
Månadsbrev November 2019 

Nu är äntligen årets Mustaschkamp igång, på nationell nivå kan in följa det på 

www.mustaschkampen.se. Där blev bilden på min väska som snurrat runt i cyberrymden 

uppmärksammad, den är delad över 117 000. Helt otroligt, mer tur än skicklighet, men därför har 

prostatacancerförbundets Facebook över 25 000 gilla. Vi skulle behöva fler gilla på mustaschkampens 

sida, det är viktigt för då når vi fler med inläggen som görs. Överhuvudtaget är det en 

rekommendation följ Facebook så ser ni vad som händer dag för dag. 

Oktober blev bra Arnold och grabbarna hade en fin dag på Arvika marten och vi var på Husbilslandets 

höstfest. Veckan efter var det Husbilslandet igen där blev vi rammade av Caravan Club som hyrt 

lokalen för ett möte. Vi var inbjudna och Jonas sa att det Caravan Club bidrog med skulle han dubbla. 

VI han knapp packa upp förrän stormen var över oss vi sålde för 8152:- på 2 timmar så den dagen gav 

oss drygt 16 000:-   

Nu är bilens reklam platser fyllda de 2 sista är inga småspelare NWT och O´learys och de får betalt 

omedelbart. Bilen kommer att stå framför entrén till Löfbergs arena 4 gånger det kommer att bli 

spännande vad de eventen ger. Vi kommer att ha filmen som finns på hemsidan 

www.pcfvärmland.se rullande på jumbotronen. Vi får även ha banners där när det visas repriser, 

TACK FBK.  

Den här månaden kan bli hur bra som helst vi har en fototavla skänkt av Krister Körner som ska 

auktioneras ut men inte nog med det, nu har 4 konstnärer till skänkt tavlor. I morgon får vi ett stort 

skyltfönster hos Café King Creole där vi kan ha våra varor och budskap. Sen är det dags för att öppna 

butiken i Mitt i City där är vi 2 veckor över Farsdag. Vissa dagar kommer vi att vara på flera ställen 

samtidigt men när folk ställer upp så ordnar det sig. 31/10 är vi på KMTI tillsammans med 

bröstcancer tjejerna och även i Torsby där ska jag inviga ett ”Blått träd” och så är butiken i Mitt i City 

öppen. 

Om man ska nå insamlingsmålet 1 000 000:- så måste man jobba hårt. Får ibland frågan gör du inget 

annat, svaret på det är nej jag lägger all vaken tid på det här det är viktigt för mig. Om jag nu har gett 

min grabb och mitt barnbarn ett genetiskt arv som innebär denna skitsjukdom så känner jag det som 

min plikt att göra allt som står i min makt för att förbättra vården och bidra till forskning. Så vill 

någon av er hjälpa till att sälja pins eller varför inte Sverigelotter vi har även Färgfemman Julkalender. 

På en lott tjänar vi 8:- och på kalendern 50:- så det vore ett fint bidrag hör av dig till 072-2152696 om 

du vill sälja. Att värva en medlem är också ett bra bidrag, där var det en medlem i Grums han värvade 

inte 1 utan 7 stycken TACK. Tillsammans blir vi starka alla kan göra något. 

Vi kommer även att vara på KMTI, KIBF, ICA Maxi, O´learys och Pop Up. Pop Up blir något speciellt 

det är ju gamla CGC i Karlstad där har skapats utrymme för butiker just nu tror jag att det är 9 

stycken. Det är som en liten mini galleria och den ansvariga Maria Dahlbom ringde mig en fredag 

kväll och berättade att de ska ha kvällsöppet 20 november. Till det evenemanget säljs det 300 st 

biljetter för 100:- /st det kommer att bjudas på vin och snittar och butikerna kommer att skänka 10% 

på omsättningen den dagen. De pengarna skänker de till oss, mitt svar till Maria var tack så mycket 

nu blev det lite blött i ögat. Det är så fantastiskt när folk bryr sig. Det ger mer bränsle nu hoppas jag 

att ni som är i Karlstad v 44 och 45 besöker vår butik i Mitt i City. Köp ett fint armband eller lotter till 

farsdag så gör du en god gärning. Eller har du en slant över vårt swish nummer är 123 420 52 58 nu 

känner jag mig som en tiggare men det är för den goda sakens skull. 

Ha det bra därute 

Håkan Florin 
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