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Månadsbrev Maj 2019 

Hej alla medlemmar, 

I detta Månadsbrev kan ni bl.a. läsa om  

 Medlemsmöten i Lidköping och Skövde 
 Snack – Kafé i Mariestad 
 Friskvårdens dag på Billingen 
 Det viktiga samarbete med vården. 

 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna i vår stadigt växande förening!  

 

Mars månads aktiviteter 

Snack Kaféer har hållits i Lidköping, Skövde och Falköping. Antalet 
medlemmar har minskat lite på samtliga orter. Vi ”skyller” på det fina 
vårvädret och att det är annat som ”drar”. 

 

Samarbete med Vården 

Vi har sedan sist träffat personal från Onkologen i Lidköping och från 
Urologen i Skövde.  För ett fruktsamt samarbete gäller det att förstå hur 
vården är organiserad och att  vi medlemmar blir tydliga med 
förväntningar vi har. Kommande Medlemsmöten handlar bl.a. om detta. 
Det är alltså viktigt att du kommer på våra medlemsmöten och bidrar 
med dina tankar och ideér. 

På SkaS i Skövde har vi kommit överens om regelbundna möten, med 
start i augusti och ambitionen att hitta bra former för samarbete. Det blir 
spännande och nyttigt. 
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Det händer i… Lidköping 

 
Medlemsmötet blir 21 maj kl 18:00 på Galejan vid Vänermuseét. Vi får 
höra Lennart Andersson berätta om sin resa och cancerbehandling på 
Docrates i Finland.  
Vi ska också prata om vården och hur vi vill ett samarbete med vården 
ska se ut. Vilka förväntningar har vi? Önskemål och hur dialogen kan se 
ut. Det blir spännande övningar! 
Hinner vi så inventerar vi tänkbara aktiviteter och sponsorer inför hösten 
och Mustaschkampen. Fika finns för en ”tjuga! 
 
Torsdagspromenaderna pågår Maj månad ut. 
 
…Falköping 

Vi tittar på en tipspromenad för allmänheten i höst. Inget mer Snack kafé 
är planerat innan sommaren. 

…Mariestad 

Måndag 13 maj kl 14:00  är det Snack-Kafé på Lundstedts Konditori i 
Mariestad (Stockholmsvägen 9).  
  
Välkommen på en stund då vi kan prata om allt som rör vår eländiga 
sjukdom. Vi tänkte också pratat om höstens aktiviteter i Mariestad och 
hur vi utvecklar föreningen i Mariestad med omnejd. 
 

…Skövde 

Medlemsmötet blir 15 maj kl 18:00 i Sensus lokaler på Rådmansgatan 
24 (nära Västgötabagaren på Norrmalm).  Fika finns för en ”tjuga”. 
Vi ska också prata om vården och hur vi vill ett samarbete med vården 
ska se ut. Vilka förväntningar har vi? Önskemål och hur dialogen kan se 
ut. Det blir spännande övningar! 
Hinner vi så inventerar vi tänkbara aktiviteter och sponsorer inför hösten 
och Mustaschkampen. 
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Vi får chansen att presentera vår kamp mot prostatacancer för Last och 
Gräv i Skaraborg i samband med deras årsmöte 23 maj. 

Anmälan är gjort till Friskvårdens dag på Billingen 1 september. 

 

Sommaruppehåll 

Månadsbrevet kanske blir varannan månads brev över sommaren. Vi får 
se hur mycket det  blir att rapportera och skriva om. Korta påminnelser 
om evetuella aktiviteter via e-post blir det garanterat. 

 

 

Ta hand om dig – orkar du så ta dig ut i vårvädret. Kylan kom tillbaka 
efter en varm avslutning av april – så leta fram vintertröjan, mössa och 
vantar så går det bra. 

 

Bästa hälsningar 
 
Håkan Peterson/ordförande 
Gröna vägen 101, lgh 1210 
54154 Skövde 
 
pcfskaraborg@telia.com 
0706-35 35 65 


