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Då var 2022 alldeles strax över, det har varit ett turbulent år i världen. För oss som 

jobbar med prostatacancer frågorna har det också hänt en del. Helt klart är att om 

man ska få prostatacancer så är det bäst att bo i Värmland, vi ligger längst fram när 

det gäller tidig upptäckt. Alla värmländska män mellan 50-74 får en uppmaning att 

testa sig. Många är kloka och gör det men långt ifrån alla, vilket är synd, tidig 

upptäckt är helt avgörande.  

Vår utåtriktade verksamhet har också varit framgångsrik, trots att jag personligen 

varit nationellt engagerad så har det kommit in mycket pengar. Därför har vi i år 

avsatt 500 000:- till prostatacancer fonden. För att följa vår verksamhet så 

uppdateras vår hemsida kontinuerligt www.pcfvärmland.se även Facebook ”PCF 

Värmland” går det att se vad som händer. På hemsidan kan man enkelt köpa 

bingolotter, om man gör det får föreningen 18:- / lott. 

Jag ska ut i Sverige på en tredje resa och besöka alla föreningar, den startar 

preliminärt 18/5. Men innan det så är planeringen i full gång med en resa runt om i 

Värmland. Målet är att besöka alla kommuner och dess centralorter, det blir troligtvis 

i Mars och April. Där skulle jag behöva stöd från er medlemmar runt om i Värmland, 

tror ni att ni eventuellt skulle kunna hjälpa till hör av er. Tel 072-2152696 eller mail 

pcfvarmland@yahoo.com. 

Planering för Årsmöte pågår också, preliminärt datum 28/2 2023. Tid och plats är 

inte klart, det kommer att komma en kallelse med brev till den adress som finns i 

registret. Har ni flyttat eller bytt mail hör av er så blir allt mycket enklare. Finns det 

någon som vill engagera sig så finns det tid att meddela intresse. Men i år är läget 

bättre än på länge, även kassörs posten är bemannad. Men nya, gärna yngre krafter 

mottages med tacksamhet. 

Medlemsantalet har ökat till en ny rekordnivå, i skrivande stund 826. Men det finns 

plats för fler, ju fler desto starkare blir vår organisation. Fråga gärna en vän om att 

bli stödmedlem, man vet inte när man själv eller någon i ens närhet blir drabbad. 

Så några ord från Vice. 

Favorit i repris. Från och med 2023 kommer vi att ha våra snackafeer tillbaka i Café 

Haga (tidigare Elviscaféet). Vi började där en gång i tiden men sedan kom pandemin 

i vägen och lade hinder i vägen. Nu har caféet öppnat i ny regim och vi är åter 

välkomna. Inget ont om vår föreningslokal men kafémiljön skapar nog en bättre 

förutsättning för våra samtal. Första träffen bli den 1 februari 2023 med början 

klockan 17.00. Under halvannan timme utbyter vi erfarenheter av sjukdomen; 

kommer med tips; har möjlighet att ställa frågor och får information om vad som är 

på gång inom föreningen och riksförbundet. Kaffe/the och macka ingår naturligtvis. 

Välkomna!  

Till sist vill jag önska er alla ett 

GOTT NYTT ÅR 

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/

