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MEDLEMSBREV  2/2021                       Pargas den 16.8.2021 
    

Bästa medlemmar!  
 

Äntligen kom dagen vi väntat på. Dagen då vi fick träffa några medlemmar på vår första aktivitet sen 

årsmöteskryssningen i februari 2020. Återseendets glädje var stor, hjärtevarma deltagare och dagen var 

verkligt varm då vi i juli åkte till Raseborgs Sommarteater för att se Peter Pan. Denna föreställning var 

skrivtolkad, den första någonsin för teatern. Texten syntes bra på skärmen som tyvärr var placerad på fel 

ställe. I nästa år är den säkert placerad på synligare plats.  

 

Nu ser vi fram emot att få träffa er medlemmar på höstens aktiviteter! Vi hoppas att vi ska få fira vår 

förening som verkat i 40 år, både med ett seminarium i Åbo och en egen medlemsfest på Kavalto. 

                                                   Väl mött och tummarna upp att vi kan träffas i höst! 

 

AKTIVITETER – OBS! alla aktiviteter är osäkra med tanke på coronaläget och restriktioner! 

 
 

Torsdag 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 
 

i Restaurang Aitiopaikka som rymmer 300 personer 

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

Vi som värdförening ser fram emot sommarsamlingen som nu blev höstsamling. Väl mött från Åboland! 

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

           

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

            Nationell hörseldag 
 

Fredag 1 oktober mellan kl.11.00–14.00 i KORPO, församlingshemmet 
 

 Informationsmaterial, personlig hörselrådgivning och soppalunch 
             Vi ser fram emot att träffa just dig under tiden vi är i Korpo. Låt budet gå!  

       Varmt välkomna! 
 

Du kan fråga oss om hörapparater och andra hörhjälpmedel och vi delar ut broschyrer, öronproppar och 

annat smått och gott. Våra hörselrådgivare Gunilla Aspelin och Britt Helander är också på plats och ger 

personlig hörselrådgivning för alla som har problem eller frågor gällande hörseln och hörhjälpmedel. 

Jubileumsåret till ära bjuder vi på soppalunch från Buffalo. 

  

Svenska hörselförbundet rf:s nationella hörseldag instiftades år 2015. Hörselföreningarna får material av 

förbundet och föreningarna bestämmer själva på vilket sätt de är synliga inom sina verksamhetsområden.  

Syftet med nationella hörseldagen är att sprida upplysning och att förbättra attityder till hörselnedsättningar. 

http://www.aboland.horsel.fi/
http://www.kulturfonden.fi/ffsh/index.html
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis3q6h_cHRAhWGDiwKHZVLDWwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/gorzajensen/smileys/&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNEjVgZFe8OKscyVU3JWSBCyF4Jh9A&ust=1484494994022890
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Torsdag 18 november 40-årsjubileumsseminarium ”Minoritet i minoriteten”.  
Platsen är: Statens Ämbetshus i Åbo 

       Föreningens 40-årsseminarium öppnas kl. 9.30 och pågår till kl. 16.00 

Preliminärt program är: 

Öronläkare föreläser om ”Örats inre hemligheter”  

Audionom föreläsning ”Bättre hörande för just dig” 

Emina Arnautovic, sakkunnig i integration, ”Att höra till” 

Underhållning med Thomas Lundin och en överraskningsgäst  

Speaker under seminariet är Thomas Lundin 

 
Lunch, eftermiddagskaffe med tårta och busstransport ingår i seminariedagens pris, 20 euro.  
Föreningens 40-årshistorik finns att köpa. Denna dag till ett jubileumsförmånspris. 

 

Buss från Korpo kl. 6.50, Nagu kl.7.40, Pargas kl. 8.45, kör därefter Kalkvägen.  

Buss från Dalsbruk 7.10, kör via Kärra, Nivelax och Vretavägen till Kimito busstation kl. 8.15.  

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

 

 

 

Fredag 3 december med början kl. 13.00  
firar vi föreningens 40-årsjubileum i samband med julfesten på Kavalton Tila i Pikis. 

 

- underhållning med sång och musik 

- festtal 

- riklig och välsmakande festmiddag med drycker  

- lotteri och glada överraskningar 

- trivsam och gemytlig hörselgemenskap 

 

Mera information om anmälan och betalning, kan ni läsa i inbjudan som bifogas detta brev. 

Varmt välkomna!   
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 

Traditionen fortsätter… med – Viking Glory – nytt fartyg, som torde sättas i trafik i mars 2021.     

.                                                   Anmäl gärna intresse redan nu!  

 

                                                                 
            med eget program och fritid         

Start måndag morgon den 14.3. från Åbo, tillbaka i Åbo tisdag morgon. 

Trevlig underhållning enbart för oss i konferensutrymmet och kvällen fri. 
 

Priset är 85 euro per person för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 euro.  

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

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

Sista anmälningsdag 14.2.2022 och då blir anmälan också bindande. 

Alla vändags-kryssare får ett brev med starttiderna samt ett inbetalningskort. 

Det önskar vi fira 

med er medlemmar 

14-15.3.2022 
OBS!  

