
PRO Husensjö  - Prögram 2021 

Hjärtligt Välkommen till gemenskapen! Medlem i PRO Husensjö som är en ideell partipolitisk och religiöst 

obunden organisation som tillvaratar medlemmarnas intresse. Att plötsligt äga sin tid….. 

Till dig som är medlem eller önskar bli! 

PRO Husensjö ….. har under åren haft en av ökad vitalitet och ser det som ett tecken på att vi motsvarar 

ett behov hos Husensjös pensionärer av en samlingspunkt för samvaro, motionsaktiviteter, reser och ett 

sätt att öka kunskaper och deltaga i samhällsdebatten. 

Den sista tiden har nyhetsflödet i princip snurrat omkring covid 19 i landet, men vardagslivet måste gå 

vidare. 

 Vi har knåpat ihop ett så varierat program som möjligt inom ramarna för föreningens utrymme. 

För att alla medlemmarna skall känna sig välkomna och se våra nya och lokaler  

 SÖNDAGS ÖPPET  4:de söndagen i månaden. Mellan kl.14 – 16 Föreningslokalen.  Vi serverar  kaffe 

våfflor med sylt och grädde   20 kr/st 

MÅNDAGS:FIKA   i Föreningslokalen i mellan kl. 12 – 14 och bjuder på kaffe och bulle kostnadsfritt. 

Välkommen till en stunds trevligt sällskap ! 

TRIVSELMÖTE 2021 

 Föreningslokalen Tyringegatan  202  kl.15.00 

 Anmälan till Jan Eriksson: 0709-96 40 00, Mail: jibe.hbg@gmail.com 

 Senast en vecka före mötet. 

Torsd. 27 maj  Aktuell information  Underhållning 

Torsd. 27 augusti  Aktuell information.   Underhållning        

Torsd. 30 september Årsmöte                       Val av nya ledamöter 

Torsd. 28 oktober Aktuell information.  Underhållning 

Torsd. 25 november Aktuell information.  Underhållning    

Torsd. 16 december Julfest    Underhållning.  

.OBS! ALLA VÅRENS TRIVSELMÖTEN OCH INOM HUSAKTIVITETER   ÄR INSTÄLLDA PÅ GRUND AV COVID 

19 UTBROTT.  
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Deltagande i aktiviteterna förutsätter medlemskap i PRO Husensjö 

Alla aktiviteter utföres i föreningslokalen. 

Anmälningar göres på teckningslistor i föreningslokalen. 

KORTSPEL  Onsdagar kl. 13. I föreningslokalen ” Canasta”, ”500”, ”Plopp”. 

BOKCIRKEL Torsdagar kl.14. I föreningslokalen  bestäms från gång till gång.   

MÅLAREKURS  Tisdagar  kl. 12. Föreningslokalen Kursen leds av konstnär Tryggve Enevik  är handledare i 

Porträtt- olje – akvarellmålning. 

SENIOR/SITTGYMPA  Onsdagar kl.11. I föreningslokalen Instruktör Malin Dahl 

PROMENAD/STAVGÅNG    Torsdagar kl.14 utgår från föreningslokalen.  

HANDARBETS-KAFÈ Torsdag kl.11 Föreningslokalen .Kursledare Teater-sömmerska  A-M Brinck 

DART  Fredagar  kl. 16 I föreningslokalen över ett glas öl/fika 

KORTBINGO Måndagar kl. 13.  I föreningslokalen  

BOULE Måndagar kl.10.00  på ”Jutan” inomhusbanor  under vintermånaderna 

Matteamet  Måndagar en gång i månaden  kl.10.00 i PRO-Sams lokaler i. Ramlösa 

PROGRAM för  2021 ( Veckoaktiviteter) 



TRIVSELKVÄLLAR, DAGSUTFLYKTER ock RESOR  

Vår stora satsning ”MÅ BRA RESA” till SANDRA SPA, Polen.7 dagars resa.  

 6- 12 september 2021. Helpension, Spa program: 15 st. fria rehabiliterings behandlingar. Läkare konsul-

tation Svensktalande läkare.  

Fri entré till: Relaxavdelning, utomhus – inomhus swimming poler, 38-40 gradigt saltvattenbassäng, bub-

belpooler (jacuzzi), m.m. 

