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Glada pensionärer utövar jympa.			

MDF:s styrelse: Anna-Lena Hagnell-Olehn, Hedvig Ledung, Mona Bresgen.

Kerstin Dahl.

DT besöker Malmö Dövas Förening
Landet runt-serien fortsätter. Den här gången hälsar vi
på Sveriges sydligaste dövförening.

Planen är att anställa en slags verksamhetsledare inom något år
som dessutom kan arbeta intressepolitiskt.

När DT kommer har Malmö Dövas Pensionärsförening sin
pensionärsträff, som hålls varannan vecka. Just i dag är det
friskvård. Kerstin Dahl visar olika enkla tänjningsövningar i både
sittande och stående ställning.
– Tänk er att vi nu ror till Dragör och att det blåser väldigt
mycket, säger Kerstin och visar hur hon ”ror” utan åror.
Pensionärerna följer hennes instruktioner. Sedan gör de en
annan övning där de trampar på golvet så att hela lokalen vibrerar.
Kerstin förklarar för DT att det är viktigt att träna rörligheten
och balansen, så att äldre så långt som möjligt kan röra på sig och
inte ha behov av äldrevård senare i livet.
Hon ger också friskvård på det teckenspråkiga äldreboendet,
Lindängelund, i Malmö.
– Den äldre generationen har en speciell plats i mitt hjärta. De
är ödmjuka och behöver inte bevisa något.
Ebbe Lundqvist, styrelsemedlem, berättar att MDP har drygt 80
medlemmar. Förutom pensionärsträffen brukar de göra utflykter
två gånger om året och ha skaldjursfest i augusti med mera.
En av de som deltar i pensionärsträffen i dag är Siv Holmgren.
– Jag tycker om att komma hit, för gemenskapen, säger hon
leende. Hon har bott i Malmö över 60 år men är urspr. från Ljungby.
En annan deltagare är Nana Fischer från Lund. Hon säger att
pensionärsträffen är betydelsefull, särskilt för äldre som lever
ensamma.
Pensionärsträffen avrundas. Lokalvårdaren och ”alltiallon”
Svitlana Matsuk håller på att städa undan. Hon är dövföreningens
enda anställda. Som mest hade dövföreningen fem anställda. Men
ekonomin gick allt sämre. Då var dövföreningen tvungen att säga
upp fyra anställda.
– Nu börjar det se allt ljusare ut och vi har ett växande överskott,
säger ordförande Anna-Lena Hagnell-Olehn.

Hedvig Ledung, sekreterare, berättar att dövföreningens verksamhet har blivit utökad på sistone.
– Vi har mer ork nu, säger hon.
– Jag är väldigt glad över att vi har yngre förmågor som Hedvig
och Viktor Jäderlund (känd serietecknare i DT) i styrelsen. Det
innebär ett lyft för dövföreningen, säger Anna-Lena.
Exempel på aktiviteter som dövföreningen ordnar är
teckenspråkscafé för nyanlända och ”Nyfiken på teckenspråk”
för dem som vill lära sig teckenspråk, i samarbete med ABF.
Dövföreningen ska också återigen ha en familjesektion, då i
samverkan med Dövenheten i Region Skåne.
– Det blir mycket lättare om vi genomför aktiviteter tillsammans
med andra aktörer, säger Hedvig.
Sedan har dövföreningen en intressepolitisk arbetsgrupp som
jobbar när något större problem dyker upp. Just nu är tolkfrågan
aktuell i Skåne, enligt Hedvig. Läs mer på sid. 5 i den här tidningen.
Mona Bresgen, kassör, berättar att dövföreningen hade 367
medlemmar vid årsskiftet 2016/17. Hon, Anna-Lena och Hedvig
ser ljust på framtiden för MDF. En av förklaringarna är att Malmö
är en växande storstad med många nyanlända döva.
– Vi vill vara en plats för alla och det måste vi jobba med, säger
Hedvig.
– Vi är väldigt stolta över att vi har en egen byggnad, säger
Anna-Lena.
I byggnaden finns det nio lägenheter som hyrs ut. Flera av
hyresgästerna är döva.
I november har MDF 110-årsjubileumsfest tillsammans med
Malmö Dövas Kvinnoförening, som också fyller 110 år.
			
text & foto: niclas martinsson

8 Nr 4/2017

Läs tidigare delar i Landet runt-serien på dovastidning.se.

