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HAlIDIKAPPFORUM
med

,,HANDIKAPP 81"

EN JATTESATSNING

Hendikefp 81 i Göteborg lrre.l IlalK,s hrndikaPpforum blir den ojimfiir
ligt nråkiigaste mänifeståtlonen i Svcrigc i samband mecl FN, s irternerirr
nclla hardikappår. I.tckutsriLlningxr, konlerenscr, debitter om han,li
kappfrågor och rekniska hjälpnredel rrrångtrås li;r aLr irk:1förstaelsen lair

de hrndihapprrlcs villk,:lr och unricrlätte deras integrcring i sernhiille.

H arbctls och tl,neras för fuut ;r)m
de olikr fö.bunden lör att få frDr P€da
gogiska o.h nrntrharila P.ogrnm. F-in_

bunden inom DHR och HCl{ t-v.ks stor_

rbeta vil över "gränscm!" och med

Cöreborgs konnunala handikaPPråd
(KHR). Err progrAm oD llli *dvnercr
kin h€stlilt"s från IICK direkt. tcl 08/
14 95 80 e1le. 031/,12 7'1 00. Eft 8oft
råd, lägg ctt par dagär a! din semester

eilc. annan friiid rill Göteborg uDder ti
den 6-10 måj för art se, höri och lärå,

hur vi handikapp&Ie löst våra lilsPrcblem
och lad !i önska av vår miljö och av sdm-

hällc6 trrfonnnirg ar servicc och !erk-

vilkommen hir till oss. såfår du sc hu. vi
larynscr i Cöreborg har.rdnat der. Gå då

finst rili Kungspo.tsavcnyen, där ha. vi
tilhdmDans ned lledi.iDSrtrppen en

olusch med cn ko.r oricnterins onr !år,
iranrtikapp och dnrmerl sanrminhänsandc

pn,blen. Pä d.nna ioformatiotrsccntral
finncs o.kså my.ke. annrr xrr se och sru

de.i- sedan k,n du f$ spårvasn ika rill
Svcnska Mäsan. när fi.ns de sl,)r. ut-
stiiltnnrganD o.h här har RLE sh stora
informattun om vdd laryrtgektdtri år, hu.
!i uppiever dcn. vi upplyser on vår o.ga-
oisati()n, de$ fiisn»ia och årb€te.

Gedonr s!r! textadc planschcr, bildcr
och tcknisk apparatur får nnn !i hopfas
allmnnhcten cn god uppfattniog o,n dcn
l!ryngck$mcradcs liv och lcv.rn.. I
VnsEa Irrölund,s ny, finz Kulturhus
fiNrcs ävcn handikatputsdiUningar mcd
många o1ik, prcgran o.h uppvisnrga..
Här har vien monr€r med tekDisk appr,-
tur av olikA dåg sdmr en kort.edogöreke
för vårt händikdpp och p.oblem. Mnnnen
bakom d.beiet med !år nhtnuning ä.
styrelseledrmöte.nå E.ik HermrDsson,
Slen Peftersor o.h Åkc F.ss.

ttrtuld Rylots



HCK- FOR UN{

programöversikt

HcK forum öppnas 10.00 på MASSAN

r'!er in 100 HCK oftbun sin)las lrån rikslö )uDd, lä.s' o.h kommnn IICK m.11.

IICI( Forum fbltrr i nio sctuinarlcr .rcd bl.a. fijlande reman: Bostäder och sanr
hillsphn-ing Årbctsmirkrad Fö6äkring, Stukriird och r.l,dbilit.nng Trrlik
Brrnonrorg och sl{ola D.mokmrl, lnllytånde, inlo.nrtnnr lnt.rnatnh.llt.

Kvällen gär ilesrligt recken i saDverkan med Cftebo€s kommun

Dcn stomdem0nsträlionen
Sö.dågen lir den ltorr de.nonsrrarionsdagcn iCijteborg. HCK råget går från Göra
plarsen rill I-iseberg o.h brcgås på andra häll i(liiteborg av tågande musikgruPPer
n)m nut.r upp uid Cötaplrtsen och fiiljer os ri]l l'amiljefesten. Dett2 skdl bli HcKs
n,anife{atnnr om enighcr k.ing de .enr.å1a kraven pil sr.nsk handikaffolirik.

