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Uno

Låt os prescnrera rre nybllrna hede6hcdlemmar

Nesror i rrion ir Uno Nordin. Uno var ordfiir.nde
i Gälle avd. och ledamor a! RLES st),relsc cn län8
fijljd åv år men har nu ar hälsoskäl draSir sig tilt-

Arthur Nilsson och Cun Benglsberg rillhör Srock
holmlardelningcn. Afthur har flera uppdrag ide$
siyrelse och hr ären rillhört RLE srl.rellen Curr
"r r.ul 8en \ rlbekrn! '.,r of '(leir !rn,.n .rn" n;rd.
uppdrag i Riksfö.eringen under ilera perioder,
frimst som des ordfiirandc men även som sekre
terare, känslichef n.m. IIans menrlNtl är lång.

FILE

''*rir

§'



INFOBMERA FTERA !
Det å! bcdrövligt oedslående, när maD vili
frägå eD pereon om vägen, och vcderbö
rande sp.inger därifrån. Det knnns också
förnedrrnde när man för sin hesa rösrs
skull blir uppfattåd som alkoholisr. lnfo.-
nrationsbehovet rill allmänheten om oss
larynsektonerade kan inre nog beronås.

Man blir o.kså nycker föflånad nä. mån
märker atr f.ikare och annar sjukvårdsper-
sonal, urMför sjukhusens öronavdeL
ninsar, vet sä litet on vå.ä problem.

Det kån också tyckas atr de som ensvr.
för fördel.i.gen av .ndagen till de olikr
handikapporgbisårionerna bärt.e k!ode
fö6rå desse problem. Den delen av aD

slåget, som kan tänkås gå rill information,
ocb som borde rarå e. betydande del,
skulle giveNis görd omvänt proporrionell
till förbundens sro.lek. Näsran all. vet
hur en höBelskedåd, en diåbciiker, en
eumatiker etc. fu.ge.å.. Kntppasr någon
utenför bekanrskapskretsen ver hur ri
lårylgektomerade uppleve. vår rillvaro.

vi behöver .esu6er för atr kunnä "mark
.rdsföra" os på .ätt särr. Flera ev våre

meLllemmar so .n onard rnsars renom
3rr r.h ur I slo or uch Dr nroren f;cn i"
lormation. Men der racier inte. De! skall
till en bred drajv, som i föBt, hand når
polB skolungdom, rmhutanr o.h siut-
!årdspcAfnå1.

Ka.ske all.a ,ktigasr är i.formarionen
flll \lolungdomen. Där kan man p; tjnsre
sikr genom flygblåd o.h :nroranden n, Lr
titlde enskjlda familjerna och på så s:irr få
ur en cffektiv Ddrrhmdsinfornation
senom arr elererna f^rhoppnrnssv,s rar
hem rnfomafionen o(h delar med s,s ri
sin oDgivning i hemmer- De bldår iu fö.-
modligen ocksi själva f.milj i f.emriden
och k"n rala om för siDa barn varför den
tanten clier farbrorn p.åtar så konstig..

Hur skdl v,di kunnr åsrådkoftma detra?
Der k.ävs att vi fö.längsa möjligr rid en
sagerar en kunnig pe.son som med kråfr
kan organisera kmpanjen. Men penså.-

Lår oss med friskr mod racktå dessa
wårigherer o.h fö6öka lyfta anonymi-
tetens slö.jå frän vårr handikåpp.

rältare sagt
Tryckiek.N6se hraar rbla.d I våra sDr
ter En boksriv elfr eft o,a Ot,. r"t .ir",
failer bon. Det er sådåDt som händ€r då
och dä, och vi brukar inte fästa os så
mycket eid der. Vi 6nker oss ati läsarnå
§ikert iindå fö6rår såmmuha.ger.

I fö.8 numrer 3-,t 1981 hade !i dock
en hiss, som ri,lde en l,etso. l)trrtör
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vill vi komma med etr tillränålågg.nde.

Under rubriken RLE KORT HISTORIK
.ämndes mmnet cunnår Bjuggren i en
helt obeSriplig mening. Vad son egenr
Lgen skulle säsas yar an Cunnar Bjuggren,
vid den tidpu.kren överldkare (foniate.)
vid Sabbarsbergs sjukhus, vrldcs rill o.d-
förande i dcn 1972 omorSaniserÅde RLE.



saxat ur Stockholrr stidnineen

Visst flnns
det A-lag
och B-lag...
STOCKHOLM: - Visst finns det ett etablis
semång inom handikåpprörelsen, en grupp
som får mer statliga bidrag än andra. Det är
motiverat att tala om ett A' och B-lag. B-laget
är de psykiskt handikappade, som har svårt
att göra sina röster hörda.

Det säCer Benst'Olof
Mattsson, kansliråd Då
Sociatdepartementet.
Han har arbetåt med
handikappfrågor i 20 år.

Någon påtagtigt ut,
pråelad dttvisa mellan
olikå srupper går inte
att åstådkomma. Det
vore låttåre om vi rrck
fordela mer pengar.

Under nuvarande
budgetår anslår staten
dryst 2? miUoner i b!
dras till 26 olikå
handikapp'

Handikapprådet

Det skiljer hundratals
kronor mellan hur
mycket bidrag tex en
dövstum får i forhål
lande tr 11 en synskadad.
Efter vilkå principerCår
staten när p€ngarna for
delas. Behov? Antalet
medlemmar i organisa

Tala väl

är ett oerho( handl
kapp som kräver dyr
bara hjalpmedel. t ex
jämtör1 med att ha pso-

Han påpekar del
orimljga i ått påsiå atl
nåson grupp får for
myck€t pengar Snarare
får alla for 1it€.

Två grupper
Man kan dela rn

orgamsat'onerna i två
erupper.25 fdr fvslsk.
handikapp. en foi psv
kiska Det är .aturlqt
vrs oråttvist att den ena
får 26 milJoner I stdllrga
bidrae och d.n andrå eh
milJon. De med psykis
ka problem är ett BJag,
som har problem som ar
svåräre att tånka sjg jn j.

Han menar ått 50 mil
loner, aUtså en for
dubblng åv dr sta rea
a'rdragen, vore rrmlro
Då skulle det \ara låi
tare årl uppnå rattvrså
mellErLolikå arupper.

Misshandlade
Vissä håndikapD,

orCanisationer får inte
ett öre istathga bLdrae
Månaa har besåIt peni.

- De kanner sjg na-
tltrliAtvrs oerhort miss-
handlade när handi-kapprådet kommer
iram trll att de mte uDo
fyller,!likoren for'b'r
dras De ha,rdikaDDade
skuile kanske r rnni på
ålt 

"rnte 
bilda rå månsa

sma organlsatroner.

Dei är ståtens han-
dikappråd som foreslår
hur p€naarnå ska för'
d€las. Där sitter re'
prosentanter för olika
iian{iikapporganrsatio-
ner. Reserinsen b.ukar
ålltid besluta som hån-
dikapDrådet föreslår.

