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Välkommen till HRF Örebro 

En fin men annorlunda sommar börjar lida mot sitt slut. 

Dagarna blir allt kortare men fortfarande kan vi få en 

härlig Brittsommar ända in i oktober. Det här 

programbladet blir inte heller riktigt som vanligt. Vi har 

fått ställa in en hel del planerade aktiviteter under 

hösten, bland annat två teaterresor, som 

förhoppningsvis kan genomföras nästa år. Vi har istället 

valt att ha informella möten och utomhusaktiviteter, alla 

med ambitionen att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. På vår hemsida 

(www.hrf.se/orebro) och på Facebooksidan 

”Hörselskadades förening i Örebro” kommer vi att 

fortlöpande informera om olika aktiviteter. Håll även 

utkik i Nerikes Allehanda under rubriken 

”Föreningsnytt”. 

Väl mött i höst och ta hand om varandra! 

Birgitta Svensson 

Ordförande 

 

 

 

 

http://www.hrf.se/orebro


Caféträffar dagtid i Örebro 

Första måndagen varje månad kl. 15.00 med start 5 
oktober. Vi ses på Sveas konditori på Stortorget. 
 
Välkomna! Ingen föranmälan. 

 

Caféträffar kvällstid i Örebro 

Andra torsdagen varje månad kl. 18.00 (10 sep, 8 okt, 12 
nov, 10 dec, 14 jan och 11 feb) 
 
Vi ses på Hälls konditori, Stallbacken.  
 
Välkomna! Ingen föranmälan! 
 

Naturvandring vid Rynningeviken – Oset 

Vi träffas vid Naturens hus söndagen den 13 september 

kl. 11.00 för en promenad i omgivningarna. Stadsbuss nr 

22 stannar vid Naturens hus. Tag med eget fika. Ingen 

föranmälan.  

 

Höstmöte / Julfest 

Söndagen den 6 december kl. 14 – 17.  
Örebroföreningens höstmöte / julfest på Restaurang 
Svampen.  



Underhållning, julsmörgås och kaffe med tårta. Lotteri 
med fina priser.  
Anmälan till kansliet senast 30 november. Se rutan 
längst ned i bladet. 
 

 
Några ord från Lena Wiklander, 
distriktsordförande 
 
Till distriktets medlemmar! 
Våren och sommaren har känts långa för många i riskgrupp 
av olika anledningar.  Att inte få träffa barn, barnbarn och 
vänner som man brukar, utan hoppats på att vädrets makter 
skulle göra ”utefikat” möjligt ytterligare en gång har varit 
räddningen för många av oss. Hösten har börjat både vad 
gäller väder och mörker och då känns det trevligt att se fram 
emot de aktiviteter som HRF kan genomföra trots Covid-
19.Höstupptakten den 29 augusti i Karlskoga var ett sådant 
exempel. Vi hoppas på fler gemensamma upplevelser under 
hösten. Tag chansen att få träffas om än på avstånd. 
Ta hand om er och låt oss hoppas på bättre tider inom kort! 

 

Lena Wiklander 
 

Gemensamma aktiviteter för HRF 

Örebrodistriktet 

NYHET! Boule 



Kom med och spela boule! Plats är Oskarsparken i Örebro. 
Faller detta väl ut så kanske vi kan göra det på flera orter i 
länet.  
 
Tisdag 15 september kl. 18.00  
Lördag 26 september kl. 15.00 (obs! anmälan senast torsdag 
24 sep)  
Tisdag 13 oktober kl. 18.00  
Anmälan till Sif på kansliet dagen innan! 

 

Kurser hos ABF 

Kurs i datakunskap/smartphone/Ipad 
 

Kurs i teckenspråk för nybörjare 
 
I skrivande stund har vi ingen information om kurserna blir av 
eller ej. Om du är intresserad av dessa kurser hör gärna av dig 
till Sif på kansliet.  

 

Bowlingkväll i Kumla 

OBS! Ett tillfälle. 

Dag:  14 oktober   
Tid:  18:00-19:30 
Plats: Kumlahallen, Villagatan 38, Kumla 
Pris: Endast 20 kr/medlem 
 
Anmälan senast en vecka innan (5 oktober) till Åsa Berg 

Oscarsson 073-1820352 (sms).  



Max 12 platser så först till kvarn gäller. Vi måste boka 

minst 2 banor för att det ska bli av. Är vi färre än 8 

deltagare så ställs det in.  

Samling 15 minuter innan för byte av skor och val av klot.  

Samåkning från Örebro:  

Meddela Åsa om ni kan ta bil och passagerare. Ni som 

inte har bil meddela mig om du vill åka med. Så ska vi 

försöka få ihop det. Ni som åker med får betala föraren 

en symbolisk summa.  

Teater 

All teater är inställd under hösten 2020. Vi återkommer 
nästa år.  

 

Vandring på Bergslagsleden 

Söndagen den 20 september  

Vi planerar för vandring vid Dovrasjöarna som ligger nära 

Östansjö. Vi återkommer med utförlig vägbeskrivning till 

dem som anmäler sig. Ange om ni vill samåka. OBS! 

Anmälan till kansliet senast tisdag 15 september. Se 

rutan längst ner i bladet. Ta med egen matsäck! 

 

Söndagen den 4 oktober.  

Vi kommer att vandra i Västernärke, upp till vindkraftsparken, 
Kronoberget som ligger mellan sjön Leken och Villingsberg. 



Utförlig vägbeskrivning skickas till dem som anmäler sig. 
Anmälan till kansliet senast onsdag 30 september. Ange om ni 
vill samåka. Se rutan längst ned i bladet. Ta med egen 
matsäck! 
 

 

Studiebesök på Stenarbetsmuseet Yxhult i 

Kumla 

Vi återkommer med detta studiebesök våren 2021.  

 

Anmälan till aktiviteter görs till kansliet i 

Mellringe:  

Kanslist: Sif Bjarnason 
E-post: hrf-t-lan@bahnhof.se 
Telefon/sms: 073-062 93 67 
Även 019-6732160 (mån-tors kl. 9-
12) 
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