Den sr(tra f.niljefesren
Då handikrpfdemonst rioncn når I-jstberg rrrtar d.n stora lamiljefesteD. där heln

Lnebcrg irräglas av htrndikapp.tr..g.mang. kuhurgruppo. tullstolsdans, sagohönror,
red{ennnk.ing på LiscberErerrern. idrtrtsuppvisningar, urställning,r, konsert.r oth
nrr' .k.r. my.k€t annal.

KorpoErlonsldft )ttd.rbrnd.t d.raljplancrar .n
rllL llcKr 1trnilj.t!st.
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Vi h11 ngelromcrade a r crr handikappgrupp .om p.g.r. rökning får r en crrr-
cer r \rruphuruder och därigcn.rm nödgar\ tj Jcr bo oncrcrar.

Trots att vi ir hårt drabbade av vårt oförstindiga förhållånde tilt rökningcnjr \ i idlla tdll lyckligr lo ade ijmrärr med Jcr-.rora arrral rökcrc.onr ir-r.il
let. fått cn Iungcancer. S.rupc.rncern upprxck\ju Iä Jrc p.g.,r. hcsher m.m.
och krn därlör .fta årg.rrJas på err ,radium r,;ir Ii\er jnnu iår rlr rädJJ.

bt-J

SÅledes krn vi trors ållr knnna en vi$
tacksaDhet fiir åri vi i sisl.l stund kunnat
rädda livhaoken. Dct ]igger därfirr nii.d riU
ha.ds an q,cka atr den tacksanrh€teu
ktrnde ti sig ntrrvck i ätt vi villigr stä|c.
trpp i avskrtt.kmdc slfre {}.h afi visjälv'
borde virx de iö6u an fimpr fitr gott.

Det itiåsasärl! ju Ded .ätt, (?) litken
effekr det avskrä.kand. cxemflct kan hå.
vi DäDniskor är ju i lllmänhet övcropri

'nistiska 
nä. det säilefutt klara rj utrda,

skadev€rknnrg.. tå der egm sk.,vet. Och
j,g Dåste bekän"i itt jag fö. escn del
hair ett par iiterfall efter ofqarion€n
ftots attjag.äst!n rijkt ihjäl mei orh s,m
sagt var mcd eft nödtup ly.kats kl a tiv-
hdnkcn- Min blir fakriskt cn smula skam-
scD oär mån Linker på irr nran renderar
irr fortsät.a i galcosk.pen prccis sonr o,n
man ingentnrg fattar de, dyrköprå l€k-

Tillmnr sro.a föruånid8 harjrg o.kså hö.r
en kvalificerad halsläkde stä upp på ctr
!v våra miiren och påpek! att cn taryns-

ektomerad kan fo.tsärta .öka ,srn en
trijsr i bedritlelsen" cfrer opcrårnden.
Natuligrlis är riskertu mindre, därfiir att
man efter sh ope.rtioD inre krn dra h.ts
blqs. Itu andas ju nrte seoom näsa
nrun i\'le. det fnus ju nå8o. som kallas
passiv ritknnrg, $m också bcvisliged gcr
skador håde hos cn själv ocfi de rndra
männkkor som visras i ens nä.het. Och
som sa8t: ildr ndn ttots dlt! i"d,i bt.
f,tttdt rdd ndn b,ill./ ti »ttd'a

Jag ta. j alli fall hå Ded risken rtt fran!
håll. mej själv sh etr varnande €xc,rpet.
Och hållcr n,mnrarna för rlla s)D käDpa.
för a$ b1i runyena oär det gätlcr roba-

S.m en «iligare avshrdrg kan jtg berät-
t! ltt jag efter atr ha kl,rat se.lste åtcr-
faller börjat sp a den da per das n,n ett
p,kct cigårettcr kostrr. Der ger mcj cn u.
laddsres, per år och är en berydlisr b:itt.c
'triisr i bcdrölelseo" än eft fortsaft bol-

Rall t itch.t
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VARTOR PRATAR
U SÅ KONSTIGT?