Bengt-Olof

Svaret är sam-
mansalt. Cro!1 seu får
de eiablerade organisa
tione.na. dc som vå.,r
med längst, mesr peng
ar De håndrkåppades
riksforbund. de svnsk,
dade. hörselfrämj;ndet.
Man kån också säpa att
de som kan tala bäst for
sig får mer pensar. An-
slaeen sryrs oakså av
bedomningar om be-
hov. Att vara dövstum



suar på tal om lal

En diskussion om olika sätr art
tala och konsekvenserna av detta
har rynbarligen kommit igång i
våra spalter. Eftersom det är över
ett halvår sedan Arthur Nilssons
iosjndaJe vår Jnförd årerger vi
den h;r i dess helhet

ROSTGENERAToRN
-ETT B&4 HJÄIPMEDEI

Jas ryLker arr probiemen hupar srs för
den som v,ll anlanda er a! de kkn,rkå
hjälpnedel som provars frm och brukats

Jag har snårt 10 å.s erfarenhet av rösr-
geoerator SeNox- Efrer op.ratiooen är vi
hycker pessimisriska om huruvida vi skåll
kuDnr leva ett någorlunda nomilr liv
och kunna rrla med vår omgihing, på
eft sått som de k.n fö.stä oss..,ag hade
tur arr få .n bra hjålpa.e i losopeden,
ha! såg till arr jag fi.k min rösrseneii-
to. så snabbt, arr jag kunde bö.jr r2la in,
om ca 1.1 dagar. Mrtsrrupsralet ros iu be,
F/dligr lång.e.id arr lär&
Det t. etr mycker gort arbere som våra
Iogopeder lngge. ner, på os, ften resulta-
rct blir m)rkci olkr. lås har ,,J m:nsr
nlirillen undrur .1u., a.r .ott,lna ,Å

vi mött, vi soh vill anvtnda rös.genera
tor. Den hj:ilpe. ju o$ över den fö6ra
svåra tiden. Vi kan så ait s:iga lärtåre
komma upp ur den grop som vi .rmtat i.
Men jag har fåtr höra nästrn till lrda
du behöoet lal ikte a randa tustge e/a
tot son tdlar si bru matstrupsat . Men
nii. vi har eft sä bra hjätpmedel så är det
alldeles oförklarligt, varf<i. denna fo.m
ar påverku, av Iogopeder och även en del
Iäkare blivit så utbredd. Det hår av dcria.
blivit så illa, att månsa som behöver hjålp
av sin röstgeneraror vågår knapp$! ploc-
kå frrm sin appuar, och då sd. ha. eller
hon drr ganska hjrlpli,s.
Många tdar'ju så dåligt marsrtupsrat ett
jas tror art den parrner de ha. inre ens
förstär dc..s Ia1. las har träffar en fru
som blev så glad arr hon Erär, .ir m.keD



li.k Iåns nrln appdr.r, sä de klndc såm
rxla aildeles nornralr.

las har en lrdjdn till losopcdo och rndra
$m hrr r.lövningar L.åt tt)§g.n.rdtar
1 ga \an ett bjiltned.t, ",dt/ heLd ti,l.
san iiLitni"gt, ,i8rl. \.i har allr 1ör
min8a i !år krcts som ej kan rala så .rt
folk kån hörx vad dom säger. trots rtt
dom övdt hatstrupsralet i mänga år. O.h
tänk hur br! mrn kan görr sig hörd med
äppraten l1j sdta dt tnfiket biusdt
o.h htrr lint mxn klårår sE ?å tåg buso/

INGEN ENKEL FRÅGA
Du skrivei i ditl i.lägg om rösrgenera-

rorn. Du föreslår .tt röstsencratorn skr
ingå son elr hjäipnedel under helå ridcn
som tåhräningen med harsiruPvijst på'
går. Samr air den laryngektomelde ä!
.righetskel bör talå fted rijstS€nerdtor
når hrn ral& med folk som inte känner

vi ir heit ense mcd di8 orn lti röstgene

rator. är et! myckct bra hiälfmedel tör
dcn laryngekomerade Men fråga. nrai
srrupyih eue. rösrgcn.rau är nog inre
så enkel soft dlrl inl;igg gei lid hmden.

CE MATSTRUPSTALET EN CHANS

Vill man liira sig eit m.rsrru,rstal måst.
mrn srsa mi.ker eneryi och inirc$e åi
dct. v, har upplerr mcd llcri patienter

.tb lbrgphn, d.t uppsrår insa problen,
när du skall snropr i., p,/?rdt,,.

Jag qckcr iiren mrn av arighcrsskil
biir i.1a med rijrgeneraror nir man rslar
mcd .n pesor som in obekånr mcd vid
hrndlkapp. och ej olkid krn h.ra s,:

bfu. O.h blir mån r!n at. illrid hx sin
xppdrar i fickan kirnncr man sig berld
ligr sik re i unrgänger ned sina med
nrännisko' Å/rrrr N,/s saa, srr.kbrln

Ä,lATSTRUPSRÖST
ELLER ROSTGENERATOR

_ DET ÄR FRÅGAN

star till Attbut Nilsso». LARv w 2 198t

att å.viindander av en röngencretor un-
der tiden em matsttupstalsinlärnin8en
påEår /i,, van srörande för koncenua-
rione. pi matsttupstdet. Att lrra sig arr
tala med matstrupen kråver i ållmänhet så

enorm. mycker me. rid och ensa8cmang
än ått tåla med Seruox riistgenelator. Vi
uppfattar det som en a! !ä.å riklitasre
upp8ifter. n,ir rijobbår med rdlr.håbilire-
.ing, eft notivcra o.h förklara för den
laq ngekromerade hur bra ftarstrupstrh
k.n bli om man rerkliren sarsar på dct.

vi kan naiurlisnis aldrig på förhänd säga
hur långr en viss påticnr k,n nä, men un
der åren har vi lrrt oss, dit der €genrli8en
intc tär irt sitr. niigon övr. gräns fijr hur
p!§ nlrur118i mårstrupstålcr lan bli. D:ir
m€d int. .lh sågr årr v1 skulL. It.ka art



det ir ett misslyckandc, oh piti.nten en-
bart !äljer an tate med röstgrneraorn.
Det är bara det ått man aldrig pl fö.ha.d
kan bestämma vilkcn typ av röstj yim pa-

tienten har möjlighet dtt få f.im. D€r är
här son vi ser det som en vikrig uppgift
ett fä den laryngekromerade atr ge mat-
strupstaler cn chans.

ANTINGEN ELLER
vi håller helr med drs, Arihur, ån .öst-
generaror! inte b.höver vära err val, dår
nå. väljer bort matsrrupsral uran kan
vara eft konplehent dll matstrupsral.
Det ärdock vär erfarenhet under åren. atr
dc flesta välje. aft uti.sen använda en
Seoox röstgene.ator e/lel tålå med mlr
sttupen. Iiui det än år id€ntifierar vi os
ju med vnr ege. röst. Der iir nos iust den
psykoloSiskå mekanismer, sotu gör att de
flesta inte väljef att växla mellu rösrgene'
råtor och matstrupstal uran stånnar vid
enderå typen !v röst. Man bltr ju r. ex.
igcnkrnd per telefon på sin rösr !å.e si-q

det är en Seruox rösr8encraror eller en

Det lir just detra. arr rösten ir.n d€l ar
ens pcrsonlighetj som också gör årt vi
inte utån vidårc kan kräva ar en peson
Ded en svag o.h brisrfållig mrlsrruprösi
atr han ska använda en Senox rösrgenera
lor i ställer. åven om hrn då skulle bli

Patient€n måsre la rätt att hilra sig sjäh
via rösten. Rösifu.krionen beryder myc
ket för sjålvkänslanl

