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Nr 1
Skaraborgsnytt
Årgång 20. Mars, april, maj 2019

Stipendiaterna Philip Johansson
och Ismail Sharifi!
sid 2

Danmark runt! Sid 4

Kroatien! Sid 8
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Bild på förstasidan: Philip Johansson och Ismail Sharifi fick
vardera ett stipendium på 11000kronor. Philip som till vardags
går på 3:e året på treåriga naturprogrammet i Falköping och
jobbar extra på McDonalds, kommer att spara sitt stipendium
tills han ska gå högskolan. Ismail Sharifi ska också satsa på sin
utbildning.
Agendan
28 Mars
4 april
13 april
April
1 maj
3-5 maj
16 maj
1 aug.
5 aug
Aug.

Temakväll
Resa till Egypten Hurghada
Årsmöte/95års jubileum
Kultur och nöjesresa i slutet av april
Manusstopp Nr 2 19 SKB Nytt
Medlemsforum
Temakväll
Manusstopp Nr 3 19 SKB Nytt
Bussresa 5 dagar till Danmark
Dagsresa till Visingsö V34
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Kultur & Nöje
Sven-Ingvars och Lars Lerin 25-26 april. Se inbjudan ni fått
tidigare. Anmälan fr.o.m. 4 MARS endast per telefon till kansliet
0511-34 79 70 från kl.09.00. På denna resa följer en allmän
ledsagare med.
MVH Kultur & Nöje
Aktiviteter i SRF Vara Essunga Grästorp
Lördagen den 9 mars har vi vårt årsmöte och vårt 45årsjubiléeum på restaurang Liljedal Nossebro. Vi äter en god
måltid tillsammans, sånggruppen 65 plus från Nossebro svarar
för underhållningen, förhandlingar. Vårmöte fredagen den 17
maj i Sparlösa Bygdegård och ScenVara kommer och spelar en
pjäs! Alla medlemmar får inbjudningar till våra träffar! Lyssna på
Radio Syn torsdagar kl.19 och se hemsidan www.radiosyn.se
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Bowling Falköping
Rekreation och Fritids årliga Bowling gick av stapel den 16
november på Bowlingstället i Falköping.

