
Vill du lära dig mer om 
choklad och smaka  
olika typer av choklad? 

19 augusti kl 18:00.

Plats: Zoom

Länk kommer efter anmälan. 
Anmälan senast 6 augusti till:  
gryszkiewicz.anna@gmail.com

Träff för yrkesverk-
samma

20 augusti

Plats: Trädgårdsföreningen i 
Linköping 

Grillfest

4 september kl 13:00-16:00 

Plats: Fontänens innergård

Anmälan senast 10 augusti till:  
linkoping@forening.hrf.se  
eller SMS 070-494 66 22

Trevlig Sommar!

HRF LinköpingHRF Linköping
Medlemsblad juni–juli 2021

Vill du lära dig mer om choklad och smaka 
olika typer av choklad? 
Häng med oss på Lilla Pralinens kurs om choklad.  
De beskriver föreläsningen som:
”Under kursen får ni smaka olika typer av choklad och jag 
berättar om chokladens historia och hur tillverkningsprocessen 
går till. Ni får lära känna chokladen från böna till delikatess. 
Provningen avslutas med att ni får smaka en av mina handtill-
verkade praliner.”
Se deras hemsida på: www.lillapralinen.com
Plats: Zoom 
Tid: 19 augusti, 18:00–20:00
Kostnad: 200kr (Föreläsningen kostar 300kr  
men föreningen står för 100kr.)
Anmälan: via mejl till gryszkiewicz.anna@gmail.com  
senast 6 augusti. Ange namn, adress (då man får hemskickat  
ett kurskit) och om du använder skrivtolkning. 
Avgiften inbetalas till PG 689588-2   
Märk: Choklad, Namn, Mobilnummer 

☀

HRF Linköping önskar 

alla en skön sommar ! 

Varmt välkommen till  

våra aktiviteter i augusti!
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Hörselvänlig bokcirkel

Vi är en grupp som läser och dis-
kuterar böcker. Här finns inga krav 
på god hörsel, och därför träffas vi 
på Facebook och kallar oss  
Den hörselvänliga bokcirkeln. 

Varmt välkommen! 

www.facebook.com/groups 
/HRFbokcirkeln

Kontakt

HRF Linköping
E-post: linkoping@forening.hrf.se
Tel. 013–13 36 53 telefonsvarare.

Post: 
HRF Linköping 
Föreningshuset Fontänen 
Västra vägen 32 
582 28 Linköping

Häng med oss in på: 
www.hrf.se/linkoping

www.facebook.com/groups 
/Hrf.linkoping

Grillfest
Den 4 september kl. 13–16 bjuder HRF Linköping in till  
grilleftermiddag utomhus på Fontänen.
https://hrf.se/linkoping/kalender/grillfest/
Sista anmälningsdag 10 augusti 
Anmälan till: linkoping@forening.hrf.se 
eller till SMS 070-494 66 22  
Ta gärna med en vän.

Träff för yrkesverksamma
Intressegruppen för yrkesverksamma kommer att träffas  
den 20 augusti i Trädgårdsföreningen i Linköping, för att 
umgås och prata om hur det är när man har en hörselskada på 
arbetsplatsen. Tiden är 18:00-19:30.  
Se även HRF Östergötlands hemsida, www.hrf.se/ostergotland

Returnerade ex återsänds till
Föreningshuset Fontänen
Västra vägen 32
582 28 Linköping

Angående färdtjänsten i  
Linköpings kommun
Funktionsrätt Linköping efterlyser fallbeskrivningar där  
personer blivit nekade färdtjänst efter att ha haft det tidigare. 
Meddela Lisa Kamberg, lisa@funktionsratt-linkoping.se,  
telefon 013-12 29 88

Meddela ändrad e-postadress
Meddela gärna din e-postadress till oss.  
Kom också ihåg att meddela ändrad e-postadress.  
Du kan själv gå in på  Mitt HRF  på hrf.se och ändra själv 
eller så kan du skicka ett mail till linkoping@forening.hrf.se

Från Förbundet
CI-nätverksträff 30 oktober 2021. 
För mer information och anmälan,  
se https://hrf.se/vad-vi-gor/ci-natverkstraff/
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