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Vice Ordförande 
Arne Petersson 
0705-93 55 39 
arne47.petersson@telia.com 

Vice Kassör 
Bengt-Göran Andersson 
0708-34 99 09 
benke.andersson@hotmail.com 

Gert-Inge Svensson 
0703-55 94 28 
gert-ingesvensson@hotmail.com 

Sekreterare 
Gunnel Niklasson 
0708-61 43 01 
gunnel.post@hotmail.co
m 
 

Vice Sekreterare 
Lisbeth Petersson 
0706-27 70 79 
lisbeth-lippe@outlook.com 

Ordförande 
Mikael Larsson 
0708-12 36 06 
mikaellarsson6560@gmail.com 

Kassör 
Sven-Erik Andersson 
0730-22 32 75 
sveneric.andersson@telia.com 

Christer Lowsky 
0722-34 44 02 
christer65lowsky@gmail.com 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

Välkommen till Hörselskadades Riksförbunds lokalförening i Kristianstad 
(HRF), som är ansluten till Riksförbundet och Distrikt Skåne. 
 
Under våren har vi befunnit oss i en situation som vi aldrig kunde föreställt 
oss. Vi har följt massmedia om hur det har påverkat oss. De över 70 år, 
sjuka m.m. har fått hålla sig inomhus och bett släkt eller vänner att handla 
så att man inte riskerat bli smittad. Restauranger och 
konferensanläggningar m.m. har fått permittera sina anställda. 
Hörselskadades Riksförbund ställde in sin kongress i maj för att de tänker 
på sina medlemmar och måste följa direktiven vad som gäller beträffande 
antalet deltagare på kongressen. Likaså gäller Hörselskadades distrikt i 
Skåne som också har fått ställa in sina möten, årsmöte och andra 
aktiviteter. Vi i föreningen följde förbundets direktiv som man kan följa på 
deras hemsida. Vi har inte haft möten eller aktiviteter för vi är också rädda 
om våra medlemmar. 
 
Vi vet inte hur hösten kommer bli när denna tidning går till tryck så vi vill att 

ni ringer in till expeditionen och tar reda på om de planerade aktiviteterna i 

Snäckan skall genomföras eller inte. 

Vi uppmanar er också att bidraga med att beställa batterier via 

expeditionen så skickar kanslisten hem batterier till er mot en kostnad för 

batterierna men helt fraktfritt. 

 

VAR RÄDDA OM VARANDRA! 

Vid pennan 

Ordförande 

Mikael Larsson 
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KONTAKTPERSONER 
 

 
Yrkesverksamma Mikael Larsson 
 E-post: mikaellarsson6560@gmail.com 
 Christer Lowsky 
 E-post: christer65lowsky@gmail.com 
 
Tinnitus Lisbeth Petersson 
 lisbeth-lippe@outlook.com 
 
Meniére Expedition/Kanslist 
 E-post:hrf.kristianstad@telia.com 
 
Studie- Expedition/Kanslist 
organisatör E-post: hrf.kristianstad@telia.com 
 
Kanslist Carina Olsson                      
                                           
 
 
Snäckanredaktionen: 
Redaktionschef och ansvarig utgivare: 
Lena Andersson 
 
Redaktör: 
Carina Olsson 

 
Övriga i programkommittén: 
Gunnel Niklasson och Lisbeth Petersson 
 

OBS! Pga osäkerhet om programmets genomförbarhet vid tryck , 
reserverar vi oss för eventuella strykningar/ändringar i 

programmet! 
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HRF:S FÖRENING I KRISTIANSTAD 
ARVS-OCH GÅVOFOND 

 
       Fondens huvudsakliga ändamål: 
 
       Att främja hörselhandikappades vård, fostran, vård 
       eller utbildning. 
 
       Att främja vård av behövande hörselhandikappade. 
   
