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MEDLEMSBREV 1/2022

Pargas 16.3.2022

Bästa medlemmar!
God fortsättning på året 2022, föreningens fyrtioförsta verksamhetsår!
Nytt år med både nya och nygamla aktiviteter som vi hoppas ska intressera er medlemmar. Flera av
aktiviteterna har hängt med alltsen år 2020 men har inhiberats gång efter annan på grund av
coronapandemin. Vi vill tro att detta år äntligen skall bli ett socialt år och att föreningens aktiviteter kan
komma igång på allvar.
OBS! Birgitta Kronbergs mobilnummer 040 7189 920 är det som nu gäller. (02-telefon sägs upp detta år)
Föreningens årsmöte hölls 14 mars 2022 ombord på NYA Viking GLORY. Förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar fanns även nya stadgar för föreningen på agendan. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och nya stadgar godkändes. Ett stort minus för Glory är att det fattas hörselslinga i
mötessalen. Det fick vi information om några dagar innan vi åkte iväg. Ett stort plus för skrivtolkarna
Eva-Ida och Cecilia som var med oss ombord! Då Grace var ny år 2013 var dragspelare Greta Sundström
vår artist och i år då Glory är ny var Greta igen med. Nu tillsammans med sin man Birger Karlsson,
dragspelare även han. Deras glädje smittade av sig och de fick våra glada kryssningsdeltagare att sjunga
med i många välkända låtar.
Styrelse år 2022:
Ordförande Birgitta Kronberg
Ordinarie medlemmar
Ersättare
Verksamhetsgranskare år 2022
Auli Yli-Äyhö, sekreterare
Gunilla Aspelin
Annica Forsell och Gustav Sundström
Erik Törnqvist
Göran Lindberg
Ersättare
Marianne Lindblom, kassör
Monica Hedström-Järvinen
Eva Viitikko och Marianne Strömborg
Monica Lindblom
Tettan Lindqvist
Ros-Marie Ölander
Års Årsmötet beslöt att MEDLEMSAVGIFTEN för år 2022 är 15 euro.
Tryggve Röblom, vice ordförande
Bankgiroblankett bifogas. OBS! Referensnumret bör anges!
MÅNADSAKTIVITETER

Torsdag 21 april kl. 12.00 i Nagu, Framnäs

🎶

🎶

En show med sånger från hjärtat med Susann Sonntag med sitt band.
Vi inleder dagen med lunch, i pausen kaffe med tilltugg.
Skrivtolkar är beställda.
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.

Anmälningar till möten och träffar:
Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920 (OBS! endast detta mobilnummer!)
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421602, Helena Röblom, tfn 02 424 782
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Onsdag 8 juni kl.13.30 i ÅBO, Statens ämbetshus
för hörselmedlemmar i södra Finland
Sommarsamlingen,
hoppas vi, att äntligen
ska kunna arrangeras i
år. Då blir det inte
tredje, utan fjärde
gången gillt 😊
Trivselfaktorn har
alltid varit hög och vi
skall göra vårt bästa,
för att alla deltagare
ska trivas med oss.
Festens avgift är
30 euro.
Väl mött från hela
Åboland!

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 15.5.2022.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Lördag 2 juli kl.16.00 på
tillsammans med Åbolands Synskadade rf

“All shook up” i regi av Riddo Ridberg
Den fartfyllda jukebox musikalen “All shook up” baserar sig på 25 av Elvis Presleys sånger och löst på
Shakespeares “Trettondagsafton”. Den skrevs 2004 av Joe DiPietro och hade premiär på Broadway 2005.
Den utspelar sig 1955 då en främmande gitarrspelande man på motorcykel anländer till en liten stad och inget
är sig mera likt. En musikal som bjuder på humor, romantik och kända hitlåtar.
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 8 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 8.8.2022.

Anmälningar till möten och träffar:
Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920 (OBS! endast detta mobilnummer!)
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421602, Helena Röblom, tfn 02 424 782
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PERSONLIGA RÅDGIVNINGS- OCH INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Hörselrådgivarna svarar på frågor gällande hörseln och hörhjälpmedel och de gör även hembesök.

