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NYHEDSBREV 

marts 2002 
 

 

INDBYDELSE 

til årsmøde og generalforsamling 2002 

 
PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde 

og ordinær generalforsamling 

lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00 - 16.00  

på Skejby Sygehus, Århus. 
Se program og kørevejledning på de følgende sider. 
 

I år er årsmødet og den ordinære generalforsamling placeret i Århus. Vi ville denne 

gang gerne vise PROPA-flaget i Jylland, hvor vi gennem det seneste arbejdsår har fået 

mange nye medlemmer, som vi naturligvis regner med at se til mødet.  Selv om der bli-

ver lidt længere at rejse for fynboer og sjællændere, håber vi, at rigtig mange vi komme, 

således at der bliver tale om et egentligt landsmøde. Selve mødet starter først kl. 11.00, 

så der skulle være mulighed for at være fremme uden at ødelægge nattesøvnen. Det kan 

også være en idé at gøre mødet til en del af en miniferie, nu inden der er fyldt op med 

turister på vandrerhjem og hoteller. 

 

Efter en kort velkomst byder mødet på to spændende foredrag. Læge, Ph.D. Morten 

Jønler vil tale om “Prostatacancer- hvor har vi problemfeltet nu i år 2002” og forman-

den for Kræftens Bekæmpelse, cheflæge, dr. med Anne Thomassen vil fortælle om 

Kræftens Bekæmpelses visioner og planer for kræftbekæmpelsen i Danmark. Mellem de 

to indlæg, vil PROPA byde mødedeltagerne på  frokost. 

 

Dagen vil blive afsluttet med vor ordinære generalforsamling, hvor I vil høre bestyrel-

sens beretning om det arbejde, der er udført i det seneste arbejdsår samt om de planer, 

der er lagt for den kommende tid. Bestyrelsen håber, at der kommer inspiration og gode 

idéer fra medlemmerne. Endvidere vil der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer og sup-

pleanter til at videreføre arbejdet frem til næste forår. Der er i medlemskredsen mange, 

der har særlige kvalifikationer til at yde en indsats for foreningen. Vil du give os en 

håndsrækning, så kontakt allerede nu et af bestyrelsens medlemmer. 

 

Årsmødet og generalforsamlingen vedkommer i høj grad dig. Vi kan kun blive en stærk 

forening, hvis vore medlemmer gør den til det. Vi medlemmer har en stor opgave med at 

få de bedst mulige behandlingstilbud til os selv og til dem, der får konstateret prostata-

kræft i den kommende tid. Det er stadigvæk for få, der er blevet opmærksomme på syg-

dommen så tidligt, at de kan få muligheden for helbredelse. 

 

Læs mere om årsmødet på de følgende sider. Beslut at du vil deltage. Ved at møde frem, 

viser du din interesse for bestyrelsens arbejde. Vi ser frem til at mødes med dig i Århus. 
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Ole Mortensen, formand for PROPA 
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PROGRAM FOR ÅRSMØDET LØRDAG DEN 20. APRIL 2002  

PÅ SKEJBY SYGEHUS, ÅRHUS 

Husk at tilmelde dig/jer til Rådgivningcentret, Kræftens Bekæmpelse, Odense, 66 11 32 00 

 Fra kl. 10.00 er der kaffe / the med halve rundstykker til de ankommende 

Kl.    11.00  Velkomst 

-       11.15 – 12.15: Første reservelæge Ph.D. Morten Jønler, Odense  

  Universitetshospital: 

Prostatacancer – problemfeltet i behandlingen nu i år 2002 og 

spørgsmålet om bivirkninger, specielt ved lokaliseret prostata-

cancer 

-       12.15 – 13.00: PROPA er vært ved en beskeden frokost 

-       13.00 – 13,15: Forberedelse af generalforsamlingen og uddeling af  

  stemmesedler 

-       13.15 – 14.15: Formanden for Kræftens Bekæmpelse, cheflæge, dr.   

med. Anne Thomassen, Århus Amtssygehus: 

Visioner og planer for kræftbekæmpelsen i Danmark 

-       14.15 – 14.30: Urologisk pause med kaffe / the og brød 

-       14.30 – 16.00: 2. ordinære generalforsamling med dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning og godkendelse af samme 

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af samme 

4. Behandling af indkomne forslag 

Jfr. vedtægterne par. 4 skal medlemsforslg, som ønskes be-

handlet på generalforsamlingen være formanden i hænde 

senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen. 

