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Nu börjar aktiviteterna komma igång så smått. Tycker att det känns ganska tryckt när vi är ute och 

kampanjar, man har ju bordet mellan sig och kunderna. Sen måste vi ju värdera att vi kan rädda liv när 

männen förstår vikten av att ta ett PSA prov.  

Så nu kan ni följa vår verksamhet på www.pcfvärmland.se och aktiviteter 2020 det fylls på hela tiden. 

Kenneth i Kristinehamn kommer att vara hos husbilslandet i Bäckhammar den 7 november och jag 

och några till startar upp med COOP Bergvik torsdag, fredag och lördag inför Farsdag. Fredag ska jag 

till Sunne Selma Spa där har Skogsentreprenörerna Värmland årsmöte och jag och Kjell-Åke i Myra 

ska förrätta dragning av ett lotteri på en timmergrip. Överskottet går till prostatacancerföreningen. 

Hoppas många deltar i lotteriet varje lott kostar 1000:- så det kan bli många sköna slantar till 

forskningen. 

Om någon vill stödja extra gör som Jerry, jag nämnde honom i förra månadsbrevet. Han värvade 

medlemmar på jobbet och bland släkt och i bekantskapskretsen det blev fantastiska 38 st det blir 

svårslaget. När de har betalat medlemsavgiften kommer vi att passera 800 medlemmar då är vi klar 4 i 

Sverige. Någon mer än jag som vill vara ETTA. Ett annat sätt att stödja är, köp Bingolottos 

adventskalender den kostar 100:- och föreningens provision är 50:- maila namn och adress och antal, 

swisha betalningen till 123 420 52 58 Märk betalningen ”Kalender” så kommer den med posten. 

Eftersom det är ett annorlunda år denna mustaschkamp så har vi fått låna 3 st skyltfönster i Karlstad 

Centrum ett av väskshopen på V:a Torggatan och ett mitt emot av fstighetsbolaget NYFOSA. Där är 

det 4 jättestora fönster som kommer att få stora budskap med vädjan att stödja Mustaschkampen. På 

Drottninggatan ett riktigt a-läge har Aaron fått ett eget skyltfönster tillsammans med boxningsdamer, 

dessutom får vi göra en skyltning på andra våningen i Mitt i City. Så nu är både Aaron och Berra på 

stan, skulle behöva en skyltdocka till. Någon som har ett tips?? Vi har även en utställning på Karlstads 

stadsbibliotek. Så nu syns vi väldigt bra i Karlstads Centrum, Vi skulle behöva synas mer i övriga 

länet men det är svårt att räcka till. Vi kommer under månaden att synas även i Säffle, Sunne, 

Kristinehamn och Bäckhammar 

Det händer mycket på www.mustaschkampen.se värt att följa, följ även Facebook Pcf Värmland där 

publicerar vi bilder från våra arrangemang. Nytt i Mustaschkampen detta år, man kan anmäla sig till 

Mustasch milen ett virtuellt lopp 

Har haft mailkontakt med Mia på Urologen, nu ser det mycket bättre ut än tidigare under hösten. Det 

kommer in ca 15-20 nya SVF ( Standardiserat vård förlopp) remisser i veckan och väntetider för 

operation är nere på en acceptabel nivå. Lite  personliga tankar, om det tillkommer 15 nya / vecka. Det 

är säkert minst 5 av dessa som får en cancerdiagnos, 5x52=260, dessa herrar borde bli medlemmar i 

vår förening. Tycker jag, men det är inte självklart för alla. Hade ett samtal med en herre som kom 

fram och sa ni har ju räddat livet på mig, vi hade uppmanat honom att ta ett Psa-prov förra året och nu 

efter utredning så ska han opereras. Då blir du väl medlem sa jag men det var inte självklart, när det är 

så, är det svårt att växa. Men vi ger inte upp, tillsammans blir vi starka. 

Finns fortfarande möjlighet att öka sitt engagemang, styrelseplats eller bli aktiv på hemorten. Alla kan 

göra något, syns vi så finns vi. 

Vi fortsätter med Snack café första tisdagen varje månad det blir till veckan 3/11. Träffas på Karolinen 

klockan 18.00 stora entrén. 

Hoppas vi ses där ute i Värmland under Mustaschkampen 

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/
http://www.mustaschkampen.se/

