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LEDERENS HJØRNE

Lederens hjørne, Stikka nr 2-2015
Et nytt arbeidsår for tillitsvalgte i HLF`s
fylkes- og lokallag i Akershus går mot
slutten, og jeg vil takke dere alle for godt
utført arbeid. Det er ingen selvfølge lenger at folk bruker sin fritid på frivillig arbeid, og vi må innse at det blir stadig
vanskeligere å rekruttere nye, og spesielt
yngre, medlemmer til styrene i lokallagene.
Jeg vil oppfordre valgkomiteene i lokallagene til å starte sitt arbeid tidlig. Bruk
«munn til munn» metoden og fortell folk
at arbeidet i HLF- foreningen er både givende og hyggelig. De vil treffe mennesker med de samme utfordringer som de
selv har, og med økt kunnskap om hørsel
vil også deres egen hverdag kunne føles
enklere. Og til de av dere som blir bedt
om å gjøre en jobb, svar: JA, det er i alle
fall et forsøk verd.
Det å høre dårlig, enten det har fulgt oss
hele livet, kommet brått etter en ulykke
eller sykdom, eller det har kommet snikende med alderen, kan være et veldig
ubehagelig og tungvint handicap. Alle tar
hørsel for gitt, og selv med høreapparat,
må en hørselshemmet konsentrere seg
veldig om hva som blir sagt. Vårt sosiale
liv er basert på kommunikasjon, og det å
miste tråden i en samtale kan gjøre oss
brydd og sette oss utenfor. Ja, vi kan rett
og slett føle oss litt dumme. Vi må i omgang med andre mennesker hele tiden
være i mentalt beredskap, og for mange
hørselshemmede er stress en stadig følgesvenn.

HLF sentralt har i år utgitt et informasjonshefte om nedsatt hørsel som jeg
anbefaler alle å skaffe seg. «Tunghørtmot og vilje til eit godt liv», gir svar på
det meste. Der kan du blant annet lære
om rehabilitering, nye moderne høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler, om følger av hørselstap, om
dine rettigheter mm. Heftet kan hentes
fra www.hlf.no eller du kan få det tilsendt fra HLF sentralt.
På vegne av fylkesstyret ønsker jeg alle
våre medlemmer en god jul og et godt
nyttår.
Beste hilsen
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Kasserer: Dot Elisabeth Bergh
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Styremedlem:
Oddvar Arntsen
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Så erdet igjen sent på høsten, og
klart for nr. 2 av Stikka Vår. Bladet
har en del færre sider enn sist, men
det nummeret var jo litt spesielt, siden det var 25-årsjubileum.
Det er ikke så altfor mye stoff som
har kommet inn, men jeg har fått inn
en del bilder, som jeg setter inn der
hvor det mangler tekst. Sidsel Borgen har vært en viktig bidragsyter
når det gjelder bilder. Takk for det..
Ellers nærmer det seg jul og etter
nyttår, alle årsmøtene.. Oppfordrer
dere til å gå på årsmøtene. Det er
ikke farlig, for på årsmøtet er gjerne
forslag til nye styrer klare. Årsmøtet
er det viktigste møtet i laget, for her
kan dere være med å bestemme..
Mange lag trenger også medlemmer
til styrer og stell. Skulle dere få henvendelse fra noen, så si ja. Det vil
dere ikke angre på. Det er engasjerende og lærerikt å sitte i et styre.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR til
dere alle!
Jan Erik
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På tur Mjøsa rundt med HLF Øvre Romerike
I begynnelsen av juni dro HLF Øvre Romerike med 35 forventningsfulle medlemmer «Mjøsa Rundt». Med Bugges
turbilselskap gikk ferden nordover på den nye E6. En liten stopp for å betrakte de nye toalettene til 2 millioner pr.
stykk.
Veikroa på Espa møtte oss med dekkede bord og deilige
baguetter og kaffe. Været var deilig under hele turen og
utsikten til Mjøsa varmet de fra Feiring som kunne se
«hematt
Hamar med kirkeruinene var neste stopp. En rundtur med
orientering i urtehagen hørte med før selve kirkeruinene ble
besøkt. En syngende guide gjorde oppholdet hyggelig.
Neste stopp var det nye Prøysen-tunet. Her fikk en liten
konsert med kjente og ukjente Prøysenviser. Vi sang med

