PRO JÄRBO

60 ÅR
1957-2017

Historik
Den 20 maj 2017 firar PRO Järbo 60-årsjubileum med utställningar och mingel i Järbo
Folkets Hus.
Järbo Pensionärsförening
bildades den 7 april 1957.
Föredrag hade då hållits av
ledamoten i distriktets
styrelse, G-A Brandt. Han
redogjorde för pensionärsföreningarna och Riksorganisationens mål och
verksamhet. Brant framhöll
att organisationen var helt
neutral ifråga om politik och
religion.
Vid mötet anmälde sig 20
personer för inträde i föreningen. Årsavgiften sattes
till 2,50 kr/år. Anders Jerner
valdes till ordförande, en post
som han kom att inneha i 15
år. Här bredvid finns en kopia
av det protokoll som fördes
vid föreningens första möte.
Omslutningen det första året
var 77,50 kr.
Järbo Kommun och Järbo
Folkets Husförening upplät
lokaler till föreningens möten
och fester.
Första kaffekommittén bestod
av Ellen Jerner, Elin Eriksson, Elida Järner, Maria
Olsson och Maria Hansson.

År 1964 startade föreningen pensionärsgymnastik under ledning av Ingrid Nilsson. Under
många år var Britta Larsson gymnastikledare. Idag bedrivs friskvårdsverksamheten med
gymnastik, stavgång och boule. Även information om balans och mediciner ingår.
Vid 25-årsjubileet 1982 fanns en liten syförening som bidrog med sina handarbeten till
föreningens lotterier. Handarbetscirklarna har utökats under åren. Förutom klädsömnad och
stickning har det bedrivits cirklar i japansk sömnad, folkdräktssömnad och broderi.
Föreningen anordnade tidigt bussresor och dessa uppskattades mycket av pensionärerna.
Under de första 10 åren anordnades ett 40-tal resor. I första hand har det varit resor inom
Sverige men det ordnades även resor till andra europeiska länder. Den allra första bussresan
gick till ”Hofors med dess sevärdheter” den 17 juli 1957.
Reseledarna har varit många under de 60 år som gått: Anders Jerner, Uno Rehn, Gunda
Myrefors, Dagny Zackrisson, Birger Larsson, Bertil Eriksson, Birgit Jonsson, Gunnel
Nyström och nuvarande Elvy Ståhl och Leif Westrin.
Inför föreningens 10-årsjubileum anskaffades ett eget standar. Föreningen hade vid starten
1957 20 medlemmar. År 1970 var antalet medlemmar uppe i 114. Föreningen har idag ca 260
medlemmar.

Ordföranden
Järbo Pensionärsförenings första ordförande var Anders Jerner. Han var ordförande i 15 år
och lade ner ett föredömligt arbete för föreningen, som med åren fick namnet ändrat till PRO
Järbo.
Samtliga som under åren varit ordförande i föreningen:
Anders Jerner
Gösta Lindblom
Uno Rehn
Helge Bodell
Inga Forsberg
Lars Sjöberg
Rolf Orefjäll
Anita Bergström
Stig Lindström
Anita Bergström
Karl-Johan Jonsson
Birgit Jonsson
Conny Bergsman
Ewa Lundqvist
Monika Mattsson

1957-1972
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas

1984-1995
1996-2000
2001
2002-2003
2004-2005
2006-2008
2009-2012
2012
2012-2014
nuvarande

Uno Rehn startade en sång- och musikcirkel. Den upphörde efter några år men startade igen
och fick då ha sina övningar på Åsgården.
Vid 30-årsjubileet framträdde en amatörgrupp från Järbo ledd av Gunda Myrefors. Dagens
sånggrupp heter Järbogänget och fortsätter en lång tradition inom föreningen.
Lars Sjöberg, som var ordförande i 11 år, kom med många nya idéer. Bland annat medverkade PRO vid öppethållandet av Järbo Bibliotek. Genom det arbetet blev PRO Järbo
riksbekant. Delegationer från andra orter i landet besökte Järbo för att studera denna
verksamhet.

