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Nu är hösten här och Sverige Resan är klar för i år det blev ett netto på 150 000:- så 

det får jag väl vara nöjd med. Det gav ju även en hel del media 1 lokal tv, 6 

lokalradio och ett antal tidningar. Nu blir det fokus på Mustaschkampen, nationellt så 

går det att följa på www.mustaschkampen.se Vill ni följa det som händer i Värmland 

så är det vår hemsida www.pcfvärmland.se och facebook PCF Värmland som gäller. 

Har ni tips på event som vi kan delta i så hör av er på tel 072-2152696 där kan ni 

även tipsa oss om nya styrelsemedlemmar det är viktigt om vi ska orka fortsätta att 

fler engagerar sig. Det behövs alltid nya krafter, alla har vi väl ett kontaktnät från 

arbetslivet. Vi skulle verkligen behöva få lite föryngring.  

Det kommer att bli en hel del hockey matcher både SHL och i Karlskoga i 

allsvenskan. Det blir nog även en utlottning av en timmergrip, sist det var en sådan 

blev det fantastiska 63 000:- Sen blir vi nog en hel del i våra Maxibutiker det är bra 

platser att möta vanligt folk. Butiken du handlar i kanske vill hjälpa till att sälja pins, 

fråga det värsta som kan hända är att du får ett nej. Blir det ett ja så levererar vi det 

i exponerings askar och skickar faktura. 

Medlemstalet har svårt för att stiga så jag gör väl samma vädjan som jag gjort 

tidigare. Fråga en kompis, blir man medlem i oktober så gäller det även nästa år. 

Man behöver ju inte vara drabbad man kan bli stödmedlem, sen vet man aldrig 

vilken plats i kön man har. Cancer kan drabba alla. Vi jobbar ju för att förbättra 

vården för alla män. Lite nytta gör ju vårt påverkans arbete, nu rekommenderar EU 

en screening av prostatacancer. Nu gäller det att socialstyrelsen orkar ta beslutet att 

rekommendera regionerna att införa detta.  

Så en påminnelse om våra möjligheter till samtal.  

Måndag 3/10 vår närståendegrupp ledd av   

Carina Berglund 

Mobil: 070-3826968 

Mail:   berglundcarina@live.se 

Obs!! här krävs föranmälan 

På onsdag (5 oktober) är det dags för ett nytt snackafé med början klockan 17.00. 

Den här gången gör vi ett annat upplägg och inleder träffen med en filmad 

föreläsning om inkontinensbesvär. Filmen, som är cirka 45 minuter lång, ger senaste 

information om de behandlingsalternativ som finns tillgängliga för bestående 

urininkontinens. Föreläsare är Ane Krag Jacobsen, specialistläkare i urologi och 

Martin Hyleborg, specialistsjuksköterska i urologi. Båda är verksamma vid 

Perituskliniken i Lund. Efter filmen blir det lite aktuell information och tillfälle till 

frågor och funderingar. Som vanligt bjuder vi på fika. Välkomna! 

SKÖT OM ER  

HÅKAN FLORIN 
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