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Månadsbrev September  2019 

 

I detta Månadsbrev kan du bl.a. läsa om  

 Många aktiviteter 
 Nationella anhörigdagen i Skövde 
 Seniormässan i Skövde 
 Mustaschkampen 
 Besök på F7 Såtenäs 
 Medlemsmöte i Lidköping 

 

Först  hälsar vi alla nya medlemmar välkomna i vår stadigt växande 
förening!  

Sensommarens aktiviteter 

Vi har i september kommit igång med Snack Kafé i Falköping och 
Skövde, dessutom var vi med på Seniordagen i Götene. Det var bra drag 
den dagen, både bokstavligt och bildligt. 

Styrelsen har haft planeringsmöte för hösten och inbjuden var ProLiv 
Väst ordförande Inge Nilsson som gav oss värdefull erfarenhet och 
förslag på områden där vi kan samverka. 

I oktober kommer vi träffas för planering specifikt för Mustaschkampen. 

Allmänt 

Hasse Pihlblad och Hardy Sköld i styrelsen åker på utbildning i 
styrelsearbete, hur förbundet fungerar och annat som hör till vårt 
uppdrag.  

Föreningen närvarar vid RCC (Regionalt Cancer Centrum) i Göteborg 24 
september och lär sig mer om "Prostatacancerprocessmöte om MR-
baserad diagnostik". Avrapportreing på kommande medlemsmöten. 
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Besök på F7 Såtenäs 17 oktober. Obligatorisk anmälan till 
pcfskaraborg@telia.com eller med personnummer och namn. Det finns 
ännu så länge bra med platser kvar. Missa inte detta unika tillfälle! 

Föreningen håller en presentation på Rödingens träffpunkt i Hjo 17 
oktober kl 14:00. 

I separat e-post kommer en inbjudan att ingå i en undersökning som 
handlar om hur vi tolkar text till frågeformulär vid medicinering och 
behandling. Här kan du som är behandlad senaste året bidra och få en 
slant för besväret. 

OBS! när ni värvar medlemmar så kom ihåg att medlemskapet gäller 
resten av året och 2020. 

 

Aktiviteter 

Det händer i… Lidköping, Kontaktpersoner Hardy Sköld 0708-182350 
och Hasse Pihlblad 0722-297515 

Snack Kafé på SeniorCenter  22 oktober kl 14:00. 
Medlemsmöte på Seniorcenter 19 november kl 18:00 
 
…Falköping, kontaktperson Lennart Edvardsson 0708-6000309 

Snack Kafé på Träffpunkt Centrum, 16 oktober kl 15:00 och 21 
november kl 15.00 

…Skövde, kontaktperson Håkan Peterson 0706-353565 

Snack Kafé på Soldathemmet, 2 oktober kl 14:30 och 6 november 14:30. 

Nationella anhörigdagen anordnas av Skövde Kommun 3 oktober på 
Ekedal kl 14:30. Då finns föreningen på plats. 

Vi deltar på Seniormässan i Arena Skövde 24 oktober 09:30 – 14:30. 
Arrangör är Skövde Kommun.
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…Mariestad, kontaktperson Lars Karlström, 0706-647164 

Snack Kafé på Lundstedt konditori 25 september kl 10:00. Det blir besök 
av en journalist som vill göra reportage om vår förening och 
Mustaschkampen. Då vill jag att du som bor i Mariestad och Töreboda 
ställer upp. 

Kom ihåg… 

Att titta in på hemsidans kalender och följ oss på FaceBook för nyheter, 
ändringar och det senaste vad gäller våra aktiviteter. 

Ta hand om dig – orkar du så kom ut i det fina höstvädret. Jag helt 
övertygad om att motion, bra och lämpig kost är en grundpelare för att vi 
ska må bra. Glöm inte bort dina käraste som finns runt dig – de är 
ovärderliga i vår situation. 

Vi ses i vimlet ! 

 

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


