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Månadsbrev Augusti (2) 2019 

Hej alla medlemmar, 

I detta Månadsbrev kan ni bl.a. läsa om  

 Snack – Kafé startar igång 
 Seniordag i Götene 
 Friskvårdens dag på Billingen 
 Besök på F7 Såtenäs 

 

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

 

”Sommaren är kort det mesta regnar bort…” 

Nja, riktigt så illa har det väl inte varit men jämfört med fjolårets torra och 
varma sommar har vi 2019 haft en mer normal sådan eller hur? 

Hoppas ni alla mått bra, tagit vara på dagen och skrattat mycket. 

Nu rullar vi igång hösten och vinterns aktiviteter och glädjande är den 
spridning geografiskt vi kan presentera här. 

 

Det händer i… Lidköping 

Prostatacancer föreningen Skaraborgs medlemmar har via Kent Björk i 
Lidköping fått möjlighet att besöka F7 i Såtenäs.  
  
Program i stort 
F7 verksamhet, förevisning av JAS 39 Gripen i hangar, lunch och som 
avslutning tittar vi flygplan i hangar som är JAS 39 Gripens föregångare 
  
Dag och tid 
17 oktober kl 09:00 till 15:00 
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Praktisk information 
Resa till F7 sker samordnat i egna fordon med stopp vid flottiljvakten. 
Där sker kontroll av att listan stämmer mm, därefter åker vi samlat under 
ledning till aktuell parkeringsplats. 
Lunch kommer att beställas och betalas av den enskilde innan måltiden 
intages till en kostnad av 91 kronor. 
  
Anmälan – VIKTIGT! 
  
Du anmäler dig med namn och fullständigt personnummer. OBS! den 
lista vi sätter ihop och överlämnar till besökshandläggaren på F7 är inget 
som föreningen sparar. Alla uppgifter föreningen tagit emot av 
medlemmarna kastas efter listan är överlämnad. 
  
Anmälan senast 8 oktober. Då antalet platser är begränsat till 50 så är 
det först till kvarn som gäller. 
Du anmäler dig via e-post  pcfskaraborg@telia.com 
För praktisk information kontakta Kent Björk på 0705 15 43 48 
  
Passa på att besöka en av Sveriges unika flygflottiljer. Det blir en 
intressant och trevlig dag tillsammans med dina kamrater i föreningen. 
  
 
…Falköping 

Höstens första Snack Kafe’  i Falköping blir onsdag 18 september kl 
15:00. Vi håller till på Träffpunkt Centrum,Trädgårdsgatan 23 B i 
Falköping. 

Kaffe, te’, dricka och tilltugg finns att köpa. 

Ingen anmälan utan det är bara att komma. Nya medlemmar och 
intresserade är också hjärtligt välkomna! 

 Vi ses för en trevlig stund med bra samtal och utbyte av erfarenheter. 
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…Götene 

Götene Kommun bjuder in till Seniordag i Folkets park 12 september 
mellan kl 10:00 till 17:00. 
Årets tema är "Låt livet blomma". 
 
Föreningen finns på plats och berättar om vår verksamhet. 
Här kan du ladda Programblad Seniordag 2019 
 
Medlemmar, gärna med lokal förankring i Götene med omnejd, är 
välkomna att stå vid vårt tält en stund under dagen. Kan du ställa upp ett 
par timmar den 12 september mellan kl 10-17 så kontakta 
Berndt-Åke Zandelin på telefon 0705 24 13 63 eller e-post 
ba.zandelin@gmail.com 

 

…Skövde 

Skövde kommun arrangerar Frisvårdens dag  på Billingen 1 september 
kl 09:30 till 13:00. 

Syftet med Friskvårdens dag är att Skövde kommun tillsammans med 
Skövdes rika förenings- och näringsliv erbjuder medborgarna en dag där 
de får möjlighet att bli inspirerade, få större kännedom om och chans att 
prova på olika aktiviteter som kan möjliggöra en aktiv och meningsfull 
fritid./ Skövde kommun 

Mellan 2500 och 3500 besökare har det varit tidigare år. 

Föreningen finns på plats tillsammans med Bröstcancerföreningen 
Agatha. 

Att efter matfestivalen i Skövde promenera bort några kalorier på den 
vackra Billingen och få till livs allt det föreningar i Skövde har att erbjuda 
låter väl som en bra idé. 

Föreningsmedlemmar får gärna höra av sig och hjälpa till under dagen. 
Då blir det lite kortare pass. Kontakta Håkan Peterson på 0706 35 35 65 
om du har möjlighet att hjälpa till. 
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Boka  in höstens första Snack – Kafe’ i Skövde. Vi håller till på 
Soldathemmet, Pansarvägen 2,  och träffas kl 14:30. Ingen amnälan 
utan det bara att komma. 
Fika och mat finns att köpa på plats. 
Gamla och nya medlemmar - alla är hjärtligt välkomna! 
 
I nästa Månadsbrev är ambitionen att presentera höstens alla aktiviteter. 

 

Ta hand om dig och de som tar hand om dig - så ses vi snart. 

  

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


