Svenska hörselskadade i Åboland rf

www.aboland.horsel.fi
www.facebook.com/SvenskahorselskadadeiAboland

MEDLEMSBREV 2/2022

Pargas den 21.8.2022

Bästa medlemmar!
Hösten kommer med sin vackra färgprakt men även med mörka kvällar. Förhoppningsvis skall
föreningens aktiviteter ge information och upplysning och många trevliga och ljusa stunder. Meddela oss
gärna om du har önskemål på aktiviteter och program.
Årets kryssning med årsmöte ombord gick av stapeln i mars för att vi då skulle ha möjlighet att
samtidigt titta oss omkring på Viking Lines nya fartyg Viking Glory. Glory var en intressant upplevelse i sig.
Vi åkte ut på morgonen från Åbo och de första satte sig i bussen redan halv sex. Bekvämare på allt sätt
att åka med kvällsbåten och flera kommentarer var att Viking Grace redan känns lite som ”vår” båt. I
februari 2023 åker vi ut på kvällen och håller då vårt årsmöte med program på vändagen. Men före det ser vi
fram emot att få träffas under höstens aktiviteter.
Styrelsens förslag på stadgeändringar till de ursprungliga stadgarna från 5 mars 1982 godkändes
enhälligt av årsmötet. Ändringsanmälan skickades till föreningsregistret och den 13 maj kom e-post från
@prh.fi att anmälan gällande stadgar har behandlats och är godkänd 13.5.2022.
AKTIVITETER

Torsdag 6 oktober kl.13.00 i Pargas, Brandkårshuset

Psykolog Thomas Londen –

”Du är vad du tänker”

Kan vi styra våra tankar, hantera våra känslor, vår rädsla och oro? Positiva, konstruktiva och nyttiga
tankar förbättrar humöret, uppmuntrar och motiverar. Negativa och meningslösa tankar ökar ofta
känslan av ledsamhet och dysterhet. Om du drabbats av nedsatt hörsel, tinnitus, en allvarlig sjukdom,
en förlust, hur tänkte du då? Kring detta talar Thomas och det är möjligt att diskutera och ställa frågor.

Gunilla Aspelin och Britt Helander -

Personlig hörselrådgivning

Våra hörselrådgivare i Pargas och skärgården är på plats om du har frågor gällande din hörsel.

Underhållning:

”Restaurang Solstrålen”

En nyskriven dråplig komedi av och med
Ulla Alstrand, Inga-Britt Sjöström och Margot Hollsten.
En riktig skrattsuccé utlovas.
Vi inleder dagen med lunch. Dagens avgift är 20 euro för lunch och kaffe med tilltugg i pausen.
Buss startar i Dalsbruk kl. 11.10, kör till Kärra, via Nivelax och Vretavägen till Kimito busstation kl. 11.45.
Transport även från Korpo och Nagu om flera kommer med därifrån!
Åbobor tar turbussen till Pargas, busshållplats finns invid Brandkårshuset.
Förhandsanmälan senast den 29.9.2022.

Anmälningar till möten och träffar:
Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421 602, Helena Röblom, tfn 02 424 782
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FÖRBUNDSKONGRESS 19-20.11.2022
i Tammerfors på Scandic Rosendahl

Förbundskongress hålls
vart tredje år

I deltagaravgiften 150 euro ingår: kongressförhandlingar med val av förbundsstyrelse, två luncher,
en natt i dubbelrum, föreläsningar, hörselgemenskap och kongressmiddag lördag kväll med underhållning
av Ann-Katrine Burman och Yngve. Önskas singelrum är avgiften 200 euro.
Föreläsningar:
- ”Talande bilder”, filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad, kulturredaktör på Svenska Yle.
- ”Tinnitus”, med.dr. leg,audionom Åsa Skjönsberg, enhetschef på Karolinska Institutet.
Vi från Åboland åker med egen buss till förbundskongressen från Kimitoön, Pargas och Åbo.
Obs! Sista anmälningsdag är 15.9.2022 och då blir anmälan bindande.
Anmäl dig till Birgitta och kolla lediga platser även efter att anmälningstiden gått ut!
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

GAMMALDAGS JULFEST
Fredag 2 december kl. 13.00 i Kimito, Wrethalla
Julbetonat program,
sång och musik,
god mat från buffébord samt måltidsdrycker.
Underhållning med Ralf Eriksson och hans trio,
lotteri, allsånger och glada överraskningar.

Varmt välkomna till årets höjdpunkt – julfesten!
Buss från Korpo kl. 9.55, Nagu kl.10.45, Pargas kl. 11.30, kör Kalkvägen.
Buss från Åbo, Domkyrkotorget (131) kl. 10.50.
Buss från Dalsbruk kl.11.30, kör Kärra, Lammala, Kimito busstation kl.12.30, till Wrethalla.
Priset är 50 euro/person. Sista anmälningsdag 20.11.2022.
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Traditionen fortsätter, vi åker igen med kvällsbåten – Viking Grace
.
Anmäl gärna intresse redan nu!

13-14.2.2023
.

med eget program och fritid
Start måndag kväll den 13.2. från Åbo, tillbaka i Åbo tisdag kväll.
Trevlig underhållning enbart för oss i konferensutrymmet och kvällen fri.
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 9.1.2023 och då blir anmälan också bindande.
Alla vändags-kryssare får ett brev med starttiderna samt ett inbetalningskort.