,@$-
KORT BESKRIVNING AV LAR YNGEKTOMI

Laryngektomi är en opelation där struphuvud
med stämband tas bort. Orsaken är o{tast cancer'.

Efier operationen kolnmer andningsvägen, d. 1.. s.
luftstrupen, att rnynna ut i ett hå1 Irarntill på halsen.
Det betyder att näsa och rnun hos den laryngektor.e-
rade är skilda från andningsvägen och har förbindet-
se endast med rnatstrupen. Se figur.
Den laryng ektom e rade saknar således både stämband
och utandningslult genom munlålan. Båda dessa saker
behövs ju lör att kunna tala på ett normalt sätt,
De flesta 1a rynge ktome rade lyckas, soln ersättning
för det förlorade normala talet, 1ära slg tala rned
hjä1p av ljud frarnkallade i matstrupen.
Talskickligheten hos olika personer rned matstrupstal
är dock mycket varierande. Även de s on-r bäst behärs-
kar konsten talar klanglöst och svagt jämfört rned
personer sorn talar på norrnalt sätt.
RÖSTGENERAToR
De som inte lyckas 1ära sig rnatstrupstal kan oftast
1ära sig tala med s. k. röstgenerator, som är en
uti{rån verkande ljudgivare, vitken håUes }]lot hatsen.
Se ligur.
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RÄTTEN ATT
ANDAS FRISK LUFT

Rökningen är vårt störtsta och onödigastc hor mot folkhälsrn. Rökningcn
iir "ck.i et' s ån niljril.roblcnr for mangr

Varje människa har rlitt att andas fr;sk Iuft. Föreningsliret har .rnledning
.rtt bcvaka denna rätt vid allr slag irv sammankoDstcr. Tobaksröken - vår
stijrsta lufdörorening utestinger mårgo från gcmcnskapen, i synnerhet
delr Dred atlergiska reaktioner. Den rökfria miljijn ;nnebär också ctt stöd
för de många som försöker sluta röka.

R,ksförbundct VISIR uppmrnar alla folkrörelser och andra oyganisationer
att mcdvcrka till att principen om allas rätt till rökfri miljö förverkligas.
Denna medverkan inncbär en insats för bättre och trivsammare arbersgc-
menskap och umgringesmiljö.

vISIR frrk.örclse för ri,kfrifi
Tcrt.n .r!. är e.r urrålini. «)m Riki
förburdcr vlslR a.rog lid sii senxnc
tinbxnd$nör.. \,lSU{ ha. på senåstc år
gtort si! käDd nrnr .n n) lolkri'relse sonr
arb.Lrr med en dsclrlcn o.h trllt mer
uppmlirlsr.i.rd hirlso o.h miljoir:ig,
riikn,ng.n. De lii6ra VISIR loreningsrra
bildrd.s 1973 och Rrkslorb!ndet VISIR
197+. Soh .n sirskild oryarisirion lör dc
I ntre nrddl.dnrihr bitdades \rrstRs ung

rnt tt.t ola/"u1bn . tobdk t.b kar

llSIR. Tutttlg 25, 1tl 22 Sto.khoti,
a8 1115 85
L,'/s/,t, Nr/d.,s,tntldiA. 1r,1t.t t)9 CDt.

t'1.!1^, 5r,/9. 1a0. 881 oo So 4tuti,

vISIR rerkrr tiiirn ge.onr sLfa loL3la
inenlngtrr. v).i linns iner hel, Lnder
F.n !ngn' mcdlc mir Iildas sirkildl
vrSiR fNCDOM liireningar o.h isl{olor
ItrDdet runl stxfus VISIRklnLbrr liire.
Dingrnr, kh,Lbrrnr o.h c.skild) rk.1tr
medlen,mdr spnd.r pä oliki sitl innmir
rion om rökning.n o(h d.\s \kåJ.\,rk
n,n8er. t! dcl förcnlngar.r.ngcrxr o.k
så rök.v\irntrif gserupDer.