Datum bokad men EJ bekräftad. 

 

http://www.aboland.horsel.fi/
http://www.kulturfonden.fi/ffsh/index.html
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PERSONLIGA HÖRSELRÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN         
    Hörselrådgivarna svarar på frågor gällande hörseln och hörhjälpmedel och de gör även hembesök. 

 Alla hörselrådgivare har också av de batterier till hörapparater som föreningen förmedlar. 

 
Maina Fabritius är anträffbar via telefon  

KIMITOÖN Maina Fabritius, tfn 0500 744 923 
 

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

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

ÅBO - fredag 15 oktober mellan kl. 13.00-14.00, Luckan, Auragatan 1 H, på gatuplan 

  

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 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 mellan kl. 11.00-14.00, på infotillfället i Korpo församlingshem  

  

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.  

 

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 vi sänder dem fraktfritt per post.  

Batterier och förbundets hyllningskort och kondoleansadresser 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.  

   

 

http://www.aboland.horsel.fi/
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https://www.google.com/search?source=hp&ei=EtBEYP3KCtnRgweKiLDgCw&iflsig=AINFCbYAAAAAYETeIkZmDxd3Ug8t9hjnsfNZgMPVDYXV&q=Begravningsbyr%C3%A5+%26+Blomstertj%C3%A4nst+A-G+Sandell&oq=Begravningsbyr%C3%A5+%26+Blomstertj%C3%A4nst+A-G+Sandell&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ_BVY_BVg2CVoAHAAeACAAYMBiAGDAZIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj9m6X_n57vAhXZ6OAKHQoEDLwQ4dUDCAc&uact=5
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till ÖSTRA FINLAND   25.7. – 29.7.2022 

                                                                             

Det finns mycket vackert i vårt eget land och nästa sommar hoppas vi på att äntligen kunna åka på 

föreningens sommarresa till östra Finland. Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Karelen, 

Kymmenedalen, hem via Nyland till Egentliga Finland och Åboland. 

Resan är densamma som skulle gå redan 2020 och är i stora drag: 

Första dagen åker vi till S:t Mickel och vidare till Varkaus där vi övernattar.  

Andra dagen besöker vi Mekaniska museet i Varkaus, Kuopio torg och övernattning i Joensuu.  

Tredje dagen är besöksmålen i Norra Karelen, Paatero, Bomba och Koli och ”hem” till hotellet i Joensuu.  

Fjärde dagen åker vi österut till Möhkö och Ilomants, vidare till Kerimäki och Punkaharju där vi övernattar. 

Femte och sista dagen har vi också flera upplevelser innan vi kommer hem sen kväll, Lemi, sandslotten i 

Villmanstrand och bunkermuseet i Virolahti.  

Med under hela resan är vår reseguide Jouni Elomaa. 
 

Fyra middagar, fem luncher på intressanta ställen som är en upplevelse i sig, tre kaffe med tilltugg, fyra 

hotellnätter, inträden, guide och buss, ingår i resans pris som är cirka 780 euro per person med plats i 

dubbelrum. Önskas singelrum kommer ett påslag på cirka 200 euro. Exakt pris får vi på nästa års sida. 
    

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

avbeställningsskydd ingår. Pandemin hoppas vi att lugnat ner sig. 

 

                                   Anmälan blir bindande 25.3.2022.      Resan görs i samarbete med 

 

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

                                   

Efter många diskussioner om att starta en hörselförening i Åboland samlades 40 personer i 

församlingshemmet i Åbo den 18 maj 1981 till konstituerande möte. Mötet öppnades av Clara Björk som 

valdes till föreningens första ordförande. Än i dag kan vi säga att de som var med och grundade föreningen 

gjorde ett bra beslut då de bland olika förslag tog beslut att bilda en egen förening. En del av föreningens 

digra verksamhet under 40 år finns nu sammanställt till en historikbok i två delar.  

Med tacksamhet tänker vi på alla som var med och grundade Svenska hörselskadade i Åboland rf  💕 

 
Pandemiläget såg rätt bra ut på försommaren och planer fanns att munskydd inte mera skulle vara 

nödvändiga. Men kom bakslag då coronafallen igen ökade. Vi ser det därför som säkrast för alla att ännu en 

gång inhibera Sommarfesten som nu var tänkt som Höstfest i september. Vi följer hela tiden med 

situationen, prioriterar god hälsa för alla och tar inga risker med tanke på er, våra medlemmar. 
 

Hörselskadade, anhöriga och understödande medlemmar - 

         alla är varmt välkomna med i föreningens verksamhet!             
   

Önskar er alla god hälsa och en trevlig, varm och färggrann höst! 

 
Birgitta Kronberg  

ordförande/föreningens kontaktperson  

tfn 02 458 4189        (endast samtal)  

mobil 040 7189920  (samtal, sms, WhatsApp)  

birgitta.kronberg46@gmail.com  

Sommarresa 2022  

Med förbehåll för ändringar 

Att inse att var sak 

har sin tid 

gör det lättare  

att gå vidare. 
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