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Det blev en väldigt intensiv november, starten var ju i Torsby. Invigningen av nya torget vid kommun 

trappan var iskall, men när vi kom in på Stjärnan och folk lämnade modevisningen blev man varm i 

själen. Vilken givmildhet vi fick in 5200:- i våra insamlingsbössor, totalt åkte vi hem men ca 12 000:- 

fina forskarpengar. TACK ALLA. 

Sen var det Karlstad IBF, jag var med på 2 matcher med försäljning och en ceremoni med damerna. 

Ellinor som tog initiativet till detta fick ihop totalt 15 600:- 

Måndag den 5 var Göran och Henry på seniormässa i Åmål och sålde varor och värvade medlemmar 

samtidigt som vi ockuperade Mitt i City. Vi växer och det behövs om vi ska kunna uppnå de högt 

ställda målen. 

Veckan i Mitt i City blev väldigt intensiv, det blev väldigt många timmar. Men det flöt på utan några 

fadäser, det blev rätt så mycket pengar in men det kunde ha blivit mer om vi fått med oss butikerna 

och restaurangerna. De flesta tillhör ju någon kedja och får inte agera på egen hand, tyvärr.  

Men 65 000:- och all uppmärksamhet är inte att förakta. Roligaste dagen var som jag trodde 

torsdagen med Anna Benson med flera på besök. Tack alla musiker som spelade varje dag. 

Även den veckan var vi på 2 ställen Kenneth var på ICA Maxi i Kristinehamn på fredagen, överallt där 

vi sticker ut näsan kommer det in pengar. Men det är tveksamt om vi når dröm målet på 1 000 000:- 

men att slå fjol året skulle jag tro att vi lyckas med, mycket tack vare böckerna som Gunnar Lundqvist 

skänkte. 

Helgen på ICA MAXI Bergvik var också bra, vi hade vår absolut bästa lottförsäljare på plats. Så 

bingolottos adventskalender tog slut på lördagen. Då var det också musik på Kafe King Creole, Per 

och Thomas spelade och jag hade försäljning. Maxi hade 15 års jubileum så det var mycket folk. 

Nästa helg vid restaurangerna på Bergvik med höjdpunkten Black Fredag, otroligt mycket folk, och 

lott kungen i farten gjorde att det blev bra klirr i kassan. 

Nu är det bara 3 stycken hockey matcher kvar varav jag ska delta på 2. Sen ska jag ta ut kompledigt, 

tycker jag förtjänat det. Ska åka en sväng till Stockholm och kansliet, det blir även ett besök hos min 

mentor och store bror Calle Waller. 

Veckan därpå blir det besök hos barnbarn i Småland och på hemvägen ett stopp hos syrran i Borås. 

Man behöver göra lite annat ibland och få ladda batterierna, det blev lite mycket i November. Men 

det går framåt med den organiserade PSA testningen, så det känns värt det. Pengarna som kommer 

in behövs verkligen, vi måste få ordning och reda när det gäller prostatacancervården. Så nu håller vi 

på att kontakta Ica Maxi butikerna och Coop för att se vilka summor vi kan fakturera. Som sagt så tror 

jag inte att miljonen nås och tyvärr inte heller målet på 700 medlemmar. ”Vilket skit år” eller för högt 

ställda mål?? Möjligt att vi siktade för högt, men då tar vi det som bränsle till nästa år. Men fjolårets 

resultat kommer vi med största säkerhet att slå, det kommer pengar från alla möjliga håll just nu. 

Getinline i Kristinehamn, Ring Bingo i Karlstad och så har Husbilslandet i Bäckhammar något på gång, 

spännande tid. 

Men medlemsantalet vill jag inte riktigt ge upp än, där har jag ju vädjat om din hjälp. Vi är idag 660 

betalande och 20 stycken intresseanmälda, så 20 stycken till DET FIXAR VI TILLSAMMANS. Fråga en 

kompis eller granne, alla kan vara med man behöver inte vara drabbad. Skulle tro att de flesta har 

råd med medlemsavgiften på 200:- / år. Betalar man nu så gäller det även 2019, fyll i formuläret på 

hemsidan www.pcfvärmland.se  TACK FÖR HJÄLPEN. 

Ta det nu lugnt med julmaten och lussebullarna så hörs vi till Nyår 

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/