Der är hnr som logopeden kan göra err
brå arbete. Själlkltn fö6öker !i gå pi
säd,.dd åspekter som jusr föBråclighet
och tydlighet i ralet, mcn vi h!. haft flerå
påtie,ter sm inrc hår kun.at finna sig
till rättr med den ryp .v !önklrng yrm en
.ösrgenerator ger och inlc h.ller relat rara
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beroende a! e. xppudt.
kansk. suga och lne

PATIENTENS BASTA
Lät oss inte bli för kategonska. Vi ffor
inte att logopcdcr ldre sig ir anhängare av
enbart matstrutsröst eller röstgenerator.
Den utbiLdning vi gcr våm logop.delever
är att se rill prtientens bästa och finsijka
vån ett stöd för patienrer i hans val it
rösrkälla. Det är i dennå vllsituation som
röstgenerårorn oft t ,r der lätrxne raler:
den går i ållmålhet .tt ralå med mer.l1e.
6indrc dirckt. Marstrupsralcr är i allnirn'
het det mer miidosåmmå valet der kr:iv.r
daglig rräning, oita under många måna
def. Ett bra stöd ildgopeden under denna
mödosanma träning, rror vi är den
främsta anlcdninsen iill ått !i iiitt 4kre

emoi iöstgeneråtor.r.
Insentins kan vara felakt;gare.

VAR TOLERANT
I RLE ska räda störsra mötliga iolerans.
Lär oss va.a lika rolcrånrå, o.h sjäh, bjuda
ti1l, ltt fdrstå ett halvbra narstrupsxl
som en aldrig så t_vdlig rösrgencrxto rijsi I

Sonr srgt röste. är en del av cns pe6oo
tiSher. vl krn inre krära ari cn per«,n som
rånr si8 ait ta]l med sin marsrruprösr
sk.Ll byu och bli en rösrgeneratbralarc,
ären om dettå skulle giirå hars r3L t\dli
gar.. Det är ungefrr likx oreilisriskr som
ati förcslå en pe6on ftcd fu1 näsa an han
går till tlasrikkiturg.n och ser r11l att han
fir ert bättre utseende.

Bnftd lldmndtbrrg acb Jords Kdrlitg
bqopeder id

Hudd,js. sjtkhus.cb
Kdrarnskd sjukhts.t



TARYNSGtrKTTOMItrRAD
LörP''rER

A[A]R.AITtr(O}S

No.ges LE- ordförande, G$riel Snith,
är ett spänsrfenomen ! Hm hai iidigare
deltågit i mdra.honlopp o.h nu senasl i
Srockholm M athon 1982 därhao klara-
de sig galant på tide. ,l tim. 32 min. En
verklig pre§lrion, som bevisar ltt en
laryngektomi inre är något hinder för ait

las böriade lräna efter f-lllda 50 år och
ökade giadlis min träning. 1981 deho8
jeg i OsLo Marathon och hrde inga f.ob'
lem med att lullfölja loppet.

las rror det är liktigr ån mln s.årasr
efter operationen kommer i fysisk aktivr
ret. Men den skåtl vara lustbebnad. En
överdrivcn ftäning kan få morsat! rerkän.
lfteBom jåg själv har provat, lcr jas ail
der g.r en livsglädje som inse! ka. tro
som inte själv bar försökt.

Samridigt som !!äningtn är bm för krop
pen n. dei ocksä nlltigt för r.lförmåga!
.lag töpr. tillsammans n.d e! srensk och

vi praEde hela vägen. H.n sa atr hån inre
hade näBra svårigheter att fijrsd mej. Dä.
1ör xnser jag aft der är liktigt för taler ått
vi lrr os .tt andas riktigt, vilket mån gör

För örrigt iror jag inte jag skulle kLar.r
.r! håih så mänga 

'nformxtions 
käse.ier

om 1ag gjon utan hjälp av min 4'sska
rräning. låg klårade 35 kåserier på en

vecka och der är ganska m) cker.

Så viu jåg uppnåna alla som kan, börja
rräna - der ä. dldrig för sent atr försökrl

Hjdttlqa hdlelngdr
Cdhti?l snlth

:i:i:: )h;i ;::i::ii )ii:.:::: r: ) i : i ; i : : ; i: ; : ; i : t: : i: )r ).:: :i:i:.:i ).;li ;i :: : ;:;,:i :::i:



srYR.trrsrenmörre

KRTNG STYRELSEMöTET 1982

En liten beriitrels. frin sryrelsemöiet i
Fredrikshåvn 20 21 ma6 1982. Styrel-
sen träffades vid StenrrermiDalen i Göte-
borg. Dårifrån gick fäijan kl. 13. väl om-
bord satte vi oss till bords alla hunsriga,
alla utom Göteborsarne hade ju vårit
uppe i otte. vi fösökte diskutera lire
men efreBom d€t v.r mycket folk om
bord fan. vi snen att det v.r lite för

vi .nkom till Fredrikshevn och hoteller
kl. 16.45 in-kvanerades o.h vilade till kl
19 dåGfrer middåg.

MÖTEN
Söndan började vi ridigt m. frukost *dän
möie tilL kl 13.45, hemresa 14.30.

Riksmöle i september 11 12: te. Vi har
ju jubileum iår. Komnitte! samman'
r.ädde. Även stadgå.na her fåti en genom
gång åv stdgekoftmitt , en del nya för
slag skrll diskuteras.

ÖKAT SAMARBETE
Diskurerade lire om hur vi hadc det ure i
lokålavdelningarna. vi lärde en hel del
och dei behöver !i. vi skullc ha mela
samåibeie över hel, lande.. Der den e.a
inre kan, kån hm lrr. ev en lnnan. Vi
måste prata mera mellån avdelningana,
hjälpa varlnd.a. Vi iir inre alla lika fram,
är o.h vi skall inre bara pratt. yi skall

TACK
Vi i styrelsen vill tacka Sven Petre6son
och Eric Herftanson för arr dom hade
ordnat så irevligr för o§, ingen s§e$,
ingen som tittåde pä klockd, som mrn
btukar ldr arr hmna med råscr hem v
hade ju sorr on d, arr-tära kanra
varandra b,iitre, arr komma fraft med

i< 'lr {:;i. :. i. x r<:t y,. 
'i< {<:t. r: {i * +:!:<:: ): r: ). r: lr:: j< )i: * 1. 1::3 ):li * {r y;:t::i<

GÅvA TILL LARYNGFoNDEN
Vid RLE:s sty.elsemöte i Fredrikshävn
deD 21 ma6 öyerllimnade Karin Cedio
e. tavla enl. bifogade kort. Tavlan u!
lottades och inkoftsten kr. 500: in
sat.es pä Laryng fonden.

Sändcr vdmå häls.ingar frän så!å] mig
själv son från cötebo.glardelninsen.

Karin bar gjort en taala
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Se hår vekrmästaren. Jag hirtade

ett grått hårsrrå i vinct.
Je, där ser herrn rrt der är err

mycket gammdt vin.

]PRO]TO]KOLLtrlT

Mötet hölls 21 ma6 1982.

Laryn8{onden hår tillföns 40.000,
med anl.dn;.g ev riksförening.ns 15-

ärsjub,l€um. R€gler för medlens u-
vändning jämre Dsökningsblanketter
komme. an ut$indas till lokelavdel

Medlemsånialet i RLE ä.455.

