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MEDLEMSBREV  2/2020                                                 Pargas den 24.8.2020 
    

Bästa medlemmar!  
Ett vanligt uttryck är att ”allt går inte som i Strömsö” och detta år har inte mycket gått som planerat. Det blir 

ett år som kommer att gå till historien då coronaviruset drog fram över hela världen, Finland tog i bruk 

beredskapslagen och skolor stängdes. 70+are och också yngre som hör till riskgruppen skall fortfarande vara 

försiktiga och att hålla avstånd och att tvätta händerna har vi minsann fått information om. Mycket stängdes 

ner redan i mars och då inhiberades föreningens teaterresa till Vasa. Senare har styrelsen tagit beslut att 

inhibera all verksamhet fram till 31 oktober. Julfesten i december tas beslut om i mitten av oktober. 

Vi saknar er medlemmar och vi är medvetna om att många av er saknar våra aktiviteter.  

                               Vi prioriterar god hälsa för alla i dessa pandemitider! 
Att hålla avstånd i bussar och samlingslokaler gör det svårt för oss. Vi blickar nu framåt mot nästa år, året då 

vår förening fyller 40 år. Det vill vi fira tillsammans med er! Verksamhetsplanen 2021 är diger och vi 

hoppas kunna förverkliga den. Aktiviteter som planeras 2021 för kännedom på sista sidan. 

Du kan alltid ringa, skicka sms eller e-post till oss! Vi ser fram emot att du tar kontakt då vi inte kan träffas! 

  

AKTIVITETER 
 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 

     GAMMALDAGS JULFEST 
 

Fredag 4 december kl. 13.00 i Kimito, Wrethalla 
 

Julbetonat program, sång och musik, god mat från buffébord samt måltidsdrycker  
Underhållning med Bengt Johansson, lotteri, allsånger och glada överraskningar. 
    

               Varmt välkomna till årets höjdpunkt – julfesten! 
Priset är 50 euro/person. Sista anmälningsdag 9.11.2020. 

Buss från Korpo, Nagu, Pargas, Åbo, Dalsbruk, Västanfjärd, Kimito.  

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  

Traditionen fortsätter … Anmäl gärna intresse redan nu!                  År 2021 fyller vår förening 40 år 

                         och det önskar vi kunna fira 
 

     

 

      med årsmöte och program  9 - 10.2.2021 

Start tisdag kväll den 9.2 från Åbo med Viking Lines m/s Viking Grace, kvällen fri.  

 

Följande dag föreningens årsmöte samt trevlig underhållning enbart för oss i konferensutrymmet.  

 

Priset är 75 euro per person för medlemmar. Icke medlemmar betalar 90 euro.   

I priset ingår: Seaside-hytt med 2 pers/hytt, morgonfrukost, buffémiddag inkl. drycker, kaffe med bröd, 

program enbart för oss samt busstransport från Kimitoön och ”Väståboland”.  

Sista anmälningsdag 10.1.2021 och då blir anmälan bindande. 

Alla kryssare får ett brev med starttiderna samt ett inbetalningskort. 

 

Jubileums-kryssning 
 

OBS! 

BESLUT tas 15.10.2020 

om festen kan hållas 

http://www.aboland.horsel.fi/
http://www.kulturfonden.fi/ffsh/index.html
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PERSONLIG HÖRSELRÅDGIVNING        
Inga allmänna hörselrådgivningstillfällen denna höst! 

Ta kontakt med föreningens hörselrådgivare om du har frågor eller problem med hörapparaten eller andra 

hörhjälpmedel. Tillsammans kommer ni överens om var ni eventuellt kan träffas. 

 

KIMITOÖN Maina Fabritius tfn 0500 744 923 

 

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

  

PARGAS, NAGU, KORPO, HOUTSKÄR, INIÖ  

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

 

                                    

  

RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN - Du kan få personlig rådgivning om du besöker oss då vi är plats. I 

föreningens medlemsbrev, på vår webb-och facebooksida och i dagspressen informeras var tillfällena hålls. 

Du kan även besöka oss för att fylla på ett lager batterier till hörapparaten. 

RÅDGIVNING PER TELEFON - Vi svarar på dina frågor och försöker hjälpa dig genom ett samtal. 

