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UPPSALAFORENINGEN
to ÅR
Föreningen som bildades den 2812
1974 firar i år sitt 10.års,jubileum
med en lunch på restaurang Dom_
trappkällaren i Uppsala.

Föreningeo hår med ett ombud
deltågit ien funktionärskurs på
Utö. samt i HCK Prismås konltrens
"Patienten och framtiden", och vi
dare i en konferens, "ett leva med
handikapp" och dessutom genom
Gunilla Beling deltagit ien föreIäsning på Huddinge Sjukhus.

Vi
östb blomsterhyllades vid
jtbileumsfirande t
SDed

Tio år är en Iång tid. I föreningens
protokoll fdr den senaste femårs_
period€n finner jag att verksamheten kunde vårit båttre. omaken
till detta är, att föreningen genom
sjukdom miste flerå åv sina med_
lemmar 1979. 1980 avled föreningens ordförande Sigfrid Östh.
Föreningens verksamhet avsten_
nade fiir en tid. På åsmötet 1981
r.aldes Svea östh till ordförande
för 1öreningen. Genom medlem
marnxs stöd och intrcsse her vi
t'åa upp r,år föreningsverksamher.

deltog med två medlemmår i
Riks. HCK, s mässe i Göteborg.
Föreningen hår även deltagit i en
konfcrens om Uppsala läns utlands-

r,ård och genomfört en av-ådxgars
rr1 och rekreåtionskurs. Kursledare ver logoped Gunilla Beling.

Vi har med

fem medlemmar deltagit i ABF och RLE5 regionskurs
Nord. Vi har en uppsökande vcrksemhet och även en hcmbesökan
de verksamhet.

Vårt medlemsental för närvarande
24 st. Förenin8en är liten med \'i
behövs. Vi törsöker atr stå114 upp
för vårandra. Det fråmgir ocksi att

medlemmårna tycker atr der är bå
de lärorikt och trevligt på våra såmmankomster, dår medlemmarne
med matstrupstel och röstgenerator
får tillfäl]e 3tt utbytå erfårenheter
och ge varandra små tips och råd.

Genom löreningens besöksverksam-

het har \ i kunnar besoka oarienrer
före och efter deras operaricn
Der är vår förhoppning arr vi genom

vårt arbere kunnat vara någon rill
hjalp.

5wd ()\tb
ordförande

Någrd d? gtisternd på oag

Sn;blfars,
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Eik

till Domtrdppskdllaren

Etiksson ocb Allt1tl Lisa Lindhe

FRÅN STYRELSEN
Styrclsen har hållit sitt höstmöte.
Vi återger häi något av vad som
förckom där.

Ekonomi-kommitrdn består

Karin Cedin meddeladc per brev
31 aug. att hon från denna dag
beslutat 1ämna sitt uppdreg som
förbundsordförande i RLE. Erik
Hemansson klev således upp ett
steg och tog hånd om rodret ftån

dette datum. Ny

Curt och Ingegerd

ssmt Erik Hermansson.

, Siv

sq-relserepre

Det är dock önskväfi åtr

vår

nytillsatte ekonomiska kommittd
kommer igång med att försöka
raggå upp nya v:ig ått förstärka

ett

stoma

dekor efter olike önskemåI.
Priset är 150 200:-. Siv tar
emot beställning.
fon,

förbundets ekonoml. Vårt ansleg
från staten för verksamhetsåret
B,l/85 blev 135 000- vilket
innebär en kraftig nedprutning av
det äskade beloppet 210 000:-.
D€ttå medför att den av riksmöt
tet 8,1 faststä1lda budgeten måste
re\'ideras genom nedskårningar i
olika konton. Läget förbärtras
dock ar. att ABF stod för kost'
nadelna, ca 40 000: , för de §å
regionkurserra under den gångna
hösten.

Baglien risade

skydd av tenn som kan er
hå1las med varierande gravyr

sentent ftån Gö teb orgsföreningen
är Sven Petterson.

Curt Bengtsberg redogjorde för

åv

Bcngtsberg

I

(Adress/reie-

se sista sidan).

Gäl4eåvdelningen anordnar en
re5a till Rimini, Italien 76 27
maj 1985. Resan år i mån ar.
plats öppen åven för "icke
Gå,,,1eborgare". Kostnxd ca

3 600r-. Anmälen skall \,arå
Siv Baglien tillhandå senasr 31
. Rolf Fischer

meddelade att
Cancerfonden kommer att uppvaktas med en:ursökan om an
slåg till vår informarjonsverk
samhet. Vi planerar bl.a. en utbildning av informåtörer, så ntt
vi har minst en i vxrje ]ån, till art
böia med, som kan stäl1a upp i
skolor på möten erc.
\.i vill också försöke få ut ett
fl1gb1ad med 1ättfattlig informa-

tion om vårt håndikapp samt
göra en video-film om den laryngektomeredes vardagsbes\.är.
'lill detta hoppas vi således på

AIOLOS inhålxtor och en tele'
fonlur med förstårkning av både

Cancerfondens scöd.

RLE kommer ätt få en förrroen
deiäkare. Doc. Stig Haglund
Karolinska Sjukhusets öNH av
delning her lovåt ställx upp.

Eric Hermansson leder en kommittd som har uppdraget etr ver
La för en merz generös och rätt
vis fördelniDg av hardikeppersättning till oss lar!nger. En delegetion från RLE kommer art

uppvakta Riksförsäkringsverket
mcd krav på en bättre tingens

ordning härvidlag. Delegåtionen
består, forutom Erik, av Curt
Bengtsberg, Arne Folkermen och
Elise Lindqvist

RLEs mötespatrull har besökt
Kalmar läns HCK för att försöka
stimulerå vår Kalmar förenings
verksåmhet genom samverkan
med HCK. Laryngerna i området
kommer rtt inbjudas til1 en trådzgars samraro för att diskuterå
sin situation.

trlötesprtrullen består av Ingegerd Bengtsberg och Elisc Lindqvrst.

Rolf Fischer

meddelade xtt en
skri\'€]se kommer ått tilLställas
Handikappinstitutet dår !i återupptar frågor om diverse tek
niska LE'hjälpmedel, som vi tidigare framfdrt önskemål om. Det
gäller t.ex. den sammanstnilning
av hjålpmedel som en nordisk
kommiaie årberat med cnligr be
slut på nordiska kongressen i
Saockholm 1979. Dessutom res
upp friigan om lufrfukrare som
bidragsberär.igåt hjälpmedel,

in- och utgående tal.

RLE deltår med en montcr i utstä11ningen "Håndikåpp -85"
i Göteborg 1-5 juni. Cöteborgsföreningcn warar för vårt engagem;tng.

Styrelsen beslöt att LARY skall
delas ut gratis till låkare, logo'
peder, logopedeler.er, siukskö-

terskor och övrig penonal

på

regionsjukhuscn.