Äre.s .iksmöte komfter att håLles i
Stockhold lörd. 11 seDt. föregånget
a! styr.lsemöte 14 tug. I samman-

hanget firäs även RLES 15-årsjubileum
genom festlig samvå.o pä därtill läm

om atr motioner till
våra AU iillhanda se'

a En krets för RlE'medlemmår iHäl
sinqhnd har bildars Deos fdr€nings
he;vist år dock tonfarande Ca!le-

Den vånerande förekomsten av handi
kaDDe6ånn,ns for lrl) ngekromerJde

rr,"li ,sn,. .", uPPmrrktrmhet Frå'

gan tas uPP Pä riksmöret Mao fö6ö_

ker ordDa information dä. av expcftls

frin Riksskatteverkel.

. Beklaglslr,s ar srudrerntrescr däligt

Enda;t $å anmiilnrnsrr kom rn trll
ABF/RLES k!6 i fineningskunskåP
p: ÅgestaSår.len 17 18 .Prr!. F"§ok
sors nu atr fl)tra den till bdrlsn av

;L,"b.r Anmål d.r! Kunskapsbor,lan

ä! Låitl Såhva.on på kursen nr skönl
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MED POSTEN

OLIKA BETIANDLING

Jåg pysslar fonfarende med vär föreni.g
o.h det finns ålltid en del frågesdllnlngar
som jas skulle viljå §p.ida ljus över.

Det är en v:ildig förbisrring når det gälle.
det förbruk.ingsmat€rial vi år i behov a!.
En del får sitt förbåDdsmåre.ial grnis
andrå får betala för det.

Sjiilv h.r jåg nu ny €rrarenher genod mi.
kolosromiopemrion. När jag efrer denni
lämnede l.sarener fickjag ert rccepr = i.-
köpsbevis giillode allr det marerirljag a.-
sågs behöva aft f.ift utbäotas på apore
ker. Sä skulle det givetvis också vå.a för
os laryngektomeiåde. Men enligr nu före-
liggande föne.kningar f.ån beröd. in
stanser är kolostimeråde med men inre
de laryngcktomeråde. Här rycker ias ari
en komplettering bör ske i .ättvisrns
nåmn. En klar rekommeldation nrm jiin
ståller os med övrisa stomlsrer.

10

Våd tycks I vilken e.farenher och upp
fattning finns det ioom Rikföreningen?

Catl Aspli"g

Sodt, Ntturligtris bdt du titt Calle .let
.ir en fötbistnnq. olika landsting
bat oliko /egleL Hä/ i Sto.kbolhl
kdn d få förbdndsnateliat ftnt
ge,on oilihdtiat a! kkare oid

fotiarÅsh aodelnins ellet drcnkli

Gerom kortakt ned Hdndikapp-
irstnutet (Stdtens ocb konnuh.
fotbundets arydn fo/ hdndikdppa
des bjiilpnedehirröinins) wt jog
dtt e, tidk§end tliit bdl dDlAntut
en utrctlnins loti förenås e satu
otdni g d! leskt d fo/ beld ldndet

Vi happos ott fotsldget dntages och
ledet t;ll snabba åtgti/der.

Red.



Svar till: Ej isbjörn

Jas hår pr iel. beft Rolf Fn.her aft fråga
genom Lary, om dei fann§ någr!, som var
lntres§eråde av att far! till Madeira igen.
Men tyvärr har dci inte kommn med i
Lary. Sä jrg tdg en !äninna med mej och
for dn ner i novcmber- Men det hade nos
blivit roligare att ha ol-vckskam.ate. med.
I.ke op. har lite svårt att fö6tå, ä.r viblir
forrare andfåddr och trötta.

var där i lil dägar o.h hade gi..å stmnar
14 rill, om jobbet o.h reskåsen tillätit
det. Nikä.ske und.ar vrrfdrjusi Mädeira.

Jo, för eft nan där har en härlig luft för
o$ opere.ade. och våtten km man d.icka
direkr frän kranen. utan att bli sjuk. Gott
vatten iir der också. Blev fönjust iMadei
G rcdrn -77 når jas fick en testresa. Nu
kunde ias också konsBrera, at. dct blom
mar mer i febr.:i. inov.

Frägade en reseledare våd han ryckre biist
oh fär åBtid på ön. Han srarrde, åIt från
mnren åv mas rill bö.jan av aprii, för då
blommar det överallt.

Så jag liksom du skulle särna lja an re-

sornå söderut upptogs. l(an o.kså tänka
mej rtr berala allt sjäh, bara vi blev ett

Till sisr cn hålsning till Er alh och hop
pas, att Ni alla är vid sod hälsa.

Ith. i Sköulc

GE OS§ RESEBIDRAC
I nr 2, år 81 av Ldry frågadc Siv Bäglien.
oft .ndra avdelningar än Gdreborgs beta.
lrdc reseesnttning rill dom son har lång
!äg. Hon fråsade om vi lånsväga medlem
mar hade mijjlighet att vara med pä mii
ren och delä gehenskapen eller barå få.

så får jag då läsa i Lary 3-,t, att Cbg-a!d.
inre krn betålå resebidrag, för år! de inte
få. bidräg från konnuncn. Vad hr. kom-
mu.en ded detra att göra? Dct är viil en

om ias hade räd och möilighel ar! ta
ledist och berala 72: varje onsdås, så

skuue jag gärna lärå ne. till(;bg, bara fit
ait få triffa de olriga op. Sjrlv hd jag en

fordel, som inte de $drr har, ias kan en
gång på vå.e. o.h en gång på hosren följa
ned en bus sanska billist. Xan jas sen få
ledigt, b.ukd jag f.ra 6e. r,ll irshötet

Alla medleDmar har inte den fiirdelen
och det är de, «rm kanske gä.na skulle
viljä vara ned, mcn ty.ker det blir för
dyft art reså rill Gbg för 1 timmcs sam

mankomst, De. ä. medlemmår som lätt

Vad plpperskontaktcn beuäffar, sii ir
den hcller inget arr skryta med.

IP

:t::i::t:;i.;B )r:!;t< )i.:r. *:3 )rr ,: ;l: ; i ;t: :i. :i ::: : : *:. * )ii {i ;t: ;t: :i: :i< :t: lr ) : : : :t: :i: : i :r : :

Just nu, i den bli timma s skdll)ande slutminat
Jdg längtdr t...
Ltingtar bort till solnedgå gens strdnd
Få båLla i band
...Våro.inden...
Lyssna tili t'iolinens jubLdnde to kdulkdd,
från fönstret ?å oinde,t.

Elsa Sundin
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vad är
e,trL]tAK]T ?

Celitki inneb:ir art mln ih överkinslig
mot mjöl-gluten som är .tt äggaireåmne
som finns i vet€, haue, .åg och korn, iid
celiaki är man ockå ofta 'äll.rgisk" mot
hjölk + rnnat. sjukdohsrillstånde! ha.
varit kint i Der än l70O åt, men fösr på
r95o-rålet påvisrde hotEndren Dicke.tt
b . med celirki Iörbärnats när man ure-
döt säd u. maren. foftsatta srudie. visar
att der år åggviteämner gluren i Djöl som
ar skadligr för dcssa sjuka.

