att 
meddela er på Medlemsmöten och på vår hemsida. Vi hoppas kunna starta 
under hösten så att vi är  väl förberedda när snön och halkan kommer. 
 
Hans Mohlin 

Julmarknadsresa till Högbo söndagen den 15 december 

Högbos julmarknad är en tradit-
ionell julmarknad med mycket 
julstämning och härlig inramning 
av Högbos fina bruksmiljö.  
 

Upplev en magisk julsöndag i den 
vackra bruksmiljön på Högbo 
Bruk. 
 

Här hittar du den unika julklappen och det goda till julbordet. 
 

Avresa från Upplands Väsby station kl. 10.30 och åter ca kl. 18.30. 
Vi beräknar att  vara framme kl. 12.30 för att besöka julmarknaden. 
Julbordet (inkl. bordsdryck) serveras kl. 14.30. Vin/öl/snaps beställs och 
betalas av respektive beställare. Hemresan beräknas till kl. 16.30. 
 

Pris: 550:-/person 
 

Bokningar snarast och senast den18 november till Yvonne Häggblad,  
tel.: 070-348 40 76 eller e-mail: yoh.haggblad@hotmail.com.  
Vid bokningar med mail skickas bekräftelse att bokningen har kommit fram. 
 

Betalning till PG 731924-7  senast den 25 november, efter att det bekräftats 
att du fått plats. 



Medlemsresan till Enköpings trädgårdar och Grönsöö 

slott 

Kan något vara bättre än kultur och natur tillsammans med likasinnade kamrater i 
bästa sommarvädret? Vi har svårt att tänka oss detta. 

 
Föreningens stora medlemsresa gick i år till 
Enköping och Grönsöö. Intresset för resan 
var stort och genomfördes därför under både 
den 3 och 4 juni. Totalt deltog 85 personer. 
I Enköping besökte vi Westerlundska gården, 
uppkallad efter läkaren Ernst Westerlund.  
 
Doktor Westerlund var under ett antal år 
stadsläkare i Enköping. Till att börja med 
hade han bara patienter från staden. Det var 
som nervläkare han blev riktigt berömd. 
Westerlund botade patienter som andra lä-
kare misslyckats med.  
 
 

 
Medan andra läkare avfärdade pati-
enter som inbillningssjuka tog Wes-
terlund deras lidande på allvar. Han 
förstod sambandet mellan kropp och 
själ. När ryktet om hans behandlingar 
började spridas kom patienter från 
hela landet och även från övriga 
Europa. 
 
I Enköping gjorde vi också en rundtur 
i ett mini-tåg genom ett flertal vackra 
parker. Vår guide Mia beskrev myck-
et sakkunnigt såväl parkernas struktur 
som träden och blommorna. 
 
I strålande solsken for vi sedan vidare mot Grönsöö som visade sig från sin vack-
raste sida. Verksamheten på ön består idag av jordbruk, skogsbruk, fruktodling, tur-
ism och kulturminnesvård. 
 
Ägaren till slottet, Jacob von Ehrenheim, var vår ciceron vid rundvandringen i slot-
tet. Han berättade med charm, inlevelse och ingående kunskap om slottets historia 
och om många av de tusentals föremål som samlats under de 200 år som slottet 
varit i hans släkts ägo. Många möbler, böcker, ljusstakar och prydnadsföremål är 
unika och skulle få Knut Knutsson från Antikrundan att gå i spinn. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Patient


Slottsträdgården har ca 400 år 
på nacken. Fokus de senaste år-
tiondena har varit på äpplen för 
att framställa must. Den unikt 
nordliga odlingszonen sägs ge 
musten en lätt och elegant ka-
raktär med en fin balans mellan 
sötma och syra. De flesta av oss 
köpte minst en flaska för att 
hemma pröva riktigheten i be-
dömningen. 
 
Grönsöö-besöket avslutades i 
caféet inrymt i det gamla bränn-
vinsbränneriet. Där drack vi 
kaffe och åt ovanligt goda ka-
nelbullar.  
 

Brännvinstillverkning var under 
första halvan av 1800-talet en 
viktig del i slottets produktion. Det var ett, av relativt få, sätt att omsätta den säd som 
bönderna och torparna lämnade in som arrende till markägaren till reda pengar.  
 
Dessutom fick tjänstefolket en del av sin naturalön i brännvin. Fyra kannor (ca 10 
liter) i månaden per vuxen man ansågs normalt. Men som Jakob Ehrenheim påpe-
kade var nog brännvinet ”bara” 25-procentigt. Totalt tillverkades ca 4 000 liter per år 
på Grönsöö. Det är ju ingen hemlighet att spritmissbruket var omfattande i Sverige 
på 1800-talet. 
 

