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Konsekvenser av corona-viruset och Covid-19 

 

Coronaviruset har ju påverkat oss i prostatacancerföreningen på så  

sätt att alla våra planerade aktiviteter under våren har avbokats. 

Förhoppningsvis kan vi köra för fullt efter sommaren och nedan  

finner du den information som vi hittills planerat in. 

 

Rosa Blå bollen den 22 augusti Tillsammans med Bröstcancerföreningen Uppsala län 
arrangerar vi golftävlingen ROSA BLÅ Bollen lördagen den 22 
augusti. Alla som arbetar med tävlingen gör det gratis och 
samtliga priser har skänkts av våra samarbetspartners. 
Tävlingen spelas även i år på Edenhofs golfbana som 
GolfUppsala upplåter åt oss. Hela överskottet från tävlingen går 
till prostata- och bröstcancerforskningen. 
 
Anmäl Er till tävlingen eller kom bara förbi och titta. Vill du 
hjälpa till som funktionär, ring Lars Gejke, 070-656 41 56. För 
dig som inte hittar till Edenhofs golfbana finns vägvisning från 
Svista, ca 10 km norr om Uppsala efter gamla E4:an. Banan 
ligger ca 7 km väster om Bälinge på vägen mot Åkerlänna. 
 
 

Vi medverkar på 60+mässan 
den 9-10 september 

Tillsammans med Bröstcancerföreningen Uppsala län finns vi 
på IFU-arena i Uppsala där 60+mässan är öppen klockan 10-16 
båda dagarna. Välkommen till vårt bord om du är på besök! 

 

 



Snackcaféer  
17 september och 12 november 

Vi träffas för att under lättsamma former utbyta erfarenheter av 
behandlingar, biverkningar, läkemedel, kost, motion och allt 
annat som hör till vår sjukdom. Här får du möjlighet att snacka 
med andra som drabbats på ett eller annat sätt. Kaffe/te och 
smörgås bjuder vi på! 

 

Medlemsresa till Åland 
måndag 28 sept. 

Boka in måndagen den 28 september för en medlemsresa till 
Åland. Det blir som tidigare år föreläsning och diskussion, god 
mat och inte minst trevlig samvaro. 
 
Föreningen kommer att subventionera resan innebärande att 
medlem och ”blivande medlem” betalar 100 kronor för resa och 
skärgårdsbuffé.  Ordinarie pris är drygt 300  kronor. Dryck 
betalar var och en för sig. 
 
 

Sexologiska problem vid 
prostatacancer,  
onsdag 7 oktober 
 

Den 7 oktober räknar vi med att ha en kväll om sexologiska 
problem vid prostatacancer. Sexolog från Akademiska sjukhuset 
och representant för butiken Lustgården i Uppsala kommer att 
medverka.  
 
Mer information kommer. 
 
 

Sten Nilsson och Lennart Levi, 
författarna till boken 
”Prostatacancer, råd, rön, 
möjligheter”,   
torsdag 26 november 
 

Intressant kväll med professorerna Sten Nilsson och Lennart 
Levi som håller var sin föreläsning.  
 
Mer information kommer. 

 

 Alla datum är preliminära. 

 
 

Alla våra möten arrangeras i samarbete med 
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