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Att vara ordförande i en livaktig pensionärsför-

ening är oftast trevligt, förbaskat trevligt till och 

med. Men att i en omvärld full av coronasmitta 

försöka lotsa  fram  och forma ett program med 

cirklar, aktiviteter, utflykter och resor så att ni 

medlemmar inte utsätts för risken att smittas och 

bli sjuka, det är svårt. Det finns så mycket att 

vinna på om vi kan ha gemenskap och sysselsätt-

ning och slippa isolering och ensamhet. Men det  

finns samtidigt  så mycket att förlora om vi är 

oförståndiga, oförsiktiga och blir smittade. 

Efter att ha vänt och vridit på frågorna har jag tillsammans med styrelsen 

kommit fram till att vi ”rullar ut” ett program under 2021 som i de flesta de-

lar ser ut som programmet för 2020.  

Vi tror att det är det bästa sättet att hantera svårigheterna. Vi har kommit 

överens med aktivitetsledarna  i vilka lokaler och när de ska ha sina 

”timmar” under veckorna. Den kvarstående frågan är när aktiviteterna kan 

starta. Man kan säga att allt är förberett så att vi snabbt kan komma igång. 

Här finns det lagar, bestämmelser och rekommendationer som ger den yttre 

ramen. Styrelsen är övertygad om att, inom ramen, ledarna tillsammans med 

grupperna själva bäst kan avgöra när man kan starta och hur verksamheten 

kan genomföras på ett säkert sätt. Gruppledarna stämmer av med oss i sty-

relsen när de vill starta så att vi kan ”ställa på” de förbokade lokalerna. 

En av de knepigaste frågorna är  våra medlemsmöten. Vi kan sitta glest i 

Scenrummet men gångarna in och ut dit är trånga och leder till trängsel. I 

Matsalen kan vi ha restaurangnivå på säkerheten men hur ska ”serveringen” 

ske? Som ni vet sedan förra medlemsbladet så är problemet när det finns 

regler om begränsning av antalet personer som får mötas - på exempelvis 

våra medlemsmöten. 

Vilken inverkan på vår verksamhet kommer vaccineringen att ha? Självklart 

kommer smittspridningen att gå ner  totalt sett men kommer det att finnas 

olika rekommendationer för vaccinerade och ovaccinerade? Hur påverkar 

det eventuellt oss och vår verksamhet? Inte helt enkelt att veta. 

Så gott folk, nu vet ni hur vi tänker då det gäller verksamheten 2021.  

 (Forts. sid 3). 

Ordförande har ordet 
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Information om Vårens medlemsmöten  

Vårens medlemsmöten är planerade  till 23 mars, 27 april och 18 maj.  

Vi tror inte det är möjligt att ha medlemsmöten i januari och februari. 

Mötesdagarna är som vanligt tisdagar och tiden likaså kl. 14 -  16.  

Vi har förbokat Scenrummet för artistuppträdande och Matsalen för fika och 
information m.m.  

Inträdet är oförändrat 40 kr. Vi ser helst att du har jämna pengar. 

Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma. 

Årsmötet hålls på medlemsmötet den 18 maj, kl. 14 -16. Gratis inträde. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Vi planerar att vara i Messingen 
med parken vid Karlsro som reservplats. 

OBS! En vecka före varje planerat medlemsmöte kommer mail att skickas 
ut som anger om och var mötet kan genomföras och vilka rekommen-
dationer och begränsningar som vi måste rätta oss efter. Samma information 
kommer att finnas på föreningens hemsida, på PRO Väsby på Facebook 
samt kommer även att anslås i Väsby Centrum på PROs anslagstavla i 
gången vid Himmel och pannkaka samt på anslagstavlan vid Karlsro (nytt). 

Medlemsmöten 

En synpunkt som jag fick förra året var att vi redan i vårens medlemsblad 

borde ange samtliga resor  som kommer att genomföras under året, så att 

man kan sikta in sig på vilken resa/vilka resor som man vill satsa sina seki-

ner på. Igen dum idé, men svårt att uppfylla.  Det är bara att erkänna att vi i 

år inte kunnat klara av det. Osäkerhetsfaktorerna har varit för många. 

I nöden prövas vännen, känner vi igen. Att nu lämna PRO för att man inte 

får ut precis allt som man tänkt sig (valuta för pengarna) är ett dåligt alter-

nativ.  Vi ska inte glömma att föreningen, förutom sina cirklar, aktiviteter, 

utflykter och resor, också bevakar pensionärsfrågorna i kommunens arbete. 