E1lse Lindqvist meddelade att
kontakt tagits med Riksdagens
parrigrupper för sammantråffande i alsikt att framföra vir handiklppgrupps önskemål om sam
hallers itsarder t-or rtL furbrLtra
i ;rrc1agrril1i aro I e\. rrllsär
tande ev LE-konsulenter, fcirbättnd rehabilitcring, klimatbe'
hendlingsresor.

vii

L^RY kommer hädanefter att
ut i Riksdagens tidskrifts

läggas

Rolf Fisher föreslog att r.i ska
ändre namnet på vårt förbund

rill

något svenskt. som år låttnre
aat mrrknådsfdraj t.ex. Röstskådade. sråmbandslrjsa, strupopere-

rade, talskadade eller liknande
St1'relsen besldt att ta upp frågan

till

nårmere diskussion på nlsta

möte

VITBOK
från patienter
En vitbok från patienter och perso
na1 har producerats i samråd med
S pri (Sjukvirdens och socialvår
dens planerings_ och rationalisenngsrnstltnt.)

Avsikten med denna förrräffliga
bok är att stämma till eftertanke.
A t pi olika rårderhe'er (ärr gr'r!
diskussioner om frågor son det
ibland kan varz svårt att prrte om.
),trågra svnpunkter man anser viktrSe:

att personalcn ansrränger sig
tal.r en begriplig

svenska

att

art inre srmma btsökstid ges till
flerå paticnter

få fö*laringE av medicinska ett någon kommer och håmtar i
fåckufttryck
vä[trummet
att få lesa sin journal och få den ntt det finns något at. iäså (verfor
förklared
inte lättläst information om
attskrifrlig information lämnas vanligz sjukdomar och hå1so
rådi)
som konrplemenr till den munr
ått

liga informationen

ått ånhödgå blir
ått

rtt

informerade om

patienren så 6nskår
få besked om r,äntetidens ]ängd

inte behöva sitta avklädd långa
stu n.ler och brrr våntx

ått parienrerna

på åkuamottegsorterås, kanske någon
lorm av lärt akur
ått kunna få komma tillvårdcentral
Yissa tider våie dag utan atc be
hö\.a beställa tid i förväg.

ningff

Boken ken beställas från ,Spr]s
P blikdtiollscentraL, Box 2731A,
102 54 StackboLm,0S 63 05 60.

Crt

SKRIANDE BEHOV
Det hdnde en gång ått jag kom i
emb lens till S: t Görans Sjukhus ;
Stockholm. Låkare och ö\,rig personal stirrxde till synes helt ofor
ståendf på mitt åndningshå]. Läka'
ren frågade slutligen: "IIar du tappåt respiratorn 7"

Man upphör eldrig

att

f.lFinas

över den store bristen på kunskaper
om vårt handikapp, som svnbxrl;
gcn finns även inom sjuk!ården.
till och med hos läkarna.

Naturllgtvis är inae felet deras. Det
men inre fätt lära sej kan man inte
heller på direkten fatta hur der fun
gerxr.

trlen det här vet ju vi medlenmar
red.n så det är vål inre lönr atr
offra spaltutqmme på ? | Jo, jag
ränktr tå upp det i alla fall. Man
hoppas ju att L,A.RY blir läsr nven
utentör !,ir krets. \'l delxr ju ur
8

ett antal ex i

infomationss)'ftc
och hxr till och med tänkt skickx
varsitt exempler inåven på några
av

beslutsfattårne i riksdtgen.

Vi planeråI också just nu en ; övrigr
måssiv inloml.tionsdrajv med sikte
på ått nå t.er. elel.erne i grnndsko
lan, po1is, sjukvårdspersonal mcd
flera.
komma ut igrundskolxn
^tt dct som på ]ångre sikr
är säkert
ger den bäste effekten. Ungå män
niskor är nyfikna, hår lätt ert f.tra
och förhoppningsvis tår dom infor
mxtionen med sej hem for att dele
rrled sig till övrige familjemedlem-

\ri bör också

försöLa få lram ett
rikstänkxnde nåt av informatörer.
soln skolor, flircningår o.s.v., i
mån av bchov ken rek!,irere tjäns.er
från. iuen till dct här måsre skåflis
eD måsse pcngar, om det inre ska
saanne bxre vid rena önsketånkan

det, och dänid finns olika

vägar

som törhoppningsvis kan ge erfor
derliga mede1.

En väg är ju att söke bidrag ur t ex.
Cancerfonden. iuån bör då hå ett
rå1 genomaänkt förslag med ekonomiska kalkyler, som nlån får tör
söka sälja. Våra önskemål ser ut så
här,

.

:Ltt få göra cn veckolång utbildning på llariebergs l-olkhrigskola
för ctt 25-tal blivandc informatörer

. att
.

framstålle en videofilm till
h.jälp åt informatörerna i deras
fältårbete
ån rrl-cka ett liret fltgblad i
måssupplaga, med de väscntli
gaste upplysningarna om vårt
handikapp. för utdelning till de
akruella målgrupperna.

En annan väg är ått försökå få en
insamling via Radiohjäipen. lag vi11

E

Seftox-falrtast ifrån Kumla
å fumla.
E get'ing som hom
frågade om
bans logoped wr en humla
satt på er| stabbe

rtt \.i hade ctt halvt löfte ge
nrrrn HCK for ett antal år sedan.
Det kxnskc kan vara dags att ta upp
den möjlighctcn igcn.
minn:rs

När det gå1ler insamlingår .ili hrndi
kappade finns dock en de1 negativ.r
s),npunkter. Man r!cker att samhäl
let sjåIvr bör te det lulla ansvzrct
för oss håndikeppade, och dct är
sjähklart DET r.i skr sxtse på- "Ett
samhäl]e för elIx". ci\.etr'is I

Men ändå . . . I en tid när många
klagar över en svällande offentlig
sektor eller åtminstone över ett
högt skattetryck, kan man väl trots
allt se något positivt i, att en del
människor är beredda att direkt ur
egen pluska ökå på där samhällets
resurser inte q,cks räcka. Frivilligheten Lir det väl inte vara något fel
på. Den går väl bättre ihop med
svängrum än med svångem I Eller
hur?
Ro4

KANSLI

a..:.'

spalten

Från kanslifönstret ser jag singlån
de Iöv. De fa11er i all sln försvinnande, färgsprakarde glans. Mina tankar snuddar vid, ått inom kort har

snön lagt sitt vite täcke över mar
ken och gömmer sommarens allå
minnen och grönska. Tills atlt på
nytt sprudlar till 1iv, när vårens
värme kom er. Julen närmar sig

med stormsteg, Den ger oss rika
möjligheter till en varm och innerlig samvaro, dår ljusen sprider värme och där våra barn, släkt och
vänncr på något sätt kommer oss
så närä.

Om vi så skulle tala om merå triviala ting. Vi har tillsammans med
ABF genomfört §_å r€gionkurser.
Sydkursen var fdrhgd tiu Nässjö
den l0 13 sept. 84 och Nord
kursen i Stockholm den 1 3 okr.

i0

8,1. Båda kurserna blev lyckade
tack \.are den stora uppslutningen
och deltagarnas positiva instä1lning.
Kursernas rödx tråd vår, ått kunskap-utbildning-gemenskep är en
målsåttning vi måste stråva efter för
ått bättre kunna driva RLEs frågor.
I eftethand har jag fått besked om,
att lokalföreningarna med a1l kraft
skåll försöka starta cirklar. Det är
g1ädjande att höre och jag önskar
lycka til1.

