
 

SKANÖR-FALSTERBO PENSIONÄRSFÖRENING 

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

KALLELSE TILL   

MÅNADSMÖTE 
måndagen 28 september 
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? 
Tisdagar 
Tisdagar 
Måndag-
Fredag 
 
21/9 
21/9 
28/9 
 
26/10 
28/10 
13/11 
30/11 

Läsecirkeln, kl 13-15, Bäckagården 
Tyska, kl 10-12, Flommens Golfklubb 
Boulespel 9-10.30 vid Bäckagården i 
samverkan med Skanörs Bouleföre-
ning 
PRO-golfen på Flommen 
Kampanj för rättvisa skatter 
Månadsmöte och Maria Stenberg 
föreläser om ”Diabetes” 
Månadsmöte 
Kampanj för rättvisa skatter 
Höstfesten på Bäckagården 
Månadsmöte med Luciatåg 

 

 

VINNARE 100-LOTTERIET 
Augustidragningen 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
 

LOTTERIER 
Trippelskrapet startar 1:e september 
 

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. 

 

NY STUDIECIRKEL 
Minnen från 50- och 60-talet. Tid och plats kommer 
att meddelas omgående. 3 * 3 timmar. 

 

RESOR OCH TEATER 

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

 
VÄNTJÄNSTFÖRENINGENS  
resa till Idala gård platser kvar.             

 
19/2 2010 ”ARLÖVSREVYN”  
15.30  pris 385 kronor + busskostnad tillkommer. 

 
 Utförliga beskrivningar på resorna på PRO:s anslags-

tavla 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. 
 

 

STROKE 
Känner du till att PRO centralt 2007 antagit en 
nationell handlingsplan mot stroke? 

I Sverige liksom i övriga världen är det många som 
drabbas. Varje år får omkring 30 000 svenskar 
stroke (en var 17:e minut i snitt!) och det är den 
vanligaste orsaken till sjukhusvård. Stroke är den 
vanligaste orsaken till kroppsliga handikapp hos 
vuxna i vårt land och en inte helt ovanlig orsak till 
psykiska och intellektuella störningar. Stroke är 
den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom 
och cancer. 

Läs mer om stroke på vår hemsida och vad du 
själv kan göra för att minska risken för att drab-
bas av stroke! 

mailto:ann-mari.ingvarsson@home.se

