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Hörselskadades distrikt i Örebro län Telefon: 019–673 21 60, 0703 99 45 70 (sms) 
Mellringevägen 120 B E-post:  hrf-t-lan@bahnhof.se 
703 53 Örebro Webb:  www.hrf.se/orebrolan 

Ordförande har ordet 

Välkomna till ännu ett Info-blad! 

Solen strålar och värmer på dagarna och vi byter återigen till sommartid på våra klockor, kanske 

något som försvinner om ett par år om Sverige väljer vintertid som normaltid framöver. 

2018 reste distriktets styrelser på en tvådagars resa i början av maj med gott resultat.  I år bjuder 

vi in såväl yrkesverksamma medlemmar som icke medlemmar till en trevlig dag tillsammans för 

att öka kunskapen och medvetenheten om HRF:s viktiga arbete. Mer information om detta följer 

inom kort. 

HRF Sydnärke är en aktiv förening, som söker medlemmar och arbetsgruppdeltagare i 

Askersund, Hallsberg och Laxå för att få full representation i länet.  Om ni har vänner och 

bekanta på dessa orter är vi glada om ni försöker få med dem i HRF. 

Slingkollen är fortfarande i full gång.  Även i denna fråga arbetar vi med hela länet och har ni 

problem med slinga i någon publik lokal är ni välkomna att höra av er till er egen förening eller 

till vårt kansli. 

Höstupptakten är i år förlagd till Nora med en guidad promenad i Maria Langs fotspår.  För den 

som vill finns möjlighet att under våren delta i den egna föreningens läsecirkel med böcker av 

och om Maria Lang. Välkomna att vara med på båda aktiviteterna. 

Programgruppen funderar vidare på ett trevligt program för hösten.  Läs mer om detta längre 

fram i Info-bladet och glöm inte att anmäla er, om ni är intresserade. 

I mitten av maj träffas fyra närliggande län för att diskutera gemensamma frågor. Mer om detta i 

nästa blad. Och i slutet av maj är det återigen dags för mig att delta i Förbundsmöte i Stockholm. 

Även om detta återkommer jag i nästkommande Info-blad. 

En härlig vår och en skön sommar (fast kanske inte lika varm som i fjol) tillönskar jag er alla. 

 

Lena Wiklander 

Ordförande Hörselskadades distrikt i Örebro län 
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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. 

Dag:  Tisdag  23 april 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: Torsdag 25 april kl. 18.00 

Plats: Fratelli, Nygatan 34, Örebro 

Anmälan senast 11 april till kansliet via e-post hrf-t-lan@bahnhof.se,  

telefon 019-673 21 60 eller 0703 99 45 70 (sms). 

 

”Att vara yrkesverksam och ha en hörselnedsättning” 

HRF´s Örebrodistrikt bjuder in både medlemmar och ännu icke medlemmar till en temadag 

lördagen den 18 maj. Det kommer även att läggas ut på Örebroföreningens facebooksida. 

Inbjudan och program skickas separat till berörda. Vi hoppas på stor uppslutning till en intressant 

dag. 

Välkommen! 

 

Distriktet informerar 

Besök våra webbplatser 

Karlskoga-Degerfors:  hrf.se/karlskoga-degerfors 

Sydnärke:   hrf.se/kumla   

hrf.se/lekeberg 

Örebro:   hrf.se/orebro 

Örebrodistriktet: hrf.se/orebrolan 

 

Besök även HRF Sydnärke eller Hörselskadades förening i Örebro på Facebook.  
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Höstupptakt lördagen den 7 september 

Hörselskadades distrikt inbjuder sina medlemmar till Nora 

på årets höstupptakt. 

Klockan 10.00 samlas vi på torget vid vattenfontänen. 

Klockan 10.15 kommer Ove Hoffner att ta med oss på en 

guidning i Maria Langs fotspår. 

Distriktet betalar guidningen som tar ca en timme. 

Vi tar med guidväskorna så att alla kan höra bra. Vid 

behov av tsp tolk anmäl det vid anmälan. 

Därefter går vi till Nora Stadshotell och äter dagens 

helglunch som var och en betalar. Kostnad 125 kr.  

 

 

Denna helg är kulturrundan Ljusstråk i Nora och det finns 

mycket att titta på. Ett besök på Bryggeriet där det finns 

många utställningar kan rekommenderas. 

 

Samåkning med bil där man kan kontakta respektive 

förening för skjuts. 

 

 

 

I Kvarteret Bryggeriet kan du besöka öppna 

ateljéer och verkstäder. Här kommer du nära 

tillverkningen och kan shoppa lokala hantverk 

och delikatesser direkt från hantverkarna själva. 

Njut av förstklassig mat, dryck och fika på 

områdets restaurang eller café. Från maj till 

september visas konstutställningar på fyra 

våningar i det gamla Bryggerihuset, vilket också är områdets landmärke. Eller varför inte bara 

strosa runt i de vackra kulturmiljöerna? 

 

Anmälan till kansliet senast 19/8. Tel. 019-673 21 60, E-post:hrf-t-lan@bahnhof.se  
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Hörselskadades förening 
i Karlskoga-Degerfors 

Rapport från Karlskoga-Degerfors 

Den 10 mars hade vår förening årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Skrivtolkar var på plats. 

