
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  Vår lokal med namnet ”VALVET” finns i fd Sparbanken  
 

Det återstående programmet för 2021 fram till årsmötet 
2022 finns här! 

Välkommen på aktiviteter i Tärnsjö PRO ht 2021… 
 

Det uppskjutna årsmötet för PRO Tärnsjö hålls samtidigt som 
vårt höstmöte i Folkets Hus ons. 27 okt kl. 13.00. Vi bjuder då på 
smörgås och kaffe så vi vill att du anmäler dig till Sonja Åström 
tfn 076-818 59 72 senast 20 okt. Underhållning av Hasse & Gun! 

Hjärtligt välkomna! 
 

Julbord i Folkets Hus ons. 8/12 kl. 13.00 pris 180:- anmälan 
Sonja 076-818 59 72, underhållning. 
 

Julgröt i Folkets Hus ons. 12/1 kl. 13.00 80:- anmälan Sonja 
076-818 59 72, underhållning av Viktor Tunevi. 
 

Ev pubkväll i slutet av jan eller början feb på Word Tree 
 

Ordinarie årsmöte 2022 sker ons. 23/2 kl. 13.00 
 

Information: Kurser, aktiviteter som, engelska, handarbete med 
prat, slöjdkurs, bokcirkel, stavgång, boule och resor. En kurs med 
namnet seniorsurfarna ska ske där vi lär oss hantera telefon och 
surfplatta. All information sker på anslagstavla, Faster Vera, 
ICA, biblioteket och vid vår lokal Valvet, samt på Facebooksida 
och hemsida www.pro.se/tarnsjo  
 

Vid frågor kontakta: Eva Lööf 070-362 37 36, Agnetha Flink 
073-082 91 16 eller Gunilla Gustavsson 070-336 34 37 
 

Med hälsning, PRO Tärnsjö styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du bli en sponsor? Där du stöttar oss och syns!  
På hemsidan www.pro.se/tarnsjo ser du hur det ser ut, vad du får!  

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, Tärnsjö 
Postadress: PRO Tärnsjö att Eva Lööf, Högsbo 131, 74045 Tärnsjö 

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



PRO Tärnsjö | Sponsorer för 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!  

 

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

 

En ruta PR-plats 500: -/år 

 

Två rutor PR-plats 1000: -/år 

Fyra rutor PR-plats 2000: -/år 


