landet runt

Ordförande Ingrid Widegren.

VDF har pensionärsträff på onsdagar.

En del av VDF:s styrelse.

DT besöker Vätterbygdens Dövas Förening
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången
besöker vi Vätterbygdens Dövas Förening och dess lokal i
Jönköping en varm sommardag.
Med på föreningens schema finns bland annat
teckenspråkspodd och information om valet.
Föreningen, bildad 1910, huserar i en före detta skola för
hörselskadade elever sedan 1990 och har sin lokal på övervåningen
med utsikt mot Vättern.

Ni har verkligen vacker utsikt!

– Ja, det är fint. Men jag är van vid utsikten, säger en medlem
och ler.
Föreningen hyr lokalen av kommunen. Ordförande Ingrid
Widegren berättar att föreningen har varit mycket mån om att
hålla den i gott skick och göra den trivsam. När DT kommer på
besök har pensionärsföreningen sin sedvanliga pensionärsträff
som äger rum varannan onsdag.
En av deltagarna är Inga-Lill Nilsson.
– Jag känner mig hemma här. Mina föräldrar var döva så jag
kom hit ofta, säger hon.
DT får veta att hennes morbror Holger Carlbergs persontecken
faktiskt kom att bli synonymt med tecknet för Jönköping.
– Döva från andra ställen i Sverige pratade om ”den där Holger
från Jönköping”. Då kom han att bli ett med staden och vi tecknar
nu Jönköping så här, berättar Inga-Lill Nilsson.

Samtliga i dövföreningsstyrelsen är pensionärer och det är

samma styrelse som för pensionärsföreningen. Praktiskt, men
det är för att det är svårt att värva styrelsefolk, berättar Ingrid
Widegren:
– Vi vet inte hur länge vi orkar, för vi har verkligen försökt få folk
att vilja sitta i styrelsen.
– Min dröm är att den yngre generationen tar över efter oss,
säger Berit Nilsson, ledamot.
Föreningen har drygt 80 medlemmar, en siffra som hittills varit
stabil de senaste åren. Den yngsta är 10 år och den äldsta 93 år. De

flesta är omkring 50–60 år. Ljusglimtar finns dock.
– Yngre medlemmar har velat stanna länge och äta påsklunch
och julbord med oss senast, berättar Berit Nilsson.
– Ja, det blev lyckat, kommenterar Ingvar Johansson, vice
ordförande.
I staden finns en skola med döv- och hörselklasser, som kan ha
en positiv inverkan på föreningens framtid.
– Vi uppmuntrar elever som går där att delta i nationella
skolmästerskap för döva. Ungdomar brukar tycka att det är kul att
träffa andra ungdomar, säger ledamot Stefan Fransson, som också
är aktiv i Jönköpings Dövas Idrottsklubb.
Enligt honom kan det möjligtvis vara ett bra sätt att få in dem i
dövföreningen sedan när de blir äldre.

En annan ljusglimt är att Region Jönköpings län ordnar

Teckencaféet i föreningslokalen varje månad där exempelvis
föräldrar och anhöriga till döva kan lära sig teckenspråk.
Trots vissa positiva tecken säger kassör Bengt Nilsson att
föreningen inte kan tänka långsiktigt utan bara tar ett år i taget.
– Vi får se hur länge vi får ha den här lokalen, säger han.
– Det är en annan tid nu, den yngre generationen har inte
samma behov av dövföreningen som vi, säger Ingrid Widegren
som dock hoppas att föreningen fortlever i många år till.
Föreningen brukar, med inspiration av Stockholms Dövas
Ungdomsråd, ordna teckenspråkspodd fyra gånger om året. Det är
att medlemmar väljer ut vilken podd (radioprogram) de vill lyssna
på via teckenspråkstolk. Podden är uppskattad av medlemmar,
berättar styrelsen.
Annars brukar föreningen ordna föreläsningar, t.ex. om hälsa
och folksjukdom. Och ibland åker pensionärsföreningen på utflykt.
I september är det val.

Vad ska ni göra inför valet?

– Vi kommer att bjuda in olika partiföreträdare och fråga vad de
kan göra för oss döva, berättar Ingrid Widegren.
– Vi får då se hur olika politiker tänker, säger Stefan Fransson.
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