
Månadsbrev Oktober 2021 

Hej nu är jag hemma från en fantastisk resa runt Sverige. Har träffat representanter för 24 föreningar, 

haft 30 st event på olika orter från norr till söder. Sålt varor för 121 000:- en penning insamling på 

Facebook gav 9445:- inte undra på att Aaron och jag känner oss nöjda men väldigt trötta när vi kom 

hem. Totala nettot blev ca 50 000:- Tänkte jag kunde berätta lite mer om resan vid nästa årsmöte. Men 

väl hemma så har mina kollegor varit duktiga, de har varit vid ICA Toria i Torsby och på Smedjans 

Dag. Dessutom har de förhandlat fram en bra plats i Mitt i City i Karlstad, där får vi vara från 17/9 till 

22/11. Helt otroligt och nu verkar det som att vi kommer att få en hel butik, det kan vara värt ett besök. 

Nu i helgen är det en hel del arrangemang i Karlstads centrum och även i Mitt i City där vi är. Så 

hoppas vi ses. 

Vi har även hunnit med att vara på en Kick off på en Ålandskryssning med förbundet, med på resan 

var Nils-Åke och Heinrich. Det var fantastiskt roligt att få mötas fysiskt igen efter alla 

bildskärmsmöten. Nu är det en hel del på gång nationellt bland annat ett utbildningsprogram, vi 

behöver bli fler som kan mer. 

Det märks att livet så smått börjar återgå till det lite mer normala. Planeringen inför Mustaschkampen i 

November är i full gång och kalendern börjar fyllas. Så här långt är det en innebandy match i Kil, Kils 

hockey kommer att spela en match. Innebandy i Molkom och sen är Färjestads hockeys 

hemmamatcher inbokade och så har vi Mitt i City där vi får bemanna när vi vill och kan. Skönt med 

flextid. Vad som händer går att följa på www.pcfvärmland.se aktiviteter 2021 uppdateras 

kontinuerligt. Vad som händer nationellt följer ni bäst på www.mustaschkampen.se där kan ni även 

skriva på namninsamlingen för allmän screening. Ni som inte gjort det så är det hög tid att göra det 

och sprid budskapet i er bekantskapskrets. 

Onsdagen den 6 oktober med start kl. 18.00 är datumet för nästa snack-café. Vi håller till i vår 

föreningslokal på Karolinen. Temat den här gången blir kost och motion.  Över en kopp kaffe och en 

macka pratar vi om vår sjukdom, får information om vad som är aktuellt inom vården och möjligheter 

att ställa frågor. Har ni några frågor får ni gärna kontakta Nils-Åke Bergqvist, 076 – 10 25 049 eller 

Kjell Platon, 070 – 315 18 03. 

Mer som händer i Oktober förutom Mitt i City, så kommer vi att delta i Rudskoga Kyrka den 8 oktober 

på kvällen. 

Är det någon som vet om ett arrangemang där vi kan delta så hör av er till mig på tel  072-2152696 

eller mail pcfvarmland@yahoo.com eller andra frågor så svarar vi efter bästa förmåga. 

Även medlemsvärvning är lika aktuellt som alltid. Ju fler desto starkare organisation blir vi, vi är idag 

803 betalande medlemmar. Med det är vi en av de större föreningarna, men nog kunde väl fler offra 

200:-/år för att våra barn och barnbarn ska få den bästa prostatacancervård som går att erbjuda. 

Saknar även att Värmländska företag engagerar sig i en större utsträckning. Kanske kan vi påverka 

våra tidigare arbetsgivare, man kan i alla fall ställa frågan. Det värsta som händer är att man kan få ett 

nej. 

Eftersom vi inte har någon valberedning så vore det bra om någon som har intresse av att ingå i 

styrelsen 2022 anmäler sitt intresse. Då kanske vi får fler deltagare till kommande utbildningsprogram. 

Jag har inte ångrat mitt engagemang, nu är det 10 år sedan jag gick med i föreningen. Det har gett mig 

många riktigt goda vänner runt om i landet. 

Ta hand om Er 

Håkan Florin 
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