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Sommerens store aksjon i regi av HLF har 

vært Hvert Øre Teller kampanjen. HLF-

tillitsvalgte fra hele landet har deltatt, og 

de oransje T-skjortene, plakater med HLF 

logoen samt våre hørselsbokser har satt 

farge i mange by og bygdesentre. En strå-

lende reklame for HLF, og en kjempemu-

lighet til å få testet hørselen sin. Trenger 

jeg et høreapparat mon tro? 

Vi i Akershus er mer enn fornøyd med 

første sesongen for vår nyinnkjøpte og 

flott profilerte campingvogn med pc- 

basert test utstyr. I alt 16 av våre med-

lemmer er kurset slik at de kan bruke 

utstyret, og vogna har vært i bruk i alle 

kanter av fylket. Mange har fått se svart 

på hvitt at de nok trenger et besøk hos 

audiograf for høreapparatvurdering, og 

en god del andre har blitt beroliget med 

at de greier seg uten apparat – foreløpig. 

Før neste sesong vil vi holde et nytt kurs 

slik at vi dobler antall personer som kan 

betjene utstyret, og vi vil lage en kjøre-

plan for vogna slik at den kan bli maksi-

malt utnyttet gjennom sommer sesong-

en. For å gjennomføre dette er vi selvsagt 

avhengig av at tillitsvalgte i alle lag stiller 

opp, noe jeg regner med vil gå greit. 

Dette er innsats i frivillighetens ånd. 

Etter årets stortings valg må vi erkjenne 

at det fremdeles er et stykke igjen før 

Norge er universelt utformet. Jeg håper 

inderlig at alle riksdekkende TV-kanaler 

før neste valg får på plass teksting av valg 

sendingene slik at alle kan få samme ut-

bytte av debattene. Det å skylde på kost-

nader og tekniske problemer kan vi ikke 

akseptere. Vi  lever i et rikt land, og året 

er 2013! 

I løpet av mitt første halvår som fylkesle-

der i Akershus, er jeg blitt enda sikrere på 

at det gjøres mye bra arbeid rundt i lokal-

lagene våre. Likemennene trår til, både 

på faste steder til fastsatte tidspunkt, og 

på «tilkalling» for å hjelpe medlemmene 

med problemer i forbindelse med høre-

apparater, tinnitus etc.  I tillegg holdes 

det kurs, regelmessige medlemsmøter, 

kafetreff og det arrangeres turer – stort 

sett noe for enhver smak. 

Stor takk til styret for god innsats og godt 

samarbeid gjennom året. 

Beste hilsen 

Siri Thrane-Nielsen 

REDAKTØRENS HJØRNE 
 

 

Denne gang var dere flinke, alle 

sammen. Når vi skrev 1. okt, had-

de alle lag levert det som skulle 

inn i bladet. Noe kom på etter-

skudd fra ett lag, riktignok, men 

alt i alt var dette veldig bra.  Den-

ne gang er det stoff nok til 16 

sider. Det er alltid inspirerende 

når det er nok stoff til bladet. 

Mye av stoffet denne gang handler 

om hørselstesting. Det er veldig bra 

at Fylkeslaget har anskaffet seg ut-

styr for å utføre dette.  Selve cam-

pingvognen er et blikkfang , og bi-

drar til en flott profilering av HLF. 

Når dette skrives er det enda ca. 10 

uker igjen til nyttår. Men det går 

fort, og det er ikke noe nytt nummer 

av bladet før i april 2014. Håper på 

mye stoff også til den utgivelsen! 

Vil derfor ønske alle en riktig god 

jul og et god nytt år! 
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Vandring langs Sagelva. 

 

På medlemsmøtet vårt i april holdt Alf Stefferud fra 
Sagelvas venner et kåseri om livet langs Sagelva. 
Derfor passet det godt å runde av før sommeren 
med en vandring lang Sagelva i slutten av mai. 

Sagelva er siste del av vassdraget som har sitt ut-
spring i Østmarka. Det kalles Sagelva fra Skedsmo 
kommunegrense mot Lørenskog til det renner ut i 
Nitelva ved Skjervagapet.  

Mange interesserte var med, både medlemmer og 
andre. Alf Stefferud ledet oss fra Strømmen stasjon 
og ned til Strømmensaga et stykke nedi Sagdalen. 
Her er det laget i stand en fin gangvei, og vi fikk 
høre historier om bedrifter og industri som har 
holdt til langs elva. Noen steder var det også gamle 

hus og hustufter å se. Mye er borte, men noe er tatt vare på for ettertiden. Sagelvas venner har sørget for at histo-
rien er bevart.   

Her har det været flere sagbruk og møller. Ellers kan nevnes at det har vært ullvarefabrikk, grammofonplatefabrikk, 
barberbladfabrikk og høveljernfabrikk. Det har også vært produsert ferdighus og vinduer og dører. En stor og viktig 
bedrift var Strømmen Værksted som blant annet leverte utstyr og vogner til jernbanene rundt i landet. 

Et høydepunkt i vandringen var å få se Strømmensaga som entusiastene i Sagelvas venner har fått bygget opp og 
som ble satt i gang slik at vi kunne få se den i drift. Ved siden av saga har de nå også fått laget et lite kvernhus. 

Etter saginga ved den våryre fossen gikk vi opp til Trevar’n. Dette er et gammelt forsamlingshus som nå er satt i 
stand igjen av nok en gjeng med entusiaster – Trevar’ns venner. Dette huset var et av ferdighusene som ble laget 
på Strømmen.  

I det trivelige lokalet smakte det godt med pølser og noe å drikke til. – Og her trivdes medlemmene så godt, at vi 
tenker å ha medlemsmøtene våre her på nyåret! 

Ved Strømmen stasjon. Alf Stefferud samler en interessert 
gruppe vandrere. 