Det underlättade mycket för oss. 19 medlemmar var närvarande. Sivert Gustafsson visade bilder 

från gamla Karlskoga och Bofors. Mötet avslutades med kaffe och ett lotteri. 

Hörselcafé 

Torsdagen den 11 april kl. 14.00 blir det hörselcafé i lokalen på Skrantahöjdstorget då vi träffas 

och trivs över en kopp kaffe. 

Du kan ta med en vän som vill hörseltesta sig men då måste du anmäla senast den 9 april så vi 

vet om vi ska ta med utrustning för detta. 

Här kan du passa på att köpa batterier billigt till din hörapparat. 

Bokcirkel 

Du som är intresserad av Maria Langs böcker kan höra av dig till Monica för mera information. 

Första träffen är den 18 april kl. 14.00 i lokalen Skrantahöjdstorget. 

Vårmarknad. 

Vårmarknaden anordnas tillsammans med andra handikapp-föreningar i foajén på Karlskoga 

Lasarett den 8 maj kl. 09.00-14.00.  

Vi tar tacksamt emot saker som vi kan sälja, tex hembakat bröd, handarbete m.m. Ta kontakt 

med Monica om du vill skänka något. Kontaktuppgifter hittar du här ovan. Tack på förhand. 

Sommarutflykt 

Onsdagen den 26 juni åker vi till Askersund. 

Den som vill kan åka med båten Wettervik. Priset är 175 kr. Båten utgår från hamnen kl. 13:00 

och kör ut till Stora Hammarbron och är åter kl.14:30. Fika finns att köpa på båten.  

Den fina hembygdsgården besöker vi och där finns lunchservering. Vi kan titta på alla gamla 

vackra hus och även växtodlingar. 

Vi fikar på det spännande konditoriet Tutingen vid torget innan hemfärd. 

I Askersund finns också Venuschoklad, med egentillverkade läcker-heter, väl värda ett besök. 

Vi samåker från parkeringen på Nobel kl. 10:00 och är i Degerfors vid Smältarbyggningen 

kl.10:20. 

Anmälan till Monica, telefon 072-7376030 senast den 15 juni. 

 

Jag önskar er alla en härlig vår. 

 

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 

Vi har precis haft vårt första årsmöte efter sammanslagningen. Roligt att så många kom till det 

här mötet! Vi har försökt att visa upp oss på olika platser i Sydnärke den senaste månaden och 

det kommer vi att fortsätta med.  

Slingan har fungerat på de flesta platserna där vi har varit men när det kommer till 

musikunderhållning då har de med sig egna ljudanläggningar och kopplar inte in det i lokalens 

ljudanläggning. Då hör man ju inte vad de sjunger och inte heller mellansnacket! På ett ställe 

berättade de roliga historier men vi hörde aldrig poängen för det försvann i och med att folk 

skrattade. Det var inte kul.. Blir ni också drabbade så påtala det till arrangören/föreningen så 

kanske det fungerar till nästa gång i alla fall och även upplysa de som har med egna 

ljudutrustningar om det. 

Jag var på Sjöängen i Askersund i lördags och lyssnade på bl.a. Askersunds Manskör, Caroline 

af Ugglas och Carl Jan Granqvist som var konferencier och där var slingan kanon! 

Musiken var väldigt högt först så de nästan dränkte kören när jag hade apparaten i M läge, 

kopplade då om till T läge och då räddade slingsystemet mig att jag hörde vad de sjöng och 

musiken var i bakgrunden istället! 

 

Vårens batteri försäljning 

Lekeberg 

Lördag den 13 april på Träffen, Fjugesta kl 11.00-12.30 

 

Kumla 

 Tisdag den 23 april på Kvarngården Kumla kl 12.00-13.30 

 

Askersund 

 Vi kommer att vara där vecka 20 se bifogad sida. 

 

För medlem: 

25 kr för en karta och 5 kartor 100 kr, 1 kartong 200 kr för orange och bruna batterier. 

675 batterier kostar 35 kr för en karta, 5 kartor 150 kr, 1 kartong 300 kr 

 

Icke medlem: 

35 kr för en karta, 3 fp 100 kr, 1 kartong  300 kr av orange och bruna batterier. 

675 batterier kostar 50 kr för 1 karta, 3 kartor för 140 kr, 1 kartong 420 kr 

 

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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Slingkoll blir det under våren på olika platser i Sydnärke. Har ni problem med någon lokal så hör 

av er till oss så kommer vi dit och försöker hjälpa er med det. 

Höstupptakten för länets HRF-föreningar är detta år förlagd till den vackra sommarstaden Nora. 

Det blir bland annat en guidad tur i ”Maria Langs fotspår” lördagen den 7 september. 

Vi kommer att ha en bokcirkel och lära oss mera om Maria Lang under våren för att förbereda 

oss inför utflykten. Glöm inte att anmäla dig till Ewa Larsson. Tel. 0703794833 (sms) eller ring 

efter kl. 18.00. 