Om vi alla hjälps åt och är försiktiga så tror jag att 2021 kan bli ett skapligt, 

ja kanske rentav ett bra år för oss i PRO. Förutom de ordinarie aktiviteterna 

kommer vi ju nämligen att ha några extraordinära och spännande inslag i 

samarbete med kommunen (se sid. 11 och 12). 

Hans Mohlin 

Ordförande har ordet, forts. 
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 Så här gör du när du vill delta 

Du anmäler dig genom att ringa till angiven ledare som bekräftar ditt delta-
gande. 

Deltagandet är avgiftsfritt! Kostnader för material kan tillkomma.  

För att få delta i de olika cirklarna och aktiviteterna måste du vara medlem 
i PRO Upplands Väsby. 

På grund av Coronapandemin är det, när detta program skrivs, inte möjligt 
att exakt veta när cirklar/aktiviteter kommer att kunna starta.  

Ledarna för respektive cirkel/aktivitet ger dig upplysning om aktuellt läge. 

 

 

Litteratur  
Vi läser skönlitteratur av olika författare och  
diskuterar livligt innehållet. 
Tisdagar kl. 10.00 - 11.45, varannan vecka. 
Karlsro, Bills Backe 4 
Gunda Eriksson  
Tel: 070-518 94 48 eller 08-590 836 38   
Startdatum Preliminärt mars 
 
 

Engelsk konversation  
Vi pratar om vardagen samt läser och översätter  
enklare texter.  
Torsdagar kl. 10.00 - 11.45  
Karlsro, Bills Backe 4 
Ledare vakant 
Cirkeln är vilande under vårterminen. 
 
 
 

Lätt spanska  
Vi lär oss prata och vardagliga uttryck. 
Onsdagar kl 16.00 - 18.00  
Karlsro, Bills Backe 4  
Maria Duran  Tel: 070-773 97 98  
Startdatum Preliminärt mars 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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 Linedance 
Övning för hjärnan, ger kroppen kondition och balans och glädje i själen. 

Linedance Grupp 1 
Fredagar kl. 9.45 - 10.45 
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson  Tel: 073-917 26 77 
Startdatum Preliminärt mars 

Linedance Grupp 2 

Fredagar kl. 11.00 - 12.00 
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Marie-Louise Enkvist Tel: 070-468 25 87 
Marita Johansson Tel: 073-917 26 77 
Startdatum Preliminärt mars 

 

Må-bra-gympa (ny) 

Består av en blandning av Qi gong, 
pilates och balansövningar. 
Torsdagar kl. 12.00 - 13.00 

Kampsportcenter, Vilundahallen 

Kerstin Mohlin Tel: 073-542 54 38 

Hans Mohlin Tel: 072-399 88 56 

Startdatum Preliminärt mars 

 
Musikcafé 
Vi lyssnar till musik vi minns. 
Tag med något gott till kaffet som vi brygger på plats. 
Vid bra väder spelar vi Mölkky. 
Söndagar t.o.m. november kl.13.00 - 15.00  
Ingen föranmälan. 
Karlsro, Bills Backe 4 
Henry Raak Tel: 070-415 45 08 
Startdatum Preliminärt mars 

Veckovis återkommande aktiviteter 

Köp PROs skraplotter och stöd föreningen 

Du vet väl att du stöder vår förening när du köper 
PROs skraplotter direkt av oss vid våra evene-
mang och resor. Du stöder också föreningen när 
du löser in vinsterna hos oss. 

Henry Raak 
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 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 
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum Preliminärt mars 

Qi gong fortsättning 
Torsdagar kl. 09.30 - 10.30  
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Annika Daag Tel: 073-320 05 75  
Startdatum Preliminärt mars 
 
Seniorgymnastik 
Det är aldrig för sent att börja träna. Alla deltar efter sin egen förmåga. 

Seniorgymnastik Grupp 1 

Måndagar kl. 09.00 - 10.15  
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Inger Antonsson Tel: 08-590 813 53 eller  
076-791 83 92  
Startdatum Preliminärt mars 

 
Seniorgymnastik Grupp 2  
Måndagar kl. 10.30 - 11.45 
Kampsportcenter, Vilundahallen 
Lena Blomqvist  Tel: 070-592 98 54  
Startdatum Preliminärt mars 
 

 
 
 

Mat, motion och motivation 
En bokcirkel med Professor Bertil Marklunds bok  
”Må bättre och lev 10 år längre - 10 tips” som grund.  
Måndagar kl 10.00 - 11.00, tre veckor i rad.  
Max 8 personer. Boken ingår.  
Karlsro, Bills Backe 4, eventuellt ”walk and talk”. 
Birgitta Öberg  Tel: 070-511 80 46  
Startdatum 2021-03-08   
 