Tack elle ni, som deltog i de två regionkurserna. Teck våre cr kund€
vi genomföra dem. Jåg blev därför
mvcket ledsen, när vi lick inställa
en Nådågars kurs i Kalmar beroendc på Ior få anmålningar. i\{en jag
ger inte upp så lått. Återkommer
med en ny inbjudan nåsta år, fast
på ctt brcdåre fält.

a RL[s

Det är mycket som händer på förbundet. Det känns stimuierande.
Några :rxplock,

.

Uppvxktning hos Riksförsåkrings'
ringsr.erket, dåt vi skall diskutera
handikappersättningen.
RLE har fått en egen förtroende-

.
a

Som du förstår har vi satt in alla
kräfter på årt fö erkligå det aktionsprogråm som riksmötet beslöt
genomföra.

Cancerfonden uppvaktas om me_
del ti11 vår verksamhet.

.Handikappinstitutet

uppvaktas

nngående hjälpmedel.

.

mötesarrangörer ska]1 be

söka lokålföreningarna.

Det år min förhoppning att det nya
året skall bringa glädje och framgång för Er a1la.
GOD

Komplettering skåll arbetas fram
till studiematerialet "Att Tala"

JUL och GOTT NYTT ÅR
tillö1xsfuls dr)

Elise

Lärarenl Man kornpenserar sej.
Hör rnan då1igt, ser man lite bättre!
Eleven:
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Vet ni flera exempel ?
Ja! Orn det ena benet blir lör kort,
så blir det andra så mycket längre!
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FORENINGARNAS RAPPORTER
rant. Efter lunchen gjordes en

ge

nomgång och utvärdering av dagens

kurs. S amtliga deltagande verk.de
mycket nöjdå och önskade att få

flera sådana kurser. Vi inom srvrelsen tackar för ett mycket r,äi ge'
nomfört arbete.

6tirraoR

Cr

I

april anordnade vi en talkurs på
Fonixtriskå avdelningen på Sehl
grenska. Kursen hade samlat 1,1
opererade medlemmar samt 15 logopeder med handledare, med logo
ped Per Svensson i spetsen. Till för

fogande stod all sorrs teknisk ut
rustning för våft arbete. Vi samlådes vid en kopp kaffe och informe
rades om dagens program. Efter avslappningsövning samlades vi i små
grupper. Vårje grupp fick genomgå
inspelning av telefonsamtal samt
video för att kunnä testa vårt tal
och våra röstresurser-

Föreningen bjöd samtliga nårvaran
de på lunch på Vita Bandets restau-

l2

Onsdagen den 16 måj 198,1 var en
hemlig resa med buss anordnad33 st var ånmålda. Resån gick rill
Ulticehamn där kaffe med dopp serveredes. Färden fortsatte vidare till
Gränna där lunchen stod senerad.

Efter lunchen tog vi båten rill Visingsö och åkte remmalåg, vilket
var mycket roligt för många av
resenårerna- Åter på fastlandet besökte vi en polkagrisfabrik dår vi
handlade före hemflirden till cöteborg.

Efter sommanrppehållet var på
programmet en reså till Gotland

under aiden 20-24

27 st

augusti

\,,ar anmälda. Resan gick

med buss till Oskarshamn samt med
färja till Visby där vi installerade
oss på Hotell Visby- Eftersom vår
buss stod till vårt förfogånde så
kunde vi lära kånna Gotlånd och se
dess vackra nåtur från alla hå11. Vi
var söderut till Hoborgsgubben
såmt nonut till Fårö En dag var avsatt till egnÄ strövtåg i det underbara Visby. Vi åtewände med fär1a

och buss till Göteborg den 2,{. Till
ållas vår glädje håde vi ett strålende
våder med hår1igr solsken under

båndinspelningsr. Tålkursen prigick
i c: e 8 timmår varefier en gemen
srm middåg var senerarl Före hem
resan från Aelborg genomgicks kur
sen och en uNärdering gjordes. Kl
12.0o å\,gicL bussen från Aalhorg
till Fredrikshåmn. Med m/s Stenå
Danica avreste vi kl. 14.30 llfter.rv.
gången samiådes \.1 till gemensåm

En tålkurs i Axlborg i Danmark var
näsre u.flykrsmå]. 22 st medfö1jde.
Resan gick med Stena Lines m/s

till Fredrikshamn samr
med abonerad buss ti1l Aalborg. Vl
installerade oss på det mycker om
talade Hotell Hvid€ Hus. Våra rum
var belägnx i sjunde våningen och
a1la hade balkong. Middxgen intogs
i lemtonde våningen och härifrån
vår en Lrnderbår utsikt över strdcn.
Jutlandiä

lunch ombord. Vi anlände till
kl. 18.00.

Göteborg

Kvar på töreningens program saår
den sedvånligå Julfesten som saar
tar fredagcn den 7 decenber samt
en bussrcsa mcd tillhö rxnd e I ulb or.l
till hemligt mål onxlagen den 12

En egen lokel stod till r,årt förfogmde för genomförende av txlkur
sen. Efter avslappningsövning gjor
des intcnsir.a röstövninger samr
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STOCKHOLM

gav oss en redogörelse för nämn
dens arbete. Hon poängterrde att
Förtroendenämnden är

Stockholms-laryngerna har haft en

fin hösttermin med hittills tre väl
besökta möten, och ändå årerstår, i
skrivande stund, russinet i kakin:
Lucia-festen som vi lyckats pricka
in på sjålva Lucia-dagen.

September: 47 deltagare.
Vålljudande operettsånger av Göran
Back med pianoackompånjemang
av Lennart Bjelke, båda från Oscars

uppsättning

ar. Glada

ti11 för Dig
som oåtient och kan informerx
Dig o; Dina drtigheter och hjälpe
Dig att få de kontakter Du behöver
i sjukvården. Låndstingets För

troendenämnd ska hjälpå patienter'
na b1.a. genom att fiåmjr kontakter
mellan patient och hå1so och sjuk
vårdspersonal.

Änkan.

Henn lsermrn ]äste Ferlindikter,
som uppskxttxdes av oss alla, då
han läser med inlevelse och i någon mån beroende på att hån 1iknår F-erlin som om han vore hans
tvillingbror.
Oktober: 33 deltagare.
Som "intddesbiljett" til] detta möte hade vi uppm:]nat medlernmarna
ta med en bok. Böckerne räckte ti1l
5 bokpåket, som tlottades på inträdesbiljetten och dessutom till en
ur alla s],npunkter lyckad bokauk
tion. Kassan fick ett stort tillskolt
och de utauktionerrde hilckernr
ger säkert inroparna många trevliga

Mötet beslöt dessutom att föreningen skall organiserå 2 ev.3 cirklar under våren på temet "Värm
]end". som vi skall avduta med en
gemensan Vårmlandsresa i maj.
November, 32 deltågare.
Ordföranden i Landstingets för
troendenämnd, Ingrid Segerström,

l4

Ingtid Segerström

Eftcr Ingrid Segerströms ånförande
följde en diskussion, som utvisade
en stor ovisshet om patientens möj_
ligheter r.id såväl åkutmottagningar
som i sjukvården i övrigt.

