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 Tullinge                                     PRO aktuellt september 2020                  

 
 

Flera cirklar är igång  
Nu under hösten startar vi försiktigt med några cirklar. Cirkelledaren har kontakt 

med alla deltagare i sin etablerade grupp. Om du har frågor och vill delta i en 

cirkel kontakta alltid cirkelledaren för att få besked om hur läget är.  

 

Följande cirklar har startat. Sy, sticka och skapa, Målarcirkel 2 och 

Litteraturcirkeln. Tre nya cirklar är på gång och Tullinge förr och nu startar i 

oktober. 

 

Alla cirklar är avgiftsfria.  

 

Information om cirklarna hittar du på vår webbsida. PRO Tullinge. 

 
Nya cirklar om fåglar och musik  – introduktion 14 september  
 

Välkommen till en introduktion om höstens nya 

cirklar: "Fåglar kring knuten" och "Musik för 

alla smaker" 

 

Tid: måndag 14 september klockan 14.00  

Plats: Elgentorp, stora salen.  

 

Lennart Karlsson berättar om cirklarnas tänkta innehåll och tar gärna emot 

förslag till program. Du som deltagare bestämmer också vilken dag och tid som 

passar bäst. 

 

Kontakt och anmälan 
Cirkelledare: Lennart Karlsson, eriklennart@telia.com telefon: 08 -7782134 

Öppet för alla intresserade. Vi håller avstånd! 

 

https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan/samorganisationer/samorganisation-botkyrka/foreningar/tullinge/aktiviteter/cirklar.html
mailto:eriklennart@telia.com
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Ny cirkel Promenader i Tullinge  start 15 september 
 

Följ med på våra höstpromenader! PRO Tullinge 

startar nu upp med sköna promenader i Tullinge 

med omnejd på tisdagar under hösten och så 

länge vädret tillåter. 

 

Tid: 15 september och kommande tisdagar. Vi 

träffas klockan 10.00 i Tullinge centrum.  

 

Ta med eget fika. 

Vi håller naturligtvis avstånd när vi promenerar! 

 

Kom gärna med förslag på trevliga promenader och platser du vill besöka. 

Gruppen bestämmer från gång till gång nästa promenadmål/plats. 

 

Kontakta gärna Ulla Berglund om du har frågor eller förslag.  

Telefon: 0705875166 mejl: ullab.berglund@gmail.com 

 

Bo Schubert fortsätter sin Georgienresa - fredagsträff 25 september 
Vi vill gärna börja med lite underhållning igen på ett coronaanpassat sätt. 

 

Bo Schubert som är fotograf föreläser och visar film 

från Georgien; vinets vagga. Han fortsätter sin 

fantastiska resa genom Georgien och besöker bland annat 

anrika kyrkor, vingårdar, hälsokällor och höga 

Kaukasusberg. Han berättar också om den georgiska 

stora gästfriheten. 

 

Tid: fredag 25 september klockan 10.30 - 12.00 

Plats: Elgentorp, Palettvägen 15 Tullinge 

Vi tar ingen avgift (gratis). 

 

Gör din anmälan till: dorothee.wurtz@yahoo.se  eller  

telefon: 08 - 607 44 23, så snart som möjligt. 

 

Vi har begränsat antalet deltagare till 15 personer. Föranmälan nödvändig. Vi 

placerar stolarna med avstånd, vädrar ordentligt (har öppna fönster) och det 

finns handsprit. Du har ett eget ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

Tyvärr måste vi avstå ifrån att servera fika denna gång.  

Om det är ett stort intresse kan vi göra en repris på Bo Schuberts föreläsning 

med ytterligare 15 deltagare vid ett senare tillfälle. Varmt välkommen. 

tel:0705875166
mailto:ullab.berglund@gmail.com
mailto:dorothee.wurtz@yahoo.se
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Coronaanpassning 

Vi anpassar vår verksamhet så att cirklarna ska kunna vara igång under hösten. 

Håller avstånd, begränsar antalet deltagare, och handsprit finns. Alla har eget 

ansvar. 

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas Vi gör förberedelser i våra 

lokaler på Elgentorp och på Kvällsvägen så att bord och stolar placeras med 

avstånd.  

 

Aktiviteterna är också inplanerade tidsmässigt så att inte flera aktiviteter pågår 

samtidigt. Vi ser över våra rutiner för att det ska kunna fungera på ett bra sätt. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/d/du-som-ar-70-ar-eller-aldre/  

 
Bästa hösthälsningar 

Styrelsen PRO Tullinge  

 
Kontakt  
Ordförande: Lennart Karlsson Telefon: 070 840 65 00  Mejl: 

eriklennart@telia.com Alternativt mejl: tullinge@pro.se  

 

Du kan också kontakta din cirkelledare, se kontaktuppgifter nedan. 

Har du frågor om ditt medlemskap kan du skicka mejl till: tullinge@pro.se 

 

Vill du berätta om något eller ge några tips som vi kan lägga på hemsidan skriv 

till: seniornet22@gmail.com   

 
Kontaktuppgifter till din cirkelledare  
 

Cirkel  Cirkelledare Mejl Telefon  

Sy, sticka och skapa  Solveig Niklasson sola7x7.49@telia.com 08 778 26 55 

Målarcirkel 1 Birgitta Lundvall  birgitta.lundvall@tele2.se 070 790 02 25 

Målarcirkel 2 Else-Marie Kovacs annaelse@live.se 070 736 72 92 

Engelska och Qi-gong Birgitta Eriksson bie.eriksson20@gmail.com 073 141 56 19 

Litteraturcirkel Sven Ivar Jansson  svenivar.jansson@telia.com 070 886 12 81 

   Måla akvarell Barbro Norén   barbro.noren@hotmail.com 073 722 02 80 

Tullinge förr och nu Leif Bergman leifanna@bredband.net 070 594 51 59 

Sällskapsspel  Åsa Bruto asa.bruto@gmail.com 070 894 06 03 

Tillsammans mot ensamh. Anny Mejdal  ingalill.stromqvist@bredband.net 073 183 63 48 

Promenera i Tullinge  Ulla Berglund ullab.berglund@gmail.com 08 778 50 24 

Fåglar och musik  Lennart Karlsson  eriklennart@telia.com 070 840 65 00   
 

                      
        

Ordförande: Lennart Karlsson, telefon: 070 840 65 00  

Adress: Palettvägen 15, Tullinge  

Tullinge 
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