Veckovis återkommande aktiviteter 

Ny studiecirkel ! 
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 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: 070-621 23 72  
 
 
 

Mattcurling 
Precision, koncentration och motion.  
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00.  
Vi samlas kl. 12.30 vid Vilundahallens entré.  
Vilundahallens B-hall  
Inneskor skall användas.  
Ta med dig fika till pausen.  
Micky Blom  Tel: 070-638 40 71  
Startdatum Preliminärt mars 
 
 

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: 073-542 54 38 
Startdatum Preliminärt mars 
 

 

Promenader i Runbyskogen 
Promenadernas längd och hastighet an-
passas efter deltagarna. 
Onsdagar kl. 10.00 
Samling på P-platsen vid terrasshusen. 
Buss 562 till Runby backar, gå mot vatten-
tornet. Tag gärna med matsäck och stavar. 
Stig Bellman Tel: 070-622 22 41 och 
Danne Andersson Tel: 076-778 52 18. 
Startdatum Har startat (2021-01-20) 

Veckovis återkommande aktiviteter 
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 Konst  

Seniore di Colore  
Vi träffas och målar, umgås och diskuterar.  Må-
leri i olika tekniker och målarmedia.   
Verksamheten vilande i avvaktan på lämplig lo-
kal, med vatten och avlopp. 
Lokal saknas för närvarande 
Ewert Jansson  Tel: 08-590 312 25 
Start tidigast i höst. 
 
Glädjeflickorna 
Torsdagar kl. 09.00 - 12.30  
ABF, Anton Tamms väg 3 
Kärstin Holmberg Tel: 070-929 10 00 
Startdatum meddelas senare. 
 

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  
ABF, Anton Tamms väg 3 
Kicki Helge Tel: 070-734 86 66  
Startdatum meddelas senare. 

Veckovis återkommande aktiviteter 

Getterna kommer i sommar igen 

Om allt fungerar som tänkt så kommer PRO att svara för 
skötseln av 15 getter under juli och augusti liksom förra 
året. Vi söker därför totalt 10 - 15 personer som har lust 
att ge getterna vatten och mineraler samt kontrollera ha-
gens stängsel.  Man jobbar i grupper om två till fyra per-
soner. 

På morgonen släpper man ut getterna ur det nya getstall-
et och på kvällen lockar man in dem. Man tar en prome-
nad runt inhägnaden och ser efter att stängslet är helt. 
Erfarenhet av liknande arbete är en merit. 

Är du intresserad så hör av dig till Hans Mohlin Tel: 072-399 88 56. 

Annons 
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Min vardag över nätet 
Distansundervisning över internet under 8-10 veckor. 

Onsdagar kl. 10.00 – 12.15, dvs. 3 lektionstimmar per 
gång. 

Nödvändiga förkunskaper för att kunna deltaga i studiecirkeln är att kunna 
använda mail och att kunna läsa hemsidor på internet. 

Deltagare måste ha tillgång till egen PC-dator. PRO har inga lånedatorer. 

Anmälan till Peter Falk  via mail: peter.v.falk@gmail.com  

Tel: 070-776 49 07 

Studiecirkeln är tänkt att börja under februari. 

Ledare: Peter Falk, Stig-Gustav Björklund och P-A Aglert. 

Ny studiecirkel ! 

Veckovis återkommande aktiviteter 

Den här studiecirkeln har utformats för att göra det möjligt för oss att ha 
cirkelverksamhet utan att behöva utsätta oss för smittorisk. Smart! 

Initiativtagare är Peter Falk, Stig-Gustav Björklund och P-A Aglert. 

Inriktningen är på vardagliga, användbara saker. Vi lär oss 
att via nätet handla varor av olika slag och att kontakta 
läkare och skaffa mediciner. Vi lär oss också hur vi kan 
samtala med familj och vänner så att vi samtidigt ser 
varandra.  

Som grädde på moset blir vi duktiga på att ladda ner spel 
till våra datorer, spel som är kul tidsfördriv och som även 
tränar våra grå hjärnceller. Varför inte en patiens? 

Eller hur skulle det vara med kvällstidningarna, gratis? 

Jag tycker att du ska ta chansen och anmäla dig! Kunskap 
och kunnande är aldrig fel. 

Hans Mohlin 
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Vårfåglar vid Fysingen  tisdagen den 4 maj  
Samling vid Åholmen, Ströms reservat, kl. 08.00. 

Vandring från Åholmen till fågeltornet. Vi  lyssnar 
och ser på vårens fåglar. Håkan Talling guidar. 

Tag med kikare, fågelbok och picknick. 