FORTSATT FORSKNING
Trots inrensir'fo6knins de senasre 25
å.en hrr man ännu in.e kunnat lösagåtan
vad celiaki egentlige! är, lad som gö. art
ta.mslemhinnan hos visså människor ska
dN av gluten. En normal demhinnå i
tunntarmen ä. leckad och hår rumludd
(villi). celiemr pä slemhi.neyran har ävcn
utbuktninga. s.k. borstblim sm inne
hå1le. fement (enzymq) som år viktigr
för an Iödän skall kuDna bryras ner. yid
celiaki blir borstb.nmer oregelbunder o.h
skadat och tarmludder kan helt förslin-

I slemhinnå. ser man etr ökår anrål a!
celler soDr producere imunoglobuline..
Md vct än.u inte om celiaki beror på
fysiolosiskå de{ekte. (enzymbrist) ? eller
inmunologiskr reakrioncr. Dct är ingen
ållergi i vänlig menins men sjukdomcn
är årftligr beting . o.h mån känner inr€
iiU nigon annan behandling än ati ut.slu-
ia glutcn och oftxst även mjölk ur kosien.
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LIVSLÅNG SJUKDOM

Celiäki är livsläng och man får inte släna
med dieten. Sla ar man för n)cket blir
skadan på slemhinna. kn)nisk. Dc vanli
glste s),mttumen i banaåldern lir vik.
mirskning, lösa stora kleriga ä{onngar
som kan lara fertgliinsande iblhd vatt-
niga. Kräknin8ar iir också lanligr, stor
buk samr lxnnr arm.r och ben. oftx är
bornen sorsmodisa och ho! nedsatt aptit.
valligaste I mptomet är at. barncr inte
ök,r I vikt h:rn€r tån ö.kd r,i skeleF
förändrin8.r o.1r en sling xr Engelska
sjukin då en skadad urm h,r s!åit rtr
Ia upp bl.a. D viramin och k..lk och
iiven B 12.

Hos lite äldre barn iir stmptonren mer
okar*täristiskå. de växer inte så bm år
häng,gä och lrt[ediga samt lir blodbrist.
diarC förckommcr inte L1kå olta som hos
små ba.n. Hos vu\na ,r dia(der. blod-
bnst och armagring de vanligaste symp
romen. Det linns hångx vuxnå som på

gtund av en icke utptiicki celiaki suEir
i rullstol. Der finns de som hrr ständig
vrrk. Minsa av våra ruxensjuka blir aldrig
rikrigt friskä. Naringvubbninga. siiter

öKAD INSIKT
Fler och fler barnlikarc börjar nu få upp
ögoren för atr olka synpiotu kå. bero
på sluten och mjölkintoler.ns. och ar
det år viktat att hålh dieren heb livet,
ar! det inte räxer bon. 'larmens fdrmåga
a!! Ia upt födr fdrbätras ofra garska
snabbt när nan bixjar ned glrtcnfri
kost, retligheten fd.svinner. apriren blir
bä$.e. sä små.ingom fönvirner även

dia(dema. Lånssamr bln måsen mindre.
Der rar dock etl par år innan rarmluddet
åteftildars och om mån inic strinsi håller
diet återbildas aldriE tarmluddet helt.



OSKAJR

I nov. 1975 tödde jåg cn;l 1/2 kg och 56
.m stor potkc, Oskar. Nir han var riå
mån. s.hoal var hån tull år eks.m. mrn
eltqsom jlg håde llra flickor tbre
honoh, alla allergiskr, .r.krc jag 'ännu
en allelAikcr". När h.n skulle snrake an,
nrt än briisr.r blel der kris. Iian fick
svärä dlr aer. blodig. kräkningar, srira
rattnisa ekscm. Jåg rissre inget om
ccliåki. ;{ren läkarna ränkte ba.a på alle.
gi pi gruDd .v ckseme!. Hm slutade växa
fick en sliing a! Engelska siukan och blod
brisr. .ldg lorrsa.rc ahma honoh. När han
lar 1 1/2 är rxr de! en underbår liikarc dr
hgren som berärrxde om glurenbarn
(Cellåkibarn) den liikar.n flfrade sorglAt

Sedan de$ hlr åren larir biikiga. lngen lä-
kare har riktigr lerar svar pä alh män und.
rat. Oskar är inre bara celiåkibarn urm
även allersrk mot mr.ket rnnar Jåg tor-
såtte ånrma honom tills hån rar 5 år o.h
piovade mig under desa år fråm rill vld
han tälde sä nu ire. han en kost rr porå
tis, morötter, hirs, bovele, avo..ado.
näslor, sol.osfrön + solrosfriiolja, sesäm-
frön, btuccoli, alger och surkål + ,1tlök
Av detta sär.er ri ihop en fullvä.dig tuar

Oskar är numera en pigg och glad killc på
7 år. Liren och smel, 17 kg, men väx&
och är frisk sä långe hen hät* sin dier.
Under des. år när v; liin vad .cliäki tr
har vi äve. ko.state.lr aft tri ar våra
flickof lO och 11- åri.gä.nr har .eliaki
och även jag själv d.åbbades åv celi!k1 ldr
2 1/2 är sedan. Trols arr tag serr minå
barns sympron rDg der mängå månrder
innan jes forstod rarför jas hade vildslm
diard, nragsmäitor. kräknilgar och nrin

skade l2 kg 1likt Jägvlrhosfleralrkdre
$m xndesökte ..lli urom om der rar

sä der är rvdlig.n en sjukdom man {on-
farude inrc iinker på i fösri hånd
säÄkilt inre niir mån ir vuxen. Men när ui
nu lärt o$ hur.eti&ifunger.., mår vi alta
bra o.h rrivs med liver.

Ldita Tuturd.t
l.ud,ika

;§§3§"t

Srcnsrn Carax r rdRzuNoer

bxru
121 02 ..ro+rrcsrpv
Ttt: M/ 59 71 D

tl



NY ORDFÖRANDE
t STOCKHOLM

För alla er som jag inre t.äffade på vår
r.äff i maj skulle jas vilja presentera mis
lite. Jag heter alltså Lillemor Cedin, är
d.frer rill Karin. som de flestaväi känner
tlll-

När jag efier övenalning åtog mig ord
förandeposten hetre det att jdg skulle
ba.å behöva vifta lite med klubban. men
jag förstir t.r det blir liie mer. Såken
kommer jag art göra lite fel och inte kun

det kommer kånske med

Jag år j2 år och jobba. som föreståndare
på ert friridshem i So1na. Pi mi. fritid

ha. jag syslai med id.ort, (forboll o.
bandy) men i är h,r jag ändigen i.sett
atr man bln åldre för varr är, så nu blir
der andra som fir spela ochjas titta på.

Hopprs vi skå få etr gon sam.rbere och
mångå roiiga srunder tillsammåDs. Jag
önskar er llla eo t.evlig somm.. fted lag'

Hör gärna a! er pe. telefon cller kort.
f..o.m. 11/6 82 bor jry fä folja.de

Bd gdton 17, 171 63 Solna,
tzl- 08 83 87 97

Htilsningdt Lillenol

==.-.- | - lörlåt, doktorn, att jag
inre komm;t tidigere, mcn
jag har varit sjuk.
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HCK vÄxrn
_ 2000 nya medlemmar varjc månad

- tre nya handikappförbund

Den såmlåde håndikapprörel*n firu 40
år 1982 och d€r fnås med en jubileums

- En av uppgifterna under jubileums
året är att stiirka de samverkande förbun-
d€n i Handikappförbundens Cent.elkom-
mitiC (HCK), berätrer HCK,s orSanisa
tionskkreteråre Folke Eriksson.

