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Så där nu är snart januari månad slut. Verksamheten fortsätter men i ett lite lägre tempo nu när det 

är vinter. För i går hade vi en strålande vinterdag även i Karlstad, annars är det mest blött och grått. 

Som jag skrev förra brevet så fortsätter aktiviteterna, i går var vi och träffade centrumledningen vid 

Bergvik. Nu är vi välkomna där igen, har varit svårt att få vara där efter att Konsum sålde fastigheten. 

Men nu har vi etablerat en bra kontakt, så söndag 4 februari, det är Världs cancer dagen. Kommer  vi 

och 3 andra cancer föreningar att vara där 11-17. 

Vi var även på Företags salongen på Stadshotellet i Karlstad och gick runt, där fick vi en del kontakter 

som kan leda långt. Men det får jag återkomma till.  

Plötsligt händer det, jag satt och såg på utförsåkning, då ringer telefonen. ”Hej det här är Per på 

Colorama”. Han ville träffa oss, så jag tog vice med mig och åkte dit. Det visade sig att de ska ha en 

grabb kväll den 22 februari, de bjuder in 100 män på mat och lite tävlingar. Där vill de att vi finns och 

förhoppningsvis får vi med oss ännu fler kontakter och lite cash. Jag hoppas mycket på företagen i år, 

det är dags nu. Vi kan ju komma och berätta om våra erfarenheter.  Förra året var det idrotts 

föreningar som gjorde de största evenemangen med Kristinehamns Hockey Team i topp. Vilka 

minnen man får med sig, det är kul det här. Men i år måste vi nog bli fler aktiva om vi ska räcka till. Vi 

har ju aktiva ombud i Årjäng och Gunnarskog, men det behövs på alla orter. Så välkommen i gänget, 

hör av dig till mig så fixar vi till en medlemsträff på din hemort. Alla har säkert ett kontakt nät på 

hemorten, det kan vara allt från att sälja pins till att ha ett budskap i affären. Är det något större på 

gång kan vi komma med bilen. 

Sen är det ju det här med medlemsvärvning, kan inte sluta tjata om det. Vi har ökat med 12 st sedan 

årsskiftet idag är vi 567. Men vi borde vara minst 1000, jag har satt ett mål i år på 700. Det känns 

rimligt, de har ju ett väldigt inflöde på Urolog mottagningen i Karlstad. Träffade Chefen där i går, de 

hinner inte med det är fakta. Högrisk cancrarna tas om hand skapligt men medel risk får vänta 

alldeles för länge. Det är inte okej, man mår inte bra när man går och väntar. Det behövs mer 

resurser, det skulle behövas att politikerna skjuter till mer pengar. Nu ska jag på ett möte med 

Regionala Cancer Centrum i Örebro den 5 februari, hoppas att jag får färsk statistik då. 

Vi håller även på att utreda om vi kan ha möten på distans via Skype. Det skulle öppna för de som vill 

engagera sig ute i länet. Det skulle verkligen behövas, det kan mycket väl bli verklighet under våren 

så är det någon som vill ingå i styrelsen HÖR AV ER. 

I dag är det vara ett reportage i NWT om vår förening. Tyvärr går det inte att sprida artikeln på 

sociala medier, trots vädjanden. Tycker att de kunde bidra med det i kampen mot prostatacancern. 
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