Anmälan till Birgitta Engstrand Tel: 070-375 65 29. 

Vid tveksamt väder, ring Birgitta Engstrand. 

Gunnes Gård och vikingamat onsdagen den 12 maj  

Intressant promenad längs Fornslingan (1,3 km) med  guide från Gunnes 
Gård. Vi träffas vid ingången till Gunnes Gård kl. 10.00.   

Tag med matsäck och sittdyna. Kläder efter väder.   

Besöket tar 2 tim. och du hinner se gården också. 

När vi fikar får vi smakprov på vikingakost. 

Visningen och smakprov bjuder PRO på.  

Begränsat antal deltagare. 

Anmälan senast den 5 maj till Birgitta Öberg Tel: 070-511 80 46 . 

Kulturvandring på Djurgården torsdagen den 29 april 

Vandring på Djurgården med Christina Bergman. 

Samling kl. 13.00 på Djurgårdsbron.  

Max 20 personer. 

Anmälan senast den 26 april till  

Kicki Helge Tel: 070-734 86 66 . 

Utflykter 

Besök på Smedby Koloniområde måndagen den 14 juni 

Kl. 13.00 avtågar vi från Karlsro och går till 
Smedby koloniområde. Vi blir guidade i området av 
Annelie Borg. 

Vi bjuds på kaffe med dopp innan vi skiljs åt. 

Anmälan senast den10 juni till Annelie Borg  

Tel: 070-720 15 14. 

Vid regn ställs besöket in. 
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Vandra med Vanja torsdagen den 20 maj 

Vandring i lugn takt i kuperad terräng längs Birgitta-
leden, ca 9 km. 
Samling kl. 10 vid Bollstanäs skola. Busshållplatsen 
för Buss 545. 
Ta med matsäck. 
Anmälan till Vanja Edwinson Tel: 076-221 00 04 
mail: vanja.edwinson@gmail.com. 

Vandringar 

Vandra med Vanja torsdagen den 17 juni 

Vandring i lugn takt längs Väsbyån söderut genom 
Prästgårdmarken, förbi Hembygdsgården, Åfare 
och Barockparken, ca 9 km. 
Samling kl. 10 på Love Almqvists torg. 
Ta med matsäck.  

Anmälan till Vanja Edwinson Tel: 076-221 00 04 
mail:  vanja.edwinson@gmail.com. 

Heta stolen - en utomhusfåtölj med värme för nöje och allvar 

Är det en fåtölj där vi läser sagor, deklamerar dikter, berättar om resor eller 
varför inte grillar politiker? Svaret är att det vet vi inte.  Stadsträdgårdsmäs-
tare Nils Odén har på sedvanligt kreativt sätt skapat ”en möjlighet”. I det här 
fallet, liksom så ofta annars, blir det vad vi gör av möjligheten. PRO får 
chansen att använda stolen först. Det blir i maj/juni. Spännande? Javisst! 

Nils har berättat att han ser den som en form av kulturbärare. Där kulturell 
aktivitet för stunden är, där finns stolen. I år står den hos PRO i Karlsro, om 
något år kanske den står i det groende kultur/hälsa-centret i Smedby, och om 
ytterligare år - utanför kommunens utvidgade konsthall i Optimusområdet? 
Alltså: Kulturen går inte att stänga in, den finns där den uppstår, och det är 
där Nils vill att stolen också ska vara!  

PRO har således chansen att prova stolen med start på för-
sommaren. Vår avsikt är att intressera så många som möj-
ligt, inte bara pensionärer. Vi tänker bilda en  program-
grupp med  kulturintresserade personer. Vill du vara med i 
gruppen eller har förslag på uppläsare, författare, poeter, 
föredragshållare, kändisar m.fl., hör av dig till Birgitta 
Engstrand, Tel: 070-375 65 29. 
Hans Mohlin 

Stolen kallas Heta stolen för att den är fylld med varmt vatten. Den innehåller mikrofon och högtalare. 
Den ser inte ut som på bilden och kan stå ute i ur och skur. När den är tom på vatten, kan den flyttas. 

mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
mailto:Vanja.edwinson@gmail.com
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Medlemsresa den 2 o 3 juni till Örebro med båttur på Hjälmaren 

Örebro hamn ligger ett stenkast ifrån Örebro slott. Båtfärden går igenom 
stadsbebyggelse och förbi gamla Wadkö-
ping. Vi slussar sedan två och en halv meter 
ner till Hjälmarens nivå och åker genom 
Svartåns lummiga grönska.  Vi gör en fin 
rundtur på Hjälmarens minsta fjärd, Hem-
fjärden. Under turen guidar vår kapten om 
Örebros sjöfartshistoria, sevärdheter och 
om den stora den stora sjösänkningen som 
gjordes under 1800-talet och som medförde 
stora förändringar. 