Som ett per skrämmande exempei
på hur laryngektomerade kan bchandles nämndes t.ex. när perso

nalen på !kutmottagningcn trnga
de: Her du txpp:rt din rcspirator:
Dessurom envisaLlcs nmbulanspersonalen att köra till fel sjukhus
varifrån vidare färd gen,rst måste
foretågxs. Eller frllct då ingen
kunde skota en slensug utån på'
tieniens hustru måste tillkallås
en tidig morgon för ett hjälpa till.
obscfiera att sjuLhuset ifråga har
cn stor öron näsa hålsavdelning som
utför lar) ngoperarioner

Vi

hoppas att i framtiden liknande
incidenter icke skall behöva före
komme, utan att all berörd pcrsonal
skau lära sig åven hur en laryngek
Ingegerd Bengtsberg lecler mötet.

tomerad skall skötas.
Ingegerd

Helge Su1?din

för protako et

««*?6«1fu«ft«

UPPSALA
Vi

år just nu upptågna av etr för
bereda föreningens 1o-årsjubileum.
En genomgång åv gemla protokoll
visar att medlemsantalet aldrig varit
högre än de 24 som vi kan norera i
d"g.

Vi

{all

se om

vi ken hjrtr någor lämp

lrgt ämne för en cirkel

Jag funderar också över om man
inte skulle kunna tänka sig något
inslag på våra möten t.ex. ett föredrag, som kan ge ett lite intressantare innehåll.
Soed

östb

blev mycket inspire.ade åv RLE/

ABFS regionkurs, så att vi tånker
försöka få igång en cirkel av något
slag. Men ev erfarenher vet jag ått
våra medlemmar år mest intressera
de av att träffas för utb),te av erfa
renh€ter. l\,1ån vill konstaterå att
det går att göru se.j förstådd vare sig
man talar med matstruoen eTlcr
me.l röstgenerator. Men vi ska i alle

Srea!
Jdg tycker D ska ta kontdkt med
Ingegerd Bengtsberg i Stblms före.
ningen. Dtir han Du stikett få rärde.
fulh ti?s. 'tittd förresten pi tårt
höstProgram, som finns återgitet
i kartbet b(ir intill.

Rolf

t5

VAXJO
En hälsninS från Kronobergs län

Kronobergs 1ånsförening för laryng
ektomerade, KLL, hår gjort två

mycket trevliga utflykte.r i sommår.
Den första gick hem till våra medIemmar Maja och Herbert Ekberg i
Ljungby. De bjöd på strålande väder, förevisning äv en fanrastisk
trådgård med magnifika odlingar.
Det lekamlige blev också väl tillgodosett. Majå har visat sig vara en
fantastisk konditor. Tänk vilka tillgängår vi har i föreningarna!

Den andra utflykten gick rill

Visingsö i början av augusti. Vi hyr
de en buss. Diså Gustefsson- som
vadt medlem i föreningen i många
år. övertalade sin man ått köra oss
Vi gav oss iväg tidigr på morgonen

via Ljungby. Frukost

intogs

på
Grännaberget. Det rcgnade visserligen lite men vi hade trevtigt ändå.

OREBRO
hähed någr, rader ftån
Örebrofronten och meddelar att vi
inte ännu har insomnat. Det är ju
nu mölka kvällar och dimmar ligger
tät över nejden. Ibland får mån nog
en del samvetskval för att man inte
giort så mycket som man skulle vi1
ja, men dagarna går. Visserligen är
jag ute och rör på mej ganska myc'
ket nu. Nästan varje dag är jag ute
på någon aktivitet.
Översänder

ie

'liden räckte, om än knappt, tr11
för en kort rundtur i Gränna ståd.
81.a. tittade vi på p olkagristilh er k
nmgen.

\ri tog bussen med oss över till

Visingsö. Där tittåde vi först på
den fantsstiska ört.gården. Sedan
var vi inne i Brahekyrkan. Därefter

gick färden via

mullbärsträdsod
Näs slottsruin från 1100
talet. Utsikten dår ver fantastisk.
Efter rundtur på Visingsö intogs
lunch på Gyllene Uttern. Vad skulle

lingen

till

mån äta om inte iårsk Vättemrö'
På hemvägen besöktes
ding I
Röttleby nere vid Vätterns strand.
Efter en lång och innehållsrik dag
kom vi hem sent på kväIlen, tröttå
T1,vårr hade alla g1ömt kamerorna
hemma-

Hälsningar
Inger Rehnberg

Vi

hå1ler på med ett par studiecirklar nu. En som handlar om
"Vad sryr sjukvården?" Ett ämne

som en kå.nd personlighet i örebro,
Lars Östman. hff skrivit Hrn hrr
varit mycket engagerad i landstinget
och rJirfcir också som sjukrårdspohtiker i många år. Denna kurs kan
varmt rekommenderas. Vi år två
från RLE i denna. Sedan har vi en
kurs i föreningskunskap och ekono
mi. Där är vi också wå ffån RLE
med. Att ordna någon kurs enbart

larynger är svårt. Alla är ju så
gamle nu i vår förening, så det kan
yara lite svårt att motivere dem för
studier. Så det gäller atr hoppa på
några andra föreningars kurser.

för

De som vi är med i nu är i HCKs
regi. I kvä]] h:r vi ombudsmöte i
Läns HCK och i måndags hade vi
nöjet ått våra med på kummun
HCKS ombudsmöte. Alltid kån man
snappa upp något och som vi kan
ha nytta av. På lördag och söndag
17 18 nov. skall jag på tunktionärsstudier i Kumla. Det handlar
om hur vi inom de olika föreningarna skall arbeta tillsåmmans. Vi ser
fram emot en givande kurs.

8 dec. skall det b1i s.k.
"öppet hus" på A huset där de

Lördåg

flesta föreningarna deltar och har
utställning om sina håndikapp- Vi
kommer att få hjälp med måterial

från Karlstads Syrgasfabrik (Evert
Ryberg), som skall tala om ,A.ilossystemet vilket verkar vara till gagn
för oss och även för andra grupper
såsom åstma o allergigruppema

m.fl.

Vår medlem Bertil Lindström
hår nu en långre tid provat dettå
system och q/cker att det är myc
ket bra. Är,en jag har iu provåt detta och instämmer gärna med Bertil.
Hoppas det kan drivas fram så vi
kan få det som bidragsberåttigat
hjåipmedel.

I

övrigt kan jag meddeia ått det inte
så många laryngoperationer i Örebro på senaste tiden. Och det år ju bra. Ju färre
desto bättre. Dessutom kan jag tala
om att vilken dag som helst nu kan
vi få besked om nya lokaler på Med
borgårhuset- Vi skall dela en lokal
med RNJ och det går säkert bm.

har förekommit

Dom hår vi jobbat i

1åg

med förr

och det är inga problem föresten är
jag sjä1v med i RNJ och det år bra.

Ja, nu har jag skrivit några rader
och talat om hur vi fungerar. Men
mer skulle vi ju vi1ja. Det finns inte
så många som
upp, så man får
man orkar.

!.i11 e1ler
vä1

kan ställa

hålla på

så länge

Ame Folkennan

,\

(.&
F is

ö rm,istar e n til I Lirlinge n :
Du kan raka den brir berrn.
Men skar dej inte !
(Ur Hemmet årgdng 1920)

--§F}
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Siv Baglien är landets enda officiella
konsulent för oss tarynger. Hon är

anställd sedan 1980 av landstinget
på en halvtidstjänst inom Gävleborgs län.

Siv intervjuas och porträtteras i
landstingets tidning "X-kontakten".

