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Ordinarie riksmöte 1978 kommer att hål-
las lörd. 9 sept. kl. 13.O0. I ansiutning till
detta hålls styrelsesammanträde dagen
före således fred. 8 sept. kl. 11.O0. Båda
sammankomsterna är förlagda till Malmö
Sjukhus.

Kallelser och möteshandlingar kommer
ått utsändas till lokalavdelningarnas valda
ombud senast 14 dagar före resp. möte.

Enligt RLE:s stadgar skall motioner och
förslag avsedda att behandlas på riksmö-
tet varå styrelsens arbetsutskott tillhanda
senast två månader före mötet.

Ett förslag som kommer upp på riksmötet
är att i stadgarna ändra kvoteringen för
lokalavdelningarnas representation vid
riksmöte. Nu gäller att lokalavdelning får
sånda. ett ontbud for uarje påborjat 15tal
medlemmar vid senaste årsskiftet. Änd-
ringsförslaget lyder på ett ombud per på-
bc)rjat 25-tal medl. dock bogst fem.
Orsaken till den fiireslagna ändringen är
att vårt snabbt r,äxande medlemsantal och
stigande resepriser, ger så höga kostnader
att riksförsäkringen har svårt att klara
dessa.

Fln annan fråga som kommer ett behand-
las är konsulentvcrksamhetens framtida
utformning.

Dessutom kommer givetvis att förrättas
stadgeenliga val. Därvid verkar det bli nya
personer på samtliga ledande poster, eme-
dan ordföranden såväl som kassiiren och
sekreteraren kommer att avgå.

Valnämnden, som består av Curt Bengts-
berg och Britta Hammarberg, Stockholm
samt Evå Årlin, Griteborg är säkert teck-
samma för tips om lämpliga kandidater.
Tänk efter om du har någon i din omgiv-
ning som du tycker skulle vara lämplig på
någon av posternå.

NORDISKA ARBETSUTSKOTTET

Vartannat år sammanträder vårt nordiska
AU, som har att förbereda de frågor som
ävses komma upp på dagordningen vid
efterföljande års nordiska kongress. Nästa

år är Sverige värdland för kongressen och

enligt praxis håller RLE därför möte med
förbere dande AU i anslutning tili vårt
riksmiite i år.

Sammankomsten hålls på hotell S:t Jör-
gen i Malmi), sönd. 10 sept. kl. 10.00.
Varje land representeras officiellt av två

reprcsentantcr. De frågor som behandlas
riir givctvis s:rmrrhete iiver gränserna t.t'x.
i fråga om tekniska hjälpmedel, talkurser,
hälsoresor. e konomi m.m.
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VAD AR HCKs KANSLIKARTELL?

HCKs * styrelse beslöt under hösten 1977
att inrätta en kansliservice för vissa mind-
re medlemsförbund som inte hade egna
kanslier. I november förra året anställdes
Eva Sandborg som gemensam ombuds-
man för sju förbund nämligen Riksför-
bundet för Döva och Hörselskadade
Barn (DHB), Riksföreningen för Blödar-
sjuka i Sverige (FBIS), Riksföreningen
för Cystisk Fibros (RfCF), Svenskt för-
bund för ileo- colo- och urostomiopere-
rade (ILCO), Riksförbundet för Njur-
sjuka (RNj), Svenska Epilepsiförbundet
(SEF) och Riksföreningen för Laryng-
ektomerade (RLE).

De minsta förbunden inom Kartellen
har omkring 500 medlemmar och de
största uppemot 4.000.
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VARJE FöRBUND HAR EN REPRE.
SENTANT.

I våras utsåg varje förbund en repre-
sentant att ingå i en samarbetsgrupp inom
Kartellen. Siv Baglien representerar
RLE i denna grupp.

Inom samarbetsgruppen diskuteras
frågor av gemensamt intresse, t.ex.
arbetsmarknads-, ersättnings- och vård-
frägor. Arbetsmarknadsfrågorna har se-

dan länge hög prioritet och den 22 aprll i
år demonstrerade en enig handikapprörel-
se (HCK tillsammansmed sina 21 med-
lemsförbund samt DHR) för allas rätt till
arbete. Demonstrationen samlade över
4.000 deltagare, däribland några från
RLE, som bildade en grupp tillsammans
med övriga förbund inom Kartellen.



