
Månadsbrev februari 2023 

Nu blir det ljusare tider, och för mig personligen blir nog 2023 ett väldigt ljust år. Har fått 

väldigt bra besked, men det är tyvärr inte offentligt än. Men så fort det är det kommer det 

att meddelas på vår hemsida www.pcfvärmland.se och Facebook  

”PCF Värmland”  

Årsmötet blir tisdag 28/2 kl 18.00 i Pingstkyrkans lokaler i Karlstad, kallelse kommer med 

brev. Även en uppmaning att betala medlemsavgiften är med, för er som har pengar vore 

det bra om ni betalar så snabbt som möjligt så att inte alla betalar på förfallodagen. Det tar 

en stund att bocka av i registret, förra året satt jag 4 timmar, så kan det spridas ut är jag 

tacksam. Är det inte med något inbetalningskort så har du redan en gällande betalning, 

någon kan även ha betalt i skarven när utskicken beställdes. Funderingar ring gärna 072-

2152696   

Det fortsätter att ticka in fler medlemmar, i skrivande stund 835, finns plats för fler. Hoppas 

att vi får behålla alla och att fler ansluter. Vi har ju haft höga mål, vill bli 

1 000 medlemmar och samla in 1 000 000 kronor under ett kalender år. Det kanske är i år 

det händer. Behöver fler företag som vill starta insamlingar och sälja våra produkter. 

Pengarna som kommer in gör skillnad, i år har det så här långt beviljats  

13,8 miljoner till olika forskningsprojekt.  

Nytt för i år är även att vi kommer kunna erbjuda betalande medlemmar rabatt på 

hotellövernattningar. Det kommer att meddelas en sifferkod som kan användas vid 

bokningar på Elite hotell, avtalet kom till när jag åkte mina Sverige Runt resor, på helgen har 

man 25%. Så på en hotellövernattning har man säkert hela medlemsavgiften tillbaka. 

Troligtvis kommer det även att bli rabatt hos en gymkedja, och förhoppningsvis mer som 

förhandlas centralt.    

Snart börjar vi årets kampanjer första blir ICA Maxi Bergvik 3-4/2, lördagen den 4 är ju 

Internationella cancerdagen. Har ni möjlighet titta förbi. Jag har ju en planering att åka runt i 

Värmland i Mars och April, är det någon som kan tänka sig att hjälpa till? Jag har fått hjälp i 

Årjäng och Arvika, behöver även tips på billigt boende. Vill helst bo på hotell eller pensionat, 

behöver toalett på rummet. Det är det upplägget jag haft när jag åkt Sverige Runt, orkar 

inte vara social på kvällen, då behöver jag egen tid.  

Ord från Vice 

Onsdagen den 1 februari är det dags för årets första snackafé. Vi träffas i Café Haga 

(Nygatan 8) klockan 17.00. Efter återstarten förra året vi har noterat ett ökat intresse och 

det skall bli kul att träffas på nytt. Upplägget blir som vanligt att vi lämnar information, ger 

möjlighet att ställa frågor och utbyter erfarenheter. Av naturliga skäl är det mest medlemmar 

från Karlstad med omnejd som kommer till våra träffar. Därför vore det bra om den här 

typen av café kunde komma igång på flera orter runt om i länet. På så sätt kan fler får 

möjlighet att träffas över en kopp kaffe och en macka för ett erfarenhetsutbyte. Du som är 

intresserad att ta hand om en grupp på din hemort får gärna kontakta Kjell Platon (070 – 

315 18 03) eller mig Nils-Åke Bergqvist (076 -10 25 049) för att få tips och råd. Ett första 

tips är att man delar uppgiften med ytterligare en person. Kjell P och jag har gjort det under 

första året och det har fungerat jättefint. 

Ta hand om er 

Håkan Florin 

 

http://www.pcfvärmland.se/