Kvernhuset 
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KURS ”MODERNE HØREAPPARATER” HOS HLF BÆRUM 
 
HLF Bærum ønsker å sette i gang et kurs i ”Moderne høreappara-
ter”. Mars/April 2014 
En audiograf vil være kurslærer. 
Kurset vil gå over tre kvelder, en kveld per uke, til sammen 9 
timer. 
 
Program 
1. kveld  
Kl. 18.00 – 21.00 Fremmøte - presentasjon - Velkommen 
   Ulike former for hørselstap 
   Audiogram, hva er det?  
   Hørselstesting/audiometri 
                           Toneaudiogram og taleaudiogram 
   Talebanan Nedsatt taleoppfattelse 
2. kveld  
Kl. 18.00 – 21.00 Hovedtyper av høreapparater   
   Hva ser audiografen på ved valg av apparat? 
   Hva kan du forvente av audiografen? 
   Høreapparatinnstilling, Hva skjer i høreappa
-   
                                      ratet? 
   Høreapparatforsterkning og støybegrens - 
                                      ning. 
3. kveld  
Kl. 18.00 – 21.00 Renhold og stell 
                                      Hjelpermidler – hva trenger du? 
   Å leve godt liv med høreapparat – er det   
                                      mulig? 
     
Tid og sted for kurset fastsettes senere når et tilstrekkelig antall 
kursdeltakere melder seg Kurspris blir fastsatt senere. 
Interesserte kan henvende seg til vår nye studieleder Dot E.  
Bergh, e-post dot@dotbergh.no innen 20. februar 2014. 

! 
HLF Nittedal planlegger å arrangere kurs i  

Moderne høreapparat. 
 

Tid: 1.halvår i 2014 

 
Er du interessert? Ta kontakt med: 

wenche.valentinsen@hagan.no eller  
i-gl@online.no (Ingar Larsen) 

 

HLF-uke på Savalen 

Sett av siste uka i mai til neste år og dra til HLF-uka på Savalen. 

I år var det 60-70 personer fra Harstad i nord og helt sør som 
hadde funnet vei til Savalen for å møte likesinnede. Det ble 5 
hyggelige dager i fjellet. Et flott turterreng, et ypperlig spa-
anlegg, nydelig og spennende mat, to gode foredrag, under-
holdning om kveldene og mange hyggelige mennesker  

VÅRFEST PÅ ØVRE 

ROMERIKE 

10. juni holdt HLF Øvre Romerike sin tradisjonelle vårav-

slutning på Eidsvoll bygdetun. 

Ca 45 personer møtte opp på en lettskyet ettermiddag 

for å spise rømmegrøt, kaker og kaffe. De siste årene har 

Ås skole musikkorps stått for underholdningen, så i år 

også.  

Det ble en hyggelig sommeravslutning hvor folk koste 

seg, spiste og drakk og kjøpte mange årer. 

Og været …. Da vi pakket sammen kom de første regn-

dråper. 

mailto:wenche.valentinsen@hagan.no
mailto:i-gl@online.no
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PÅ JULETUR MED HLF ASKER HØRSELSLAG 
HLF Asker  inviterer til førjulstur til Grensestua på Magnor. Vi benytter Peer Gynt Tours på denne turen. Vi blir hentet på buss-

holdeplassen ved Asker Stasjon kl. 09.00 presis mandag den 2. desember.  Det vil bli mulighet for å gjøre en god førjulshandel. 

Grensestua ligger i fredsriket Morokulien ved Magnor. Vi kjører fra Asker til Grensestua, der vi får en julefrokost. Deretter kjø-

rer vi til Thon-senteret ved Charlottenberg. Her er mange butikker, også Systembolaget. Her er gode muligheter for å handle. 

VI gjør et langt nok stopp her, slik at vi kan få handlet. Etterhvert kjører vi tilbake til grensen. Her er også 2 store butikker vi kan 

handle i. Turen går nå tilbake til Grensestua, der vi får servert  juletallerken, riskrem og kaffe. Etter måltidet kjører vi hjem. Vi 

regner med å være tilbake i Asker ca. kl. 19.30. 

HLF Asker sponser denne turen. Egenandel er kr. 300,-. Dette inkluderer busstransport, kaffe og julefrokost, lunsj 

(juletallerken, riskrem og kaffe). 

Vennligst betal inn kr. 300,- pr. person til HLF Asker, konto 9100.19.42056 ved påmelding.  

Påmelding ansees ikke å være i orden før beløpet er innbetalt. 

_______________________________________________________________________________________________________  

Påmelding til juletur 2. desember 2013 

Sendes: Ingrid og Asbjørn Rønne, Borgentoppen 33, 1388 Borgen senest den 10. november. 

Påmelding kan også sendes på e-post: asbjorn.ronne2@getmail.no, tlf. 958 35 281. 

Dersom du har spørsmål, kan de rettes når som helst til Rønne, eller til Berg ETTER den 27.11 

 

Navn;_________________________________________medl.  Ja / nei 

 

Navn:_________________________________________medl.   Ja / nei 

 

Adresse:_______________________________________ 

 

Postnr.:________Sted:___________________________Tlf_____________ 

HLF Asker hadde den 17. august tur med SKIBLADNER 

Vi reiste med minibuss fra Asker, og hadde en uforglemmelig 

tur med Skibladner. Været var strålende. Vi fikk servert mid-

dag på seilingen. Vi gikk om bord i Skibladner i Gjøvik, og ble 

med til Lillehammer, og tilbake til Gjøvik, der vi busset tilba-

ke til Asker. 

Hørselstesting i Asker 

HLF Asker hadde stand 

i Asker Sentrum lørdag 

den 15, juni. 

Vi delte ut brosjyrer, 

og informasjon. Vi had-

de også fått lånt ett 

rom av biblioteket, der 

vi installerte oss med 

PC, og utstyr for hørselstesting. Pågangen var meget stor, og 

vi hadde hele tide kø av 

folk som ventet på å bli 

testet. Vi testet i alt 45 

personer I høst og til 

vinteren vil vi besøke 

seniorsenterne, og 

teste interesserte der. 