Anställningen fick jag efter ztt ha
vadt på ett sjukhus och informerat Iäkare, logopeder och kuratorer. En av läkarna q,ckte att han
1ärt sig så m),cket av min infor'
mation, ått han skrev en motion
till vårt landsting vilket resuiterå'
de i atr den här tjänsten blev till,
berättar Si!,.

-

En dag på mitt jobb kan t.ex. se
ut så här. I går besökte jag två
äldre män för att hjä1pa dom tilirätte med användander ev Sromeid. Därefter besökte.jag en annån lån,ng. som hade tätt fel på
sitt laddningsaggregat ti]l röst
generatorn. Om jag inte lyckats
få fart på sånå här tekniska hjälp
medel brukar jag 1åna ut mina
egna tills jag kan få hjälp med
reparation.

I

morron har jag information i
f\rra 8: or på en skola i 1ånet och
dessutom har jag att informera
18

i

en rökawänjningsgrupp och en

friskr,årdsgrupp. Dc två sistnämn-

da uppgifterna får jag göra på
kvällstid.
Det tillhör

också

jobbet ått

b€-

söke patienter som ska opererås.
Både före och eftcr operatlonen.
Där har man cn beståmd känslå
av att informåtionsbehover är
som störst. ,\len man får ofta en
fin respons ä\.en i skolorne och
på de olikå föreningsmören som
man medverkar på, fortsärrer
Siv.

- lag

brukar börja min informa-

tion med att

presenterå mej
själv. Berättar sedan om strupcancern och tillhörande pro'
blem, vanid jåg också är noga
mcd att ralå om hur bra det
går att fungera med ett handi
k"pp om vissa hinder blir
undanröj,-la. Jng tålar också om

hur en lar\,ng ska ges "försrå
hjä1pen", genom "mun-ti11sto
må metoden"
olycka.

o.s.v- efter

en

Jag br-ukar också vlse upp en del
av våra hjälpmedel och 1åta de

som hår lust få prova don.
Några dia bilder har jag också
att visa, om så önskas.

Som väl de flesta vet. är Siv sjåh,
laryngektomeråd och ordförande

sedan många
forening.

år i

RLES

Gä\,1e

Vi har tlo

larynger från Sunds
föreningen, tre från Kopperberg och de övriga 35 från

\,å11

i

Gävleborgs lån, slutxr Siv.

Alla är dock lika välkomna till
Siv, som är mycket efterfrågad, och
säkert arbetar mer än heltid på sin
halvtidstjänst, avslutas reportaget

i "x-kontäkten".

an

det 1og fitk igår uar kaffe
uill jag hd te Var det te aitt Bs
hd ka e.

,:rr)i)ki;+)B)B***r::kr.ri{:x<)k*:t<*r.rr,:,<r.)k**{.)k)kjr,Bl.*j.r.r.
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OM KÄRLKRAMP
SAKLIGT och VARDAGSNÄRA
OI\4 KÄRLKRAMP I NY SKRIFT

i hjärtat biukar man
kalla sjukdomen. Omkring 125 000
miin och kvinnor i vårt land lidet av
den. varj€ år tillkommer citka
10 000 nya fall, varav 1 100 är svåra. i åldrarna 35-69 år. Den med;
cinska benämningen är angina pectoris, som helt enkelt betyder smärta i bröstet- Med hjälp av medicin
och en förnuftig livsföiing kan man
lnra sig leva ett ganska normalt liv
Kärlkramp

med sin angrnå. Men varje år utförs
också mellan 600 och 700 angina
pectoris-ope(ationer i fall där knrlkrampen är klart invalidiserande
och inga mediciner eller andra åtgärder hjälper. Det mesta man som
sjuk eller anhörig behöver veta om
denna vanliga sjukdom finner man i
en ny sk ft utgiven av Folksam i
samarbete med RiksförbuDdet för
hjärt- och lungsjuka.

Enkelt och sakligt i en vardågsnära
varm ton berättås här om hur der
kånns årt få kårlkramp, om sjuk
domens orsaker och behandling ge,
nom medicinering eller operation,
om riskgmpper, lämp1ig livsföring
m.m. En f.d. patienrs personliga
sklldring av srn sjukdom och opera
don och om arr bli frisk efrer err
långt och s.,,årt år med angina in
leder och ger sakett en psykologlskr
rärdefu11 möjligher tor mångi arr
kanna igen olika 5ukdomsdåraljeL
och upplevelser.

I

sjä1va verker

är kårlkramp

r

hlärtar sällån verklig kramp och inre
heller i sjilr a h1ärrmuskeln. Benämningen angina pectoris, som alltså
beq,der smärtå i bröstet, år både
riktigare och beskriver bärrre hur
sjukdomen känns, säger dr Karin
Schenk-Gustafsson vid Huddirye
sjukhus hjärtklinik, en av de rre lä-

karexperterna som inrenjuas
Om man får ont

i

I

bröster bakom
bröstbenet med smärtor som ibland
strålar ut i armårna, oftast den vänstrå, iblånd också upp mot halsen
och håkan, ja då är det sannolikt
ångina man drabbats av. Vanligast
är att smärtorna upptråder vid an,
strängning, t.ex. man gråver i trädgårdslandet e11er klipper gråsmattan
på sommaren, när mån skottar snö
på vintern, eller när men bär hem
tunga matkassår fnin affären. Det
fu också vanllgr att man får ont nä;
det är kallt och b1åsigt ure. Eller nir
men ätit en kråftig måltid, som ju
också är en form av anstrångning
Det här kållar man anstrångnings

angina. Men man kan ocks:i få smär-

tor när man vilar. Då talar man om
vilo-angina.
En angina attack kan göra intensivt
ont och mångå människor får starka
ångestkänslor. Om smärtorna varar
ldngre än femron dlI riugo minurer
kan der för ovrigt rora sig om en

ÅDERFöRKALKNTNG HINDRAR
BLODFLODET
Smårtorna i bröstet beror Då åder-

förkalkning, d.v.s inlagriigar

av

kolesterol, kalk och blodproppar på
blodkärlens insidor. Detta i sin tur
gör ått kärlen blir sqrua och oelastiska. Genom förträngningar hin,
dras blodflödet och lokal svrebrist
uppstår i hjärtmuskeln som inre kan
fortsärta sitt arbete på normalt sätt.
När man har ångina pectoris är det
blodkärlen som ligger utanpå sjå1va
hjärtmuskeln som blivit förträngda.

Även om det har konstaterats att
man har anginå pectods, ska man så
långt möjligt försöka leva som vånIigt. Man får troligen ordinarionen
ått försöka ta der lungt och vila mer
än vånligt. Kmfrig motion som in
nebår tåvlingsmoment, måste man
låta b1i. Det är också vikrigt ått veta
att det inte går att motionera bort
lörtdngningarnå i blodkär1en.

Om smärtoma är

besvär1iga finns
olika slag av mediciner, som ljndrår
smärtorna eller förhindrar att de
upptdder e11er föffärrås. I ett sårskilt avsnitt presenrer.s olika medicinska preparat såväl med slna verk-

ningar som sina biverkningar.

