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LEDERENS HJØRNE

Lederens hjørne, Stikka nr 1-2015
Årsmøtene i lokallagene og i fylkeslaget
er nå avviklet, og vi har fått en del nye
tillitsvalgte. Heldigvis har også mange
rutinerte styremedlemmer takket ja til å
fortsette, og det betyr at vi får en god mix
av erfaring og nytenkning. Både kontinuitet og fornying er verdifullt i foreningslivet.
Jeg er veldig opptatt av at vi har aktive
lokallag. Lokallagene er limet i organisasjonen vår. Det er der hvert enkelt medlem kan fremme sine synspunkter med
hensyn til hvilke saker man bør jobbe
med lokalt. Det er der man kan møte
frem til kurs og foredrag av forskjellige
slag, enten faglig med råd og vink om stell
og vedlikehold av egne høreapparater,
eller andre hørselsrelaterte emner. Og
det er der medlemmene kan møtes til
erfaringsutveksling om hvordan det er å
høre dårlig, eller rett og slett et hyggelig
sosialt treff eller en tur.
For om mulig å fange opp noen av de
mange som egentlig trenger et høreapparat, vil vi utover våren og forsommeren
satse for fullt med vår egen campingvogn
med test utstyr og kyndige folk. HLF sentralt fortsetter sin - Hvert Øre Teller- kampanje, og våre likepersoner vil stille på
stands rundt i fylke. Jeg håper at folk som
trenger det, vil få samme forhold til det å
bruke høreapparat som til det å bruke
briller, et nødvendig og nyttig hjelpemiddel.

HLF har invitert til landsmøte i Molde
12.-14. juni, og fra Akershus vil hvert
lokallag være representert med en delegat som forhåpentligvis vil bli superinspirert til videre arbeid i laget sitt. Det
blir spennende å se hvilke saker som blir
tatt opp, og hvilke satsingsområder
handlingsprogrammet for neste 3 års
periode vil fokusere på. Hørsel er folkehelse, og prognosene om 1 mill hørselshemmede mot år 2020 vil kreve stor
innsats både fra HLF og fra myndighetene sin side.
På vegne av fylkesstyret ønsker jeg alle
våre medlemmer en fin vår!

Ansvarlig utgiver:
HLF Akershus
Leder: Siri Thrane-Nielsen
Tel: 63 90 51 66
Mobil: 951 10 610
Email: siritn@online.no
Nestleder: Terje W. Andersen
Mobil: 911 68 688
Email twa@evoll.no
Sekretær: Nina Østreng:
Mobil: 932 55 132
Email: nina.ostreng@gmail.com
Kasserer: Dot Elisabeth Bergh
Mobil: 418 07 247
Email: dot@dotbergh.no

Beste hilsen
Styremedlem:
Oddvar Arntsen
Mobil: 901 78 116
Email: odarnts@online.no

Siri Thrane-Nielsen

REDAKTØRENS HJØRNE

Denne gang har jeg vært så heldig å
få inn mye stoff til bladet. Sidetallet
er derfor øket til 20. Kan aldri huske
at bladet har vært så stort. Håper
dette fortsetter, Ser at det skal være
en rekke arrangementer rundt omkring hos lokallagene, så da er det
vel håp. Jeg vil også minne om at
bilder som settes inn i f.eks. worddokumenter får dårlig kvalite, når jeg
skal bruke dem i bladet. Send derfor
bildene som egne vedlegg.
Stikka vår er i 2015, 20 år gammelt.
Den første redaktøren, Inger Holm,
har sendt inn et innlegg om det første nummeret. Dette står på side 4.
Årsmøtet gjorde ingen endringer på
antall nummer som kommer ut i
2015. Da blir det ett nummer til i år.
Det utkommer godt ut på høsten.

Jan Erik
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HANNA-KARIN PLAU
Det var med stor sorg jeg mottok meldingen om at tidligere fylkesleder i HLF Akershus, Hanna-Karin Plau, forlot oss den 14.januar. Hun
ble bare 68 år gammel. Hanna-Karin hadde hatt svekket helse i
mange år, men likevel kom beskjeden om hennes bortgang uventet
og brått på oss alle. Hun har nok vært dårligere enn det vi rundt henne skjønte og sovnet inn i sitt hjem på Hvaler med ektemannen Dag
ved sin side.
Fredrikstadjenta Hanna-Karin var født hørselshemmet, og som
13.åring kom hun til Oslo for å begynne på Briskeby skole. Hun gjennomførte Realskolen og Handelsskolen. Noen år etter skoleslutt begynte hun å jobbe på kontoret til Norges Hørselsvern som HLF het
den gang. Der ble hun fram til ca 1970.
Hanna-Karin var engasjert i HLF, hun var bl.a. med på å starte Akershus Fylkeslag i 1989, og
kom inn i styret i fylkeslaget i 1991. I 1994, på ekstraordinært årsmøte, ble hun valgt til leder. Dette vervet hadde hun til hun gikk av på årsmøtet i 1998, hun fortsatte likevel å inneha andre verv i
fylkeslaget fram til 2002.
Som leder i Fylkeslaget var Hanna-Karin med på å gi laget en oppblomstringsperiode. Hun jobbet
mye med å starte nye lokallag i fylket, hun satte både organisasjonskurs og opplæring av
”hørelshjelpere” på agendaen. Hun ønsket at medlemmene skulle få tilbud og opplevelser, så allerede sommeren 1995 startet fylkeslaget med å tilby årlige tilrettelagte sommerturer for sine
medlemmer. Et tilbud som ble svært populært og varte helt fram til og med sommeren 2002. Men
Hanna-Karin hadde flere ønsker for fylkeslaget. I 1995 ble den første utgaven av fylkeslagets
medlemsblad, Stikka Vår, utgitt. Det var en stolt fylkesleder som skrev i det aller første bladet:
Tvi! Tvi! Nå er det blitt blåst liv i en gammel drøm!
Under HLFs Landsmøte på Røros ble Hanna-Karin valgt som sentralstyremedlem. Året var
2000. Dette skulle bli hennes siste verv i HLF-sammenheng, et verv hun måtte trekke seg fra før
perioden var omme.
Hanna-Karin hadde etter dette virkelig begynt å slite med helsa si, og det mest praktiske i hennes
situasjon ble å bosette seg i det som var hennes og Dags feriested på Hvaler. Likevel forsatte
hun å ha sin tilhørighet i Nedre Romerike og til HLF Akershus.
Hanna-Karin var en omgjengelig og positiv person, hun var humoristisk, var grundig i alt hun foretok seg, hun var jordnær, lojal og trofast og en god støttespiller for sin familie. Hun tiltrakk seg
mange venner både innenfor og utenfor HLF. Hun brydde seg om andre og til tross for dårlig helse holdt hun kontakten med sine venner helt fram til siste slutt.
Jeg lyser fred over Hanna-Karin Plaus minne!

