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MEDLEMSBLAD Nr 3/ Sept 2020    årgång 11 

BANKERYD 

Innehåll 

Verksamheter                         

Aktiviteter                                                                                                                   

Guns sida                                                                   

m.m.          

PRO,  Pensionärernas Riksorganisation är en                                         

av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser.                                      

Vi påverkar viktiga samhällsfrågor                                                                

och ser till att tiden som pensionär blir                                                   

skönare, roligare och mer utvecklande.             
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  December 2020                                                  

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

mejl: boenar@hotmail.com                                                                                                                       

Fotografer Ragnhild Arvidsson, Siv Löfgren            Tryckeri: Kjells Tryckeri 

PRO Bankeryd   Org nr 826001-1203  Bankgiro 5330-4465                                                                                          

Expedition Postgatan 4  564 31 Bankeryd  OBS! Ingen fast telefoni eller fast bemanning.                                      

Mailadress: bankeryd@pro.se                                                                                                                                    

Hemsida: pro.se/bankeryd ansvarig: Styrelsen                                                                                               

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

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

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

 På grund av corona läget följer vi myndigheternas  

rekommendationer och ställer in föreningsmötena tills vidare 

Så snart som Restriktionerna hävs startar vi upp  våra   

föreningsmöten igen. 

Däremot pågår Boulen, promenader och tipspromenader. 

Samtliga Föreningsmöten hålls i Församlingsgården, Sjöåkravägen 17                                          

Information om särskilda händelser på riks– och distriktsnivå och kommittéerna 

berättar om sina program. Lotteriförsäljning och dragning av vinster.                                                        

Fika bestående av kaffe/the med fralla/smörgås och kaka, kostnad 40 kronor. 

För skjuts till mötena ring Thomas Sjöberg tel:  073-846 47 45    

Se vidare vår anslagstavla vid Konsum, ICA och vid vår lokal Postgatan 4.                                                    

Hemsida pro.se/bankeryd                                                                                                                          

VÄLKOMNA TILL VÅRA  MÖTEN—DÄR VI TRÄFFAS OCH TRIVS 

ANSVARIGA FÖR PROGRAM VID MÖTEN ÄR:                                                                                                   

Thomas Sjöberg Berna Sandström Yvonne Gustafsson 

     Kommande möten och träffar 



3 

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

mejl:boenar@hotmail.com 

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

mejl: thomassjoberg28@gmail.com                                                                                           

Sekreterare:  Elisabeth Newton 076-8276327                            

mejl: elisabethnewton49@gmail.com    

Studieorganisatör: Gunilla Johansson tel 036-377958                                                                                

mejl:  nillanjohansson3@gmail.com                                                                                     

Ledamot:  Birgitta Karlsson 036-377504, 0703 811715 

mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se   

                                                                                              

Vice kassör: Lars Frinndal  036-378253                         

mejl: lasse.frinndal@telia.com   

Ledamot: Berna Sandström 070-3077419 

mejl:  bernasandstrom@gmail.com 

Ersättare: Bo Dahlen 070-3192315                                   

mejl: jbs.dahlen@telia.com 

Ersättare: Bernt Blomqvist 036-372 359 

mejl: blomquist4344@gmail.com  

Ersättare: Poul Olsen 072-3410302                                 

mejl: poul@lofgren-olsen.se  

 Ordföranden har ordet  

Hoppas ni har det bra. 

Nu har det snart gått 6 månader sedan vi stängde ner verksam-

heten i PRO Bankeryd.                                                                                  

Under våren drog så boulen igång på Furuvik och nu i augusti 

har promenaderna börjat. Vi har också dragit igång med                   

tipspromenader varannan vecka som går i central Bankeryd och som startar och 

slutar vid våran lokal. Det serveras även kaffe. 

Hur det kommer att bli senare i höst får vi avvakta och se. Det skulle ju utredas 

om sittande publik men vi får se. Tills vidare så hoppas jag att ni  som vill och 

kan deltar i de aktiviteter som vi har igång. När väl restriktioner släpper sätter vi  

igång våra möten. Vi har våra planer  men det går ju inte att boka några artister 

just nu. 

Tills vidare så  får vi följa det råd som finns. Gå ut och promenera håll kontakt 

med nära och kära och dina vänner  så ses vi framöver på våra möten. 

 

HÅLL UT – HÅLL I—HÅLL AVSTÅND—TVÄTTA HÄNDERNA 

 

Önskar Er allt gott. Utan Er alla ingen förening ! 

