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Hej 

Det blir inte alltid som planerat. Besöket av vår Generalsekreterare Olov Berggren blev inte 

av han blev magsjuk i Oslo så han åkte direkt hem. Att boka föreläsningssalar på CSK visade 

sig svårare än vi trott, boka gick bra men för att komma in måste man vara anställd av 

regionen. Har ställt frågan till Jane Larsson som är Ordförande i Regionfullmäktige, hon 

lovade att undersöka varför vi fick detta svar. Sen åkte jag till Kil för Mustaschmatch med 

KIAK, när jag har plockat upp våra grejor så visade det sig att isen var för tunn så det blev 

ingen match. Bara att plocka ihop och åka hem, gör ett nytt försök 10 december. Det här med 

lokaler på CSK gjorde ju att vi fick ställa in den planerade visningen om urinläckage som var 

planerad till 30 /11. Vi får återkomma senare när vi löst lokalfrågan. Annars har det mesta 

flutit på som planerat, en del blev tom bättre än förväntat. Då tänker jag på SK Örnens 

mustaschmatch, Jerry hade samlat ihop sponsorer så att det blev nästa 4000:- / mål. 

Jag och många med mig trodde nog att det skulle bli ca 5 mål, men det blev 11 mål. Så totalt 

blev det helt otroliga 43 210:-  Stort tack till alla som gav mig en oförglömlig kväll. Sen har 

Kenneth Hermansson åkt runt i Kristinehamnstrakten och fått företagare att skänka pengar, så 

vi kommer nog att kunna runda av vårt insamlade belopp under 10 år till 3 000 000:- för det 

krävs att vi kan avsätta 484 000:- i år. Det tror jag vi lyckas med, det finns ju fortfarande 

chans för  alla att bidra. Allt är välkommet stort som smått. Vill ni ha några av vår varor som 

julklapp så ring 072-2152696 så öppnar vi butiken på Karolinen. Vi har ju också kvar Tradera 

auktionen som Arno remmen i Kristinehamn startat till förmån för oss, i skrivande stund är 

den uppe i 11 211:- hoppas på mer. För mer info besök www.arno.eu  

Även KAIKs Mustaschmatch i Kil den 10 december kan ge en hel del pengar. I år planerar vi 

att ha Årsmötet som vanligt i februari, närmare bestämt den 17 februari 2022. Det är alltid 

skönt att få det avklarat så att vi kan satsa framåt, om vi får ett år utan pandemi så vore det väl 

attan om inte vi i Värmland skulle kunna nå mitt och styrelsens drömmål 1 000 000:- till 

forskning. Men det som väl är det absolut viktigaste målet är allmän screening mot 

prostatacancer, då skulle vi slippa att så många kommer för sent för botande behandling. 

Fortsätt att sprida budskapet om vår namninsamling. Du hittar den på 

www.prostatacancerforbundet.se eller www.mustaschkampen.se där kan du även följa hur det 

går med årets mustaschkamp. Personligen tror jag på rekord, det verkar var ett stort intresse 

från företag och föreningar runt om i Sverige. Vår lokala verksamhet följer du på 

www.pcfvärmland.se och Facebook PCF Värmland till sist vill jag påminna om, 

Onsdagen den 1 december klockan 18.00 är det dags för årets sista snackcafé. Vi håller som 

vanligt till i vår lokal på Karolinen. Över en kopp kaffe och en macka pratar vi om vår 

sjukdom. Intresset för de tidigare caféerna under terminen har inte varit så stort som vi räknat 

med. Kanske beror det på pandemin, lokalen eller något annat. Det är intressant att få reda på 

detta. Så välkomna till årets sista café då vi gör en sammanfattning av de tidigare caféerna och 

hör era åsikter hur vi gör nästa termin.  

Sköt om er så återkommer jag med info i mellandagarna. GOD JUL 

Håkan Florin 
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