
Månadsbrev Juni 

Hej igen 

Nu var det åter dags för ett månadsbrev, maj har ju varit fyllt av aktiviteter de flesta större i 

Kristinehamn. Aktiviteterna finns redovisade på hemsidan www.pcfvärmland.se  

Den största händelsen var Bastkörens vårkonsert i Kristinehamns kyrka, förutom att de som var där 

fick lyssna till fin körsång så blev det över 50 000:- att dela på för Bröst och 

prostatacancerföreningarna i Värmland. De fyra dagarna på Fritidsmässan gav också en hel del 

pengar och 2 st nya medlemmar. Det är guldvärt för alla som vill bli medlemmar, den 200 hundringen 

betyder så mycket för att vi ska kunna bedriva det påverkans arbete som vi gör. Vi får ju stadsbidrag 

centralt för varje betalande medlem, det gör vår central organisation stark. Även våra barn och 

barnbarn kommer att ha nytta av vårt arbete nu, så uppmana alla ni möter att bli medlem. Man 

registrerar sig enkelt på hemsidan, eller så kan man ringa till mig 073-0641466. 

Nu har jag jobbat mig igenom medlemslistan, det har varit många trevliga samtal. I dagsläget är det 

43 som saknar email det går åt rätt håll. Sen är det ju några som inte hunnit betala medlemsavgiften 

än, så det är väl bara att ringa fler samtal. Hoppas verkligen att alla vill vara med och förstår vad 

viktigt det är. 

I Handelskvarteret Valvet är det okej att vara, där står även en rollup med budskap hela tiden, så det 

mötet gick bra. Vi har även haft ett möte med Konsum Värmland om höstens aktiviteter, de vill även i 

år sälja en mustasch bakelse och nytt för i år är att de sa ja till att sälja mustaschpins och reflexer i 

kassalinjerna. Det gör att vi når väldigt många presumtiva kunder. 

Friskvårdsgruppen gör sommar uppehåll nu, får hoppas på större intresse till hösten. Det som ligger 

närmast nu är ett möte med Chefen på Urologen och Karlstad Kommuns gratis konsert på 

Sandgrunds udden 5 Juni. Så som ni ser jobbar vi på, allt för att prostatacancervården ska bli så bra 

som möjligt. 

Ha nu en fin sommar månad  

Håkan Florin 

 

http://www.pcfvärmland.se/