SYETIOE



LUNGCANCERN MINSKAR
efter minskad rökning iStockholms Iän

I ert förcdrag vid Lrkarstämmen 1980 r€
dogjord. ölerlikåren vid lungkliniken,
Huddingc Sjukhus, docent La6<löstd wi
man, fö. en ana\'s han hade sjorr å! de
inffäffade Lungcan.erfallen I Srockholms
län xnde. tiden 195a 1977 Ff försök
tilL prognos gjordes for tiden 1978 1983.
Ddteunde.lager ,r hrmtat ur det regionala

Analysen visar ätt för männ€ns del lung
.ancern under 601ålet blev dlt vanligare,
nådde en topp onkring 1970 för art där
eftcr avrå. !ör krinnomå dåremo.lar der
e. råtlinjig ökning under hela pelioden.
Prognose. frxm rill 1983 visr €n yrrerLj-
gare försriirkt sådån tendens.

Den bland männen nirskandc lungcan
c.!n är direkt uppscende!ä.kande, efter'
som man under fler" de.ennier sert rcn
denserna j car.erurve.klingen bestä i en
ninskring ar flerralei ardra .ancerfor
ner medan just lunscancern skiljt sjg
från öv.iga cånce.former genom aft nela

Eftersom man vet atr den frrnst, oaåken
tiu lungcancer u.gö6 a! rökning, nråste
man sivetvis stålla sig frågån liLken rök-
råneurveckling som förekommit o.h hu-
ruyida denna kan förkLa.x de gjordå i3l{t-

Jänfört med börjån äv 60- talet hade der
vld sLrtet av 70- r et skett en minskning
av rökningen bland fttn. kraftigare i
Stockholm å! i landet som genomsniri.
För klinnornas de1 har.ijlningen ökat
under denna ridsperjod, bådc för Stock-
holm och för landet i genonrnin. lör

8

mänrens del vei man vidrie att der i
Stockholn finns en srö(e andel l.d.
rök e ä! i landcr i genomsrirr. Dert!
tyder på a.r rökvaneminskningcn bör
jat tidisare i Sro.klolm än i landet
i öuigt.

Vi känner scdån lldigare undersök'
ningar, r.cx. d. undeBökninge. «rm
gjons engåcide Lrittiska läkare, till arr
,inskad rökning efter err anral år fijljrs
a! minskad fiirekoms. av Lungcancer.
Der sen.dtionell! i de svenska fyndcn
är ati man hir fii. fijrsra gången kunnar
iakita .n sädå! gynnsm xtvecklirg
för den totdld manliga bcfolkningen i
etr stötre område. Samridlgt urgör
dessa ni.a svenskå fynd cn glädjande
bckriftelse pä arr dei ve*ligen är u.
folkhiilsosynpurkt lönsamr ätt arbcra
för minskad rökning.

Dcr lönar sig allrid art siura röka.
Sdtat ur Nytt ffin NTS

Nrs
Notionollöteningen för
upplysning om tobokens
skodeverkningor

Wenner-Grer (enler

11346 Slo(kholm
Tel.08/34 24 20



ÅRSMöTE PÅ KYYRöNKAITA

Någro ov q(jststuqorna

Jag hade nöjet att bevisra finskr LE-före
ningens å6möte på Kyy.önkai.a kursgård
4 5 ap.il. Anledningcn till besijker var
e.r samnanfäffande med finska expe.ter
på LE- hj:ilpmedel, för den sahmrnsrell
niDs av sådanå som håller på ati te lorm
pä injriariv av Nordiska LE kong.essen.

Uromhus lal det eft heh ennat rylrön
kaira än det vi seri rid rärå besiik und(
varnla sommardågår. Nu låg snön merer
hös vid ligkante.nå och på sjön nedaDför
syntes mängder rv skidål<are I det spa.
samnla soLskenet. Men inonhus v,r de.
sig liki. Den finskr gäsdriheren i,nns där
som all.id rldlgär ocl basrun vår varm
för dem som ville löga sig dår.