Vi var 19 stycken som samlades kl.17.30 för uppsnack och sko
byte, det var 17 spelare och 2 st. i hejarklacken.
Uppdelningen blev 5 lag med 3 deltagare, 1 lag med 2
deltagare. Det blev 1,5 timma spel med varierat resultat, det var
inte resultatet som var det väsentliga utan samvaron var prio
ett. Det spelades 2 serier varav den 2:a räknades som
resultatgrundande för det pris som fanns till den som hade
bästa resultat. I omgången var resultatet varierande från 65
poäng upp till 185 poäng.
När alla hade gått i mål så var det dags för att inmundiga den
Hamburgerbuffé med ribbs, kycklingklubbor och pommesfrites
som stod på menyn.
Dagen till ära hade vi en jubilar som var ”Grevinnan” Ing-Britt
Johansson som firade sin 79-årsdag tillsammans med gänget,
hon hyllades med en liten chokladask.
En liten prisutdelning med en vinnare för kvällen som var Kurt
Ossiansson med sina modiga 185 poäng, så var det två stycken
lottade priser till övriga deltagare där Lennart Häger och Kejne
Bengtsson var de två vinnarna, alla fick en ost från Falbygden
Ost i varierande storlek. Som avslutning på denna kväll var det
som brukligt kaffe och kaka. Vi var deltagare från Vedum,
Sträte, Sandhem, Falköping. Töreboda Tibro, Hällekis och
Tidaholm och ett stort tack till er alla som hörsammade
Rekreation och Fritids inbjudan till denna kväll.
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Rekreation & Fritid
DANMARK RUNT
OCH
ETT GOTT
SKRATT
I
HELSINGBORG
5 – 9 augusti 2019
De flesta av oss har någon gång besökt Danmark.
Däremot är det långt ifrån alla som sett hela detta
omväxlande och verkligen "dejliga" land. Upplev den
hänförande naturen med kilometerlånga, breda, vita
sandstränder, upptäck de
charmiga byarna och
fiskelägena. Njut av Roskildes kultur och låt dig fängslas
av blomsterprakten i Nordens största blomsterpark,
Jesperhus samt upplevelsen av två hav som möts i
Skagen. Under denna resa väntar oss god mat, danskt
gemyt och spännande upplevelser och sommarens bästa
skratt på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Resan görs i
samarbete med Enströms buss. Reseledare Boris
Salomonsson.
Dag 1. Från våra påstigningsorter reser vi västerut till Göteborg.
Här fortsätter vi resan med Stena Lines färja mot Fredrikshavn
under förmiddagen. Under
överfarten äter vi en god
brunch och har möjlighet att
handla för "sjöpriser". I
Fredrikshamn stiger vi åter på
bussen med siktet inställt på
färgstarka Skagen. Här får du
möjlighet att stå på toppen av Danmark i friska vindar med
vågbrus i öronen och vidder med sanddyner runt dig. Vi kör ut
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till Grenen där de två haven möts i ett märkligt vågspel,
promenerar i Skagen och besöker Råbjerg Mile innan vi kör
söderut till Ålborg för incheckning och kvällens middag på fina
hotell Comwell Hvide Hus. Här bor vi i två nätter.
Dag 2. Frukost. Vår resa går
idag till de västra delarna av
Jylland och ön Mors för ett
besök på blomsterparken
Jesperhus. Vackra skulpturer
och formationer skapade av
blommor möter oss i denna
fascinerande och blomstrande sommarpark. Innan vi lämnar
Jesperhus äter vi buffélunch i Café Torvet. När vi lämnar parken
styr vi söderut mot Daugbjerg. Här får vi en intressant guidning i
Daugbjerg kalkgruva samt ett
vin och ostprovsmakning.
(OBS! det är bra att ha oömma
kläder på sig vid besöket i
gruvan). Sedan återvänder vi
till vårt hotell i Ålborg.
Gemensam middag.
Dag 3. Efter en god frukost kör vi söderut till Randers. Här gör
vi ett spännande besök på Memphis Mansion som är ett
imponerande Elvismuseum med många originalprylar som
tillhört Elvis. Byggnaden är en kopia av Elvis hem, Graceland i
Memphis, Tennessee. Sedan
vidare söderut genom
Jyllands storslagna
jordbrukslandskap mot
Fredericia där vi fortsätter
över Lilla Bältbron till Fyn,
passerar Odense och är strax
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framme vid Stora Bält. Samtidigt som vi kör över bron kan vi
beundra den vackra Stora Bältbron, världens näst längsta
hängbro med ett spann på 1624 m. Första spadtaget togs 1988
och 10 år senare öppnades den av drottning Margrethe. Vi har
nu kommit till Själland och stannar i Korsör för dagens
lunchuppehåll på Café & Restaurang Lime. Därefter till Roskilde
för ett besök i den enorma domkyrkan som numera också ingår
i Världsarvet. Här vilar 39 kungligheter. På hotell Comwell
Roskilde checkar vi sedan in och äter gemensam middag.
Dag 4. Efter frukosten tar vi det lite lugnt innan vi besöker
Vikingamuseet. Omkring år 1000 sänktes fem vikingaskepp
avsiktligt i Roskildefjorden för att blockera infarten till Roskilde
