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 Tullinge                                     PRO aktuellt, 22 sept. 2020                  

 

Flera cirklar är igång  
 
Det känns fint att vi har kommit igång med några cirklar under hösten. Vi gör 

det försiktigt och coronaanpassat.  

 

Varje cirkelledare har kontaktat deltagarna i redan etablerade cirklar och man 

har gemensamt hittat en mötesform som kan fungera. Om du har frågor och vill 

delta i en cirkel kontakta cirkelledaren för att få besked om vad som gäller.  

 

Alla cirklar är avgiftsfria.  

 

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

Promenader i Tullinge, Litteraturcirkeln, Musik för alla smaker och Fåglar runt 

knuten. Tullinge förr och nu, startar i oktober. 

 

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

 

Träna Qigong på Fritidsgården på onsdagar 
Qigong består av koncentration, enkla rörelser och andning för att förbättra 

cirkulationen av energi i kroppen.  
 

Tid : 23 september och sedan Varje onsdag klockan 10 - 12 

Lokal: Fritidsgården, Kvällsvägen 1, Tullinge 

Den stora salen på Fritidsgården är bokad, så det är lätt att hålla avstånd. 

Ta gärna med dig eget fika så blir det en fikastund efter passet. 

 

Ledare: Birgitta Eriksson,  

mejl: bie.eriksson20@gmail.com, telefon: 073 141 56 19 

Välkommen på vår onsdagsträning! 

https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan/samorganisationer/samorganisation-botkyrka/foreningar/tullinge/aktiviteter/cirklar.html
mailto:bie.eriksson20@gmail.com
tel:0731415619
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Populära höstpromenader i Tullinge på tisdagar 
 

Det var många som slöt upp i Tullinge Centrum 

den 15 september och deltog höstens första 

promenad. Dagens tur gick via Banslättskolan 

och Tullingeberg och avslutades med en trevlig 

fikastund på Elgentorp. 

 

Att alla var glada över att träffas gick inte att ta 

miste på. 

 

Tid: Varje tisdag klockan 10  

Plats: Mötesplats, Tullinge centrum  

 

Ulla Berglund som är ledare för cirkeln Promenader i Tullinge kommer fortsätta 

att möta upp i Tullinge centrum klockan 10 varje tisdag så länge de finns någon 

som är intresserad av att ta en tur. 

 

Ta med eget fika. Vi håller naturligtvis avstånd när vi promenerar!. 

Kontakta gärna Ulla Berglund om du har frågor eller förslag.  

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

 
Musik för alla smaker o Fåglar runt knuten, start 22 sept. 
Kul att så många kom till introduktionen på Elgentorp den 14 september om två 

nya cirklar i höst. Den ena handlar om musik och den andra om fåglar.  

Musik för alla smaker 
Musikcirkeln kommer innehålla teori om olika sorts musik från jazz till hip hop, 

allt utifrån önskemål från deltagarna. 

- Jag har tänkt att vi ska lyssna på olika sorts musik, kanske musikfilm. Till 

våren kanske vi skulle kunna anordna en minigala i trädgården på Elgentorp, 

säger Lennart Karlsson, cirkelledare för musikcirkeln. 

Är det något du vill hjälpa till med, berätta om eller vara med och arrangera? 

Kanske det finns det lokala band som kan och vill uppträda? Hör gärna av dig. 

- Jag vill låta pensionärer lyssna på annat än dragspel, säger Lennart Karlsson. 

Tid: Start 22 september klockan 10 - ca 12 och sedan varannan vecka.  

Plats: Elgentorp 

 

 

tel:0705875166
mailto:ullab.berglund@gmail.com
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Fåglar runt knuten 
- Vi kommer att köra teori, gå igenom fågelnamn, kännetecken, läten med mera. 

Till våren blir det besök vid fågelsjöar och andra ställen. Vi besöker i första 

hand närliggande så kallade fågellokaler, säger Lennart Karlsson, cirkelledare 

för fågelcirkeln. 

Tid: Start 22 september klockan 13 - ca 15 och sedan varannan vecka.  

Plats: Elgentorp 

Kontakt och anmälan 
Cirkelledare: Lennart Karlsson, eriklennart@telia.com  

telefon: 08 -7782134 

Hör gärna av dig om du vill medverka på något sätt. 

Öppet för alla intresserade.  

Vi håller avstånd! 

Bo Schubert fortsätter sin Georgienresa – vid ett senare tillfälle  
Vi vill gärna börja med lite underhållning igen på ett coronaanpassat sätt. Men 

tyvärr behöver vi flytta fram datum för den planerade fredagsträffen.  

 

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: Nytt datum kommer senare.  

Kontakt: dorothee.wurtz@yahoo.se  

 
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/  

mailto:eriklennart@telia.com
mailto:dorothee.wurtz@yahoo.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/du-som-ar-70-ar-eller-aldre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/du-som-ar-70-ar-eller-aldre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/du-som-ar-70-ar-eller-aldre/
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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   

 

Vår Webbplats: PRO Tullinge  

 
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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