Til våren planlegger vi å 

bruke HLF Akershus sin 

campingvogn. 

http://no-mg42.mail.yahoo.com/app/minty/compose?to-field=asbjorn.ronne2@getmail.no
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PÅ JULETUR MED HLF BÆRUM HØRSELSLAG 
Bærum Hørselslag inviterer på juletur lørdag 7. desember d.å. Denne gang skal vi til "Bjørkesalen og Hildes gårds-
butikk" på Ålgård gård en snau times kjøring fra Bærum. På gården er det tidligere kyllingfjøset ombygget til en 
flott festsal med bjørkemøbler. Her finnes også en gårdsbutikk med diverse gaveartikler. Vi blir tatt imot av vertin-
nen Hilde med nylaget risengrynsgrøt i den festpyntede salen. En heldig deltager finner kanskje en mandel som kan 
byttes i en premie. Vi setter oss i bussen igjen for en liten rundtur i Stomperudbygda. Vi besøker også "Fjøsnissen" i 
Blaker. Her finnes et stort utvalg gaveartikler til en rimelig pris. Tilbake til Bjørkesalen blir vi servert en tradisjonell 
julemiddag med påfølgende kaffe og julens kaker. Under middagen blir det underholdning med historier fra gården 
og musikk av julenissen. Turen starter fra Sandvika kl 09.00  og fra Bekkestua kl 09.15. Vi regner med at vi er 
"hjemme" igjen ca kl 17.00. For medlemmer koster turen  Kr 450,- og for "ikkemedlemmer" kr 620,-. Har du spørs-
mål kan du ringe Solfrid Mangen på tlf 67564662 eller Leif Røise på tlf 67531755. Blir du med, bruk nedenstående 
påmeldingsslipp, og kryss av for sted du vil gå på bussen. Vi ønsker velkommen til en fin tur, men tar forbehold om 
eventuell overtegning. Først til mølla gjelder! 

 

Påmelding til juletur 7. desember 2013 

Sendes: Solfrid Mangen, Rudsvn 21 D, 1346 Gjettum før 23. november 

 

Navn;_________________________________________medl.  Ja / nei 

 

Navn:_________________________________________medl.   Ja / nei 

 

Adresse:_______________________________________ 

 

Postnr.:________Sted:___________________________Tlf_____________ 

 

Buss fra  Sandvika_______ fra Bekkestua________ 

GRATIS TEST AV HØRSELEN I BÆRUM 

i campingvog-
nen til HLF 
Akershus ved 
RIMI, BÆ-
RUMS VERK, 
lørdag 
28.september 
2013 kl 11.00-
14.00.  I løpet 
av de 3 timene 
fikk 22 perso-
ner testet hør-
selen sin. Like-
mennene fra 
HLF Bærum bistod med råd og veiledning til de som fikk påvist hør-
selsnedsettelse.  Noen personer fikk vite at de hadde normal hørsel 
og gikk lettet og glad hjem.  Det var overskyet vær, men heldigvis 
kom det ikke noe nedbør mens vi stod der. Temperaturen var ca 11 
grader og innbød ikke til å sitte ute å kose seg.  Dette var siste hør-
selstest i campingvognen i året 2013.  Fra Bærums Verk ble camping-
vognen kjørt til vinterlagring. 

GRATULERE! 

Vi gratulerer Dot Elisabeth Bergh 

som i sommer fikk sølvmedalje i VM 

på vannski i Milano! Dot er som kjent 

kasserer i HLF Akershus. 
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HLF Ytre Follo – Stands med hørselstest i campingvogn på Nesoddtangen. 

 

HLF Ytre Follo sto stands ved Tangenten senteret på Nes-

oddtangen. Hele 7 tillitsvalgte hvorav 4 likemenn stilte 

opp. Fra kl 10 - 15 var det en jevn strøm med mennesker 

fra 17 til 84 år som ønsket å teste sin hørsel. Totalt ble 28 

personer nærmere senteret for å opplyse om HLF, tinni-

tus, meniere og forebygging. Takket være disse to fant de 

som ønsket en test veien opp til oss med campingvogna. 

Vi er veldig fornøyde med en flott stands med en god 

synliggjøring av HLF og til stor sannsynlighet ny likemann 

for høreapparatbrukere og foreldre og barn på Nesod-

den. På bildet til høyre ser vi  tre flotte likemenn 

Fra høyre; Grethe E. Molina, Adriana H.M. Schmidt og 

Lilly Selberg 

SOMMERFEST HOS HLF NITTEDAL 
 
Fredag den 16.august arrangerte HLF Nittedal som-
merfest for sine medlemmer med følge. 
På menyen sto rømmegrøt og spekemat. 
Underholdningen sto duoen Asbjørn og Ei-
nar  (Combos). for. Med sine medbrakte sanghefter 
Med kjente og kjære sanger var ikke de fremmøtte 
vanskelige å få med på allsang. 
Det var god stemning og en vellykket og koselig 
kveld. 

Lagsmøte på Øvre Romerike 

På lagsmøtet i Øvre i september hadde vi besøk fra 

«Enklere Liv» so demonstrerte nye hjelpemidler som var 

kommet på markedet. Mange nye produkter ble presentert 

og demonstrert. Det var en interessert forsamling på nær-

mere 50 personer som fulgte nøye med og som kom med 

kommentarer til produkter de selv hadde. 

Det var prosenter å tjene for de som bestilte denne kvelden 

og mange benyttet sjansen til å bestille siden de hadde 100 

dager på seg for å utprøve hjelpemidlet. I tillegg var det 

prosenter på prisen.  

Så var det servering av smørbrød, kaker og kaffe og det 

var ikke mange bitene igjen. Åresalget ga et godt over-

skudd og mange gevinster ble delt ut. 