Anmälningar till möten och träffar:
Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421 602, Helena Röblom, tfn 02 424 782
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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.

KIMITOÖN
Dolores Johansson kontaktas under hösten 2022 vid frågor och problem per telefon och epost.
Dolores Johansson, tfn 040 555 0460, e-post: vildaviken@hotmail.com
***************************************************************************
Auli Yli-Äyhö och Birgitta Möller är anträffbara för personlig rådgivning
ÅBO
- fredag 7 oktober kl. 12.00-13.00, Alexandrasalen, Universitetsgatan 19 B
- torsdag 20 oktober kl. 13.00-14.00, Hemmet, Annahemmet, Observatoriegatan 2
- torsdag 17 november kl. 13.00-14.00, Candolinska servicehemmet, Multavierugatan 8
- fredag 25 november kl. 13.00-14.00, Servicehuset Wilén, Multavierugatan 5
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 4 oktober kl. 15.00-16.00, Seniorstugan, Elmgrensvägen 2
- tisdag 8 november 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.
Flytta och avboka tider, 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 återuppringnings-system.
ÅBOLANDS SJUKHUS ÖRONENHETEN,
telefontid kl.12.30–13, tfn 02 314 6203, jämna veckor mån–tors, ojämna veckor mån,tis,tors.
Under audionomens mammaledighet sköts undersökningar av audionomer på Åucs i Åbo och Salo, om
ingen audionom hittas.
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
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421 602, Helena Röblom, tfn 02 424 782
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Sommarresa 2023
Med förbehåll för ändringar
till

ESTLAND – från norr till söder

22.5. – 25.5.2023

Norra och södra Estland har något för alla. Medeltida fästningar, långa sandstränder, lugna små byar,
vackra städer, historiska kyrkor och herrgårdar. Traditionella samhällen där bland annat setofolket och de
gammaltroende finns bosatta, nationalrätter, seto sång och spelmän, museer, vackra trädgårdar och hantverk.
Detta som ett smakprov på vad vi får uppleva tillsammans med vår lokalguide som möter oss i Tallinn och är
med oss alla dagar. Tre övernattningar. Planerat är en natt i Narva-Joesuu, två i Tartu.
Sjukdomsfall innan resan kan ingen förutspå. Vi rekommenderar er att teckna en reseförsäkring där
avbeställningsskydd ingår.
Anmälan blir bindande 1.3.2023.
Resan görs i samarbete med
För att kunna planera vidare önskas intresse-anmälan redan nu.
Ring Birgitta för mera information, tfn 040 7189920

Välkomna med!

I april samlades vi äntligen i Nagu till supershowen ”Våga vara Susann” med Susann Sonntag och
hennes band. En berörande show med sånger direkt från hjärtat som fick stående ovationer.
I juni blev det hörselfest då fyra hörselföreningar kom samman i Åbo. Pricken på i-et denna dag,
förutom samvaron, var då vår långväga gäst visade sig vara självaste ”Elvis”.
I juli åkte vi för tolfte året till Raseborgs Sommarteater, denna gång för att se ”All Shook Up” ett
proffsigt och fyndigt arrangemang då vi förflyttades till 1950-talet med Elvis Presleys välkända hits,
rock´n´roll, dans och romantik. Vi trodde att textskärmen i år skulle vara placerad högt upp, efter feedbacken
med information vi gav dem ifjol, men nej. Där var den igen vid scenkanten så alla vi som satt på
hörselslingaplatser såg inte hela scenen, inte heller texten om någon satt framför. Många sökte sig andra
platser. Vågar vi tro att arrangörerna nu insett problemet och åtgärdar det till nästa år?
Fem dagar i juli blev fyllda med upplevelser för alla glada hörselvänner som deltog i sommarresan till
Östra Finland. Kyrkor av olika slag, museer, skulpturer i trä och sand, fina vyer, god mat och den sista
dagens lunch blev en upplevelse i sig i Lemi. Med Thomas, vår chaufför, kände sig alla trygga och vår guide
Jouni guidade gruppen med klar och tydlig röst.
Du som har T-läge i din hörapparat. Du kollar väl alltid att hörselslingan fungerar där det
finns en slinga, genom att ställa in din hörapparat på T-läge eller M/T-läge! Om inte,
då hoppas vi att du gör det och om inget hörs via slingan, säg då till åt arrangörerna, genast
om det är möjligt, eller efteråt! Tillsammans gör vi hörbarheten bättre och flera blir delaktiga.
Föreningens styrelse hoppas att föreningens aktiviteter skall intressera och vara till glädje för er medlemmar,
både hörselskadade, anhöriga och alla övriga hörselvänner som antar föreningens syfte.
Välkomna med! Och har du önskemål så säg till!

Önskar er alla en trevlig, varm och färgsprakande höst!
Birgitta Kronberg
ordförande/föreningens kontaktperson
tfn 040 7189 920
birgitta.kronberg46@gmail.com

Tankar kan bara
övervinnas av
andra tankar.
-Epiktetos

OBS! Birgitta Kronbergs telefonnummer 040 7189 920 är den som nu endast gäller.

Anmälningar till möten och träffar:
Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920
deltagare från Kimitoön till: Käthe Ahlgren, tfn 044 0421 602, Helena Röblom, tfn 02 424 782

