
   Växjö 

 

 

INFORMATION TILL DIG SOM MEDLEM I VÄXJÖ PRO 

 

Vi i styrelsen vill tacka dig för att du är medlem hos oss – trots att vi p g a pandemin inte kunnat 

bedriva vår verksamhet. Vi hoppas nu att vi ska kunna starta upp verksamheten i höst. Under 

förutsättning av att inga nya restriktioner kommer, planeras följande verksamhet: 

 

Friluftsdag vid Ryttartorpet onsdag 22 september kl. 14.00. 

Vi bjuder på varmkorv med bröd och dricka. Medtag egen kaffekorg för de som önskar fika. 

Tipsfrågor, kort prova på seniorjympa, överraskningar – välkomna till en trevlig eftermiddag. 

 

Boule 

Varje onsdag mellan 09.30—12.00. T o m augusti ut spelar vi utomhus på utomhusbanorna vid 

Boulehallen. F o m september månad flyttar vi in spelet inomhus i Boulehallen i Arenastaden. Vi tar 

alltid fikapaus så ta med eget fika eller så kan man köpa fika på caféet. 

Ytterligare information och kontakt: Märtha Gustafsson, tfn 0470-801 14 eller 0761–372 220. 

 

Litteraturcirkel 

Start tisdag 28 september kl. 14.00. Anmälan till Lennart Börjesson, tfn 070-259 66 84, h-

lennart@hotmail.com eller Eva-Britt Svensson, ebsvensson@telia.com, tfn 070-6331346. Lokal: 

ABF-huset, Arabygatan 80, sal 4, 2 våningen. 

 

Medlemsmöten 

Onsdag 15 september kl. 14.00, Araby Steak House, ABF-huset, Arabygatan 80. 

Årsmöte som inställts 2020. ”Bälgskrynklarna” står för underhållningen. Entré 50 kr inkl. fika. 

 

Onsdag 13 oktober kl. 14.00. Plats enl. ovan 

 

Onsdag 3 november kl. 14.00. Plats enl. ovan 

 

Söndag 12 december kl. 14.00. Plats enl. ovan. Julfest! 

 

Resor 

Vi planerar att resor kan återupptas under våren 2022. 

 

Expedition 

Växjö kommun kommer att ha verksamhet där vi idag har vår expedition på Södra Vallviksvägen. 

Därför kommer all nuvarande verksamhet att flyttas till nya lokaler. Växjö PRO kommer att under 

oktober flytta expeditionen till Räppe, före detta ICA:s lokaler. Vi får billigare hyra, flera 

möteslokaler som ingår i hyran, gott om gratis parkeringsplatser med mera. Även PRO-distriktet 

kommer att ha sina lokaler där. 

 

Medlemsmöten med uppgift om program annonseras lördag före mötena i Smålandsposten. All 

aktuell information läggs också ut på hemsidan, www.pro.se/vaxjo. 

 

Med PRO-hälsningar från styrelsen genom 

Eva-Britt Svensson 
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