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Det blir inte alltid som man tänkt sig. Vi kom igång ganska bra med 3 dagar på Stora Coop Bergvik, 

och så fick jag göra min fantastiska resa till Sunne. Det kommer att bli ett minne för livet, vilka 

fantastiska människor jag mötte där på Selma Spa. Det blev inget årsmöte för dom och ingen Kjell 

Åke i Myra på grund av Covid. Men en lottdragning på timmer gripen blev det. Värde på gripen var 

25 000:- det såldes lotter för 1 000:-/ st och det blev 63 st lotter som såldes. Det innebar att vi fick  

63 000:- till forskning de här stunderna i livet är svåra att beskriva i ord. Sen hann vi med ett besök på 

Coop i Säffle och ett på Maxi Välsviken efter det var det bara att inse faktum. Ställ in alla inomhus 

aktiviteter, frustrerande för pengarna behövs till forskning. 

Det har fått bli lite andra sätt att få in pengar, vi har sålt Bingolottos julkalender. Den kostar 100:- och 

50 :- går till föreningen, där finns det ett 10 tal kvar det får bli först till kvarn som gäller där. 

Swisha beloppet till 123 420 52 58 och maila adress till pcfvarmland@yahoo.com så kommer de i 

lådan. Sen är det som vanligt, Kjell uppdaterar hemsidan www.pcfvärmland.se kontinuerligt och för 

er som orkar så är vi flitiga på facebook PCF Värmland hittar man oss på. 

Helt plötsligt fick vi en tavla skänkt av fotokonstnär Krister Körner den finns utställd på Svema Bil i 

Karlstad. På bild finns den även på hemsidan och Facebook, det är en auktion som avslutas på 

måndag. Högsta bud är 1000:- bedömt värde 3 600:- kanske till julklapp?? Där dubblar Svema Bil 

priset på tavlan så kom igen nu ge ett bud på pcfvarmland@yahoo.com  

Skyltfönstren gör att vi syns väldigt bra, det kommer en del swishar där det står ”Fonden” eller 

”gåva”. Tack alla ni som bidrar med pengar. Ni kommer väl ihåg att man kan köpa digitala Bingolotter 

via en länk på hemsidan då går det 15:- till föreningen. Man kan ju även värva en kompis som 

medlem, det finns många sätt att bidra. I skrivande stund är vi 810 medlemmar men fler borde kunna 

offra 200:- / år för att stödja vårt arbete. Vi jobbar ju för att nästa generation ska få det bättre än det 

är idag. Vi är ca 3000 i Värmland som lever med diagnosen, så det saknas några. 

När vi jobbar ideellt för en god sak som att förbättra prostatacancervården, så tycker jag att det är 

svagt av media i synnerlighet P4 Värmland och SVT Värmland att inte säga ett ord om detta. Det fick 

mig att skicka ett argt debatt inlägg till NWT. Får se om det blir publicerat. Fick vara med i TV4 

morgon program när Doktor Mikael skulle förklara prostatacancer, skulle prata om biverkningar. 

Trodde nog att det skulle vara mer generella frågor men jag fick personliga frågor och sen var min tid 

ute. Då kom han med sin negativa syn på tidig upptäckt, det fick jag aldrig någon chans att bemöta. 

Synd, men nu uttalar sig fler och fler för en screening till och med Ola Bratt. Så nu blir det 

förhoppningsvis en sådan inom några år, till dess uppmana alla att ha koll. Man behöver ju inte ta 

PSA varje år om man har låga värden, det finns riktlinjer för detta i vårdprogrammet för 

prostatacancer. Det kan man läsa på www.cancercentrum.se  

Nu närmar sig julen och julklappar, vi har ett antal varor som man kan ge bort. Då gör man något gott 

samtidigt, vi har även Sverigelotter de passar bra om man inte kommer på något annat. För varje 25 

kronors lott får föreningen 10 kronor i provision. Vill man handla ring 072-2152696 så öppnar vi 

butiken i Karolinen i Karlstad. 

När jag skickar nästa månadsbrev har julen varit och vi närmar oss 2021 hoppas på ett bättre år än 

detta. 

ÖNSKAR ALLA EN GOD JUL TA HAND ER 

Håkan Florin 
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