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”Alias ”Elvis”Erling Lundberg från
Malmbäck underhöll vid
Upptaktsmötet i Bjursnäs
Nu har startskottet gått för vår nya tidning!!!
Nästa tidning nr 3/4 planeras komma ut i december
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Föreningsexpeditionen

Vi har vår föreningsexpedition i TIC-huset,
Trädgårdsgatan 20 39235, Kalmar.
Tel. 0480 - 259 40.
E-post: kalmar@pro.se
Öppethållande:
Helgfria torsdagar mellan 10.00 - 12.00
(ej juni, juli eller mellan jul och trettondagshelgen) på TIC-huset 2:a våningen.

PRO-bladet, som nu trycks i 600 ex, ska försöka sammanfatta och spegla den trivseln och glädjen som gemenskapen skapar. Här får också alla medlemmar chansen
att bidra och medverka i bladet med egna upplevelser och tankar.
Idag är vi runt 750 medlemmar i föreningen och aktiviteterna otaliga. Alla intressen
får komma till tals och nästan allt är möjligt.
Just nu kan vi glädja oss åt ”100-lappen”, Månadskortet på bussarna i länet för
pensionärer, som startar januari 2018. Det har vi kämpat för länge i pensionärsföreningarna.
Den orättvisa beskattningen av pensionärer är en annan stor fråga som vi fortsätter
driva liksom behovet av Folkets Park i Kalmar.
När beslutet efter många turer kom, att Parken skulle rivas, år 2012, förlorade
föreningen inte bara möteslokalen, dans-, gympa- och aktivitetsutrymmen. Nej, man
förlorade en trygg plats där man genom generationer har känt sig hemma och det
blev därför extra tråkigt att lämna den. Trots att 4011 personer skrev på protestlistan
blev det så.
Men nu mina vänner är en lösning på gång. Johan Persson, kommunalrådet, berättade vid ett möte om planerna på att rusta upp Folkets Park i Kalmar igen. Man inser
att man behöver en plats för kultur-och föreningsliv, kanske kommer det att heta
Föreningarnas Hus i fortsättningen men det spelar mindre roll. För många av oss är
och förblir det Parken!
Nästa år, år 2018, firar Kalmar PRO 75-årsjubileum. Drömmen är att få fira det i
Folkets Park, vilken fest det kan bli! Redan nu är planeringen igång men artisterna
fortfarande hemliga förstås.
Jag lovar att ta på mig halmhatten och hoppas att ni alla är med på noterna!
Vi ses!
Bengt
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Seniorer lovas fritt antal resor
för en hundralapp

Bilden tagen vid Kalmar Central.
Våra pensionärsföreningar lyckades övertyga Landstinget om billigare resor för
länets pensionärer. ( Ensam är inte stark).
Detta resulterade i att vi under "lågtid"
kl.9-15, kl.18- midnatt för 100:-/ mån kan

resa med bussar och tåg i hela länet.
Detta fr o m jan 2018.
Text:Margaretha Adolfsson.
Foto: Helmuth Petersson

Eringsboda

Brunn

PUB-afton på Skälby 21 oktober
PUB-afton på Skälby Röda Ladan

Trivseldans Hösten 2017
Onsdagar kl 18.00-22.00
Entré 170:- inkl. gofika
1/11 Micke Ahlgrens
15/11 Lövgrens
29/11 Donnez
13/12 Fernandoz
1/1 Skåningarna
o.b.s Nyårsdagen
kl.18.00-22.00
Buss utgår från IKEA Kalmar
kl.16.30
Kontakta Sven-Erik för mer info.
0480-493839
Välkomna Claes & Eva

Pårydsparken
Lördagar kl.19.00-23.00
Entré 150:- inkl. gofika

kl.18.00 entré 100 kr.
Underhållning av Cristoffer Escoz.
Mat och kaffe o kaka ingår. Kostnad för drycker tillkommer
Vin starköl och alkoholfria drycker finns till försäljning
Anmälan senast 16 oktober till
Ingemar Tovesson tel. 0768029556

Det händer oktober - december 2017
21/10 Skälby Ladan 18.00 Pub-afton.
18/10 Stensberg 14.00 Helmuth visar bilder från Folkets Park 100 år

