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Detta händer under innevarande år 2022; genomförda 
och planerade arrangemang. 

 

 

17 jan. Styrelsemöte. 

 

15 feb. Styrelsemöte. 

 

16 mars. Föreläsning i arrangemang av läkemedelsbolaget Bayer, 

     på Livin City Hotel. Föreläsare: Henrik Grönberg om tidig diagnosticering och 

     behandling. Jan Erik Damber, forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

     Sabina Davidsson, forskare Örebro Universitet om urologisk cancer. 

     läsningen skedde på Livin City Hotel och var välbesökt. 

     Bayer har spelat in hela programmet, och skall senare vara tillgängligt på 

     You Tube. Information kommer senare på hemsida när den är tillgänglig. 

 

28 mars. Styrelsemöte. Förbereder planen på medlemsresa maj/juni, som fått   

     ställas in tidigare år pga pandemirestriktioner. 

 

5 april. Årsmöte på Livin City Hotel. 

 

6-7 maj. Deltar i Hallsbergsmässan med monter och information. 

 

9   Maj, Styrelsemöte. Planen för medlemsresan har förflyttats till augusti, då  

     vissa verksamheter på besöksmålen inte kommit igång på allvar ännu. 

   

18 juli.   Medlemsresan detta år är nu planerad och klar, den består i en resa på 

     Göta Kanal den 30 aug. Vi startar i Töreboda och reser med  ms Bellevue 

     till Sjötorp. Fika och lunch serveras ombord. Information om anmälan,  

     kostnad och påstigning på buss meddelas senare via mail och sms, samt på  

     vår hemsida. 

 

26 juli. Vi kommer att medverka från T-Pro den 4 sept. i Håkan Florins 

     Sverigeresan runt landet i Prostatacancerförbundets regi. Arrangemanget 

     är ett återkommande inslag i den s.k. Mustaschkampen, att bedriva  

     verksamhet med insamling av pengar för kampen mot Prostatacancer. 

 

30 aug. Vi har genomfört 2022 års medlemsresa som i år gick på Göta Kanal, 

     mellan Töreboda och Sjötorp. Ett stort antal slussar, passerades, vi serveras  

     kaffe samt rökt lax på båten. Kaptenen ger en löpande information om platser 

     och berättelser runt kanalens tillkomst, som firar 200 år. 

     30 medlemmar deltog i resan, transport från Lindesberg till Töreboda och  

     tillbaka med på/avstigning på platser utmed vägen. 

 

 

 

 

 



28 sep. Vi medverkar vid en föreläsning hos Patientföreningen Livsgnistan 

     vid föreningens lokal i Karlslund. Föreläsare: Henrik Ugge, urolog från USÖ. 

     Ämne: Prostatacancer. Inbjudan har gått ut till T-Pro:s medlemmar via mail 

     samt på hemsidan www.t-pro.se. Totalt ett 25-tal besökare. 

 

 13 nov. T-Pro har planerat att på Fars Dag den 13 nov. låta Örebro Kommun   

     belysa  Svampen med blå belysning, detta för att påminna om Prostata-   

     cancerförbundets årliga rikskampanj Mustaschkampen. 

     Blå belysning planeras att pågå hela veckan. 

 

      

http://www.t-pro.se/

