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Nu tar vi nya tag efter pandemi och lokalbekymmer! 
PRO Östermalm hälsar dig och alla andra medlemmar hjärtligt och varmt välkomna till höstens verksamhet! Vi ser 

fram mot att träffas och ha trevligt tillsammans. Har du en vän som ännu inte bestämt sig för att gå med i PRO får 

den följa med till ett månadsmöte för att prova på och känna gemenskapen. 

 

Vi ser gärna att nyblivna seniorer väljer ett medlemskap i PRO och vill delta i vår verksamhet.  

PRO är till för dig som har livet framför dig och arbetslivet bakom dig. Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda 

dig, resa, njuta av kultur och delta i olika friskvårdsaktiviteter. 

 

Styrelsens ambition är att ha en verksamhet som skapar mötesplatser för gemenskap, glädje och livslust, ett 

program för olika smakriktningar. Om du har synpunkter och idéer tar vi tacksamt emot dem.  Kontaktuppgifter finns 

på sista sidan i programmet. 

Alla kulturarrangemang sker i samarbete med ABF Stockholm. 

 

MÅNADSMÖTEN 
En gång per månad träffas vi för kulturinslag, underhållning och aktuell information. Nytt för hösten är att 

föreningens månadsmöten förläggs till Hjorthagens Kulturhus, Artemisgatan 19. 

Kulturhuset ligger centralt med ingång i anslutning till Ropstens T-banestation, röd linje, uppgång 

”Hjorthagen”. Buss 6, 75 eller 76 till Ropsten där man kan ta T-banans rullband upp till Artemisgatan. Buss 

54 stannar vid Hjorthagens seniorboende (gamla Dianagården) hpl Nimrodsgatan. P-platser finns på 

gatorna i omgivningen. 

Om inget annat anges är entréavgiften 50 kr inkl kaffe, bröd och lotteri. Du kan betala med swish eller 

kontanter. 

  



Hjorthagen 1930-talet. Med tillstånd av Mats Rehn 

Tisdag 13 september kl 13.30 

”Hjorthagen, Stockholms första 

industriort”. 
Mats Rehn, författare, lektor och guide, berättar 

engagerande i ord och bild om Hjorthagen. Han 

har gjort historiska studier och skrivit böcker om 

Hjorthagen, dess människor och industrier. Han 

är själv bosatt i Hjorthagen och aktiv i stadsdelens 

föreningsliv.  

 

 

 

Carl Larsson-Karin by the shore Google Art Project med tillstånd av Ola 

Gävert  

 

Tisdag 11 oktober kl 13.30 

”Karin Larsson - konstnär, stilikon och 

formgivare”. 
Karin levde ett spännande liv och kom genom sin 

konst, inredning och färgsättning att påverka det 

svenska hemmet mer än sin man konstnären Carl 

Larsson. Dags att lyfta fram hennes storhet. 

Ola Gäverth, journalist och föreläsare berättar 

om Karin Bergöö Larssons spännande liv och visar 

många foton och målningar. Ola Gävert kommer 

från Sundborn och har guidat i konstnärsparets 

hem i flera 

Lura mig inte! 
 

 

 

Tisdag 1 november kl 13.30 

Höstmöte med konsumentinformation. 
På höstmötet fastställs bl a föreningens 

verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för 

kommande år.  

Britta Kärnström, f d konsumentrådgivare, 

berättar om PROs gedigna arbete med 

konsumentfrågor t ex att inte bli lurad, var du 

kan söka hjälp samt om prisundersökningar.

 

Med tillstånd av Björn Hemstad 

Tisdag 13 december kl 13.30 

”När rocken var ung”. En resa tillbaka till 

ungdomens musikrevolution med Björn 

Hemstad. Kläder, frisyrer, låtar - en nostalgitripp 

du inte ska missa. Dans för mogen ungdom 

tillåten 



ÖVRIGA AKTIVITETER 

 

Foto: Marie Eriksson 

 

Onsdag 23 november kl 14.00 
Vinprovning ”Sardiniens viner” 
Med hjälp av journalisten och sommeliern Marie 
Eriksson, provar vi ett urval av viner från 
Sardinien.  
OBS! Lokal: Rigagatan 3. Kostnad 100 kr.  
Anmälan senast 16 november till Owe Ivarsson 
070 663 75 25, ostermalm@pro.se eller vid 
månadsmöten. Begränsat antal platser. 