HAN DIKAPPERSATTNINGEN
När det gäller handikappersättningen har
HCK vid flera rillfällen yrkat på en ut-
vidgning av denna ersirtning. Vid årsskif-
tet 7977178 vidtogs en del f<irändringar
men en hel del kvarstår. På uppdrag av
bl.a. RLE kommer frägan att tas upp på
nytt vid höstens överläggningar med so-
cialministern-

KLIMATVÅRDSRESOR
Ytterligare en fråga som är av stort in-
tresse för RLE är sjukvård utomlands.
Även här kommer andra förbund inom
Kartellen såsom blödarsjuka och njur-
sjuka med i bilden. Landstingsförbundet
föreslår en ny organisation för utlands-
vården i sin utredning "Sjukvård utom-
lands - samordnad verksamhet". I HCKs
remissvar framhålls att der finns dolda be-
hov av utlandsvård och som exempel
nämns bl.a. hur viktigt det är för la-

ryngektomerade att få vistas i ett varmt
och fuktigt klimat.

NYA LOKALER
Ytterligare cn gemcnsam aktion har vid-
tagits under,,,åren. I;cm av de sju f<ir
bundcn däribland Rl.E har utnyrrjar möi-
ligheten ätt llytta med FICK-kansliet till
Norrtullsgatan 6, 4 tr. Detta innebär att
vart och ett av de fem förbunden har ett
kontorsrum samt del i gemensamma ut-
rymmen. Vidare har förbunden tillgång
till HCKs kontorsservice i form av foro-
kopieri ng, offset-rryckning o.s.v.

Till hösten kommer en konrorisr arr kny-
tas till kanslikartellen och då kommer för-
bunden att kunna erbjudas hjälp med ut-
skrifter av brev, protokoll m.m. En efter-
längtad service av bl.a. RLE!

KVALIFICERAD HJALP
I ombudsmannens uppgifter ingår också
att biträda förbunden individuellt med
t.ex, kontakter med och ansökningar rill
myndigheter, förbereda sammanrräden
och verkställa beslut samt att medverka
i förbundens kontakter med läns- och lo-
k alorganisatio ner.

* HCK = Uandikapqförbundens Central-
Kommittd cir en sammanslutning aa 21
b an dikappfcirbun d dcirib lad R L E.

E n man kom till SAAB och sökre jobb
Var har ni varit förut?
På Volvo
Jaha - vad giorde ni där?
Sökte jobb!

Goddag, jag skulle köpa ett par
bilhandskar till min man.
Jaha, vilket nummer?
EGW 673
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Årets klimatbehandlingsresa blev tyvärr
en besvikelse ur väderlekssynpunkt. Det
var vackert väder ca tre dagar av de fjor-
ton. Resten av tiden var regnig och kylig.
Vissa dagar var der dessutom hård biåst
så att man saknade all lust atr vistas
utomhus.

Men det finns förståss även positiva saker
att minnas. Förläggningen på hotell Flora-
sol var utmärkt och maten på hotell Gira-
sol, där vi var hänvisade atr inta de målti-
der, som ingick i vår halvpension, var av
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mycket hög klass. Bemötandet var också
fint.

Emellertid kan det vara tid att ta upp en
diskussion om att ev. ändra formen för
våra klimatbehandlingsresor. T.ex. att ge
individuella subventioner till resmål där
läkare och sjukvård är ordnat på betryg-
gande sätt. Detta skulle ge valfrihet tids-
mässigt och kanske även ge billigare resor
och ett mindre organisatoriskt arbete. De
som inte vill resa ensamma kan ju då helt
fritt välja ressällskap. Tål att tänka på!



o RLE har ansökt om ett statligt anslag

för verksamhetsåret 78179. Den sökta
summan är 213.OOO:-.

o Hos ABF har vi sökt anslag till studie-
dagar hösten -78. I Karlstad 28-29
okt. och i Söderhamn 25-26 nov.

a RLE har hyrt ett nrm i anslutning till
HCK:S lokaler på Norrtullsgatan i
Sthlm. Tillträde skedde 1 april. RLE
har också ändrat sin postadress till:

Norrnrllsgatan 6 , 4 tr. llr 29 Stockholm.