       Att främja vetenskaplig undervisning eller forskning 
       inom hörselhandikappområdet 
 
       Bidrag till fonden kan bestå av gåvor till avlidnas minne, 
      testamente gåvor, donationer eller kontanta bidrag 

 
Bankgiro  5805 - 0949 

 
Välkommen med ditt bidrag! 

 
       Hörselskadades Förening i Kristianstad 
       Arvs- och Gåvofond 
      Bokvägen 7, 291 34 Kristianstad 
     ****************************************************** 
                                              

Du som är medlem i HRF och är 
hörselskadad kan söka stipendium 

ur fonden för utbildning                                                              
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TOLKCENTRALEN 

Tolkarna gör samtal möjliga men deltar inte i dem. Tolkarna har tystnadsplikt.  

Som privatperson boende i Skåne har du möjlighet att boka skrivtolk, TSS 

(Tecken som stöd), teckenspråk och dövblind tolkning helt kostnadsfritt vid egna 

aktiviteter, läkarbesök, släktmiddagar mm  

Vi som förening bokar vid behov tolkar till våra planerade aktiviteter. 
Säg gärna till på expeditionen 044-12 87 20 om du behöver ha skrivtolk. 
 
Ring och boka! Tel: 044 - 194 730 (tal) 
Texttelefon: 040 - 674 8282 
Fax: 044 - 194 750 
Sms: 073 - 01 20 164 
 
Tänk på att vara ute i god tid, ca en vecka före tillställningen! 

 

TELESLINGOR 

  Har du problem att höra när du vistas i offentlig lokal?  

  Är du beroende av teleslinga? 
 
  Det ligger på ditt eget ansvar att kontrollera så att slingan fungerar.    
  Om inte - ta kontakt med berörd personal. 
 
  Om du upplever att ljudnivån är för låg eller för hög eller att slingan  
  inte fungerar vid ditt besök, meddela då HRF:s expedition så 
  undersöker vi varför slingan inte fungerar. 
 
  Om det inte finns någon slinga i den lokal du besöker, anmäl detta 
  till HRF:s expedition på tel: 044 - 12 87 20 (onsdagar 10-16) 
 
  Tillgänglighetsansvarig: Mikael Larsson, mobil: 070-812 36 06 
  E-post: mikaellarsson6560@gmail.com 
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BATTERIER TILL DIN HÖRAPPARAT 
 
 
 

 
 
 

Öppettider för Batteriköp 
Onsdagar kl. 10-12, 13-16 

Om du inte kan komma dessa tider 
ring före besöket så att vi finns på plats. 

Tel: 044-12 87 20  

OBS! Stängt för julledighet 21/12 - 6/1  
 

Priser 
(inom parentes är priset för icke medlem) 

1 karta 35 kr ( 40 ) 
5 kartor 125 kr ( 175 ) 

10 kartor 230 kr ( 330 ) 
Har du svårt att komma kan vi skicka med posten. 

Portokostnad tillkommer. f.n. 22 kr / 10 kartor 
(så länge exp är stängd pga corona skickar vi fraktfritt) 

Ring och beställ  044-128720 
eller mejla! 

hrf.kristianstad@telia.com 
 

Nu kan du även betala med Swish: 123 520 04 07 
 

Bor du i Östra Göinge 
kan du kontakta 

Lena Andersson i Emmislöv som har 
batterier till försäljning 

Telefon: 044-409 22 
 

 

Bor du i Bromölla 
kan du köpa batterier hos 

Camillas fotvård 
Bruksgatan 11 

Telefon:0768-84 82 12 
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NÅGRA TIPS 

Larma 112 via SMS 
 
Den som pga hörselskada har svårt att höra i telefon kan i nödsituation 
larma nödnumret 112 via SMS. För att få använda tjänsten måste man vara 
registrerad hos SOS Alarm. 
Gå in på www. sosalarm. se eller ring   020-364656 för att registrera dig! 
 