Et godt og vellykket møte  

 
(Red. anm. Redaktøren beklager at bildene ikke kunne brukes, da de var meget 
uskarpe). 

HLF Nedre Romerike  
Inviterer til førjulsmøte 21. november kl 18.00 på Losby 
Gods i Lørenskog.  

Vi får servert juletallerken med dessert og kaffe. Vikan 
også bli med på en ”Vandring på godset” da vi får se de 
gamle stuene og høre fra Losbys historie.  

Egenandel 200 kr.  

Påmelding til Sidsel Borgen, tlf.: 900 36 136, senest 10. 
november. 
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HLFs medlemmer i  Ås: 
 

BLI KJENT MED OSS – OG MED HVERANDRE 
I Ås er vi flere hundre hørselshemmede, men bare noen få av oss kjenner hverandre. 

 

DETTE VIL VI GJØRE NOE MED ! 

DU INVITERES HERVED TIL BLI KJENT-TREFF 
 

Hvor: Moer Sykehjem, Ås 
 

Når: Onsdag 29. januar 2014. 
 

Program: 
 Audiograf Gunn Skoglund gir en smakebit av moderne  høreapparater og hvordan disse kan brukes 

sammen med mobil, TV/radio, osv.  
 Lokallaget informerer om sin aktivitet og viser filmen: “Hvert øre teller”. 

 
Servering: Kaffe, te, kaker, frukt. 

 
Pris: Gratis 

 
Påmelding: Innen 19. januar 2014 

 
Til: Sylvie Simonsen, e-post: sylvie@franksim.net 

  eller til Steinar Antonsen, tlf: 922 97 447, e-post: antonsen@hlf.no 

 
VI HÅPER DU FÅR LYST TIL Å BLI KJENT MED ANDRE I “SAMME BÅT” OG ØNSKER DEG HJERTELIG VELKOM-

MEN! 

 
Vennlig hilsen 

Styret i HLF Ytre Follo 

Kurstart: Onsdag 12, februar 2014 kl 1800. 

Kursted:  Moer sykehjem, Ås 

Kurslærer:  Audiograf Gunn Skoglund 

Program 

1. kveld Onsdag 12. februar 2014 
Kl. 18.00 – 21.00        Velkommen Fremmøte - presentasjon 
   Ulike former for hørselstap 
   Audiogram, hva er det?  
   Hørselstesting/audiometri 
    Toneaudiogram og taleaudiogram 
   Talebanan Nedsatt taleoppfattelse 
 
2. kveld Onsdag 26. februar 2014 
Kl. 18.00 – 21.00 Hovedtyper av høreapparater   
   Hva ser audiografen på ved valg av apparat? 
   Hva kan du forvente av audiografen? 
   Høreapparatinnstilling, Hva skjer i høreapparatet? 
   Høreapparatforsterkning og støybegrensning. 

 

 
3. kveld Onsdag 12. mars 2014 
Kl. 18.00 – 21.00 Renhold og stell 
   Hjelpermidler – hva trenger du? 

  Å leve godt liv med høreappa
   rat – er det mulig? 

  Evaluering og Avslutning 
 
Pauser legges inn etter behov. Det tas forbehold om 
endringer i programmet. 

 
Kurspris: kr 300 for HLF-medlemmer og kr 600 for ikke 
medlemmer(betales ved oppmøte). 

 
Bindende påmelding til Sylvie Simonsen 93008499 (kun 
SMS) eller  

e-post sylvie@franksim.net  innen  

onsdag 29. januar 2014. 
 

Vennlig hilsen  
HLF Ytre Follo                                                                        

HLF Ytre Follo inviterer alle interesserte til kurs i ”Moderne høreapparater”. 

mailto:sylvie@franksim.net
mailto:antonsen@hlf.no
mailto:sylvie@franksim.net
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Møte for hørselshemmede i yrkesaktiv alder 
 

Tirsdag 9. april inviterte HLF Nedre Romerike på 
nytt til åpent møte for hørselshemmede i  yrkesaktiv 
alder.  

Møtet ble innledet med en orientering ved audiogra-
fer fra Øre - nese -halsavdelingen  på Ahus om 
hvordan de jobber, og hva de kan tilby oss. 

Deretter holdt Billy Henningsen et lærerikt og inter-
essant foredrag med tittelen:  

”Høreapparat-teknikk sammenlignet med profe-
sjonell lydteknikk i media. Hvorfor er det så 

vanskelig å få stilt inn høreapparatet riktig?”  

Her fikk vi en innføring i hva lyd er, og mangt som 
spiller inn når en skal ha gode hjelpemidler for å 
høre bedre.  Ikke minst – hvordan skal vi forklare 
hva vi hører i høreapparatene når vi skal prøve dem 
og få dem tilpasset oss.  

Billy Henningsen er ansatt i NRK og har jobbet med TV – produksjon 
innen musikk, underholdning og kultur i en årrekke. Han har vært en 
pådriver for innføring av lyd 5.1 i TV og 5.1 lydstreaming av radio i 
Norge. Han har også vært ansvarlig lydprodusent på en rekke CD – 
utgivelser og underviser i lyd på Universitetet i Stavanger og Høysko-
len i Lillehammer. 

Det var god stemning og godt frammøte – 40 personer hadde funnet 
veien til møtet vårt denne gangen! 

Sidsel Borgen 

HØRSELSTEST PÅ ÅS MART’N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Personene på bilde er fra venstre: Steinar Antonsen 
likemann Lilly Selberg, likemann Adriana H.M. Schmidt, 
likemann og hørselstester Wenche Moe 

 Fotograf og hørselstester Irene Svennevik 
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JULEMELDEMSMØTE 

 

HLF YTRE FOLLO 

inviterer til hyggelig førjulsmøte. 