1. Fastlæggelse af kontingent for peioden frem til næste gene-

ralforsamling 

2. Valg af 7 –9 medlemmer af bestyrelsen og 5 – 9 suppleanter 

3. Eventuelt 

Derefter afsluttes årsmødet. 
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Sådan kommer du til Skejby Sygehus i Århus: 
 

Med bil: 

Motorvej E 45 

til frakørsel 46 

følg sygehusskiltene 

Gratis parkering overfor  

indgang  2, 7-8, 

(ellers 10 kr. i timen), 

ind ad hovedindgang (6) 

 

Med tog og bus: 

Til Århus Hovedbanegård, 

Derfra bus 14, 17, 26  

(går hvert 20. minut) 

til Skejby Sygehus, 

hovedindgang (6) 

 

Med Odden-færgen 

reservation 70 10 14 18: 

Med bil fra havnen 

ud ad Randersvej 

til Skejby-afviser tv., 

 

Med bybus: tag bus 14  

(hvert 20. minut) 

fra Nørreport 

til Skejby Sygehus, 

hovedindgang (6) 

 
Med ekspresbus 888 

fra Valby Station: 

aftal med Abilskou 

tlf. 70 21 08 88 

(afrejse fredag) 

ankommer til 

Århus Rutebilstation. 

Derfra bybus 14 

til Skejby Sygehus 

hovedindgang (6)   
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Eksempler på togtider: 

   Udrejse:  Hjemrejse: 

København H – Århus H:  7.00 – 10,08 (IC) 17.02 – 20.18 (IC) 

 

Odense – Århus H:  8.31 – 10.08 (IC) 17.02 – 18,45 (IC) 

 

Esbjerg – Århus H:  7,56 – 10,08 (IC) 17.02 – 19.14 (IC) 

Med skift i Fredericia 

 

Ålborg – Århus H:  8.31 – 9,56 (IC) 17,14 – 18,39 (IC) 

 

Struer – Århus H  7,41 – 9,56 (IC) 17,14 – 19,20 (IC) 

 

 

Mødet afholdes på Skejby Sygehus i auditorium B  

ved hovedindgangen (indgang 6): 
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Gør en god tur ud af årsmødet – besøg venner eller bekendte. Her er nogle 

overnatningsmuligheder i Århus: 

 

Bed & Breakfast: 

Jørgen Hambro,  enkeltvær. m. bad 300 kr. dobb.vær.m. bad 400 . 

Jens Baggesensvej 43,          -        u.  bad 250  -      -      -    u.    -   350   

tlf. 86 10 86 14 

 

A. Sørensen,         -        -      -   280  -                -      -     -    -   400   

Dalgas Avenue 59 

86 13 25 20 

 

Vejlby Kro         -        m.   -    595  -    -      -     m.  -   660   

86 21 21 33 

 

Hotel Cab Inn       -         -      -   560  -    -      -      -    -   730   

Kannikkegade 14 

86 75 70 00 

 

Hotel La Tour                   -         -       -   645  -    -    -      -     -   845  - 

(jfr. statsaftale) 

Randersvej 139 

86 16 78 88 
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Navne og adresser på medlemmer af bestyrelsen og suppleanter: 
 

Sjælland og omliggende øer: 

Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Str.  

tlf: 43 73 13 16    e-mail: O-M @ get2net.dk 

 

Johs. Honoré, Duevej 26, 3. tv, 2000 Frederiksberg  

  

tlf: 38 87 12 06,    e-mail: johanneshonore@get2net.dk 

 

Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer: 

Erik Baunbæk, Eghavevej 6 E, Troense, 5700 Svendborg  

tlf: 62 22 78 87        e.mail: E.Baunbaek @ get2net.dk 

 

Gunnar Petersen, Krogvej 9, 6720 Nordby Fanø, 

tlf./ fax: 75 16 25 26  e-mail: swann@ get2net.dk 

 