Vi var alla mycket nöjda med dagens ”äventyr” när vår chaufför Andreas Larsson 
från Högbergs Buss släppte av oss vid Väsby station. 
 

Text och bild: Hans Mohlin och Kerstin Mohlin 



  Sommarkalaset 

Det var mycket som bidrog till 

att kaffekalaset blev en succé. 

Vi hade tur med vädret. Solen 

sken och värmen var lagom. 

Det var många som bidrog 

med olika insatser - koka 

kaffe, lägga upp bröd, bära ut 

bord och stolar. 

Parken vid Karlsro blev snabbt 

fyllt av sommar- och finklädda 

personer. Vi som anordnade 

kalaset hade ordnat en enorm 

tårta i form av en majstång som dekorerats med grädde och jordgubbar. Den 

räckte till alla de 115 – 120 personer som kom. Förutom tårtan fanns det 

mycket annat hembakat godis att smaka på. Kön till kaffet och kakborden 

blev lång trots att det var många som assisterade med att skära upp tårtan och 

hälla i kaffe. 

Vår linedancegrupp Restless legs underhöll till härlig musik, iklädda Western 

hattar. De bjöd också upp publiken till dans. Det var många som nappade på 

det och vi dansade till afrikanska toner av SaRaha. Hela övre boulebanan 

täcktes av dansanta PRO:are. 



 Därefter ledde några från kören tillsammans 

med musikerna Stig Söderström och Birgitta 

Ritzén allsången. Det var jätteroligt att se  att 

alla sjöng med. 

Kicki Helge sjöng på en känd melodi en alldeles 

nyskriven text om Karlsro. Modigt att sjunga 

ensam. 

Ordföranden sa när han hälsade välkommen att 

han hade beställt vackert väder för kalaset. Nog 

sjutton höll det! När vi precis fått in alla bord 

och stolar i huset och skjulet började det småskvätta. 

Ett stort tack till alla  som var med och arrangerade kalaset och på olika sätt 

bidrog till den kamratliga och trevliga stämningen. 

Text och bild: Kerstin Mohlin och Hans Mohlin 

Surströmmingsfest onsdagen den 14 augusti 

Samling kl. 16.00 i Karlsros trädgård för den årliga sur-
strömmingsfesten.  

Är det dåligt väder sitter vi inomhus. Vi får vädra efteråt. 

Du tar själv med det du vill äta och dricka. 

Anmälan senast  den 12 augusti till Henry Raak, 

tel: 070-415 45 08 eller mail: henry.raak@hotmail.se.  

OBS! 

Grillkväll med kräftor torsdagen den 22 augusti 

Samling kl. 16.00 i Karlsros trädgård för grillkväll som 
vanligt men den här gången äter de som vill också kräftor.  

Är det dåligt väder sitter vi inomhus. 

Du tar själv med det du vill äta och dricka. 

Ingen anmälan, det är bara att komma. 

OBS! 



PRO vill rädda liv 

Som sista delen i föreningens satsning på Säkerhet och Trygghet för sina 
medlemmar genomfördes kursen Hjärt-Lung-Räddning med Hjärtstartare 
den 20 maj. 
 
Hela 26 alerta medlemmar deltog i den ”livsviktiga” kursen. Vi vet alla att 
ett snabbt, kunnigt ingripande när någons hjärta stannat kan vara skillna-
den mellan liv och död. 

Sebastian Rimm från Brandkåren i Attunda ledde kursen. Teorin, som 
hölls inomhus i Karlsros stora rum, var tydlig och lättbegriplig. De prak-
tiska övningarna ute i trädgården var handfasta och baserade bl. a. på hans 
egna erfarenheter. 
 

Alla gav hjärtmassage på de stackars dockorna. Här fanns ingen tvekan. 
Raka armar och snabbt och hårt pumpande. Ny forskning visar att det är 
just massagen som är det viktigaste, inblåsningen är sekundär. 
 

De flesta blev förvånade över hur hårt man måste trycka för att hjärtat ska 
påverkas. Att man blir trött i armarna och att man kan behöva hjälpas åt 
var en nyttig erfarenhet.  
 

Praktiska övningar uppskattas alltid. Alla pustade och många roliga kom-
mentarer fälldes. Även om stela och ömma knän ansträngdes trots olika 
sittkuddar, liggunderlag m.m. så var alla överens om att i ett skarpt läge så 
skulle man strunta i smärtan. 
 

När det sedan var dags för momentet mun mot mun så syntes det direkt att 
det hade man gjort förut. Då hade det nog emellertid inte direkt handlat 
om att blåsa …. Se bilden på omslaget! 



