
  Mars 2022 
                     

Bästa medlem i Sydösterbottens hörselförening             
Inom Sydösterbottens hörselförening fortsätter arbetet för att du som medlem ska få positiva 
erfarenheter och se nya möjligheter i din vardag. Föreningen främjar de hörselskadades 
välmående och ordnar social samvaro samt informerar om hörselfrågor. Vi kan nu återgå till 
fysiska träffar i normal ordning då restriktionerna p.g.a. Coronapandemin minskar. Bland 
planerade aktiviteter under år 2022 kan nämnas följande: 
 2.4   Föreningens vårmöte i Korsnäs 

 28.4 Virtuell föreläsning ”Lyssningsansträngning” på stadshuset i Närpes 

12.5 Guidad stadsvandring i Kristinestad 

16.6 Båtutflykt till Sälgrund, Kaskö 

14.8 Österbottnisk sommarsamling i Salteriet på Kilen, Sideby 

 15.10 Hörseldag i Lappfjärd 

För våra medlemmar planeras rehabiliteringsdagar i små grupper (Må bra-dagar) på Geritrim 
i Kristinestad. Följ med tidpunkter för aktiviteter och hörselrådgivarnas mottagningar på 
föreningens webbsida https://sydosterbotten.horsel.fi samt i tidningen Sydösterbottens 
föreningsspalt och KorsnäsNytt. Hörselföreningens 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 telefonmottagning varannan vecka under 

våren. Fysiska hörselmottagningar ordnas med jämna mellanrum och i samband med 

föreningens aktiviteter. En kurs för nyanvändare av hörapparat börjar i mars i Kristinestad. 

Kamratstödspersonerna i olika delar av verksamhetsområdet ger stöd och hjälp i hörselfrågor. 

Hörselrådgivarna och kamratstöden handhar förmedlingen av batterier.  

 

För att föreningen ska nå dig även via e-post önskar vi att du, som har en e-postadress och 

inte tidigare meddelat den till föreningen, sänder e-postadressen till registeransvariga Sixten 

Ålgars sixten.algars@gmail.com , tel. 0400 369 735.  

Med vänliga hälsningar  Styrelsen 

Ordförande Hans-Erik Lindqvist, viceordförande Sven Tåg, kassör Sixten Ålgars, sekreterare 

Mona Gullmes, styrelsemedlemmarna Boris Lindblad, Märtha Granholm, Anita Ismark samt 

suppleanterna Marita Sténs och Ulla Holmberg. 

Kallelse till vårmöte 

Sydösterbottens hörselförening rf håller vårmöte lördagen den 2 april 2022 kl. 12.00 på 

Restaurang Bistro, Strandvägen 4327, 66200 Korsnäs. Stadgeenliga ärenden behandlas. 

Mötet inleds med lunch (10 €/person). I programmet ingår information av Svenska 

Pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Wideroos samt sång och musik av Bjarne Ismark. 

På mötet finns tillgång till hörselslinga och skrivtolkning. Busstransport ordnas (10 €/ 

person). Anmälningar tas emot senast 25.3.2022 av Marita Sténs tel. 050 3496450 

maritastens@gmail.com. Hörselrådgivarna har mottagning kl. 10.30-12. 
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