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Tisdagen den 14/6

Bussresa med Nybergs Buss

Södra Råda gamla kyrka och Mercedesladan i Lyrestad
Ett kort besök vid Laxtrappan i Gullspång
I Södra Råda beser vi den gamla nedbrunna men återuppbyggda medeltida kyrkan. Den var en av Sveriges
äldsta bevarade träkyrkor och började byggas på 1310-talet. Den förstördes helt av brand 2001 och har nu
rekonstruerats med gamla metoder och visas för allmänheten. Efter en gemensam information i bussen besöker
halva gruppen kyrkan invändigt medan den andra halvan beser kyrkplatsen utanför kyrkan, därefter byts man
om.

I Lyrestad besöker vi Mercedesladan med en stor samling föremål. Mats Harrys- son visar inte bara bilar utan där
finns klockor, möbler och allt man kan tänka sig.
Vi firar att västgötadelen av Göta Kanal invigdes för 200 år sedan med att åka utefter kanalen från Norrqvarn
via Lyrestad till Sjötorp.

Pris: 650 kr medlemmar och 850 kr icke medlemmar
I priset ingår:
• Bussresa i modern turistbuss med hörslinga
• Kort besök vid Laxtrappan i Gullspång
• Förmiddagskaffe med ostsmörgås på Mäster Amunds café i Södra Råda
• Entré och guidning i Södra Råda gamla kyrka
• Lunch på Norrqvarn: Örtstekt kycklingfilé m purjolök & persiljesauterad potatis, säsongens grönt och dragonsås
• Entré Mercedesladan i Lyrestad
• Eftermiddagskaffe på café Baltzar i Sjötorp med besök på Kanalmuséet i samma byggnad.
Avresa från
Lidköping Hallgatan (parkeringen bakom Volvo) kl 8.30 Götene, Busstationen kl 08.50
Beräknad hemkomst Götene ca kl 17.40 och Lidköping kl 18.00
Anmälan senast den 24 maj till Ingrid Nordquist, tel 0702-911263 eller mail: ingrid-nordquist@hotmail.com
OBS Anmäl behov av specialkost och skrivtolk!
Efter bekräftad anmälan sätts avgiften in på föreningens bankkonto 348-9887 el- ler Swish 123 619 09 95.
Glöm inte att notera namn o resmål (S. Råda) på inbetalningen.
Endast en buss vid detta tillfälle! Skulle intresset vara stort gör vi en resa till!
Alla medlemmar, huvud- såväl som familjemedlemmar, omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller
vid all verksamhet, ordnad av HRF.
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Onsdagen den 24/8 kl 18.00
Skogshyddan, Lidköping

En sensommarkväll vid Kinneviken

Vi njuter av miljön vid Vänern samtidigt som vi lyssnar till Misterbandet.
”Från fyrsträngad svensktopp till femstämmig galenskap
Misterbandet har framträtt i kyrkor, föreningssamman-komster och på torg. Sedan 2005 utgår de från
Götene med omnejd. Gruppen består av Per-Ola Österberg, Henrik Carlén, Tobias Senninge, Bengt
Wallgren samt Christian Wallgren.
Främst framförs sångerna a capella eller till piano, men även ukulele kan förekomma. De levererar
ett program som framförs med mycket humor och värme, men de önskar också förmedla något som
sätter djupare avtryck.
Misterbandet samarbetar sen en tid tillbaka med hjälporganisationen Västafrikahjälpen vilket de
även informerar om.
Under musikstunden utlovas både solosång, stämsång och snedsprång!
Entré: 60 kr
• Kaffe och smörgås Skrivtolkning
Anmälan till:
Ingrid Nordquist tel 0702 911263 senast 22 augusti

Vi med CI
Välkomna alla CI-opererade medlemmar till samtalsgruppen “Vi med CI”
om gemensamma problem och glädjeämnen under ledning av Frida Lennartsson.
Vi träffas i föreningens lokal på Fabriksgatan 4, entré 1 i Lidköping. Tidpunkt meddelas vid
anmälan.
Naturligtvis serveras kaffe med dopp! Skrivtolk beställs vid behov.
Intresseanmälan till Frida på mailadress: freda.lennartsson@gmail.com eller mobilen: 070 459 46 24
(enbart sms)
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Hedra någons minne
Du kan ge en minnesgåva genom att sätta in den
på bankgiro 348-9887.
När någon gått bort är en gåva till Hörselskadades förening i Lidköping-Götene ett bra
sätt att visa omtanke. Ange namn på personen som gått bort, adress dit minnesbladet
ska skickas och vem gåvan är ifrån. Här kan du också skriva din personliga hälsning