Inger Synnøve Holm
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Vi jubilerer!
I august 1995 kom den første utgaven
av dette medlemsbladet i postkassene
til medlemmene. I den anledning kan
det være litt morsomt å ta et tilbakeblikk, se på både unnfangelse og fødsel
av et medlemsblad som i 20 år har vært
til nytte og kos for medlemmer av HLF i
Akershus.
Ideen til Stikka Vår startet allerede i
1994 ved at jeg ble forespurt om å ta
nestledervervet i fylkeslaget og primæroppgaven skulle være å se på muligheten for oppstart av et fylkesmedlemsblad.
Det skulle ta noe tid før dette kunne
realiseres, det måtte søkes om penger
og man måtte finne trykkeri, innhente
priser osv. Man skal huske på at dette
var i en tid før dataen hadde gjort inntog som kommunikasjonskanal og alt
måtte gå pr.post eller fax.
All layout var klipp og lim ved kjøkkenbordet. Formatet på bladet den gang
var A-5 og det måtte lages en og en side som ble limt sammen til ett blad før det gikk til trykk,
pr.post.
Den aller første utgaven var på 20 sider og teksten er skrevet med skrivemaskin. Det ble trykket
et opplag på 1000 eksemplarer og dugnadsjobb med adresseetiketter og levering til posten.
Bladets innhold var tilbud om kurser, presentasjon av lagene, bilde av fylkesstyret og et referat
fra fylkeslagets første sommertur som gikk til Jesperhus i Danmark. Info om foreldre/barn forening, spørsmål om tinnitusgruppe og nytt fra FFO. Ganske omfattende etter datidens målestokk.
Vi skulle rekke å få med oss enda en utgave av Stikka Vår dette året, og året etter økte utgivelsen til 4 i året. I 1997 var vi oppe i 6 utgaver i året, men så ble det utgitt 5 utgaver i året fram til
2001 da vi gikk ned til fire.
Digital behandling og redigering av bladet var ikke mulig så lenge jeg hadde det redaksjonelle
ansvaret. I 2002 var det redaktørskifte i Stikka Vår.
Jeg gratulerer med 20-års jubileum, er stolt og glad for at bladet fortsatt er ”liv laga” og ønsker
lykke til videre.

Inger Synnøve Holm
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Kjempesmell i hørselslaget
Av Tor Hjelset, Varingen
Et øredøvende smell i april 1944 satte dype spor i
Bergen og i Thorvald Mois øre. Onsdag forteller han
historien etter Hørselslagets årsmøte. En lang liste
øre- og øyeskader ble registrert da skipet
«Veerbode» og over 100 tonn av tyskernes sprengstoff gikk i lufta i Bergen havn 21. april 1944. Mange
av de skadde hadde vendt seg mot ildglimtet før det
smalt. Like etter kom trykkbølgen som ga øre- og
øyeskader. Ti ble registrert helt blinde. 70 mistet
synet «bare» på det ene øyet. Totalt var det 320
øyeskader. 200 mistet livet. Av disse var det 70 tyske soldater som hadde deltatt i Hitlers fødselsdagsfeiring. Englevakt Thorvald Moi oppholdt seg 1,5
kilometer unna, men ble likevel preget. Lufttrykket
kom ned gjennom pipa og blåste glassbitene ut av
huset. En 60 kilo tung vrakdel raste gjennom
hagen før den traff nabohuset. Lillebroren lå tilfeldigvis ikke i babykurven, som ble pepret med glassbiter.
– Far unnslapp ved et mirakel på selve eksplosjonsstedet på kaia like ved Håkonshallen, forteller Moi. Hans egen hørselsskade meldte seg først i voksen alder. Onsdag
forteller han historien sin i rådhuskantina, i etterkant av Hørselslaget i Nittedal sitt årsmøte. Der vil han blant annet
lese fra bergenshistoriker Odd Strands bok.
– Englevakt ønskes også onsdag, ved at flest mulig bergensvenner hjelper til med ledsagende skarring under
opplesing fra boka - unnskyld - boken, spøker Moi. Økende utfordring Hørselslaget har ytt hørselshjelp i bygda siden 1999. Dette blir deres 16. årsmøte. Frem mot år 2020 er det varslet at en million nordmenn vil ha hørselshemming.
– Det er en stor folkehelseutfordring nasjonalt, men også for oss i Nittedal, sier leder Wenche Valentinsen.