som då var Danmarks
huvudstad. Skeppen
schaktades ur 1962 och
Vikingaskeppsmuseet blev
klart 1969. Olika utställningar
berättar om skeppen, sjölivet,
vikingatiden och vikingarna.
Introduktionsfilmen "Vikingaskeppen" ger också en bra bild om
livet på vikingatiden. Vi fortsätter vår resa genom Köpenhamn
där vi stannar till vid den lilla bronsskulpturen "Den lille havfrue"
på Langelinje kaj som är en av Köpenhamns och Danmarks
mest berömda attraktioner. Därefter väntar den vackra
Strandvejen, där vi njuter av den vackra utsikten över sundet
mot Sverige, under turen upp till Helsingör. Efter en kort färjetur
är vi i Helsingborg för
incheckning och tidig middag
på Hotel Good Morning+. På
kvällen bänkar vi oss på
Fredriksdalsteatern för en
sjukt rolig komedi, "Var god
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dröj!", med Eva Rydberg och Allan Svensson i huvudrollerna.
Föreställningen pågår i lite över 2 timmar. Efter en härlig kväll
med många skratt är det sedan dags att återvända till hotellet.
Dag 5. Ännu en god frukost innan vi fortsätter vår resa genom
centrala Helsingborg, passerar Sofiero och Ängelholm till Västra
Karup för ett kort stopp vid Västra Karups kyrka där
operastjärnan Birgit Nilsson är begravd tillsammans med make
och föräldrar. Därefter vidare på Bjärehalvön, genom Båstad
och norrut till Kvibille
gästgivaregård för en god
lunch och möjlighet för inköp
av Kvibilles goda ostar. Från
Kvibille reser vi mot
hembygden med många
härliga minnen och
upplevelser i bagaget.
Pris per person 5 495 kr subventionerat (7 850 kr) I detta
ingår resa i modern helturistbuss, färjor, broavgift, vägavgifter,
del i dubbelrum på hotell, 4 frukostar, 4 middagar, 1 brunch, 3
luncher, 1 vin och ostprovning, teaterbiljett till
Fredriksdalsteatern, inträden enligt program och
reseledare/guide. Tillägg för enkelrum 945 kr subventionerat
(1350 kr.)
Du anmäler dig till Bernt Bragnå mob. 072 181 37 95 eller Lena
Leimalm mob. 070 236 79 00 och detta gör du senast 10 juni,
och som vanligt först till kvarn.
O.B.S. blir vi 29 st. eller färre blir priset 5 915 kronor.
Syntolkning
27 april Lola 19:00 Vara Konserthus Vara.
15 juni Hönor och svärmeri 19:00 Teaterladan. Läs mer och
boka via hemsida www.alltomsyntolkning.nu. Frågor kan ni
maila till boka@syntolkning.nu eller ring 031-360 84 45.
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Rekreation och Fritid
Inbjuder till Horizont Hotell Kroatien
Resan går av stapeln onsdag den 7 september från Landvetter
kl.07.25. Vi reser med Ving och bor på Hotel Horizont som är ett
stilfullt hotell i klassisk stil, med perfekt läge ovanför stranden
och på promenadavstånd till hamnen i Baska Voda. På
hotellet finns bland annat en bar, flera restauranger, ett trevligt
poolområde med både pool, jacuzzi och ett spa. På
strandpromenaden direkt nedanför hotellet kan du promenera
åt båda hållen och ta del av resmålen Makarska och Brela.
En vecka med halvpension kostar efter subvention 6614: - per
person (9 449: -) i dubbelrum och 7839: - (11199: -)för ett
enkelrum. Vill man åka på utflykt 1 tillkommer 410;- (580: -) vill
man åka på utflykt 2 tillkommer 450: -(642:) för båda utflykterna
tillkommer 860: - (1222: -).
2 st allmänna ledsagare finns med under resan.
Är du/ni intresserade hör av er före den 8 april för att hinna få
fullständig information. Anmälan efter den 1 maj är bindande.
Du/ni hör av er till Bernt Bragnå på mobil. 072 181 37 95 eller
email: bernt.bragna@gmail.com så skickar jag all
information till er. Det går även bra att sms:a.
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Aktiviteter i föreningarna!
SRF Falköping
Så är vi med raska steg på väg mot vår. Årsmötet är avklarat
och nästa aktivitet för SRF Falköping är ett studiebesök på
Pingstkyrkans secondhand. Den träffen har vi 27 mars kl.
17.00. inbjudan med mer information kommer på posten.
11 april ordnar Falköpings kommun seniormässa i
Pingstkyrkans lokaler. Då finns SRF Falköping där med ett
informationsbord. Allmänheten är välkommen.
En liten sommarutflykt ordnas i början av juni. Utflyktsmålen är
Kata gård utanför Varnhem och Flämslätts stifts och kursgård.
Även här kommer inbjudan på post när det börjar närma sig.
Hoppas vi ses! Styrelsen SRF Falköping Genom Britt
SRF Hjo Tibro Karlsborg
Mer information om aktiviteter kommer efter årsmötet.
SRF Hjo Tibro Karlsborg 076 610 53 21.
SRF Lidköping
SRF Lidköpings program våren 2019
3 mars, årsmöte, restaurang 1934 (Arenan).
10 april, hjälpmedelsvisning på biblioteket.
Maj, inte klart ännu.
