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Månadsbrev Mars  2019 

 

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

I detta Månadsbrev kan du bl.a. läsa om  

 Många och lyckade aktiviteter i februari 
 Vi är 130+ medlemmar 
 Snack-Kafé på flera orter 
 Vår första ordinarie föreningsstämma  

 

Vi är drygt 130 medlemmar! 

Medlemstillstömningen har fortsatt under årets första 2 månader. Min teori om detta 
är att vi synts i media (NLT, Falköpings tidning och SLA) samt att ni ”gamla” 
medlemmar är himla bra på att berätta om vår förening. Bra jobbat! 

Februari blev månaden då vi kom igång med…. 

…Snack Kafé i Falköping och Skövde 

…Medlemsmöte i Lidköping och Skövde 

Alla träffar upplever jag som lyckade och det blir fortsättning som du kan läsa om 
längre ned. 

På Medlemsmötet i Lidköping fick Lennart Andersson förhinder och vården i form av 
Kicki Klaeson från onkologen i Lidköping räddade oss.  Det känns som vården 
verkligen gillar det vi gör och vi har nu goda kontakter både i Skövde och Lidköping. 

Andra händelser 

På Skövde IK:s sista hemmamatch fick föreningen ta emot en check på drygt 
14 000:-. Pengar som kom från sponsorer av en ”gratismach” tidigare i vinter. 
Styrelsen kommer att skicka 5 000:- till Prostatcancerfonden och låta resterande gå 
in i vår verksamhet. 

Vi var inbjudna till Lions Club i Hjo för att berätta om vår sjukdom, Mustaschkampen 
och föreningen. Ett glatt och trevligt gäng gjorde upplevelsen till en trevlig kväll. Lions 
i Hjo har också skänkt ett bidrag till oss. 
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Årsmötet 

Vår första föreningsstämma blir i Skövde 19 mars kl 18. Kallelse går ut separat. Boka 
in den dagen i kalendern! 

Biljetter till Handbollsligan 

De första biljetterna har lottats ut och de hamnade hos medlem söder om Falköping. 
Grattis! 

Snack kafé i Mars månad 

Falköping 13 mars kl 15:00 på Träffpunkt Centrum  

Mariestad 14 mars kl 14:00 på Lundstedts Konditori  

Lidköping 21 mars kl 14:00 på på SeniorCenter 

Skövde 27 mars kl 14:30 på Soldathemmet  

Titta in på hemsidan i kalendern för ändringar och det senaste vad gäller våra 
aktiviteter. 

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. 