HLF Midtre Romerike - SAMTALEFORSTERKERE
Vi har overlevert 8 SAMTALEFORSTERKERE (SF) til institusjoner i «våre kommuner» og flere har nå fått låne (SF)
til utprøving, de vil senere få disse til «odel og eie» om de har nytte av dette hjelpemiddelet. SF brukes med øreklokker og er best i samtale en til en, i tillegg har den teleleslynge.
Tre personer fra styret i HLF Midtre Romerike var på Gystadmyr Bo- og Aktivitetssenter, Ullensaker, for å få tilbakemelding fra brukere av SF.
Både brukerne og personalet hadde
gode erfaringer med dette hjelpemiddelet og var glade for gaven. Også
hjemmehjelpere og -sykepleiere har
hatt god nytte av dette hjelpemiddelet.
Noen brukere har nå fått sine privat SF
gjennom den KOMMUNALE HØRSELSKONTAKTEN.
Vi snakket med to brukere som begge
hadde fått skade på hørselen i forbindelse med militære aktiviteter under og
etter krigen.
Fra venstre: Alfred Skedsmo, Solveig Bakker, Maria Brandstveit og Arne
Amundsen.
Det var motiverende å få så mange
positive tilbakemeldinger på dette tiltaFoto v/ Oddvar Løsnesløkken
ket.
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HLF Indre Follo´s årsmøte - stadig nye utfordringer !
Dette kan for så vidt stå som et motto for alle hørselsforeningene i Norge . Under årsmøtet i
HLF Indre Follo kunne medlemmene se tilbake på et travelt år. Det er sjelden vi beklager at
medlemstallet øker, men når dette skyldes at antall hørselhemmede i Norge fortsatt stiger, er det
lettere å forstå. Behovet for hjelpemidler og ikke minst hjelp til å mestre hverdagen øker i takt
med dette.
Takket være en meget aktiv og velfungerende interesseorganisasjon som HLF har vi i dag en av
verdens beste støtteordninger for hørselhemmede. Her spiller også de lokale hørsellagene en
meget viktig rolle gjennom det frivillige arbeid som gjøres av likepersoner. Disse er selv hørselshemmede, men har fått skolering i veiledning omkring bruk, behandling og stell av høreapparater.
På sett og vis er likepersonsarbeidet selve grunnstammen i det frivillige hjelpearbeidet lokallagene i HLF driver.
En meget viktig del av dette hjelpearbeidet gjelder selve tilvenningen fra et liv, mer eller mindre i
isolasjon, til et liv fullt av lyd. De moderne høreapparatene er i dag blitt så gode at de ofte er i
stand til å gjenoprette et tilnærmet
normalt hørselsbilde. For mange er
det et så stort sjokk
at de gir opp før de
får begynt, og bruker apparatet bare i
nødsfall. Dermed
blir de aldri fortrolige med det utstyret
de har fått og legger det i en skuff,
eller går med det i
lommen. Her komBilde fra venstre,
mer likepersonene
inn som bokstavelig Gerri Ortell (kasserer), Unni Botheim Hellehaugen(nestleder), Mathis Gundersveen(leder), Marit Domben Reiakvam(sekretær) og Anne Bjørg Tretalt reddende engekrem(styremedlem). Varamedlem Solveig Kristiansen var ikke til stede.
ler.
Under årsmøtet etterlyste lederen, Mathis Gundersveen rekruttering fra yngre årsklasser, både til
likepersoner og til annen organisasjonsaktivitet.
Selve årsmøtet med beretning, regnskap og valg gikk uten store problemer. Se styreoversikten
bak i bladet for styresammensetning
Etter årsmøtet, som ble avviklet med verdifull hjelp fra skrivetolker, fikk vi en god oversikt om emnet skrivetolking. Unni B.Hellehaugen, som selv er CI-operert og er aktiv skrivetolkbruker, ga en
god og oversiktlig orientering om alle de spørsmål man stiller seg når man står foran et nytt og til
dels ukjent hjelpemiddel. Det må ikke glemmes at NAV er behandlende instans og en viktig partner i denne prosessen.
Irene Svennevik
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Nyttig møte om Ménières sykdom.
Skrevet av Mathis Gundersveen, Leder i HLF Indre Follo