14 juni, sommarresa till TCB café o Elvismuseum i Floda
Alla är välkomna till våra ”Öppet hus dagar”, måndagar och
torsdagar mellan kl.15.00–18.00, Hallgatan 3, för en pratstund
och en kopp kaffe.
Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, börjar den
22 januari, tisdagar jämna veckor, kl.9.30–12.00. Info. Börje
Jildenhed tel.0510 – 280 10.
Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) varje måndag och
torsdag kl.15.00–18.30. Finns även möjlighet till andra dagar.
Info Dan Nylund 072- 354 28 21 eller Roger Gustavsson 076326 88 82.
Show Down, info Robert Johansson, 0706 – 34 52 15.
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Styrketräning på Stenportskolan, börjar 9 januari, varje
onsdag mellan kl.17.30–18.30. Info Margareta 070 – 848 73 08.
Sittyoga, Hallgatan 3, kl.14-15, 4 mars, 18 mars, 1 april,
15 april och 29 april. Efteråt kaffe till självkostnadspris.
Anmälan och frågor ring Margareta Greneheim 070-848 73 08
eller margaretagreneheim@gmail.com
VÄLKOMNA hälsar SRF Lidköping
SRF Skara Götene
En vårhälsning från Skara och Götene.
Detta ska gälla från mars till maj. Det vi ska ha under den tiden
är fika och ett besök i en klädaffär i Skara. Det kommer att vara
i slutet av april men datumet är inte riktigt spikat än. Datum
kommer längre fram. Butiken har kläder för både kvinnor och
män, så det kommer att passa alla.
Vårt årsmöte har vi redan den 27 februari på Jula hotell. Där har
inbjudan redan gått ut. Kan även nämna att Sommarresan
kommer vi att göra tillsammans med Falköping. Vi ska till
Varnhem få en guidad tur på Kata Gård och givetvis fika.
Fortsätter till Flämslätt efter och luncha där. Inbjudan med
exakta tider och uppgifter kommer senare. Styrelsen önskar en
riktig trevlig vår. Så ses vi.
SRF Skövde
Tisdagsträffar på Bagaren kl.18 – 20.
Ojämna veckor studiecirkel. Vi fortsätter att läsa om Skövde förr
och nu. Jämna veckor fria aktiviteter.
Promenader på Billingen kl.18 maj, juni och augusti.
Årsmöte 2 mars på Scandic hotell Billingen i Skövde.
Studiebesök på Ryttmästarbostället, Simsjön. Guidning av
Bernard Englund och lunchbuffé.
Tipspromenad och kokt korv den 25 juni kl.18 vid IFK stugan på
Billingen.
Bussresa i juni, resmålet inte bestämt ännu.
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson ordförande
tel.41 32 56 eller Monika Telander tel.44 04 04.
Välkomna till våra träffar.
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SRF Tidaholm Mullsjö Habo
Välkomna till ett nytt år med oss i SRF Tidaholm-Mullsjö-Habo.
Vi planerar följande aktiviteter under våren 2019.
1 Mars är föreningen inbjuden till en förhandstitt på årets
Labbåsrevy ”Stôllarrôck” på Sagateatern i Tidaholm.
16 Mars Årsmöte Festvåning 4:an i Tidaholm.
Maj månad planeras en vårutflykt i Skaraborgstrakten.
Juni månad sommarresa till Lars Lerins utställning på
Sandgrund.
Separat inbjudan skickas inför varje aktivitet.
SKAPA LOSS - En kreativ helg för dig med synnedsättning
Drömmer du om att
testa att sjunga,
spela teater eller
skriva poesi? Eller
har du kanske ett hantverksintresse som du önskar återuppta?
Den 7-9 juni anordnar SRFs kulturprojekt Skapa loss sin första
prova-på-helg, då medlemmar från Hallands, Bohusläns,
Skaraborgs, Göteborgs och Älvsborgs län bjuds in att prova på
alla möjliga former av kultur och hantverk. Helgen inleds kring
middagstid på fredagen och avslutas med eftermiddagskaffe på
söndagen.
Kom och skapa loss med oss!
När: 7-9 juni 2019
Var: Nordiska Folkhögskolan i Kungälv
Anmälan: Senast 25 april. Du anmäler dig till SRF Skaraborgs
kansli tele 0511-34 79 70 eller e-post: skaraborg@srf.nu
Antalet platser är begränsade och åldersgräns 18 år.
Anmälningsavgift: 200 kr. Resa, kost, logi och samtliga
aktiviteter är i övrigt kostnadsfria.
De kommer att finnas ledsagare på plats.
Håll utkik efter mer information om programmet på vår hemsida.
Eventuella frågor riktas till kulturprojektets projektledare Kim
Vestin, som nås på kim.vestin@srf.nu och på
telefon 08-39 92 55.
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Kurs för dig med synnedsättning och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (NPF)
Målgrupp: Personer med synnedsättning och NPF
Plats: Almåsa havshotell, Västerhaninge
Tid: 27-29 september 2019 (start ca 17.00, avslut efter lunch på
söndagen) Sista anmälningsdag: 19 augusti 2019.
Kostnad: 400 kronor per person
I kostnaden ingår kost och logi samt resekostnader till och från
hemorten med billigaste färdsätt. Kostnader för personliga
ledsagare/assistenter genom LSS ska kommunen stå för.
Programinnehåll
Workshop om NPF och kommunikation