25/11 Fernandoz
Välkomna Peter med personal

3/11 Skälby Ladan Kl.15.00 - 18.30 till Arnolds orkester
15/11 Stensberg 14.00 Anders Brendel och dragspelaren Olle Wettborg
10/12 Stensberg 14.00 Adventskaffe

Att synas ute i mörkret är viktigt
Styrelsen 2017

Ordf. Bengt Thomasson
Kassör. Ingemar Tovesson
Sekr. Margareta Adolfsson
V. Ord. Ingrid Lernå
Studieorg. Göran Wiegert
Medl.ansv. Ingemar Tovesson
Lotteriansv. Ingrid Lernå
Hemsidan. Helmuth Petersson
Styrelseled. Göran Wiegert
Styrelsesupl. Gunnel Kaliff
Styrelseled. Rolf Helgesson
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0480-214 16

070 27 81 227
070 57 12 123
070-6213445
070-3646408

Att synas ute i mörkret är viktigt.
Att därför bära en reflex eller reflexväst är
en mycket billig livförsäkring.
– För två år sedan gjorde vi en undersökning och den visade att en av tio
personer använde reflex vid mörker.
Jag har dock fått känslan av att det har
blivit något bättre, säger Agneta Berlin.
Enligt NTF (Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande) så upptäcker
en bil med halvljus en person med mörka
kläder på sig på 20-30 meters avstånd.
– Har du en reflex på dig så syns du på
125 meters avstånd.
Tänk rätt NTF

Text o foto: Helmuth Petersson.

Laia Ottosson iförd en
reflextröja.
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Upptaktsmöte i Bjursnäs

PRO-kören Graniten.
Återigen ett mycket lyckat upptaktsmöte av Samorganisationen i Bjursnäs,
även vädret visade sig från sin bästa
sida.
Tipsrunda med många kluriga frågor.
Samma goa gubbar som alltid vid grillen.
Lotterna såldes snabbt slut. Så var det
dags att ta plats vid de dukade borden.
Granitens PRO kör underhöll med flera
fina sånger.
Två duktiga undersköterskor, Chatarina
och Helen, från Rönningegården i Mörbylånga berättade med ord och bild hur man
lyckats skapa en betydligt positivare vård
för sina vårdtagare; Efter en studieresa till
Sydafrika kom de båda undersköterskorna
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Jan-Olof Idmalm och Allan Karlsson.
hem med många goda idéer både för patienter och personal.
Så var det dags för dagens höjdpunkt.
Erling Lundberg från Malmbäck. Han
sjöng och spelade många härliga Elvislåtar bl a. "Mellansnacket" drog ner många
applåder och skratt. Stående ovationer!!!
Prisutdelningar och lotteridragningar
med stort vinstbord. Kaffe med hembakat
bidrog också till en trivsam torsdagseftermiddag.
Tack till alla som varit med och ordnat
allt detta.
Text:Margaretha Adolfsson.
Foto: Helmuth Petersson.

Berit Johansson tar emot glada gäster.

Nybloms papper i Kalmar
Har sponsrat kuvert till våran tidning

Internationella pensionärsdagen

Internationella pensionärsdagen firades
på Glasverandan. Arr: ABF, Östra
Småland/Öland och PRO Kalmar län.
Gäster var historiken Gunnar Wetterberg, PRO:s ordf Christina Tallberg och
LO:s tidigare ordf Wanja Lundby-Wedin.
Gunnar Wetterberg föreläste som vanligt
med stor inlevelse. Hur ska man kunna
lösa sjukvård och äldreomsorg när de
många 40-talisterna ska in på boenden och
ha vård?

Wanja Lundby-Wedin uppmanade oss att
deltaga i kyrkovalet. Viktigt att socialdemokratiska ideal såsom alla människors
lika värde får komma fram i organisationen.

En av de viktigaste samhällsfrågorna är att
våra nyanlända kommer i arbete. Christina
Tallberg talade bl a om ojämlikheter mellan män och kvinnor vad gäller pensionssystemet.

Välfylld lokal och mycket fin måndagseftermiddag. Tack!

