
Månadsbrev februari 2022 

Hej! 

Nu går vi mot ljusare tider, dels blir dagarna längre och vi som är optimister ser ett slut på 

pandemin. Jag bara längtar att få komma ut på gator och torg. Finns det något bättre än 

fysiska möten?? 

Det som händer under februari är vårt årsmöte som kommer att vara i Pingstkyrkans lokaler 

på Hamngatan 28 i Karlstad. Till detta kommer en kallelse med brev till alla i början av 

Februari. Där är även en uppmaning om medlemsavgiften som är oförändrad 200:-/år hoppas 

att det inte avskräcker för medlemskapet är viktigt. Ju fler desto starkare det gäller även 

nationellt. 

Förbundet kommer att satsa på utbildning i 4 steg under året, det är till för er som vill veta 

mer och i förlängningen kanske engagerar sig mer än idag. Det är en viktig verksamhet vi 

håller på med, fler och fler röster pratar om en screening. Till olika forskningsprojekt har det i 

år fördelats drygt 12 miljoner, så pengarna som kommer in gör nytta. Med årets insättning 

från Värmland är vi uppe i totalt 3 miljoner på 10 år. En fantastisk summa med tanke på att 

det inte bor så mycket folk i Värmland. Men jag vet att tillsammans kan vi mer, har du något 

evenemang på gång hör av dig till 072-2152696 eller mail pcfvarmland@yahoo.com  

Vår hemsida www.pcfvärmland.se är värt att följa där uppdateras kontinuerligt nyhetsflödet. 

Där kan du hjälpa din kompis att fylla i medlemsansökan bland annat. På Facebook  

”PCF Värmland” finns vi också. 

Om pandemin tillåter kommer vi att försöka ha träffar i vår föreningslokal i Karolinen, 

Karlstad. Tanken är att vi ses första onsdagen i månaden mellan klockan 15.00 – 17.00. Första 

gången blir onsdagen den 2 mars. Under denna tid har du möjlighet att titta in och över en 

kopp kaffe träffa och prata med andra medlemmar. Några från styrelsen kommer att vara med 

så du har möjlighet att komma med frågor och funderingar. Vi i styrelsen kan naturligtvis inte 

allt, men vi kan säkert tillsammans ta reda på det mesta. Du får även möjlighet att komma 

med synpunkter om och tips för vår verksamhet. Om någon i bekantskapskretsen har frågor 

om prostatacancer är hen också välkommen. Butiken kommer att vara öppen så det finns 

tillfälle att handla från föreningens sortiment. 

OBS. Det är inte så svårt att hitta till lokalen. Gå in genom huvudingången, ta till vänster vid 

caféet och gå rakt fram så ser du skyltarna utanför lokalen.  

Om dessa tider inte passar men du ändå vill besöka vår butik kan du ringa på telefon  

072 – 21 52 696 och boka tid. Vill du ha någon att prata med, tveka inte vi finns för dig. 

NU HÅLLER JAG ALLA TUMMAR FÖR ATT VI KAN ÅTERGÅ TILL ETT NORMALT 

LIV. SER FRAMEMOT ATT SE DIG UTE I VERKLIGHETEN. 

Håkan Florin 
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