
PRO Tärnsjö | Sponsorer av lokalhyran av Valvet! 

 
Vill du synas här och stötta vår verksamhet där vår 
centralt placerade och moderna och instegsvänliga lokal 
är viktig. Men där hyran på sikt är en tung punkt att bära! 
 

Hör då av dig till ordförande eller kassör så utformar vi din PR-ruta!  
 

En ruta PR-plats 500: -/år 

 

Två rutor PR-plats 1000: -/år 

Fyra rutor PR-plats 2000: -/år 

Vid behov blir det fler blad alt det läggs på hemsidan www.pro.se/tarnsjo 

 

 
 

 

 

  Vår lokal med namnet ”VALVET” finns i fd Sparbanken  

Detta foto är hämtat ut Tärnsjökalendern 2021 



Välkommen på aktiviteter i Tärnsjö PRO 2021 
Preliminär planering beroende på Coronaläget 
Boulespel måndagar och torsdagar kl. 11.00-13.00 
på Boulearenan vid IP. Även nybörjarkurs samma tid anmälan 
till C-G Åström 070-331 60 99 start 17 maj 
Stavgång onsdagar kl. 10.00 start 12 maj. Samling vid 
skidstugan. Per-Ove Hellblom 070´324 86 61 

************************************************* 
27 aug Promenad i Gysinge över järnvägsbroarna 
Samling kl 10.00 på stora Folkets Hus-parkeringen för 
samåkning, promenad och Café Udden. Om du vill åka själv 
möts vi på PRO-parkeringen i Gysinge kl 10.30 
Där delar vi oss i 2 grupper – en grupp promenerar till 
järnvägsbroarna, den andra gruppen åker bil ca 1 km till innan 
promenaden. 

************************************************* 
4 sep Invigning av Tärnsjövalvet, nya lokalen kl 11.00-13.00 
Dragning på stora lotteriet kl. 12.00 
PRO Tärnsjö bjuder på kaffe och tårta. 

************************************************* 
17 sep Surströmming/räkor/sill kl. 17.00 Anmälan till Sonia 
Åström senast 10 sep. 
Högst 35 personer i Säljastugan. Vid anmälan anger du 
surströmming, sill eller räkor. 
Vinlotteri, vinst på tjugan-nummer, för att minnas sitt 
nummer = fota sin tjuga 
Ev. byta lokal till Pelarsalen, Folkets Hus 

************************************************* 
22 sep Friluftsdag vid IP (ordnas i hela Sverige av PRO) 

Olika aktiviteter och tips. Färtäring erbjuds bl.a. kolbullar. 

************************************************* 
27 okt kl 13.00 Årsmöte/höstmöte i Folkets Hus, ev i 
Pelarsalen Matlaget fixar landgång o kaka, kaffe/te. 

************************************************* 
Vi återkommer med information om när vi kan komma igång 
igen med våra aktiviteter. som, engelska, handarbete med 
prat, slöjdkurser, bokcirklar. Det planeras även kurs som vi 
kallar PRO surfarna där vi får lära oss hantera våra surtplattor 
och smartphones/telefoner. 
När vi kommer igång med aktiviteter informerar på 
anslagstavlorna, vid Faster Veras, ICA, biblioteket och vid 
vår lokal Valvet, samt på Facebooksida och hemsida, 
www.pro.se/tarnsjo vad som är aktuellt. 

************************************************* 
Vid frågor hör av dig till Eva Lööf 070-362 37 36, Agnetha 
Flink 073-082 91 16, Gunilla Gustavsson 070-336 34 37 

************************************************* 
Vi följer folkhälsomyndighetens instruktioner och restriktioner 
för att minska smittrisken. Håll avstånd och håll i och håll ut. 
 

Eva Lööf ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaruta PRO Tärnsjö: Org. nummer: 879500-4376 
Tärnsjö PRO från 1955 Axel Norling var vår första ordförande 

Adress PRO:s lokal Valvet: Norra Storgatan 2 
Postadress: PRO Tärnsjö att Eva Lööf, Högsbo 131, 74045 Tärnsjö 

Bankkonto, clearing nr: 8284-2 konto nr: 45631017 
Swish nummer: 123 626 1382 



Vill du synas här och stötta vår verksamhet där vår 
centralt placerade och moderna och instegsvänliga lokal 
är viktig. Men där hyran på sikt är en tung punkt att bära! 
 

Hör då av dig till ordförande eller kassör så utformar vi din PR-ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


