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Kalender 

Tisdag 18 jan kl 16 TSS, nya startar  

Onsdag 19 jan kl 13 TSS, fortsättning startar 

Tisdag 1 feb kl 14 Guidad tur i Konsthallen 

Torsdag 27 jan kl 12 Lunch på Krydda 

Tisdag 22 feb kl 14 Guidad tur i Konsthallen 

Onsdag 23 feb kl 10 Nåltovning startar 

Torsdag 24 feb kl 12 Lunch på Krydda 

Lördag 12 mars kl 13 Årsmöte 

Tisdag 22 mars kl 14 Guidad tur i Konsthallen 

Torsdag 31 mars kl 12 Lunch på Krydda 

Lördag 23 april kl 11 Föreningsdag/Utställning Hörselteknik 

Torsdag 28 april kl 12 Lunch på Krydda 

Tisdag 3 maj kl 14 Guidad tur i Konsthallen 

Fredag 20 maj kl 9.15 Utflykt till Bodatomten, Sigtuna 

Torsdag 26 maj kl 12 Lunch i Drömparken 

Fredag 17 juni kl 16 Grillkväll på Sommarro 

 

Regelbundna aktiviteter 

Torsdagar kl 10-12 Batteriförsäljning på Kryddgården 

Torsdagar kl 12-13  Promenader i stadsnära miljö. Vi utgår 

från Kryddgårdens entré.  

(Obs! ej lunch-torsdagar, se nedan) 

 

Lunchträffar  
För att ge våra medlemmar möjligheten att träffa oss under våren, för en social samvaro 

och/eller för att prata hörsel, tänker vi att en lunch på restaurang Krydda kan vara en trevlig 

miljö.  

Tid: Torsdagar 27 januari, 24 februari, 31 mars  och 28 april kl 12-13  

Plats: Restaurang Krydda, Östra Ringgatan 32, Enköping   

Den 26 maj (röd dag) träffas vi istället i Drömparken och tar med egen lunch. 
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Studiecirklar 

Tecken som stöd (TSS) för nybörjare 
Den här gruppen har tränat under 2021 men vi fortsätter med att lära oss grunderna. 

Tid: Tisdagar udda veckor kl 16-18.30 med start 18 januari (fr o m 1 mars kl 18-20.30) 

Plats: DHR-rummet, Eriksgatan 31, Enköping 

Anmälan till 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 19 januari  

Plats: DHR-rummet, Eriksgatan 31, Enköping 

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

Nåltovning 
Är du intresserad av att lära dig nåltovning (torrtovning)?  Med hjälp av speciella nålar och 

kardad ull kan man tillverka fina figurer. Materialkostnad 150 kr för ett komplett startpaket 

(nålar, dyna. frigolitfigurer och ull). I övrigt inga kostnader.  

Tid: Varannan onsdag kl 10-12.15 med start den 23 februari och fram till 4 maj (ej 6 april) 

Plats: DHR-rummet, Eriksgatan 31, Enköping 

Anmälan till Katarina Lindberg, telefon: 0706044475 eller e-post: k.lindberg64@gmail.com 

 

Övriga aktiviteter 

Guidade turer i Konsthallen 

Som vanligt kommer vi att kunna ta del av Konsthallens 

utställningar med Bo Sundqvists suveräna guidning. 

Tisdag 25 januari kl 14:  Christer Jansson. Måleri 

Tisdag 22 februari kl 14: Ylva Dahlman, Eva Jonasson Eva Douhan Lundqvist, Ingrid Orlowski.   

                                             ”Det är jag som är den mänskliga faktorn”  

Tisdag 22 mars kl 14:  Lambert Werner (1900-1983). Måleri, collage, teckning 

Tisdag 3 maj kl 14: Kerstin Björk. Broderi, textilt, trä. 

Anmälan senast fredag innan respektive datum till Lena Thorén, tel 070 517 28 89 (sms) eller 

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

Bo Sundqvist får en julblomma 
som tack för höstens guidningar 
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Årsmöte  
I år kommer årsmötet att vara på en lördag vilket vi hoppas ska tilltala både yngre och äldre. 

Vi har bokat Wallinska gården för att få ett mer centralt läge. Där har vi nu installerat vår 

hörslinga vilket också medför att andra aktiviteter i den lokalen är tillgängliga för 

hörselskadade. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på fika. Vi tar därför gärna 

emot anmälan om deltagande så att vi kan beräkna förtäring. Se även Nyhetsbrevet 1-2022 

där kallelsen och mer information finns. 

Tid: 12 mars kl 13-15  

Plats: Wallinska gården, Kryddgårdsgatan 8A, Enköping 

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

Öppet Hus: Bli hörselsmart 
Titta, lyssna och känn på hörseltekniska hjälpmedel. Vad kan du 

ha nytta av i olika situationer? Ta vara på tillfället att bli mer 

hörselsmart! Vi har bjudit in några hörselteknikföretag att visa 

sina produkter.  

Tid: Lördag 23 april kl 11-15 

Plats: Se hemsidan senare eller annons i Mitt i Enköping veckan innan. 

Utflykt till Bodatomten 
Äntligen är det dags för en utflykt till Bodatomtens Hantverksgård i Sigtuna! Där får vi fika 

med smörgås och guidning i en unik hantverksmiljö. Bodatomtens Hantverksgård med 

många gamla byggnader, t ex lanthandel, kvarn och en massa gamla maskiner och verktyg 

har räddats till eftervärlden av det strävsamma paret Göthe och Margita Rydh. 

Guidningen skrivtolkas och vi tar också med vår egen guideutrustning.  

Kostnad: 175 kr 

Tid: Fredag 20 maj, avresa kl 9.15 

Samling: Coop-parkering vid OKQ8. Samåkning i egna bilar. Ankomst till Bodatomten  senast 

10.30 då guidningen startar. 

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

Grillkväll på Sommarro 
Vi hoppas på en skön sommarkväll ute på Sommarro, då vi kan sitta ute och njuta av den 
vackra omgivningen. Var och en tar med sig det man vill grilla/äta och dryck. Vi håller med 
grill och fika efteråt. Kanske ordnas det spel/lekar också. 
Tid: Fredag 17 juni kl 16 - ca 19 

Anmälan till Tilda Holstius, tel 076 805 62 59 eller e-post enkoping@hrf.se  
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