
 

NYHETSBREV, 4 sept. 2020 

 

 

Tyvärr är det så att Coronaviruset fortfarande påverkar verksamheten i  

prostatacancerföreningen synnerligen negativt. Våra planerade verk-

samheter måste i stor utsträckning ställas in eller kan komma att ställas in. 

En och annan aktivitet hoppas vi dock kunna genomföra.   

Arrangemang vi måste ställa in  

Snackcaféet i september Snackcaféet den 17 september måste ställas in. 

Arrangemang vi flyttar 

Rosa Blå bollen Vår golftävling på Edenhofs golfbana tillsammans med Bröstcancer-
föreningen flyttas till maj eller juni 2021. 
 

60+mässan Mässan är flyttad till september 2021, då vi naturligtvis kommer att 
medverka. 
 

Medlemsresa till Åland Vår av föreningen subventionerade medlemsresa till Åland i slutet av 
september är flyttad till samma månad 2021. Det blir som tidigare år 
föreläsning och diskussion, god mat och inte minst trevlig samvaro. 
 

Sexologiska problem vid 
prostatacancer  
 

Nytt datum blir den 27 januari 2021. Sexolog från Akademiska 
sjukhuset och representant för butiken Lustgården i Uppsala kommer 
att medverka. Mer information kommer. 

Datakurs Stig Lindahl, som bjudit in till en datakurs kommer ej att genomföra 
kursen nu. Han avvaktar hur det går med Covid-19 
 

Arrangemang vi hoppas kunna genomföra i höst 

Trivselkväll utomhus på 
Ekolsnäs 

Vi tror oss kunna genomföra en trivselkväll med korvgrillning 
utomhus på föreningsgården Ekolnsnäs i Vårdsätra under någon av de 
närmaste veckorna 
 

Digitalt/uppkopplat 
möte någon gång under 
hösten 

Vi hoppas kunna genomföra ett digitalt möte där vi pratar om hur 
covid-19 har påverkat prostatacancervården men även ett och annat 
underhållande inslag. 



Snackcaféet den 12 nov  Kanske kan vi genomföra november månads snackcafé, då vi har 
möjlighet att snacka med andra som drabbats. Kaffe/te och smörgås 
bjuder vi på! Information om hur det blir kommer. 
 

Sten Nilsson och 
Lennart Levi  
 

Kanske kan vi genomföra en föreläsningskväll i november då 
professorerna Sten Nilsson och Lennart Levi håller var sin föreläsning. 
Sten och Lennart är författarna till boken ”Prostatacancer, råd, rön, 
möjligheter”.  
 

Ljusmanifestation Vi hoppas kunna genomföra en ljusmanifestation på Stora Torget i 
Uppsala även i år. Vi hoppas även att det inte regnar detta år! 

 

Mustaschkampen  
 

Prostatacancerförbundet arrangerar i år Mustaschkampen för sjätte 
gången. Detta Coronaår blir annorlunda från tidigare år. Tidigare har 
patientföreningarna arrangerat möten, debatter, gjort uppvaktningar 
och varit med på idrottstävlingar mm.  I år blir det inga större möten, 
utan all kreativitet behövs för att ställa om till digitala aktiviteter.  
 
Det finns ett urval produkter som du kan köpa eller hjälpa till med att 
sälja. Strumpor, mössor, pins, smycken med mera. 
Mer information hittar du på förbundets hemsida 

www.prostatacancerförbundet.se 
Eller följande länk: 

https://www.mustaschkampen.se/bidra/sahar-ar-du-med-i-
mustaschkampen 

  

Mer information  

 

Naturligtvis kommer du att informeras via nyhetsbrev även framdeles men ett bra tips är att gå in 
på föreningens nydesignade och lättmanövrerade hemsida: 
 

www.prostatacancerforbundet/uppsala.se 
 

Alla våra möten arrangeras i samarbete med 

 
 
 

Ansvarig för detta nyhetsbrev: Dick Söderholm 
epost: pcfuppsala@gmail.com 

Telefon. 070 578 65 10 
 


