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Hej alla PRO-vänner! 

Nu försöker vi starta föreningsverksamheten igen. Coronan är fortfarande ett stort problem. 

Dessutom har Stockholms stad satt käppar i hjulen för föreningslivet på Östermalm. 

Genom Kulturnämndens beslut i november att sluta ge kulturbidrag till föreningslivet på 

Östermalm, tvingades Östermalms Föreningsråd i konkurs. Efter överenskommelse mellan 

konkursförvaltaren och kulturförvaltningen får föreningarna disponera lokalerna i 

Fältöversten till och med maj månad. Samma adress som förut: Valhallavägen 148.  

Starttid för samtliga möten är 13.30, under förutsättning att restriktionerna så tillåter. 

För deltagande vid månadsmötena gäller vaccinationsbevis samt förhandsanmälan per 

telefon eller sms till ordförande Owe Ivarsson. För övriga möten, se under varje rubrik. 

Våra kulturarrangemang* sker i samarbete med ABF Stockholm. 

Tisdag 15 mars:  Nya medlemmar 2020 - 2021                                   

Berörda medlemmar kommer att kontaktas av styrelsen. 

Tisdag 5 april: Årsmöte och föreläsning 

                          Svenska SS-fruar med uppdrag att föda ariska barn*                                                                                                     

I National Archives i USA har författaren och journalisten Christoph Andersson hittat spåren 

efter 218 500 kvinnor som alla ville gifta in sig i SS gemenskap under Heinrich Himmlers 

ledning. Ett 20-tal av dem var svenskor, och deras äktenskap en hemlig statsangelägenhet. 

Kvinnorna tvingades genomgå gynekologiska undersökningar, med syfte att utröna om de dög 

som föderskor. De behövde också bevisa att de var goda nationalsocialister, rasrena, genetiskt 

perfekta – och utan judiskt påbrå.  

Tisdag 10 maj:  Litterära skyltar i Stockholm*                                       

Den kända DN-journalisten Eva-Karin Gyllenberg kommer att medverka. Runt om i vår stad 

finns det skyltar som är minnesmärken för författare och deras alster. Om detta ska Eva-Karin 

tala och visa bilder.  

 



Torsdag 9 juni: Försommarutflykt till Vaxholm                                      

Vi åker till Vaxholm och där äter vi lunch. Mer information kommer per mejl och hemsida. 

Kontaktperson: Christina Thorildsson, 073-035 64 04. 

Boule                                                                                                           

När vädret tillåter spelar vi boule på banorna vid Oxenstiernska malmgården i hörnet av 

Linnégatan och Styrmansgatan. Oftast på tisdagar kl. 10.00. Vill du vara med, kontakta      

Ulla Lindqvist, 076-815 63 62. 

Bowling                                                                                               

Birkahallen, S:t Eriksplan. Kontakt: Britta Kärnström, 073-800 80 38. 

Resor                                                                                                         

Resor arrangeras i samarbete med andra PRO-föreningar i Stockholm. Information hittar du 

på vår hemsida under rubriken Resor. Reseansvarig: Christina Thorildsson, 073-035 64 04. 

Onsdagsvandringar                                                                                     

Vi träffas på Djurgården vid den blå portalen på södra sidan av Djurgårdsbron kl.14.00. 

Promenaden tar 1,5 – 2 timmar inkl. fikapaus. Kontakt: Owe Ivarsson, 070-663 75 25. 

Konstvandringar*                                                                                         

Vi går utomhus, oftast i Stockholms-området, vanligen tredje torsdagen i månaden,  

kl. 13.00 till ca 16.00. Mer information publiceras på hemsidan. 

17 februari: Kontakt: Göran Rehnby, 070-341 23 46.                                                               

17 mars: Kontakt: Madeleine Bergh, 070-620 71 16.                                                                       

21 april: (Eskilstuna, heldag) Kontakt: Ulla Lindqvist, 076-815 63 62.                                                          

19 maj: Kontakt: Laila Freij, 070-880 09 38. 

Aktuell information hittar du på vår hemsida www.pro.se/ostermalm 

Ordförande: Owe Ivarsson, 070-663 75 25. 

Sekreterare och konsumentombud: Britta Kärnström, 073-800 80 38. 

Kassör och medlemsregister: Per Bollmark, 070-624 18 59. 
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