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MEDLEMSBREV 1/2021            Pargas 18.3.2021 

            

Bästa medlemmar!   
God fortsättning på året 2021, föreningens fyrtionde verksamhetsår. Det vill vi absolut fira med er.  

Men coronan håller oss fortfarande i sitt grepp och allting känns så osäkert. Vi har redan inhiberat alla 

månadsaktiviteter fram till sista juni men några hörselrådgivningar hoppas vi kunna hålla under våren.  

Vi följer hela tiden med situationen, prioriterar god hälsa för alla och tar inga risker med tanke på er.  

Men vi hoppas innerligen på att våra glädjefyllda medlemsaktiviteter skall komma igång under året 🔆 

 

MÅNADSAKTIVITETER                     
 

 Söndag 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. 

Nytt för i år! Denna föreställning vi åker till skall skrivtolkas och hörselslingaplatser är bokade.  

                                Förhandsanmälningar senast 6.6.2021 

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 2 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 senast 2.8.2021. 

 

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

Onsdag 23 september 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.  

Det är 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 6.9.2021       
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PERSONLIGA RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN  
 

   Hörselrådgivarna gör även hembesök.  
Alla hörselrådgivare har också av de batterier till hörapparater som föreningen förmedlar. 

 
Maina Fabritius är anträffbar via telefon eller personlig träff utomhus i Kimito centrum 

KIMITOÖN Maina Fabritius, tfn 0500 744 923 

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

Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller är anträffbara via telefon och e-post  

ÅBO  Auli Yli-Äyhö, tfn 040 596 7779, e-post: auli.yliayho@gmail.com 

Birgitta Möller, tfn 050 330 8316, e-post: birgitta.k.moller@gmail.com 

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

Gunilla Aspelin och Britt Helander är anträffbara för personlig rådgivning  

PARGAS  - tisdag 6 april mellan kl. 15.00-16.00, Seniorum, Strandvägen 30 

                      - tisdag 18 maj mellan kl. 15.00-16.00, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31  

 - tisdag 21 september mellan kl. 15.00-16.00, Seniorum, Strandvägen 30 

 - tisdag 23 november mellan kl. 15.00-16.00, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31 

KORPO - fredag 1 oktober 

 

Gunilla Aspelin, tfn 040 758 4654, e-post: gunilla.aspelin@live.com 

Britt Helander, tfn 040 755 7196, e-post: helanderbritt@gmail.com 

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

 

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  

Hörapparater och öroninsatser, tfn 02 313 0087, mån-tors kl.8.00-15.00.  

Hörcentralen använder callback-system från 31.8.2020. 

 

Åboland sjukhus HÖRSELENHETEN, audionomerna, mån-fre kl.12.30-13.00, tfn 02 314 6203 

 

HÖRSELPROBLEM/AUDIOGRAM vid 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. 

 

Kontakta: 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.  

Alla har ett lager batterier och sänder dem även fraktfritt per post.  

 

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

sänder dem även per post. I förbundets tidskrift Vi hörs ser ni kort och kondoleansadresser med nya motiv. 

Kondoleansadresser även på Begravningsbyrå & Blomstertjänst A-G Sandell, Pargas, tfn 040 520 3774.  
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                                                              till ÖSTRA FINLAND   19.7 – 23.7.2021 INHIBERAS! 
   i samarbete med                                           Vid frågor kontakta Birgitta                               
*************************************************************************************** 

            

                                    Med detta brev sänds MEDLEMSAVGIFTEN för år 2021, 15 euro. 

                                OBS! Referensnumret på bankgiroblanketten bör anges vid betalning! 

 

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

Att planera är halva nöjet och det är trevligt att tänka på trevliga träffar och möten. Vi fortsätter att boka 

framåt och avbokar om coronasituationen inte är bra då dagarna närmar sig. Verksamhetsplanen 2021 har 

ändrats flera gånger och för tillfället är månadsaktiviteterna i planen under år 2021 enligt bifogad bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2021 hålls i år på distans, se årsmöteskallelsen som bifogas detta brev. Styrelsen har alltsen mars 

2020 samlats till sina möten via e-post. Som gravt hörselskadad är det nästan omöjligt att höra även i en liten 

grupp då munskydd ska användas och avstånd hållas. Visir och munskydd med fönster är ett bättre 

alternativ, men inte tillräckligt bra då det ofta slår imma på om de används längre stunder. Att delta och höra 

som exempel via Teams eller Zoom är möjligt för oss hörselskadade om det som sänds är textat eller om vi 

själva anlitar skrivtolk. Har du som är hörselskadad redan ansökt om rätt till tolktjänst från Fpa?  

                                            

Njut av våren då naturen vaknar till liv, dagarna blir ljusa och grönskan kommer tillbaka.  

Plocka fram glada minnen och så hoppas vi på att vi skall kunna träffas och mötas i år. Allt gott till er! 

 

Med vänlig hälsning från hela styrelsen! 

 
Birgitta Kronberg 

ordförande/föreningens kontaktperson 

tfn  02 458 4189        (endast samtal) 

mobil 040 7189920   (samtal, sms, WhatsApp)  

birgitta.kronberg46@gmail.com    

   

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

Tro  

på framtiden  

ger livskvalitet 

Vår förening fyller 40 år detta år. Nu har vi samman- 

ställt de 40 åren till två böcker och läser för tillfället 

korrekturen. Del 1 åren 1981-1996 har även en tillba- 

kablick vad som hände före grundandet 1981. Del 2 

åren 1997-2021. Bägge böckerna har 84 sidor. För 

att göra det så enkelt som möjligt så gjorde vi dem 

själva som Ifolor fotoböcker. Auli Yli-Äyhö, har sökt 

fram material och skannat åt Birgitta Kronberg som  

sammanställt bägge 

böckerna. Nu  

korrekturläser vi dem  

och hoppas de ger  

 en trevlig inblick i 

       föreningens 

       verksamhet 

        under 40 år. 

         Vi hörs! 
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