Et tyvetalls personer hadde trosset trafikkaos i Nordbyveien
og VM på ski og funnet veien til det åpne fellesmøtet i regi
av HLF Indre og Ytre Follo i Nordby sykehjem for å bli oppdatert på «Ménières» – en sykdom som selv i dag er preget av usikkerhet langt inn i medisinernes egne rekker. Én
årsak kan være at sykdommen er relativt sjelden, om lag ett
tilfelle pr. 1000 innbyggere.
Kveldens foredragsholde, Andreas Røsok, som selv har dyrekjøpt erfaring med sykdommen gjennom mer enn tyve år,
la med utgangspunkt i sin egen sykehistorie stor vekt på
problemene med å få foretatt en sikker diagnose. Ikke sjelden får pasienten den korte beskjed: « Dette er noe du må
leve med» – og blir deretter overlatt til seg selv - på et tidspunkt hvor de mer enn noe annet trenger hjelp og veiledning.
Sykdomsforløpet kompliseres ved at anfallene varierer sterkt i hyppighet og styrke. I enkelte tilfelle kan det gå flere år før neste anfall kommer. Det å kunne mestre hverdagen med en slik lidelse
byr på ulike utfordringer. En av disse er å bli klar over hvilke risikofaktorer som kan utløse anfall.
Stress er blitt et moteord i dagens samfunn. Å kunne unngå stressituasjoner er i mange tilfelle en
viktig faktor når det gjelder å forebygge utbrudd av sykdommen. Foredragsholderen kom også
inn på de mange utfordringer som melder seg når man skal kombinere et høyt aktivitetsnivå med
en konstant risiko for nye anfall.
Det finnes en pille for alt som er ille, heter det. For Ménières sykdom er det en mer enn tvilsom
sannhet. I alle tilfelle dreier det seg bare om å lindre symptomer.
Røsok berømmet sterkt det arbeid som gjøres i regi av HLF (Hørselhemmedes Landsforbund)
når det gjelder å hjelpe pasientene med å mestre hverdagen og gjøre livet lettere å leve. Men det
er til syvende og sist den enkeltes egen innsats som vil være avgjørende. Røsok er selv et levende bevis for dette, står i 80 % jobb og er i tillegg aktiv i frivillig innsats som fylkeskontakt for Ménière i Østfold.
Ikke uventet viste det seg at det var flere
med erfaring fra denne lidelsen til stede på
møtet, og vi fikk etter hvert en allsidig belysning av hvor forskjellig Meniérès sykdom
opptrer og hvordan det går an å leve med
en slik kronisk tilstand. - Møtet ga mersmak!
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HLF AKERSHUS FEIRET SITT 25-ÅRSJUBILEUM FREDAG
DEN 7. NOVEMBER 2014
Mange hadde møtt fram på Thon Vettre Hotel i Asker til jubileet, og til medarbeidersamling/
likepersonskurs som foregikk 7.—9. november. Det var også en del inviterte gjester tilstede. Her var tidligere fylkesledere og representanter fra HLF sentralt, med forbundsleder i spissen.
Jubileumsfeiringen ble innledet med foredrager ”Frivilligheten i Norge” v/Sturla Stålsett, og fortsatte med
”Det norske språk” med Per Egil Hegge. Deretter var det festmiddag og påfølgende sosialt samvær. Kvelden ble avsluttet med at Karin Krogh fremførte noen vakre sanger.
Nedenfor er gjengitt en del bilder som skildrer den gode stemningen.
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Jubileumstale i anledning HLF
Akershus 25-års jubileum, fredag 7. november 2014, Thon
Hotell Vettre, Asker
v/Steinar Anthonsen

Den spede begynnelse
Jeg er nesten nødt til å begynne denne talen
med min start som elev ved Briskeby videregående skole i 1973, da jeg som ung gutt på 16 år
for første gang traff unge hørselshemmede som
brukte høreapparat. Det var en stor opplevelse.
I Akershus så fikk vi vår første forening i Follo i
Da tok også jeg frem høreapparatet mitt opp av
1977, Follo Hørselshemmedes Forening. Jeg
lommen og plasserte det der det hørte hjemme.
husker godt opptakten til den foreningen og
Som elev ved Briskeby kom jeg i kontakt med
ikke minst hun som stod bak. Hun het Ellen
ungdomsklubben i Oslo for hørselshemmede,
Skaugerum og var sterkt hørselshemmet. Hun
HUK, Hørselshemmedes Ungdomsklubb, og
inviterte alle interesserte til å overvære en kinotraff likesinnede og ble etter hvert bitt av organi- forestilling på Ski kino for å se filmen om den
sasjons-bassillen og engasjement for hørsels- døvstumme amerikanske kvinnens liv, Helen
saken. Det ble begynnelsen på over 40 år lang Keller. Etter forestillingen holdt hun en appell
interesse og engasjement for hørselssaken, et om å være med på å stifte en forening for hørengasjement som gjerne må fortsette i 40 år til. selshemmede i Follo. Det skjedde like etterpå
Jeg er jo fortsatt en ung gutt. Dessuten må vi
med Ellen Skaugerum som leder. Svigerdatteprøve å slå rekorden til HLF’s eldste medlem
ren til Ellen Skaugerum, Trine Skaugerum, som
som er 107 år gammel 
er hørende, ble den første ansatte fylkessekretMen den gangen, i 1974, når jeg ble medlem i æren i HLF Akershus. Hun var for øvrig mangeårig sekretær i Follo Hørselshemmedes Foredet som het Norges Hørselvern var vi bare
3000 medlemmer og ikke mer enn 27 lokallag. ning.
Tenk det! Det er færre medlemmer enn det HLF
Akershus har i dag alene. Så det har vært en
utrolig medlemsøkning på disse 40 årene, fra
3000 medlemmer til snart 59.000 medlemmer i
dag.

Men det skulle ta tid før det kom flere foreninger. Først i 1985 ble Ytre Follo Hørselshemmedes Forening stiftet. Så kom Romerike Hørselshemmedes Forening og Asker og Bærum Hørselshemmedes Forening i 1988. Og to foreldreforeninger ble etablert, en på Romerike og en
i Asker og Bærum, slik at det i stiftelsesåret var
6 foreninger i Akershus. I hele landet var det nå
96 foreninger som til sammen hadde 10.300
medlemmer.

Så ble jeg etter hvert leder i HUK og var med
på å stifte HLFU i 1984. Jeg skal jo på 30 års
jubileumsfest for HLFU neste lørdag. Så her
går det slag i slag.
Tilblivelsen til HLF Akershus
På 1970-80 tallet begynte NHV å vokse både i
antall medlemmer og i antall lokallag eller foreninger som det het den gangen.

Grovt regnet så har HLF fått 50 000 flere medlemmer på disse 25 årene. Det tilsvarer 2000
nye medlemmer i året. En eventyrlig medlemsvekst.
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I 1984 vedtok landsmøte i Norsk Forbund for
Hørselshemmede (NFH) at det skulle etableres
fylkeslag i organisasjonen. Først ute var Nordland og Troms, høsten 1984. I 1985 ble det
dannet lokallag i Hedmark. Men så gikk det en
god stund før det kom til flere fylkeslag. Økt antall foreninger så ut til å være en forutsetning for
at flere fylkeslag kunne etablere seg. Fylkeslagene måtte ha et visst antall lokallag bak seg.