En ung journalist hittade en sill på
gatan. Dagen efter hade löpsedeln
följande rubrik:
KÄND SIMMARE FUNNEN DÖD

De 2O lyckliga, som med make/maka får
följa med till talkursen på Kyyrönkaita
kursgård i Finland har nu vaskats fram
med en förhoppningsvis rättvis fördelning
över landet.

Avresa sker månd. d,en24juli kl. 18.00 fr
Viking-terminalen vid Stadsgården, Stock-
holm. Återresa från Helsingfors månd. 31
juli kl. 18.00. Deltagarna fär i god tid vi-
dare meddelande om mötesplats etc. Re-

seledare är logoped Gunilla Henningsson,
Stockholm.

NYHETSNOTISER

Anslag till kontorsinredning har sökts
hos Allm. Arvsfonden.

a Vår tidning LARY, som du just nu
tittar i, distribueras numera från vårt
centrala adressregister, som f.n. sköts
av Läns-HCK i Stockholm. På så sätt
får du tidningen snabbare och säkrare.
Kom ihåg att anmäla till RLE om du
ändrar adress.

- - - - - ------ ---------- -

TALKURSEN I FINLAND

Vi hoppas på ett lyckat resultat av det här

utbytet med finska LE-föreningen. Kurs-
ledningen från Sverige består av en logo-
ped, en kurator och en sjukgymnast. Från
Finland kommer motsvarande personal
och dessutom läkare. Antalet laryngek-
tomerade från Finland är ca 40, varför
det totala antalet laryngektomerade på

kursen blir ca 6o.

Vi önskar lycka till och hoppas på en po-

sitiv rapport vid hemkomsten.



VI AR FLER AN NI SER

Det kanske inte är allom bekant att det
finns ett par andra organisationer som har
problem Iiknande de som vi har i RLE.
Det rör sig alltsä om talskadade, och vi
presenterar här i korthet några fakta om-
kring dessa. Som ni ser rör det sig om

afasi och stamning. Vi har länge t:änkt in-
formera om andra handikapp här i LARy
och vad är då lämpligare att srarta med
än de som har likartade svårigherer. Det
finns också ett gemensamt intresse för ett
samarbete mellan oss tre föreningar för
talskadade.

VAD AR AFASI
Afasi betyder nedsatt språkförmåga Afasi
uppkommer i samband med en hjärnska-
da, som till exempel vid hjärnblödning el-
ler vid trafikolycksfall.
Va{e år får ca 5O0O personer i Sverige
afasi. Det blir allt vanligare i yngre ålders-
grupPer.

AFASI INNEBÄR
En afasipatienr har normal tankeverk-
samhet, men har svårt att uttrycka sina
tankar i ord.
Det är vanligt att afatikern inte kan
"komma på" det ord han/hon vill säga
eller säger fel ord eller förvränger det.

Ofta uppstår svårigheter även i att förstå
tilltal.
En afasipatient kan ha svårt att läsa och
skriva.

Förbättringen tar olika lång tid.
Många blir helt årerställda, medan andra
får kvarstående talsvårigheter.
De flesta afasipatienter får samtidigt en
halvsidig förlamning på höger sida. Patien-
ten kan även få förlamningar i talmusku-
laturen.
En hjärnskadad person blir lätt utrröttad
och kan irriteras av småsaker.
Dessa symcom går ofra rillbaka efter den
första sjukdomstiden.

AFASIFÖRENINGEN biIdAdCS 1974.
Medlemmar i föreningen är personer som
har afasi, deras anhöriga, de som i sitt ar-
bete kommer i kontakt med afasipatien-
ter och andra personer eller föreningar
som vill stödja föreningens verksamhet.
Föreningen arbetar för att förbättra

----

----

Situationen kan bli ytrerst påfrestande afatikernas villkor.
såväl för pårienten som för de anhöriga. (Jr föreningens informationsfolder

VAD AR STAMNING
De flesta människor vet förmodligen nå-
gonting om stamning, även om de aldrig
träffat någon som stammar. De vet hur
stamningen yttrar sig: med upprepningar i
talet, tysta blockeringar, kanske grimaser

och s.k. medrörelser, när stammaren tar
händer eller fötter till hjälp för att för-
söka pressa fram det han vill säga.