og koste oss. Deretter samlet vi oss i Prøysenstua hvor
barnebarnet til Prøysen holdt oss fanget med livet i stua
da hun vokste opp.
Så bar det videre nordover over Mjøsbrua før vi satte
kursen over Gjøvik.
På Toten Gjestegård med vidt utsyn over Toten ble vi
servert en deilig en deilig og god middag.
Så gjensto resten av turen før vi utpå ettermiddagen
sluttet sirkelen rundt Mjøsa.
Hyggelig sjåfør og hyggelige medpassasjerer gjorde at
det ble en veldig bra dag.

Sommeravslutning på Bygdetunet.
På tradisjonell måte avsluttet vi på Øvre vårsesongen
på Eidsvoll Bygdetun. Utearrangement er alltid spennende, men værgudene sto litt på vår side. En liten
nordavind ble oppveiet av at sola varmet litt. Vi serverte
rømmegrøt med kanel, sukker og rød saft og alt forsvant.
Vi ble underholdt av Anettes trio og under kaffen og
kakene ble det solgt årer.
Kaketine, fruktkurver, blomster og mange andre fine
premier skapte glede for de som ble vinnerne.

Nærmere 40 deltakere var fornøyd da de ruslet hjem utpå
kvelden.

Ottar
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PÅ TUR TIL RJUKAN MED HLF ASKER OG HLF BÆRUM.
Den 18. september arrangerte Asker HLF og Bærum HLF en felles tur til Rjukan. Vi var drøye 20 personer som deltok på denne turen. Nedenfor noen bilder fra turen.

Vi besøkte Norsk Industriarbeidermuseum. Museet har avdelinger for kraftproduksjon og tungtvannsproduksjonen og
sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig i tillegg til Industriarbeidermuseet. Om et par år vil museet også få en avdeling, der vi får innblikk i avdelingen som produserte tungtvann. Denne delen ligger i dag begravet etter at Hydrogenfabrikken ble revet for en del år siden.

Nærmere samarbeid mellom
HLF Asker og HLF Bærum.
Inntil år 2000 var det en forening i området. Antall
medlemmer tilsa at det var fornuftig å splitte Asker
og Bærum Hørselshemmedes forening. HLF Asker
og HLF Bærum ønsker nå å inngå et nærmere samarbeid om turer, felles møter, samlinger for likepersoner mm. Det ble holdt et møte mellom styrene den
19. oktober. Der ble man enige om å arrangere et
felles møte, hvert semester, med gode foredragsholdere, videre ble vi enige om felles turer og treff for
likepersoner. Møtene ble planlagt til 7. eller 14.
mars (Aldring og hørselstap), og om Tinnitus 10.
eller 17. oktober. Når det gjelder turer, vil det bli en
handletur til Charlottenberg, like etter påske i 2016,
og vi planlegger også en tur til Peer Gynt-spelet på
Gålå, første uke i august. Følg med i Stikka Vår og i
Budstikka.

