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Bästa medlem i Sydösterbottens hörselförening                
Sydösterbottens hörselförening planerar ett digert program framöver. Det ser i skrivande 
stund hoppfullt ut med Coronapandemin, som verkar släppa sitt värsta grepp om vår vardag. 
Allt flera av oss blir vaccinerade och vi kan på nytt träffas, men det är förstås omöjligt att 
veta vilka restriktioner som kommer att vara gällande senare under året. Bland planerade 
aktiviteter under år 2021 kan nämnas följande:

8.7   Friluftsdag i Öjskogsparken, Närpes
8.8   Sommargudstjänst och guidning vid prästgårdsmuséet i Korsnäs
22.8 Österbottnisk sommardag i Karperö, Korsholm 
8.9   Friluftsdag på Bötombergen i Lappfjärd
23.9 Besök till Kvarkens båtmuseum i Malax

För våra medlemmar ordnas Må bra-dagar vid Geritrim i Kristinestad genast efter 
semestrarna. I oktober ordnas en hörseldag med lärorika föreläsningar och annat program. 
Ordinarie höstmöte hålls före utgången av november. Vi hoppas kunna återuppta den 
traditionella julfesten - denna gång på Majbo i Dagsmark, Kristinestad.  Följ med tidpunkter 
för aktiviteter och hörselrådgivarnas mottagningar på föreningens webbsida 
https://sydosterbotten.horsel.fi och i tidningen Sydösterbottens föreningsspalt. Hörsel-
föreningens medlemmar kan även delta i kurser som Svenska hörselförbundet ordnar (se 
hörselförbundets hemsida https://horsel.fi och i tidningen Vi hörs). 

Våra hörselrådgivare Mona Gullmes mona.gullmes@gmail.com tel. 040 730 8666 och Harriet 
Harf harriet@hjartpunkten.fi tel. 040 825 2482 har haft telefonmottagningar under våren 
och försommaren. I augusti återupptas de fysiska hörselmottagningarna i 
verksamhetsområdet och mottagningarna i samband med föreningens medlemsträffar. 
Kamratstödspersonerna i olika delar av verksamhetsområdet ger stöd och hjälp i 
hörselfrågor. Hörselrådgivarna och kamratstöden handhar förmedlingen av batterier. 

Sydösterbottens hörselförening rf främjar de hörselskadades välmående och ordnar social 
samvaro för att motverka isolering och utanförskap på grund av hörselnedsättningen. 
Hörselföreningen informerar om hörselfrågor till medlemmarna, massmedier, föreningar, 
församlingar och andra organisationer. 

För att föreningen ska nå dig även via e-post önskar vi att du som har en e-postadress 
meddelar den till registeransvariga Sixten Ålgars sixten.algars@gmail.com tel. 0400 369 735. 
Sedan vi fått din e-postadress kommer en bekräftelseförfrågan från hörselföreningen. Vi 
önskar att du bekräftar förfrågan för att kunna ta emot föreningens utskick per e-post, om 
du inte redan gjort det.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Ordförande Hans-Erik Lindqvist, viceordförande Sven Tåg, kassör Sixten Ålgars, sekreterare 
Mona Gullmes, styrelsemedlem Boris Lindblad, styrelsemedlem Märtha Granholm, 
styrelsemedlem Anita Ismark, suppleant Marita Sténs och suppleant Ulla Holmberg.
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