Du kan även mejla: ewa_vidi@hotmail.com 

 

Ha nu en trevlig vår! Glöm inte att besöka vår facebooksida! 

 

Hälsningar 

HRF Sydnärke/Styrelsen genom Ordförande Ewa Larsson 

 

 

 

 

Kontaktperson i Kumla:    Kontaktperson i Askersund: 

Åsa Berg Oscarsson    Lars-Ove Wren 

0731 82 03 52   0583-146 30, 0702 48 86 84 

asa.oscarsson@telia.com    larsove.wren@telia.com 

 

 

Kontaktperson I Lekeberg: 

Ewa Larsson 

019-29 48 33, 0703 79 48 33 

ewa_vidi@hotmail.com 
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Hörselskadades förening 
i Örebro 

Caféträffarna flyttar ut 

Nu när vårsolen börjar värma känns det skönt att fika utomhus. Vi flyttar därför våra fikaträffar 

till Stadsträdgårdens café. Måndag den 6 maj och måndag den 3 juni kl. 15. Varmt välkommen! 

Caféträffar kväll 

Vi är på Hälls på Stallbacken torsdagar kl 18:00. 11/4, 9/5, 8/8 och 12/9.  

OBS! Söndag den 9/6 kl 14:00 träffas vi på Stadsträdgården. 

Cafévärd är Robert Branting.  

Välkommen! 

Vårutflykt till Oset 

Oset och Rynningeviken är ju fantastiska utflyktsmål nära stan. 

Vi tar en cykeltur i sommarfagra omgivningar söndagen den 2 juni. 

Samling vid Karl Johanstatyn vid Slottet kl. 14.30 för gemensam tur österut. Den som föredrar 

att promenera kan göra det eller ta bussen (nr 22) mot Naturens hus. 

Cyklister och gångare ses vid Naturens hus kl. 15. Medtag eget fika. Man kan välja att stanna vid 

Naturens hus eller cykla/promenera vidare. Det finns fina rastplatser i omgivningarna.  

Bokcirkel 

Höstupptakten för länets HRF-föreningar är detta år förlagd till den vackra sommarstaden Nora. 

Det blir bland annat en guidad tur i ”Maria Langs fotspår” lördagen den 7 september. 

Vill du veta mera om Maria Lang och hennes författarskap? Anmäl dig då till vår bokcirkel som 

planeras i samarbete med ABF. Vi läser några av hennes böcker och samtalar om berättelserna 

som ofta utspelar sig i det fiktiva ” Skoga ”, som egentligen är Nora. 

Vi ses nedanstående datum på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 i Örebro. 

Måndag 15 april, måndag 6 maj, onsdag 22 maj, måndag 10 juni samt måndag 26 augusti kl. 18-

20. Anmälan till Marianne på kansliet senast den 11 april. 

80-årsjubileum för Hörselskadades förening i Örebro 

Redan 1939 bildades vår förening. Det vill vi naturligtvis fira med en fest lördagen den 21 

september kl. 17-21 på Restaurang Svampen. 

Boka in tiden redan nu. Inbjudan och mera information kommer i nästa Infoblad. 

 

Vi önskar alla en GLAD PÅSK! 

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 

April 

To 11 Caféträff kväll 18.00 Hälls Stallbacken Örebro 

To 11 Hörselcafé 14:00 Skrantahöjdstorget Karlskoga-Degerfors 

Lö 13 Batteriförsäljning 11.00 Träffen, Fjugesta Sydnärke 

Må 15 Bokcirkel (första träffen) 18.00 Föreningarnas hus Örebro 

To 18 Bokcirkel (första träffen) 14.00 Skrantahöjdstorget Karlskoga-Degerfors 

Ti 23 YV-Träff - Bowling 18.00 Strike & Co Distriktet 

Ti 23 Batteriförsäljning 12.00 Kvarngården, Kumla Sydnärke 

To 25 Restaurangbesök, YV-gruppen 18:00 Fratelli Distriktet 

Maj 

Må 6 Caféträff dag 15.00 Stadsträdgården Örebro 

On 8 Vårmarknad 09.00 Karlskoga lasarett Karlskoga-Degerfors 

To 9 Caféträff kväll 18.00 Hälls Stallbacken Örebro 

Lö 18 Temadag, Yrkesverksamma   Distriktet 

Juni 

Sö 2 Vårutflykt till Oset 14.30 Karl Johanstatyn Örebro 

Må 3 Caféträff dag 15.00 Stadsträdgården Örebro 

Sö 9 Caféträff kväll 14.00 Stadsträdgården Örebro 

On 26 Sommarutflykt Askersund 10.00 Parkeringen på Nobel Karlskoga-Degerfors 

Augusti 

To 8 Caféträff kväll 18.00 Hälls Stallbacken Örebro 

September 

Lö 7 Höstupptakt 10.00 Nora Distriktet  

To 12 Caféträff kväll 18.00 Hälls Stallbacken Örebro 

Lö 21 80-årsjubileum 17.00 Svampen Örebro 

 

Manusstopp för nästa Infoblad: 

Måndagen den 26 augusti 

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. 

 