- Hitrills und€r jubileumsärer norerar vi
åir våra medl.msförbund växer krafrigr.
Runt 2.000 rya medlemmar i mänaden
har noterats under jubileumstumders
första skede, elltså f.ån årsskifter fram
till 1 maj. Det tycker vi visår att vi ir e.
folkrörelk på frammåeH.

- De$urom har tre .yr medlemsförbu.d
nylisen beviljats medlemsskap i HCK, !i1'
ket bet}de. åti vi nu är 25 håndikappför-

bund som samrerker pä riksplane!, ilånen
och också lokelr pä rllr fler platse.

De tre nyr medlemsförbunden i HCK
är Afasiförbundet i Srerige, Riksförbun-
det för Mas och Tamsjuka sämr Sv.nska
celiåkiförbuodet, ( se sid 12).

- Rörelsens håndikappoliriska åkriviretc
fick eft rcjält uppsving under rN:s lnte.
nationella Handikappår i fiol o.h dessa
ektiviteter fonsittd och öka. allt mer.
Bekom vårt {erand. srår nu desutom
1'le. f.irbund och fler medlemmar än ridi
gare, jusr genon vära organisatoriskt
framgånga.. I runda ral 3 35.oOO har vi nu
redovisar som medlemssiffra o.h vi hop
pas den ska se ännu btrrle ur när jubr
leumsårers kåmpanj är iill nnda, snger

vi hann äyen med art d;kureru semlev
neds och informåtionsf.ågor samt RLES
målsäftning.

Bra inkvrtering. god mar, Irevlig samvaro
och förnämliga artistupprrädanden komp
lerterade detta verkligt lyckade a(ange
däng. Ku6lcdå.e Ingegerd Bengrsberg

vi hopprs pä en rep.is med er. nI..ön
och nya delragare kanske redan i hösi.

Rotf
l5

T]R.]T\TSAA[. ]IALKINR.S
Stockholmsavdelninsen eordnade en rre
daga6 talkuB pä Nynäsgåden 21-26 rejl

Logopeder f.ån Huddinge sjukhus ledde
övni.garnä en€rgiskr och effekrivi pro
grammet omfattade ,ndnilgs och åv
slappningsrek.ik samr röst- och arrikula-
tionsövninger i fom rv grupparbereo och

Jan Bågge frän LänsHCK rcdoejorde in-
gåcnde för den ny, socialrärrsllgen.



TETilISTA

HJATPMEIIEL

Det nordiskr samarbeter rörånd. t€kniska
hiälpmcdel för larynsektom.rde ha. in
rensifi€raE under våren 1982. Ko'rakter
ned Nordiskr nämnden för h,ndikapp
frågor (NNH) och ned Handiktppinst;
ruter (HI) har fön oss in på delvis nya
linjer.

NNH htr uweclilåt etr klssificerings-
system och ett dataprogram för Handi'
kapphjälpmedel. Dåtåprosrammet är
under piovdrlfr och kommer ått utvä.

cenom daraprosrammet ges möjlishet
ått måtå in och lagra data om de ekiuel
Ie hjälpm.dlen i en dator. r'rån datorn
kan sedan uBkrifte. erhållas vilka kao
anvåndas som original för irycknins av
olika fom.r ai, fö.teckninsar t.ex.
"Hjnlpmedel för lrrynsektomende".

P.ogrmmet medge. älen Lagrins av

enklare figurer. ltlera kompli.erlde
figure.km vid behov klistr$ på orisinalet

l're sammarträden har hållirs under
nar maj diir representanier för NsvII
och Hl dehegit i diskussionen om LE
kommittdns rbere och möjliSheret art
ulnytlja de lya rö.en. vid Gnlste mötet
delrog LE kommittdns samtliga nordiskä

L6

Hendikåppinstitutet :ir äv.n sedM et. an
ral år engageråt i ett intemationellt sm-
a.be.sprojekt rö.ande hjälpmedel för tål-
handikapprde. Delragmde länder är Kå-
nade, USA, storbritaDnien och Sverise.
Ett möte med projekrsruppen hölls 14
maj på HI där LE kommi.tdns senske
repiesenrant deltog i gtuppen för låryn8-

Nordiska kommittCn för LE hjiilpmedel
sermed slor gcksamhet pä den värdefulla
hjälpen från NNH och BI som med sina
expertd givit oss möjlighei 3tt tr etr stort
steg mot ett föne.kligande ar den sm-
menstållning år LE-hjälpmedel som är
målet för värt .rbete Vi får heller inre
glömma det ekonomiskå stöder f.å. Can-
cerfo,den vilker gjorr der ftöjligr för
kommirrCn att trots de stora geografiska
avsiånden kunra rräffas och drvfra våra

Nordiska LE-hjrlpmedelskommittdn be

Bjalne BirkeLi, Norge
Pertti Pdjakka, Finlånd
Helgc Rasmusen. Dånmark
Rolf Fischer, S!erige



PROV PÅ DATAUASKRIFT

Leverantör: Televerkets f ör
säljningsställe

Beskrivning: Förstärkare är in
byggd i mikrolonen till en tele
IonlLrr som passar till en vanlig
DIALOG'apparat av bords eller
väggtyp.
Förstärkningen av en låg röst
volym är minst 100 0,6. Mikro-
Ionen ger också en bättre ljud
kvalitet än standardut{örandet.

Användsrgrupp: Talf örstärkare
avsedd för personer som har
svag röst pga organiska eller
funktionella rubbningar av
rösten. I användargruppen in
går bl a laryngektomerade,
personer som av neurologiska
orsaker har svag röst t ex vid
MS, Parkinsonism samt perso
ner med bestående stäm
bandsförlamningar. stäm
bands{örlamningar

Leverantör: Saknar svensk le
verantör

Tillverksre: E. Stephensen A/S

Eeskrivning: Har anslutnings-
kontakt för öronmussla e[er
extra högtalare. Kan förses med
huvudburen mikrofon som såtts
på glasögonbägen e[er hå s på
plats av en plastbygel ytter
hölje av ädelträ.

Användargrupp: Talförstärkare
avsedd för personer som har
svag röst pga organiska eller
funktionella .ubbningar av
rösten I användargruppen in
gär bl a larynqektomerade.
personer som av neurologiska
orsaker har svag röst t ex vid
MS, Parkinsonjsm samt perso
ner med bestående stäm
bandsrörlarnningar.

fö rstä rka re
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CA}SCtrR.
_ INGET "SKRÄCKORD"

Hej alla goa vän.er, nu har jag fått skri!-
klndr igen.

Hår ni mjrkt !i har fått sommar, vi i Lary
kanske tänker merä pi det, vihr ju s!årt
med kylin, men alla, ävcn fr;ka miiD
niskor älska. väl den ljula tiden jusr mel-
lån vår och den herx somm.ren.

