
   

                    
Månadsbrev November 2018 

Premiär för föreningens Månadsbrev där vi redovisar vad som hänt, hur 
allt utvecklar sig och vad som står för dörren närmsta fyra veckor. 

I oktober hade vi våra första aktiviteter. Vi var med BCF Agatha i 
köpcenter Commerce i Skövde och också inbjudna till Rosa Bandet 
Galans minimässa. Bilder finns på hemsidan. 

Vår hemsida är nu uppe och vi har en facebookgrupp  PCF Skaraborg 
för den som vill hålla sig uppdaterad. 

November är Mustaschkampens månad och devis ”DAGS ATT BIDRA” 
kommer du se och höra om i media och på våra aktiviteter. 

Berätta för dina vänner och bekanta att de kan bidra genom att swisha 
valfritt belopp till 123 305 6710. Ange ”GÅVA”. 

I skrivande stund har vi bokat in oss på ICA (en av mustaschkampens 
huvudsponsorer) i Falköping, Mariestad, Skövde och Lidköping (datum 
och tider hittar du på hemsidan).  Där berättar vi om föreningen, kampen 
mot prostatacancer och säljer artiklar till förmån för kampen mot 
prostatacancer. Det är ett bra sätt att bidra, köpa någon PIN, keps, eller 
vad du tycker du vill synas med. 

Naturligtvis hoppas vi kunna rekrytera fler medlemmar vid dessa tillfällen. 
Medlemsantalet är viktigt för oss, dels i dialogen med vården, dels 
ekonomiskt. Berätta om vår förening, våra ambitioner och att ett 
medlemskap bara kostar 200:-. 

Om Månadsbrevet 

Att ha en god dialog med våra medlemmar är grunden för en sund 
utveckling av vår patientförening och i en riktning vi som medlemmar 
känner oss delaktiga i. Du kan alltid komma med förslag på vad du vill 
föreningen lägger sin tid och sina resurser på. Speciellt nu när vi börjar 
fila på ett program för första halvåret 2019. 

Vill du inte ha Månadsbrevet – så meddelar du mig så tar jag bort dig 
från distributionslistan. 



   

 

 

Om Medlemskap 

Medlemskapet ger tillgång till föreningens aktiviteter och förbundets 
tidning Prostatnytt. 

De flesta anmäler sitt intresse att bli medlem på hemsidan. Då skickar vi 
ut ett välkomstbrev med uppgifter hur du betalar din medlemsavgift. Du 
blir medlem när din medlemsavgift är betald. Vi skickar alltså inte ut 
några inbetalningskort etc. 

Hoppas vi ses därute i vimlet på våra aktiviteter i november – 
Mustaschkampens månad – DAGS ATT BIDRA… 

 

Gemenskap och Kunskap ger oss Styrka att besegra prostatacancer. 

 

Bästa hälsningar     

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


