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Ordförande har ordet 

Vilken sommar, vilken värme!  Jag hoppas att Ni alla har njutit på något sätt, även om det varit 

lite för varmt ibland. 

Men nu stundar hösten och med den många roliga händelser. 

När ni får detta Infoblad har Höstupptakten den 1 september redan varit och jag hoppas att 

många av oss då deltagit i guidningen på Skomuséet i Kumla med den efterföljande lunchen på 

Goda Rum vid Kumlasjön. 

Valstugorna har öppnat runt om i kommunerna och föreningarna kommer att på olika sätt 

uppvakta samtliga partiers politiker för att medvetandegöra dem om brister vad gäller 

tillgänglighet för hörselskadade, som fortfarande finns i vårt samhälle i dag.  

Den 20 september är alla välkomna till Föreningarnas Hus i Örebro kl. 15.00 alternativt kl. 18.00 

för att lyssna på information om TERA – telefonsamtal med automatisk tolk, dvs. den textar det 

motparten säger. Se annons i bladet. Spännande! 

Den 12 oktober skall ett 40-tal medlemmar åka till Brevens Bruk och se Peter Flacks revy inkl. 

mat. Trevligt att så många vill vara med på vår resa. 

Vecka 42 är det som vanligt Hörselvecka med Hörselskadades dag lördag den 20 oktober. 

Föreningarna bjuder på diverse aktiviteter runt om i länet. 

”Slingkollen” fortsätter under hösten och anmäl till er förening om ni hittar brister vad gäller 

hörslingor i publika lokaler runt om i länet.  

Vi vill fortsätta värva nya medlemmar och är tacksamma för att ni sprider information om vad 

HRF står för. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.  

Välkomna att höra av Er med frågor och tips! 

En skön höst önskar jag Er alla! 

 

Lena Wiklander 

Ordförande 

Hörselskadades distrikt i Örebro län 



 

2 

Gemensamma aktiviteter för alla medlemmar i distriktet 

Träffar för yrkesverksamma 

Bowlingkväll  

Denna termin försöker vi sprida ut våra bowlingdagar så att det ska passa våra medlemmar. 

Tider: Tisdag den 25 september kl. 18.00 

Onsdag den 31 oktober kl 18:00 

Torsdag den 29 november kl 18:00 

Plats: Strike & Co, Östra Bangatan 7, Örebro 

Pris: Endast 20 kr/medlem 

Anmälan senast en vecka innan till Jonas Olsson via e-post 

jonasol@hotmail.com eller 0709 38 52 57 (sms).  

Max 16 platser så först till kvarn gäller. Samling 15 minuter 

innan för byte av skor och val av klot. Vi ses! 

Restaurangbesök 

Tid: Onsdag 24 oktober kl. 18.00 

Plats: Fredrik Gourmé, Ånstagatan 5, Örebro 

Tid: Onsdag 21 november kl. 18.00 

Plats: Stallyktan, Södra Strandgatan, Örebro 

Anmälan senast onsdag 10 oktober respektive onsdagen den 7 november till kansliet via e-post 

hrf-t-lan@bahnhof.se, telefon 019-673 21 60 eller 0703 99 45 70 (sms). 

 

Upplever du svårigheter i din vardagskommunikation på 
grund av nedsatt hörsel? 

Audiologiska kliniken anordnar under hösten en kurs med temat ”Aktiv kommunikation”. Syftet 

är att man i grupp får lära sig mer om sin hörselnedsättning och vad man kan göra för att under-

lätta kommunikationen. Anhöriga är välkomna att delta. 

För att få ytterligare information kan du kontakta din audionom eller nedanstående 

kontaktpersoner: 

Erica Hodin   Åsa Skagerstrand 

erica.hodin@regionorebrolan.se asa.skagerstrand@regionorebrolan.se 

 

Nya hyss med Hjalmar 

Det är nu fullbokat till Brevens Bruk den 12 oktober. Buss utgår från Karlskoga busstation kl 

18:00, stopp i Lanna kl 18:20 och vid Resecentrum i Örebro kl 18:40. Buss avgår även från 

Askersund  kl 17:45 med stopp i Resecentrum i Kumla kl 18:45. Betalning görs till HRF 

distriktet på Plusgiro: 872247-2, 500 kr/person, uppge namn. I pausen får vi fika med smörgås. 