Bo Enar Karlsson 

mailto:mejl:%20elisabethnewton49@gmail.com
mailto:nillanjohansson3@gmail.com
mailto:halve@telia.com
mailto:mejl:%20lasse.frinndal@telia.com
mailto:bernasandstrom@gmail.com
mailto:kennert.sjoberg@icloud.com
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Promenad 2020-08-19 

Den 19 augusti startade våra promenader upp igen. Denna gång gick               

promenaden från Filadelfia bakom Atterpsskolan runt  Attarps dammen med 

fika nedanför brandstationen. Det var 11 stycken som var med och gick i         

värmen därför kändes det skönt med skuggan när vi fikade.  Promenaderna 

fortsätter varje vecka tills vidare på onsdagar i centrala Bankeryd. 

 



5 

Tipspromenad 2020-08-20 

Ett 30 tal Pro:are var sugna på att träffas på tipspromenad istället för månads-  

mötet som skulle varit denna torsdag..                                                                                                

Promenaden gick runt i centrum och efteråt kunde man fika utanför lokalen på 

Postgatan. Bänkar och stolar fanns utsatt i solen och värmen på gräsmattan.                   

Alla trivdes i kanske den sista varma sommardagen och vädrets makter stod oss 

bi, trots att regnmolnen varnade om regn på himlen.           

Denna aktivitet återkommer under hösten varannan vecka.  

Vinnare på tipspromenaden blev Rolf Fridén med 10 rätt och hans fru Gun på 

andra plats också med 10 rätt. På tredje plats kom Bernt Blomqvist.                              

Närmast på skiljefrågan var Bernt Blomqvist och Margareta Ek. 

Text: Birgitta Karlsson 
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Boulekommittén                                                                                          
Astrid Brant, tel.036-378701                                                                                                                

L-E Gustafssson, mob: 076-2025434                                                                

mejl: yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                    

Ants Timmer tel. 076-3200420                                                           

Hej lite info från boulekommittén 

Vi fortsätter att spela på Furuvik tills vidare 

Vi återkommer med information via mail och SMS 

      Det kommer info på våra anslagstavlor      

  Ring någon i kommittén så får du veta mer. 

VÄLKOMNA 

 /Boulekommittén 

  

mailto:yvonne.gustafsson47@hotmail.se
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Studiekommitten         Gunilla Johanssom Tel. 037 79 58                      

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

 Bernt Blomquist tel. 036-37 23 59  

 Mejl: blomqusit4344@gmail.co m          

 Bo Dahlen Tel. 070-319 2315    

 Jbs.dahlen@telia.com 

Studiecirklar hösten 2020 

När det gäller våra studiecirklar så vet vi i dagsläget inte när vi kan 

starta dem. I dessa ”coronatider” är ju inget sig likt!! Förhoppningsvis 

kan vi komma igång lite senare än vanligt i höst.  Vill det sig riktigt 

illa får vi kanske vänta till början av nästa år ?  Som väl de flesta av Er 

känner till vid det här laget kan vi ju inte vara i vår PRO-lokal på 

grund av att det skulle bli alldeles för trångt, vi får ju inte sitta så nära 

varandra så ett problem för oss är ju att hitta lokal/lokaler där vi kan 

sitta på behörigt avstånd från varandra.  

Upplysningsvis kan nämnas att vi hört oss för om att få hyra hyres-

gästföreningens lokal på Stationsgatan 180 men har fått till svar att 

man inte hyr ut något p g a Corona. Vi ”letar” vidare men en lämplig 

lokal bör ju ligga på gångavstånd i centrum. 

Vi kommer givetvis att gå ut med information så snart vi vet lite mer. 

Vi hoppas på det bästa !!  

 

STUDIEKOMMITTÉN/ Gunilla, Bernt, Bosse 
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Strövtåg i hembygden. 

 

En sån konstig vår och sommar vi har upplevt. 

CORONA, detta hemska lilla virus som har lamslagit oss och hela världen, satt käppar i                  

hjulen och kullkastat alla planer.  

Då får man tänka om och försöka hitta några andra guldkorn. 

Vi har gjort några strövtåg i hembygden, besökt trevliga gårdskaféer och varit ute på kortare 

och lite längre cykelturer. 

När vitsipporna klädde marken vit åkte vi till Strömsbergsskogen och gick en lång                      

promenad. Det var så vackert och rogivande, naturligtvis var kaffekorgen med. 

