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RÖnskar Styrelsen

Anders Brandel och Olle Wettborg
spelade på medlemsmötet 15 no-
vember. 
Se sidan 5. 

Erik Arnolds på Skälby-Gården 
3 november.
Se sidan 5.

Besök på Brandstationen.
Se sidan 4.
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Styrelsen 2017

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 tretton-
dagshelgen) på TIC-huset 2:a våningen. 

Föreningsexpeditionen

17/1 Stensberg 14.00 Julen dansas ut

21/2 Stensberg 14.00 Årsmöte, 
        Parentation, PRO-köen

14/3 Stensberg Kulturinslag

25/3 Stensberg 14.00 Våffelträff

Dansprogrammet  
Fredagar på Skälbv-Gården 
kl.15.00-18.30

Rolf Åkes 2 Februari 

Gott o Blandat 2 mars

Trasthers 6 April
 

Hemsidan
             www.pro.se/kalmar

Tryckeri:
Tryck & Reklam, Karlskrona

- Nu så kommer julen, nu är julen här
lite mörk och kulen men ändå så kär.
Än en gång dags att sjunga den gamla svensk/danska julvisan, dansa runt granen och 
fröjdas åt Karl-Bertil Jonssons godhet och allt annat som ger nytt hopp! 
Ingen kan undgå att julen rullar in, på gott och ont. Det startar långt innan det första 
adventsljuset tänds.  Hos mig väcks  själva julkänslan till liv av alla ljus som plöts-
ligt lyser upp mörkret omkring oss. Det är vackert, välkomnande och värmer oss 
inifrån.
Vi är sedan länge lyckligt i lottade i Kalmar med frikostig, fantastisk julbelysning. 
Tala om stad i ljus, här strålar det från gamla vattentornet, på torgen, längs vattnet 
och gatorna och inte minst från alla fönster. Det vi saknar av snöiga vintrar tar vi 
igen med ljusdekorationer.  
Hoppas att ni alla får dela den där känslan, att det är något alldeles speciellt med 
julen? Inte bara stress, inköp och mat, utan också glädjen, både för året som gick och 
det som kommer.
För det är inte bara julen som rullar in! Som gammal busschaufför glädjer det mig 
extra att bussarna i länet  vid årsskiftet börjar rulla med många glada pensionärer 
som kan börja åka för ”hundralappen”, månadskortet. Och alla PRO-Kalmars 750 
medlemmar kan dessutom se fram mot vårt 75-årsjubileum, förberedelserna pågår 
för fullt och jag lovar, att det blir ett stort år för oss!
Tack för i år alla medlemmar, sponsorer och andra som gjort det här året till ett gott 
år i föreningen!

Jag önskar er alla en riktig God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bengt Thomasson

God Jul och Gott Nytt År
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Börjar torsdagen den 1 februari 
Grundkurs   kl. 14.00–15.30
Senior social kl. 14.45-16.30

Lokal: Dansanten
Adress: Verkstadsg. 6 B KALMAR

Kontakt: Tord 073-5291965

Kursanmälan: 
www.sprinrockarna.se

Välkomna

Grundkurs Senior Bugg
Senior Social Bugg

Vilken kväll! Alla verkade vara på top-
penhumör från "start" till "mål". Cristof-
fer Escoz svarade för härlig musik - allt 
ifrån "Gamle Svarten", "Pärleporten" till 
Kulligullan". Alla sjöng med av hjärtans 
lust. Naturligtvis var det frågesport, som 
inte enbart handlade om musik utan frågor 

som "Vad står VOLVO för" eller i vilket 
landskap ligger Kålmårdens djulpark. 
Tovessons duktiga ungdomar svarade för 
såväl mat som servering och vi andra bara 
njöt.
Naturligtvis såldes ett 50-tal PRO-lotter, 
vilket jag tackar för. Som avslsutning på 

en fantastisk kväll sjöng vi och musikern 
spelade " I Natt ja drömde - kanske en 
utopi men man kan ju alltid hoppas.