HEMBESÖK- Vi gör hembesök vid behov. Svårt att ta sig till ett rådgivningstillfälle eller problem med att 

installera ett hörhjälpmedel. 

HÖRSELRÅDGIVARNAS INSATSER baserar sig på frivillighet.  

 

 

KONTAKTUPPGIFTER till ÅUCS (TYKS) och ÅBOLANDS SJUKHUS 
 

ÅUCS HÖRCENTRAL. Tidsbeställning vid problem med hjälpmedel måndag–torsdag kl. 13.30-15.00, 

                                           hörapparater tfn 02 313 0087, öroninsatser tfn 02 313 2531  
http://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kuulokeskus.aspx 

 

ÅBOLANDS SJUKHUS öronenheten, telefontid vardagar kl. 12.30-13.00, tfn 02 314 6203.  
http://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/korva-nena-ja-kurkkutautien-poliklinikka.aspx 
 

KONTAKTUPPGIFTER till Pargas hälsostation.  
Önskvärt att först besöka läkare men det är även möjligt att kontakta Carola Silander-Lehtinen som tar 

audiogram. Hon nås på tfn 040 4885504, 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 ”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 02 458 5688 

   

Ring till oss 

Det vi inte vet, det tar vi reda på 

                         Hörselrådgivarverksamhet inom föreningen 

 

Batterier, 

kort och adresser, 

sänder vi även  

per post! 

http://www.aboland.horsel.fi/
http://www.kulturfonden.fi/ffsh/index.html
http://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kuulokeskus.aspx
http://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/korva-nena-ja-kurkkutautien-poliklinikka.aspx
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                      till ÖSTRA FINLAND   19.7 – 23.7.2021  

                                                                             

Det finns mycket vackert i vårt eget land och nästa sommar går föreningens sommarresa till östra Finland.  

Denna resa som inhiberades år 2020 på grund av pandemin är bokad med samma resmål år 2021. 

Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Karelen, Kymmenedalen, hem via Nyland till 

Egentliga Finland och Åboland. Med under hela resan är vår reseguide Jouni Elomaa. 

 

OBSERVERA att ni alla anmälda till resan år 2020 har förtur men bör ännu bekräfta er anmälan!  
Nya intresserade, kolla eventuella annullerade platser! Anmälan blir bindande 5.3.2021.  
 

Sjukdomsfall innan resan kan ingen förutspå. Vi rekommenderar alla att teckna en reseförsäkring där 

avbeställningsskydd ingår.  

                                            Resan görs i samarbete med 

Ring Birgitta för mera information, tfn 02 458 4189             Välkomna med! 

                                   

Myndigheterna rekommenderar nu ansiktsmask. Vid samtal med en hörselskadad som för att höra är 

beroende av att läsa av läpparna på den som talar, kan det vara nästan helt omöjligt för den hörselskadade att 

höra vad som sägs där bakom ansiktsmasken. Här två enkla tips: 

            Vill du säga hej - använd kroppsspråk 🙋 Gäller det viktig information - skriv ner ✍ 
 

Alla medlemmar får information genom vårt eget medlemsbrev och förbundets medlemstidskrift Vi hörs.  
                              Har du observerat att  

        du kan glädja någon med en liten hälsning i Vi hörs?  

Det blir en glad överraskning som ger glädje åt både mottagare 

och givare. Vi hörs kan också läsas på nätet genast den utkommer. 

                            Vi hörs 4/2020 utkommer i december och då kan du också önska God Jul.  

Bilden som ”modell” på en liten och en stor hälsningsannons i Vi hörs 4/2019.   

Vill du ge en hälsning åt någon kan du också kontakta mig Birgitta, fortfarande med i Vi hörs redaktion. 

    

Hörselskadade, anhöriga och understödande medlemmar 

                              är varmt välkomna med i föreningen! 

 
 
 
Önskar er alla  
en skön och färggrann höst!  
Ta väl hand om er! 

 
 

Birgitta Kronberg 

ordförande/föreningens kontaktperson 

tfn  02 458 4189 

mobil 040 7189 920  

  birgitta.kronberg46@gmail.com 

                            
 

Sommarresa 2021  

Med förbehåll för ändringar 

Hitta vardagens 

glädjeämnen! 
 

http://www.aboland.horsel.fi/
http://www.kulturfonden.fi/ffsh/index.html
mailto:birgitta.kronberg46@gmail.com