Det här är den yttre delen av stamningen.
Till dessa yttre symptom hör också ofta



att stammaren är stel och spänd, han kan
inte behärska sin andning utan talar på in-
andning eller försöker klämma fram or-
den med den allra sista utandningsluften.
Allt det här gör err nervöst intryck, och
många människor ber vänligt srammaren
att "ta det nu bara lugnt, så går det nog
bra".

INRE KAMPKONFLIKTER
Så enkelt är det tyvärr inte. Den danske
stamningspecialisten Victor Bloch har
kallat stamning för "en psykiskt invalidi
serande överbyggnad på en förhållandevis
obetydlig taldefekt". Den meningen ut-
trycker ganska bra vad stamning kan vara
för den stammande. Han har lärt sig (jag
talar här om den vuxna stammaren, med
en stamning som befästs under uppväxt-
åren) att stamning är något fult, något
som människor reagerar negativt på, nå-
got som man bör undvika. Följaktligen
försöker han att låta bli att sramma. Var-
je gång han misslyckas med det, för det
gör han, ökar skammen och skräcken för
stamningen. Han kanske tar till knep för
att dölja blockeringarna: byter ut svåra
ord mot andra han vet att han kan utta-
la utan att stamma, undviker vissa talsi-
tuationer helt och hållet, blir kanske till
och med så tystlåten att han inte öppnar
mun om han inte är alldeles tvungen.

SOCIALT HANDIKAPP
Stamning kan också bli ett svårt socialt
handikapp - och det är inte säkert art
den som bara verkar stamma obetydligt
har mindre problem än den som stam-
mar kraftigt. Just det att srammaren
i många fall har ett val om han ska visa
sin stamning eller inte, gör att stamningen
blir ett effektivt hinder för kommunika-
tionen med människor. När stammaren
träffar obekanta som inte vet att han
stammar, är det inte bara sitt eget mot-
stånd mor att avslöja sitt handikapp som
han måste övervinna; han måste också

hantera lyssnarens - i och för sig förklar-
liga - överraskning när denne upptäcker
stamningen; framför allt, han måste upp-
rätta och bibehålla kommunikarionen
med sin samtalspartner trots det högst
reella hinder för talet som stamningen
hela tiden utgör.

TERAPIER
Det finns olika typer av terapier för
stamning. Det går knappast art säga gene-
rellt att den ena är bättre än den andra;
resultatet är individuelit och ganska be-
roende av hur mycket arbete som stam-
maren är beredd att lägga ner på att för-
bättra sitt tal. Som grund för arbetet med
att förändra sin stamning och göra den
lättare att leva med - helt går den sällan
bort - måste dock ligga en träning i att
våga visa att man stammar. Man måste
börja med art arbera bort sin egen rädsla
för stamningen.

FÖRENINGSVERKSAMHET
P-cl'ub, förening för stammare ser inte
som sin uppgift att bedriva stamningstera-
pi. Klubben fungerar främst som en sam-
lingspunkt där stammare kan diskutera
sina gemensamma problem och där man
kan känna sig någorlunda fri från de krav
man känner från omvärlden på etr flytan-
de tal. Icke desto mindre fyller klubben
för många en viktig rerapeurisk funktion
genom att den är ett ställe där man vågar
visa sin rädsla för stamningen och på så
sätr kan börja arbeta med den.
Kerstin Andersson, Trångsund

FOTNOT
P-club har ca 5OO medlemmar fördelade
pä fyra lokala klubbar, i Stockholm, Gö-
teborg, Växjö och Lund. Dessutom håller
man på att bilda klubbar i Umeå och i en
stad i Blekinge.



Sveriges Cancersjukas riksförbund är en

organisation som lämnar bidrag till rek-
reationsresor, tekniska hjälpmedel m.m.
för cancerdrabbade.
RLE har i dagarna fått ett anslag från
SCR på ca 8.000:- till en portabel hög-
talaranldggning. Flera RLE-medlemmar
har tidigare fått bidrag till rekreations-
resor.