                         Text: Ingrid Lernå  
                         Foto: Helmuth Petersson

Toppen kväll till Cristoffer Escoz på 
Skälby-Gården 21 oktober

Nybloms papper i Kalmar

Har sponsrat kuvert till våran tidning

Samlingssalen på Stensberg blev fullsatt 
på vårt Medlemsmöte. Vår nya medlems-
tidning, PRO-Bladet Kalmar, delades ut. 
    Efter Vänskapssången med Marianne 
Fransson vid flygeln, hälsades alla hjärtligt 
välkomna av ordf och fick ta del av viktig 
information under sedvanligt möte. 

Så till underhållningen som g våra egna 
herrar Helmuth Petersson och Göran Wie-
gert stod för. Det blev en nostalgitripp i 
ordets rätta bemärkelse! Suveränt bildspel: 
Folkets Park 100 år. På frågan om hur 
många som dansat i Parken, kom nästan 
allas händer upp. 
    Dessa båda herrar har varit anställda i 
Parken under ett antal år. Helmuth t o m 
iklädd dagen till ära sin "Folkets Park"- 
kavaj! 
Gott fika med "Stensbergsmackan"och 
kaka och därefter lotteridragning. Härlig 
och trivsam eftermiddag.

                Text: Margaretha Adolfsson
                Foto: Helmuth Petersson

Medlemsmöte 18 oktober
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Ett 25-tal PRO-are har gjort ett besök på 
Sveriges modernaste brandstation under 
ledning av yttre befälet Daniel Åström, 
som inledde med information och film om 
nybyggnationen. 

Det tog 10 år från påbörjad diskussion 
till inflyttning som skedde i våras. Daniel 
berättade bl.a om kraven för att bli "brand-
man". 
     Det finns ett fåtal kvinnor bland de 

120 anställda - 70 heltidsanställda och 50 
deltids. Ett arbetspass kan omfatta tiden 
8.00 - 18.00 eller 18.00 - 8.00.
     Kostnaden för byggnationen rörde sig 
om ca 150 miljoner kronor. Byggnaden 
består av 3 våningar. Tänk er 3 mil data-
kabel, 19 portar mm. En man ansvarar för 
genomgång, reparationer mm på bilarna.      
    Vi fick se såväl kontorslokaler, konfe-
rensrum som träningslokaler, fikarum och 
omklädningsrum. Jag såg ingen som åkte 
"ledstång" ner utan alla tog trapporna och 
tur var väl det. 
     Vårt VARMA tack till Daniel för en väl 
genomförd visning och tillhörande infor-
mation från oss i PRO KALMAR 

                           Text: Ingrid Lernå  
                           Foto: Helmuth Petersson

Besök på Brandstationen

För Peter Ustrup är dans livet! Hans dans-
intresse började redan i tonåren då han som 
16-åring gick en danskurs, som gjorde att 
han kom över blygheten och sedan dess har 
livet gått som en dans.

Nja, riktigt så enkelt har det väl inte varit, 
erkänner Peter men att gå ut och dansa är en 
livsstil för honom.
Man träffar så många trevliga människor, 
man blir glad av musiken och av att röra på 
sig. Det är en härlig stämning på danskväl-
larna, alla verkar trivas. Det är bättre än ett 
gympapass för man förenar ju nytta med 
nöje och har roligt samtidigt.
Det är mogendans, mest foxtrot och bugg, 
lite vals och en schottis som gäller när Peter 
är på dansgolvet. 

Sedan 2015 driver han danskvällarna i 
parken i Påryd. Hit kommer mellan 200-
280 personer, mest pensionärer men även 
medelålders, för att dansa mogendans på 
lördagskvällarna. De kommer från alla håll 
från Ronneby till Oskarshamn, Hultsfred, 
Fågelfors, Åseda och Växjö. 
Och de återkommer! Men sommarhalvåret 
gör vi ett uppehåll, då är det så mycket an-
nat som lockar, säger Peter.
Kanske är det så att han vill få lite mer tid 
över för att dansa själv också, för det blir 
inte mycket tid över för honom och sambon 
Ewa på dansgolvet.
Nej, det är ett spring på danskvällarna, även 
om vi fyra personer hjälps åt. Det ska kokas 
kaffe, ventilationen ska skötas, allt ska 
klaffa och så ska det pratas en del emellanåt 
förstås. 