De første årene
Fra 1991 tok jeg på meg ledervervet og var leder til jeg ble valgt som nestleder i HLF på
landsmøtet i 1994.

Et viktig poeng med å etablere fylkeslag var at
mer og mer av offentlig støtte ble kanalisert via
fylkeskommunen og fylkeslegen og da var det
en forutsetning for å få disse midlene at frivillige
organisasjoner var etablert som fylkeslag.

Spesielt husker jeg helgeturen til Gausdal og til
Skeikampen høyfjellshotell i oktober 1992. Det
var en tur som samlet voksne hørselshemmede, hørselshemmede barn og deres foreldre, i
alt 98 deltakere, herav 14 barn.

Jeg husker de to første årene som strevsomme
år fordi vi ikke var så mange og fordi vi også
hadde verv i våre lokale foreninger. Men etter
hvert som vi fikk til flere arrangementer og kurs
så kom det til flere folk og det ble lettere å jobbe.

Et annet viktig argument var å styrke arbeidet
ute i distriktene og stifte flere lokallag. Det var
ikke bare de store byene lenger som skulle ha
lokallag.

Husker også veldig godt tiden med Hanna Karin
Plau i styret. Hun var nestleder fra 1992. Det
som var spesielt var at vi hadde styremøtene i
kontorlokalene til firma som hun og hennes
mann drev på Strømmen. Tror det var innenfor
Men i 1989 så skjøt prosessen fart. Det ble stifreklame de jobbet. Der fikk vi etter hvert etabtet 9 nye fylkeslag: Akershus, Hordaland, Møre
lert et kontor for fylkeslaget og kunne ansette
og Romsdal, Oppland, Oslo, Sør-Trøndelag,
en fylkessekretær i deltidsstilling fra høsten
Telemark, Vest-Agder og Østfold. Og først i
1992. Det var da som tidligere nevnt Trine
1991 var det etablert fylkeslag i alle fylker.
Skaugerum. Og da ble det enda lettere å jobbe.
Etablering av interimsstyre
Hanna Karin Plau overtok som leder etter meg
HLF Akershus ble stiftet på et møte i Biblioteket
og var leder frem til årsmøte i 1998, men fortpå Briskeby i Eilert Sundtsgate i Oslo den
satte i styre som styre-/varamedlem frem til
1.mars 1989. Alle foreningene var representert,
2001. Hun gjorde en fabelaktig innsats og fikk
bortsett fra Asker og Bærum Foreldreforening.
mange folk med seg. Mitt inntrykk er at fylkesDet ble valgt et interimsstyre på 5 medlemmer.
laget blomstret opp i disse årene med mange
Ingen ville være leder. Årsmøte året etter valgte
folk i styre og stell og med mange arrangemenet styre på 5 medlemmer. Ingen ville være leter og kurs.
der. Medlemmene var: Steinar Antonsen, kasEn stor takk til alle som har gjort en innsats,
serer, fra Ytre Follo Hørselshemmedes Forestor eller liten, på en eller annen måte i løpet av
ning. Jeg var på det tidspunktet leder av foreningen, noe jeg ble i 1988. Videre hadde vi Un- alle disse årene. Takk skal dere ha!
ni Aas, som sekretær. Hun var på det tidspunktet leder av Romerike Foreldreforening. Videre
hadde vi Nils Eid fra Romerike Hørselshemmedes Forening, Britt Heitmann Walter fra Asker
og Bærum Hørselshemmedes Forening og Anders Lindseth fra Indre Follo Hørselshemmedes
Forening. Alle de tre sistnevnte var med i styre i
sine lokale foreninger.

Jeg ønsker HLF Akershus lykke til med hørselssaken de neste 25 år!
La oss utbringe en skål for jubilanten og rope
hurra, hurra, hurra!
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HLF MIDTRE ROMERIKE HAR SOMMERAVSLUTTNING TORSDAG 18 JUNI KL.
18:00 PÅ SMESTAD GÅRD, GJERDRUM
Odd Georg Murud kåserer om Astrid Lindgren. Han har med Gerd som har gitar og god sangstemme.
Terje Andersen forteller fra
landsmøte i Molde
God mat og utlodning. Inngansbillett kr. 200.
Utlodning

Påmelding til Oddvar Løsnesløkken Tlf 91667140
e.post oddvaro@frisurf.no

BLI MED PÅ INTERESSANT FJORDTUR TUR MED ”M/S RIGMOR”
HLF Bærum Hørselslag inviterer til interessant og hyggelig båttur med «M/S Rigmor» i Oslofjorden 13.
juni. Avgang fra Sandvika, Rigmor bryggen 17.00. (oppmøte 16.45). Medlemmer i HLF Asker Hørselslag
inviteres til å delta på denne turen.
Vi seiler ut blant øyene, deretter langs kysten av Asker-, Røyken- og Hurumlandet også innom idylliske
Sætre pollen.
Om mulig "runder» vi Oscarsborg festning og returnerer mot Sandvika langs Nesoddlandet, før vi krysser
fjorden og er tilbake i Sandvika 21.00. På turen kan dere nyte fingermat og gode forfriskninger, det er full
skjenkebevilling om bord.
Turen koster kr. 400,- pr. person for medlemmer, som bes innbetalt til konto 9100 14 55945. Ikkemedlemmer betaler kr. 500,Påmeldingen som har frist 24. mai sendes Dot Elisabet Bergh, e-post: post@hlfbaerum.no, sms: 4180
7247Påmeldingsfrist 24. mai eller brev: Bjarne Skaus vei 8, 1362 Hosle. Spørsmål om turen kan rettes til
Anne Frodahl 9867 6072.
Navn:_________________________________________medl. Ja / nei