Ombord serveras en god lunch med mål-
tidsdryck, kaffe och kaka.  

Kl. 14 är vi åter i hamn och gör ett intres-
sant besök på Örebro slott, där vi får guid-
ning. Vi hinner även med ett besök i gamla 
Wadköping, med sina många gamla trähus. 
Bussen avgår från Upplands Väsbys Station 
kl. 08.00 och vi är åter ca kl. 19.00. 

Priset är 500 kr/person. 

I priset ingår: bussresa, förmiddagskaffe 
och fralla, båttur på Hjälmaren inkl. lunch + 
guidning och besök på Örebro slott. 

Anmälan till Yvonne Häggblad Tel: 070-348 40 76, 1 februari - 19 april. 

Inbetalning till PROs  PG 731924-7 efter bekräftelse att det finns plats. 

Medlemsresa 

Det ska bli liv i gravhögen i juni 

I juni är det tänkt att den nuvarande jordkällaren ska återgå 
till sin ursprungliga uppgift. Under Nils Odéns ledning har 
en konstnär, historiker, snickare med flera färdigställt de fö-
remål som kommer att visas inne i gravhögen. Från PRO 
har vi hjälpt till med att sätta valvet i fungerande skick. Vi 
kommer också att bättra på själva gravhögen. 

Vi ser fram mot en invigning som är jämbördig med de ce-
remonier och festligheter som kännetecknade forntidens be-
gravningar - helstekt vildsvin och mjöd. 

Hans Mohlin 
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Bedrägerier och Covid-19 

Just nu utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot Covid-19. Be-
dragarna säger att de ringer från till exempel Folkhälsomyndigheten eller din 
region, och vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du 
identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du absolut inte 
göra.  

Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal. Det är vanligt att bedra-
gare utger sig för att ringa från banken, ett företag eller en myndighet. En 
bedragare är skicklig i det sociala samspelet och har kanske även tagit reda 
på personlig information om dig för att verka trovärdig. Bakom bedrägerier-
na står ofta kriminella nätverk. Var därför alltid skeptisk när någon okänd 
ringer, för att inte råka illa ut. Ta del av filmer och polisens tips för att 
skydda dig. 

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier 

• Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som 
oväntat kontaktar dig. 

• Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någon-
sin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar. 

• Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller 
be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller 
oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett 
företag eller en myndighet. 

• Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga upp-
gifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig. 

Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank om-
gående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet. 

Öppet Hus vid Karlsro i början av maj! 

Visst låter det härligt! Solen skiner, fåglarna kvittrar, träden 
och buskarna spirar och även vi PROare känner hur livslus-
ten stiger efter en instängd och dyster vinter. 

Vad kan då vara bättre än ett Öppet Hus dit vi tar med oss 
vänner och bekanta som ännu inte insett glädjen med att 
vara med i PRO. Vi grillar korv och gräddar våfflor och be-
rättar om våra cirklar, aktiviteter, utflykter och resor. Datum 
och mer information i sommarnumret av Medlemsbladet. 

Birgitta Engstrand 
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Folksam och PRO samarbetar om medlemsförsäkringar 

Folksam och PRO har inlett ett nytt samarbete när det gäller dina medlems-
försäkringar. Från och med den 1 januari välkomnas alla PRO-medlemmar 
till Folksam för att ta del av försäkringarna Olycksfall 60+, Sjukdom 60+, 
Medlemsbarn och hemförsäkring till ett förmånligt pris. 

Vad händer med min olycksfallsförsäkring? 

Den olycksfallsförsäkring du idag har i Trygg-Hansa via PRO Försäkringar 
kommer att upphöra den 1 januari 2021 och flyttas över till Folksam. Du 
som berörs ska ha fått ett brev från Folksam som beskriver villkoren i den 
nya olycksfallsförsäkringen. 

Om du är nöjd med Folksams försäkringserbjudande, betalar du fakturan 
som du inom kort kommer att få hemskickad. Vill du inte ha försäkringen, 
låter du bli att betala fakturan. Folksam kommer inte att skicka någon påmin-
nelse. Om du hellre vill betala med autogiro fyller du i anmälan som du hit-
tar på folksam.se/autogiro. 

Varför byter PRO försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringen? 

Ett skäl är att Trygg-Hansa har sagt upp avtalet med PRO. Ett annat att våra 
medlemmar och försäkringsinformatörer efterlyst att alla PRO:s försäkringar 
ska vara samlade hos ett bolag. Nu samlar vi försäkringarna hos Folksam. 