Midt- og Nordjylland: 

Poul Erik Christensen, Boden 20, Øland, 9460 Brovst, 98 23 61 29 

Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8520 Lystrup, tlf. 86 22 34 26 

 

Pårørende: 

Erna Christensen, Th. Philipsensvej 51, 2770 Kastrup, 

tlf: 32 50 74 50 

 

Suppleanter: 

Sjælland og omliggende øer: 

Poul Jørgensen, Strandvejen 98, 2 th, 2900 Hellerup, 39 61 23 41 

 

Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer: 

vakant 

 

Midt- og Nordjylland: 

vakant 

 

Pårørende: 

Astrid Flood, Hymersvej 7, 3000  Helsingør, 49 21 24 19 

e-mail: floods@mail1.stofanet.dk 
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Helle Løgstrup Larsen, Rosenholmvænget 11, 5270 Odense N, 66 18 94 28 

 
 

 

MØDEKALENDER 
Redigeret af sekretær i PROPA Johannes Honoré, tlf. 38 87 12 06. 

Nyt og ændringer til mødekalenderen bedes sendt på e-mail: johanneshonore@get2net.dk 

 

 

NORDJYLLAND: Ålborg: 
PROPA – lokalgruppen i Nordjylland inviterer patienter, pårørende og andre interesserede til 

Temaaften  

tirsdag den 7. maj kl. 19.00 – ca. 21.30 

Der serveres kaffe/the i pausen. 

Sted: Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter, Vesterå 5, 9000 Ålborg, tlf.  98 10 92 11 

Tilmelding til Poul Erik Christensen, tlf. 98 23 61 29, som også giver yderligere oplysninger. 

 

 

MIDTJYLLAND: Århus: 
PROPA-lpkalgruppen for Midtjylland indbyder prostatakræftpatienter og deres pårørende til 

Informationsmøde 

torsdag den 23. maj kl. 16 – 20.00 

Nærmere om mødet udsendes til alle PROPA – medlemmer i lokalområdet 

Vi spiser smørrebrød ca. kl. 18. Smørrebrød a 12 kr forudbestilles ved tilmelding med navn og 

tlf.nr. senest tirsdag den 21. maj kl. 15.00. Drikkevarer kan købes, kaffe og the serveres. 

Sted: Langenæs Handicap Center, Langenæs alle 21, 8000 Århus C 

Tilmelding: Kræftens Bekæmpelses Rådgivning, 86 19 88 11 

 

 

SYDJYLLAND: Esbjerg 
PROPA indbyder patienter, pårørende og andre interesserede til 

samtalegruppemøde  

torsdag den 14. maj kl. 18.00 – 20.00 med 

udveksling af nyheder og erfaringer 
Vi starter med at spise smørrebrød sammen. Bestil smørrebrødet (pr. stk. 18.50 kr ved tilmel-

dingen.  

I bedes selv medbringe drikkevarer. 

Sted: Rådgivningscenteret, Nørregade 63 (Skt. Joseph’s hospital), Esbjerg 

Tilmelding og bestilling af smørrebrød senest 13. maj til Rådgivningscentret, 79 18 27 00 

mandag til onsdag kl. 10 – 15, torsdag 10 – 18. 

 

 

FYN: Odense 
PROPA indbyder alle prostatakræftpatienter og deres pårørende til 

Samtalegruppemøde – med udveksling af nyheder og erfaringer 

Torsdag den 4. april kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Odense, Vesterbro 46, Odense 
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Tilmelding senest 3.4. til Kræftens Bekæmpelse Odense, telf. 66 11 32 00  

 

 
 

Bornholm: Rønne 
Kræftrådgivningen på Bornholm indbyder i samarbejde med PROPA 

patienter, pårørende og alle interesserede til 

Informations- og samtalegruppemøde 

tirsdag den 23. april kl. 19.00 – 21.30 om  

Erfaringer med behandlingen af prostatakræft 

ved psykolog Hanne Nødskov og medlemmer af bestyrelsen for PROPA 

Der kan købes forfriskninger i pausen. 
Sted: Bornholms Sygehus, Rønne, mødesalen 

Tilmelding ikke nødvendig 

 

 

 