Nästa dag gick färden till Dumme mosse med hopp om att få höra göken, men den rackaren 

hade inte behagat att komma då. 

 

 

 

 

 

 

 

I sluten av maj åkte vi till Kinnekulle, till Västerplana hed och Munkängarna. Ramslöken 

blommade och hela Kinnekulle doftade lök. I Hjelmsäter hade Guckuskon just slagit ut. 

 

 

 

 

 

 

En fin oas mitt i stan är Rosenlunds rosarium som också fick ett besök av oss. Rosor av alla 

slag och färger blommade för fullt. Där var mycket folk, men parken är stor så det var lätt                    

att hålla avstånd. 
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En dag tog vi en tur till Grännaberget och åt deras berömda räkmacka. Det fick bli dagens 

lunch. Även ett besök i Röttle hamn fick det bli den dagen. Vi var nästan ensamma där,                        

bara en man som badade näck!!! 

 

 

 

 

 

 

Det hör till våra traditioner att vi minst en gång varje år ska cykla utmed Göta kanal. Så fick 

det bli även i år. Vi bodde en natt på vandrarhemmet i Hajstorp tillsammans med min syster 

och svåger. Ingen annan bodde där just då. Vi hade hela vandrarhemmet för oss själva. 

 

 

 

 

 

 

Ett trevligt resmål är Basta kvarn. Det ligger i Blidsberg. Där serveras lättare lunchrätter, goda 

bakverk och glass m.m. Det finns gott om sittplatser utomhus och Tidan rinner förbi mitt 

bland oss. När vi ätit klart åkte vi till Gökhem och beskådade vedkonsten. Det är två svågrar 

som bygger upp en utställning på sin vedbacke. När hösten kommer plockas det ner och                     

eldas upp och nytt byggs upp nästa vår igen. Väl värt ett besök. 

 

 

 

 

 

 

Tänk på, att för varje vecka som går, så är vi en vecka närmare ett vaccin. 

Håll ut, håll avstånd och tvätta händerna så hoppas vi att detta elände snart är över! 

 

              

   Skribent 

              Gun Fridén    
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Nytt Medlemsregister och ny Hemsida 

Nu har vi ett nytt medlemsregister  ”Harald”. Det är enklare att jobba i än det 

gamla. Alla som har bank-id eller mailadress inlagd tidigare kan idag logga in 

och uppdatera sin egen profil med telefon nr och mailadress. Dock inte ny 

adress, det tas från folkbokföringen.                                                                                               

På hemsidan finns symbol för inloggning. Birgitta hjälper till med det om ni 

inte kan logga in själva.                                                                                                                     

Maila eller ring 0703-811715 , birgitta.u.karlsson@hotmail.se 

Vår nya hemsida är igång, vi håller på att bygga upp den.  Det finns idag en 

del info bl.a om vår verksamhet och uppgifter om styrelsen och övriga                        

förtroendevalda och kommittéer.  Även de aktiviteter som vi kan köra igång 

med kommer att finnas där./ Birgitta 

———————————————————————————————————- 

Lottförsäljning vid lokalen. 

 

Gunilla och Bernt har vid några 

tillfällen sålt och löst in lotter.  

Bra tillfälle att träffas och ha chans 

att vinna på vårt  Trippelskrap. 

 

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

Handarbetstjejerna                                                      

Hoppas ni har det bra, även om tiderna är mycket  annorlunda!                    

En del av er har jag träffat på samhället, men inte alla.                       

Så jag skulle vilja skicka en liten "Kämpa på-hälsning" till alla. 

Saknar dem mycket! Hoppas tiderna snart blir bättre.                                    

Men tyvärr verkar det väl inte så.                                                                        

Tillsvidare får vi sysselsätta oss ensamma.                                                           

Ha det så bra och så kanske vi ses på Tipspromenaden!  

                          Hälsningar till er alla från Ragnhild!       

————————————————————————————————————————— 

   SÖKES :  Lokalvårdare till vår lokal på Postgatan 4. 

                         Viss ersättning utgår 

      Ring 0722 223265, Bo Enar Karlsson för information.                         
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För närvarande ligger alla resor nere på  

grund av Corona viruset. 

Vi har planer för resor när väl alla restriktioner är över. 