Den nya olycksfallsförsäkringen är dyrare än den gamla, varför? 

En förklaring är att den nya medlemsförsäkringen erbjuder bättre villkor i 
flera avseenden. Exempelvis ger försäkringen högre ersättning vid sjukhus-
vistelse, högre invaliditetsersättning vid svårare skador och dödsfallsersätt-
ning. Kontakta gärna Folksam på telefon 0771-950 950 om du har frågor! 

Kerstin Mohlin 

Information från PRO Riks 

Vaccin 

Redan på 430-talet f.Kr. blev personer som hade överlevt smittkoppor kallade för att 
ta hand om sjuka, eftersom man visste att de inte kunde bli sjuka igen. I Kina, un-
der 1000-talet, brukade man aktivt smitta barn med en låg dos, så att de antingen dog 
direkt eller överlevde och var immuna. Tekniken användes i Asien och kal-
las variolisation eller ympning och är en föregångare till vaccinering. Detta sätt att 
framkalla immunitet började praktiseras i liten skala även i Europa och 
i Nordamerika under 1700-talet. Variolisation var långt ifrån riskfritt men var trots 
allt mycket säkrare än att få smittkoppor. 

År 1796 använde den engelske läkaren Edward Jenner sekret från kokoppor för att 
odla fram ett vaccin mot smittkoppor som nästan utrotade sjukdomen 
i Europa. Vacca betyder ko på latin; därav benämningen. 

Text från WIKIPEDIA. 

Reflektion 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittkoppor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kina
https://sv.wikipedia.org/wiki/1000-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Variolisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunitet_(biologi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://sv.wikipedia.org/wiki/1796
https://sv.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittkoppor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
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Det lilla ordet HÅLL 

Det är väl många av oss som under pandemin hört personer i ledande ställ-
ning använda ordet HÅLL. Det lilla korta ordet HÅLL har blivit centralt på 
något konstigt sätt. Och om man funderar så inser man snart att ordet är 
ovanligt användbart, framför allt i kombination med ett eller ett par komplet-
terande ord. Storasyster till Håll dvs. HÅLLA används också flitigt i svenska 
språket. Vill du ha exempel? 

Statsministern och självaste kungen: Håll i! Håll ut! 

Kärleksfullt och inbjudande: Håll om mig! Håll mig hårt! Håll till godo! 

Avlägset och nära: På långt håll. På nära håll. 

Elakt och befallande: Håll tyst! Håll truten! Håll igen! Håll efter hunden! 

Bortjagande och avvisande: Håll dig borta! Håll avstånd! Håll undan! 

Gömmande och blygt: Hålla för! Hålla tand för tunga. 

Kommunicerande: Hålla låda. Hålla kontakt. Håll dig till ämnet! Hålla med. 

Ekonomiskt och ekologiskt: Underhåll. Hållbar. Hållfast. Hålla öppet. 

Fakta eller chansning: Från vanligtvis välunderrättat håll. Hålla för troligt. 

Ordentligt: Hålla reda på. Hålla i beredskap. Håll ögonen öppna! 

Povel Ramelskt: Håll musiken igång. 

Välmenande: Håll 2 m avstånd! Håll snyggt! Hålla andan.  

Viktigt: Håll modet uppe! Håll ihop! Hålla det du lovar. 

Aktuellt den 9 september 1967: Håll dig till höger, Svensson! 

Ett minne: När jag som barn sprang efter att ha ätit fick jag håll. Fick du det? 
Om du håller en sten i handen när du springer så går hållet bort, sa man.  

Hans Mohlin 

Betraktelse 

PRO Väsby på Facebook 

PRO Väsby är vårt nya forum för att på ett enklare sätt informera varandra  
om vad som är på gång och om vad som har skett. Vi ser det som ett komple-
ment till vår hemsida, men betydligt snabbare och enklare. 

PRO Väsby är en offentlig grupp vilket gör det möjligt för även andra än oss 
PROare att läsa inläggen. Vi hoppas att på det sättet kunna stimulera fler att 
bli medlemmar. Tanken är dock att det bara är PROare (och inbjudna gäster) 
som ska göra inlägg. Administratör är Peter Vilhelm Falk. 

Låt oss göra PRO Väsby till ett levande forum! 

Hans Mohlin 

Facebook 

Nytt! 
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Lite om linedance 

Linedance är en dansform som man kan idka oavsett hur gammal man är. 
Att den heter linedance beror på att man dansar i flera rader/linjer beroende 
på hur många man är, därav namnet. Dansen har utvecklats till olika mu-
sikstiler från 70-talet och slog igenom i början på 90-talet i Sverige. 