Nytt møtested for HLF Nedre
Romerike
I desember overtar Skedsmo kommune det nye bygget
i Kjerulfsgate 40 i Lillestrøm. Her vil det være aktivitetssenter og omsorgsboliger. Det er planen at huset skal
tas i bruk fra nyttår. Vi regner derfor med at vårt første
møte i nye lokaler blir årsmøtet vårt – 21. januar 2016.
Det blir spennende med nye lokaler! Navnet på det nye
senteret er ikke klart ennå.
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Lørdag den 30. mai dro vi på dagstur til Hurum.
Første stopp på turen var Tronstad Gård i Holmsbu. Dette en av de eldste og
historie-rikeste gårdene på Hurumhalvøya.
Dagens gårdbruker Jens Petter Blichfeldt tok imot oss på tunet, og imens vi
koste oss med rundstykker og kaffe fortalte han fra gårdens historie.
Tronstad gård skriver
seg fra vikingtiden, og
var fra renessansen
adelig setegård for
slektene Bolt og
Huitfeldt gjennom 400
år. Kjente eiere av
Tronstad er kommandant på Fredriksten festning, Tønne Huitfeldt (1625-1677) og hans
sønn, Iver Huitfeldt (1665-1710) som satte livet til som kommandør på
orlogsskipet Dannebrog under svenskenes angrep på skipet i Kjøgebukt
i 1710.
Gården drives i dag av Inger og Jens Petter Blichfeldt, og de holder gården åpen for en rekke kulturarrangementer i løpet av året.
Hurum historielags bygdesamlinger er utstilt i driftsavdelingen på Tronstad gård og her kunne vi oppleve gjensyn med mange kjente gjenstander fra gamle dager. Her er nærmere 2000 gjenstander utstilt,
samt gårdbrukerens kjøretøyer.
Jens Petter Blichfeldt ble også med oss som guide rundt Hurum
til Tofte, Filtvet, Sætre og Holmsbu – han var det rene lokalhistoriske leksikon!
Rundturen ble avsluttet med omvisning i Holmsbu kirke som er
rikt dekorert av Holmsbu-malerne, her med Henrik Sørensen i
spissen.
Dagens middag ble servert på Holmsbu Bad - og Fjordhotell, i
sentrum av Holmsbu.
På vei hjem kjørte innom Ravnsborg Gartneri, der vi kunne handle med oss flotte blomster!
Selv om været ikke var på topp, ble det en hyggelig og interessant tur med 30 deltakere.
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HLF Indre Follos hyggelige sommeravslutning på St.Hans aften.

Rundt bordet fra venstre: Marit
Domben Reiakvam, sekretær, Mathis Gundersveen, Leder, Anne
Bjørg Treekrem, Styremedlem og
Gerri Ortell, kasserer. Nestformann
Unni Botheim Hellehaugen hadde
dessverre ikke anledning til å møte.

Førjulsmøte - HLF Nedre Romerike
inviterer sine medlemmer til førjulsmøte 19. november 2015 i Godstuen på Losby Gods i Lørenskog
Vi møtes kl 18.30 til velkomstdrink til:
Ren nytelse – 1 glass himmelstund og frukt/sjokoladefat.
3 retters middag:
Forrett: Råmarinert ørret med sitrusmajones, haneskjell og soya
Hovedrett: Pepperstekt dåhjort med skogsopp, spinat, bakt sellerirot og timiansjy.
Avbrekk med historiefortelling, film eller vandring på godset.
Dessert: Losby Gods dessertkombinasjon med konfektkake, vanilje is og creme brulée + kaffe til desserten

Drikke til maten en mineralvann eller alkoholfri øl + vann på
bordet
de som ønsker vin, øl, brennevin må kjøpe det selv i tillegg
Egenandel 400 kr. Utlodning / batterisalg
Påmelding innen 10. november, eller snarest på e-post:
hlf.nedre.romerike@gmail.com,
eller til Sidsel Borgen, mobilnr. 900 36 136

JULEMIDDAG HOS HLF ASKER
Vi inviterer medlemmer og ledsagere til en hyggelig julemiddag på Leangkollen Hotell, onsdag den 2. desember, kl. 18.00. Her
har vi fått vårt eget lokale. Vi skal kose oss med god mat og drikke. Per Klev kommer og underholder med trekkspill, så her blir
det også underholdning. Egenandel er kr. 150,-, som også inkluderer en enhet drikke.

Påmelding skjer til Berg på tlf 913 94 059 eller 905 68
678. Send gjerne SMS. Du kan også benytte e-post:
jan_erik_berg@yahoo.no. Påmelding senest den 25.
november

Vel møtt!
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JULEBORD I MIDTRE
ROMERIKE
Midtre Romerike arrangerer julebord den 26.
november på Smestad Gård i Gjerdrum,
Gjerivegen 76, kl. 18. Det blir servert Juletallerken m. moltekrem og kaffe.
Medlemmer bealer kr 200 , ikke medl. kr 250.
Drikke bet av hver enkelt. Kun kontant.
Påmelding innen 18. nov. til Oddvar tlf.91667140.
Underholdning ved Odd Georg og Grete
Åresalg

Veiledningskontoret i Ski i eksil !