Fråga Hörsellinjen 
 
Har du frågor om hörselnedsättning, tinnitus, hjälpmedel, ljudmiljö och 
andra hörselfrågor? Vänd dig till Hörsellinjen Tel. 077-888 000 
 
Registrera dig och få information som kommunen vill delge föreningslivet 
 
 
 

Föreningens  policy 

vid aktiviteter är att 

man får prova på en 

aktivitet ett par 

gånger, därefter är 

det medlemskap som 

gäller 

MEDLEMSINFORMATION 

Hämtning vid kvälls- och helgaktiviteter! 

Du som är äldre och har svårt att ta dig hit på 

egen hand till våra aktiviteter på kvällstid och 

på helger, hjälper vi gärna till. Ring och 

meddela om du vill bli hämtad. Ring i god tid 

på expeditionens öppettider:                                

Tis-ons 10-12, 13-16,   Tel:  044-12 87 20 

 Vill du få information via E-post 

Ibland kan aktiviteter läggas till efter att tidningen gått i tryck. För att informera 

våra medlemmar vid nya eller inställda aktiviteter tänker vi starta en mejllista.  

Skicka ett mejl till: hrf.kristianstad@telia.com och meddela att du vill vara med! 

Välkommen att ge egna förslag på nya aktiviteter!!! 

https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/nyhetsbrev 
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 Recept 

 

 

 

Vill du skänka en slant för att stötta föreningen? 

 

Många bäckar små blir snabbt till en stor å 

Du kan Swisha din gåva till 123 520 04 07 

eller betala in på Bg 917-1653 

märk din insättning med "GÅVA" 

 

Högsbosoppa 

 
Ingredienser: 

1 klick smör 
3 morötter 
1/2 purjolök 
1 brk morotspuré 
(barnmatsburk) 
1 l vatten 
2 Grönsaksbuljong 
Maizenaredning 
3 dl grädde 
Salt 
Peppar 
Oregano 
 

Gör så här: 

Fräs 3 grovt rivna 
morötter tillsammans 
med strimlad purjolök 
och smöret i en gryta. 
Tillsätt morotspuré och 
vatten. Koka upp och 
tillsätt buljongtärningen. 
Red av med 
maizenaredning, tillsätt 
grädden och smaka av 
med salt, peppar och 
oregano. 
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BINGO 

 
 
 
 

I höst spelar vi Bingo vid 3 tillfällen 
Tisdagarna 11/8,  6/10 och 24/11 kl 13.30 

Välkomna! 
 

Ta gärna med en Bingosugen vän! 
4 spel och fika kostar 40:- 

 

 

 

MUSIK QUIZ 

med Carina  
 
 

Tisdagarna 25/8 och 27/10 kl. 13.30 
i föreningslokalen, Bokvägen 7 

 
                 Fika 30 kr  
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hÖSTUTFÄRD 

  

BRIDGE 

Måndagen 7 september kl 13.30 börjar vi spela igen! 
 

Ta gärna med en spelintresserad vän som får prova på. 
Vi spelar varje måndag t.o.m. 7/12. Fika kostar 30:- 

 
Kontakta Per 0734-091777 el. Ingrid 0730-479994 

 

 VATTENGYMPA 

Måndagen 7 september kl 17.00  startar vi! 

Anmäl er direkt till Anne-Li Bengtsson 

Tel. 0762-35 81 77 

12 ggr kostar 350:-/person. 
OBS! Var du med förra terminen som blev inställd efter 

5 ggr betalar du endast 150:-/person denna termin. 
 

 Bg: 917-1653 el. Swish på nr:1235200407 Glöm inte 

ange namn och vattengympa. Behöver du ett 

inbetalningskort eller har frågor ring expeditionen, Tel. 

