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SOMMARAKTIVITETER 2019
PROs Södermalmsföreningar
PRO Maria

Boule. Varje onsdag kl 11.00 på Bouelbanan mellan kv. Ringen och Wallins Bageri
på Ringvägen.
PRO Sofia
Fika i Vitan. Sommartisdagarna i Vita Bergen på kafé Kajsas i Parken startar den 25
juni till och med den 13 augusti. Vi ses där kl 14.00! Var och en beställer och betalar
det hon eller han vill ha från kaféet.
På plats finns alltid någon från styrelsen i PRO Sofia.
Sörmlandsrunda med veteranbuss, ångbåt och sörmländsk kulturhistoria
torsdag den 15 augusti. Pris 675 kr. Avresa från Klara Mälarstrand i Stockholm med
veteranbuss kl. 12.30 för en guidning efter den gamla riksvägen genom Sörmland.
Resan går till Skottvångs gruva, den tidigare järnmalmsgruvan med medeltida
ursprung och intressant bruksmiljö. Vi serveras kaffe med paj/kaka. Vi fortsätter mot
Mariefred där det finns lite tid för egna strövtåg. Ångfartyget Mariefred avgår kl.
16.30 för färd tillbaka till Stockholm, som vi ankommer kl. 20.00. Under hemresan
äter vi en gemensam middag, pannbiff, i fartygets matsal. Fisk eller vegetariskt
alternativ mot tillägg. Måltidsdryck ingår inte. För mer information om exempelvis
tillgänglighet och intresseanmälan kontakta Berith Granath, PRO Sofia,
berit.granath@bredband.net, 070-453 22 80, senast 1 juli. Arrangörer Svenska
Omnibussföreningen och Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB. Avgiften betalas till
Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB, bankgiro 186-4024. Ange namn och vad
insättningen handlar om.
PRO Katarina
Blå måndag – Jazz med Svante Thuresson med gäster startar den 1 juli fram t.o.m 19
augusti. Om du vill ha sällskap med några från PRO träffas vi på restaurang
Gubbhyllan från kl. 16.45 och diggar verandajazz tillsammans. Vid kl. 19.00 fortsätter
det på Sollidenscenen. Vill du dansa kan man fortsätta till Galejan.
Under åtta måndagar i sommar blir det jazz på inte mindre än fyra scener! Börja
redan på sena eftermiddagen med verandajazz på Gubbhyllan eller Solliden Terrassen.
Kl 19.00 är Svante Thuresson värd för Blå måndag på Sollidenscenen där de stora
svenska jazzmusikerna framträder. Runda av kvällen på Galejan med dans till Leif
Kronlund och Skansens storband.
Skansens årskort för pensionärer kostar 275 kr. Har du frågor? Ring Maj Lovén 0733929 721 PRO Katarina.
PRO Högalids Sommaraktiviteter hänvisas till ett separat dokument.