Tänk på att inte parfymera er eftersom det finns allergiker med på bussen.

mailto:asa.skagerstrand@regionorebrolan.se
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Demo av TERA-textade telefonsamtal 

 T-Meeting i samarbete med HRF Örebro och Dövas förening i Örebro 

bjuder in dig till två olika tider för demonstration. Välj tid som passar dig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett hårresande teatersällskap   

August Blanches klassiskalustspel i vår egen 

tappning med mycket musik och mystik.  

 

4 november kl 13:00 samt 9 november kl 19:00.  

Hörslinga finns och är skrivtolkad.  

 

Pris 400 kr inkl förrätt, varmrätt och kaffe med bit. 

Ring 0768-229 300 eller mejla 

info@lekebergsrevyn.se 

 

Förbundskansliet och UH har flyttat 

Nya adressen är Isfjordsgatan 30 B, Kista.  

Postadress: HRF, Box 1068, 164 25 Kista 

TERA - textade telefonsamtal  

 

Världsledande ny teknik med inbyggd automatisk AI-

tolk som gör att hörselnedsatta kan ringa vanliga 

telefon-samtal. Mottagaren använder sin vanliga 

telefon. Du har vanligt telefonnummer och texten 

sparas. 

Ring samhällstjänster direkt med TERA 

 

Kan användas istället för texttelefoni och för samtal 

som bygger på tonval och återuppringning, 

exempelvis 112, 1177, bank och företag. TERA kan 

använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni 

och texttelefoni. 

Torsdagen den 20 september  kl. 15:00 /  kl. 18:00 

Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 

Skrivtolkar, teckenspråkstolkar och hörslinga finns i lokalen 

https://www.google.com/maps/place/Slottsgatan+13,+440+30+Marstrand/@57.8882947,11.5883416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46457c2cd2d76ce5:0xf0e55a9e1815119d!8m2!3d57.8882947!4d11.5905303
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Hörselskadades förening 
i Karlskoga-Degerfors 

Rapport från Karlskoga-Degerfors 

Sommaren går mot sitt slut och hösten kommer smygande med lingon och svampplockning. En 

härlig tid. 

Hjälpmedelsdag 

Onsdagen den 26 september anordnas det en hjälpmedelsdag på Karlskoga lasarett. Många av 

handikappföreningarna deltar. 

Anhörig och äldre dagarna i Karlskoga 

Onsdagen 3 oktober kl. 14:30-17:00 blir det mässa i Källaren, Folkets Hus 

Där kan du prova på olika träningsformer, testa din aktivitetsförmåga, provsmaka olika typer av 

kost, m,m. 

Mässan inleds med föreläsning i teatersalongen kl. 13:30 

Temat är mat, medicin och motion 

Hörselcafé 

16 oktober kl. 14:00 träffas vi i föreningslokalen vid Skrantahöjdstorget. 

Vi träffas över en kopp kaffe och pratar hörsel 

Här kan du köpa billiga batterier. 

Hörselns dag 

Lördagen den 20 oktober kl. 10:00-13:00 finns vi på 39:an, Kungsvägen 39 i Karlskoga. 

Där kan du göra ett enkelt hörseltest och få information. 

Höstmöte 

Söndagen den 25 november har vi vårt höstmöte. Kallelse skickas ut senare. 

 

Önskar er alla en härlig höst. 

Hälsningar  

Monica Gustafsson 

Ordförande  

Kontaktperson: Monica Gustafsson, ordförande 

Telefon: 0727 37 60 30 

E-post: ainamonica@hotmail.com 

Hemsida: www.hrf.se/karlskoga-degerfors 
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Hörselskadades förening 
i Sydnärke 

Rapport från Sydnärke 

Kära medlemmar! 

 

Hösten har gjort sitt intåg och vi har nu laddat upp våra batterier. 

Vi har redan kört igång med att vara med på Kumladagen i lördags, där ca 20 personer ville testa 

hörseln. Vi fick även tre nya medlemmar och det är vi väldigt glada över. 

Seniordagar 

Det som är klart nu inför hösten är att vi kommer att vara med på olika Seniordagar. Först är det i 

Kumla den 1 oktober , Åsbro den 4 oktober och till sist i Lekeberg den 9 oktober. 