Julemøte—HLF Indre Follo

Servicesenteret i Ski har i løpet av første halvår 2015 gjennomgått en tiltrengt og omfattende oppussing. Det hadde den umiddelbare virkning at alle de lag og foreninger som brukte senteret,
måtte finne annet opphold i denne tiden.

Vi vil også i år avslutte med en hyggelig
sammenkomst i Servicesenterets peisestue. Datoen er onsdag 25. november
kl.18.

For HLF Indre Follo fikk dette den positive effekt at Veiledningskontoret – foreningens viktigste utadrettede virksomhet - i denne
perioden fikk en eksklusiv plassering: Formannskapssalen i Rådhuset. Det tyder på en stor posisjon velvilje fra Rådhusets administrasjon, samtidig som vi tar det som et tegn på at vi nyter godt av
betydelig goodwill i kommunen.
Fra sommeren av er vi igjen tilbake i gamle, men fornyede og
tiltalende omgivelser. Vi setter spesielt stor pris på at lydanlegget
i peisestuen nå fungerer slik det skal igjen.

Hvert øre teller –
kampanjen 2015 i HLF-regi sveipet i å også innom Ski Storsenter
den 29.mai, med full oppbacking av HLF Indre Follo. Det ble en
umiddelbar suksess, kø foran lydboksen fra start til mål. Vi følte
oss nærmest moralsk forpliktet til å følge opp med en ny dag i
egen regi og med bruk av Hørselsvogna til HLF Akershus onsdag 2. september.
Disse kampanjedagene er nok når alt kommer til alt, den mest
effektive måten vi kan gjøre HLF, hørselsaken og vårt handicap
kjent på. Det er hektisk mens det står på, men reaksjonene fra
publikum er lønn nok.
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Påmelding skjer til Marit Domben
Reiakvam, tlf.92838140, evt til e-post
mdorei@online.no innen 16.11
Dessuten kan påmelding foretas ved et
besøk på Veiledningskontoret.
Velkommen!

JULEBORD—HLF Nittedal
Inviterer medlemmer med følge til
JULEBORD på Mortens Kro
Torsdag 26. november kl. 1800 –
2200.
Påmelding til Anny Husom mob.
98046463 innen 20. november.
Kuvert kr 350,-. Salg av batterier
VELKOMMEN

HLF Midtre Romerike

KONTORTID for LIKEPERSONER
KLØFTA BO- og AKTIVITETSSENTER
TIRSDAGER 1100 - 1230

HLF INDRE FOLLO
Veiledningskontoret holder til i Servicesenteret, Kirkevn. 3, Ski.
Veiledningskontoret våren 2016:
Åpningstiden er fra 11.00 – 13.00.

15. desember

Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:

19. januar

Vi selger batterier, gir råd og hjelper med mindre problemer.

16. februar

Veiledningskontoret høsten 2016:
Åpningstiden er fra kl. 10.00 – 12.00

20.oktober
10.november

GYSTADMYR BO- og AKTIVITETSSENTER
MANDAGER kl 1100 – 1230.
26. oktober

mandag 11. og mandag 25.
mandag 08. og mandag 22.
mandag 14.
mandag 11. og mandag 25.
mandag 09. og mandag 23.
mandag 13. og mandag 27.

August :
September:
Oktober :
November :
Desember :

mandag 24.
mandag 14. og mandag 28.
mandag 12. og mandag 26.
mandag 09. og mandag 23.
mandag 07.

Vi selger batterier, gir råd og hjelper med rens av propper o.l.

30. november
25. januar
29. februar

GJERDRUM BO- og BEHANDLINGSSENTER

HLF Indre Follos likepersoner kan også treffes pr. telefon/e-post
Se oversikt i oversikten for likepersoner.
Veiledningskontoret har åpent annen hver mandag, se oppslag i Servicesenteret og under ”Hva skjer i morgen” i ØB. Salg av batterier, skifte av
slanger, rens av propper m.m. Åpningstid fra 10.30 til 12.30
For møter: Se under møteplassen

TIRSDAGER kl 1100 – 1230
27. oktober

HLF Asker:

24. november

HLF Asker har 4 godkjente likepersoner. Vi har en til som vi håper snart
blir godkjent.

