
 

SKANÖR-FALSTERBO PENSIONÄRSFÖRENING 

E-post: ordf@proskanorfalsterbo.se        Vår hemsida: www.proskanorfalsterbo.se 
 

KALLELSE TILL   

MÅNADSMÖTE 
måndagen 31 augusti 

kl 1530 på Bäckagården 

 Vi dricker vårt kaffe med kaka 

 Kaffebiljett (inklusive lott) à 30 kr 

 Dragning på ringlotter, kaffebiljett och 100-
lotteriet 

VÄLKOMNA! Styrelsen 

 

VAD HÄNDER I HÖST? 
31/8 
 
8/9 
15/9 
21/9 
28/9 
 
26/10 
13/11 
30/11 

Månadsmöte och PG Bentz föreläser 
om ”Vingar över Falsterbo” 
Läsecirkeln, start 13-15, Bäckagården 
Tyska, start 10-12, Flommens GK 
PRO-golfen på Flommen 
Månadsmöte och Maria Stenberg 
föreläser om ”Diabetes” 
Månadsmöte 
Höstfesten på Bäckagården 
Månadsmöte med Luciatåg 

 

 

”FEX 2009” PÅ STRANDBADEN 
Lördagen 12/9 och söndagen 13/9 arrangerar 
Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp FEX 2009 
FÖRENINGS- OCH FÖRETAGSMÄSSA på Strandba-
den i Falsterbo. 
PRO Skanör Falsterbo kommer att vara med som 
utställare. Avsikten är att vi ska ”visa marknaden” 
att ”vi finns och är en aktiv förening och att vi häl-
sar nya medlemmar välkomna in i vår gemenskap”. 
 

Vi behöver 5-6 frivilliga medlemmar som kan vara 
”ambassadörer på plats några timmar” i vår mon-
ter!  
 

Kontakta Bodil Uddberg, 070-958 79 44, eller 
Bengt Lundberg, 070-222 81 02, senast 5 septem-
ber om du är intresserad av att hjälpa till! 
 

PRO-GOLFEN HÖSTEN 2009 
Spelas måndagen den 21 september på Flom-
mens GK med samling kl 08.00!  

 18 håls scramble med tre (ev. fyra) PRO-
spelare i varje lag. Första boll kl 08.15 

 Anmälan senast 18 september på uppsatt 
lista på klubben eller till Nils Günther, 471212 
eller Bengt Lundberg, 458864. 

EFTERLYSNING OCH VARNING! 
Styrelsen och Valberedningen efterlyser medlem-
mar som är villiga att kandidera till styrelsen eller 
andra uppdrag! 
Du som är beredd att ställa upp för föreningens 
fortlevnad genom att åta dig ett lämpligt uppdrag, 
kontakta ordförande Bodil Uddberg snarast, tele-
fon 070-958 79 44! 
 
Varning! Om vi medlemmar inte vill ställa upp för 
olika uppdrag så har vi på sikt ingen förening! 
 

RESOR OCH TEATER 

 
1/9 RÜGEN – SHOPPINGRESA 
med Svenska Dagsresor. Pris 340 kr/person.  
Sista boknings- och betaldag 18/8. Inbetalning till 
vårt bankgirokonto. Avresa kl 06.00 Bäckagården, 
kl 06.15 Höllviken, kl 06.35 Vellinge. 

 
14-15/9 ÅLAND 
STOCKHOLM-MARIEHAMN (VIKINGLINE) 
Buss, färja, del i dubbelhytt, middagsbuffé, frukost 
595 kr/person. Avresa kl 06.45 Höllviken busshåll-
platsen Halörsvägen, kl 07.00 Vellinge gamla 
brandstation. Några platser kvar. 

 
30/9 ”BANKRESAN” 
Trumpetarbostället i Billinge frukost samt guid-
ning, lunch Backstugans restaurang i Inngeborrarp 
samt guidning i museerna, kaffe hos Lotta på Åsen 
med goda våfflor till. Under dagen finner vi något 
trevligt ställe att lätta på börsen.  Pris 250 kr/ 
person.  Avresa kl 08.00 från Bäckagården.  
Sista boknings- och betaldag den 14/9, betalning 
till vårt bankgirokonto. 

 
 Utförliga beskrivningar på resorna på PRO:s an-

slagstavla i receptionen på Bäckagården 

 Betalning för resorna till bankgiro nr 5501-4534, 
PRO Skanör Falsterbo 

 Föranmäl gärna ditt intresse till resor och teater – 
det underlättar planeringen! 

 Bindande anmälan till Ann-Mari, tel. 47 04 68 eller 
0708 97 82 81 eller ann-mari.ingvarsson@home.se 

 Resorna anordnas i samarbete med PRO Höllviken, 
Vellinge och Månstorp. 

 

mailto:ann-mari.ingvarsson@home.se

