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MEDLEMSBREV 1/2020                            Pargas den 16.2.2020 

            

Bästa medlemmar! 

 

God fortsättning på året 2020, föreningens trettionionde verksamhetsår!  

Nytt år med nya aktiviteter som vi hoppas ska intressera er medlemmar. Ta alltid kontakt och hör er för då ni 

vill delta i våra aktiviteter! Våra anmälningslistor kallar vi ”levande” listor eftersom de ofta ändrar 😊 
 

Till Vasa och nyrenoverade Wasa Teater åker vi 27-28 mars för att se ”Spelman på taket”.  

                 KOLLA med Birgitta om det finns annullerade platser.  

 

Föreningens årsmöte hölls 12 februari 2020 ombord på m/s Viking Grace. I år hade vi med två 

proffsartister inom folkmusiken Maria Kalaniemi och Marianne Manns. Deras spelglädje, skicklighet och 

utstrålning går inte att beskriva, den måste upplevas. 

Styrelse år 2020: 

Birgitta Kronberg, ordförande 

  Ordinarie medlemmar  Ersättare   

Auli Yli-Äyhö, sekreterare  Gunilla Aspelin 

Erik Törnqvist  Göran Lindberg  

Marianne Lindblom, kassör  Monica Hedström-Järvinen 

Monica Lindblom  Tettan Lindqvist 

Ros-Marie Ölander   

Tryggve Röblom, vice ordförande             

                                        Som verksamhetsgranskare fortsätter Anne Gorschelnik och Torbjörn Jansson,  

                                        och ersättare Eva Viitikko och Marianne Strömborg. 

 

                                  Årsmötet beslöt att MEDLEMSAVGIFTEN för år 2020 är 15 euro. 
                                                Bankgiroblankett bifogas. OBS! Referensnumret bör anges! 

 
MÅNADSAKTIVITETER                     

 

Torsdag 16 april kl. 12.00 i Nagu, Framnäs  🎶                     🎶 

                        
 

 

 

                                        En show med sånger från hjärtat med Susann Sonntag med sitt nya band. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                              Vi inleder dagen med lunch, i pausen kaffe med tilltugg.   
 

Vi välkomnar alla, 

medlemmar och icke medlemmar,  

till en trevlig dag fylld med sång och musik, 

                                                                         lotteri och trevlig samvaro 😊 

   

Buss startar i Dalsbruk kl.8.50, kör till Kärra, via Nivelax och Vretavägen till Kimito busstation kl. 9.50. 

Buss från Åbo Domkyrkotorget (131) kl. 10.10 Pargas busstation kl. 10.50 och kör Kalkvägen ut till Nagu.  

http://www.aboland.horsel.fi/
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Torsdag – fredag 14-15 maj åker vi till Estland      Haapsalu och Türi  
           Blomstermarknaden i Türi med växter, trädgårdstillbehör och hantverk, fredag 15.5.                        

 

Utresa torsdag 14.5 med Viking XPRS dagsbåten från Helsingfors till Tallinn där guiden möter oss. 

Lunch i Tallinn och därefter kör vi kustvägen med olika sevärdheter ner till Haapsalu där vi övernattar.  

Fredag efter frukost checkar vi ut och åker till Nurga arboretum och till Blomstermarknaden i Türi. 

Guiden Katrin lämnar oss i Tallinn där vi har lite fritid innan vi åker hemåt med båten fredag kväll.  

I resans pris 240 euro ingår: båtresa t/r, en lunch, två middagar, frukost,  

inträde till marknaden, en övernattning i dubbelrum, lokalguide och busstransport.  

Resan görs i samarbete med Launokorpi. 
 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Onsdag 3 juni kl.13.30 i ÅBO, Statens Ämbetshus  
                             
 

                             för hörselmedlemmar i södra Finland 

       Glad och trevlig underhållning, sång och musik, god mat och hörselgemenskap 
 

Ur programmet i Restaurang Aitiopaikka som rymmer 300 personer:          
Magnus Sundman, drar historier och skrönor om Åbo. Ulla Alstrand, Inga-Britt Sjöström och Margot 

Hollsten uppträder med sketchen ”Solstrålen”, en riktig skrattsuccé. Festen får troligtvis besök av en 

långväga gäst och ”Trio Ear Unique” nybildad för tre år sedan uppträder. 

