
PRO NORRMALM

PROgram för hösten2022

I programmet kommer ni att finna flera tillfällen till trevlig samvaro. På våra 
föreningsmöten, där vi förutom mötesverksamhet med information och 
rapporter kommer att ha medverkan av föreläsare och artister. Vi fortsätter att
ha våra föreningsmöten i Norrmalmskyrkans lokaler på Norrtullsgatan 37. Där
finns en betydligt större lokal än den vi använt tidigare så att vi kan följa 
riktlinjer om avstånd på ett bättre sätt. OBS tiden! Våra föreningsmöten 
börjar kl 12.00.
Mellan föreningsmötena har vi olika aktiviteter där vi ges möjlighet att träffas 
och umgås vid studiebesök, museibesök, bioklubb, studiecirklar, stavgång 
med mera.                                                                                                          
Programmet skickas ut två gånger om året och betrakta det som en kallelse 
till höstmöte och årsmöte. Aktiviteter som blir aktuella efter att programmet 
skickats ut kommer att annonseras på vår hemsida och i vissa fall genom 
meddelande som skickas ut till dem som har en e-postadress. 
Ett enkelt sätt att komma till hemsidan är att i Googles sökfält skriva ”pro 
norrmalm stockholm”. Man kan spara hemsidan som favorit då kommer 
man snabbt fram till den i fortsättningen. Om du inte redan anmält eller om du
bytt e-postadress anmäl den till medlemsansvarige Kerstin Hall, e-post  
kerstineb@telia com
Om du har anmält dig till någon aktivitet och får förhinder ANMÄL 
ALLTID ÅTERBUD så att någon annan kan få din plats!



Föreningsmöten
Våra föreningsmöten äger rum på torsdagar kl 12.00 – 14.30 i 
samlingslokalen i Norrmalmskyrkan på Norrtullsgatan 37, två kvarter från 
Odenplan.
Vi inleder mötet med fika och avslutar med lotteri. Entrékostnad 30 kr och för 
det får du kaffe/te med bröd och en lott. Vi har olika medverkande och 
rapporterar från stadsdelens pensionärsråd (SPR) samt informerar från PRO 
om vad som händer på det intressepolitiska området.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur vi ska anordna 
säkra möten och vi förutsätter att ni som vill delta i våra aktiviteter också 
respekterar dessa. Detta innebär att vi kan komma att ställa in aktiviteter eller
vidta begränsande åtgärder med kort varsel. Det är vår förhoppning att det 
inte ska ske men vi ber om förståelse om det händer.
Torsdag 1 september kl 12.00 Svenska kvinnliga pionjärer
Dagens Nyheters kåsör Eva-Karin Gyllenberg kommer och berättar om  
”Svenska kvinnliga pionjärer från Agnes till Wilhelmina”.
Torsdag 29 september kl 12.00” I de saligas kvarter”
Underhållning med glada toner ”I de saligas kvarter”. Bengt Peder Olrog och 
Hans Arnbom underhåller med kända och okända visor från Ulf Peder Olrogs 
visskatt.
Torsdag 27 oktober kl 12.00
Körledare Cecilia Fritzén från Vocalhouse kommer med sångare från 
seniorkören på Birkagården. Information om körsångsverksamheten på 
Birkagården som gärna tar emot fler sångare till sin verksamhet. Från 
föreningen SeniorNet kommer Rigmor Hammarberg  och informerar om  
verksamheten i vår stadsdel med att sprida kunskap kring data och digitala 
tjänster. 

