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Då har snart Juli passerat, det ska ju vara en semester månad. Det har inte synts i vår aktivitets 

kalender som du kan följa på vår hemsida www.pcfvärmland.se  

Almedalen är lika inspirerande som alltid, värmlandsföreningen representerades av mig, firmabilen, 

cykeln och vår maskot Aaron ( en skyltdocka som CGC har bidragit med ). Han fick sitta på 

pakethållaren under Almedalsveckan och väckte stor uppmärksamhet. Fast den roligaste episoden 

var när jag skulle checka in på färjan i Nynäshamn, Aaron satt bredvid mig i förarhytten, då undrade 

tjejen om jag hade någon mer bokning???  Ni är ju 2 i bilen, när hon förstod att Aaron inte levde fick 

vi oss ett gott skratt. 

Väl hemma igen med ett antal böcker om sex och samliv efter prostatacancer, den har vi med oss när 

vi är ute och kampanjar, eller så fråga efter den på Urologen i Karlstad. Går också att beställa för 1 

krona + frakt från webbshopen. 

Husbilslandet är fantastiska, senaste är att vi får 50:- / dygn om deras ställ platser utnyttjas. Så nu 

swishar det en hel del hos kassören i Molkom tillsammans med inträdet till sommarfesten så blev det 

ett femsiffrigt belopp. Plötsligt händer det Arnold och hans bror följde med Biffen och Jönsson till 

Örebro och Midnattsols rallyt, kul med egna initiativ det är det som behövs. Innan Fisketävlingen 

Gäddkungen så hann vi med 2 dagar på Maxi Bergvik. Vi är ju välkomna på de allra flesta platser, man 

kan ju göra det stort eller smått. Huvudsaken är att vi syns, innan Filipstad var vi på Ica Spara, Coop 

Kristinehamn och Maxi Välsviken. Så här håller vi på förra veckan blev det 5 dagar allt går att följa på 

facebook PCF Värmland eller hemsidan. 

Fler och fler vill hjälpa till i slutet på juli kom det fram en fotokonstnär och ville skänka en tavla, den 

kommer att auktioneras ut i mustaschkampen. Vi börjar så smått att rikta blicken mot November, det 

har kommit en ny snygg hemsida www.mustaschkampen.se   Där kan ni följa den nationella 

kampanjen Coop Sverige är bland annat ny stor sponsor och så är ju aftonbladet med som vanligt. 

Därför tyckte jag att det saknades en lokal media sponsor så NWT koncernen fick ett mejl, det 

resulterade i ett positivt svar så när semestrarna är över ska vi ses för ett första möte. Det kan betyda 

väldigt mycket. Vi ska även träffa centrumledningen för Mitt i City gallerian under augusti, 

drömmålet 1 000 000:- till prostatacancerfonden finns ju kvar men då krävs det att alla som kan 

bidrar. Vi jobbar vidare med en mustaschkampen match i Löfbergs Arena, har inte fått till ett möte 

än. Sen gjorde det ju inget om Löfbergs lila tryckte en mustasch på sina kaffepaket, man måste ju 

kunna drömma. 

Men mitt i allt kampanjande får vi inte glömma vårt uppdrag att förbättra prostatacancer vården. Vi 

har kommit ganska långt i Värmland. Det flera regioner förbereder har vi ju snart avslutat här, en 

organiserad PSA information som pågått sedan 2015. Vad jag förstått kommer den att förfinas och 

fortsätta. Vill man följa utvecklingen nationellt är www.cancercentrum.se  ett bra ställe att börja. 

Även screening debatten fortsätter nu senast höjs det röster i vårt grannland Norge och även i 

Europa https://www.europa-uomo.org/?s=screening pågår debatten. 

Vi börjar så sakta närma oss 700 medlemmar i skrivande stund 687, känner du någon??? Alla är 

välkomna behöver inte vara drabbad, kan stödja vår verksamhet ändå. 

Glöm inte Snackcaféet på King Creole i Haga 6/8 kom senast kl 18.00 

Har du några ideér hör gärna av dig 

Håkan Florin 
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