044-12 87 20 
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Ett komplett utbud av produkter och tjänster för din hörsel 
Vi finns i Kristianstad och  Åhus 

 
Med fokus på kvalité och personlig service arbetar vi med den senaste tekniken för 

att hitta rätt lösning i din vardag och för ditt arbetsliv 
 

Vi hjälper dig med: 

 Hörselbedömningar 

 Hörapparater 

 Hörselprodukter till telefon, TV och andra enheter 

 Hörselskydd för industri och fritid 

 Arbetshjälpmedel 

 Tillbehör till hörapparater 

 Service och rådgivning 

 Hörselinformation till grupper 

 E-butik       https://www.auditus.se/butik/ 

Våra av Region Skåne auktoriserade audionommottagningar hittar du på 

följande adresser: 
 

Kristianstad   C4, Fundationsvägen 17 

Åhus       Glansabovägen 50 - fram till och med 31 augusti 

  därefter flyttar vi till 
  Vallgatan 30 - från och med 1 september 
 

Välkomna att kontakta oss på telefon 010-333 38 80 eller mail info@auditus.se 

Malin, Katarina och Inger 
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Diplomerad Fotvårdare 
Bruksgatan 11, Bromölla 
Öppet enl. överenskommelse 
 

 
    Bruksgatan 11 
 

 

0456-298 00 
 

0708-13 53 70 
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Recept 
 

Nötkaka m. chokladglasyr 
 
 

 

Ingredienser: 

2 ägg 
3 dl strösocker 
100 gr smält magarin 
1½  dl mjölk 
100 gr nötkärnor 
5 bittermandel 
2 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 

 

 

 

 

 

Gör så här: 

Vispa ägg och socker 
poröst, ös i mjölk och 
margarin. Blanda i de 
malda nötterna med 
mjöl och bakpulver. Rör 
ner det i äggsmeten. 
Häll det sedan i en 
smord och bröad 1½ l 
form. Grädda i ugn, 
ca 45 min i 175°C 

Historier 

Ett äldre par sitter i kyrkan. 

Frun viskar till sin man: 

- Jag släppte nyss en fis, 

med den var helt ljudlös. 

Vad ska jag göra nu? 

Maken. 

- Du ska nog byta batterier 

i hörapparaten, älskling. 
 

Gå genast och tvätta öronen, 

Ulf! 

- Det behövs inte, mamma, 

jag har inte använt dom sen 

jag tvättade dom igår 
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UT i det Blå 

 

Tid:   Lördagen den 15 Augusti 

Plats:   Föreningslokalen, Bokvägen 7 kl 9.00 

 

För detta betalar du:   200 kr / medlem 

               300 kr / icke medlem 

Utfärden betalas kontant vid utfärden 

Senast onsdagen den 5 augusti vill vi ha din anmälan via 

telefon 044-12 87 20. 

Den som kan köra med egen bil och ta andra resenärer med sig 

får körersättning. Meddela om du vill åka med någon eller om 

du kan köra.  

Specialkost meddelas samtidigt som anmälan görs 

Anmälan är bindande! 
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Månad Datum Dag Kl Aktivitet Sid 

Augusti 11 Tisdag 13.30 Bingo 10 

 15 Lördag   9.00 Ut i det Blå 15 

 25 Tisdag 13.30 Musik Quiz 10 

September 7 Måndag 13.30 Bridge 11 

 7 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 9 Onsdag 17.00 Preventiva besök 18 

 14 Måndag 13.30 Bridge 11 

 14 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 21 Måndag 13.30 Bridge 11 

 21 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 23 Onsdag 18.00 Tacokväll 18 

 28 Måndag 13.30 Bridge 11 

 28 Måndag 17.00 Vattengympa 11 
Oktober 5 Måndag 13.30 Bridge 11 

 5 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 6 Tisdag 13.30 Bingo 10 

 12 Måndag 13.30 Bridge 11 
 12 Måndag 17.00 Vattengympa 11 
 15 Torsdag 18.00 Höstmöte 20 
 19 Måndag 13.30 Bridge 11 
 19 Måndag 17.00 Vattengympa 11 
 26 Måndag 13.30 Bridge 11 
 26 Måndag 17.00 Vattengympa 11 
 27 Tisdag 13.30 Musik Quiz 10 

 
 
 

Hittar du inget bland höstens aktiviteter som passar just dig? Kom 
gärna med förslag på aktiviteter inför vårens planering.                            