 

Onsdag 27. november 

pa  Moer Sykehjem  

Kl. 18.00 

 

Underholdning 

Bevertning 

(egenandel kr.150,-) 

A resalg 

 

Bindende pa melding innen 
18.november til; 

Lilly: 64 94 29 28, 468 14 979 

Sylvie: sylvie@franksim.net 

 

Skyss/transport kontakt Lilly. 

 

Velkommen 

Innkalling til årsmøte i HLF Ytre Follo 
 
HLF Ytre Follo innkaller sine medlemmer til årsmøte  
Onsdag 5. februar ved Moer Sykehjem kl. 18.00. 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes leder, 
Grethe E. Molina,  Sandåsstubben 16, 1540 Vestby 
E-post: gmolina1@live.com innen 15.januar. 
Teleslynge. Enkel bevertning. 

 
Velkommen. 

ÅRSMØTE I MIDTRE ROMERIKE 

Midtre Romerike avholder årsmøte på Lykkebo, tirsdag den 

28. januar 2014, kl. 19.00 

ÅRSMØTE I HLF ASKER 
 
HLF Asker innkaller til årsmøtet den 12. februar 2014,  
kl. 18.30. Møtet holdes på Asker Seniorsenter—på Trekan-
ten. 
Saker som ønskes tatt opp sendes til  lagsleder, Oddvar 
Arntsen, odarnts@online.no, senest den 3. februar 2014. 
Enkel bevertning 

 
Vel møtt! 

ÅRSMØTER 2014 

mailto:sylvie@franksim.net
mailto:gmolina1@live.com
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FØRSTE STAND MED ”CAMPINGVOGNA” 
 

HLF Nittedal fikk æren av å innvie cam-
pingvogna for hørselstesting. Dette var 
morsomt. Det blei litt mer spennende enn 
jeg satte pris på, da Knut Lunde som jeg 
gikk kurs sammen med ikke kunne være 
med. Skrekk og gru! Ringte til Terje Wil-
ly Andersen for å avlyse, men han beroli-
get meg med at han og Ottar Aasen ville 
komme og hjelpe oss. Så fantastisk.!!! Vi 
er evig takknemlig!!! 
Den første testpersonen Ida Henriksen 
som kom hadde vært og sett etter oss al-
lerede dagen før, og var på plass samtidig 
som vi fikk rigga vogna på plass. Etter 
hvert var det et jevnt sig av folk som fikk 
testet seg.  
Dette var kjempemorsomt, og vi planleg-
ger at vi kanskje vil prøve en ”stand” til 
høsten igjen 

  
 

Hilsen en stolt gjeng 

fra HLF Nittedal! 
 

Bak fra venstre, Terje Willy Andersen, Ottar Aasen, 

Ingar Larsen og Thorvald Moi. Foran Wenche Valentin-

sen og Anny Husom. 

Wenche Valentinsen, Ida Henriksen og Thorvald Moi. 

FFOs Rettighetssenter 
FFOs Rettighetssenter er en labnsdekkende 
rådgivingstjeneste for kronisk syke. Rettighets-
senteret gir råd og veiledning om funksjonshem-
medes rettigheter på områder som: 
 Oppvekst/utdanning 
 Helsetjenester og sosiale tjenester 
 Arbeid/attføring 
 Trygd 
 Bolig 
 Pasientrettigheter 
 Skattespørsmål 
 Transport 
 Fritid og kultur 
 
Har du noe du lurer på når det gjelder dine ret-
tigheter, er det bare å ta kontakt med senteret. 
Tjenesten er gratis. 
Åpningstid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 
10.00-14.00 
 
Tlf 966 22 760, e-post: rettighetssente-
ret@ffo.no 
Web-side: www.rettighetssenteret.no 
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KONTAKTINFORMASJON 
FOR LIKEMENN I AKERSHUS 
 
HLF Asker  
Høreapparatbrukere og døvblitte/

sterkt tunghørte.  

Inger Svendsen Berg  

Mobil: 905 68 678  

inger_berg_51@yahoo.no  

 

Høreapparatbrukere og tinnitus  

Brit Mari Edv. Sande  

Mobil: 91882377  

britmes@hotmail.com  

 

Høreapparatbrukere  

Oddvar Arntsen  

Mobil: 90178116  

odarnts@online.no  

 
HLF Bærum  
Meniere og høreapparatbrukere  

Gunvor Blokkum, Haslum 

Tlf: 6715 37 27  

Mobil: 997 04 910 gunm-

b@online.no 

Haslum  

 

Høreapparatbrukere 

Ruth E. Sjøli  

Tlf: 67 54 44 00  

Mobil: 993 10 849 

E-post: ruteker@online.no  

 

Likemann for tinnitus 

Jan-Henrik Vasaasen, Skui 

Mobil: 922 10 731hvasa@online.no  

 

Likemann for tinnitus  

Rolf Nielsen, Gjettum 

 Kontaktes helst på kveldstid 

Tlf: 67 54 21 93  

Mobil: 918 05 358  

E-post : ronie@online.no 

 

Høreapparater: 

Kirsten Alheim Larsen; Vøyenenga 

Mobil: 4725 3753 

E-post:  

kirsten.alheim.larsen@gmail.com  
 

CI- og høreapparater: 

Per Erik Borge, Stabekk 

Mobil: 456 03 061 og 911 52  968 

helst SMS  eller  

e-post: peerik@online.no  

 

HLF Indre Follo  
Høreapparatbrukere 

Unni Botheim Hellehaugen 

Tlf: 66 80 69 25  

E-post: unnibohe@hotmail.com 

 

Marit Domben Reiakvam 

Tlf: 64 87 01 79 

Mobil: 928 38 140 

E-post: mdo-rei@online.no 

 

HLF Nedre Romerike  
Høreapparatbrukere  

Inger Helene Fagersand 

T elefon: 930 51 519  

E-post: inger.helene.fagersand@  

gmail.com  

eller infa@ahus.no 

 

Tinnitus 

Anne Lisbeth Syvertsen 

Telefon: 922 29 257 eller  

epost: annelisy@online.no  

 

HLF Ytre Follo 
Høreapparatbrukere  

Eva Bliksvær  

Mobil: 979 34 656 

E-post: karius1943@hotmail.com  

 

Grethe E. Molina 

Tlf: 64 95 36 97  

Mobil: 922 87 988 

Hun har Vestby kommune som sitt 

primære arbeidsområde. 

