
Månadsbrev December 

Tiden bara rusar iväg i går var det skyltsöndag, men ingen julstämning. Nu har vi en intensiv vecka 

framför oss. 

3 st större evenemang det första är ”Mode i Movember” Torsby Kommun ordnar en grabbkväll i 

mustaschens tecken, allt överskott går till Mustaschkampen. Detta sker nu på torsdag 30/11 kl 18.00 

Sen är ju Babbsan på Scalateatern i Karlstad Lördag 2/12 vi kommer att finns på plats på båda 

evenemangen. 

Sen är det Medlemsmötet på måndag 4/12 OBS TIDEN HAR ÄNDRATS DET ÄR 17.00 SOM GÄLLER 

Göran Hellberg vår Generalsekreterare i Förbundet och Calle Waller medicinsk politisk talesman 

kommer. Göran kommer att berätta om förbundet och Calle kommer att beskriva vår syn på 

Prostatacancer centra. Det blir tid för frågor och vi bjuder på frukt och kommer att ha vår butik 

öppen ifall någon kanske vill ha en ny tröja till jul. Att tiden har ändrats till 17.00 beror på att Calle 

fick en röntgen tid han måste passa. Har ni möjlighet att skicka ett mail och tala om ifall ni kommer så 

vore jag tacksam. 

pcfvarmland@yahoo.com är adressen. 

Ni som har Facebook har ju möjlighet att se alla ställen vi är på, ni övriga missar tyvärr en hel del. Vi 

måste använda sociala medier för att det är så lätt och snabbt att informera. En del kommer i 

tidningarna men då låser de ofta artiklarna så att bara prenumeranter kan läsa. Tråkigt när det gäller 

ideellt arbete. 

Vi har ju varit på en del Coop och Ica Maxi butiker, skulle kunnat vara på fler men vi är för få som 

arbetar aktivt. Så är det någon som har tid över så ska ni veta att ni är välkomna. Precis när jag skrev 

detta fick jag ett samtal ” behöver ni hjälp” Tack Thomas du behövs. 

Det har ju varit Black Fredag det blev ingen shopping för mig men en fantastisk helg. Vi var på 

Konsum Citys område vid cafe miro, där kommer centrum chefen för hela mitt i city och vill påbörja 

ett samarbete. Nu är vi tillbaka där vi var 2013 och 2014, helt underbart. 

Sen var vi några timmar på Coop Bergvik på lördagen, omgrupperade till Björkhallen i Kristinehamn. 

KHT (Kristinehamns hockey team) hade ordnat med en mustaschkampen match. Sponsorer och 

privatpersoner hade bidragit med en summa för varje mål hemmalaget gjorde, resultatet blev 

fantastiska 10 035:- / mål. Några hade skänkt en fast summa så vi hade 10 000:- innan nedsläpp, 

föreningen skänkte halva publik intäkten och pengarna från lotteri och puckkastning. Helt underbart 

med folk som bryr sig ”TACK”. Slut resultatet blev FANTASTISKA 75 860:-  

att träffa sådana människor gör att man orkar hålla på.  

Men föreningen växer så det knakar, både i antal medlemmar och aktiviteter. För att klara den här 

ökningen måste vi bli fler som arbetar aktivt. Jag skulle behöva minst en i varje större ort som vill 

jobba lokalt med stöd från oss i Karlstad. Om det ordnas med en lokal och lite fika så kommer jag 

gärna på besök med bilen och kan bjuda in alla våra medlemmar på den orten. Det kanske kan öka 

aktiviteten i hela Värmland. 

Värva gärna en medlem vi är nu 541 och glöm inte medlemsmötet och ändrad tid 17.00 

Håkan Florin 
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