2t

I

ungefär tio av hundra enginafall
blir det *tuelh etr övei1äga operå
tion. Innan beslutet om operrtion
kan tas måste en del undersökningrl göras. Också de Lcskrivs ingående och sakligt i Folksarrs
skrift I flertaler fall går det ått ope'
rere. Och i 98-99 fal] av 100 går
operationen bra och de allra flcsta
blir av med sina smärtor.
LÅNG VÄNTAN PÅ OPERATTON
I{en man ken få vänta 1änge på sin
operauon.

Två eller tre veckor efter fullbor
dad utredning vore €n rimlig tid,
anser docent Stig Ekeström, över
1äkare vld Karollnska sjukhusets
thoraxkliniker, där ungefär en tred
jedcl a\. landets alle hjärroperetio
ner utförs. Men Sverige har beq,d
ligt sämre resurser ån t.ex grannlånderna Norge och Finland. Operationer av det här slaget kan bara
göras vid fi'ra sjukhus i lendet. förutom Karolinskå även Sahlgrenska i
Göteborg och sjukhusen i Uppsala
och Lund.

Det är beklågligt, eftersom det är
svårt sjuka patienter som t.ex. i
Stockholm nu får vänta åtta-tio
månader på ått bli opererede. Våntetiden år orolig och pressande både
for dcn sjuke och för anhöriga. Den
innebär desutom stora risker för
atr tillståndet ska fönärres och en
hjärtinfarkt kanske tillstötå. Ilöjlig
heterna att efter operxtionen återgå
till erbetet minskar dessutom påtag
iigt ju längrc sjukskrivningen varer.
Själviallet får man ocksi s:imre kon22

dition under väntetiden och låk
ningen efter operationen kan te
]ängre rid. Långverig vänterid kostår
också samhället slore pengar.

Man sku11e önska ztt patient€rna inte vore så tå1iga utan att de genom
t.ex. pa.ientföreningarna för hjårtoch lungsjukå försökte påverka po
liaikerna ått ge oss bättre resurser,
säger docent Ekeström i skriften.
BRO BYGGS AV VENBITAR
Förberedelsema lnför en operarion,
hur den går till och vad som händer
sedån men vaknet upp ur nakosen,
beskrivs ingående och befriande
odramatiskt i ett krpitel. i\'lån kon
staterar också att denne "finbrode'

rioperation", där en bro ar. venbitar
tagna från den egna kroppen byggs
över de förtrångda stä1Iena i dag
kan utföras med mvcket liten risk
för patienten, knappast större än
vid t.ex. tarm- och galloperationer.
"Leva med angina" är rubriken på
ett avsnitt som tar upp frågor som
motion, bilköming och körkort,

flygning, bastrbad,

såmievnads

problem och försäkringar.
Det är viktigt att mxn tänker ige
nom sin situation, säger docent
Olof Edheg, Huddinge Sjukhus.
Kånske kan men på något sätt för
ändra sin degliga tillvaro, så xtt
sjukdomen blir lättare att levs med.
Det gäller inte minst yrkesxrbetet.
Ibland finns det möjlighet ått åndrr
på de tunga årbetsmomenten. som
udöser xnginan. De psykiska pä
frestningarnr kan det vara svårate
att göre något åt. Då måste mån
försök1 diskutera problemen med

arbetsgivaren och också ta upp förhåll.nden till arbetskamrater, över-

ett allt inte är som det borde

och underordnade. Men det finns
mångl som kan arbeta hela druen
Lrtan irta känn1 der minsta a\' si,l
mgina På väg hem kommcr smärtorna. Det Lan vara ett tecken pa

'\

Att

där-

försöka rcdu upp den
situå.ionen, om det år möjligt, är
ett säat iltt undvike ått få anginrattacker lled hjälp .rv medicin och
en klok livsföring kan manga Ieva
ett g:rnske normalt liv.
hemme.

I

I
§
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FARLIGT ATT HÅRDTR.7INA
En god kondition är bra for den
som har kärlkramp. Då orkar man
mer och behöver inte få åttåcker så

siqt är det en viktiq regel art försöka
komma i ging 1'örsiktigt och ',värma
upp srg

innebär

pectoris och andra inre. undrar i,,"
nåturligtvis, särskilt när man själv
hu blivir drabbad. På den frigan
svarar docent Edhag så här:

ofiå. Ilcn god kondition

irte att

man ska hårdtråna. Det
finns patienter som inte vill crkänna
fcir sig själva xtt de är sjukå Tvårt
om vill dc ber.isa för sls siäi!'3 och

krnske tor omgiiningei hur unga,
friska och sp.rnsriga .le ir Därior
pressar de sig i norionsspåren
Verkningarna kan bli ödesdigra.
,Uen natxrlign is skn mån hållå sig i
röreise. När det gäller morion utom
hus och niir vadret är krllt i).h hli-

"
\'arfor en del människor Iår

angina

Av undersökningar som gjorts på
stora grupper xv månniskor har der
kunnar påvisas
de som drabbas
av angiDa hår r/issa gemensamma
drag, som gör att de löper srörrc
risk ån åndrx. ller är heli klart årr
ju äldre man blir desto större är ris-

tt

ken att man ska få en kranskär]ssjukdom. Likaså vet mxn att män
drabhas oftare och i vngre år än
kvinnor. Enligt en undersökning i
Göteborg sku11e 4,3 procent ar.
männen och 3,1 procent av kvinnorna i åldern 35-69 år ha ånginå.
,A.ntålet kvinnor med ångina ökrr
procentuellt efter klimakteriet. r,ilket man tror beror på hormonella
fördndringar. Ärftlighet är också en
faktor som man måstc räkna med.
En speciell riskgrupp är personer
med diåbetes, därför att dcn sjuk'
domen ökar benägenheten för åderförkalkning.
RÖKNING OCH HÖGT BLOD.
TRYCK RTSKFAKTORER
Ålder, kön och arv kan manju inte
göra någonting åt. trlen der finns
andra riskfaktorcr som man sjäh/ i
sift dagliga liv kan påverka. De tre
r.iktigåste är rökning, högr btod
tryck och iörhöjda blodfetrer.
Oven,ikt och dårmed kosn anor kån
ocks:i r.,rr:r riskfrktorer
De olika riskfåktorernå samverkar.
En mån som

röker och som väger

för mycket och därtill har

När det gäller rökning är risken tör
ångln3 tio gånger så stor om man
röker som onr man inte gör det
Förhöj. blodtrl ck behendlas med
medicinering. Lika cnkelt är inte
problemet med förhöjdx blodfetter.
I fall med bare måttligt förhöj.la
värdcn är man t\'eksem om det

]önar sig ått såttå in

någoD

behåndling.

Enkel och såklig information är
alltid viktig när man blir sjuk.
Skriften "Angina pectoris en
skrift om kårlkramp", skriven av
den skickliga joumalistcn Kajs
Tidholm. erbiuder sådan i hög
glad. Den kan köpas på alla Folksams kontor eller beställas ftån
Folksams informationsavdelning,
Box 20 500, 10,+ 60 Stockholm.

1985
består av

365 dagar

8.760 timmår
525.600 minuter
31.536.000 sekund€r
som väntar på

nyttjäs väl
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diebe.es

löper större risk än cn kvinna i samme sitnxtion. \rilket dock int€ bct|
dcr rrL ,len \orn Inte hJ. ncgun r s(
låktor alls är hek utån risk ått få
anginr. Det år myckct som man
fortfarande intc vct orn orsakerna
till den åderförkalkning i krrnskårlen som leder ti]] anginå.