Hälsningar Programkommittén 

Kalender över höstens aktiviteter 
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Månad Datum Dag Kl Aktivitet Sid 

November 2 Måndag 13.30 Bridge 11 

 2 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 9 Måndag 13.30 Bridge 11 

 9 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 12 Torsdag 13.30 Musikunderhållning 24 

 16 Måndag 13.30 Bridge 11 

 16 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 23 Måndag 13.30 Bridge 11 

 23 Måndag 17.00 Vattengympa 11 

 24 Tisdag 13.30 Bingo 10 

 30 Måndag 13.30 Bridge 11 

December 7 Måndag 13.30 Bridge 11 

 13 Söndag 13.00 Lucialunch 29 

 God Jul & Gott Nytt År 
 Expeditionen kommer att hålla Julstängt 21/12 - 6/1 

Behöver du batterier? Tänk på att fylla på lagret i god tid 

  
 

 

 

 

 

Samtidigt som vi vill passa på och tacka alla våra fantastiska 
annonsörer, vill vi uppmana alla våra läsare att gynna dessa. Det är 

med hjälp av dem vi kan ge ut vår medlemstidning 2ggr/år 
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Preventiva 

Onsdagen 9 September kl 17.00 

Plats: Föreningslokalen, Bokvägen 7 

får vi ett efterlängtat besök av 

Maria Bentz, Ansvarig Preventiva hembesök, Kristianstads 

kommun, av henne kan ni få tips och hjälp med era hörapparater. Ta med er 

slang, filter och proppar så kan ni få hjälp att byta. Batterier finns att köpa på 

plats. 

Rebecca  Isaksson,  Hjälpmedelsteknik kommer att visa en del 

hjälpmedel som kan vara bra att känna till, hon kommer dessutom att ha en del 

saker till försäljning samt informationsmaterial om vad som mer finns. Hon kan 

säkert tipsa om lämliga hjälpmedel. 

Kaffe/the/saft och hembakta frallor finns att köpa för 25 kr. 

 
Onsdagen 23 September kl. 18.00 

 
Plats: Föreningslokalen, 

Bokvägen 7 
 

 

Tacobuffé 
 

Kostnad 100 kr 
Bindande anmälan senast 21/9 

 

Tacokväll 

Glöm inte anmäla ev. specialkost. Bordsvatten ingår. 
Ev. Annan dryck medtages.  
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Eftersom medlemstidningen varar ett halvår i 

taget och planeras och trycks i god tid kan det 

tillkomma eller avbokas aktiviteter 

 

Här får du reda på vad som händer i föreningen, vilka 

aktiviteter som vi har inbokade och eventuella 

ändringar. 

Har du inte tillgång till Facebook så är du 

naturligtvis välkommen att ringa, mejla eller titta 

inom på expeditionen. 

 

e-post: 

hrf.kristianstad@telia.com 

tel: 044-12 87 20 
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Kallelse till 

HÖSTMÖTE 

Torsdagen 15 Oktober 

Plats: Föreningslokalen, Bokvägen 7 

Tid: 18.00 

 

Vi håller ett rådgivande möte. 

Disa Lundgren kommer och håller ett intressant föredrag 

för oss. 

Soppa med tillbehör 

Kaffe & kaka 

Lotterier med fina skänkta vinster 

Kostnad 80 kr 

OBS! Glöm inte meddela ev specialkost 
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Några tankar om vänskap 

I hjärtat finns många vänner gömda 

visa dem att de för dig inte är glömda 

Ensam vill ju inte många vara 

fastän vi detta i svåra tider måste klara 

Tänk så roligt det är att få höra från en gammal vän 

trots att det kanske var ganska länge sen 

Ta mod till dig, ring eller skicka ett kort 

visa att du bara är ett litet samtal bort 

----Carina Olsson--- 
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Arbetarnas Bildningsförbund 

Gör en annan värld möjlig 

www.abfskanenordost.se 

0451-49010 
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MUSIKUNDERHÅLLNING 

 

Torsdagen 12 November kl. 13.30 

Plats: Föreningslokalen, Bokvägen 7 

Vi får besök av  

Lena Gustavsson som kommer hit och spelar gitarr 

och sjunger visor för oss. 