Hörselskadades dag 

Hörselskadades dag är den 20 oktober i år och vi kommer att fira det under den veckan. 

 

Tisdag den 16 oktober är det Hörselcafé på Träffen i Fjugesta mellan 14:00-16:00 

tillsammans med kommunens hörselombud. Vi kommer även att ha hörseltest för 

allmänheten mellan 17:30-20:00 på Träffen i Fjugesta samma dag. 

 

Det blir även hörseltest i Askersund den veckan men i skrivande är det inte klart vilken dag det 

blir.  

Höstmöte 

Höstmötet infaller den 20 november och då är vi på Kvarngården i Kumla. Efter mötet äter vi 

en julsmörgås och lyssnar på Rolf Berg när han föreläser om internationella humanitära insatser. 

Rolf Berg föreläste förra hösten i Kumla och det var så bra så vi har bjudit in honom igen! 

Så missa inte det! 

 

Kontaktperson: Ewa Larsson, ordförande 

Telefon: 019-29 48 33, 0703 79 48 33 

E-post: ewa_vidi@hotmail.com 

Hemsida: www.hrf.se/lekeberg 
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Hörselfrågor 

Vi ska även försöka visa upp oss i Laxå och Hallsberg och samtidigt leta efter någon/några som 

kan representera och bevaka våra hörselfrågor i kommunala funktionshinderråden i respektive 

kommun. Vet ni någon lämplig person så hör av er! 

 

Lekebergs revyn ställer även upp i år med skrivtolka revyer, se distriktets sida. 

 

Vi fortsätter också med att kontrollera alla slingor i våra kommuners offentliga lokaler. På tur nu 

är Kumla i höst. 

 

Under alla höstens sammankomster säljer vi naturligtvis batterier 

För medlemmar kostar 5 fp batterier 100 kr och 25 kr för 1 fp. 

Är man inte medlem kostar 4 fp 100 kr och 35 kr för 1 fp. 

 

Hälsningar 

Ewa Larsson 

Ordförande 

HRF Sydnärke -Askersund , Kumla och Lekeberg   

 

Kontaktperson i Kumla: 

Åsa Berg Oscarsson 

0731 82 03 52 

asa.oscarsson@telia.com 

 

Kontaktperson i Askersund: 

Lars-Ove Wren 

0583-146 30, 0702 48 86 84 

larsove.wren@telia.com 

 

Manusstopp för nästa Infoblad: 

Måndagen den 22 oktober 

Material skickas till: 

HRF i Örebro län 

Mellringevägen 120 B 

703 53 Örebro 

E-post: hrf-t-lan@bahnhof.se 

Telefon: 019–673 21 60 

Vill du ha Infobladet via e-post? 

Meddela din e-postadress till kansliet så kan 

du få Infobladet i färg levererat som pdf. 

Har du bytt e-postadress  

eller nyss skaffat en? 

Glöm inte mejla den också till 

medlemsregistret@hrf.se. 

 



 

7 

 

Hörselskadades förening 
i Örebro 

Caféträffar 

Vi fortsätter med våra uppskattade fikaträffar första måndagen i varje månad. För dig som är 

nybliven medlem är det ett trevligt sätt att lära känna andra hörselskadade under trivsamma 

former. Vi ses på café Mummel & Mums på Stadsbiblioteket vid Olof Palmes torg. Flera 

busslinjer har hållplats precis utanför. 

Måndag 3 september, 1 oktober, 5 november samt 3 december kl. 15:00 

Vi har även caféträffar på kvällstid 

Denna gång är vi på Hälls på Stallbacken. Tisdagar kl 18:00.  

11/9, 9/10, 13/11 samt 11/12. Cafévärd är Robert Branting.  

Slingkollen fortsätter 

Under våren har vi kartlagt ett antal lokaler där vi vet att det finns teleslinga. Lagen kräver ju 

teleslinga i ny- och ombyggnad av samlingssalar som rymmer 50 personer eller fler. I de lokaler 

vi besökt ser vi att den ibland fungerar men ofta finns det brister, både i funktionen och i den 

praktiska hanteringen och i informationen om att den finns. 