I

eller
eller
ellei

att

FoII{HEMMET
VI MÅSTE FÅ TILLBAKA DET

ce,llle Forxnruunr!
I

dag har vi mycket goda kunskaper
om vad som behövs för att rehabili
tera handikappade. Det finns också
ganska bra resurscr och rehab-perionalen är både rälurbildad och'engagerad. De brister som forrfarande
finns är sådana som vi i HCK anser
vara mycket lätta att övervinna.

Det framhöll Rolf Urbere. Handikappförbundens Cennalk"ommitrC,
HCK då han på fredagen talade på
Gällivare kommun HCK: s 10-årsjubileum.

De stora problemen hitrar vi

i

det

semhälle som den handikappade re
habiliteras till. Nlånga handikappade möter där en ensåmhei och isolering som ingen är berjänt åv I
flera SCB rapporter om handikappades levnadsförhå11anden kan vi
se hur denne isolering tilltagit den

senaste tioårsperioden. För atla
dessx knmrater h de lokda handi,
k.rppföreningarna och de lokxla
HCK-kommittderna berytt mycket.
Det är i dessa organisationer som
hundtatusentals handikappade fun
nit den genenrkap snm srmhellet
fun aetrt denl. I rllsanmrnr med
andri handikappade har man genom de lokåh HCK-kom ittCerna
arbetat för ert såmhälle för allå. Ett
såmhälle som ske ha der gåmle folk
hcmmets k\,åliteer. Ett sxmhälle
som präglas av tron på al1as lika
virde och rlias like rärr. där rlle får
delta elter sin förmåge och dar må

Åtrn

I

let är ntt alle ska få sina bchov rill
godosedda, såde Rotf Urberg.
Vi i HCK är överryg.de om atr det
storå flertxl€r av medborglrna har
en mycket stark känsla tör handi
kappedes rätt arr leva på likx viIlkor Vi scker arr polidker i xlltför liten utsrräckning rar sröd av
denna upinion tö. xtl skapr (Lr
ratt\isaL( §arnhälle. Nu lirer nrån
eta krasst ekonomiskr tänkende dominera. ln på bara skinnet får han
dikappade känna på det bistrå eko,
nomiska klimatct. Rent reäkrionära
tendenser til1års spira, forrsatte
Rolf Utbcrg.
Det har gåar så långt att det nu är
helt legitimt atr bromsa alla refor
mer s.rnr skulle minske hrntlik.rpp.:dcs isolering. som skulle :rl:<r'fir
äIdrar till iandikappade barn eller
som skulle kunna ge jobb och en
fungerande boståd, framhö11 Rotf

Utberg.

Det är inre kunskap om handikappades levnadsförhålJanden som fattas. inte heller kunskrp om de vdgar

som leder rill ett jämlikare samhälle. Vad som idåg saknas är en samlad rilja årc årerskapa det gamJa
folkhemmet. För oss iHCK ir arbetet för ett nytt folkhem en av de
viktigaste uppgifterna inför framtiden. Vi måste därför bli ännu bättxe
i våra HcK-kommitrder. Vår styrka
är samarbetet inom handikapprörel
sen. Framtiden iigger i våra hiinder,
menade Rolf Urbere.

- tutt

CtdP\\rn
otnbudsman
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/4,?A
MED POSTEN
i

När jag tog fram mina skrir.saker
idag kom jag ett tänka på en sång
min gubbe bmkade att sjunga för
mig när han kom som fästman och
hälsade på ikring i910.

Nlen så vzr jag på möret

fdttdr penwn ?å nytt i min
olårtla hand å skrber till Dig uti
På det vlset
framnande /ard" .
har det varir lör mig hele livet. A1
drig några riktlga skolor fick jag.
Det ver till ett gå hos böndernå och
arbeta i stäl1et för skola. Å det blev
det inga skrivkunskeper utåv Fåst
om sanningen ska skall till så söqjde
jag inte för der, för der var ju mesr
katekesen å de eländigt långx psal
merna en skulle stå i kunnxutxntill

kände på ett vis att jag kenske
hjålpt till litct med den seken. Det

"

Jdg

framlör en halvtokig skollärare.
jag år dålig

att sk |a och ralå
o]ärd på sånt.
Och de sista raderne ifrån sången
kan nos också stämma att jeg skri
ver till Dig uti främmande 1and. För
det känns nästan som ått man lever
i ert främmande Iand när mån inte
vill med det skdvande ordct. Då :ir
ellt det här ett brev från en kärring
i okunnighetens lend.
Så

ti11

fint och handen är
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fi

före-

äntligen
får en lörtroendedoktor som jag
skrev i {or och frågade eft€r här i
.idningen. Och vart å1lt glad, närjag

ningen och hörde om att

beirövs både de som hirtrr pä saker
och sedan de som ställer om så ått
der blir gjort. Det är svårt ått säga
vem utzv dem som gjort clen bäst.r
tjänsten. Men nog är det brx med
folk som kommer på med nagot

nytt.

Det blev etr långt brev när Jag änr
ligen tog mig före lag hade båra
tänkt fråge doktorn en sak. Och
scdan vill jag txcka rcdaktören
för att hen gjort som jag har sagt
och inte änrar så mycket i vad
jag skrivit både förra gången och

nu. För ja.s tycker det blir sa
främmande om orden Lrlir byttx
och j.rg .ror inte folk är så dum
ma ltt de inte fatter vad jrg me

Min fråga:
Det talas och skojås så mycket

om

alkoholisternas röda näså.
Och jag tänker fråga varför just
näsan blir töd och om det vis.r
på någon skada på något stäl]e
invärtes?

lag r.ill fråga om dettå mest för
min gubbes sku1l. Han har en
riktig ful näså fast han aldrig

clitt frna bre!. visst kdn
hög grad ktinnd Dej deldktig
i tillkomsten dr fir föftroende
bikare. Som Du sager, beböas aerk
Tack

Du

i

föt

ligen både ld friska idier ocl)
kraft att genomförd dom. Ocb jag
'Ltill nog bålla med am att den som
bar iddn kanske rir den arirdefullas
te. Utdn nJta idder blir det ixgen ut
oecklit?g. Ibldlld t-lnns dpparaten.
orgdntationen, men effekten dr låg
på grund a"r bist på iddeL

dricker sprit ånnat än på kalås
högtidliga tillfällen. Jåg vet
att han tyckte det var retligt när
han ver yngre, men nu är hån
gammal och q,cker det inte är så
noga med näsan. Men det är säkert flera än jag som skul1e vilja

vid

få svar på min enkla fråga.

H

stru

Det tir sjtillkldrt dtt jag inte rindrar
i ett manas tuat någons rilid. Men
minga till gtirna ba hjalp med for
muleingen. Man får ju också tånkd
på att det för hisarnas sklll bör tara
Littldst. Ur den synpunkten tycker
iag, att det ibknd kalr t'ara befogat
dtt såttd in skiljetecken etc. som
förbdttrar lisbarheten- Det kdn också aI) uttymmesbist oard nödoändigt att kortlt ay texten. Andemeningen i ett mdnus andrus gi|'etris
dldrig

Tyvärr kom DiIl brev så sent i förLållande rill tidningens
Jtgivningsdag. atr jaB inre hinner få in ett sakkunnigt svar.
Men jag lovar att Du ska {å swar per brev så snart sorn
möj1igt Övriga Iäsare får svaret i nästa nummer.
RolI

Pappat Kldppo b nden,
få se on den bttsl

Nyeds vaclsa l7oo-t.lskyrka

kom

genomgå.

en

i

Mol-

välbehövlig rcno-

v€ring. Son hjälp he.till h& alon'
backa AB skiinkt lO.O00 kr.. som Uddeholms styrelse bevil.iat, berättar Uddeholns Pe8onaltidning.