Pris per person:ca: 7800 kr. (dubbelrum). Enkelrum +400 kr. Se bifogad folder      

Anmälan senast den 1 juni till Jan Eriksson tel: 0709-96 40 00 eller mail: jibe.hbg@gmail.com 

Tisdag 1 juni åker vi till Bad och Utflyktsmålet Hallands Väderö. En heldagstur med både bad och natur-

upplevelse. Vi har egen matkorg med. Buss från Busstorget  Väla Centrum (ingång 6) Kl. 9.30 till Torekov 

och båten till Väderön kl.11 från Torekov kl. 16.20. Pris: 180 kr/pers. Buss/båt T/R. 

Torsdagen 12 augusti   Industrihistorisk resa till Göingebygden och besöker olika hantverk som Kättingfa-

brik, Korgfabrik, Ullspinneri, m.m. Pris: 370 kr. Buss/Morgonfika/Lunch/Eftermiddagsfika besök och vis-

ningar.  

1 augusti . Söndagsflykt till ”Killeröds utflyktscafé på Hallandsåsen. Buss från Busstorget Väla Centrum 

(ingång 6) kl. 10.00.  Pris: 130 kr. Buss: tur/retur. 

23 september. Eftermiddags utflykt till  Djur – Fågelparken i Påarp  

 Torsdag 22 april Sopplunch med ärtsoppa och pannkakor, kaffe/kaka  (INSTÄLLT) 

Fredag 15 okt.  Gubbaröra/Trivselkväll i ”Kvartersgården” enklare måltid och  underhållning. Pris person 

150 kr.  

Torsdag 6 maj  Landgångspromenad med fikakorg. Transport till startpunkten   

Torsdag 15 juli   Sommarfest  se vidare information. 

Söndag 1 november kl.17 DVD-afton med ”Andre Rieu:s Straussorkester” Vi startar upp med en macka 

(räkor, rostbiff, lax vid anmälan) egen dryck. 70 kr, 

Julfest Torsdagen den 16 december kl.15.00 . I föreningslokalen, med dragning på ”Supportlotteriet”. Jul-

tallrik, med risgrynsgröt, kaffe/mussla. Bindande anmäla senast 7 dec.  till Jan Eriksson 

OBS! Anmälningslistor  finns i Aktivitetspärmen i Föreningslokalen  

 

OBS!!! Om ni har en mailadress…  

blir vi i styrelsen  väldigt tacksamma om ni meddelar maliladressen  till  oss i styrelsen. Det spar pengar 

och förbättrar kontaktmöjligheten via mail i stället för brevporto, Tack på förhand! 

ÖVRIGA aktiviteter under våren - sommaren 2021 

mailto:jibe.hbg@gmail.com


 Försök  göra någon glad varje dag – om det så bara är dig själv.  

BankGiro för betalningar till föreningen är 5838-7242 

E-postadress: husensjo@pro.se                                        

PRO Husensjö adress: PRO Husensjö Tyringegatan 202  252 76 Helsingborg 

Face book: Pro Husensjö 

Telefonnummer till styrelsemedlemmar: 

Funktion Namn Telefon E-Post 

Ordförande Jan Eriksson 297185/0709-964000 Jibe.hbg@gmail.com 

Kassör Vakant   

Sekreterare Lisbeth Lindell 0709-113886  

Studieorganisatör Lisbeth Lindell 0709-113886  

Medlemsansvarig Marianne Johansson 073-7397418  

Teaterombud Marianne Johansson 073-7397418  

Ledamot Brita Skarhammar 076-1950804  

Skjut inte upp till morgondagen vad du kan ha glädje av idag!:  

 Gör det enkelt för Dig satsa på Supporterlotteriet. Föreningens eget lotteri. 

100 kr/andel. 10 månadsdragningar á 4 vinst. (20%). 1 huvuddragning,  1+2  vinster,(40%). Resterande  40 

% återgår till föreningen.  

Lycka till: Tänk på att supporterlotteriet ger ett stort tillskott till föreningen. 

OBS!!! Detta program har tagits fram i december 2020 då det fortfarande är  osäkert om den vidare ut-

veckling av Pandemin. Därav följer att aktiviteternas genomförande är osäkert. Men hoppet finns att de 

går att genomföra medlems/aktiviteter enligt programmet.   