Ej att förglömma att kyrkan alltid finns där
kris och sorg finns. Fikapaus och underhållning av trubadur Tommy Elmgren.
Efterföljande paneldiskussion där missnöjet med PPM-fonderna dominerade.

Text: Margaretha Adolfsson.
Foto: Helmuth Petersson.

PRO-dans på Skälby 6 oktober

Närmare 70 glada och dansanta pensionärer träffades på fredagseftermiddagen på
Skälbyladan för några timmars dans till
populära

"Gott och Blandat". Naturligtvis serverades kaffe efter sedvanlig "Jägarmarsch".
Dansen fortsatte därefter ytterliggare ett
par timmar innan alla vände hemåt efter

en trivsam eftermiddag.
Text: Ingrid Lernå.
Foto: Helmuth Petersson.
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PRO-dans på Skälby

Ett 60-tal glada pensionärer sökte sig
till Skälby i fredags för ett par timmars
svängom till Trastes härliga musik.
I pausen serverades jättegod fika och
alla fick chans att vila benen en stund.
Efter några timmars dans gick alla hem
glada och nöjda efter en mycket trevlig
eftermiddag.
Text: Ingrid Lernå.
Foto: Helmuth Petersson.

Thrastes orkester från Ryd.

Månadsmöte den 16 augusti

På vårt första månadsmöte efter sommaruppehållet var distriktsläkare Margreta
Wargelius vår gäst.
Hon höll en mycket intressant och
innehållsrik föreläsning. ”Det bästa vi kan
ge våra barn är att vi blir gamla”.
Mycket handlar om ärftlighet. Berörde
många diagnoser och orsaker. Visade öga i
genomskärning.
Berättade om socialt åldrande. Rökning toppar WHO:s riskfaktorlista. Baksidan av för stort alkoholintag.
Avslutningsvis kaffe + macka och lotteridragning. Då är vi alltså igång igen.
Text:Margaretha Adolfsson.
Foto: Helmuth Petersson.

Margareta Wargelius månadens gäst i augusti

Jag är distriktsläkare sedan många år.
Numera jobbar jag på Cityläkarna i
Kalmar.
Förutom detta mitt arbete reser jag regelbundet till Kenya för att arbeta volontärt
för Rotary Doctors.
Det innebär 6 veckors arbete ute i byarna på landsbygden. Oerhört spännande
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och lärorikt.
Privat bor jag utanför Läckeby på en liten
gård med höns, katter, hundar och installade hästar.
Hälsningar Margareta!
Foto: Helmuth Petersson

Känner du Bengan?
Född i Helsingborg 1940, kom till Kalmar
i nioårsåldern.
Bor i Kalmar med fru Laila. Har barn och
barnbarn.
Gillar all idrott. Åker inte buss, men
cyklar gärna och dömer fortfarande fotboll
i Korpmatcher. Sjunger i kör och är känd
för att gilla att kramas. Älskar mat, är
allätare.
Hejar både på Kalmar FF och Helsingborgs IF.

Bengt Thomasson, ordförande i PROKalmar sedan år 2005.
Busschaufför, föreningsmänniska, fotbollsdomare och showman m.m.

Bengt är en typisk PPS-människa. Det vill
säga använder sig helst av Penna, Papper
och Suddgummi. Pratar hellre med folk än
skickar meddelanden.
Sitt första jobb hade han som springpojke i

Kalmar länsbutiken på Storgatan i Kalmar.
Arbetade sedan på Slakteriet innan han
utbildade sig till busschaufför och tog taxikort i Stockholm. Där passade han också
på att gå på kvällskurs hos Kalle Flygares
Teaterskola.Som busschaufför både på
hemmaplan och utomlands trivdes Bengt
fint, han tycker om att prata, att träffa folk
och ”vara med där saker händer”.
Allra bäst mår Bengt när familj, vänner
och bekanta mår bra och är friska.
Då mår man också bra själv!