Hur Linedancen kom till finns det väldigt många teorier om, och att veta just 
vilken teori som är sann är därför svår att avgöra. Det finns väldigt lite fakta 
om just Linedance. Linedance har länge förknippats med Country. 

Teori nummer 1: Linedancen uppfanns i 70-
talets alla discomiljöer, i lador, barer mm. 
Många tänker på filmen Saturday night fever 
med John Travolta, och tror att det kom däri-
från. 

Teori nummer 2: Cowboysarnas brist på kvinnor gjorde att de skapade 
Linedancen inspirerad av folkdanserna ifrån deras hemländer. Som därefter 
blev till Linedance. 

Teori 3: Att Linedancens rötter skulle vara från gruvorna och skördefesterna 
i USA, både som paus från gruvorna där de arbetade och sedan som ett sätt 
att umgås och ha trevligt tillsammans efter arbetet. 

Det som däremot är relativt klart är att Linedancen fick en boost av filmen 
Saturday night fever, sedan om Linedancen kom därifrån är det ingen som 
kan styrka, Linedancen kom i alla fall till Sverige ordentligt på 1990-talet. 

Musiken och klädseln har andats Western. 
Jeans, cowboyhattar och boots, med händerna 
placerade under bältet precis som man ser 
cowboys framför sig när man tänker på en 
cowboy. 

Nu i moderna tider så ser det dock inte riktigt 
ut så, musiken är modernare och koreografier-
na görs numer efter de moderna låtarna, även 
om Countryn finns kvar, men det handlar inte 
längre bara om country. Klädseln varierar li-
kaså. 

Från umgänge till tävling 

Från början var dansen egentligen till för att endast umgås och ha det roligt 
tillsammans med andra människor i grupp. Allt eftersom har dansen blivit 
allt mer populär och numera finns den även som tävlingsdans. Man säger att 
dansen idag finns i ungefär 60 000 olika varianter.  

Reportage 



17 

I Linedance förekommer olika karaktärer av danser. I alla karaktärer är 
grundstegen desamma, men man dansar dem på olika sätt. I tävlingssam-
manhang finns sex karaktärer definierade: 
 Smooth (West Coast Swing, Night Club och Twostep). En mjuk 

dansstil som ger härligt flyt. Inga böjda knän - det ska gå som en rak 
tråd genom kroppen. 

 Lilt ( Polka, East Coast Swing, Jive). Karaktäriseras av studsande 
steg och medryckande musik. 

 Rise & fall (Vals) 
 Cuban (chacha, rumba, mambo) 
 Funky (disco, soul, funk) En modern dans som kräver attityd. Påmin-

ner om hip-hop och street-dance. 
 Novelty (lustbetonad dans till anpassad musik) 
 
Källa: Plockat från nätet. 

När vi i PRO dansar så dansar vi för att det är kul och vi prövar alla stilarna. 
Vår paroll är: Du gör inte fel, du gör en variant! 
 
Kerstin Mohlin 

Något att reflektera över i coronatider 

Digerdödens härjningar i Europa är en ännu oöverträffad mänsklig och agrar 
katastrof. I Norden dog uppemot halva befolkningen under några decennier i 
mitten av 1300-talet. Hela byar ödelades och boskap lämnades att driva vind 
för våg. I pestens kölvatten väntade kristider med folkliga uppror och om-
strukturering av samhället.  

Text: Janken Myrdal ur Populär Historia Fem Farsoter. 

Reportage 

Reflektion 
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PRO har mottagit ”Tack för uppvaktningen” från följande jubilarer 

Ulla-Britt Friman 
Karl Rydling 
Kjell Bohm 
Iris Lundström 
Margit Nyberg 
Bertil Jonsson 
Birgitta Klingzell 
Gösta Hägglund 
Birger Emanuel Jäder 
Arne Ellsen  
Maj Boudre 
Per Wallin 

Håkan Martens 
Rolf Lindqvist 
Ulla Persson 
Micky Blom 
Ann-Marie Reinikainen 
Helge Sandqvist 
Gullmaj Åhman 
Harriet Eriksson 
Ingvar Häll 
Roland Geijer 
Birgit Blom 
Harry Häggblad 

Sigrid Melin 
Gun Sandberg 
Ulla-Britt Lundstedt 
Anita Svensson 
Eva Riise Backholm 
Kerstin Karlsson 
Åsa Strid 
Annica Gustavsson  
Britt-Marie Strandin 
Siv Persson 
Ulf Johansson 
Tuulikki Wikgren 

Vi behöver din mailadress för att snabbt nå dig! 

