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Kom och var med på våra aktiviteter! 
Vi annonserar om kommande och aktuella aktiviteter 

första lördagen i varje månad i UNT under Pensionärsnytt.

www.pro.se/posten



Torsdag 19 januari kl 14.00-16.00 
Besök på Stadshuset

Vi får en guidning runt i det ombyggda Stadshuset i Uppsala. 
Begränsat antal besökare: 20st

Anmälan senast 16 januari (först till kvarn) till Marita Norén 
0762-22 15 08 eller marita.noren@gmail.com
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Måndag 6 februari kl 10.00-12.00
Bedrägerier mot äldre

Polisen Maria Karlsson från Polisområ-
de Mitt kommer och berättar om vilka 
brott mot äldre som är vanligast och 
hur du skyddar dig mot dem. 
Ta gärna med dina nära och kära!

Anmälan senast 3 februari
till Eva Fagrell 0739-24 06 66
eller evame.fagrell@telia.com

OBS. veckodag och tid!



Torsdag 16 februari kl 14.00-16.00 (Storgatan 11)
HLR-kurs och ÅRSMÖTE 

Dagordning mm finns på plats före mötet.

Efter sedvanligt årsmöte äter vi smörgåstårta. 

Anmälan senast söndag 12 februari till Margareta Widenberg 
0736-87 44 26 eller widenberg54@gmail.com
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Kunskaper om HLR kan rädda liv!

Per Rickman (fd Civilförsvarsförbundet) kommer och lär oss 
att ta hand om våra medmänniskor i nöd.



Fredag 10 mars kl 14.00-16.00 (Storgatan 11)
Vi träffas och pratar
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Anmälan senast 7 mars till Eva Fagrell 0739-24 06 66
eller evame.fagrell@telia.com

Du vet väl att du som PRO medlem i distriktet kan 
anmäla dig till de flesta av de andra medlemsfören-
ingarnas aktiviteter.

På websidan https://pro.se/distrikt/distrikt-uppsala-
lan.html hittar du alla våra medlemsföreningar och 
deras aktuella aktiviteter.

Välkommen till

DISTRIKT UPPSALA LÄN



Tisdag 18 april kl 14.00-15.00 
Besök hos Radio Uppland
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Vi får vara med och se (och lyssna) hur radiosändningar går 
till. Begränsat antal besökare: 15 st

Anmälan TIDIGAST 1 mars och SENAST 15 april (först till 
kvarn) till Nina Fredlund 0767- 67 44 98 eller 
ninafredlund@gmail.com

Torsdag 4 maj kl 12.00 
Trivseldag i Källparken

Vi träffas i parken och grillar 
korv, spelar boule och går tips-
promenad.

Anmälan senast 1 maj till Staf-
fan Norman 0701-59 01 62 eller  
staffanbr.norman@icloud.com



Vi får en intressant visning av kyrko-
gården och de flesta av alla intressanta 
personer från Uppsala som finns där av 
guiden Caroline Lisholm.

Anmälan senast 22 maj till Nina Fredlund 0767- 67 44 98
eller ninafredlund@gmail.com 
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Torsdag 25 maj kl 14.00-15.00 
Visning av kyrkogården

Varje tisdag kl 10.00 ses vi utanför Fyrishovs entré.
Vi promenerar ca en timme och avslutar med fika. Kom 
med!
Ansvarig: Christer Nilebring 018-14 57 45

Vi spelar BOULE på onsdagar kl 10.00 på Ulleråkers Boule-
banor. De ligger strax Ö om Ulleråkersvägen vid Lundellska 
skolans gymnastiksal.
Ansvarig: L-G Andersson 0763-39 79 80



Järpenstorp är ett torp som ligger enskilt några km N om Öst-
fora. Torpet är renoverat och öppet för besökare. Inredningen 
är orörd från 40-50-talet är och torpet ägs sedan många år av 
Harbo Hembygdsförening.

Du tar med dig egen lunch (det finns grillplats) och vi sitter på 
någon av bänkarna. Det finns även sittplatser inomhus i tor-
pet eller i jaktstugan intill. Det blir tipspromenad med kluriga 
frågor om djur och natur.

Samåkning i bil och samling för avfärd vid parkeringen vid 
Opus Bilprovning i Librobäck kl 09.00. 

Anmälan senast 5 juni till Roger Söderbom 0704-50 70 10 
eller roger.soderbom@gmail.com 
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Torsdag 8 juni kl 09.00-15.00 
Gökotta vid Järpenstorp
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Anmälan är bindande till resor och andra 
arrangemang som är avgiftsbelagda

Just nu pågar en studiecirkel "Seniorsurfarna". Vi lär oss att 
använda mobiltelefonen för nytta och nöje. En spännande och 
lärorik studiecirkel. 

Under våren 2023 kommer vi att fortsätta med seniorsurfarna. 
Är du intresserad av att vara med, kontakta Eva, Nina eller 
Kent (se kontaktlista nedan).


