
 

 

 

 

Välkommen till PRO Vällingbys höstprogram 

2021! 

                                                                                                                             

Vänligen ta del av informationen gällande respektive aktivitet därför att 

några behöver man föranmäla sig till och några behöver man förbetala 

innan man deltar.                                                                                              
Längst ner på detta program finns kontaktuppgifter till PRO i Vällingby!                                                                            

Om inget annat anges så är aktiviterna i PRO:s lokal på Duvedsvägen 

23 i Vällingby. För ytterligare information kontakta PRO-Vällingby 

Aktiviteter där det anges att förtäring finns, ange vid kontakt ev. allergier m.m. 

Öppna kostnadsfria träffar (ingen föranmälan behövs): 

 

➢ Öppet café alla fredagar klockan 14:00, med start den 24:e september.            

Kom och fika samt umgås och träffa andra trevliga PROare. Vi bjuder på kaffe 

& bröd.                                                                                                       

Kontaktperson: Gunilla Bredwad-Wiechel. 

 

➢ Boule alla tisdagar och torsdagar klockan 10:00. Pågår året runt beroende på 

väder, temperatur & vind. Klot finns att låna.                                               

Kontaktperson: Antoni Zippari. 

 

 



  

➢ Promenader alla tisdagar klockan 11:00, med start den 28:e september. 

Samling sker utanför PRO:s lokal på Duvedsvägen 23.                                 

Kontaktperson: Majlis Nilsson. 

 

➢ Månadsmöten, onsdagar klockan 14:00, from klockan 13:30 bjudes det på 

kaffe med bröd: 

• Onsdag 22 september. Årsmöte samtidigt med månadsmöte. 

Efter mötet kommer musikern Anders Forslund att underhålla. 

 

• Onsdag 20 oktober. Senior Shop med mannekänguppvisning. 

 

• Onsdag den 17:e november, höstmöte med budget. Ytterligare 

innehåll i mötet är ännu inte fastställt. 

 

• Onsdag den 15:e december. Luciafirande.                                                                                       

 

Här är flera aktiviteter som du är välkommen till!                                  

Till dem måste man föranmäla sig samt betala in en avgift för att få 

delta. 

 

➢ Pubkvällar! Under hösten kommer det att bli två kvällar, här gäller att 

senast 1 vecka innan kvällen både föranmälan och inbetalning.  

Föranmälan gör du till e-postadress: vallingby@pro.se eller ring på telefon nr: 

08-377402 (det är en telefonsvarare, prata in ditt ärende samt ange namn och 

ditt telefon nummer så vi kan nå dig vid eventuella frågor/meddelanden). 

Kontaktperson: Ingegerd Lindahl. 

 

• Den 20:e oktober klockan 16:00.  

Vi serverar något gott att äta & dricka för en kostnad av 70 kronor som 

sätts in i förväg på PRO:s pg 190604-9. 

• Den 24:e november klockan 16:00.                                                                    

Vi serverar något gott att äta & dricka för en kostnad av 70 kronor som 

sätts in i förväg på PRO:s pg 190604-9. 
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➢ Studiecirklar!                                                                                                        
Under hösten kommer följande studiecirklar att starta för PRO 

medlemmar i Vällingby. De kommer att starta mellan 27 september – 1 

oktober. MEN cirkeln Bridge startar i mitten/slutet av oktober.                                  

Vid cirkelträffarna bjuder PRO på kaffe. 

För samtliga cirklar gäller:                                                                             

Föranmälan: Senast 1 vecka innan kursstart till e-postadress: 

vallingby@pro.se eller ring på telefon nr: 08-377402 (det är en telefonsvarare, 

du pratar in ditt ärende samt anger namn och ditt telefon nummer så vi kan nå 

dig vid eventuella frågor/meddelanden).                                                                                                                

Deltagaravgift: 100 kronor sätts in vid kursstart på PRO:s pg 190604-9. 

 

• Qi Gong Måndagar kl. 13-14.                                                                             

Start den 27 september. Kontaktperson Eva Forsberg. 

 
• ENGELSK KONVERSATION Onsdagar kl. 10.00-11.30.                                   

Start den 29 september. Kontaktperson Marianne Thudén. 

 

• SJÄLVLÄRANDE AKVARELL (dvs vi lär oss av varandra)!              
Torsdagar kl 12.30-15.00. Start den 30 september. Kontaktperson 

Gunilla Grönquist. Ta med dig det du har av färger, penslar, 

akvarellpapper m.m. Material bekostas/införskaffas av deltagarna 

själva.                                                                                           

 

• CANASTA Fredagar kl 11.00.                                                                                

Start den 1 oktober. Kontaktperson Anita Linck. 
 

• BRIDGE FÖR NYBÖRJARE Torsdagar kl 16.00-18.00.                                    

Startar i mitten/slutet av oktober. Kontaktperson Yvonne Wheeler. 
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Resor!                                                                                                            

Hässelby villastads PRO arrangerar tre resor som det finns möjlighet att 

anmäla sig till. Obs! Anmälan till Inger Palm, se uppgifter här nedan. 

➢ 3 november Författarresa med Johan Glans på båten 

Rosella med höstmeny.                                                                                                

Kostnad 550 kronor.  
 

➢ 23 – 24 november resa med buss till Ullared  
Kostnad: Enkelrum 2 100 kronor. Dubbelrum 1 600 kronor 

 

➢ 8 december: Julbord på båten Rosella.                                               
Kostnad 450 kronor. 
 

För information och anmälan gällande resorna vänligen                

ring Inger Palm telefon 073-92 26 501 

______________________ 

 

Här är kontaktuppgifter m.m. gällande bl.a. programmet:  

Adress: Duvedsvägen 23, 16265 VÄLLINGBY 

Telefon 08-37 74 02: Det är en telefonsvarare, prata in ditt ärende samt ange namn 

och ditt telefonnummer så vi kan nå dig vid eventuella frågor/meddelanden. Vid 

aktiviteter där det anges förtäring, uppge eventuella allergier m.m.  

Epost: vallingby@pro.se 

PRO Vällingby pg 190604-9 

Facebook: PRO VÄLLINGBY 
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