
Månadsbrev November 

Nu kommer Mustaschkampen igång på allvar, med detta vill jag göra ett förtydligande. Det är skillnad 

på Mustaschkampen och Movember, Mustaschkampen är vår egen kampanj, har 90 konto och lyder 

under svensk insamlings kontroll. Det gör inte Movember det är en utländsk insamlingsrörelse med 

säte i London och Australien, så stöd mustaschkampen där går pengarna till vår egen fond ”Fonden 

mot prostatacancer” 900101-7. 

Arvika marten var mycket lyckad vi sålde lotter och andra varor till ett värde av drygt 10 000:- Bra dag 

hoppas på repris nästa år, vi kommer om vi får delta gratis. 

Coop Värmlands 45 butiker kommer att sälja mustasch pins och reflexer, det blir även en bakelse 

som förra året. Så nu finns våra varor runt om i Värmland. När det är så många butiker blir det en 

väldigt stor volym och mycket pengar. Även Hemköp i Karlstad samt en del butiker i Kristinehamn 

säljer pins och reflexer, det är många som vill hjälpa till. 

Sen ringer telefonen ibland, Nor IK vill ha insamlingsbössor och så är vi välkomna på deras hemma 

matcher, svårt att räcka till men vi gör så gott vi kan. Även Karlstads Bandy vill ha bössor, dom träffar 

jag på torsdag. IK Blåljus från Hagfors ringde också men där är det vinterbad som gäller på juldagen, 

har lovat att delta om jag slipper bada. 

Nu på lördag spelar Carlstad United sin sista hemma match där kommer vi att vara trots kylan, om ni 

kommer och handlar så värmer det ju en del. 

Från Torsby Kommun har jag inte hört något mer men det blir säkert Modevisning 30/11 kommer 

säkert på deras hemsida när det närmar sig. 

Däremot kommer fars dag närmare missa inte Gudstjänsten i Karlstads domkyrka och 

Ljusmanifestationen på Stora Torget, vore roligt om så många som möjligt kom och hedrade de som 

inte finns mer. Det blir musik i kyrkan av Old Man Band och avslutas med en tyst minut vid 

marschallerna på torget. Mer information kommer att finnas på Karlstads kommuns evenemangs 

sida och naturligtvis på vår egen hemsida. 

Sen jobbar vi ju en del med en foto utställning som heter ”Best Friends Forever” den visar 10 vanliga 

Svenska män som drabbats av prostatacancer. Den har varit i Handelskvarteret Valvet en vecka sista 

dagen i morgon (fick låna en tom butikslokal). Från 1-15 November finns den utanför 

sjukhusbiblioteket i Karlstad om ni får en stund över. 

Sen nämnde jag ett medlemsmöte, datum blir 4/12 kl 18.30 platsen blir Karolinen. Jag har fått vår 

Generalsekreterare Göran Hellberg och Calle Waller att komma så jag har bokat den stora salen. 

Göran vill jag ska berätta om Förbundet och framtiden, Calle tänkte jag skulle ge vår syn på 

prostatacancercentra. Det blir nog även tid till en hel del frågor om ni har funderingar. Ni får väldigt 

gärna skicka ett mail till pcfvarmland@yahoo.com om ni tänker delta. Vi tänkte bjuda på lite frukt 

och då är det bra att veta ungefär hur många som kommer. 

Har säkert glömt att säga något viktigt men kika in på vår hemsida den uppdateras löpande 

www.pcfvärmland.se  

Hjälp till att värva medlemmar vi är nu 519 men det får plats fler. 

Håkan Florin 
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