Navn:_________________________________________medl. Ja / nei

Adresse:_______________________________________

Postnr.:________Sted:___________________________Tlf_____________
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Årsmøte HLF Midtre Romerike.
Årsmøte ble holdt i Gjerdrum Kulturhus,
Ask, 28. januar 2015.
Jens Kristian Olstad og Arild Åberg underholdt først med sang og musikk.
Det ble valgt nytt styre. Se styreoversikt på
side 19
Etter årsmøte snakket Jon Granly om: «Å
være i jobb med dårlig hørsel, det kan
være en utfordring»

Fra venstre, bak: Einar, Siri og Oddvar.
Foran: Solveig og Maria. Kari Ann var ikke
til stede da bilde ble tatt. Bilde er tatt av
Oddvar Løsnesløkken
Vi jobber med revitalisering av laget og
oppfordrer alle medl. som har e-post, til
å sende sin adr. til «degnes@hlf.no». Da
vil de få direkte informasjon om hva som
foregår.
Vi ønsker også flere medlemmer med «på
laget», for å få til aktivitet i «alle kommunene våre»

Årsmøte i HLF
Øvre Romerike
35 personer møtte opp til årsmøte på
Gladbakk aktivitetssenter.
John Granly ledet forsamlingen gjennom et rolig møte med godkjenning av
alle årsmøtesakene.
Regnskapet viste et pent overskudd og
årsmeldinga ble opplest med klokeklar
stemme av Terje Andersen.
Det ble valgt inn tre nye i styret og dermed sank gjennomsnittsalderen kraftig.
Se styreoversikt bak i bladet.

ÅRSMØTE I HLF NEDRE ROMERIKE
HLF Nedre Romerike hadde sitt årsmøte iden 15. januar. Hele styret tok gjenvalg

Inger Helene Fagersand, Nina Østreng, Sidsel Borgen,
Thor Thoresen og Gerd S. Hansen.
Varamedlem Bente Hagen Grønning var ikke til stede da
bildet ble tatt.

HLF ØVRE ROMERIKE INVITERER TIL
SOMMERTUR.
I år blir det tur rundt Mjøsa med Bugges bussreiser fra Nes
på Romerike Torsdag 11 juli 2015.
Turen går langs Mjøsa, E6 som har fått ny vei og tunneller,store forandringer, første stopp blir Domkirkeodden på
Hamar, og kanskje en tur innom en flott urte hage
Etter det kjører vi videre mot Prøysehuset for et besøk
der. Etter vi har sett hvor Alf Prøysen vokste opp går turen
videre til Lillehammer hvor det blir en kort stopp
I Lystgårdsbakken kanskje, før vi kjører til et sted og får
servert middag, det blir også en stopp for en matbit og kaffe før vi kommer til Hamar.
Vi har ikke fått noen priser enda. Alle medlemmer m/
ledsagere ønkes velkommen til å bli med på tur! Avreise
og påstigning vil dere få senere ved påmelding.
Påmelding til: Åse Marit Grasmo tlf:63951936 mobil:
91153319. Terje Andersen mobil 91168688. OttarAasen
mobil:91151909
Bindene påmelding 11.mai 2015. Vi må være 30 personer for at det skal bli tur.

12

ÅRSMØTE I HLF AKERSHUS DEN 7. MARS.

Styret for 2015 i HLF Akershus.
Fra venstre, Siri Thrane-Nielsen(leder), Ole Johan Oterholm(varamedl.), Nina Østreng(sekretær), Terje W.
Andersen(nestleder), Dot Elisabeth Bergh(kasserer), Maria Brandstveit(varamedl.) og Oddvar Arntsen
(styremedlem)

Marit Skatvedt fra HLF sekretariat, Interessepolitisk rådgiver og Hans Petter Østreng fra
HLF Akershus og Oslo foreldreforening.

AKERSHUS OG OSLO FORELDRELAG
Den 24 januar var det snowboard dag arrangert av HLF Akershus og Oslo foreldrelag. Vi samarbeidet
med Funkis snowboardklubb. Dette var en dag med instruksjon fra klubben og utleie av utstyr til alle som
ville. Været var ikke helt på vår side men det ble en fin dag med masse gode opplevelser for de som var
med. Det deltok til sammen
sommer skal vi arrangere en overnattingstur med kano i Østmarka. Dette blir en tur fra lørdag 6.juni til
søndag 7. juli. Vi disponerer 20 kanoer vi har fått låne av Lørenskog kommune. Her er barn og familier
hjertelig velkomne. Vi kommer tilbake til mer informasjon. For de som ikke får informasjon av Akershus og
Oslo foreldrelag skriv mail til hlfaofl@gmail.com.
I fjor hadde vi en kjempefin tur til Tusenfryd. Vi satser på det samme i år. Her blir det en tur for hele familien og vi skal ha med noen ungdommer som kan hjelpe til med barna slik at vi voksne får til sammen. Turen blir i slutten av august.
Hans-Petter Østreng
leder HLF Akershus og Oslo foreldrelag
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Tilbud til HLF Akershus om tur til Tunisia.
Det har den senere tid vært flere spørsmål på Facebook om hvorfor ikke HLF kan arrangere turtilbud for medlemmene.
Dette har vi i HLF Akershus tenkt å gjøre noe med, og på vårt årsmøte nå 7. mars hadde vi invitert Sissel Nordhagen fra Unik Travel til å komme og informere oss om turtilbud.
Vi fikk en god informasjon og vi fikk et konkret tilbud på en 8 dagers tur til Tunisia, til høsten i
Sept. – Okt. måned.
Vi var på tilsvarende tur med Unik Travel i fjord og var meget godt fornøyd.
Her er det sol og varme, bademuligheter i både Middelhavet eller basseng.
Turer til Sousse og Tunis. Fridag med handlemulighet og vi kan reise til Frigua Zoologiske have
og hilse på de fleste av Afrikas dyr, og et flott delfinshow. Senkveld showet hvor Thomas og Harald svømte med delfiner, det var her.
Turprisen er kr. 9.990,- pr. pers. og inkluderer:
Fly oslo-Enfidha t/r, - Flyavgifter,- Transport flyplass-hotell, - 7 netter i dobbeltrom på Hotel Kanta,
- 7 Frokoster, - 2 Lunsjer, - 7 Middager, - utfluktene dag 2-3-6, - norsktalende reiseleder fra Unik
Travel.
Tillegg enkeltrom kr. 1.000,-.
(Mulig vi kan få noen til å være med å sponse oss og da vil prisen bli enda lavere.)
Jeg vil gjerne så snart som mulig få en oversikt over hvor mange som kan tenke seg å delta. Dette for å kunne lodde interessen. Høres ikke dette interessant ut ?
Send meg en mail med: Navn, Tlf.nr. og E-mailadresse til:
Terje W. Andersen, HLF Akershus, twa@evoll.no.

