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Maja Westerlund och Mikaela Söderström.
			

Full fart under familjeträffen.

DT besöker Medelpads Dövas Förening
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången
hälsar vi på en dövförening som ligger i mitten av
Sverige: Medelpads Dövas Förening. MDF som fyller 100
år nästa år har genomgått en föryngring i styrelsen.
– Jag är otroligt glad över det, säger Yvonne Modig,
ordförande.
När DT kommer på besök en söndagsförmiddag är det full fart
och barnspring i föreningslokalen i centrala Sundsvall. Det är
nämligen familjeträff ”Språka på teckenspråk”.
Idén till familjeträffen kommer från Erika Tegström, ordförande
för föräldraorganisationen DHB Norra. Den arrangeras var tredje
söndag i samarbete med MDF. Tanken är att både barn och vuxna
får tillfälle att använda och utveckla sitt teckenspråk medan de
leker, umgås och fikar.
– När Erika tog kontakt med mig och frågade om DHB Norra
kunde låna vår föreningslokal för familjeträffen blev jag så glad.
Jag sa genast ja! Vi började med det i höstas. Det är viktigt för
barnen att se vuxna döva förebilder, säger Yvonne Modig,
ordförande.
En av deltagarna i familjeträffen är Johanna Strömblad från
Sundsvall.
Vad tycker du om att vara här?
– Det är bra att kunna öva på teckenspråk och ha en chans
att teckna med andra. Hemma vill min fyraåriga son inte
teckna så mycket. Det är viktigt för oss att träffa andra döva och
hörselskadade och se hur de tecknar, säger hon.
En annan deltagare är Sophie Galin från Sundsvall. Hon tycker
att familjeträffen är mysig och trivsam.
– Det är också nyttigt för mina hörande barn att se teckenspråk
här, säger hon som är hörselskadad.
Vad betyder dövföreningen för dig?
– En plats för döva att finnas på, säger Joel Modig. Han bodde i
Sundsvall tills han var 5 år gammal och nu är han tillbaka i staden
sedan 2011.

Förra året hade MDF 110 medlemmar, de flesta i 40-60-årsåldern.
Nu ser antalet medlemmar ut att växa ytterligare.
– Allt fler yngre tillkommer, säger Mikaela Söderström, vice
ordförande.

Maja Westerlund, styrelseledamot, säger att MDF är bra på att

informera och nå ut i sociala medier. Men det finns något annat
som är effektivare – det är att träffa potentiella medlemmar
personligen och berätta att dövföreningen finns.
MDF har aktiviteter hela året. Varannan tisdag träffas
pensionärer dagtid och varannan tisdag (olika veckor) kvällstid
möts övriga medlemmar.
Dövföreningen ordnar bl.a. föreläsningar om aktuella ämnen,
bowling och teckenspråkspodd. På sommaren har MDF populära
mataftnar vid sin fritidsanläggning, Slädaviken, på Alnö.
Styrelsen säger sig ha en god dialog med kommunen och
landstinget. MDF får ett generöst verksamhetsbidrag av
kommunen.
– Det är för att vi har ett fullt aktivitetsprogram hela året, säger
Yvonne Modig.
Enligt henne finns det dock flera brister som dövföreningen
jobbar för att få bukt med, t.ex. avsaknaden av äldreomsorg på
teckenspråk. Vidare stänger Tolkcentralen i Västernorrland redan
kl. 12.30 på fredagar. Det är för tidigt, tycker MDF.
Yvonne Modig ser ljust på framtiden för dövföreningen:
– Nu har vi två yngre styrelsemedlemmar (Maja och Mikaela
reds anm). Jag är väldigt tacksam för att de finns – det bådar
gott. Tidigare var det mest äldre i styrelsen, säger hon, som varit
medlem sedan 1974.
Nästa år fyller ni 100 år. Hur ska ni fira?
– Urban Mesch ska göra en jubileumsbok om vår förening. En
jubileumsfest ska också arrangeras nästa år, säger Göran Modig,
styrelseledamot. 		
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