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PRO Malmöcentrum styrelse januari 

2021 

Ordförande Bertil Landgren 0705441972 

Sekreterare, Medl. ansv.  Bengt  

Hällöf   0702423435 

Vice ordf. Tf. kassör Birgitta  

Jonsson   0760458613 

Studieorganisatör Gert Axelli 0730431677 

Reseansvarig Östen Buttler 0738431035 

Ledamot Birgitta Blomberg 0707746837 

Ledamot, Serviceansvarig  

 Ann-Kristin Lindkvist  0760549495 

Ersättare Britt-Marie Nilsson 0767747974 

Ersättare Muriel Prieto  0734430180 

Revisor 

Roddy Friberg   0705486177 

Ersättare Nils T Svensson 0734405013 
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Information 

PRO Malmöcentrum hemsida 

www.pro.se/malmocentrum 

webbansvarig Birgitta Jonsson 

e-post: malmocentrum@pro.se 

 

Anmälan och betalningsalternativ till 

månadsmöten, aktiviteter eller resor enligt detta 

program. 

Bankgiro 5656-0782 eller via SWISH till nr 123 071 

65 97 för inbetalning av kostnader samt anmälan om 

annat inte anges. 

 Ange alltid ditt namn och personnummer 

ÅÅMMDD-XXXX, samt vad betalningen avser! 

 

Medlemsavgift till PRO är 325 kr/år och betalas mot 

faktura från PRO-Riksförbundet. 

PRO Riksorganisationen i Stockholm skickar ut 

inbetalningskort och information i början av året. 

   

http://www.pro.se/malmocentrum
mailto:malmocentrum@pro.se
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Medlemsmöten 

17 februari Årsmöte. 

Vi inleder med att hålla årsmöte som bl.a. omfattar 

val av styrelse, ekonomisk redovisning för det 

gångna året. Direkt efter årsmöte umgås vi och det 

serveras fastlagsbulle/semla med kaffe. Önskas det 

något annat att dricka så går det bra att själv ta med 

sig. 

Lokal: Porslinsgatan 3. Buss nr 3 

Tid 13.30.  

Mötesvärd: Bertil Landgren. 

Anmälan till: Östen Buttler senast 10 februari. 

Kostnad: Ingen avgift  

 

22 mars.  Den trevliga polisen 

Ewa-Gun Westford, en f.d. polis, berättar om sitt 

tidigare arbete och om intressanta personhändelser 

inom polisens värld. 

Efter berättelserna tid för umgänge och det serveras 

en liten maträtt med lingondricka eller vatten. Om 
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något annat önskas att dricka så går det bra att 

köpa detta på platsen. 

Lokal: Restaurang Bellevue Park Eddagatan 3. 

Buss nr 1 

Tid 13.30.  

Mötesvärd och anmälan till: Birgitta Blomberg 

senast 9 mars 

Kostnad: 150 kronor betalas senast 9 mars. 

Betalning: Se sid 3 

21 april Linda Lundkvist 

Vi bjuder in Linda som sätter fart på oss med musik 

och sång. Kanske rent av allsång. Vi vågar utlova 

en glad eftermiddag. 

Efter trevligt umgänge avnjuter vi en vårlig liten 

måltid, möjligenlaxmiddag, inkl. öl eller vatten. Tag 

med annan dricka om så önskas. 

Lokal: Porslinsgatan 3. Buss nr 3 

Tid 13.30.  

Mötesvärd: Östen Buttler 

Anmälan till: Ann-Kristin Lindkvist senast 11 april 
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Kostnad: 150 kronor, betalas senast 11 april. 

Betalning: Se sid 3 

 

 

19 maj Röda Korset och de vita bussarna 

En kunnig guide ger oss en spännande berättelse 

om hur människor räddades från en säker död i 

Tyskland under andra världskrigets slutskede. 

Efter berättelserna umgås vi över en kakbuffé med 

kaffe. Tag med andra drycker om så önskas. 

Lokal: Porslinsgatan 3 

Tid 13.30.  

Mötesvärd och anmälan till Östen Buttler senast 10 

maj 

Kostnad. 100 kronor betalas senast 10 maj. 

Betalning: Se sid 3 

 

 

 



7 

 

Aktiviteter 

 
After Work 

Under perioden, med början 28 jan, umgås vi varje 

månads sista fredag en stund på Restaurang Nils, 

Regementsgatan 56. Buss nr 4 eller 8. Vi dricker 

eller äter till After work priser. 

Tid 15.15–18.00 

Mötesvärd och anmälan till: Östen Buttler senast 

måndagen före mötet. 

Betalning sker till restaurangen 

3 mars Dolda skatter  

Vi kommer att få en guidad tur ”bakom kulisserna” 

på något av Malmös museer eller teatrar. Vi får se 

en hel rad av intressanta föremål och höra 

berättelser som inte kommer allmänheten till del vid 

ett vanligt besök. Vi utlovar ett spännande besök 

inom kulturens område. 

Lokal: Meddelas senare. 

Tid: Meddelas senare 

Mötesvärd och anmälan till: Bengt Hällöf senast 23 

februari. 
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Kostnad: Meddelas senare och betalas senast 23 

februari. 