HLF Indre Follo/HLF Ytre Follo inviterer til

Heldagstur på Telemarkskanalen lørdag 6. juni 2015
Telemarkskanalen er en av Norges største turistattraksjoner. Turen tar oss gjennom et kulturlandskap som er en opplevelse i seg selv og vil være et minne for livet.
Turen vil bli sterkt subsidiert for medlemmer av HLF Indre og Ytre Follo, ved en egenandel på
kr. 400,-.
Påmelding skjer ved innsending av kr. 400,-(husk navn) til henholdsvis
HLF Indre Follo: Kto.nr.05300333518
HLF Ytre Follo: Kto.nr. 05400858510
Påmeldinger blir registrert i den rekkefølge de kommer inn. Påmeldingsfrist: 24.april 2015. Antall
plasser er begrenset. Dersom turen av en eller annen grunn må kanselleres, blir egenandelen
returnert.
Ved evt. spørsmål, kontakt Eva Bliksvær,tlf.97934565
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HLF Nedre Romerike på førjulstur.
Søndag 23. november rundet vi av året med en tur til Bjørkesalen
og Hildes gårdsbutikk på Ålgård i Sørum og til Ting av tre på Armoen gård i Blaker. På Ålgård fikk vi servert julegrøt før vi reiste
videre til Armoen gård og
Fjøsnissene. Her vanket kaffe og pepperkaker, og det var
mange fine trevarer å få
kjøpt, så mange fikk handlet
julegaver.
Deretter reiste vi tilbake til Bjørkesalen på Ålgård igjen. Her
var det god stemning og trivelig musikk, og Hilde og medhjelperne hennes serverte oss en deilig julemiddag.
Og før vi vendte nesa mot Lillestrøm igjen, kunne vi handle
enda flere julegaver i Hildes gårdsbutikk.

Dågstur til Hurum med HLF Nedre Romerike
Lørdåg 30. måi 2015

Avreise frå Lillestrøm Bussterminål kl. 09.00.
Første stopp på turen blir Tronstad Gaard i Holmsbu, som er en av de eldste og mest historierike gårdene på Hurumhalvøya. Rundstykker og kaffe står klart ved ankomst, samtidig som
gårdshistorien blir fortalt av dagens gårdbruker. Det blir omvisning i museet på gården, bestående av 2000 gjenstander, samt at gårdbrukerens kjøretøyer vises fram i egne lokaler.
Samme gårdbruker blir med som guide rundt Hurum, Tofte – Filtvedt – Sætre, og tilbake til
Holmsbu. Det vil også bli omvisning i Holmsbu kirke (forbehold om ledig kapasitet), som er rikt
dekorert av Holmsbumalerne, med Henrik Sørensen i spissen.
Dagens middag inntas på
Holmsbu Bad- og Fjordhotell i sentrum av idylliske Holmsbu (ca. kl. 15.00).
Middagsmeny på Holmsbu Bad:
Hovedrett: Kyllingbryst med vårgrønnsaker og sjysaus.
Dessert: Sjokoladekake og bringebær.
Kaffe og en alkoholfri drikk er inkludert.
Etter middagen legger vi turen innom Ravnsborg Gartneri, hvor det blir anledning til å handle
flotte blomster, før vi setter kursen hjem til Romerike.
Turen vil koste kr. 400 pr. person for medlemmer og ledsager og kr. 800 for ikkemedlemmer. For
at det skal bli tur må vi være minimum 25 stykker.
Påmelding på epost til hlf.nedre.romerike@gmail.com,
til Sidsel Borgen, tlf. 90036136 eller Thor Thoresen, tlf. 41565407.
Påmeldingsfrist: 30. april.

15

2015 HLF-uka pa Savalen Fjellhotell og Spå
I samarbeid med HLF inviterer vi
for femte året på rad hørselshemmede til en ny HLF uke mandag 1.
til fredag 5.juni 2015 på Savalen
Fjellhotell & Spa. Et variert og innholdsrikt program med dans, underholdning, inne og utendørs velvære og mye god mat.
Her blir mange typer opplevelser,
som god mat, trim og trening—bl.a.
i svømmebassenget, spabehandlinger (.15% rabatt), foredrag,
dans, ”Syng med oss”, fjellcruise
(kr. 195,-) og ost og vinkurs (kr.
150).

