Pro i Ljustorp
En förening med massor av medlemmar och ordentligt med klös!
cirklar och medlemsmöten
varje månad och sedan
massor av specialaktiviteter som Äggsexa, julbord
och surströmming. Häromdan hade vi tex Lögdö dagen
med strumptema.

P

RO är en av
Ljustorps största föreningar med massor av
aktiviteter.
Harriet Svedlund som är
ordförande berättar att
man idag har drygt 140
medlemmar från Ljustorp,
Sörberge och Bergeforsen.
- Många söker sig till
Ljustorp för att man på
något sätt har anknytning
hit. Men det faktiskt också vår ﬁna
lokal Bygdegården som uppskattas. Vi är en av få PRO föreningar
som har tillgång till en möteslokal
och den är ju dessutom väldigt
ﬁn. Våra grannföreningar brukar

tävla om vem som ska bli inbjuden
till oss. Alla tycker att det är så
roligt i Ljustorp, skrattar Harriet.
Föreningen har mycket verksamhet. Man har boule varje vecka,

- Våra möten är ungefär
en gång i månaden och vi
försöker att alltid ha både
en föreläsare och underhållning, berättar Harriet. Vad
gäller cirklar, så har vi inte
så stort utbud, men vi samarbetar med alla tre PRO föreningarna i Timrå och kan dessutom gå
på deras verksamhet. Många går
t ex på gympa i Timrå, avslutar
Harriet.

Traﬁkcirkel under våren!
Under vintern har PRO drivit en
traﬁkkurs om nya vägmärken och
nya traﬁkregler. Det är PRO centralt som har tagit fram materialet
i form av bl a en kursbok.
Överraskande många anmälda
I PRO Ljustorp har man varit
hela fem grupper dvs mer än 40
deltagare i både Bergeforsen och
Ljustorp. - Vi ﬁck panik när så
många anmälde sig berättar Harriet. Vi hade ju inte så många cirkelledare.
Kursledningen har skötts av medlemmar. Cirkelledare under kursen
har varit: Inger Hansson, Maj-Britt
Forsström, Alice Berg, Gudrun

Kursdeltagarna vid avslutningen i Ljustorp

Söderberg och Maj-Lis Smedman.
Första träffen var en representant
från NTF med och deltog. - Han var
mäkta imponerad över att det var
så många män med berättar kursdeltagarna. Damer brukar ha lättare att gå den här typen av
kurser, även om de egentligen
redan kör försiktigt. Damerna i
gruppen säger bestämt att det är
karlarna som måste dämpa sig i
traﬁken.
Deltagarna berättar att dom började med att göra lilla körkortsprovet, för att se hur det stod till
med kunskaperna. Det var tyvärr
bara en som hade alla rätt, men nu
efter kursen är det förhoppningsvis bättre, berättar Harrieth.

Torsten Byström med kursbok i handen

32

Kursen har omfattat fem träffar

a´ tre studietimmar vardera.
Kursinnehållet har varit vägmarkeringar, nya bötesbelopp, nollvisionen, gående, cyklister, hastighet,
olyckor/säkerhet, när man skall
sluta köra och nya vägmärken.
Frågetävling
Kursen avslutades med en frågetävling som går över hela PRO
Sverige. Det lag som vinner
kommer sedan att tävla mot Timrå
och Söråker och så småningom, om
man vinner kommer man upp och
tävlar om att bli bäst i Sverige.
Omdömet efter kursen är: lärorikt,
trevligt, bra, bra kunskap, bra tankestötta om när man ska sluta
köra, kul att träffa trevliga människor, gemenskap med mera.