D.t är inte första gången nan koe
tat på den erik kyrkatr, m€n fön
i vä.ld.n .örde der sig om blygsam.
he belopp. Det bevisas av följan.

de .äknins [rån den 2 nov. 1825, som
funnits i Nyeds lq/rkoarkiv.

An Ändrat de 10

budorden

samr repårerat det sjätte
Gjon ry näså på den ene rö-

"

2:24

på korset samt ur'
strä.kr hars fingrår d 6

"

Yaren

shilling stycket

"

1:36

" Satt nya vingar på
ukit

äDgeln

t:12
öveBrepräs.ens

piga tre gånger

" Insat ny
smt

rand

i

0,24

Peui mun

reparerar dPpens srjårr

fjädrar

"

UNidgåt himmele! !]d pass
en hrlv åln samt dirsati 15
samr

don

" !ösilvrat

eidår

djälulens msikte
2:18

Judas 30 siher

översert de 7
emr förbätt.åt dem hår och
Kyskå

2,06

Itngre

"

1,:72

världens ända något

Cjort Röda Havet rent, som

"

var mycket smutsigt
Cjon nya skor på Elie båsrar

"

Inlast nera vishet i Josefs ån-

"

Giorr nya tvågsffaick till den

3:2+

samt noga utprickat !äsen
7:21

sikre s.mi ferrissat Potifas

ögon
Riksdaler Rikmyn.

bli.de Josefs

S(nm.

5:00
,1+:10

t0

Smetat igen en spri.ka på

z8

t:52

jxigfrudna

" Gjort

7,12

0:

"

fulla drag sänt snyggat upp

" Gjoft nltt hår på

1:08

" Förbättråt helvetets

5:00

1:00

Cabriel samt förgyllr de fäm

övers

§om !år myckel illå å1gången
samt delvis föstörd
Givii Moses mera uttrycks_
hdns broder Arcn

"

Ulp pursar Ponrius Pllarus
sait nyft pälsverk krjng oöv
sa. såmt nymålat honom bä
1:16

"

" Fölbättät Maria Magda.lena

0:t2

A.P, BJöRKLUND

dq\§qnö
nCldln§,

nönsBr
ELLER
TALHANDIKAPPAD

§eri\fls\Nd$q,paqN

kan texttelefonen
vara ett bra hjälpmedel
å

Med t.x(elefon kan döva och tallandjkappade både hemma och
!å sin arbetsplats kommulicera med töretag, fryndigheter och
enskilda personer som redan har texttelefon eller via teleeerk€ts
lörmedlinsscentral (tei 001i1) ned de son hä. en varlig teLefo!
T€rttelefonen år ett bidragsberättigai hjälpmedel för döva ocl
talhandikaDDade. Nårmare uppLl,sninsar aenom Hörcenralen
(motsvarande) vid större stukhls res! I-änsarbecnåmnden eller

För me. inlormation
Ring 902OO eller l,csö,{ närmasle T€tebutit.
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"HJALPMEUELSMABKNAO"
STOMASKYDD

Stomaskydd av vit textil med kard
borrslås.

Olika halwidder,
önskad storlek

35-42.
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säljs genom

kr
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RLEs LANSLI
se siste sidan

LARN'Å}PARAT

Larrnapparater i olika prislägen
och ut{örande kan rekvireras Irån
WORLD IMPORT
Box 101 66, Stockholm
Ordertelefon 08 /63 OB 75
Prr < Trån.å

25: -

TADDA UPP
Viktiga rön

till

gagn

för seNox-

ägatel

Batteriema skall alltid laddas 1,1
timmar, aldrig mindrel Ladda minst
3 4 gånger i v€ckan om du använder din Servox mvcket. Använd

!

aldrig nya batterier innan du laddat
dem i 14 timmar. Detta är ett måste
om du vill ha god användning av din
Sen'ox. Var noga med ått vända
batteiier rått I Alltid rött mot rött,
både vid laddning och i röstgene"

BLI I\4EDLEMI STÖD VÅRT ARBETE!
Du som vilt ' eta mer om RLE eller vil bli medlem }3n tt konrrkt med närmasre lokalförctring. V€n som vill k n bli medlem.
Du kan också stödjr oss genon en åBprduher.tion på LARY. Den kostar 50. som
betålås på postgiro 85 17 5,t-2.

Lokalf öreningåm.s konrakter:
GÄvle, Siv rragljen, Indus[iväge. 5,820 20

Göt.bo.g: Eric Herftansson, citå..gåtå,
421 41 yästra

Frölunda

l,

Ljusne

tel.

tel-

Linköping, Ann-Brin E.ikson, Fogdev. 3, 612 00

Finspång

Lund: Ono Josefsson, Trekantsgåtan 3, 230 42 Tygelsiö
stockholm: Ingegerd Bengtsbe.g. Lindh.gensplan,15,

4l Stockholn
Uppsla, Svea östh, Ymeryaan22h,753
112

25

O27O/6a6 32

Vppsalå

A3l/17 a7 63

tel,- 0722/146 53

tel.

040/+6 67 76

teltel.

08/50 5018
018/14 05 32

rc1-

037/47 a7 63

Växjö: Ulle Bergendahl, Kullagaran 16,360 5l Hovmantoip te1- O47A/412 06
örebro, Arne Folketuan, vtstmånnagat. 17.7o1+2 örct'to rc|. 079/114615
rörbundets kontakter'
Förbundsordlörsnd€i Eric Hermånsson, Gitåtrgatan

42141 Västra

Frölunda

I

Infornationsseld, Rolf Fischer, Mönjes.isen 23
141

3l

Huddinge

KassaföNaltare: Curt Bengrsberg, Lindhagensplan 45
112 43

Kanslichef

Stockholm

:

tel.

Oa/7\122o3

tel-

08/50 50 18

Elise Lindqvis!

RLEs KANSLI

Box 360 33, 100 71 STOCKHOLM
Besöksadress: R eirner sholmsgatan 5
Te1: O8/6849 3O Mård. -torsd, 0S. OO-12.
Postgiro 85 1? 54- 2
Årgång 12

00

n.4

LARY

Redahtör: RoLfFnch.t

reeknins,/ ach

ldtatt

Rolf Fischet

Tid inge sddrcs: Mdnjerige 23
141

3l Htddirge,

Tel. oa/

11 1

2

2 a3

Utges av RIKSFÖRBUNDET för L.AR YNGEKTOMERADE
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TARYNGFONDEN

STOD LARYNGFONDEN MED
EN MINNESGÅVA.

INFLUTNA MEDEL SKALL AN.
VÄNDAS TILL REHABILITE.
RING FÖR MEDLEMMAR IN.
OM RIKSFÖRBUNDET FOR
LARYNGEKTOMERADE

Tänk På Vår Fond
Postqiro 91 82
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