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Hej! 

Då var det dags för årets sista månadsbrev, det blev ett lite annorlunda år på grund av pandemin. 

Men det lättade ju lite under sommaren så vi kunde ha viss aktivitet. Men då låg ju mitt fokus på 

Sverige Resan som varit en dröm och skulle genomförts 2020. Men nu blev den av istället, det var en 

mäktig upplevelse. Mycket har jag gjort under dessa 10 år som jag varit engagerad, men det här slog 

allt. Starten skedde i ösregn i Mora 1/8, sen blev det Östersund och blåst. Det blev totalt 30 event på 

olika orter, från Luleå i norr till Lund i söder. 100 herrar och 5 damer deltog från 24 föreningar, svårt 

att släppa, men nu åter till Värmland.  

Hösten blev väldigt intensiv, vi fick ju en egen butik i Mitt i City där hade vi öppet 67 dagar. Dessutom 

hade vi under året 30 olika event, bra jobbat alla som deltog. 

Under december har det bara varit den uppskjutna hockey matchen i Kil. För övrigt har det bara mest 

varit att ta emot alla generösa bidrag som kommit fån alla håll. Här måste jag bara framhålla Kenneth 

Hermansson i Kristinehamn, han är en förebild. Han har på egen hand kontaktat företag och 

organisationer i Kristinehamn med omnejd och fått in mer än 100 000:-. 

Men allt är inte positivt, för första gången på 10 år har vi en negativ utveckling på medlemssidan. 

Bara med 2 personer men ändå, vi har varit bortskämda med att öka med 30-40 personer varje år. 

Nu vädjar jag till er alla, fråga en vän, kollega eller släkting så kanske vi kan närma oss dröm målet 

1000 medlemmar. Är det någon som är intresserad och har 200:- / år över så kan man anmäla sig på 

vår hemsida www.pcfvärmland.se  där kan man även följa vad som händer. 

När det gäller styrelsen så är det tyvärr ingen kö till platserna, vi skulle behöva ha en föryngring. Åren 

går och tyvärr blir vi inte yngre, så har du intresse hör av dig till någon i styrelsen. Vi saknar 

kompetens inom marknadsföring eller journalistik, hade vi det kanske vi skulle nå media på ett bättre 

sätt. Nu har vi ju fått in en del artiklar i diverse tidningar och SVT kom ju till butiken i Mitt i City, men 

det kunde bli mer.  

Nu har vi en lokal för årsmötet, det blir i Pingstkyrkans lokal på Hamngatan i Karlstad. Det kommer en 

kallelse med posten 28/1 och en uppmaning att betala medlemsavgiften för 2022. Där finns ditt 

unika medlemsnummer angivet det vill vår kassör ha i samband med betalningen. Vill du betala 

tidigare finns ditt medlemsnummer på baksidan av tidningen, det är jätte viktigt att ange det så att 

det inte blir någon sammanblandning. Men vänta till efter 12 slaget, Tack på förhand ”Kassören”. Har 

ni betalat efter 1/10 så gäller det även för 2022. 

Under hösten startade vi våra snackcaféer på nytt. Intresset har tyvärr inte varit stort. 

Vad det beror vet vi inte. Kanske olämplig lokal, upplägget eller viss pandemirädsla. Eftersom 

smittspridningen också ökar har vi bedömt att det i nuläget och tills vidare inte är aktuellt med en 

fortsättning.  

Vi skulle ju ha visat 2 föreläsningar, en om urinläckage och en om erektionsproblem. Där det var 

tänkt blev det vaccinationslokal så jag tänkte så här vi kan visa dom i en mindre grupp på Karolinen. 

Är det någon som är intresserad så hör av er på mail pcfvarmland@yahoo.com så hittar vi en dag och 

tid som passar. Kan även tänka mig att åka ut i länet om någon fixar lokal. Har ni övriga funderingar 

så hör gärna av er till oss, det finns en kontaktlista på hemsidan, vi finns för er. 

Nu önskar jag er ett gott slut och ett Gott Nytt År 

Håkan Florin 
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