Dolores Johansson är anträffbar för personlig rådgivning
KIMITO
- torsdag 21 april mellan kl. 13.00-15.00, i Röda Korsets samlingssal, Engelsbyvägen 1
DRAGSFJÄRD - torsdag 28 april mellan kl. 13.00-15.00, i Kärra Församlingshem
VÄSTANFJÄRD - torsdag 11 augusti mellan kl. 13.00-15.00, i församlingssalen vid gamla kyrkan
Dolores Johansson, tfn 040 555 0460, e-post: vildaviken@hotmail.com
***************
Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller är anträffbara för personlig rådgivning hösten 2022 i
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 5 april mellan kl. 15.00-16.00, Seniorstugan, Elmgrensvägen 2
- torsdag 5 maj mellan kl. 15.00-16.00, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31
- tisdag 4 oktober mellan kl. 15.00-16.00, Seniorstugan, Elmgrensvägen 2
- tisdag 8 november mellan kl. 15.00-16.00, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31
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, finns från 1.2.2022 i det nya Fyrsjukhuset, Keramikfabriksgatan 5,våning 7
tidsbeställning tfn 02 313 1526, mån-fre kl.7.30-10.00 och 13.00-14.00
Frågor gällande hörapparater och öroninsatser, tfn 02 313 0087, mån-tors kl. 8.00-15.00
Hörcentralen använder callback-system från 31.8.2020.
ÅBOLANDS SJUKHUS ÖRONENHETEN,
telefontid kl.12.30–13, tfn 02 314 6203, jämna veckor mån–tors, ojämna veckor mån,tis,tors.
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 i olika storlekar. Vi har dem med på alla våra träffar och
vi sänder dem även portofritt per post.
Kontakta:
Birgitta Kronberg tfn 040 718 9920 i Pargas, Monica Lindblom tfn 040 702 4307 i Nagu
och Carita Holmberg tfn 040 526 3055 i Dragsfjärd.
Ta kontakt om du önskar av Svenska hörselförbundet rf:s hyllningskort och kondoleansadresser.
Kondoleansadresser även på Begravningsbyrå & Blomstertjänst A-G Sandell, Pargas, tfn 040 520 3774

Anmälningar till möten och träffar:
Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920 (OBS! endast detta mobilnummer!)
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421602, Helena Röblom, tfn 02 424 782
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till

ÖSTRA FINLAND 25.7. – 29.7.2022

i samarbete med

Det finns mycket vackert i vårt eget land och vi hoppas 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. 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 780 euro per person med plats i dubbelrum.
Önskas singelrum kommer ett påslag på 145 euro.
Ring Birgitta för mera information, tfn 040 718 9920
Anmälan blir bindande 31.3.2022.
***************************************************************************************
Vi blickar nu framåt
och ser fram emot många trevliga stunder tillsammans med er, våra medlemmar.
Våra medlemsbrev och tidskriften Vi hörs hoppas vi att ger en ljusglimt och hälsning från föreningen till alla,
även till er som inte mera orkar delta i olika begivenheter. I oktober kommer Hörseldagen att hållas i Pargas
och julfesten hålls detta år i Kimito. Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress hålls vart tredje år och i
år i november är det dags igen. Mera om höstens aktiviteter kommer i nästa medlemsbrev.
Känner du någon som inte hör riktigt bra och som inte är medlem? Puffa i dem och ta dem med på någon
aktivitet så får de känna sig för hur vi har det. Inom föreningen kan man byta erfarenheter och får nya vänner.
Som medlem får man information, stöd och hjälp i frågor som berör hörseln, föreningens medlemsbrev,
förbundets medlemstidskrift Vi hörs och gemenskap med andra som förstår. Även anhöriga och personer som
hör bra har sagt att de har nytta av all kunskap de får.
Information om vår förening finns förutom i våra medlemsbrev också på:

- föreningens webbplats, www.aboland.horsel.fi
- föreningens facebooksida, www.facebook.com/SvenskahorselskadadeiAboland
Uppdateringar på facebook syns också på föreningens webbplats!
Livets skatter är människor - tillsammans!
Den glädje som alla hörselvänner utstrålar, den smittar av sig.
Det känns bra att komma samman med folk som förstår svårigheterna
och - vi hörselskadade - vi är som folk i allmänhet 😊😊
Varmt välkomna med i föreningen och väl mött!

Med varma hörselhälsningar!
Birgitta Kronberg
ordförande / föreningens kontaktperson
tfn 040 718 9920
birgitta.kronberg46@gmail.com

"Vi kan inte göra stora
saker, bara små saker
med stor kärlek."
-Moder Teresa-

Anmälningar till möten och träffar:
Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920 (OBS! endast detta mobilnummer!)
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421602, Helena Röblom, tfn 02 424 782