Vi är ca 1250 medlemmar i föreningen. Ca 600 har fungerande mail-
adresser. Ca 50 har adresser som inte fungerar (felskrivna, föråldrade, 
etc.) eller har brevlådor som är överfulla och som därför inte tar emot 
de mail som vi skickar. Drygt 500 har inte anmält sin mailadress eller 
så saknar man mail. 

Kanske är det så att du inte hade någon mailadress när du gick med i 
PRO men har skaffat dig en sedan dess. Då är det dags att  meddela 
oss detta. 

För att du ska veta om du redan har en fungerande mailadress hos oss så 
kommer vi i mitten av februari att till alla adresser som vi har att skicka ett 
mail med texten Du har en fungerande mailadress hos PRO.  

1. Får du mailet så behöver du inte göra något. Grattis! 

2. Får du inte mailet men har mail (och din mailbox är inte är överfull) så ska 
du höra av dig till Annemarie Skorus som har hand om medlemsfrågor. Du 
mailar ditt namn och mailadress till annemarie.s@telia.com. 

3. Har du inte mail så ber jag dig fundera över om du inte ska skaffa det. 

Hans Mohlin 

Annons 
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Mars 

 Cirklar och aktiviteter startar 

23 Medlemsmöte (sid 3) 

 
April 

27 Medlemsmöte (sid 3) 

29 Kulturvandring på Djurgården  (sid 10) 

 
Maj 

  ? Öppet Hus (sid 13) 

  4 Vårfåglar vid Fysingen  (sid 10) 

12 Gunnes Gård och vikingamat  (sid 10) 

18 Medlemsmöte med Årsmöte (sid 3) Välkomna! 

20 Vandra med Vanja, Birgittaleden (sid 11) 

  ? Invigning av Heta stolen (sid 11) 

 
Juni 

  2 Örebro med båttur på Hjälmaren (sid 12) 
  3 Örebro med båttur på Hjälmaren (sid 12) 
14 Besök på Smedby Koloniområde (sid 10) 
17 Vandra med Vanja,  Väsbyån m.m. (sid 11) 
  ? Invigning av gravhögen (sid 12) 

De aktiviteter, som re-
gelbundet återkommer 
varje vecka under våren, 
redovisas av utrym-
messkäl inte i Kalen-
dariet. 

 

Beskrivning av dem med 
tider, startdatum, lokaler 
m.m. framgår av sidorna 
4 - 9.  

 

Se också nedanstående 
veckoschema. 

Tid/

Dag 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör-

dag 

Sön-

dag 

Fm    

09-12 

 

Gympa 

Gympa  

Litteratur  

Boule 

Litteratur 

Måleri  

Boule 

Prome-

nader  

Dator 

Boule 

Engelska, 

Qi gong 

Qi gong  

Måleri 

Boule 

Linedance 

Linedance  

Boule 

  

Lunch 

12-13 

   Må-bra    

Em    

13-18 

 

  Matt-

curling 

Pingis 

Spanska  

Måleri   Musik-

café 

Veckoschema 

Kalendarium 
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Föreningslokalen Karlsro 
Expeditionen: Besök efter kon-
takt med  Medlemsansvarig. 
 

Besöksadress 
Karlsro, Bills Backe 4 
 

Husvärdar 
Sven-Olov Antonsson 
070-621 23 72  
Henry Raak 
070-415 45 08 
 

Post  
PRO Upplands Väsby   
Box 43  
194 21 Upplands Väsby 
 

e-mail   
upplands.vasby@pro.se 
 

Hemsida   
www.pro.se/upplandsvasby 
 

Facebook 
PRO Väsby 
 

Medlemsbladet  
Nästa nummer kommer ut i 
början av maj. Där presenteras  
sommarens cirklar, aktiviteter, 
utflykter och resor. 
 

Redaktionsgrupp 
Hans Mohlin 
Kerstin Mohlin 
Susanne Bergman 

Styrelsen 

Ordförande  
Hans Mohlin   072-399 88 56  
mail: hans.mohlin@telia.com 

 
Kassör och Vice ordförande 
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  070-687 24 53  
mail: annemarie.s@telia.com  

 
Ledamot, Rekryteringsansvarig 
Anders Blomqvist  070-380 67 92 

mail: blomqvist.anders@telia.com 

 
Ledamot, Informationsansvarig  
Kerstin Mohlin    073-542 54 38 
mail: kerstin.mohlin@telia.com  

 
Ledamot, Lotteriansvarig 
Henry Raak   070-415 45 08 
mail: henry.raak06@gmail.com 

Karlsro 

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