Torsdag 24 november kl 12.00 Höstmöte och information om 
Afghanistan
Vi ska enligt våra stadgar på höstmötet besluta om budget och 
verksamhetsplan för kommande år. Dessutom får vi besök av Björn-Åke 
Törnblom från Svenska Afghanistankommittén. Han har arbetat och bott i 
landet i sju år och ger en bakgrund till vad som hänt, beskriver dagens 
situation och ger några ledtrådar till en möjlig utveckling.
Torsdag 15 december kl 12.00 - Julmöte 
Enligt traditionen inleder vi med glögg och pepparkakor och julmusik av 
Jörgen Toresson. Vi äter jultallrik och umgås. Vi avrundar med kaffe och 
kakbuffé innan tomten kommer. Var och en tar med en julklapp till ett pris av 
ca 40 kr och i år är nyheten att det helst ska vara en lapp med rim på 
klappen. I anslutning till mötet kommer vi att visa en sammanställning av 
föreningens 80-åriga historia.
Entrébiljetten är 50 kr. För att vi ska veta hur många som kommer behöver vi 
få en anmälan senast 12 december.



Anmälan till Kerstin Hall på e-post: kerstineb@telia.com  eller telefon 070 67 
12 743 
 

Studiecirklar och Caféträffar
Alla studiecirklar och caféträffar är i lokal Ljuspunkten, Norrtullsgatan 12 M, 
på tisdagar mellan kl 10.00 – 12.30 och är kostnadsfria, men du betalar själv 
för böcker och eventuellt material. 
Litteraturcirkel 1 – ”Den dagen den sorgen” och ”Violeta”
I cirkeln läses två intressanta böcker. Vi inleder med Jesper Larssons      ” 
Den dagen den sorgen” sedan läser vi Isabel Allendes nyutkomna bok 
”Violeta”.
Cirkeln börjar tisdag 6/9 och därefter 20/9, 4/10, 18/10, 1/11och 15/11. 
Anmälan till Kerstin Hall på e-post: kerstineb@telia.com  eller telefon 070 67 
12 743 senast 1 september.

Musikcafé – opera och schlager
Vid två tillfällen i höst träffas vi för att lyssna på och diskutera musik. 
13 september träffas vi kring temat Opera och tuberkulos.
13 december träffas vi kring temat Schlager
Anmälan till Suzanne Lindqvist på e-post: suzjas.lindqvist@gmail.com eller tel
070 22 75 467 senast 9/9  respektive 9/12.
Intressepolitiskt café
Den 27 september samtalar vi om PRO Stockholms kommunalpolitiska 
program och om det Regionalpolitiska programmet som tar upp vilka frågor 
som PRO ska driva den närmaste mandatperioden. Om intresse finns kan vi 
utifrån diskussionen bilda grupper som bevakar hur olika frågor tas upp och 
vad resultatet blir. 
Anmälan till Lisbeth Lidbom e-post lisbethlidbom@gmail.com eller tel 070 34 
35 413 senast 22/9
Syjunta
I studiecirkelns form träffas vi vid tre tillfällen 11/10, 25/10 och 8/11 och 
handarbetar med det som vi har aktuellt. För den som vill lära sig nytt om 
virkning finns det handledning i gruppen. Var och en tar med eget material. 
Anmälan till cirkelledare Agneta Granstrand på e-post: 
agneta.granstrand@gmail.com eller tel 070-95 57 915 senast 5/10.                 
Litteraturcirkel 2 –” Vem dödade min far” och ”En kvinnas frigörelse”
Vi läser Edouard Louise båda böcker som är en uppväxtskildring från 
Frankrike  men som har stora likheter med Patrik Lundbergs Fjärilsvägen om 
vad som händer när välfärdssystemet stramas åt. Cirkeln börjar tisdag 22/11 
och fortsätter 29/11 och 6/12.   
Anmälan till cirkelledare Lisbeth Lidbom på e-post: lisbethlidbom@gmail.com 
eller på tel 070-34 35 413 senast 15/11. 
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Berättarcafé med jultema
Tisdag den 20 december träffas vi för att berätta om våra julminnen, trevliga, 
dråpliga, pinsamma eller roliga. Glögg och pepparkakor förutom kaffe och 
saffransbröd.
Anmälan till lisbethlidbom@gmail.com eller tel 070 34 35 413 senast 16/12