Inkludering av personer med NPF i verksamheter

Skapande pass

Erfarenhetsutbyte, hur är det att leva med en synnedsättning och ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Med mera
Det kommer att finnas några ledsagare där som hjälper till vid
behov i viss mån under dagarna men inte utanför ordinarie
kurstid, därför är det viktigt att du som behöver en personlig
ledsagare/assistent stor del av dygnet ordnar det själv. Tala om
detta när ni anmäler er!


När anmälningstiden gått ut kommer mer detaljerad information
att skickas ut med program, tider, mer utförligt innehåll samt
deltagarlista. Då får ni också information om hur och var ni
beställer era resor!
Resor kommer att samordnas ut till Almåsa för samtliga
deltagare när vi vet vilka som kommer att delta och vilka tider ni
anländer samt var ni anländer. Kom ihåg att berätta om du har
ledarhund eller om det är något annat vi bör tänka på!
Då vi har begränsat antal platser till kursen är det först till kvarn
som gäller.
Ring till oss på kansliet på 0511-34 79 70 så skickar vi ut
anmälningsblankett. Anmälningsblankett kommer även att
finnas på Synskadades Riksförbund hemsida och SRF
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Skaraborgs hemsida. Anmälan skickas till: SRF, Christine Héli,
122 88 Enskede senast den 19 augusti 2019. Frågor besvaras
av christine.heli@srf.nu mob.08 39 92 46. Varmt välkomna!
Nummerupplysning 118 400:
Du som har bestående funktionsnedsättning/ synnedsättning
kan få gratis nummerupplysning. På uppdrag av Post- och
telestyrelsen driver Teleinfo denna tjänst. Du har rätt till 1000
samtal per år inom Sverige. För att kunna använda tjänsten
kostnadsfritt måste du anmäla ditt telefonnummer till kundservice: 020-36 46 56, telefontid vardagar kl.08-17 eller
e-post: info@118400.se. Tjänsten fungerar både för fast- och
mobiltelefoni.
Hallå konsument!
Konsumentverket har telefonservice under namnet ”Hallå
konsument”. Tjänsten är öppet vardagar kl.09.00-15.00. Dit kan
man ringa och prata om konsumentfrågor med utbildade
vägledare. Telefonnumret är 0771-52 55 25. Du kan även gå in
på deras hemsida www.hallakonsument.se.
Västtrafik:
Om du råkar ut för en resa med färdtjänst eller sjukresa som
inte fungerat så som det utlovats, då kan du vända dig till
Synpunkten. Tel.0771 - 41 43 00 eller 020 - 91 90 90 och välj
nr 4. Öppettiderna är mån – tors. kl.8.00 - 18.00. Fredagar
kl.8.00 -17.00. Har man synpunkter på Västtrafik tåg/buss, ska
man ringa 0771 – 41 43 00. T.ex. utrop som inte fungerar eller
busschaufför stänger av eller det kan vara mörkt på tåget, så
man inte ser när man ska gå på tåget o.s.v.
Syncentralen i Skövde:
Trädgårdsgatan 15D, plan 1, 541 30 Skövde
Telefon: 010-441 32 80 Tidsbokning: mån-tors kl.08.00-09.30,
mån kl.13.20–14.15, tors. kl.13.20 – 14.15.Fakturafrågor: mån
och tors kl.13.15 -14.15 Dataärenden: ons. kl.08.00-09.30
Öppettider: Mån – tors. kl.08.00-16.30, fre. kl.08 – 16.
E-post: syncentralen.skovde.hoh@vgregion.se