Till dess att vi kan komma igång igen  

Håll ut—Håll i —Håll avstånd - Tvätta händerna 

Hälsningar  

Berna och Yvonne 

Resekommittén                                                                       
Berna Sandström, tel. 036-377419 mob: 0703 077419                                                

mejl: bernasandstrom@gmail.com                                                           

Yvonne Gustafsson, mob: 076 8868649                                                          

mejl:yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                                       

OBS!  Vid betalning av våra resor gäller följande:                                                                                        

Kostnad under 500 kr betalas på angiven dag i lokalen, vid förhinder kont. Berna el. Yvonne                                  

Kostnad på eller över 500 kr betalas till vårt bankgiro 5330-4465.  Ange namn + resa 

OBS! Vid alla våra resor är anmälan bindande.                                                                                    

Avbeställningsskydd finns i din hemförsäkring om du blir sjuk. 

 Motionskommittén            

 Anna-Karin Rydholm, tel. 0730 381905 

  Kerstin Florin, tel. 070 4285737                         

 mejl:florinkerstin@gmail.com 

 Hej alla motions- och naturvänner.                                                          

   Nu är vi igång med promenaderna  för hösten 2020 

Vi träffas vid Filadelfias parkering onsdagar kl. 09.45 för promenad i centrala  

Bankeryd med omgivningar . Vi håller avstånd 

Medtag fika och/eller frukt 

Vi ser gärna att vi blir fler.  
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Välkommen till oss på  
            
Gör fynd och trivs 

Under hösten har vi begränsade öppettider p.g.a Corona                                        

MEN vi fortsätter hämta, sälja och hjälpa..                                                              

Läs mer på vår hemsida www.secondhandbankeryd.se    

              Butiken är öppen lördagar 9.30-13.00                                     

               Vårt café är tyvärr stängt  

            Vi finns på Industrigatan 1 Bankeryd                                                           
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        Välkommen till Curenstams Blommor      

      Din lokala odlare av blommor! 

      I sortimentet finns krukväxter, snittblommor, krukor och delikatesser från                            

lokala och internationella leverantörer, olika inredningsprodukter, servetter ljus mm. 

Egenodlad Höstfägring. På gång är också våra Julstjärnor, Hyacinter och Amaryllis 

Följ oss gärna på sociala medier som Instagram och facebook,                                                          

vi heter Curenstamsblommor på båda! 

Våra öppettider  Vardagar 10-18  Lördagar 10-14 

                          Falköpingsvägen 11 55594 Jönköping                                                 

      www.curenstamsblommor.se 

Giltig till den 20 september 2020 
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  Jag finns på Ekåsen på onsdagar,                                                                                             

 och nu även på Wilhelmsro på fredagar.                                                                                       

                                                                                                           
PRO har 15% Rabatt på Kortebovägen 6 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Ring 0723-122800 för att beställa tid                                                                                           

                                                                                                                                  
Mia Lövgren-Alzén, Frisör 

                        Jag hälsar alla  Välkomna 

Vårat Krypin 

Servering—Dagens Rätt 90 kr 

MECA Bilservice det bästa för din bil   Ring Ronnie 0760345355 
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Välkommen till Landhs Konditorier                                                                                            

Öppet alla dagar                                                                                                                             

 
                          

Guns sida 

• Motion

• Balans

• Näringsrik mat

• Vätska

God hälsa 

förhindrar olyckor

FALLOLYCKOR

• Mötesplatser

• Någon att prata med

• Känslan av att 

vara behövd

Lev ett socialt liv

FALLOLYCKOR

 

HÅLL UT 

HÅLL I 

HÅLL              

AVSTÅND 

TVÄTTA 

HÄNDERNA 

 

PROMENERA 
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Avsändare                      

PRO Bankeryd 

Postgatan 4  

564 31  Bankeryd 

B 
Föreningsbrev 

 

 

 

                                                                                      

Öppettider:                                  

Vardagar      9—18 

Lördagar      9—14 

Söndagar    10—14 

  

                                      

    www.backamohandelstradgard.se 

 VÄLKOMMEN TILL LJUSGLIMTEN          

Måndag och fredag serveras fika 10.00—14.00     

 Onsdagar soppa 12.15                                                            

   Månadens gäst 1:a onsdagen i månaden                                        

 OBS! Vill du äta soppa måste du köpa biljett på expeditionen                                                                                                                             
                                                                                                                              

KOM OCH FIKA  -  TRÄFFA VÄNNER  -  HA EN TREVIG STUND.                                                                                                                            

                                                        

 Välkomna   FAIRTRADE - SHOP                                                                       