- Musiken är viktig påpekar han, det gäl-
ler att hålla koll och lyssna av. Just nu är 
”Skåningarna” ett av de allra populäraste 
dansbanden i Pårydsparken.
- Band förresten? Eller säger man fortfa-
rande orkester, undrar jag?
 Jag får en snabbgenomgång av vad som 
gäller i mogendansvärlden av Peter som 
berättar att det är OK att tala om orkester, 
mycket av den gamla danskulturen sitter 
kvar. Även om det numera är demokratisk 
dans, så är det många damer som inte bju-
der upp själva förrän efter paus.
Förr dansade man ju alltid två låtar när man 
bjudit upp någon, numera är det ofta sk 
enkel dans.

En bit, sen byter man, sen blir det inte mer 
då, som Peter förklarar det.
Hur är det med sistan? Har den samma 
betydelse idag som förr? Det är nog redan 
bestämt innan, tror Peter som hoppas på 
god tillslutning på danskvällarna i Påryd 
även i fortsättningen och påpekar än en 
gång dansens alla fördelar.
Dans är bra för hela kroppen!
MONA HELGEE

Visste du detta om Peter?
* Han är född på BB i Rockneby, växte upp 
i Törnerum, bor i Ljungnäs med sambon 
Ewa, en 7-år gammal hund och en katt. 
 *Driver jordbruk med köttdjur, amkor  (en 
ko som har både sin egen kalv och andra 
kalvar som diar) och åker runt och reparerar 
jordbruksmaskiner. 
* Har tidigare arbetat 35 år i hetluften, hos 
brandkåren och var senast stationschef på 
Rockneby Brandstation. 
* Hyr Pårydsparken för mogendans på 
lördagar sedan år 2015. Hans förebild inom 
branschen är gamle kompisen Thorbjörn 
Håkansson som bland annat drev Sandra.
* Han gillar artisten Christer Sjögren och 
framförallt hans version av Till mitt eget 
Blue Hawaii, men har ett gott öga till såväl 
Sten & Stanley som Kicki Danielsson. 
*Något speciellt minne från danskvällarna i 
Påryd vill han inte dela med sig av.
De flesta kvällar blir speciella, alltid för 
någon, tycker Peter.

                           Foto: Helmuth Petersson 

Hos Peter i Pårydsparken är det dans 
som gäller
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Glatt månadsmöte på Stensberg  med Anders 
Brandel och Olle Wettborg 15 november

Nästan 70 dansanta pensionärer samlades på Skälby för några timmars samvaro och dans till ErikArnolds orkester. Stämningen var 
som vanligt på topp och alla tycktes trivas bra. Efter "Jägarmarschen" var det fikadags -antingen medhavd eller köpt Vi hoppas på 
fler sådana trivsamma dansträffar.                                                                                    Text: Ingrid Lernå, fot:Helmut Petesson  

Bra dans till Erik Arnolds på Skälby-Gården 3 november

Denna dag fick alla extrabord flyttas fram 
och flera mackor beställas! 
   Nu skulle strax Anders Brandel och Olle 
Wettborg underhålla oss. Först dock lite 
information av Anna-Lena Rosengren, 
som är Träffpunktsamordnare och som nu 
även har en tjänst på 20% som anhörings-

stöd. (Broschyr finns även på TIC-huset.)
    Efter mötesförhandlingar inkl. informa-
tion ang. budget för 2018, fika med "goda 
mackan". 
    Nu dukade de båda underhållarna upp 
på scen. Det bjöds på Allan Edvalls visor. 
Visst är det bättre nu, men inte riktigt bra. 