Kåseri
Tryck och tyck -Katastrofvarning
- Det kan väl inte va en katastrof om en gamling som aldrig ens varit i Burlöv förr,
trycker på fel knapp, sa 8-åringen och den barska tågvärden på Pågatåget som inför
hela kupén förklarat att jag, mormor, borde kunna hantera en biljettautomat på perrongen, för det kan alla, han kom av sig.
Vi åkte de sex minuterna till Lund och allt var frid och fröjd trots att jag löst biljett åt
motsatt håll.
På vägen hem kom vi att prata om katastrofer. Ja, verkliga sådana alltså och vad vi
menar när vi använder ordet katastrof. Vi drog slutsatsen att det inte är så enkelt. Nej
det som är en katastrof för mig behöver inte vara det för dig, men riktiga katastrofer
får hemska konsekvenser. Följder alltså och det är egentligen konsekvenserna som är
det värsta, det enades vi om.
Under tystnad passerade vi sedan Pressbyråns löpsedlar med nya skrämmande uttalanden av världens ledare och möttes av tiggarna kring stationen och stökiga fotbollsfans
på hemväg.
- Himmel, sa 8-åringen, här är ju fullt med konsekvenser!
Senare, efter Rapport på TV, var vi överens om att det faktiskt kan vara en katastrof
om en gamling, som inte ens varit i Burlöv förr, trycker på fel knapp. I alla fall om han
är president och inte förstår konsekvenserna.
I övrigt tycker jag efter utflykten till Burlöv, att vi ska tycka mindre och trycka mer.
Alla knappar i vardagslivet är inte livsfarliga, våga trycka och testa mobilen, datorn,
biljettautomater och allt man hittar på som ska underlätta vår vardag. Det är inte alltid
det gör det minsann.
Men tryck på och tyck först när du ser konsekvenserna, det kan bli en riktigt rolig och
lärorik höst!
Mona Helgee

Kalmar Tel. 0480-85000

Rings oss idag så berättar vi mer!
Ring oss på P-T Transport AB när du
behöver en säker partner för transport
av diesel och eldningsolja i Kalmar och
på Öland och trakten däromkring.
Kontakt:
Telefon:
Adress Broby 228
0480-33335
38896 Ljungbyholm
0708-535311
0485-36411
PT-transport
070-6535311
Email: pttransport.jan@gmail.com

fOlks
Interior
Vi köper dina gamla möbler och
dekorativa föremål!
Alla stilar är av intresse.
Ring eller maila oss gärna!
Petter & Amanda på Folks Interiör
Petter & Amanda på Folks Interiör
www.folksinterior.se
0735315951
Info@folksinterior.se
Sincerely Amanda & Petter
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PRO kören

Travar iväg med kameran till Stensberg,
ska ta en bild på PRO kören dessa underbara sångfåglar. Att höra deras ljuva röster
höjer vardagen till toppnivå. Kören övar
varje fredag på Stensberg
Marianne styr kören med fast och bestämd hand, som hon har gjort i många år.
Jag tog min bild på dessa underbara
sångfåglar.Tack Marianne för att du finns.
Ni sprider mycket glädje med er körsång.Kören klingar vidare efter att jag
tagit min bild, och gått hem.
Text o foto: Helmuth Petersson

Månadsmöte 20 september

Efter ett kort och bra möte lett av vår
ordförande blev det så dags för kaffe +
den goda "Stensbergsmackan".
Därefter plats på scen för dagens gäst,
trubaduren Maggan Johansson. Det
tog inte många minuter för henne att
få "igång" oss. Började med Björn-och

Bennymelodier.Spontandans uppstod!!!
Man klappade glatt i händerna till hennes
medryckande sång och gitarrspel, där vi
även fick gissa vem som sjöng sången när
det begav sig.
Det blev låtar av Ove Thörnqwist,
Christer Sjögren, Sven-Ingvars, m fl. Även

Gympa är Hälsa och Välmående

Pärleporten sjöngs ljudligt.
En härlig eftermiddag. Jag tror det var
trubaduren som fick solen att lysa när vi
lämnade lokalen ?
Text: Margaretha Adolfsson
Foto: Helmuth Petersson

Dans Skälbyladan

fredag 3 nov kl.15 - 18.30

Det är mycket bra gympa med bra ledning av Berit Johansson, med bra rörelse för hela
kroppen,detta sker i Oxhagshemmet varje torsdag mellan 10,00-11,00 som längst.
Text o foto: Helmuth Petersson

Vi dansar till
Erik Arnolds orkester
Kaffeservering

