
 
 

Invitasjon til studentsamling i HLFU prosjektet  

«Jeg er bra nok!» 

Med støtte fra Extrastiftelsen gjennomfører HLFU prosjektet «Jeg er bra nok!» for unge og unge 

voksne mellom 13 og 35 år med hørselsutfordringer. I den forbindelse ønsker vi nå å invitere deg 

som er fra 18 til 35 år og er student, til samling på Værnes, utenfor Trondheim. Samlingen vil ha 

fokus på det å mentalt mestre en hørselsutfordring, samt hvordan man kan takle fysiske plager 

knyttet til hørselsutfordring. Vi vil også ha fokus på å ha det hyggelig og bli kjent med hverandre    

Sted: Radissson Blu Hotel Trondheim lufthavn (2 minutters gange fra flyplassen) 

Tidspunkt: Lørdag 6. januar 2018, kl 11:45 til 16:45 

Påmelding: Innen 13. desember til post@hlfu.no eller på telefon til 482 50 029 

HLFU dekker rimligste reisemåte tur/retur samme dag. Dersom det ikke finnes transportmuligheter 

til din bostedsadresse etter programslutt, vil du kunne få overnatting til søndag ved å kontakte oss. 

Det er et begrenset antall plasser og påmelding er bindene. Du får beskjed like etter fristen om du 

har fått plass, du må da kjøpe billetter på billigst mulig reisemåte.  Du må legge ut for billetter selv til 

og fra oppmøtestedet og får igjen pengene i etterkant via reiseregning. Husk derfor å spare på alle 

kvitteringer.  

Program:  

11.45 – 12.00: Kort introduksjon av innhold og presentasjon av hverandre 

12.00 – 13.00: Lunsj, mingling og bli kjent   

13.00 – 13.45: Katharine C. Williams, Psykolog og spesialist i klinisk arbeidspsykologi – Psykisk helse og hørsel 

 

13.45 – 14.00: Pause  

14.00 – 14.30: Katharine C. Williams forts.  

14.45 – 15.00: Pause  

15.00 – 15.45: Kiropraktor og inspirator Christian Røsaker – «Fysisk mestring» 

15.45 – 16.00: Pause 

16.00 – 16.45: Christian Røsaker forts.  

(Med forbehold om endringer)    

Med vennlig hilsen 

 
Glenn E. Storsletten       Lasse R. Bøtun 
Leder               Ungdoms- og organisasjonskonsulent  
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