Ryggraden i SCRs ekonomi ges genom
försäljning av Blomstermärket, som kos-
tar en krona och kan beställas genom de-
ras kansli, Västmannagatan 41, ll3 25

Sthlm. Tel. 08/31 82 05,
postgiro 6t 09 39 -1. Till den adressen
kan man också vända sig om man vill söka
resebidrag. Ansökningsblanketter finns
även på RLEs kansli.

Om man inte har möjlighet att stödja
SCRs verksamhet genom-att sälja Blom-
stermärket kan man ge sitt stöd genom
att bli medlem. Avgiften är f .n.25:-lär.

Sitter du verkligen och äter plåster !?

- la jag har magsår!

SVERIGES CANCERSJUKAS
RIKSFöRBUND (SCR)

Förbundets kurator Inger Wigren tar
emot telefonsamtal från cancerdrabbade
och deras anhöriga, som behöver hjälp.
Fru Wigren har telefontid'
tisd. -onsd.- torsd. kl. 11.00 - 13.00
pL nr O8l76O 2123.

ffi
I SmicesCarrefsukis I

I m*r<iru,nå I

Blomstermärket

----
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STOCKHOLMSBREV

MICHA SOTNIKOV ÄR BORTA

Stockholmsavdelningen förlorade i år sin
färgstarkaste medlem när Micha Sotnikov
gick borr. Micha var riksbekant för att
han lanserat balalajkamusiken i Sverige.
Med sin musik har han genom åren för-
gyllt tillvaron för många människor. I
yngre år reste han tillsammans med sin
maka Ingrid vida omkring som underhål-
lare. På senare år har dock resorna blivit
färre av hälsoskäI. Makarna Sotnikov
ställde alltid villigt upp och underhöll på
våra sammankomster med sitt årtiste;i.
Vi har förlorat en glad och fin människa,
som lämnat ett stort tommm efter sig.

Ingrid har önskat art genom LARY få
tacka för all vänlighet hon rönr från så
många laryngektomerade vänner i sam-
band med Michas bortgång.

NY ORDFÖRANDE

Stockholmsavdelningen har fått en "ny-
gammal" ordförande, Harald Eriksson,
som var avdelningens förste ordförande,
har återtagit rodret efter Wladimir Eng-
dahl som nödgats sluta därför att han
flyttat från stan.

Vi tackar Wladimir för hans tid vid sryret,
och för att han så välvilligt ställde sig till
förfogande jusr när nöden var som srörsr.
Vi passar också på art önskå Harald lycka
till och hoppas att han går till verket med
samma energiska finurlighet som vi minns
från hans förra period.



BREV FRÄN GöTET

LIVLIG VERKSAMHET
Den B april avhöll vi vårt årsmöte i Dai-
heimers hus. r\v årsberättelsen framgår
att arbetsåret varit fyllt av livlig verk-
samhet av olika slag till vår förenings
fromma. Onsdagsträffarna på Sahlgren-
ska och även i vår egen lokal på Slotts-
skogsgatan har varit väl besökta. Våra
olyckskamrater har vi besökt på resp.
sjuksalar och sökt uppmuntra och hjälpa
dem även den första svåra perioden i sam-
band med operationen.

Vår avdelning har deltagit i kongressen
och kurser och informationsträffar. Den
traditionella julfesten var livligt besökt,
och vår nya samlingslokal förevisades för
våra anhöriga. Kontakten med HCK och
ABF har varit god och vid sammanträ-
den, där gemensamma problem dryftats
har vi alltid närvarit. Vid vårt årsmöte var
RLE:s kassör och blivande konsulent fru
Siv Baglien närvarande och berättade bl.
a. om sin kommande verksamhet.

RESA TILL TYROTEN
Som slutkläm på vår verksamhet för pe-
rioden kom så den av Eric Slättberg an-
ordnade och organiserade hälso- och re-
kreationsresan till Tyrolen. Vår rekrea-
tionsfond uppvisade ett så gott innehåll
att dess ordf. och förvaltare ansåg att vi
mycket väl genom en god subvention till

;;ä::11.-mar 
kunde tillåta oss lyxen

Europa Touring lade upp routen, och pro-
grammet var så frestande, att den lockade
35 deltagare varav 22 var laryngektome-
rade, sex anhöriga, tre ledare, en sjuksys-
ter och tre andra medresenärer. Avresan
skedde på morgonen kl.7 .45 tisdagen den

16 maj med bekväm helturistbuss med bl.
a. toalett. Vi var naturligt spända på hur
vi skulle orka med denna 1480 km långa
resa till vårt slutmål Thiersee i Österrikes
alpvärld. Men det gick förvånansvärt fint,
förutom allt det vackra och intressanta
vi såg genom det vårfagra Sverige, Dan-
mark och Tyskland, berättade vår rese-

ledare Gunilla Rosengren på ett fängs-
lande och kunnigt sätt om allt värt att
veta om städer, byar m.m. som vi pas-

serade.