Betalning: Se sid 3 

11 mars Vinprovning 

Vi träffas och provar 5 olika viner och pratar bl.a.om 

vad som passar till vad. Efter provningen äter vi en 

gemensam middag till ett av vinerna. 

Lokal: Porslinsgatan 3. Buss nr 3 

Tid:17.00 

Mötesvärd och anmälan till: Bertil Landgren senast 

3 mars. Begränsat antal platser till 20 pers. 

Kostnad: 300 kronor betalas senast 3 mars. 

Betalning: Se sid 3 

 

7 april Restaurangskolan på Värnhem 

Vi besöker Värnhemsskolan och tar del av deras 

restauranglinje. Därefter äter vi lunch på skolan 

lagad och serverad av eleverna. 

Lokal: Värnhemsskolan. Precisering av mötespunkt 

senare. 
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Tid: 11.30 

Mötesvärd och anmälan till: Birgitta Blomberg 

senast 25 mars. Begränsat antal platser till 20 pers. 

Kostnad: 120 kronor 

Betalning: Sker till skolan. 

 

24 maj Trädvandring 

Vi går en promenad med en kunnig ciceron, tittar 

och lär oss mer om ett urval av Malmös parkträd. 

Ta gärna med en egen eftermiddagsfika som vi  kan 

avnjuta ute i det fria. 

Tid och plats meddelas senare. 

Kostnad: Ingen. 

Mötesvärd och anmälan till Birgitta Jonsson senast 

9 maj. 
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Friskvårdsaktiviteter 

Canasta 

Canasta spelas 12/1 – 11/5, dock inte den 13/4. 
Varje onsdag kl 12,30-16,00. Även nybörjare är 
välkomna! 
 
Lokal: Porslinsgatan 3. Buss nr 3 

Kostnad: Ingen 

Mötesvärd och anmälan till: Annette Lamartine     

Tel 0709535561. 

 

Medicinsk Senior qigong. 

Enligt Biyunmetoden pågår 25/1 – 29/3. Varje 

tisdag  

Grupp 1: kl. 10,00-11,15  
Grupp 2: kl. 11,15-12,00. 
 
Lokal: Porslinsgatan 3 

Kostnad: Ingen 

Mötesvärd och anmälan till: Birgitta Jonsson 

Begränsat antal platser. 
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Mattcurling 

Vi spelar en rolig sport inomhus. Både spel, lite 

tävling samt inte minst umgänge under lättsamma 

former. Ingen förkunskap eller utrustning behövs. Vi 

hjälper de som är nybörjare.  

Ta med egen fika eller vad som önskas att förtära. 

Lokal: Porslinsgatan 3 

Vi spelar: 24/2, 24/3, 28/4  

Tid: 14.00–18.00 

Kostnad: Ingen 

Mötesvärd: Gert Axelli.  

Anmälan till Ewa på PRO exp. 040-775 40 

 

Gåfotboll 

Vi provar en sport som alla kan delta i. Fotboll utan 

att springa! Istället så går vi, precis som rubriken 

säger. Här är det sociala lika viktigt som 

hälsovinsterna. 

Plats och tid: Meddelas i anslutning till att du 

anmäler dig. Sannolikt någon gång i början av maj. 

Kostnad: Ingen 
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Mötesvärd och anmälan till: Birgitta Blomberg 

 

Resor 

April/maj Ut i det blå 

Vi planerar att genomföra en resa ”ut i det blå” 

under perioden. 

Vi ber om att få återkomma med vårt reseförslag lite 

senare i vinter. 

Resevärd: Östen Buttler 

Tura Helsingborg-Helsingör. 

Vi återkommer med reseförslag lite senare i vinter. 

Burg 

Resa med en övernattning.  

Vi återkommer med reseförslag senare i vinter 
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Övrigt 

13 januari Introduktion av nya medlemmar 

Avslutningsvis så vill vi nämna att alla nytillkomna 

medlemmar under 2020 och 2021 kommer att få en 

personlig inbjudan att gemensamt besöka oss på 

Porslinsgatan 3. Vi kommer då att presentera oss i 

styrelsen och vi kommer att berätta om hur vi 

arbetar. Samtidigt vill vi lyssna på våra nya 

medlemmars intressen, förväntningar och 

synpunkter på vår förenings program.  

Plats: Porslinsgatan 3 

Tid: 13.00-15.30 

Hemsida 

Vi vill också påminna om att ni som har tillgång till 

internet kan finna vår hemsida på:   

pro.se/malmocentrum 

Vi föreslår att ni går in på hemsidan varje vecka. 

Sidan uppdateras ständigt med nyheter och 

information av varjehanda slag. Detta är ett bra sätt 

för att hålla sig informerad om vad som händer i vår 

förening. 

 

http://pro.se/malmocentrum
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Till sist men inte minst så vill vi för allas 

säkerhet och omsorg förutsätta att alla 

som deltar på någon av våra 

programpunkter är fullvaccinerade mot 

Coronan! 

 

 

 

 

 

Studiecirklar och kulturarrangemang sker i 

samarbete med ABF 

   

Bästa hälsningar 

PRO Malmö Centrum 

Styrelsen 
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