När det blev fråga om Hjärtstartaren så såg många lite tveksamma ut. Men 
när Sebastian öppnade lådan och en röst direkt började att ge tydliga instrukt-
ioner vad man ska göra så ändrades tveksamheten till nyfikenhet. 

Så direkt efter teorin om  hur Hjärtstartaren fungerar bar det av ut igen för 
praktik. 

Inlevelsen var lika stor nu som tidigare. Många spelade upp små scener med 
låtsassamtal till 112 och att man sprang och hämtade Hjärtstartaren. 

Vi avslutade kursen med de-
monstration av hur man läg-
ger en medvetslös person i 
stabilt sidoläge (framstupa-
sidoläge) samt Heimlich ma-
növer om någon satt i halsen. 

Text och bild: Hans Mohlin 



Musikteatern på Wira Bruk 

Vi hade en himla tur med vädret. När vi passerade Åkersberga öppnade him-
len sig i ett ösregn. När vi väl kom fram till Wira Bruk droppade det bara lite 
grann och regnet upphörde helt efter en liten stund  och solen tittade fram.  
 
Vi gick runt i området och 
tittade in i museet som vi-
sade värjor och sablar och 
olika redskap från förr som 
hackor, yxor och liar. 
Några av oss smet in på 
arenaområdet och åt mat-
säcken där. Andra hittade 
trädgårdsmöbler och satt 
där och åt. Röda små stu-
gor kantade området och en 
stor uppdämd damm med 
små broar över skapade en 
idyllisk scen. Tänk att mat-
säck ute i det fria alltid 
smakar så gott! 
 
Det var mycket folk som 
kommit för att se musik-
teatern. Kön in till ängen/
arenan var lång. Det var 
dock gott om platser och 
alla satt mjukt på sina med-
tagna sittdynor. Nu sken 
solen igen. 
 



Teatern hade minst 60 skådespelare i gång hela tiden. En orkester med fiol-
spelare skapade den rätta atmosfären.  Ryttare på hästar och hästdragna vag-
nar for in och ut på scenen/ängen i rasande tempo. Teatern handlade om kär-
lek i ett triangeldrama. Den slutade inte lyckligt för någon av dem.  Föreställ-
ningen som ges för 35:e året var helt klart sevärd. 

Hemresan påminde om ditresan. 
Det började ösregna vid Åkers-
berga och fortsatte hela vägen 
hem. Det droppade lite när vi steg 
ur bussen men alla var väl rustade 
och humöret var på topp. 

Tack till Teresa Gabrielsson för 
en väl anordnad resa. 

Text: Kerstin Mohlin   

Bild: Hans Mohlin 

Ordförande har ordet 

När man läser det här bladet så kan man ju lätt tro att det 
är en dans på rosor att vara pensionär. Visst, de flesta har 
det bra men inte alla. Det kan gälla ekonomi, boende och 
hälsa. PRO engagerar sig också som vi vet i dessa frågor 
på riks-, distrikts- och lokalplanet. 

Men ett spöke som vi på alla nivåer har svårt att skrämma 
bort är den ofrivilliga ensamheten. Vi som är med i PRO eller någon annan 
förening har tagit ett viktigt steg för att slippa ensamheten. Men vad kan vi 
göra för dem som inte orkat eller kunnat ta detta steg? Ensamheten är som ett 
sluttande plan. Det blir bara värre om ingenting görs. 

Du känner säkert någon som det här passar in på - en granne, en gammal ar-
betskamrat som du ser ibland, kanske en släktning. En medmänniska som 
behöver lite stöd och kanske en knuff i rätt riktning. Våga att bjussa på dig 
själv, ta en kontakt. Det värsta som kan hända är ju att personen ber dig dra 
åt skogen. Men tänk om han eller hon blir glad och vill bli en av oss! 

Så var inte feg och passiv. Tag första steget. I en förening behövs sådana ini-
tiativ. Gå med i vår nya cirkel på sid 9. Här kan du få  tips och stöd. 