Ilån h,r planer på att bygga ut. Om dcr
gär so.r be!äknat skall om ca nå år en

rillbyggned $å ferdig inrymmende ett 1o
ral gistrum, gvmnastiksåI, simbåsäng och
adminisiraiionslokalcr. Men som i de flcs
ta andra ideelLe 1äreningar är der b€kIm'
mersam. mcd finansietingen av nla pfr!
jekt. Det finns do.k li)sningar som ser
lovrnde ur. Så vi önskar llcka till och
hoppas få se nybygget på yäs, kanske
rent a! firdigt till kongresen 1981

Riksnrörers lxl bjöd in.e på några öler
raskninga!. Erik Råutsalo omvaldes en-
hrlligt tili ordförande. Sekretera.en A!.o
AaLronen, välkiind i nordiska smaibetet
s€dan må.ga är, omvaldes likaledes en-
hälligr liksom kasören Terrry Tyeäin€n.
De båda sistnäm.da är nelddsans.ällda
på LE föreningens kansLi, Elisåbersgrran
21 B, Ilelsingfo6, där Arro är bes.

Rotf Fk.hel
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1*i,:r"i-'#-5#*.**i4i*.*"
De larr-fgectomercdc iNoden mar-
ker.r der Inrcrrarionaie Ha.dicafir
!cd xI alholde i-ordisk Ko.!r.s i

DxnnrrrL p.:r Kongrescentcret kolle
kolle \ed Furesi)en i!arlose.

Ko.!ressen bcrynder Kristi hinl
rlrcllr nlaq rorsdrq den 28. mxj kt.
13.00 og slLittcr srmdag dcn 31. nr.rj
kt. r.1.u0.

Der er dcltalere lra allc de nordi
rke landc. og \i loncnte., !t Islalr.t,
sonr srillcde sin nrr.ning i decembcr
19tj0, lil \rre,ncd ril ar fuldendc o!
delragc i det nor.liske sanrarbejdc.

Kolrgresscri, Lrrdel(ircl er:
)Pdtitnt0 ag .1c pir.ttIde

i .r. tt t«-
Dc Sdor!irkrnde Infalidcor!nnisa-

lioncr l Dar)nrlrk har tor der rrlrerna-
ti\. handicxpar \algr nrcrloet: )M./
h.\ 1 (n1ntl\. og I i gelrillir((. P()sraln
.rels !dlornrnins cr tilre[elagr så]edes.
!t så\cl den a.forle Lrrdciiret, so r
der.r!nle rrx)uo drrkl\c\.

Forrnrrden tor der nlrer.ati!e hrn-
dicapår, Ho1-qdr Kdl/.,Iars., udlater
til Bind(s.r1I bl.rfJr rrdeL n,:rf
rtr

,D.,r ro/'r,r. ha11di«!)p..1.
ox tuttiundtt<

,,Sonr handi.apper har nra i!irkcli!
hedcn ikke ku €r handicap. der flsi
skc eller dcr tsykiske. det. oran er
tu,,1r rr ed, ull. der. r 1Jf h.,r p:J .'!rr.i! sonr hxfrJlrer Ln\ udfolL[ \r i,],
\rIlskcliggor ens dlgligdag. N{!. har
i rcälitcren )dcrligere ro hxndicap.
sonr konrplicer.r.ns ril!ltrclse feslen

L)et er( ri el okolU.I\k hr,d,, D

f, ci rrrr cr h Idrc.,pprr L trs rt r l
f\\kisk he.seendc bli\er mrn sonl
regcl oS!ä atskårct fra sa rmc uddan-
rrcisc \oor sa rlundets anr:l.c unge og
dcrmed hell\ist til ,l lrrc lo!ind-
lomsrgNpp.n\ bufd sonr pensionisr

O\er\indels., sonr er e. meget !a-
scnilig del äi der handicarpedes präk-
rlske ptublenrer. hliver derrr.d yan
skeliqcie. De pcjlso.li!e probl.'nrers
l.inlng blilcr icndnu holcrc lrad 1or
.lc. hrfdicaptede eird n)r andre xI-
h{n$s xf sxnrfundcts rilbud lil dcn
enkellc. t,ilsrrred. n n \ore håndi
catf.de nred cn bedre oko.onri. \'ittc
d.rte lLrse nran!e al prohl.nrerne.