HRF Skaraborg
Föreningen representeras av Ingrid Nordquist och Kerstin Persson Bertheaud som är ledamöter i
distriktsstyrelsen.
HRF Skaraborg har regelbundet kontakt med politiker och tjänstemän inom hörselvården och
tolkverksamheten samt ordnar gemensamma aktiviteter för distriktets åtta föreningar.
Lidköpings och Götenes kommuner
I samarbetskommittén för funktionsnedsatta i Lidköping representeras föreningen av Ingrid Nordquist och
Åse Johansson.
I Tillgänglighetsrådet i Götene representeras föreningen av Olof Andrén och Jan Ekman.
I dessa råd arbetar våra representanter för hörselskadades behov och rätt till delaktighet

Till dig som är nybliven medlem i vår förening eller bara vill veta mer om
oss

• Villarestaurangen 1934,
Lidköping tisdag den 20 september kl 17.00
• Equmeniakyrkan Götene,
torsdag den 22 september kl 17.00
Vi informerar om föreningen, vad vi vill och arbetar för.
Dessutom berättar vi om sådant som kan vara bra att känna till som hörselskadad
eller anhörig till en hörselskadad.
Det är också ett tillfälle för oss att lära känna er och få reda på vilka förväntningar
ni har på ert medlemskap.
Välkomna med frågor!
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan några dagar i förväg så smörgåsarna räcker till
Agneta Joninger tel 0709-315358
Skrivtolk
Välkommen önskar Styrelsen

Samåkning
Ta kontakt med någon i styrelsen om ni vill åka med någon till eller
från våra aktiviteter
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Efterlysning
Vi behöver någon som kan handskas med våra hörseltekniska hjälpmedel och
hjälpa oss med ljudet när vi träffas.
Hör av er till någon i styrelsen om tips!
Mailadress
Anmäl gärna mailadress för snabb och kostnadsfri information om vad som händer
i föreningen

Batterier
Vi säljer Rayovac Extra som passar alla hörapparater.
En karta med 6 batterier kostar 20 kronor, en låda med tio kartor 200 kr.
Som huvudmedlem får du 4 återbäringskuponger som du kan byta mot lika många
batterikartor utan kostnad. Kupongerna medföljer programmet Glöm inte att lufta batteriet en
stund innan du byter!
Förvara batterierna i rumstemperatur.
Våra batteriförsäljare finns på sidan 6.
Vi säljer också batterier i vår föreningslokal och vid våra sammankomster

Teleslinga
Föreningen är angelägen om att alla offentliga lokaler är utrustade med en väl fungerande
teleslinga. Därför är det värdefullt att vi i styrelsen får rapport om slingor som inte fungerar så
vi kan se till att den som är ansvarig åtgärdar problemet. Hör av er till någon av oss!
Ta gärna kontakt med ansvarig för lokalen i förväg för att undvika besvikelse över dålig
hörbarhet.
Föreningen har en egen teleslinga att låna ut.
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Kontaktpersoner
Tinnitus
CI
Menière

Else-Britt Broberg
Jan Lilja
Olle Norrman

tel 0703-580834
tel 0510-179 51
tel 0703-258605

Batteri kan köpas hos
Berit Jildenhed
Sädesg. 8, Lidköping

tel 0510-280 10
tel 070-7593604

Ingemar och Berit Gustafsson,
Hans och Sibylla Algotsson,
Rydbergsv 14, Örslösa, Lidköping

tel 0510-505 21 Kattfotsv. 36, Vinninga
tel 0510-121 19
tel 0706-426560

Dagny Karlsson, Torggatan 9 A, Götene
Bibbi Holm-Andersson, Baldersgatan 15, Götene

tel 0511-51704
tel 0730-875427

Inga Bigsten, Frejgatan 19, Götene

tel 0706-931049 Föreningen erbjuder också

hemsändning av batterier till den som så önskar
OBS! Ring i förväg!
Dessutom säljer vi batterier i Föreningslokalen, Rörstrands, Fabriksgatan 4, entré 1, en halvtrappa upp,
onsdagar kl 10–12.