Hans Mohlin 



PRO Upplands Väsby har mottagit ”Tack för uppvakt-

ningen på min födelsedag” från följande jubilarer:  
 

Solveig Börjeson 
Berit Carlsson 
Agneta Cederroth  
Sonja Haggarsson 
Milka  Hata  
Mait Holmberg 
Dagny Holmér 
Inger Holmertz Olsson 
Brita Johansson 
Gunilla Jonasson 
Jane Korpi 
Inger Lundström 
Nils-Olof Persson 
Kerstin Rehnberg 
Berit Sandberg 
Marianne Schönberg 
Gun-Britt Vik 
Inger Wegar  
Anita Åstrand  

Föreningen söker fler medhjälpare 
 
Vi söker 2 - 3 personer till vår valberedning. 
Tag kontakt med: 
Hans Mohlin, 073-720 12 96 eller hans.mohlin@telia.com 
Eva-Britt Änggård, 073-982 00 53 eller eva-britt.anggard@hotmail.com  
 

Vi söker en person som kan hjälpa oss med vår sånggrupp. 
Tag kontakt med: 
Birgitta Ritzén, 073-954 57 48 eller birgitta.ritzen@tele2.com 
Kerstin Mohlin,  08-594 752 35 eller kerstin.mohlin@telia.com 

Du har väl inte glömt att lämna ditt bidrag till tävlingen: 

Bästa Karlsro-bilden  

Bästa Karlsro-sången 

Bästa Karlsro-limericken 

Bidragen lämnas till Styrelsen senast den 19 november. 
Segrarna utses på Entusiasternas eftermiddag den 26 november. 



Kalendarium 

Augusti 

  6 Linedance kl. 11, Karlsro 

  8 Grillkväll kl. 16, Karlsro 

12 Seniorgymnastik kl. 10, Karlsro 

13 Sommarcafé kl. 13, Karlsro 

14 Surströmmingsfest, kl. 16, Karlsro 

20 Medlemsmöte kl. 14, Messingen 

22 Grillkväll med kräftor kl. 16, Karlsro 

27 Sommarcafé kl. 13, Karlsro 

30 Rosendals slott kl. 12, slottets ingång 

 

September 

  9 Höstfåglar vid Fysingen kl. 14, Picchus café och Karlsro 

17 Finalspel Boule 2000 kl. 10, Karlsro 

21 Skördefest på Åland kl. 07.00, Upplands Väsby station 

24 Medlemsmöte kl. 14, Messingen 

 

 Oktober 

  8 Texmex-middag kl. 18, Karlsro 

22 Medlemsmöte kl. 14, Messingen 

23 Resa till Stallarholmen kl. 08.50, Upplands Väsby station 

28 Besök i Riksdagshuset kl. 10, besöksingången 

  

November 

19 Medlemsmöte kl. 14, Messingen 

26 Entusiasternas eftermiddag kl. 14, Messingen 

 

December 

15 Julmarknadsresa till Högbo Bruk kl. 10.30, Upplands Väsby station 

17 Medlemsmöte kl. 14, Messingen 

De aktiviteter som regel-
bundet återkommer varje 
vecka under hösten redo-
visas av utrymmesskäl 
inte i Kalendariet.  

Beskrivningen av dem 
med tider, startdatum, 
plats och ledare framgår 
av sidorna 4 - 8. 

Vet ni varför många äldreboenden ofta ligger vid vattnet? 

Jo, för att pensionärerna ska få ro. 



Styrelsen 

Ordförande  
Hans Mohlin   073-720 12 96  
mail: hans.mohlin@telia.com 

 
Kassör och Vice ordf. 
Eva-Britt Änggård  073-982 00 53   
mail: eva-britt.anggard@hotmail.com  

 
Sekreterare   
Maria Duran   070-773 97 98  
mail: liadur@hotmail.com 

 
Studieorganisatör 
Birgitta Engstrand  070-375 65 29 
mail:  birgitta.a.engstrand@gmail.com 

 
Ledamot, Medlemsansvarig   
Annemarie Skorus  08-590 927 08  
mail: annemarie.s@telia.com  

 
Ledamot, Informationsansvarig  
Kerstin Mohlin    08-594 752 35  
mail: kerstin.mohlin@telia.com  

 
Ledamot, Lotteriansvarig 
Henry Raak   070-415 45 08 
mail: henry.raak@hotmail.se 

 
Ledamot 
Anders Blomqvist  070-380 67 92 

mail: blomqvist.anders@uvtcmail.se 

 

Post  
PRO Upplands Väsby   
Box 43  
194 21 Upplands Väsby 

 

E-mail   
upplands.vasby@pro.se 

 

Telefon onsdagar kl. 11-12 

076-557 92 45 

 

Expedition onsdagar kl. 11-12 

Besöksadress  
Karlsro, Bills backe 4 

 

Hemsida   
www.pro.se/upplandsvasby 

 

Medlemsbladet  
Nästa nummer kommer ut i bör-
jan av januari 2020. Där presen-
teras  vårens aktiviteter, utflyk-
ter och resor. 
 
Styrelsen välkomnar förslag och 
synpunkter på verksamheten så 
att den kan utvecklas och för-
bättras. 

tel:%20+46703756529
tel:%20+46703806792

