
Månadsbrev November 2018 

Nu var det dags för ett månadsbrev igen, och nu är det ”DAGS ATT BIDRA”. Vårt motto i 

Mustaschkampen. 

I Oktober blev det ganska mycket aktiviteter, förutom en hel del möten så var vi med på Arvika 

marten. Där fick jag hjälp av Arnold, mycket folk och bra omsättning. Husbilslandet ville ha ett besök 

när Caravan Club var på besök, det tog Kenneth hand om på ett förtjänstfullt sätt. Kenneth har jobbat 

hårt den här månaden, det var Välgörenhetskonsert i Rudskoga Kyrka och ett medlemsmöte i 

församlingshemmet i Kristinehamn 

Skyltfönster är senaste vår senaste ide, vi har fått låna ett i Haga på Cafe King Creole och i 

Kristinehamn har Kenneth ordnat med ett. Det är bra att synas. 

Plötsligt händer det, fick kontakt med en centrum kvinna i Galleri Duvan och i fredags var vi utanför 

ingången till systembolaget. En av de bättre platserna i Karlstads centrum, det är många som vill 

hjälpa till. Lördag var det Hagadagarna och Söndag var vi i Sunne för att kicka igång mustaschkampen 

tillsammans med Sunne IK. Så vill ni köpa våra mustasch prylar så finns de där i kafeterian hela 

månaden. 

Det har även blivit en del media Gratistidningen Karlstads Liv skriver om Mitt i City, 

www.solarmagasin har ett reportage om mig, det blev även p4 Värmland i Lördags, NWT och VF 

skrev om evenemanget nu på torsdag Invigning och modevisning i Torsby, dit åker jag, Per och 

Arnold. Hoppas ni som bor i närheten kommer, mer info på Torsby kommuns hemsida. 

Karlstads innebandy förening kommer att spela 4 stycken matcher och skänka inträdet, på 2 matcher 

söndag 4 november kommer vi att vara på plats. 

Som ni ser är det ganska mycket nu, men kul. Hoppas verkligen att vi ses i Mitt i City, programmet 

finns som nyhet på vår hemsida samt på www.mitticity.com höjdpunkten blir nog Torsdagen då 

kommer delar av kansliet i Stockholm Göran, Maria och Mia och så naturligtvis Mustaschkampens 

General Torsten Tullberg tillsammans med Anna Benson författare till Blå Kokboken. Men Tisdagen 

blir inte så illa den heller med föreläsning 14.00 ”Levnadsvanornas betydelse för hälsan” och besök 

av kontaktsköterskor från Urologen. Klockan 12.00 är det lunchmusik varje dag och naturligtvis bilen, 

tältet, försäljning, tävling och lotterier 

Sen rullar Mustaschkampen på 15-17 November finns vi på ICA Maxi Bergvik och helgen därpå 22-24 

är vi vid restaurangerna på Bergvik. 

För att vara uppdaterade rekommenderas att ni besöker www.pcfvärmland.se det som är inbokat 

sedan så är det, 30 November Mustaschkampen match i Kil och 5 December i Sunne igen. 

Vi har höjt ribban rejält i år nu har vi målet att dubbla förra årets fantastiska insamlings resultat som 

var 500 000:- . Det kan gå om alla bidrar med det de kan, kanske köpa Coops mustaschbakelse eller 

swisha en slant till 123 420 52 58 går även bra med bg 713-6559 märk gärna bidraget med ”Gåva” det 

underlättar för vår egen Joakim von Anka (kassören) i Molkom 

För att nå det andra målet 700 medlemmar måste jag ha er hjälp, fråga dina kompisar om de kan 

offra 200:- /år . Betalar de nu gäller det även nästa år. Antalet medlemmar är viktigt det påverkar det 

stadsbidrag som riksorganisationen får. 

NU ÄR DET DAGS ATT BIDRA 

Håkan Florin 
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