
Månadsbrev December 2022 

Hej därute här kommer ett lite försenat månadsbrev. Det har varit en väldigt hektisk 

Mustaschkamp. Vi var ju 20 dagar i Mitt i City och så var det Färjestad och Bik 

Karlskoga 2 gånger. Karlskoga fick även ett tredje besök, en Padel tävling ” Tits and 

Balls”. Även en föreläsning av Mauritz Waldén har vi hunnit med, där fick vi höra hur 

det har gått med organiserad prostatacancer testning i Värmland. Det är synd att 

inte alla som får en uppmaning att testa sig gör det, det skulle minska antalet som 

kommer försent till botande behandling. Men det är bra siffror dödligheten minskar 

och Värmland är bäst i klassen.  

Jag har ju även varit med förbundet på Mustasch Milen på Djurgården , AIK-MORA 

på Hovet och i går var jag på en inspelning med Expessen TV ( vad det rör sig om är 

hemligt ) så i dag är det soffläge och lite skidor på TV som gäller. 

Många som hjälper till och samlar in pengar så det är en kul läsning att följa vårt 

konto. Vi kommer att kunna avsätta minst 500 000:- till fonden i år. Hur mycket 

beslutas på styrelse mötet 15/12. 

Vill ni följa allt som händer så följ vår hemsida www.pcfvärmland.se eller Facebook 

PCF Värmland. www.mustaschkampen.se är också en bra sida om man vill vara 

uppdaterad om vad som händer. Det pågår väldigt många olika insamlingar, 

auktioner och event så det känns som det kommer att bli ett rekord år. Ett exempel 

som jag fick veta idag är att Mustasch Milen gav 322 000:-   

Medlemsantalet ökar så sakta vi är nu 823 (nytt rekord) några fler står på 

intresselistan men har inte betalat än. Betalar man nu så gäller det även 2023. 

Men det finns plats för fler, ju fler desto starkare så fråga gärna en vän kanske 

någon har 200:- över. Man vet ju inte när man står på tur, det är ju Sveriges 

vanligaste cancer. Uppmana även alla att testa sig, det är viktigt att ha koll. Tidig 

upptäckt räddar liv.  

Nu närmast ska jag och Vice på en Ålands resa 7-8 December, där träffas 

Ordförande från alla föreningar och förbundsstyrelsen även kanslipersonalen är med. 

Det brukar vara bra att utbyta erfarenheter, vi har ju väldigt olika förutsättningar. 

Den 7 är det även årets sista Snack Café 17.00 – 19.00 

Sen närmar sig Årsmötet med stormsteg, vi behöver förslag på styrelse ledamöter så 

hör gärna av dig om du har intresse av att engagera dig.  

TA VARA PÅ DAGEN OCH GOD JUL om vi inte ses på stan 

Håkan Florin 

 

  

http://www.pcfvärmland.se/
http://www.mustaschkampen.se/