I)cr rndet rilleg\handicap. man lar
sonr h!.dicapper o der hairdi.ap. om-
gilclserne sirer os.



DcI cr et sporgsnrål onr onrSivelscr-
Jles holdning. so,n kä. !nlage lornr
aJ en an psykisk forhi.driig eller bar

Nrv.le !dcr!irere handicap e. dct
nasten umuligt al lorkla.e shc onl
Si\elser nren de cr der også lor de.

De nordiske l.rndes kratrlorenm!er
er oplordrer til at delLagc, oesa iier
häber !i. ar Island vil !:cre mcd. De.
ril på Noiliik Kongrcs \En,!inutran-
rolkning !:i lin\k.

KONGRESSPROGRAM

Torsdag 28. maj:

Kl.13. Kofgressen äbnes a, prasidenren.
d rektor Kje d H. Mygind.

De nordiske andes sammens Lrtning
af agger beretning.
Einland/Norgelsverige/Danmark

De rordiske andes kreftioreninger

F nlandrNorgelSverige/Danmark.

Soc ologisk undersoge se al norske
laryngeclomerede. Norge

Hlarlpem d er: Sverige/F n and/Danmark

Fredag 29. mai:

Dag ig ivet fo. den taryngectomerede

Rellen r I äi vEere handicäppet.
v.'dr. ph l. Jorgen Hvid

Udskrelet og hvad så?
lndledn fg ved v ceiorstanderinde
Kirslen Halech. Hjenrrnesygeptejen i

Kobenhavns Aml indbyder t I rundv sn ng
pä HerLev Sygehus.

Eiiel altensmad er der tr aften i

B!sserne korer. efier nermere aftale
i.a Kobenhavns Rädhusp ads li

Lordag 30. maj:

Leve I vel som aryngectomerel.
Selvsikkerlreds/Se vstendighedsk!rsus
l.lorge

Skal v vere erlige over for hinanclen?
Ved cand. psyk Erro Melze

Belydningef ai ta etrening iysiorerap
og afspending Norge og Oanmark.

Kongressen iester

Sondag 31. maj:

At vare laryngectomerel er er handicap.
som a I for lä kendel
Hvad gor vi ved det?/Optysn ng?

K. 1,1. Kongresafsluhlng

PS. Irån RLE
rned styrelsens

deltar ca tio medlelnmar
arbetsutskott i spetsen.
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RIKSMOTET 80

Etr rvfift trå. riksnörer omfrtt.nde en
d€l a! valcn konr av niissrag .j nr i värr
fö , nunmcr. vi fö6ökcr rcParera sk,-
drn med rtt hin limnä en tulhtändig
f unktiodiirslärrecknnrg f ö. rikdäreninged.

Eo nyhct är rtt sekrercrarcn Runc frci
horg p.g.å. sjukdonr nödgra ölerlånDa
§irr uppdrag till vice sekrereraren fiir rca
rcn a! vaherioder. stiS Bj;irkcstad, vald
tillvice klssör hrr ocksi hopprt rv.

cun B. ag,sbttg, statkbol t,
Su n P.ttettso s, Gd trbolg

Alln» c htin." s!», G i; t t b a ry
Eti. S l,i t t b. tg. C ö te b 0 ry

Hilna/ oklr, Kdhndt
atu Jovf$on, L"nd

Sr) relsens,rbcisurskotr.
atdl Katin c.din, stackbolm
s.kt, si! Bagli?r, Girle
Kds,1: Astrid Bttgh- Stotkh.ln
Nu hx, RLri siiledes rriss i dalrr i AI-
Iloppxs d.r är en !insrgivaDde sits.
Kxnskc ir drt iDrernarion€lla kv,nno
årcr som binjar bird lrukt. Ly.ki tiLll

r- adl: Eti H.rnta,ssrn, Gatebary
,. r.År s.trdi, , År$.1/: saÅrds.

