
 

 

 

Årsmöte 2023 

Årsmötet kommer att äga rum den 11 mars  

1100-1300 på Dahlheimers hus. Dr Charlotte 
Alvenbratt, Sahlgrenska Sjukhuset kommer att 
prata om IPÖ, Individuell patientöversikt! Du 

kommer att få en separat kallelse till årsmötet. 

                             _______ 
 
GOD FORTSÄTTNING! 
 

Vi håller tummarna att covid håller sig undan 

och att vi kan planera för ett normalt år 2023.   

Året kan bli spännande då det händer mycket 

inom all cancerbehandling. Vi skall göra vårt 

bästa för att påverka och hjälpa till så att det blir 

än mer positivt för alla diagnostiserade och 

deras anhöriga. ProLiv Väst kommer i år att ta 

beslut om vilken forskning vi skall stödja 

ekonomiskt, vi kommer aktivt att fortsätta med 

information om prostatacancer, vi ordnar 

snackcaféer, föreläsningar och mycket mer.  

Allt beror på att vi är många medlemmar så du 

som redan är medlem, försök värva nya 

medlemmar i din bekantskapskrets. Är vi 

många kan vi påverka bättre. Är vi fler som 

engagerar sig aktivt så når vi fler.  

 

En annan positiv händelse är att det som kallas 

KRAFTENS HUS i Göteborg börjar bli 

verklighet. En mötesplats för alla med 

cancerdiagnos och närstående. Styrelse finns 

nu på plats och arbetsgrupper börjar bildas. Vill 

ni veta mer, gå in på www.kraftenshus.se . Vill 

ni bli aktiva i någon arbetsgrupp på Kraftens 

hus så hör av er till kansli@proliv.com. 

 

Glöm inte våra snackcaféer som startar upp nu. 

Datum för träffarna presenteras i detta 

medlemsbrev.  

 

Kjeld Pedersen 

Ordförande ProLiv Väst 

VÅRA SNACKCAFÉER  
 

Göteborg 
Första träffen är torsdagen den 26 januari 

klockan 1800 på Dahlheimers. Är sista 

torsdagen i varje månad 1800 en bra tid? 

Förslag finns också på aktiviteter som 

promenader, studiebesök, korta före-

läsningar, matlag mm. Kom och påverka!  

Borås 
Cafémöten tisdagar 1500; 10 jan, 7 feb,  

7 mars, 4 april och 2 maj. Vi träffas i 

kraftens Hus, Simonsland där vi serveras 

fika för 20 kr av Kraftens Hus volontärer. 

Cirkelgym onsdagar 1315 (ombyte 1300) 

11 januari - 14 juni hos Friskis och Svettis, 

Åsboholmsgatan. Vi brukar vara 10-15 

deltagare med olika diagnoser som blir 

starkare och gladare under ledning av 

Lennart Alsin. Vi har plats för fler, kostnad 

helår 100 kr. 

Uddevalla 
Hur mår själen hos dig och dina 

närstående efter diagnosen? 
Torsdag den 26 januari 1500–1700 

Ryttaren Café & Aktivitetscenter, Södra 

Drottninggatan 16, 451 40 Uddevalla. 

 

Sjukhusprästen Anders Josefsson och 

sjukhuspastorn Lars Johansson kommer att 

leda oss i det goda samtalet. Dela med dig 

av dina egna tankar och funderingar. Tag 

gärna med närstående. Är det något du 

behöver veta innan träffen, så hör av dig!  
Det underlättar om vi vet hur många som 

kommer. Billigast parkering är vid badhuset. 

Välkommen! 

 

Mats Karlsson 0705275525  maev.karlsson@telia.com  
Kent Sjöholm 0706934180   kent.sjoholm.ua@gmail.com                
Thomas Westlund 0732455506 jitewe@outlook.com 
 

Kommande Cafèträffar 2023 blir den 27 

april, 19 september och 21 november.  

Medlemsbrev januari 2023 