 

 

Med tillstånd av Eckerö Linjen AB, Karin Karlsson. 

Torsdag 8 december kl 07.30 

Resa med julbord 
Vi reser till Åland med Eckerölinjen. Ombord på 

båten avnjuts det goda julbordet kl 12.30. 

Avresa med buss från Cityterminalen kl 07.30, 

åter Cityterminalen ca kl 16.45. 

Kostnad: 450 kr för resa och mat. Dryck 

tillkommer och betalas av var och en. 

Anmälan senast 24 november per SMS till 

Christina Thorlidsson 073 035 64 04, 

ostermalm@pro.se  eller i samband med 

månadsmöten. Begränsat antal platser. 

 

Konstvandringar 
Våra konstvandringar utomhus är mycket 

populära. Vi ser på offentlig konst, arkitektur och 

stadsplanering. Vandringen tar ca 3 tim inkl 

avslutande fika (egen bekostnad). Föranmälan 

krävs. Ingen kostnad. Ändringar i programmet 

kan tillkomma. Ytterligare information om 

samlingsplats mm finns på föreningens hemsida. 

Kontaktperson: Madeleine Bergh 070 620 71 16. 

 

Torsdagar kl 13.00 – ca 16.00 
15 september: ”Från Klassicism till Nyfunkis på 

Gärdet” 

kontakt: Madeleine Berg 070 620 71 16. 

20 oktober:  ”Haninge – skulpturer” 

kontakt: Ulla Lindqvist 076 815 63 62. 

17 november:  ”100 år i Riksdagen”  

kontakt: Laila Freij 070 880 09 38. 

15 december: ”Konståkning”  

kontakt: Lars Nordström 070 548 39 32.

 

Onsdagar kl 14.00 

Promenad   
Vi träffas på Djurgården vid den blå portalen på 

södra sidan av Djurgårdsbron. Promenaden tar 

1,5 – 2 timmar inkl egen medhavd fika. Ingen 

föranmälan. Kontakt: Owe Ivarsson 070 663 75 25 

Foto: Britta Kärnström 
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Boule    

När vädret tillåter spelar vi boule på banorna vid Oxenstiernska Malmgården i hörnet av Linnégatan och 
Styrmansgatan. Oftast på tisdagar kl. 10.30. Kontakta Ulla Lindqvist, 076 815 63 62.  
      

Bowling  

I mån av plats spelar vi bowling i Birkahallen, S:t Eriksplan. Kontakta 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. 
 

Studiecirklar 

Studiecirkeln är ett uppskattat inslag i verksamheten där man kan fördjupa sig i ett ämne och där 
deltagarna är med och utformar upplägget. Cirkeln genomförs om det finns tillräckligt många intresserade, 
ledare och lämplig lokal. Varierande kostnad. Nedan finns några förslag på teman. Kanske har du 
ytterligare förslag?  

• Litteratur 

• Film/Bio/Pub 

• Släktforskning 

• It – lär känna din mobil 

• Försök inte lura mig 

• ”Snacka sport”- kamratliga diskussioner och gemensamt gå på matcher/tävlingar 

• Resor - Läs om ett resmål och res sedan dit – t ex: Åland, Trosa, Varnhem, Värmland med bl a 
Lerinmuseét, Rackstad och Sunne.  

Vi vill gärna ha intresseanmälan till cirklarna under september månad till ostermalm@pro.se. Du kan även 

anmäla dig i samband med månadsmötet i september. 

Ditt PRO 

PRO är pensionärernas röst i politiken. Vi påverkar beslutfattarna i frågor som är viktiga för äldre. PRO är 
en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. 
Tillsammans verkar vi för ett samhälle där du som pensionär har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård 
och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.  

Att arbeta ideellt i föreningslivet när det ordinarie arbetslivet avslutats är både stimulerande och 
utvecklande och ger många tillfällen till gemenskap. Vill du vara med och bidra till föreningens fortsatta 
arbete är du välkommen. Just nu har vi särskilt stort behov av en kassör samt en ansvarig för föreningens 
hemsida.  

Kontakta oss gärna! 

Ordförande och t f kassör: Owe Ivarsson, 070 663 75 25.  
Sekreterare, medlemsregister och konsumentombud: Britta Kärnström, 073 800 80 38.  
Reseansvarig: Christina Thorildsson, 073 035 64 04. Studieorganisatör:  
Marie Brackenhoff, 076 821 27 55. 

 E-post: ostermalm@pro.se 

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