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DT hälsar på Dövas
Förening i Hässleholm
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången
besöker vi Dövas Förening ”Göingen” i Hässleholm och
dess fritidsanläggning, Sjöstranden (se nästa sida).

Styrelse: fr.v. Carina Ruud Albinsson, Thomas Jungeling,
Peter Svantesson, Ove Brodin och Bengt-Göran Olsson.

Föreningen betyder personlig utveckling, gemenskap och dövmedvetande
för mig, säger Hauke Hagedorn, välkänd profil i Skåne.

27 deltagare äter smörgåstårta efter minnesstunden.

Minnesstund för tre trogna medlemmar som gått bort.
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När DT kommer på besök, har dövföreningen en minnesstund
för tre medlemmar som nyligen gått bort: Rolf Johansson, Jan
Blomkvist och Ulla Wittesjö. Den sistnämnda är en av den
skånska dövrörelsens största profiler. Hon fick SDR:s utmärkelse
Guldtecken 2009 för sina mångåriga outtröttliga insatser för döva
i Skåne. Vidare hade hon suttit i dövföreningens styrelse i hela 48
år, de flesta av åren som ordförande.
Föreningens nya ordförande, Thomas Jungeling, var en av
talarna.
– Rolf Johansson sade till mig: håll ut i fyra år till så kan
dövföreningen fira 100-årsjubileum. Det har jag lovat honom.
Inger Brodin, ordförande för Skånes Dövas Pensionärsförening,
var en annan talare:
– Jag ser positivt på framtiden för dövföreningen med den nya
styrelsen. Vi får ta ett år i taget. Den här lokalen (Sjöstranden) är
en viktig mötesplats för döva pensionärer i Skåne. Viktigt att vi
slår vakt om den.
Sjöstranden är en kombinerad fritidsanläggning och
möteslokal som används av dövföreningen, men också hyrs ut
till pensionärsföreningen, villaföreningen i området och andra
intresserade då och då.
Styrelsen säger till DT att en ny tid är att vänta för föreningen
då betydelsefulla profiler inte längre finns kvar i livet och att de
försöker hitta en bra omfördelning av arbetsuppgifter.
– Vi är angelägna om att föra föreningen vidare, säger Carina
Ruud Albinsson, sekreterare.
Vid årsskiftet 2018/19 hade föreningen 57 medlemmar.
Genomsnittsåldern var 66 år. Nu har föreningen 39 medlemmar
på grund av SDR:s nya medlemssystem som inte nått ut till
alla än. Föreningen brukar ordna aktiviteter som öppet hus,
midsommarfest, räk- och kräftfest och mårtensfest (skånsk
tradition – då serveras gås eller kalkon med tillbehör).
Hur föreningen lockar nya medlemmar, har styrelsen några
idéer om. Det är att exempelvis besöka Östervångsskolan i Lund
och Silviaskolan i Hässleholm, som har döva och hörselskadade
elever, och informera om föreningen. Skolläger kan också
arrangeras på Sjöstranden. Ett annat grepp är att fräscha upp
anläggningen (läs mer på nästa sida).
– Vi hoppas att Sjöstranden kommer att finnas kvar i framtiden,
det är ett viktigt socialt centrum för döva i Skåne. Och så är det fin
natur här, vilket är härligt, säger Ove Brodin, ledamot.
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Läs tidigare delar i Landet runt-serien på dovastidning.se
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Sjöstranden – ett av
dövas smultronställen
Sjöstranden är ett av den svenska dövrörelsens fem
smultronställen. Den drivs av Dövas Förening ”Göingen”
i Hässleholm, som köpte tomten för endast 50 kronor (!) i
början av 1980-talet.
Tidigare fanns det många fritidsanläggningar för döva i det
avlånga Sverige. En efter en försvann, ofta av ekonomiska skäl.
Ideella krafter krävdes för att orka driva dem vidare och hålla dem
i gott skick, vilket kostade.
Nu återstår endast fem fritidsanläggningar. En av dem
är Sjöstranden i Sjörröd, drygt fyra km från Hässleholm
centralstation. DT besöker platsen för att ta reda på hur det går
för dem.
Huvudbyggnaden uppfördes 1984 med stöd av Allmänna
arvsfonden. Dövas Förening ”Göingen” i Hässleholm gjorde ett
fynd. Kommunen önskade sälja tomten som bedömdes vara ickebyggbar. Två av skälen var att inget avloppssystem fanns och att
det var vildvuxet.
– Dövföreningen köpte ändå tomten för 50 kronor, vilket senare
visade sig bli mycket lyckosamt. Det byggdes en väg härinvid,
vilket ledde till att ett avloppssystem kunde ledas ända hit,
berättar Bertil Lindau. Han sitter på altanen som han själv byggt.
Han minns hur det var när han och två andra personer rensade
tomten på ogräs och stenar.
– Det var alldeles vildvuxet med bärbuskar, som innehöll hallon
och jordgubbar, och det fanns stenar av olika storlekar som vi
grävde upp och bar bort. Efteråt lade vi ut matjorden. Nu har vi en
fin gräsmatta, säger han.

Sjöstrandens huvudbyggnad.

Det är nära till Finjasjön från Sjöstranden.

Känner du dig stolt när du ser dig omkring, 35 år senare?

– Det är inget jag tänker på, svarar Bertil Lindau. Hans fru,
Birgitta som sitter bredvid, ler.
– Jag är dock väldigt tacksam för att det har kommit yngre
personer efter mig, som vill sköta det här stället vidare, säger han.
Dövföreningens ordförande Thomas Jungeling berättar att i
sommar kommer det till exempel fyra döva från Tyskland som
stannar i två veckor, och stockholmare som övernattar i en vecka.
Stället, med plats för tio bäddar och två extrabäddar, är inte alltid
fullbokat. En av anledningarna är att det är lite slitet och behöver
till viss del repareras och ommålas. Fonder ska sökas.
Styrelsen säger sig se potential för platsen på grund av dess
attraktiva läge, t.ex. omedelbar närhet till Finjasjön, och till resten
av Skåne och Köpenhamn. En av idéerna de har är att när det är
uppfräschat så läggs stället ut på en hotellbokningssajt för att få
intäkter.
Varje onsdagseftermiddag är det café under sommaren, dit alla
är välkomna. 		
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Finjasjön erbjuder god fiskelycka.

Bertil Lindau från Helsingborg.
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