Första natten tillbringades å Hotel Sijd-
strand på ön Fehmarn, Reslängd 470 km.
Andra dagens slutmål var Nordhessens
huvudstad Kassel efter en 450 km lång
bussfärd. Den tredje dagens resa, 560 km
förde oss genom det vackra sydtyskland.
Vi åkte genom Bayern och dess huvud-
stad Miinchen. Via Kufstein vid foten av

Kaisergebirge nådde vi så målet för vår
resa den österrikiska lilla alpbyn Thiersee.
Här tog vi in på två intilliggande Gasthof,
Seewirt och Hans Alte Post.
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Byn Thiersee var en fridfull oas, en kurort
med betoning på avkoppling och rekrea-
tion. För kvällsnöjen kunde man, om man
så ville, utnytrja Kufstein på 7 km av-
stånd eller besöka de mindre värdshusen
i den lilla byn. Många av oss använde vår
lediga tid till promenader runr den närbe-
lägna sjön eller upp mor der vackra berget
Pendling. Vad som tjusade och fängslade
oss mest var de underbara dagsturerna
med vår buss till olika delar av Tvroleral-
perna.

I Kufstein lyssnade vi till Heldenorgel,
världens största friluftsorgel, vandrade ge-
nom Römerhofgasse och njöt av gammal
konst och hemslöjd. I Tyrolens huvudstad
Innsbruck, beundrade vi världens största
bataljmålning och njöt av de vackra par-
kerna, där träd och blommor prunkade i
alla de färger.

Via Brennerpasset, Europa-briicke, be-
sökte vi den gamla gränsstaden Vipiteno
i Italien. En heldagstur ägnades åt att bl.a.
besöka Mozarts födelsestad Salzburg och
vi beundrade de gamla medeltida byggna-
derna och de trånga pittoreska gränderna
i den gamla stadskärnan.

Annu en heldagstur kommer vi att minnas
den genom Kitzbiihleralperna via
Gerlospasset, vattenfallen i Kaimml, Mit-
tersill, Thurnpasset och Kitzbiihl. I de
höga passen hade vi snöbollskrig, njöt av
medhavd lunch i solskenet och beundrade
de blomstersmyckade alpängarna.

Från St Johann till Kufstein hade vi hela
tiden beundrat det snötäckta Kaisergebir-
geområdet. Jag vill ännu en gång framhål-
la min beundran för guiden Gunillas för-
måga att på ett roligt och underhållande
sätt berätta om de olika alpbyarnas his-
toria, deras ekonomi och existensförhål-
landen.

Torsdagen d,en 25 maj åt vi frukost kl. 8
och tog farväl av vårt värdfolk och det
vackra Tyrolen för att resa hem till Sveri-
ge igen. Till Miinchen tog vi samma väg
som vid nedresan, men vek sedan av väs-
tenrt mot Karlsruhe, Augsburg och Ulm
och gjorde sedan ett uppehåll i Heidel-
berg, åkte upp till slottsruinerna och be-
undrade den vackra utsikten över Neckar-
dalen med de vinklädda sluttningarna på
Odenwald. Vi övernartade på ett hotell
utanför Heidelberg. Den resan blev 460
km.

Nästa dag skulle resan omfatta 560 km
med lunch i Kassel och övernattning i
Hamburg, där supg å Zigunerkeller och
dans på Zillertal och sedan i samlad trupp
en promenad på Reeperbahn innan vi
kojade. Lördagen den27 maj. Färden till-
baka till Göteborg gick över Puttgarden -
Rödby och Hälsingborg. I Hälsingborg
avtackade vi vår utomordentliga reseleda-
re Gunilla Rosengren. Klockan 19 anlän-
de vi till Göteborg och vi tackade varand-
ra för god och glad gemenskap och önska-
de en skön och vilsam sommar.