                Skrivtolk beställs och hörselslinga finns i salen. Festens avgift är 30 euro.  

I år är det vår förening som för andra gången står värd för sommarsamlingen! Väl mött från Åboland! 

Trivselfaktorn har alltid varit hög och vi skall göra vårt bästa för att deltagarna ska trivas med oss.  

                 

Buss från Korpo kl.10.50, Nagu kl.11.35, Pargas busstation kl.12.35, kör Kalkvägen till Åbo. 

Buss från Dalsbruk kl.11.00, Kärra, Västanfjärd och Vretavägen till Kimito busstation kl.12.10 

                 Förhandsanmälan senast 15.5.2020. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Lördag 4 juli kl.16.00 på Raseborgs sommarteater  
                                          tillsammans med Åbolands Synskadade rf   

Familjemusikalen Peter Pan i regi av Riddo Ridberg 
 

Peter Pan är en rolig, värmande och tänkvärd pjäs och historien är bekant för de flesta.  

                                Förhandsanmälningar senast 6.6.2020 

Priset för vuxna är 70 euro för hörsel-/synskadade medlemmar och 80 euro för icke medlemmar.  

I priset, som är billigare för barn, ingår: 

Teaterbiljett, kaffe med bröd i pausen, lunch före teatern och busstransport från Åbo, Pargas och Kimito. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Torsdag 3 september …                           …nya upplevelser 
 

VART är vi på väg? 

 Liksom tidigare år är både rutten och slutmålet hemligt. Vi startar på morgonen med egen buss och kommer 

hem med nya upplevelser. Resten förblir en hemlighet. Alla som åker med får ett brev med starttiderna. 

Resa, traktering och alla hemligheter ingår i priset 75 euro.  Anmälningar till Birgitta. 

http://www.aboland.horsel.fi/
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PERSONLIGA RÅDGIVNINGS- OCH INFORMATIONSTILLFÄLLEN  
Hörselrådgivarna gör även hembesök. 

 
Maina Fabritius är anträffbar för personlig rådgivning  

KIMITO    - tisdag 31mars mellan kl. 13.00-14.00, i Solkulla samlingssal 

VÄSTANFJÄRD - onsdag 19 augusti mellan kl. 13.00-14.00, på Silverbacken  

DRAGSFJÄRD   - onsdag 23 september mellan kl. 13.00-14.00, i Kärra Församlingshem 

Maina Fabritius, tfn 0500 744 923 

 

Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller är anträffbara för personlig rådgivning  

ÅBO  - onsdag 11 mars mellan kl. 13.00-14.00, Hemmet, Annahemmet, Observatoriegatan 2 

  - fredag 3 april mellan kl. 13.00-14.00, Barkbackens Servicehus, Multavierugatan 5 

  - fredag 17 april mellan kl. 12.00-13.00, Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B  

Auli Yli-Äyhö tfn 040 596 7779 – Birgitta Möller tfn 050 330 8316 

  

Gunilla Aspelin och Britt Helander är anträffbara för personlig rådgivning  
PARGAS  - tisdag 3 mars mellan kl. 15.00-16.00, Seniorum, Strandvägen 30 

                      - tisdag 21 april mellan kl. 15.00-16.00, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31  

 - tisdag 15 september mellan kl. 15.00-16.00, Seniorum, Strandvägen 30 

 - tisdag 17 november mellan kl. 15.00-16.00, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31 

INIÖ - onsdag 20 maj på Servicehuset Aftonro 

KORPO - fredag 2 oktober 

Gunilla Aspelin tfn 040 758 4654 – Britt Helander tfn 040 755 7196 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER till ÅUCS (TYKS) och ÅBOLANDS SJUKHUS 
 

ÅUCS HÖRCENTRAL, tidsbeställning tfn 02 313 1526, mån-fre kl.7.30-10.00 och 13.00-14.00  

Problem med hörapparaten, tfn 02 313 0087 / med öroninsatsen tfn 02 313 2531, mån-tors kl. 13.30-15.00 

 

ÅBOLANDS SJUKHUS öronenheten, telefontid vardagar kl. 12.30-13.00, tfn 02 314 6203 

 

                  KONTAKTUPPGIFTER till Hälsocentralen i Pargas.  