Repr. i IICKs stvrelse

d'tittrt? : Astrid Bergh

Lotalsrdelni.garnas repres€n.ante. i siy
rel§€n (lii$ta nx.rnet ordin!.ie, rnd.å er

Cirl.: 51! Ballie, tngut H;ttlrj
Ctjt.baE: tri tten dnson dtdld R)iirs
Linka;prtg, Ca ,\splins Kdtl E Erik$ai
Lund, ottt l.s4\5an Hjdt"tal Niksoa
Kdln t: H;lndt Oln, CtnKd $o"
\t..hr.ln.A ),t N1l«h Pn,r
Stndsrall: Tute Berghhd SNe RLnntn
U?psak, Åk. wikd d.r Eik Etikson
Vaxjo :Utld B.tst»idht Allan Lrikso
(iebra: Ar e Falkernfu Linar Pcttcrs\an
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NY ORDFÖRANDE
I STOCKHOLM

Srockholnrsardelningen höll sirt ordinarie
åsmöre 12 nrrrs i\'lariahissen vrm tt'.ks
ha blivlr derls sti,n rillhåll nu me ra.

Mijrcsturhandlingtrrn! grv.n n\ ordfi roD'

de etttr KiriD Ccdin. s,n numfta bcnö
ler ign2 xll rid åi ;in utpgih irikslörc
nlngrns topp. rxy ordliirlnde rr lngcgcnl
Bens*lrerg llgcgerd, som mcsr kallas
Gcrd, nr giit mcd Cur, ddigåre o föran

cerd har en gedigen lörcningsbåkgruDd.
IIo. hr v.rir .ktiv pi oiika st!relsepostcr
i 11.n.ler lörcninsa. under cn föLjd ev år.
Når !i lrlg' om d.r blir !!ordnin8 i vrr
!.rksamhe! s'arar hon dtt dct i så lall
komNer etr satsas mera p:i tllkurer o.h

GÖTEBORGSVÅR

Vi 1åryneer h.ir i Cöteboresdistriktet har
pä vår vå.progranr en hel del pi ging.
Den 12 april har vi !å.t åNmine med sed-
vånligr förhdndlingxr och kåfferep. Den
22 xprll får eii,l0 ral laryng( ncd ånför
v,nrcr i hns§ .ill H.lLnd fii f möh rå
ren och njuta av el1å de prunkande
bLomsrerläLren. Men hclt nåturligr skall vi
o.kså rjuses av all fin konst o.h ljttcrarur
o.h fånsslas av det plttoreska fokLnet,
måleriska kanald o.h ,liderkv,rn,r. för
air urrryck. sig resebrosclyrmislgt. Den
28 april å.erkommer !år bu$ till Cöre

Till rni,tet hade ett +0 ial n\edlefrmar
inlunnit sis. resrkcmnilridn bjöd på nn-
derhålhin8 o.h förrl.ing. riir trnde.håll
ni.gen svar!de ett rloral bygdcsp.l.ri.
I folld.ikr.r. Som tr a! musikanrcrna
kände ri ige! rår mcdiem llelge Sundin.
Speln,nslager rön.e stor uppskarrning
och önskrd€s !älkomna åter.

bo.g o.h arlänna! på Heden som vihop-
prs glade, belårla och ta.ksamma rese-

Skönr seda! k,n mån åk1 ur till Landet
och bö!a lemesten siiger artikclf.jrfettå
re!. Jo pvttsrn, sågcr RoLf I,is.her. Clöm
cj dcn Nordiskå Kolsressen på Kollekolle
kussård,2 ftil notr om Köpe.ham!
28 31 aj.

Kära larynger en fi!. v.rm o.h skön sod'
mar iinskas ni ar kamratcrna från Cöte

Hd/ald Ryfars
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LARY ÖKAR

Lrrv hrr i:,tr i,kar uqrnme i Rl.Fs bud.
ter Dcr bctrd.r xtt ri i forrsiiiningc.
krn rrntl os flem numn,er fer år in tidi-
gare \linsi t\i och hogst f)ra.nligr srr
relsens beslur \/i kan iL!.f iinri o$ en

srcSrr ufpsnvggning r ridningcns !.