Medlemsavgiften i föreningen är 300 kronor per år eller 25 kronor per
månad med autogiro för huvudmedlem.
Familjemedlem betalar 75 kronor
OBS!
Faktura på medlemsavgiften skickas från Hörselskadades Riksförbund när det
är dags att betala.
Bästa medlem!
Kom gärna med förslag på sammankomster, resmål, musikprogram
eller annat som du vill att vi skall ha med i vårt program för att det skall bli ännu bättre!
Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du har idéer!
Tipsa också om kandidater till förtroendeuppdrag i föreningen!
Valberedningen består av Ingvar Svensson tel 0709-561 212, Hans Algotsson tel
0706-426560 samt
Jonas Wänerskär tel 0706-082774.

Syn-hörselinstruktörer:
Lidköping: Seniorcenter, Målaregatan 22, Lidköping. Susanne Henningsson har ”drop in”
följande torsdagar kl 10–12: 18 augusti, 15 september,13 oktober, 10 november.
Det går också bra att ringa 0510-770 799 kl 8–10 varje dag för frågor, tidsbokning eller ev
hembesök.
Mail: susanne.henningsson@lidkoping.se
Götene: Syn- och hörselinstruktör saknas. Kommunen hänvisar till audionommottagningen,
Lidköpings sjukhus.
Audionommottagningen (f.d. hörselverksamheten), Sjukhuset i Lidköping Tel 010 4410370,
må-fre 9 – 10, må-to 13-13.30
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Hur sköter jag min hörapparat på bästa sätt?
Syn- och hörselinstruktör Susanne Henningsson informerar och visar hur man rengör,
byter slang och mycket annan så hörapparaten gör den nytta den är avsedd att göra.
Följande mötesplatser och dagar gäller:
Hjärtat
27 september kl 13.45
Björkhaga, Järpås
19 oktober
kl 14.30
Tolsjö
15 november kl 14.30

Styrelsen
Ordförande

Ingrid Nordquist, Söne
 0702-911263
ingrid-nordquist@hotmail.com

Kassör

Folke Brink, Lidköping
 0704-919985
 folkebrink@folkebrink.se

Sekreterare

Agneta Joninger, Tranum,

0709-315358
 agneta.joninger@gmail.com

Ledamöter

Kerstin P Bertheaud, Gössäter

0703-225319 (endast sms)
 kerstinpb@telia.com
Birger Mårdstam, Gillstad

0730-609811
 bmardstam@gmail.com
Kent Algotsson, Götene

0705-155150, 0511-51551
 algotsson20@hotmail.se
Lars-Åke Göransson, Råda

0707-441152
 larsake76@gmail.com

Vår integritetspolicy
Vi värnar om våra medlemmars integritet och är noga med att hantera de personuppgifter
som anförtros oss på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning. I vår
integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar och varför. Vi beskriver hur vi arbetar för
att skydda informationen, vilka rättigheter du har och hur du går tillväga för att utöva dem.
Du hittar vår integritetspolicy på vår hemsida www.hrf.se/lidkoping-gotene och i vår
föreningslokal.
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Föreningslokalen i Rörstrandshuset
Vår lokal är på Fabriksgatan 4, entré 1, en halvtrappa upp står öppen varje
onsdag mellan kl 10 och 12

Välkommen!

ABF erbjuder bland annat:
HEMBEREDSKAP
Var beredd om krisen kommer. Öka din kunskap om din och samhällets roll vid en
eventuell kris.
Dessutom tips av olika slag när det gäller mobilen, prova på hantverk,
prat om mat (tips och idéer kring lätt matlagning), prata minnen med olika
teman (lekar som barn, skolan m.m.) osv.
Se studieprogrammen som finns i vår föreningslokal! Eller sök vidare på ABF
Skaraborg hemsida:
Twww.skaraborg.abf.se

Se annonser i våra lokaltidningar och på vår hemsida:
www.hrf.se/lidkoping-gotene

Allroundföretaget i Elbranchen
Elhuset på Nonnens väg, tel 0510-858 60
Öppet vard. 9-18 lörd. 9-13 (Ellagret öppnar 07.00)

Layout: Margareta Nyberg, maggan@nybergarna.se Tryckt hos Johnnys Kopiering AB, Skaragatan 8, Lidköping
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Föreningens bankgironummer:
348-9887 i Lidköpings Sparbank
Föreningens Swishnummer:
123 619 09 95

Läs mer på

www.hrf.se/lidkoping-gotene
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