 

Lilly Selberg  

Tlf: 64 94 29 28  

Mobil: 488 14 979  

E-post: liselbe@online.no 

 

Yrkesaktive 

Sylvie Simonsen  

Mobil: 930 08 499 (kun SMS)  

epost: sylvie@franksim.net 

 

CI-brukere 

Adriana H.M. Schmidt 

Tlf: 64 94 21 28 Mobil: 901 86 219 

 

HLF Midtre Romerike  
Høreapparatbrukere  

Kari-Ann Strømstad  

Tlf: 63 98 25 00  

Mobil: 924 39 724  

E-post: k-a.stro@online.no  

 

Rigmor Svendsen  

Mobil: 922 24 401  

E-post: morsve@online.no  

HLF Midtre Romerike (forts) 

Maria Brandstveit 

Mobil: 909 22 159 

E-post: mbrandstveit@yahoo.no 

 

Tinnitus og Meniére 

Kari Ann Strømstad  

 
HLF Nittedal  
Høreapparatbrukere og tinnitus  

Anny Husom  

Tlf: 67 07 91 45  

Mobil: 980 46 463  

E-post: anny-hu@online.no 

 

Høreapparatbrukere  

Olav Grov  

Tlf: 67 07 76 09  

Mobil: 450 24 709  

E-post: olav.grov@getmail.no  

 

Wenche Valentinsen  

Mobil: 917 42 677  

E-post:  

wenche.valentinsen@hagan.no  

 

HLF Øvre Romerike  
Høreapparatbrukere  

Ottar Aasen  

Tlf: 63 95 35 07  

Mobil: 911 51 909  

E-post: ott-aas@online.no  

 

Terje Willy Andersen  

Tlf: 63 96 52 46  

Mobil: 911 68 688  

E-post: twa@evoll.no 

 

Arne Skeie 

2150 Årnes 

Tlf.: 63 90 54 08 

E-post askeie@tele2.no  

 

Vigdis Aadahl  

Mobil: 99553546  

E-post: vaada@online.no 

 

Trond Aadahl  

Mobil: 928 21 045  

E-post: troaada@online.no  

 
Likemann for ungdommer  
Jon Solberg  

Tlf: 67 77 10 46  

Mobil: 414 66 425 

  

Vennligst ring våre likemenn og 

avtal på forhånd! Ta kontakt hvis 

problemer med høreapparatet. 

Alle selger rimelige batterier 

mailto:peerik@online.no
mailto:karius1943@hotmail.com
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FYLKESKONTAKTER: 
 
Tinnitus: Ann Lisbeth Syvertsen, 
Nedre Romerike, 
T. 922 29 257  
epost: annelisy@online.no  
 

Meniere: Gunvor Blokkum, Bæ-

rum, T 997 04 910  

e-post: gunm-b@online.no 

 

Døvblitt/tunghørt: Inger S. Berg, 

Asker, T 905 68 678 

e-post: inger_berg_51@yahoo.no 

 

Foreldre/barn:  

Fylkeslaget jobber med å finne en 

ny kontakt for denne gruppen 

 

Yrkesaktiv: Sylvie Simonsen,  

Ytre Follo, T 930 08 499 

e-post: sylvie@franksim.net 

 

Likemann HAB: Eva Bliksvær, 

Ytre Follo, T 413 46 884 

e-post: karius1943@hotmail.com  

 

CI opererte:  

Unni Botheim Hellehaugen,  

Indre Follo,  

T 926 06 842,  

e-post: unnibohe@hotmail.com 

 

WEB-side: Irene Svennevik 

Mobil: 915 42 644 

Email: irenesvennevik@yahoo.no 

Ta kontakt dersom dere ønsker 

noe ut på hjemmesiden! 

 

Forsidebildet er tatt ved Semsvan-

net i Asker en flott septemberdag 

Noe julesaker inn her 

mailto:karius1943@hotmail.com
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NB! Kafétreffene 
Fra og januar 2014 kommer våre 
kafétreff denne våren til å være i 
Vestby. Det blir på Zarepta Lunsj 
Kafé som ligger ved siden av Re-
ma 1000. 
 
Møter og kurs har teleslynge 
(ikke kafétreff). Likemann vil være 
tilstede en ½ t før møter starter. 
Det blir også bevertning, batteri-
salg og åresalg. 
Ta gjerne med bekjente til møte-
ne. 
 
Trenger du skyss til møtene, ta 
kontakt med Lilly Selberg på tlf. 
64 94 29 28, 468 14 979. Hun 
ordner med transport med Norsk 
folkehjelp sin buss. Vi oppfordrer 
ellers til ”kameratkjøring” 
 
For mer informasjon og eventuel-
le endringer, se HLF ytre Follo’s 
hjemmeside på nett; 
www.hlf.no/ytre-follo 
HLF’s tekst-tv side 774 – 776. 
ØB, Amta eller eget info.oppslag 
Hjertelig velkommen! 
 

HLF Nittedal 

 
Lørdag 30.november. 
 julemøte på NIL-huset . jule-
middag med tilbehør og under-
holdning ved Nittedal Trekk-
spillklubb. 
 
Vi arbeider også med å få til et 
kurs i ” Moderne Høreappara-
ter”. Kurset vil gå over tre kvel-
der. Tid og sted ikke fastsatt 
enda 
 

HLF Nedre Romerike 
 
Møter:  
Årsmøte: 16. januar  
medlemsmøte: 20.02 
medlemsmøte: 20.03 
medlemsmøte: 15.05.  
 