26. januar
23. februar

Likepersonene kan treffes på seniorsenterne til faste tider,, en gang pr.
måned, og de kan også kontaktes. Se egen rubrikk for oversikt over likepersoner. Seniorsenterne selger også rimelige batterier på vegne av
HLF Asker utenom trefftidene.

NANNESTAD PLEIE- og OMSORGSSENTER
TORSDAGER kl 1100 – 1230
29. oktober
26. november
28. januar
25. februar

Ønskes hjemmebesøk, ring likeperson:
Maria Brandstveit
Tlf 63 97 52 75 / 909 22 159
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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
Bjørg Madsen
tlf. 909 41 311
Gråtenveien 28, 1397 Nesøya
epost: bjorgmadsen@hotmail.com
Vibeke Bryn
tlf. 942 33 753
Korpåsen 185 E, 1386 Asker
epost: vibeke_bryn@hotmail.com

HLF Bærum
Meniere og høreapparatbrukere
Gunvor Blokkum, Haslum
Mobil: 997 04 910
E-post: gunm-b@online.no
Haslum
Høreapparatbrukere
Ruth E. Sjøli
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
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

HLF Nittedal

Høreapparatbrukere
Unni Botheim Hellehaugen
Tlf: 66 80 69 25
E-post: unnibohe@hotmail.com

Høreapparatbrukere og tinnitus
Anny Husom
Tlf: 67 07 91 45
Mobil: 980 46 463
E-post: anny-hu@online.no

Marit Domben Reiakvam
Tlf: 64 87 01 79
Mobil: 928 38 140
E-post: mdo-rei@online.no

HLF Nedre Romerike

Høreapparatbrukere
Olav Grov
Tlf: 67 07 76 09
Mobil: 450 24 709
E-post: olav.grov@getmail.no

Høreapparatbrukere
Inger Helene Fagersand
T elefon: 930 51 519
E-post: inger.helene.fagersand@
gmail.com eller infa@ahus.no

Wenche Valentinsen
Mobil: 917 42 677
E-post:
wenche.valentinsen@hagan.no

Pårørende (barn med hørselsvansker)
Nina Østreng, tlf 932 55 132
epost: nina.ostreng@gmail.com
Hans-Petter Østreng, tlf. 913 00 167
E-post :
hans.petter.ostreng@gmail.com

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.

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

Lilly Selberg
Tlf: 64 94 29 28
Mobil: 488 14 979
E-post: liselbe@online.no

Trond Aadahl
Mobil: 928 21 045
E-post: troaada@online.no

Yrkesaktive
Sylvie Simonsen
Mobil: 930 08 499 (kun SMS)
epost: sylvie@franksim.net

Jon Solberg
Tlf: 67 77 10 46
Mobil: 414 66 425

CI-brukere
Adriana H.M. Schmidt
Tlf: 64 94 21 28 Mobil: 901 86 219

HLF Midtre Romerike
Høreapparatbrukere
Rigmor Svendsen
Mobil: 922 24 401
E-post: morsve@online.no
Maria Brandstveit
Mobil: 909 22 159
E-post: mbrandstveit@yahoo.no
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Likemann for ungdommer

Vennligst ring våre likemenn og
avtal på forhånd! Ta kontakt hvis
problemer med høreapparatet.
Alle selger rimelige batterier

HLF Bærum
Vi har treff torsdager i Frivilligsentralen, Kommunegården i Sandvika.
Tilbudet er på torsdager kl. 12-14 til
og med 10. desember. Start over jul
7. januar. Likepersoner er tilstede og
vi selger rimelige batterier.

ÅRSMØTEKUNNGJØRINGER!