Kanske skulle man skaffa sig en annan 
fruga, m fl. När Brandel hämtade fram 
sin banjo, hittills gömd bakom draperiet, 
blev det handkapp till "Den lilla bäcken". 
Berättade även att Allan E vid ett tillfälle 
uppträdde någonstans i Norrland tillsam-
mans med poeten Kristina Lugn, men 
slutet blev ej helt lyckat.......Allan E hade 
under en period också en egen teater på 
Brunnsgatan 4 i huvudstaden. Härlig un-
derhållning och vi applåderade även fram 
ett extranummer: Ingenting för kärleks 
skull. 
    Lotteridragning med önskemål om 
många vinnare! Tack till alla från ordf som 
hoppades på återseende den 10 dec på vårt 
Adventskaffe. 

                    Text: Margaretha Adolfsson
                    Foto: Helmuth Petersson

82 ombud samlades i Folkets Park, Os-
karshamn på distriktets höstmöte 24 nov.
Välkomnande av distriktsordf Bengt 
Kronblad och då speciellt till Riksor-
ganisationens vice ordf Lisbeth Staaf-
Igelström (även ordf i PRO Värmland). 
Därefter gick ordet till distriktets ombuds-
man Anders Persson.
    " Medlemsvården är vår viktigaste 
fråga. Vi får nya medlemmar, men varför 
hoppar ett flertal av"? Föredrog så Verk-
samhetsplanen för 2018 för PRO Kalmar 

län. Viktigt att Trippelskrapet ökas; för 
varje såld lott får föreningen 8:- och 3:- 
går till distriktet. Därefter frågestund.
Distriktets kassör Jan Bengtsson föredrog 
resultatbudgeten för 2018.
RO:s vice ordf Lisbeth Staaf-Igelström 
berättade från 75-årsjubileumsfirandet i 
Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm. 
Berörde även pensioner, bostadstillägg, 
äldreomsorgen, m m.
    Motionsbehandling; inte mindre än 15 
motioner var inlämnade.

Dagen innehöll även en härlig lunch, 
men Kluringen var inte lätt att lösa!!! . Så 
proffsig underhållning av Maggan, ABF.
Distr ordf avslutade dagen med tack till 
hela distriktsstyrelsen och till oss alla om-
bud som samlats. Han berättade även att 
det var hans sista höstmöte som distrikts-
ordf. STORT tack Bengt Kronblad.

                       Text:Margaretha Adolfsson

Distriktets höstmöte
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Kalmar  Tel. 0480-85000

Kåseri

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
Interiör
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

Väl valda, avgörande ord
Vänliga ord behöver vi alla få höra och jag erkänner gärna att jag är mycket svag 
för smicker och beröm. Uppskattning! Ja gärna, ju mer desto bättre!
Särskilt i situationer då den där efterhängsna osäkerheten ”att inte duga” slår till.
En sådan inträffade nyligen då maken och jag befann oss på ett hotell långt hemi-
från och jag såg fram mot kvällens middag och möjligheten att få klä upp mig lite 
extra.
I hissen på väg ner till festligheterna såg jag mig i spegeln och tyckte nog att jag 
lyckats ganska bra. Maken hade hunnit få sig en styrketår, så jag passade på. La 
min hand lite lätt på hans arm, pekade på oss i hisspegeln och sa: 
Nå, vad tycker du?
Han hajade till, stramade upp sig och synade mig uppifrån och ner och sa, precis 
när hissen stannade:
Du är till din fördel!
Kvällen var räddad, jag känner ju honom vid det här laget och vet att några överord 
inte direkt ligger för honom, även om det är just det jag ibland längtar efter.

Välj dina ord...
Våga strö lite mer beröm och uppskattande ord över varandra, både män och kvin-
nor. Vi behöver det så innerligt väl allihop.  
För vet man med sig att man är till sin fördel bjuder man gärna igen. Det kan leda 
till en tango i köket, en hand att hålla i när åskan går eller till och med en riktigt 
God Jul!
Men välj dina ord, väl valda är de avgörande.
 MONA HELGEE

Giraffen    6-23 Alla dagar

OCP AUTOTEKNIK    Reparationer, däck och Service
Mosekrogsvägen 2. 39589 Läckeby

Tel 0480-55030



Pårydsparken

Dansprogram våren 2018 
Pårydsparken

13 januari   
Bob Stevens

17 februari 
Engdahls

17 mars    
Jontez

14 april 
Fernandoz   

Välkomna
Peter med personal

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


