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INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR 

Vårvintern 2023 

 

Bästa medlemmar! 

Vi står i startgroparna för ett spännande år fyllt med aktiviteter som vi hoppas ska falla er i 
smaken. Vi hoppas även kunna komma i gång med gruppverksamheten som legat stilla sedan 
pandemin, alla som är intresserade av att delta i någon form av samtals- eller stödgrupp får gärna 
höra av sig till kansliet. Det kan vara både tidigare grupper som hörselskadade i arbetslivet (HiA) 
och Ménières sjukdom, samt om ni har förslag på helt nya grupper som tinnitus, samtal på 
teckenspråk eller något annat ni önskar finna gemenskap och stöd runt. 

KANSLIET har öppet måndagar och tisdagar kl. 09.00-15.00 samt onsdagar 09.00-12.00.  
Receptionen hjälper till med försäljning av batterier, filter och slang övriga tider,  
samt om kansliet skulle vara obemannat för en stund. 

HÖRSELRÅDGIVARNA fortsätter hålla öppen mottagning onsdagar 16:30-17:30.  
Håll ett öga på tidningarnas föreningsinfo för eventuella ändringar av öppettiderna. 

HÖRHJÄLPMEDELSEXPERT DICK LUNDMARK besöker oss 16–17 februari (fullbokat), övriga datum 
är inte bekräftade ännu men besöken blir i mitten av mars, april och maj. Det går bra att ställa sig 
på väntelista så ringer Linda upp när datum och tid är fastslagna.  
Tidsbokning görs på telefon 21365 under kansliets öppettider eller via e-post: info@horsel.ax 

VÅRENS MEDLEMSAKTIVITETER: 

 
REVY RÖDA TRÅDEN den 5 mars kl. 14:00 på Högtomt i Saltvik. 
Efter några års uppehåll är det äntligen dags för Östra Saltviks Ungdomsförening att spela revy 
igen, det är nyskrivet aktuellt material och vi har 40 platser bokade längst fram i salen. Vid detta 
tillfälle kommer skådespelarna att vara extra noga med att leverera sina repliker tydligt och klart. 
Föreningen bjuder medlemmarna på biljettpriset, garderobsavgift samt kaffeservering ingår. 
Anmälan till kansliet senast 1 mars, begränsat antal platser och först till kvarn gäller. 

 
VÅRMÖTE PÅ SOLTUNA tisdagen efter påsk, den 11 april kl. 18:00.  
Stadgeenliga förhandlingar samt diskussion om styrelsens förslag till riktlinjer  
för uppvaktningar av jubilarer och ändring av medlemsavgifter pga bidragssystemen. 
Buss från Mariehamn med möjlighet till påstigning längs vägen.  
Anmälan till kansliet senast onsdagen 5 april.  
Meddela eventuella allergier, om du vill åka med bussen samt var du vill stiga på den. 

 
MEDLEMSUTFLYKT eftersom höstens besök till Bomarsunds besökcenter var så populärt  
så ordnar vi en till när de öppnar i vår, lördagen den 6 maj.  
Föreningen ordnar transporten och i samband med besöket äter vi lunch eller fikar.  
Mer information kommer i nästa nyhetsbrev men det går bra att anmäla sig redan nu,  
de som stod på väntelista till förra besöket har förtur. 
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MEDLEMSRESA TILL TALLINN  
Fira morsdagshelgen 12–14 maj med en sparesa till Tallinn!  
Avresa från Mariehamn kl. 01:00 på fredag morgon med 
hemkomst till Mariehamn kl. 04:50 på måndag morgon. 
Vi bor på Tallink Spa & Conference Hotel som ligger bekvämt 
nära både hamnen och gamla stan. För den som önskar så 
pågår Tallinn Music Week med många gratis evenemang runt 
om i staden. Det finns ett begränsat antal platser, det går bra 
att anmäla intresse i väntan på mer information som kommer 
i nästa nyhetsbrev. Intresseanmälan är inte bindande. 

 
EM I DÖVGOLF, SAMT GOLFKURS  
Ålands Golfklubb och Kungsbanan i Kastelholm står värd för EM i golf för döva  
den 31 juli- 3 augusti i år. Detta innebär att vi kommer få se regerande  
juniorvärldsmästaren André Pasuram spela på hemmaplan.  
För de som vill lära sig mer om golf planerar vi att ordna ett  
pröva-på-tillfälle, som om tillräckligt intresse finns kan övergå i  
en golfkurs för nybörjare. Mer information i nästa medlemsbrev. 

Ålands Golfklubb kommer att behöva volontärer till detta evenemang,  
om du är intresserad så ta kontakt med deras kansli på tel. 41500 eller e-post: info@golfclub.ax 

 

Händelsekalender: 

Februari: 
 - 16-17.2 besöker Dick Lundmark oss (fullbokat) 

Mars: 
 - 5.3 Revy röda tråden på Högtomt (sista anmälningsdag 1.3) 
 - i mitten av månaden besöker Dick Lundmark oss 

April: 
 - 11.4 vårmöte på Soltuna (sista anmälningsdag 5.4) 
 - i mitten av månaden besöker Dick Lundmark oss 

Maj: 
 - 6.5 utflykt till Bomarsunds Besökcenter (sista anmälningsdag 30.4) 
 - 12-14.5 sparesa till Tallinn (sista anmälningsdag 12.4) 
 - i mitten av månaden besöker Dick Lundmark oss 

Juni: 
 - Hörselrådgivningen besöker skärgården 

Juli: 
 - Kansliet stängt 
 - Hörselrådgivningens öppna mottagning stängt 

Augusti: 
 - 1-3.8 EM i golf för döva 