Ja egendigen är vi inte så däligä, niii !i har
fitt våi sjukdom lite i baksrunden, der n.
värst, nar man inie vet något om caoceri
då ä. ordct cancer ett skräckord. det är
något man inte trla. om, der iir något
hemskt. Efrer ått sjukdonen drrbbar en

själv eller anhörisa, så iår man sej a.t det
går aft exisrera ganskå gotr ändå- Dårför
kår' vi.ne. skall vi som vet. infomcra
ållmånheren om can.er, det kan aldrig
bli för mycker infomation. Talå oft hur
du själv har der med diii handicap, det år
end.$ du son kan talå om din egen sirua
tion. m.n med information kån andra få
srin.e fö6tåelse, kan kanske slippd dennr
skräck rid ordei.ancer.

vi skill även rala med myodigheter,
massmedia §åsom tidningår och radio.
som :irväldigt snäla med upplysningar on
just olika .ance6j ukdom ar.värr handicåp
efrer er carcersjukdom tillhör dom så

kailade dolda händikappen. Om viliimnar

me.å upplysninS, rala! mera om oss, med
a.dra ord skrike! högt, tror jag !i koh-
me. att 6öra störe toleran§ och lbränd
rade lrdryder. Viskall inte gå o.h gömma
vä.a handicåp, i skali tlia ned vaiandral
Vi hxr väl alla slanå dägxr, nen de. kan
han hå ;iren om mån är utan sjukdom.

Jrg rl.ker dock att, r; skall !åra gLada

att v1 kan fungera skapligt, o.h dirföi
§k,ll vi tåla om 3tt ri har hait .an.er.

Lå! rlla veta, att dct sår att Leva vidare
om man kodmer iill läkare i tid. Gä
inie och grubbla för länge, om du r) cker
aft någor inte ä. rttt. Cå tiLl Läkere, der
ä. ingen skåft | Om allt är OK, tl.k intc
år. der var ett onödigt besök. Om DägoI
i. inie soh det skdl våra, var då glad art
du gick till läk1re. Tänk i.te på can.er
soft ett skråckord. Hjälp rill ned en
lugnande informrtion dll dem som är
sjrka eller som kan komfta att drabbas.

En slad sommar önskar jag aU.. Hoppas
vises igen till hösren I

P.S.

Du kan inie hind.! fåglffnr rtt flyga över
ditt huwd, metr du k n hidd dom ltt
bygga bo i ditt hår!

Hik i g, Kd/i Crdi
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vÄnusre,np

vad år vånskap ) Kan der fö.klaras,
blicken som säge.,vänner n. vi!
Siulan vi r.l[ om vad vi kiinner.
vi bår. vet der, vet det, vänner vi skall
förbli.

Det hä. är eD ar de vackrasrc så.ser ils
vet. Ka.ske för 

"rt 
jag själv har ll,ckan

ått känna sådan vänskap. En vrnskaf som
gör mig tusig av lycki. rlela hjrftxt tylls
av slädje, ba., jry ränke. på fina srunder
rillsrmmans mcd v:inner. Många vänrer,
underlrara ränner. En vänskrp s,är i!!
förkla.a vi båra ver dcr. vänner !i sklrl
förbli. Min önskan å. arr alla skulle få
kännå den rikriga vi.skafen, gcmenskap

Tyvär. så är der ju inr€ så. Dct finDs åIr
för myckel k),la och ovänskåp , vär rårld.
Der har blivir urc ltt varå ideåht och in
nc xti vara egoisr Det kin inrc bä.a någor
gort med sig . hrilller lör ån lisa racksam
het och gliidje över hur bra vi hrr det,
stäLler vi istället krar (err hen,skr .rd.m
dei anviinds pä fel srrlle) på air fä me.

vad son \ke. ule i yädden kan ri som
cnskilda indiridcr intc gör, så nycket år,
mer in ätt J,«nesr.ra mor räld och för
tryck, kapptusrnirS odr tillve.kniDg åv
kärnvap.n och dla ori.ka kenriska vapen
som trdmsiälls I dag.

N{en ri ko börja här, där vigår och står,
gcnom ått vna lile vinllghet o.h ömhet
mo! vår niisia. Rrcka en hjilpende h.nd

Det kosrlr inger alt Se etr leendc, en
vi.lig nick, ctr uppmunirande ord. 

^rrlii litc omranke, mcn der ber_vder !å
mvcker, o.h man lär si turcke! rirne
r.qen. Kärlek är den stora lågan och dcn

Jåg lill slura dc hir raderna hcd åtl circrx
.nnån tin sång, M,kis Thco-

Jag mår så bra,jag mår så bra.
ja rikiigr bra,
Det hoppasjag at. Du gör m.'.
'rilldom sod fråEar, hiilså. jag
djupt ifrån hjä.fui hölslr jas I

lnt Bitt Etikssol
t-instång

19



nnLL sö»pnsu z

t*tudAf'kanr
Flera förfrågningar her kommit om resor lill varmare klimat under
vintern. Man kan vä1 förstå, att många har haft besvär under den
senaste, ovanligt långa och besvärliga vintern.

Flcra av dem som har hört av sig har sagt sig villigå att betå]a hele
kostnaden själva, om man bara kunnat ordna en gemensam resa för
laryngektomer?de. Det känns tryggåre säger de om vi kundc ordna en

sådan resa. Helst med en s.juksköterska som reseledare.

För art undersöka verkliga intresset för en sådan resa kan du som är
intresserad att delta i en resa sora du sjtilo ffu betala dina kostnader

/ör skicka in ditt namn på nedanstående talong.

Föreslagen restid och mål Madeira feb mars.

Till LÄRY. Undertecknad vill ha vidare upplysningar om er,. resir
vintern 83.
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SPtrLXMIA}SSNWINNIEN

Helge (nr 2 fr. L,å ster)

i glada spelmtins lag

Alkid lika sftålande vnder hade vi. i en
mna6 sä blor sommar Liunerij, Håga,
Stode, Srohstoirska och alh !ad,lc hr;l
Kanske ru der vackra vädrer som sio.de
att der gi.k, i mirr tycke, sä brr? Bel:iss
fick vi i alla fall fö. der. Speciellr f.än
Sröde, där ovaiionerna haglade.

Och så ky.komusiken I Nu när,'SATANS
INSTRUMENI" har dåpprs in iGUDS
BONINC. Efrer cn rundvandrinS på kyrk
backen. ibland besoklre. kunde man tir
konsrarera åtr musiken "si.k hem rilt

Jag plockar ibland foron, ragna i HAGA
parken. Spelmen$rämmrn ! Foikfesren I

Trettiotusenrak besök.re. Inre bara mu
siken vr6 toner sreg mor en klarbtä him
mel. Utan ocksä runr omkring. i folk-

En nykter, men ovårdad tångsuipig yng-
ling, sirrer och uaggår i r*t med musiken.
Plölsligr bö{dr han riva i sn medhavda
plas*i$e. Upp plockades en karrong iiss,
en bu.k ö1, en ring falukoo och €n påse
romrrer. Hir ski bli luncht Baklfrån nån

ståns iler eD lins morstniv fram och
hcd träsko.s hjälp börjar han bearbetå
:Egen. Hur skå derta sluta??: Men äggen

EIle. fiolblggaren som snt der i sin en
srhhe. och slipade pi sargen dU eft ny-
byg8e, med bara err mål framför s,g. Mår
re det blien ny Stredivarius.

Eller ungdomryrng$ som så$ diir på en
filt och lit den grillade kycklingen o.h
linpavo.n. gå laget runr. Di och dä m€d
en skål fi,r musiken o.h sohmlren till der
dova kliter {rån plastmuggårnr.