 

Det serveras kaffe och kaka 

Kostnad 50 kr 

Anmäl ditt deltagande senast tisdagen 10/11 

Glöm inte anmäla ev. specialkost  

 
 

 



  Sida 
25 

 
  

 

  

 

 

 



  Sida 
26 

 
  

 

  

 

 
 

 

 

 

 



  Sida 
27 

 
  

 

  

 

Barn, unga och vuxna med synnedsättning, blindhet, hörselnedsättning, 
dövhet, dövblindhet eller tinnitus är välkomna till Syn- och, hörsel- och 
dövenheten. 

Vi välkomnar också deras anhöriga och närstående. Remiss från öron 
eller ögonläkare krävs om du inte tidigare haft kontakt med oss. 

Vi erbjuder behandling, stöd och vägledning samt tolkning i 
vardagssituationer där ni kan boka skrivtolk eller teckenspråk- och 
dövblindtolk. Vi ger insatser både enskilt och i grupp, beroende på vad som 
passar och vilka behov personen har. 

Enheterna man kan vända sig till är Hörselenheten barn och ungdom, 
Hörselenheten vuxna,  Dövenheten,  Dövblindenheten, Synenheten barn 
och ungdom eller Synenheten vuxna och Tolkcentralen 
Vi finns på olika platser i Regionen och du når oss allra bäst genom  
www.1177.se där du söker på den enheten som passar ditt behov. 

  

 

 

Hjälper dig med mat till olika 

tillställningar: bröllop, 

student, dop, fest, födelsedag 

osv. 

Hembakt bröd eller kakor till 

kafferepet. Jag erbjuder även 

servering och kökshjälp. 

Vid frågor, sms eller e-post 

Lena Andersson 

Tel: 0734 - 34 09 22 Mejl: emmislov64@gmail.com 

 

Jag finns nu också på Reko-ring i 

Broby och Älmhult 
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Din-XD 

  

LUCIA LUNCH 

 

Söndagen 13 December 

Plats: Föreningslokalen, Bokvägen 7 

Tid: 13.00 

Vi äter jultallrik och gröt med saftsås. 

Kaffe och lussebulle. 

Kaklotteri 

Kostnad 100 kr 

Bindande anmälan senast tisdagen 
den 8 december till exp 044-12 87 20 

Glöm inte meddela ev. specialkost 
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Kyrkvägen 1 B - Näsum 

Tel 0456-249 44 
0733615344 

Auk. Hårolog Anita 
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HRF I KRISTIANSTAD 

Besöksadress Expeditionens öppettider: 
Bokvägen 7  Tisd - Onsd kl. 10-12 och 13-16 
291 34 Kristianstad Samt Övrig tid vid aktiviteter  
Telefon: 044-12 87 20 Lunchstängt 12 -13 
  Batteriförsäljning onsdagar 
    

E-post: hrf.kristianstad@telia.com 
Hemsida: www.hrf.se/kristianstad 

Facebook: www.facebook.com/hrfkristianstad 
Bankgiro 917-1653 

Swish 123 520 04 07 
 

Föreningslokalen 
ligger 
i källarlokalen i huset 
som ligger en bit in 
bakom parkeringen. 
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När du köper 2för1 från 795 kr får du det billigaste paret gratis, oavsett val av glas och tillval (enligt ordinarie prislista) 

2för1 är personligt och kan inte delas med någon annan. Enkelslipade standardglas (index 1,5) ingår i priset. Eventuell 

synundersökning ingår inte. Kan inte kombineras med andra erbjudande  ©2018 Specsavers 


