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Månadsbrev Februari 2019 

 

I detta Månadsbrev kan du läsa om  

 Lyckade aktiviteter i januari 
 Alexander Wilpart, urolog på SkaS berättar om kortade 

operationsköer på medlemsmötet i Skövde. 
 Medlemsmöte i Lidköping med spännande föreläsning. 
 Snack-Kafé i Skövde 

 

Januari har visserlige några dagar kvar men det finns lyckade aktiviter att 
berätta om. 

Föreningens första Snack-Kafé gick av stapeln på SeniorCenter i 
Lidköping. Ni har det bra i Lidköping! SeniorCentret är en mötesplast 
med fika och mat till facila priser i lugn och avslappnad miljö. Passar oss 
i föreningen utmärkt att träffas där. Kan rekommenderas! 

15 medlemmar hade mött upp och vi fick en trevlig stund med mycket 
”Snack” och god stämning. NLT var på plats så vi hoppas på en artikel 
om detta historiska ögonblick. 

På Skövde IKs hemmamach 19 januari i Hockeyettans vårserie var 
föreningen Matchvärd och det samlades in pengar till SkaS 
barnavdelning och Mustaschkampen i Skaraborg. Återkommer med 
resultatet av den insamlingen i kommande månadsbrev. 

10 januari hade vi fått  audiens hos Odd Fellow, Logen N:o 58, 
Vestergyllen och kunde berätta om vår verksamhet. Målgruppen kan inte 
bli bättre – äldre herrar som lyssnar och säkert en hel del som är 
drabbade. Vi har efter presentationen fått en välkommen penninggåva. 

Kom ihåg att föreningen gärna ställer upp och berättar om vår 
verksamhet för företag och föreningar. Hör av dig till styrelsen om du 
känner till eller är medlem i en organisation som vill att vi kommer för en 
presentation.  
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Medlemsmöte i Skövde 31 januari. 

Föreningens första medlemsmöte i Skövde. Vi samlas i Sensus lokaler, 
Rådmansgatan 24 på Norrmalm (Nära Västgötabagarn), 31 januari kl 14. 
Fika kan köpas på plats. 

Program 

 Information om läget i föreningen 

 Lyckat projekt på SkaS.  

Alexander Wilpart, Urolog på SkaS berätta om projektet som kortat 
operationsköerna för prostatcancerdrabbade med 100 dagar. 

 Dialog om föreningens utveckling och medlemmarnas önskningar. 

Vi ser gärna att du anmäler dig via e-post till pcfskaraborg@telia.com  

 

Medlemsmöte i Lidköping 5 februari 

5 februari kl 18 – 20 har vi vårt första medlemsmöte i Lidköping. Vi 
träffas på restaurant Galejan Framnäsvägen 2 (Vid Vänermuseet). 

Fika finns att köpa på plats 

Program 

 Information om läget i föreningen 

 Lennart Andersson, Lidköping, berättar om sin resa med 
prostatcancer och alla resor till Dokrates cancersjukhus i 
Helsingfors. 

 Dialog om föreningens utveckling och medlemmarnas önskningar 

 

Vi ser gärna att du anmäler dig via e-post till pcfskaraborg@telia.com  
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Snack-kafe’ på Soldathemmet i Skövde 19 februari. 

Det är några veckor dit men boka redan nu in Snack – Kafe’ i Skövde. Vi 
håller till på Soldathemmet och träffas kl 13:30. Ingen amnälan utan det 
bara att komma. Välkomna! 

 

Föreningens årsmöte har… 

…ett preliminärt datum – 13 mars 2019. Vi kommer att hålla till i Skövde 
denna gång. Lokalen är annu inte ”spikad”. 

OBS! Information och kallelse till årsmötet  kommer i separat utskick.  

 

Ta hand om dig - och ge en ros till din/a närstående som finns där för dig 
med det bästa stödet du kan få! 

 

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

 

Månadsbrevet går ut till alla medlemmar och en handfull intressenter som har 
meddelat sin e-postadress. Under ”Verksamhet” på hemsidan finns ett arkiv med 

tidigare Månadsbrev. 