Önskvärt att först besöka läkare men det är även möjligt att kontakta Carola Silander-Lehtinen som tar 

audiogram. Hon nås på tfn 040 488 5504, måndag och onsdag kl.8.00-9.00 samt fredag kl.10.00-11.00. 

 

 

Förmedling av batterier till hörapparater  

Föreningen förmedlar batterier av märket
   

i olika storlekar.  

En förpackning med 6 stycken batterier kostar 5 euro. 

 

Birgitta Kronberg tfn 02 458 4189 i Pargas                                                                   

Monica Lindblom tfn 040 702 4307 i Nagu och Carita Holmberg tfn 040 526 3055 i Dragsfjärd  

har alla ett lager och sänder även ”fraktfritt” per post.  

 

Batterier och förbundets hyllningskort och kondoleansadress finns på våra möten och träffar. 

Kondoleansadressen finns även på Begravningsbyrå & Blomstertjänst A-G Sandell, Pargas tfn 02 4585688 

http://www.aboland.horsel.fi/
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                                                               till ÖSTRA FINLAND       20.7 – 24.7.2020  
 
i samarbete med                             Kolla annullerade platser med Birgitta, tfn 02 458 4189  

                               
                                                                       

*************************************************************************************** 

 

Under fjolåret fick föreningen 40 nya medlemmar. Medelåldern är rätt så hög och det är flera som lämnar 

oss genom naturlig avgång. Medlemsantalet har hållits på samma nivå i några år och 729 medlemmar var 

inskrivna per 31.12.2019. 

 

I januari 2020 deltog vår förening för första gången i IKINÄ-mässan som Pargas Stad redan i några år 

arrangerat. Det var en välbesökt mässa i Brandkårshuset i Pargas som pågick i tre timmar med många 

utställare och besökare. Många stannade till vid våra två bord där det fanns hörselinformation av olika slag, 

karameller och pennor. Våra hörselrådgivare hade ett eget bord där de gav personlig rådgivning. Sex nya 

medlemmar anslöt sig till föreningen under mässan. Vi hade också gjort en enkät och sextiofyra svar 

lämnades in av vilka fyrtio inte var våra medlemmar. Några hade svarat att de inte kände till vår förening.  

 

Genom att ta del i föreningens verksamhet träffar du människor som vet vad det innebär att höra dåligt. Ur 

vår rika gemenskap, som består av möten, informationstillfällen, utfärder, resor, utbyte av erfarenheter, 

trevlig samvaro och mycket annat, hämtar vi kraft och glädje. 
 

Information om vår förening finns förutom i våra medlemsbrev också på: 

- föreningens webbplats, www.aboland.horsel.fi, kolla gärna våra nya webbsidor  

Information finns också på: 

- föreningens facebooksida, www.facebook.com/SvenskahorselskadadeiAboland  

Uppdateringar på facebook syns på webbplatsen så du behöver inte vara med i facebook för att se vad vi 

skriver där. 

 

Information av olika slag är viktig. Vi kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.  

Vårt frivilliga arbete för hörselskadades bästa fortsätter 😊 
 

Styrelsen hoppas på ett aktivt, spännande och intressant år 2020!  

                                            Till er alla medlemmar sänder vi några tulpaner på bild  

                                                          som vi hoppas ska ge er glädje i väntan på våren.  

 

Varmt välkomna med i föreningens verksamhet! 

 

 

Med vänlig hörsel-hälsning! 
 

 

 Birgitta Kronberg 

ordförande / föreningens kontaktperson 

tfn  02 458 4189 (endast samtal) 

mobil 040 7189920 (samtal, sms, WhatsApp)  

birgitta.kronberg46@gmail.com      

Räkna 

glädjestunderna 🔆 

De är många! 

http://www.aboland.horsel.fi/
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