April månadsmöte
Till vårterminens sista månadsträff har vi
bestämt oss att välkomna solen och dess
strålar med att ha blomstertema. Solen med sin värme och ljus bäddar
nämligen för vackra möjligheter i trädgården och på balkongen.
Vi får besök av en florist som kommer visa hur man enkelt kan göra
det fint och trevligt i det gröna. Hon svarar även på frågor och
möjligheten finns att även gå hem med en fin bukett om man har
turen vid sida när det nalkas fika. Sedvanlig förtäring erbjuds.
När: Den 28 april klockan 13.00
Var: Oxbackens Café på Oxbacksgatan 14

KRINGELSLINGAN

Vårresan
I fjol hälsade vi på ett gäng alpackor i Simonstorp utanför Norrköping.
Dessutom hann vi med att besöka Rejmyre glasbruk. Nu är vi redo
med buss för nya äventyr!
Varmt välkomna att följa med ner till Sparreholms
slott och visning på deras fina bilmuseum. Spana in
cirka sextio klassiska bilar som Mercedes 300 SL från 1955, Horch 853
från 1936, RR Silver Ghost från 1921, Hertel från 1898 och Gustav V
vrålåk Cadillac V8 från 1939 som givit namn åt Kungens Kurva.
Efter besöket åker vi till Malmköping och äter lunch för att sedan åter
rulla hem till Södertälje. Anmäl er till kansliet senast 28 april!
När: Den 3 maj klockan 08.00 | Pris: 450 kr
Var: Vi åker med buss från Saltsjögatan 9
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Bättre arbetsplats finns inte

Besök föreningens hemsida

En dag för fyra år sedan klev jag in på Hörselskadades förenings
kansli i Södertälje. Målet med mitt besök var inte att köpa batterier till
mina hörapparater utan att få svar på ett par frågor gällande
hörselvården. Jag hade nämligen valt ut att granska den ojämlikhet
som råder till mitt slutarbete på journalistkursen. Att Länstidningen
även ville publicera artikelserien gjorde mig inte mindre peppad.

Vill du veta det allra senaste nyheterna och läsa referat, intervjuer och
se bilder från medlemsmöten, få vetskap om kommande arrangemang
såväl som kontaktuppgifter och öppettider? Då ska du besöka
föreningens hemsida: hrf.se/sodertalje

Jag träffade en dam som heter Gunnel. Hon var vänlig men bestämd
och visade stor kunskap i det hon pratade om. Samtidigt hade hon
glimten i ögat. Vid sin sida hade hon maken Sven-Eric. Godhjärtad
ordförande som alltid ställer upp i vått och torrt.
Jag fick veta mycket mer än jag behövde den dagen. Men bara att
makarna Lindström tillsammans med Hans och Sonja drivit
Hörselskadades förening framåt med stor omsorg och kärlek i
årtionde säger bara det att de borde få blommor och tack varje dag!
Idag sitter jag på kontoret på kansliet och blickar ut genom fönstret.
Inte ännu men snart är det vår. Vem kunde tro att jag skulle bli
anställd i denna fina förening för fyra år sedan? Det är stort, jag trivs
bättre än någonsin och ser fram emot att enbart ha fokus på
hörselskadades intressen. Bättre arbetsplats finns inte.
Tack alla som kom till föreningens januariträff och årsmötet. En
fantastisk syn att se att så många ville delta i våra sociala
sammankomster! Terminen har letat sig fram till mellantid och det är
dags att berätta vad som väntar innan vi tar sommar.
Jag och styrelsen önskar er alla en skön och trevlig sommar!
Vid pennan, Peter Karlsson, kommunikatör

Bland de senaste finner man bland annat hur stämningen var när
medlemmarna den 27 januari träffades och sjöng ut julen och vad som
beslutades på årsmötet den 24 februari.

Öppet hus på kansliet
Onsdagar & Fredagar
Välkommen till kansliet mellan klockan 10 och 13. Få hjälp med dina
hörapparater, fyll på ditt batterilager, få råd och stöd av kunniga
personer eller kom bara och umgås över en kopp kaffe med fikabröd
och diskutera senaste nytt.

Kvällsöppet på kansliet
9 april | 7 maj | 4 juni
Från och med den 9 april har föreningen även öppet hus första
helgfria måndagen varje månad klockan 17 och 20. Precis som de
ordinarie öppet hus-tiderna kan man köpa batterier, umgås och fika
samt få information om föreningens verksamhet. Dessutom kommer
föreningen införskaffa sig enklare brädspel som kommer finnas
tillhands för de som vill spela något till fikat. Exempelvis: Yatzy,
Monopol, Schack, kortspel, Mahjong och frågespel.

