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fran forbund och forening
Har du m\got att tipsa om? Kontakta redaktionen @dovastidning.se.
farre ungdomar och fler seniorer i dovforeningarna. Dom har bl a
haft forelasningar om arvsratt, hyresratt och vid dessa forelasningar var da tva fran varje seniorstriiff med som sedan informerade om det hela pa hemmaplan. Dovforeningen har radgivningskurator (vagledare). Vidare planerar seniorgruppen en resa tillAlicante
i april/maj 2012 med 40-50 platser. A.ven de med rullator och rullstolar ska kunna deltaga! I Danmark har man ocksa ett projekt
som foljer upp isolerade dova seniorer.
Islands deltagare visste inte sa mycket om deras organisation
men berattade bl a att de har ungefar 30 pensionarer och att de brukar traffas pa fredagar.
Pa mandagkvall var det dansk afton och dar var det fragesport
med intressanta fragor. Under den svenska aftonen och holl Ingvar
Edwall och Thyra Lindstrom i tradarna. Darefter var det grillafton
i grillstuga, bastu och bad och detta agde rum varje kvall under
hela veckan.
Rekordmanga pensionarer fran Sverige, Norge, Danmark. Island och Rnland, deltog i
Nordisk Pensionarsfraff i Rnland i augusti i ar. Aven tolkarna iir med pii bild.

Glada pensionarer pa Nordisk
pensionarstraff i Finland
Lordagen den 6 augusti kom den dagen alia vantat pa: namligen
en resa till Nordisk pensionarstraff i Finland. Vi var 18 svenskar
plus tva tolkar som motte upp vid Vartahamnen och checkade in
pa baten. Vi at buffe och hade en mysig samvaro under den vackra
kvii.llen uppe pa soldii.ck och diskuterade planer infor de kommande
dagarna. Viil framme i Helsingfors hiimtades vi med buss till
Jaakkima Christian Folk High School (Jaakkima Kristna folkhogskola) och traffade deltagarna fran vara nordiska grannliinder.
Pa kvallen hii.lsade skolans rektor alia viilkomna och beTattade
bland annat att skolan haT allmii.nna linjer och korta kurseT. Till
hasten ska en fritidsledarutbildning bedrivas, en utbildning for
skolassistenter, en integrerad utbildning for invandrare och sammanlagt ii.T det ca 140 studenter som laser till hasten. 100 boenden
finns i form av dubbelrum och ibland hyrs skolan ut.
Fran Finland deltog 19 pensioniirer, Sverige 18, Nmge 14,
Danmark 26 och Island 13. For forsta gangen kunde Nordisk pensionarstraff ha lite over 100 deltagare (inkl tolkar) pga Finlands
stora generositet och mojlighet till boende.
Under mandagformiddagen hii.lsade Finlands dovas pensionarsforbundsordforande Esko alia viilkomna till Finland. Han berii.ttade om sitt pensioniirsforbund och hur det ii.r organiserat. Finland
har ungefii.r 500 aktiva pensionii.rer.
Sedan var det Sveriges tur och da berii.ttade var ordforande om
Sveriges pensionii.rsf6rbund och vilka projekt vi har jobbat med, speciellt om Aldre dova i samhii.llet vilket uppskattades av deltagarna.
Darefter kom Lizz fran Danmark som berii.ttade om deras mal
for Vii.gledare som hjiilp for dova over 65 ar, som iiven har formedling med lii.kare, vardcentraler osv.
Efter Danmark kom ToraH Ringso, nybliven ordforande i seniorgruppen som deras pensionarsforbund heter, och berattade bl.a att
dom har ca 250-300 pensionii.rer och atta seniorgrupper (motsvarande vara pensioniirsforeningar). Han berii.ttade ii.ven att det bliT
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Under tisdagen akte den danska och islandska plus halva finska

gruppen till Viborg och norska och svenska deltagarna besokte da
bland annat Saima kanalmuseetr
Under onsdagen var det ombytta roller och da akte en grupp till
Viborg i Ryssland och en annan gTupp till Saima kanalmuseum.
Vii.l framme i Viborg besokte vi bland annat en saluhall som salde
mat, klii.der, kristaller, souvenier med meTa. Vi fick veta att da
Finland agde Viborg var det en vii.lskott och en vacker stad som alia
finnarna var stolta over. Sen Tyssarnas overtagande har Viborg mer
eller mindre forfallit men fortfarande ar det en stad som forsoker
behalla sin vardighet. Det kandes verkligt mii.rkligt att sta pa rysk
mark.
Under torsdagen gjorde vi ii.ven utflykt till Konstmuseum
Retreti, vilket var mycket intressant! Dii.T berattades bland annat
om skogsarbetarna forr och det visades aven en utstallning av ett
gift par vamv temat var Sorgebarn.
Pa kvallen var det Norsk afton med hagetavling, vilket uppskattades mycket. Roliga fragor med svar som vi skulle gissa om dom
var sanna eller falska!
Olika aktiviteter i form av pilkastning, boule, bollkastning, giss-

ning av antalet makaroner i burk, plocka ner klii.dnypor med en
hand utan stod osv har hallits under veckan och dessa lockade ofta
till skratt. Vi fick ocksa lara oss att binda en dagbokfgastbok och
manga passade da pa att lata alla deltagarna skriva sina namn i
deras bocker.
Sista dagen gjordes tva utflykter, den ena till Lappeenranta for
torgbesok och den andra till Imatra for att se pa ett vattenfall.
Pa kvii.llen holls ett bankett som avslutades med dans! Tyvarr
instii.lldes teatern Totti som skulle haft forestii.llning under kvii.llen pa grund av tekniska problem.
Tyvarr stalldes iiven tva andra program in under veckan: forelasningen av Markku Jokinen och Liisa Kaupinen, som tyvarr inte
kunde komma, och bingo, men programmen kunde fyllas ut med
annat innehall.
Sammanfattningsvis var veckan trevlig med fin gruppgemenskap och aven om vii.dret varit si och sa gar inget upp mot den fina
gruppsammanhallningen vi hade.
Nasta pensionarstrii.ff/seniorstraff kommer att hallas pii Island
ar 2013 och vi ii.r manga som vill dit.
VID ANTECKNINGARNA THYRA