Harald Ryfors

----
Du bar gnatar och tjatar
för att jag dricker för mycket.
Men jag hörde inget gnäll
den dan du köpte en kappa
för tomglasen!
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FRAN SIV

Jag har nu .jobbat som konsulent ett halv-
år. Dct har varit jobbrgt mcn intressant
och jag böqar få en uppfattning om vad
min tjänst innebär.

Jag är glad för att man ute i lokalavdel-
ningarna synbarligen uppskattat den in-
formation iag kommit med. Och för att
jag själv fått sätta mig in i lokala pro-
blem, erfarenheter som framledes kan bli
andra till hjälp.

Jag har uppfattat att det finns ett stort
behov av information om vårt handikapp
hos skolor och andra institutioner ute i
samhället. Det är givetvis omdjligt för en
ensam person att klara detta, och det vore
önskvärt, om vi kunde utbilda ett antal
informatörer inom varje lokalavdeining
för detta ändamåi.

Det kan också noteras ett ökande intresse
av att bilda LE-klubbar på platser där det
finns flera laryngektomerade, men där un-
derlaget är för litet för en lokalavdelning.

Vi har nyligen bildat klubbar i Falun och
Sundsvall. Umeå har också anmält intres-
se. Samtliga dessa klubbar tillhör Gävle-

avdelningen.

Det är glädjande att RLE fått ett eget

rum i anslutning till HCKs lokaler på

Norrtullsgatan. Där har vi nu möjlighet
att inrätta en riktig kansliverksamhet i nä-

ra samarbete med andra småförbund i den

s.k. Kanslikartellen (som jag tror det finns
en redogörelse för på annan plats här i

LARY). Genom samverkan där man kan
få hjäip och stöd av den samlade kunska-
pen inom Kartellen vilket känns tryggt in-
för framtiden.

Jag tror också på att det behövs en person
som får möjlighet att som konsulent ut-
bilda sig till expert på laryngektomerades
alla problem. Men inlärningstiden kan bli
både lång och mödosam. Fast det är ju
också skönt att få hugga i och jobbal

Sia Baglien

-- --

STOMASKYDD

Av flerdubbelt vitt tyg med kard-
borrslås. Pris kr 12r--. Säljes genom
Carl Aspling, Svartägatan 27 ,

573 00 Tranås,
tel. O11Oll29 47
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Gävler Siv Baglien, Industrivägen 5, 82O 2O Ljusne
Göteborg, Harald Ryfors, övre Fogelbergsg. 3,417 28 Göteborg
Linköping: Carl Aspling, Svartågatan 27 , 57 3 OO Tranås
Lund: Sven Selander, Kastanjegatao 72,213 62 Malmö
Stockholm: Harald Eriksson, Vadmalwägen 24, 16148 Bromma
Uppsala: Sigfrid östh, Ymergatan 22b,l53 25 Uppsala
Växjö: Allan Eriksson, Furutåvägen 12 A, 352 54 Viixjö
örebro, Arne Folkerman, Västmannagatang,TO3 42 örebro

BLI MEDLEM! STöD VÄRT ARBETE!

Du som vill veta mer om RLF] eller vill bli medlem kan ta k.ntakt merl närmaste Io.
kalavdelning. Vem som vill kan bri medlem. sätt in 25:- på postgiro nr 85 17 54 - 2
och Du är stödjande medlem.

Kontaktmän för lokalavdelningarna:

tel. O270/686 32
tel. o31 /11 ,4 05
tel. O14O/129 47
tel. MO/94 OB 28
tel. 0.8126 17 9l
tel.OlS/1405 32
tel. O47O/821 92
tel. Ol9lll 46 45

LARYNGEKTOMERADES GÅVO_OCH TESTAMENTESFOND

918258-5

TANK PÅ FONDEN!

LARRY
ges ut
juni och
december

Ansvarig utgivare: Harald Ryfors
Redaktör: Rolf F'ischer
Tidningens adress: Mönjestigen 23

141 44 HUDDINGE Tel. O8l71t 22 03
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