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Kalender 

Tisdag 14 sept kl 18 TSS, nya startar 

Onsdag 15 sept kl 13 TSS, fortsättning startar 

Tisdag 28 sept   kl 14  Konsthallen: Hans Åkerlund   

Söndag 3 okt   kl 16 Föreläsning och guidad tur: Bengt Svensson 

Torsdag 7 okt kl 17 Medlemsmöte 

Måndag 11 okt  kl 13 Hörselveckan: Öppet Hus Hörselsmart information 

Tisdag 12 okt  kl 13.30 Hörselveckan: HRF Talks 

Torsdag 14 okt  kl 13.30 Hörselveckan: HRF Talks 

Torsdag 14 okt  kl 17.30 Hörselveckan: Öppet Hus Hörselsmart information 

Lördag 16 okt  kl 11 Hörselveckan: Öppet Hus Hörselteknik, utställning 

Tisdag 26 okt kl 14  Konsthallen: Claes Hake 

Torsdag 4 nov  kl 17 Medlemsmöte  

Tisdag 23 nov  kl 14  Konsthallen A Svensson och A Wixner  

Lördag 27 nov   Julmarknad med Funktionsrätt Enköping 

Torsdag 2 dec  kl 17-20 Medlemsmöte 

Varje vecka:  

Torsdagar kl 10-12 Batteriförsäljning på Kryddgården 

Torsdagar kl 12-13 Promenader i stadsnära miljö. Vi 

utgår från Kryddgårdens entré. 

Medlemsmöten 

Nu börjar vi med regelbundna medlemsmöten igen. Förutom fika och trevlig samvaro där ni 

kan passa på att prata med varandra och med oss i styrelsen planerar vi också att bjuda in 

någon person som håller en kortare presentation i något aktuellt ämne. 

Tid: Torsdagar 7 oktober, 4 nov och 2 dec kl 17-20 

Plats: Drottninggatan 1 (FUB-lokalen), Enköping 

Anmälan senast dagen innan respektive möte kl 12 till Lena Thorén, tel 070 517 28 89 eller  

e-post enkoping@hrf.se Obs! Begränsat antal deltagare. 
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Studiecirklar 

Tecken som stöd (TSS) för nybörjare 
Den här kursen påbörjades förra våren men fick då läggas på is. Nu fortsätter vi med att lära 

oss grunderna. 

Tid: Tisdagar udda veckor kl 18-20.30 med start 14 september  

Plats: DHR-rummet, Eriksgatan 31, Enköping 

Anmälan till kursledaren Elsie Johansson, tel 070 608 15 99 eller e-post enkoping@hrf.se 

Tecken som stöd (TSS) fortsättning 
Deltagarna i cirkeln har träffats sedan 2012 och fortsätter träna TSS för att upprätthålla 

kunskapen.  

Tid: Onsdagar udda veckor kl 13-15.30 med start 15 september  

Plats: DHR-rummet, Eriksgatan 31, Enköping 

Anmälan till kursledaren Elsie Johansson, tel 070 608 15 99 eller e-post enkoping@hrf.se 

Nålbindning 
Är du intresserad av att lära dig nålbindning? Det finns ett par platser kvar i den här cirkeln för 

nybörjare.  

Tid: Tisdagar kl 10-12 med start den 19 oktober. Övriga datum bestäms gemensamt. 

Plats: DHR-rummet, Eriksgatan 31, Enköping 

Anmälan till Lena Thorén, tel 070 517 28 89 eller e-post enkoping@hrf.se 

Guidade turer i Konsthallen 

Bo Sundqvist, konstföreningens ordförande tillika medlem i vår förening, guidar oss genom 

utställningarna. Vi använder vår egen guideutrustning och kan via den även höra 

kommentarer och frågor från deltagarna.  

Tisdag 28 sept  kl 14   

Hans Åkerlund. Måleri, skulptur, installation 

Tisdag 26 okt kl 14  

Claes Hake. Skulpturer, pappersålningar, teckningar 

Tisdag 23 nov kl 14   

AnnaKarin Svensson och Anette Wixner. Trä, broderi, målningar 

Anmälan senast dagen innan respektive tur kl 12 till Lena Thorén, tel 070 517 28 89 eller 

e-post enkoping@hrf.se. Obs! Begränsat antal deltagare. 
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Stadsvandring med föreläsning ”Mellan medeltid och modernitet” 
Söndag 3 oktober kl 16  

I samverkan med konstföreningen genomför vi nu den 

stadsvandring som skulle ha ägt rum i våras. Efter en kort 

introduktion i Konsthallen  följer en promenad med Bengt 

Svensson.  

Plats: Samling vid Tingshuset 

Obs! Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 30 september till  

Lena Thorén, tel 070 517 28 89 eller e-post enkoping@hrf.se 

 

Hörselveckan 

Måndag 11 okt kl 13 – 15.30  

Öppet Hus. Kom in och ta del av det som vi kallar ”hörselsmart information”, d v s vilka 

hörseltekniska hjälpmedel och vilken hörselstrategi kan vi använda i olika situationer för att 

underlätta i vardagen, både på hemmaplan och i arbetslivet.  

Plats: Drottninggatan 1 (FUB-lokalen), Enköping 

Tisdag 12 okt kl 13.30-16 och torsdag 14 okt kl 13.30-16 

HRF Talks. Vi visar 1-2 digitala föreläsningar som 

tagits fram av Hörselskadades Riksförbund. 

Efteråt samtalar vi om innehållet och våra egna 

erfarenheter.  

Plats: ABF, rum Skiftnyckeln/Pepparroten 

Obs! Begränsat antal deltagare. Anmälan senast måndag 11 oktober kl 17 till  

Lena Thorén, tel 070 517 28 89 eller e-post enkoping@hrf.se 

Torsdag 14 okt kl 17.30 -20  

Öppet Hus. Kom in och ta del av det som vi kallar ”hörselsmart information”, d v s vilka 

hörseltekniska hjälpmedel och vilken hörselstrategi kan vi använda i olika situationer för att 

underlätta i vardagen, både på hemmaplan och i arbetslivet.  

Plats: Drottninggatan 1 (FUB-lokalen), Enköping 

Lördag 16 okt kl 11-14 Hörseldagen 

Öppet Hus. Titta, lyssna och känn på hörseltekniska hjälpmedel. Vad kan du ha nytta av i 

olika situationer? Vi har bjudit in några företag att visa sina produkter.  

Plats: Lokal är inte bestämd. Se annons i lokaltidningarna fredag 8 oktober. 
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