Dagstur mai/juni eller august/
september 
 
medlemsmøte: 18.09 
medlemsmøte: 16.10  
medlemsmøte/førjulsmøte: 
20.11. 
 

I 2014 vil vi holde møtene våre 
på Trevar’n i Sagdalsveien 24 på 
Strømmen. 

 
HLF Ytre Follo 

 

Høsten 2013 

Lørdag 16. november 
Kafétreff på Ås Stasjon. 
Fra kl. 14.00. 
Likemann vil være tilstede. 
Vi sitter i det innerste rommet. 
 
Onsdag 27. november 
Julemedlemsmøte kl. 18.00. 
Sted: Moer Sykehjem i Ås. 
Bevertning og underholdning. 
For mer informasjon, se annonse  
annet sted i Stikka vår. 
 

Vinter / våren 2014 

Lørdag 18. januar 
Kafétreff ved Zarepta Lunsj kafé 
v/ Rema 1000 i Vestby. Kl. 14.00. 
Likemann vil være tilstede. 
 
Onsdag 29. januar 
”Bli kjent kveld” for gamle og nye med-
lemmer i Ås kommune kl.18.00. 
Personlig invitasjon og informasjon  
for møtet.  
Sted: Moer Sykehjem 
Bevertning 
 
Onsdag 5. februar 
Årsmøte I HLF Ytre Follo 
Sted: Moer Sykehjem 
Se innkalling annet sted i Stikka Vår. 
 
Onsdag 12. februar 
Kurs i moderne høreapparater 
Se annonse i Stikka vår 
 
Lørdag 15. februar 
Kafétreff ved Zarepta Lunsj kafé 
v/ Rema 1000 i Vestby. Kl. 14.00. 
Likemann vil være tilstede. 
 
Onsdag 5. mars 
Åpent temamøte kl. 18.00 
Tinnitus v/Stein Thomassen 
Et informativt møte som omfatter kunn-
skap og mestring for tinnitusrammede 
og deres pårørende. 
Sted: Moer Sykehjem 
Bevertning. 
 
Lørdag 15. mars 
Kafétreff ved Zarepta Lunsj kafé 
v/ Rema 1000 i Vestby. Kl. 14.00. 
Likemann vil være tilstede. 
 
Lørdag 26. april 
Kafétreff ved Zarepta Lunsj kafé 
v/ Rema 1000 i Vestby. Kl. 14.00. 
Likemann vil være tilstede. 
 
Lørdag 10. mai 
Stands med hørselstesting og  
”HLF Akershus vogna” på  
Vestby Storsenter fra kl. 10.00. 
 
Lørdag 24. mai 
Kafétreff ved Zarepta Lunsj kafé 
v/ Rema 1000 i Vestby. Kl.14.00. 
Likemann vil være tilstede. 
 
Sommerfest vil bli annonsert i neste 
Stikka Vår 
 
 
 

MØTEPLASSEN 
 

HLF Asker 
 

Mandag 2.12.13: 
Juletur til Grensestua 
 
Onsdag 12.2.14:  
Årsmøte 
 
November/Desember 2014: 
Julearrangement 
 
Ta med testing 
Seniorsenterne 

 
HLF Bærum 

 
Torsdager kl 12-14 i Frivilligsentralen i 
Sandvika bistår Likemenn personer med  
hørselsproblemer. 
1. onsdag i måneden kl 18.30-20.00 i 
Frivilligsentralen i Sandvika bistår Like-
menn personer med hørselsproblemer 
7. desember: Juletur til Bjørkesalen på 
Ålgård gård. Påmelding til Solfrid Mang-
en. Tlf. 67564664 eller mobil 4641 8601 
innen 23. november. 
4. februar: Årsmøte i Kommunegården i 
Sandvika. 
Mars/april: Kurs i moderne høreappa-
rater. 
26. april, 24. mai, 14.juni: Hørsels-
testing fra Hørselsvognen.  
Uke 13: Åpent møte. 
21. juni: Sommertur. 
Utlån av støymålerne  Det lysende øret 
og Trafikklyset til barnehager/skoler 
formidles av Per-Erik Borge  456 03 061 
GROPA – kontaktpersoner for foreldre 
til barn med hørselsproblemer: 
Anita Stava 924 65 584, Hilde M. Step-
hansen 977 99 092, Barbara Hoffmann 
938 48 149. 
 

HLF Indre Follo 
 

Veiledningskontoret har åpent 
følgende mandager 10.30—12.30:  
 
28. oktober,  11. og 25. november 
samt 16. desember 
 
I 2014 på følgende mandager: 13 og 
27. jan, 10. og 24. feb, 10. og 24. 
mars, 7. og 28. april ., 12. og 26. 
mai, 16. og 30. juni  
 
Julemøte 27. november. Kl. 18.00 
Det serveres julemiddag og det blir 
underholdning. Møtet holdes på Ser-
vissenteret. NB påmelding 
Alle våre aktiviteter annonseres i 
Østlandets Blad under ”Hva skjer?” 

http://www.hlf.no/ytre-follo
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HLF YTRE FOLLO  
 

Leder: Grethe Eltoft Molina  

tlf.P: 64 95 36 97 

Mobil: 922 87 988 

Sandåsstubben 16, 1540 Vestby 

Epost: gmolina1@live.com 

 
HLF INDRE FOLLO  
 

Leder: Mathis Gundersveen 

Mobil: 412 30 730 

Skoleveien 2, 1400 Ski 

Epost:  

mathis.gundersveen@c2i.net 

 
HLF NITTEDAL  
 

Leder: Wenche Valentinsen 

tlf. 67 07 81 05, mobil: 917 42 677 

Birkelundsvn. 53 

1481 HAGAN 

E-mail:  

wenche.valentinsen@hagan.no 

 