Aktiviteter
Britta Larsson började med kontakt och väntjänstträffar i PRO-lokalen. Där träffades äldre
och personer med funktionsnedsättningar. Kaffe och underhållning ordnades till självkostnadspris. De som hade svårt att ta sig till träffarna själva blev hämtade med bil. Maj-Britt
Eriksson tog så småningom över efter Britta Larsson.
När Nelly Olsson, den sista ägaren till Björkmuren, avled 1981 donerade hon fastigheten till
fritidsförvaltningen i Sandviken mot att pensionärerna får vistas där så mycket de önskar.
Bland annat har PRO Järbo och SPF haft sillfest där varje år. Kaffekalas och kolbullefest är
andra aktiviteter som har anordnats där. Nu har Björkmuren rustats upp och kan nyttjas av
flera föreningar.
Under årens lopp anordnades det på Lars Sjöbergs initiativ olika aktiviteter t ex promenader
efter Gullsjövägen till Spelbo. Där fanns den s k ”spelbolådan” uppsatt.
Under flera år arrangerades badresor till Ockelbo. Under några somrar arrangerade PRO i
samverkan med SPF och Röda Korset promenader och utflykter med de rullstolsburna på
Åsgården.
PRO-lokalen i Folkets Hus var redan från början välbesökt. Där hölls styrelsemöten, sycirklar,
matlagning, litteraturcirklar, filmvisning från resor och andra träffar.
PRO Järbo har även ett mycket bra samarbete med ABF, som resulterar i livaktig
studiecirkelverksamhet bland medlemmarna. Många har även deltagit i kurser i Gysinge,
Bollnäs och Mållångsta.
Slöjdverksamheten bedrevs i kyrkskolan fram till 2016. Deltagarna har under åren gjort
många fina arbeten bland annat till lotterivinster. Slöjden bedrivs numera i en ombyggd del av
Folkets Hus. I kyrkskolan bedriver ABF och PRO fortfarande studiecirkelverksamhet i
vävning.
Handarbetscirklar utgör en stor del av studieverksamheten. Redan i början på 80-talet fanns
en mycket aktiv syförening som bidrog med sina handarbeten till föreningens lotterier.
Handarbetscirklarna pågår fortfarande och medlemmarna träffas för att sy, sticka och brodera.
Många av deras handarbeten går fortfarande till föreningens lotterier.

Inför 40-årsjubileet anordnades ett stort lotteri med många fina vinster, bland annat två
lekstugor och smidesarbeten. Samtidigt invigdes under högtidliga former golfbanan, som
tillkommit i samarbete med SPF och sponsrats av företagarna i Järbo. Intresset för golfbanan
minskade med tiden och verksamheten upphörde. Boulebanan är däremot välbesökt av
medlemmarna. Den har rustats upp under 2016 och 2017 och bouletävlingar anordnas
regelbundet.
Under ett antal år serverades sopplunch vid medlemsmötena. Adventsgröt serverades på
julskyltningen, dit även allmänheten var inbjuden och PRO ordnade kyrkkaffe vid högmässan
två gånger per år.
Den utan jämförelse mest uppskattade aktiviteten idag är den cirkel om Järbo som startade
2012 på initiativ av Nils-Olof Aspgren och Ingvar Larsson. Cirkeln ”Järbo som vi minns”
hade 2016 ca 140 deltagare. Ett stort antal foton, både gamla och nytagna, och berättelser
kommer förhoppningsvis att resultera i en publikation.
Andra aktiviteter har tillkommit under åren och kan ses som en del av den sociala
verksamheten inom PRO. Julmarknaden är fortfarande mycket uppskattad liksom
biblioteksverksamheten som PRO och SPF sköter tillsammans. PRO och SPF anordnar även
musikcafé på Åsgården tillsammans. Det uppskattas mycket av de boende. Sedan 2006
anordnar föreningen datacirklar i samarbete med ABF. Sedan 2015 finns även en
trädgårdscirkel.
Resorna är en viktig del av den sociala verksamheten. Den Hemliga Resan, en dagsresa med
buss till ett okänt mål, är mycket populär. Flera gånger per år anordnas kryssningar
tillsammans med andra föreningar. De senaste åren har många medlemmar i PRO Järbo
deltagit i bouleresor som Samorganisationen anordnat.

Avslutningsvis tål John Dahls ord vid 30-årsjubileet att sägas på nytt:
”Järbo Socialdemokratiska Arbetarekommuns initiativ den 7 april 1957, med bildandet
av Järbo Pensionärsförening, har burit frukt. Många är de pensionärer som funnit en fin
gemenskap och trivsel genom pensionärsföreningen och jag föreslår att vi gemensamt
utbringar ett leve för PRO Järbo och dess fortsatta fina verksamhet.”

Järbosången
Skriven av prosten Ewert Tägtström.
Dikten inleder Järboboken av Joel Järbing.

Här levde ett folk invid Jädraåns strand
i Järbobygdens gårdar
som älskade varmt sitt vackra land
som vi, deras barn, nu vårdar.
Här bröto de åker och smidde sitt järn.
Här byggde de kyrka till kristentrons värn.
Den bygdens grund blev lagd av en stam
som bodde vid havets vikar.
De bragte ur stenen sitt redskap fram
liksom deras samtids likar.
De ting som de skapat och vi fått i arv
har bringats i dagen av spade och harv.
Den bygdens liv genom seklers rad
har givit vårt Järbo dess framgång.
Vår sång är därför så stolt och så glad.
Vår tacksamma hyllningssång för all deras idoghet, för deras tro.

JÄRBO