Studiebesök och övriga aktiviteter
Onsdag den 7 september kl 11 Sven Harrys konstmuseum
Vi får en guidad visning av utställningen Humanitet som visar på konstens 
kraft i svåra tider. Där visas konst från 30-talet av Vera Nilsson, Bror Hjort, 
Xet Erixson och Albin Amelin.
Anmälan till Kerstin Hall på e-post: kerstineb@telia.com eller tel              070 
67 12 743  senast 2/9 
Tisdag den 20 september kl 14.00 Stefanskyrkan i Vanadislunden
Vi besöker den lilla kyrkan i Vanadislunden mot Frejgatan som numera 
fungerar som St Johannes församlingskyrka. Vi får en guidad visning av 
Stefanskyrkan  av prästen Erland Ros som varit verksam i församlingen i 
många år. Efter visningen bjuds vi på kyrkkaffe.
Anmälan till Lisbeth Lidbom på e-post: lisbethlidbom@gmail.com eller             
tel 070-34 35 413 senast 16 september. 
Onsdag den 5 oktober kl 10.00 Ulriksdals slottspark
En guidad visning av Ulriksdals slottspark av föreningsmedlemmen Per 
Gavelius som själv har växt upp i ett av husen i parken. Han kan Ulriksdals 
historia och berättar om husen i parken och om vilka som bott där under åren.
Promenaden kan bli ca 2,5 km. Samling vid Odenplan för gemensam resa 
med buss och tunnelbana. Fika vid Ulriksdals slottscafé. 
Anmälan till Per Gavelius tel 08- 34 82 42 eller e-post: 
per.gavelius@hotmail.com senast 1/10                                                             

Torsdag den 13 oktober kl 12.00 Orgelkonsert i  Gustaf Vasa kyrka
Vi besöker lunchkonserten i Gustaf Vasa kyrka där organisten Olof Andersson
spelar. Därefter visar han kyrkans olika orglar och berättar om orgelmusiken i 
allmänhet och särskilt om organisten Otto Olsson som var verksam i Gustaf 
Vasa kyrka under många år. Efter visningen bjuds vi på kyrkkaffe.
Anmälan till Lisbeth Lidbom på e-post: lisbethlidbom@gmail.com eller telefon 
070 34 35 413 senast 10/10
Onsdag den 9 november kl 14.00 Stadsarkivet på Liljeholmskajen 7
De fina lokalerna färdigställdes 2019 och är insprängda i berget. Vi får ta del 
av en visning, Stadens minnen, där man berättar om gamla byggnader och 
deras arkitekter och byggherrar. Vi får se gamla ritningar, många utförda som 
verkliga konstverk.
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Anmälan till Agneta Granstrand  e-post: agneta.granstrand@gmail.com eller 
tel 070 95 57 915 senast 4/11
Onsdag 30 november kl 13.00 LUMAfabriken i Hammarby sjöstad
Vi får en guidad visning av LUMAfabriken, som byggdes av Kooperativa 
förbundet och där man 1930 startade tillverkningen av glödlampor. Vi får 
besöka lampprovningsrummet högst upp  i byggnaden med milsvid utsikt 
över Stockholm. Tyvärr finns inte hiss som går ända upp utan man måste 
klara att gå en bit i trappor. Samling vid Lumaparksvägen 7.
Anmälan till Agneta Granstrand  e-post: agneta.granstrand@gmail.com eller 
tel 070 95 57 915 senast 23/11 
Torsdag 8 december kl 11.00 Nya Spårvägsmuséet
Guidad visning av Nya Spårvägsmuséet i Hus nr 9, Gasverkstorget 1 i Norra 
Djurgårdsstaden. Dit tar du dig med buss 6 eller 75, hållplats Drevergata eller
tunnelbana till Ropsten uppgång mot Hjorthagen.
Anmälan till Kerstin Hall på e-post: kerstineb@telia.com eller tel              070 
67 12 743  senast 2/12