Vi kolrmcL o.ksi rtr ta rnnons.r o.h
hoppå5 därlid li, hjiih a! råu lokiLsldel
ningrr nred trnskallningen rnno.\priset är
850: /hrlsidå.550, /h.h!da o.h 150,
li' r l/3 sida
Dt föt brbåltt 2a\ a, b.ht!?t föt .srn

D.t sknlle ..ksli lrrr tre\ligr med ILtra
insrn.lar.. Sk.i! och lräga o,n niig,tr du
lunderar få eller onr Du hir nigor arl be
ri.ra Vll du yis anorrm gira.r(as air
dirt nrnrn inL. limnrs ut till niton llcr
srxnnxr nrellaD det och redakrorcn. Ditr
bidraE behiner inte raru någon !iilskn!
nn,gsinrins. vi pntstrr rill forDref år dirr
bidfug. om du s:i rill. Dn är ocksi rälkonr
ncn p.r r.lct'on. Nog ir detrilrd{rr un
du rl.kcr ir diiligr o.h bord( :lndrls ti
lrllft kirske du har någon soisk.nshisto-
ria aft dels n,ed dej ar Hiir år dq. lrirr

STO,\{ASKYDD

stomrskydd xr texlii m€d kardbo$lls
tar du aumera kiip, gefom dnr lokil

Fle.å lä.ter, !irr- gult, rosa, ljtrsbliitt o.h

Sromx*vdden lnrns i olik2 hal\vjdder.

'låla med "k.n.aknna.nen" i din 1.)

klltrrdclnnr!. s€ linteckninger i sluLrt

PS Stomrskl,ddct Stom aid (se
nedsfritr. som förbrLrkningsartikel

annons) kar numcra skrivas ut kost
inom flera lån. Fråga din logopcd.

1i



BLI ,\IEDLF,TI] STOD VÅRT ARBETE I

Du $m vill v.u d- od Rl E eller liu bli nredlem kan e k.dtåkr med.:innnst loklhudcl
ni c. ve'n $m liU kan bli mcdlem. Säft nr 3t, pi postgiro 3j 17 t.1-2 o.h Du iir sti '
ja de medlem. Lrry kommu som.xra kritto på pergarnr.

Kontult.rän f ör l0k,h'delringdna:

(liivle. Siv Bxglicn lnJu{ri!iErn 5, 320 2rl I tuile
(iin.b.'g: lj,i. Hermr.son Ciu,lqrrtri l..1rl1 .rl, !drrr Frölundr
K!nrx, HimrOlse..SöluLi.ssitx. lti 13. i92 l2 Krhni'

Ii.kijtlnsCln^splingSvr,iSnran27,57r0olrånis tcl01101129'r7
Lund O o.los. Json TrrkxnGgrtrn 1, 23o.12 Tlg.kla t.l. 010/'16 61 76
SrorlJrolrn: Iogcgerd Eeng6t,erg, Li.dhlgr.sP an 1s.1l2 4l Srhln rel. 0r/5o5o13

Su.Jrvall lutuBrrglund,\'äsre'g,r,nllÅ,352,19SriJsvåll t.l. 060/t53012
Lrppsxlr Ä1.. wik.n,l.r, Byggminargrtr! 9 B, 75+ l5 tlrPsrlx rel. 01a/2t lo 12

Virx ö trl r BerFeDdihl, Kull?srtan 16, l60 t1 ll.vmxnnnF tel. 0474/'112 06

.,1,' a r r l-n , \,. ,, ,,"!,..,, n1 ,2J.

@i-

r,a lj.lkonryk ndflis rå st t.

v. t. it dat sDn ytt dig t, rt.hn fll blåtird,

.t1in tan, sr.tdt .1tn rndtr.
Ndmcn, jng sa» ttodde rtt di nan r.r batlhst
D.t adl trt.is tdd jdg o.kså ttodde . .

LARY;[ä;:;:;;,
I-]TCIVEN AV RIKSI. ÖRL\INGE^- IöR LARYNGEKI'OMERADE
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