Det finns ju många samlingssalar som vi inte känner till. Det kan vara hos studieförbund, i 

bygdegårdar, i teaterlokaler m m. Vi behöver tips från er medlemmar! Har du varit i en 

samlingssal där du inte kan kan höra p g a avsaknad av slinga eller att den inte fungerar så hör av 

dig till Marianne på vårt kansli så kommer vi och testar. Tel. 019-6732160 eller E-post: hrf-t-

lan@bahnhof.se 

Seniorfestivalen 2018 

Under vecka 40 är det återigen dags för Seniorfestival i Örebro. Vi har som vanligt lämnat våra 

synpunkter på hur aktiviteter ska planeras så att det blir möjligt för oss att delta. T ex ska det vid 

alla föreläsningar finnas slinga och vid resor/utflykter ska det finnas tillgång till guideutrustning 

( sändare hos guiden och halsslinga och mottagare hos den som har nedsatt hörsel ). Kolla i 

programmet och meddela arrangören i förväg om du behöver guideutrustning ( ska finnas 

kontaktuppgifter i programmet ). 

Vår förening kommer att ha ett informationsbord under lördagens mässa i Conventum Arena. 

Vill du vara med och bemanna bordet så hör av dig till Marianne på kansliet. 

Hörselskadades dag 

Lördagen den 20 oktober firas Hörselskadades dag över hela landet. Vi kommer att vara på 

Stadsbiblioteket i Örebro mellan kl. 11 och 15 och erbjuda hörseltest och information. 

Audionom Åsa Skagerstrand kommer att hålla en kort föreläsning på temat Aktiv 

kommunikation. Mera info kommer under ”Föreningsnytt” i NA lite senare. Håll utkik där! 

Kontaktperson: Birgitta Svensson, ordförande 

Telefon: 0735 89 01 64 (sms) 

E-post: birgitta_svensson50@hotmail.com 

Hemsida: www.hrf.se/orebro 
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Kalendarium 

Dag  Aktivitet Tid Plats Förening 

September 

Må 3 Caféträff 15:00 Mummel & Mums Örebro 

Ti 11 Caféträff 18:00 Hälls, Stallbacken Örebro 

To 20 Demo av Tera-textade tel.samt. 15:00 Föreningarnas hus Distriktet 

To 20 Demo av Tera-textade tel.samt. 18:00 Föreningarnas hus Distriktet 

Tis 25 YV-träff: Bowling 18:00 Strike & Co. Distriktet 

On 26 Hjälpmedelsdag  Karlskoga lasarett Karlskoga-Degerfors 

Oktober 

Må 1 Caféträff 15:00 Mummel & Mums Örebro 

Må 1 Seniordag  Kumla Sydnärke 

On 3 Anhörig och äldredagarna 14:30 Källaren, Folkets hus Karlskoga-Degerfors 

To 4 Seniordag  Åsbro Sydnärke 

Tis 9 Caféträff 18:00 Hälls, Stallbacken Örebro 

Tis 9 Seniordag  Lekeberg Sydnärke 

Fr 12 Nya hyss med Hjalmar & gänget 19.30 Brevens Bruk Distriktet 

Ti 16 Hörselcafé 14:00 Skrantahöjdstorget Karlskoga-Degerfors 

Ti 16 Hörselcafé 14:00 Träffen, Fjugesta Sydnärke 

Ti 16 Hörseltest 17:30 Träffen, Fjugesta Sydnärke 

Lö 20 Höselns dag 10:00 39:an, Kungsvägen 39 Karlskoga-Degerfors 

Lö  20 Hörselskadades dag 11:00 Stadsbiblioteket Örebro 

On 24 YV-träff: Restaurangbesök 18:00 Fredrik Gourmé Distriktet 

On 31 YV-träff: Bowling 18:00 Strike & Co. Distriktet 

November 

Må 5 Caféträff 15:00 Mummel & Mums Örebro 

Ti 13 Caféträff 18:00 Hälls, Stallbacken Örebro 

Ti 20 Höstmöte  Kvarngården, Kumla Sydnärke 

On 21 YV-träff: Restaurangbesök 18:00 Stallyktan Distriktet 

Sö 25 Höstmöte Kallelse skickas ut senare Karlskoga-Degerfors 

To 29 YV-träff: Bowling 18:00 Strike & Co. Distriktet 

December 

Må 3 Caféträff 15:00 Mummel & Mums Örebro 

Ti 11 Caféträff 18:00 Hälls, Stallbacken Örebro 