Elle. kinske den utslagne. Han som lågt
sig sä behagligr dår uoder busken. Snark-
niosarlll ljirran frå. omsivninsen. Och
firrmodligen irän allr vad folkmusik herer.
Kanske höide hån idrömmen HTMME
LENS BASFIOLER isrillei?

Hur som helsr är der inrressrnr ait se
nrtn.iskans va.ierände beteendemönsrer_
STOCKHOI-MST]T,IESTRARE ] AESöK
\iÅRA STÄMMORI NI FÅR EN HÄR
LIG DAC
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Medarbetare välkomna

Lrry har tått ökri uirymoc I RLE§ bud-
g€t Der be§de. att vi i lorrsärr.ingc.
krn väntå o$ fl€ra numhcrperår än ridi
gare. it{rns lvli och hilgsr fyra enligr srt
relsens beslut. Vi kan iven väntå os en
stcglis uppsnyggning rv ridojngens ur

vi komher också rrr ra u.onscr o.h
hoppas drdd får hjilp av vira lokalavd.l
ningar med anskaflninge. a.nonspriser :ir
950:-/helsid,, 650: /hrlvsida och 400:
löi 1/l- sida.

D, fät bthåila 2oco ap belopp Jnt eee,l

Drr skulle o.ksi vara rrerllgr ftcd il.re
insändarc Skriv och lriga om nägot ,lu
iu.derrr pii eller oni Du hrr nåEor rlt be
.rtra. v,1l du vårr anon!m grrutrls rr
diit n.drr lntc l:inrnis ur rill nlison Drr
stannar m(llan dej o.h red&tijrcn. Diri
bid.åg behiivc' inrc virr nrgon viihkri!.
örgsovn,ng. Vr pursir rill Lrnr€n år drrr
b;dr.s, onr du sii vill Du ir o.ksi vnlkom
men per tcletun. Nog är dcr vil ,,i9,/ yrm
du tycker ,r d;il,gt och bo«1. i.dris It
Eller kanskc du har någon solsk.nsh,sio
ri! art dela d.d dcj rr Hor !! d.t vå..

STOMASKYDI)

Stom*kydd av rextil med kardbo.rslås
ku du .um€ra köpa geoom Karin Ccdin,
Tornbrcken l, 163 54 Spånga- Tel.08/
,6 41 4a

olika halsvidder: 35 42. Angiv önskad

Pris kr 20: tillverk$ eodasr vira

PS Stomarkydder Srom-aid (\e Jnnons) L/n numerx skri\as ut ko5l
naJsfritl, som tdrbrukning)rrrrkel irrnm flerr Iirn Frrga din togopeJ
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BLI MEDLEMI STÖD VÅRT ARBETEI

Du son vill vrtr mer om RLE €ller vill bli hcdlem kan ra konakr med närn.*€ lot.lavdcl
ning. Ven soD viU ko bli medlem, Sifr i.15, på postgiro n. a5 17 5.1 2 o.h Du nrsröd.
ja.de medlen. Larr' (ohnerson cxEs kviEo pä pengrna.

xonakhän för lokddvdelnin$rna.

C:ivle, Siv Baglien. I.dustriviisen 5, 820 20 Ltusnc ttl. 0270/636 3rl
Götcborg; Ii ric H.rm?ns.n, (i ltu garxo 1,.121.l1, \rrnra Frdlunda trl. oll/+7a7i)l
Kalmrr: IIilm.r Ols€n, Sailm L,irssxrxo 16 lr. 392 l2 Krlmrr tcl 0,180/10.1 +2

r,i.köfi.g Cxrl Aspling S!rrti{aran 27, s73 i)0'trxnis
'unt,,,J,^,.
Siockholm: Lllemor Cedln, Bånsaran 17, 171 63 So .a

Sunisall: fnrr B.rglund visiergxtar ll A,3i2 -19 Sumlsrll
l lll]sr r, Sv.r 11{ r. \.r(rg&n l2 h. 7i I l5 ftpsrii
Växj,, L: ltr Berg!illihl Kullr8Ian 16. 160 j1 Hovmrnn,p

örebro Arre 1,.lk$mrn, Virrrnrnnagatan r.7o1.12 örebm

Sryrds s.E&akoh,
Ordlönnde: (uin Cedin, Tornbacte. 3, 16:1 54 Spån-ea,
Sekrete8re: Siv Baglien, Industrivägen 5, 820 20 Ljusnr.
(aseör:Astnd Bcryh, leata Speres gdnd 15,162 30 Vllinsby,

l.r,08 /36 4r ,18

re1.0270/686 32
iel.08 /'38 7l 80

* rr:1. 1. t: 1. :t: :t: ,< ,i ,: t!,:;li )i:! j< i! ,i :t: :k :ii : r ;k ii ri ): )! ; : , : :t: ; : ;t: :i: :! : : : : :t: )k

Kalles föråldrar ska bon en kväll. Kalle får inte gå med riten
stannar hemma med barnflickan. Han får 1öfte om årt välja
om han vill somna i pappas, mammas cller barnflickåns srng.
Kalle funderar en stund och frågar sedan,

Hur skullc du göra pappa???

k 1: 'ti:i::1. 
)i: r. )r:r )li ): )i: i: r: )i )lr ): )i;ti;i;k )i ri:. r: l: {< )< )i:: ri )r:r;li;i;ii;tr )r;r

LARYffi;;il;;.
UT(;I\-EN AV RIKSIÖRLT'INGF,N TöR LARYNCEKTOMERADI.
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Kom ihåg "LARYNG - FONDEN"

vär fond instiftadcs 1977 och fick offici€Ut följand€ namn: "Laryngekrom€rades
Givo-och teståmentsfond" . Populä.t k.llÅr vi den LARYNG FONDEN.

Influtna m.d.l sloll oväDd8, om donaror .j enat föresk.iver, till .eh*ilit€rinss-
årgärde. för behövude inom RLE.

De irkomn. m.dl.n skall fonde.ås tilis den uppgår till 2o.OOo kr. Därefr.r kån rän-
rrn utdeld t l bidrrgisitkande efrer behov.pii\ning.

Fonden föru.1t6 av RLE sryrelsens årt'etsutrkott och firmit cktr6 av wå av dess Ie-
dmöter i förening. A6€tsutskott t behrndlai de inkomnå bidragsanitkninFhmd-
lingam..

Fonden revideras av RLE styrelsns revisorer.

Genom årets tillskott f.in jubil.umsfonden får !i sn,n möjlighet arr kunn. g. bi
drag för en konvalesc€ns eller rekreation dll någo!. rom är ibehov av dert. stöd.
En veck6 avkoppling eller så ks, sm vi alle v.t, göra unde8erk.

sprid kånnedom om vår fond rill vänner och b.kant., och kom gäm. sjiilv n.d etr
bidrag.

Låt osr enas om kåra LarynSe! .tt fin vån 15 årsjubileum 1982 välkommet genom
att vi alla. var och en, insåndl minst rO klonor till vir fond. D.t skulle bli5.OOO.-
kronor det. Må vi dssutom fira våra föd.lsdag.r till t*k att vi lever, genom t. t
ihågkornme vir fond m.d cn gi!a.

Ni önska en rralt somm.r!
Hr!.ld Ryfo§
to,.te,rt stiltaft

Tånk På Vär Fond !

Postgiro 91 82 58 5
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