Bioklubb
Vi träffas en eftermiddag i månaden för att gemensamt se en intressant och 
aktuell film. Efter filmen går vi och fikar och diskuterar filmen ur olika aspekter
– handling, skådespelarprestationer, etik, foto mm. Torsdag veckan innan får 
ni meddelande om vilken film vi ska se och på vilken biograf. Var och en 
köper sin egen biljett. Första filmen ser vi måndag 29/8 på eftermiddagen. 
Därefter blir det måndagarna 26/9,31/10,28/11.
Anmälan till Lisbeth Lidbom på e-post: lisbethlidbom@gmail.com eller             
tel 070-34 35 413.                                                                                              
Stavgång         
Siv Edenrud inbjuder till stavgång en gång per vecka med början måndag 
den 29 augusti kl 10.00.
Anmälan till Siv Edenrud på e-post: siv.edenrud@telia.com eller på tel 070-71
55 002  så får du veta samlingsplats och vandringsmål.

Resor
Reseverksamheten har under pandemin av förklarliga skäl varit nästan 
nedlagd och har inte kommit igång än. Det innebär att det endast är ett fåtal 
resor som finns med i programmet. Resor som erbjuds senare i höst kommer 
att annonseras på vår hemsida. Kontakt kan också tas med föreningens 
reseombud Lena Pettersson, tel 070 57 86 769.
Författarträffar m/s Rosella, måndag 19/9 Herman Lindqvist 

Kostnad 615 kr/person. I priset ingår Buss ToR , Buffé inkl dryck och 
författarföreläsning. Buss från Cityterminalen kl 09.30 till Kapellskär.      
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Författaren introduceras och presenterar sin bok och därefter bokförsäljning. 
Buffémåltid inkl dryck. Åter Kapellskär kl 17.30.
Intresseanmälan till Maj Lovén tel 073 392 97 21 eller majlo1946@gmail.com

Researrangör: Viking Line och Björcks resor som fakturerar varje resenär. Ta 
med legitimation.

22 oktober bussresa till Lars Lerins Sandgrund i Karlstad 
Avresa från Cityterminalen kl 07.20 och åter ca 20.30. Pris 750 kr.
I resan ingår entré och guidad visning av Sandgrund och lunch på restaurang
Matbruket vid Värmlands museum.
Anmälan till Annika Andersson tel 070 43 08 321 eller e-post: 
nitte1946@gmail.com  senast 20/9
Arrangör: Björcks resor som fakturerar varje enskild resenär senast 22.9 
Café Rosella, onsdagar hösten 2022
 
7/9 Raymond Björling / Ulf Elfving    21/9 Ej klart m gäst/Robert Wells
19/10 Tova Carson/Ulf Elfving           2/11 Lisa Syrèn/Ulf Elvving 
16/11 Ej klart m gäst / Robert Wells  30/11Edward af Sillèn/Ulf Elfving
14/12 Ej klar
Kostnad 442 kr/person. I priset ingår buss, ordinarie Viking line buss från 
Cityterminalen kl 10.00 till Kapellskär och retur, buffé inkl dryck.
Intresseanmälan till Maj Lovén tel 073 392 97 21 eller majlo1946@gmail.com

Researrangör: Viking Line och Björcks resor som fakturerar varje resenär. Ta 
med legitimation.

-----------------------------------------------------------------------------------
Kontaktuppgifter till några i styrelsen för PRO Norrmalm
Ordförande Lisbeth Lidbom tel 070-34 35 413 e-post: 
lisbethlidbom@gmail.com
Kassör och medlemsansvarig Kerstin Hall tel 070-67 12 743                            
e-post: kerstineb@telia.com
Studieorganisatör Agneta Kockum tel 073-64 04 740                                 e-
post: agneta.kockum@gmail.com
I frågor som gäller anmälan eller avanmälan i samband med olika aktiviteter 
kontakta den som står i programmet.

PRO Norrmalm samarbetar med i Stockholm kring studiecirklar och olika 
kulturaktiviteter.

mailto:agneta.kockum@gmail.com
mailto:kerstineb@telia.com
mailto:lisbethlidbom@gmail.com
mailto:nitte1946@gmail.com