Da er det klarert med styret at årsmøtet 2016 blir 8. februar

HLF NEDRE ROMERIKE

HLF ASKER
Det innkalles til ordinært årsmøte torsdag den 11. februar 2016, kl. 18.30 i
Asker Seniorsenter. Enkel bevertning.
Forslag som ønskes behandlet må sendes lederen innen 14. januar 2016
Velkommen

HLF BÆRUM

holder ÅRSMØTE torsdag 21. januar
2016 kl. 18.00 på Aktivitetssenteret i
Kjerulfsgate 40 i Lillestrøm.
Saker må sendes styret v/ Sidsel
Borgen innen 1. januar 2016.
Adr.: Skjelvervn. 1a, 2000 Lillestrøm
Epost:
hlf.nedre.romerike@gmail.com

HLF MIDTRE ROMERIKE

Årsmøtet finner sted den 8. februar
Har årsmøte den 30. 1 i Frogner Aktivitetssenter kl 11, Dueveien 8, Frogner

HLF YTRE FOLLO
HLF Ytre Follo innkaller med dette til
årsmøte mandag 2. februar 2016 på
Moer Sykehjem, kl 18.00
Forslag som ønskes behandlet må
være oversendt styret 3 uker i forveien. Forslag sendes HLF Ytre Follo v.
leder Ole Johan Oterholm, Eikestubben 4, 1407 Vinterbro, E-post: ojot@online.no
Teleslynge. Enkel bevertning.
Velkommen

HLF INDRE FOLLO
HLF Ytre Follo innkaller til årsmøte
tirsdag 3. februar 2016 i Servicesenteret, Kirkeveien 3, Ski kl. 18.00.
Vi har viktige saker å diskutere med
medlemmene og vi håper derfor at
mange kommer til dette møtet. Det
blir enkel servering.

Velkommen

HLF ØVRE ROMERIKE
holder ÅRSMØTE mandag 8. februar

MØTEPLASSEN
HLF Asker

Vi har i det siste ikke hatt noen medlemsmøter. Vi vil prøve å avholde
møter i 2016.
I samarbeid med HLF Bærum vil vi
arrangere felles møter og turer.
Pr i dag har vi følgende plan:
Møte om aldring og hørselstap: 7.
eller 14. mars , Tinnitus 10. eller 17.
oktober.
Når det gjelder turer, vil det bli en
handletur til Charlottenberg, like etter påske i 2016, og vi planlegger
også en tur til Peer Gynt-spelet på
Gålå, første uke i august.
Vi kommer til å ha stands rundt i
Asker og , med gratis hørselstesting.
Likepersoner har faste trefftider
på seniorsentrene. Der selges
også batterier til rimelig pris.
Følg med i Budstikka, under ”Hva
skjer”, eller egen annonse i Budstikka
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HLF Ytre Follo
Program for 2016 ikke mottatt, men
følg med i lokalavisa for mer info

HLF Nittedal
På Årsmøtet ble det bestemt at laget
skal ligge i «dvale».Vi hjelper fortsatt
våre medlemmer med høreapparater og batterisalg.Dere kan også
ringe meg på mobil: 980 46
463.Hilsen hørselshjelper Anny
Husom

HLF Indre Follo
Møter/tilstelninger:
25. november: Julemøte med middag og underholdning. Se egen annonse.
3. feb., kl 18.00: Årsmøte.
Se egen annonse
23.: mars, kl 18.30: Åpent møte
25. mai, kl 18.00: Sommeravslutning. NB. Påmelding!
Alle våre aktiviteter vil bli kunngjort i
ØB på siden «DET SKJER» eller
ved annonser under «Kunngjøringer

HLF Nedre Romerike
2015:
19. november – førjulsarrangement/
medlemsmøte kl. 18.00
2016 - Vår
21. januar –Årsmøte og medlemsmøte kl. 18.00 – se egen annonse.
18. februar: Medlemsmøte kl. 18.00
17. mars:

Medlemsmøte kl. 18.00

21. april:

Medlemsmøte kl. 18.00

2016 - Høst
15. sept:
Medlemsmøte kl. 18.00
20. okt.:

Medlemsmøte kl. 18.00

17. nov.:

Førjulsmøte kl. 18.00

HLF Øvre Romerike

LOKALLAGENE
2015
26. oktober: Lagsmøte på Gladbakk
6. des.:
Julebord på Harald
vangen
2016
8. feb :
14. mars:
18. april:
9. mai :
26. mai:
13. junii:
12. sep.:
24. okt.:
4. des .:

Årsmøte
Lagsmøte Gladbakk
Lagsmøte Årnes
Lagsmøte Gladbakk
Busstur
Sommeravslutning på
Bygdetunet
Lagsmøte Gladbakk
Lagsmøte Gladbakk
Julebord

Møtested:
På det nye AKTIVITETSSENTERET
i Kjerulfsgt 40 – der Velferden var
før.
Vi har bevertning, utlodning og batterisalg på møtene.
Vi vil også arrangere
Møte for medlemmer i yrkesaktiv
alder
Dagstur i mai/juni
Tema for møtene er ikke bestemt.
Møtene annonseres også i Romerikes Blad og på nettsiden.
Vi tar forbehold om endringer.

HLF Midtre Romerike
30. jan.:

3. mars :
7. april:
26. mai:

Årsmøte i Frogner Aktivi
tetssenter kl 11, Due
veien 8, Frogner
Lagsmøte Nannestad.
Lagsmøte Sørumsand.
Togtur til Lillehammer.
Besøk på Maihaugen

FYLKESKONTAKTER
Tinnitus: Ingen kontaktperson
Meniere: Gunvor Blokkum, Bærum, 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: Hans Petter Østreng
E-post: hlfaofl@gmail.com.
Yrkesaktiv: Kåre Elvik, Nedre Romerike, T 995 32 821
e-post: skatvin@yahoo.no
Likemann HAB: Inger S. Berg, Asker,
T 905 68 678
e-post: inger_berg_51@yahoo.no
CI opererte: Unni Botheim Hellehaugen, Indre Follo,
T 926 06 842,
e-post: unnibohe@hotmail.com
WEB-redaktør: Irene Svennevik
Mobil: 915 42 644
Email: irenesvennevik@yahoo.no
Ta kontakt dersom dere ønsker noe ut
på hjemmesiden!
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HLF ASKER
Leder: Jan Erik Berg
Mobil: 913 94 059
Epost: jan_erik_berg@yahoo.no

HLF BÆRUM

Leder: Kirsten Alheim Larsen
tlf. 472 53 753
epost: post@hlfbaerum.no

HLF YTRE FOLLO
Leder: Ole Johan Oterholm
Tlf.: 900 58 306
Epost: o-jot@online.no

HLF INDRE FOLLO
Leder:
Mathis 64321|
Mobil: 412 30 730
Epost:
mathisgundersveen@gmail.com

HLF NITTEDAL
På Årsmøtet ble det bestemt at laget
skal ligge i «dvale».

HLF NEDRE ROMERIKE
Epost: hlf.nedre.romerike@gmail.com
Leder: Sidsel Borgen
Mobil: 900 36 136
Epost: sidselborgens@gmail.com

HLF MIDTRE ROMERIKE
Leder:
Oddvar Løsnesløkken
Tlf: 916 67 140
oddvalo@frisurf.no

HLF ØVRE ROMERIKE
Epost: lederrom@gmail.com
Leder: Ottar Aasen
Mobil: 911 51 909
Epost: lederrom@gmail.com

RETURADRESSE: ”STIKKA VÅR” v/Jan Erik Berg, Eikeveien 58, 1384 Asker

VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT
NYTT ÅR !
HLF Asker
HLF Bærum
HLF Indre Follo
HLF Ytre Follo
HLF Nittedal
HLF Nedre Romerike
HLF Midtre Romerike
HLF Øvre Romerike

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!

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

Innmeldingsskjema til Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
Sendes:
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
Postboks 6652 Etterstad
0609 Oslo
Navn:……………………….…………...
Adresse:………………….………….… .
Postnr-/Sted:…………….……………
Født:……………..Tlf.nr.:………………
Kontingent: Hovedmedl. kr. 475.Familiemedl./ungdom kr. 300,Skoler, institusjoner mm, kr. 475,-

Merk at alle lokallag også har sider under
www.hlf.no/Fylkes--og-lokallag/Akershus
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Tunghørt
Tinitusrammet
Mènièrerammet
Døvblitt/sterk tunghørt
Foreldre til hørselsh. barn
Ungdom (blir medl. i HLFU)
Yrkesaktiv