14
Synskadades Stiftelse Skaraborg
Synskadade som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av
låga inkomster kan söka bidrag från Synskadades Stiftelse
Skaraborg. Bidraget kan omfatta en rad olika insatser och
åtgärder som utifrån stiftelsens ändamål syftar till att förbättra
situationen behövande synskadade, till exempel vård och
behandling såsom tandvård, stöd till fritidsaktiviteter, rekreation
med mera. Normalt beviljas inte bidrag för insatser som
samhället ansvarar för. Krav för att erhålla bidrag är att din
taxerade årsinkomst inte överstiger 182000 kronor.
Vi beviljar inte bidrag för redan gjorda aktiviteter/inköp och
handläggningstiden kan variera mellan 1-3 månader.
Inkomstuppgifter från skatteverket ska alltid bifogas till ansökan.
För ansökningsblankett och ytterligare information kontakta
Kansliet Skara tel. 0511-34 79 70 E-post: skaraborg@srf.nu
Stiftelsens sammanträdesdagar under 2019 är 4/3, 3/6, 2/9 och
2/12. Då vet du när ansökningar skall vara kansliet tillhanda!

Synskadades Vänner Skaraborg
Till SRF Skaraborgs medlemmar. Synskadades Vänner
Skaraborg har till uppgift att bl.a. försöka förbättra de
synskadades villkor, såväl i socialt som kulturellt avseende
genom hjälp och stöd till enskilda synskadade som
synskadades organisationer.
Vi vill informera Er om att det finns möjlighet att genom
Synskadades Vänner Skaraborg söka bidrag till hjälpmedel
direkt hänfört till synskadan. Vi kan också lämna bidrag till
rekreationsresor och ledsagarhjälp.
Din ansökan skickar du till:
Synskadades Vänner
c/o Lennart Johansson
Södra Kolarestigen 79
542 45 Mariestad
E-post: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se
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PS: Synskadades vänner har två stipendier på vardera
15 000 kronor för gymnasiet och eftergymnasial utbildning.
Studerar du ska du kontakta Lennart Johansson hos
Synskadades Vänner. Stipendiet utdelas på Synskadades
Vänners årsmöte i maj månad. DS
Kontaktuppgifter kansliet:
SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D, 532 30 Skara
Tel. 0511 - 34 79 70 växel
Tryck 1 för Britt
Tryck 2 för Lisa
Tryck 3 för Gunilla
Vänta kvar om du inte vet vem du vill nå, så kopplas du till
första lediga.
E-post: skaraborg@srf.nu
Hemsida: www.srf.nu/skaraborg
Face Book: Synskadades Riksförbund Skaraborg
Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt
nr 2, före den 1maj och den gäller för juni, juli, aug.
Gör ni resor, möten med något kul innehåll, eller annan
verksamhet, skriv gärna ner några rader och skicka det till
kansliet till SKB Nytt, det är alltid trevligt och kan ge andra
lokalföreningar tips om trevliga aktiviteter.
Glad påsk till er alla!
Ansvarig utgivare för SRF
Skaraborgsnytt är
Anita Andersson

16