HLF NEDRE ROMERIKE  

Epost: hlf.nedre.romerike@gmail.com  

 

Leder: Sidsel Borgen  

tlf.P: 63 88 10 26 

Mobil: 900 36 136  

Skjelverveien 1 A, 2000 Lillestrøm 

Epost: sidselborgens@gmail.com 

 
HLF MIDTRE ROMERIKE  
 

Kontaktsperson:  

Kari-Ann Strømstad 

tlf.P: 63 98 25 00 

Mobil: 924 39 724 

Vestvollen 7, 2040 Kløfta  

Epost: k-a.stro@online.no 

 

HLF ØVRE ROMERIKE  

Epost: lederrom@gmail.com  

 

Leder: Ottar Aasen  

tlf.P: 63 95 35 07  

Mobil: 911 51 909  

Råholtvegen 62A, 2070 Råholt 

Epost: lederrom@gmail.com  

 

 

 

LEDERE/
KONTAKTPERSONER 2013 

 
HLF ASKER 
 
Leder: Oddvar J. Arntsen  

tlf.P: 66 90 63 46 eller 901 78 116 

Lerkeveien 19, 1384 Asker  

Epost: odarnts@online.no 

 

HLF BÆRUM 
 

Leder: Gunvor Blokkum 

tlf.P: 67 15 37 27, Mob: 997 04 910 

Lillehauger 6, 1352 Kolsås  

Epost: gunm-b@online.no 

FYLKESKONTAKTER: 
 

Tinnitus:   

 

Meniere: Gunvor Blokkum, Bærum, T 

997 04 910  

e-post: gunm-b@online.no 

 

Døvblitt/tunghørt: Inger S. Berg, As-

ker, T 905 68 678 

e-post: inger_berg_51@yahoo.no 

 

Foreldre/barn:  

Fylkeslaget jobber med å finne en ny 

kontakt for denne gruppen 

 

Yrkesaktiv: Sylvie Simonsen, Ytre 

Follo, T 930 08 499 

e-post: sylvie@franksim.net 

 

Likemann HAB: Eva Bliksvær, Ytre 

Follo, T 413 46 884 

e-post: bevaothelie@yahoo.no 

 

IT-kontakt: Einar Robinson, Midtre 

Romerike, T. 63 97 10 97 

e-post: einger@online.no 

 

CI opererte: Unni Botheim Helle-

haugen, Indre Follo,  

T 926 06 842,  

e-post: unnibohe@hotmail.com 

 

WEB-side: Irene Svennevik 

Mobil: 915 42 644 

Email: irenesvennevik@yahoo.no 

Ta kontakt dersom dere ønsker noe ut 

på hjemmesiden! 

HLF Midtre Romerike 
 
Årsmøte den 28. januar (Se egen 
annonse) 
 
KONTORTIDER FOR LIKE-
MENN: 
 
Kløfta:  
19.11, 21.1, 18.2 og 25.3 
 
Gjerdrum:  
26.11, 27.1, 25.2, og 25.3 
 
Gystadmyr:  
25.11,  27.1, 24.2, og 31.3 
 
Gjestad: 
21.11, 21.1,  18.2 og 18.3 
 
Nannestad: 
28.11,  30.1, 27.2 og 27.3 
 

HLF Øvre Romerike 

  
Søndag 8. desember:  
Julebord på Haraldvangen 
 
Årsmøte    
 10. februar 
Lagsmøte Gladbak   
 17. mars 
Lagsmøte Årnes   
 28. april 
Lagsmøte Gladbak   
 19. mai 
Busstur    
 27. mai 
Sommeravslutning på Bygdetunet
 16. juni 
Lagsmøte Gladbak   
 15. september 
Lagsmøte Gladbak   
 27. oktober 
20-års jubileum og julebord 
  
på Haraldvangen   
 07. desember 
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Innmeldingsskjema til Hørselshemme-
des Landsforbund ( HLF ).  
Sendes:  

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)  

Postboks 6652 Etterstad  

0609 Oslo  

Navn:……………………….…………...  

Adresse:………………….………….… .  

Postnr-/Sted:…………….……………  

Født:……………..Tlf.nr.:………………  

Kontingent: Hovedmedl. kr. 450.-  

Familiemedl./ungdom kr. 290,-  

Skoler, institusjoner mm, kr. 450,- 

Tunghørt  

Tinitusrammet  

Mènièrerammet  

Døvblitt/sterk tunghørt  

Foreldre til hørselsh. barn  

Ungdom (blir medl. i HLFU)  

Yrkesaktiv  

FØLGENDE LAG HAR EGNE GRUPPER 

PÅ FACEBOOK: 

- HLF Asker 

- HLF Bærum 

- HLF Ytre Follo 

- HLF Akershus 

- HLF Akershus - 

Likemennenes forum 

- Forum for 

yrkesaktive hørselhemmede 

Meld dere på som venn, og følg med! 

Merk at alle lokallag også har sider under 

www.hlf.no/Fylkes--og-lokallag/Akershus 

Adresseendringer og utmeldinger meldes:  
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF),  

Postboks 6652 Etterstad,  

0609 Oslo  

Tlf. 22 63 99 00  

epost: hlf@hlf.no  

HUSK å melde fra om dette!  

Stikka får uttrekk fra HLF’s adresseregister i forbindelse med hvert 

nummer av bladet.  

Stikka har ikke eget adresseregister, og adresseopplysninger, 

dødsfall mm. skal derfor aldri sendes til Stikka Vår, men til HLF  

God jul og godt nytt år ønskes dere av: 

HLF Akershus 

HLF Asker 

HLF Bærum 

HLF Indre Follo 

HLF Ytre Follo 

HLF Nittedal 

HLF Nedre Romerike 

HLF Midtre Romerike 

HLF Øvre Romerike 