Julebord og 20 årsjubileum
Fjorårets julebord ble utvidet med en ny dimensjon. HLF Øvre Romerike fylte nemlig 20 år. Fra en sped begynnelse i november
1994 har laget utviklet seg til et aktivt lokallag. Dette ble feiret
med gode medlemmer på Haraldvangen i Hurdal. Nedre og Midtre Romerike var representert på jubileet , men sentralt hold svarte ikke på invitasjonen.
Som vanlig var julematen, gløggen, kaffen og kakene velsmakende og de 63 fremmøtte koste seg under festen. Allsang, musikk,
gode fortellinger og hyggelige taler gjorde jubileet til en hyggelig
kveld.
Laget første leder, Bjørg Kårstad, våre to æresmedlemmer, Synnøve Solberg og Mimmi Bråten, var alle tilstede. Kvelden ble greit
ledet av John Granly.

MØTEPLASSEN

Savalenpakke til medlemspris, kr.
3290,-

HLF Asker

Buss fra Steinkjer og Larvik/Oslo
med påstigning underveis. Tillegg
kr. 690 per pererson tur/retur

For tiden ingen medlemsmøter.
Muligens vil vi forsøke å arrangere et møte. Vil bli kunngjort i
Budstikka under ”Hva Skjer”
Vi kommer til å ha stands rundt i
Asker og muligens Holmen i sommer, med gratis hørselstesting.
Likepersoner har faste trefftider
på seniorsentrene

Info og påmelding på tlf. 62 47 17
17, e-post: post@savalen.no

NYE LIKEPERSONER I ASKER
HLF Asker har fått 2 nye likepersoner, Det er Bjørg Madsen
(øverst) og Vibeke Bryhn. Vi ønsker begge velkommen til en viktig jobb for de hørselshemmede. Bjørk kommer til å ha fast tilhold på på Nesøya Eldres Vel, og Vibeke kommer til jobbe med
Lydia og Øret til å begynne med. HLF Asker har nå i alt 5 likepersoner. Se egen oversikt for likepersonene.

August:
Vi planlegger en sommertur i august. Her er også medlemmer i
HLF Bærum velkommen til å delta
Desember:
Julearrangement

HLF Bærum
Styret har som mål å arrangere
kurs i moderne høreapparater i
løpet av høsten.
Hørselstesting vil bli gjennomført
en helg i løpet av sommerhalvåret. Dato er avhengig av når hørselsvognen er ledig. Dette administreres av Akershus HLF.
13. juni: Sommertur med Rigmor
i samarbeid med Asker.
Høsttur arrangeres sammen med
Asker. Info senere. Se annonse i
Budstikka
Fortsettes neste side..
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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
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
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.
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
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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

14 oktober: Åpent møte på Bekkestua bibliotek. Tema ikke endelig fastsatt, men tinnitus kan være aktuelt.
5. desember: Juletur. Informasjon
om denne turen kommer senere.
Vi har treffetid med likepersoner i
Frivilligsentralen hver torsdag kl
12-14 til og med 11. juni og starter
opp igjen 20. august.
.HLF

TUR:
30. mai – dagstur til Holmsbu. Avreise fra Lillestrøm buss-stasjon kl.
9.00.
Se egen annonse
Andre aktiviteter:
19. juni – HLF Nedre Romerike vil
delta med stand på Sagelvafestivalen i Sagdalen på Strømmen .

Nittedal

På Årsmøtet ble det bestemt at laget
skal ligge i «dvale».Vi hjelper fortsatt
våre medlemmer med høreapparater
og batterisalg.Jeg sitter på kommunen følgende TORSDAGER:5. mars,
26. mars, 30. april, 28. mai, 24. september, 29. oktober, 26. november,17. desember.Alle dagene fra
klokken 1200 til 1500.Dere kan også
ringe meg på mobil: 980 46
463.Hilsen hørselshjelper Anny
Husom

HLF Midtre Romerike
Torsdag 18. juni kl. 18.00
Sommeravslutning på Smestad Gård
Se egen annonse.

HLF Øvre Romerike
Stikka har ikke mottatt noen aktivitetsplan for dette laget

HLF Ytre Follo
Stikka har ikke mottatt noen aktivitetsplan for dette laget

HLF Nedre Romerike
16. april – medlemsmøte kl. 18.00
Tema: Høreapparater mm
Høst
17. september—medlemsmøte kl.
18.00. Tema ikke bestemt
15. oktober – medlemsmøte kl.
18.00. Alf Stefferud kåserer om
Fredsåret 1945.
19. november – førjulsarrangement/
medlemsmøte kl. 18.00
Møtested: Trevar’n i Sagdalsveien 24
på Strømmen.
Vi har bevertning, utlodning og batterisalg på møtene.
Møte for medlemmer i yrkesaktiv
alder:
23. april kl 18.30 Arve Lie kåserer:
"Hvilken betydning har støy for hørsel
og helse". Møtet holdes i kantina på
Skedsmo Rådhus

HLF ASKER
Leder: Jan Erik Berg
Mobil: 913 94 059
Epost: jan_erik_berg@yahoo.no
Nestleder: Inger Svendsen Berg
Mobil: 905 68 678
Epost: inger_berg_51@yahoo.no
Sekretær: Ingrid Rønne
Mobil: 908 50 325
Epost: asbjorn.ronne2@getmail.no
Kasserer: Bjørg Madsen
tlf. 909 41 311
epost: bjorgmadsen@hotmail.com
Styremedlem: Vibeke Bryn
tlf. 942 33 753
epost: vibeke_bryn@hotmail.com
Styremedlem: Asbjørn Rønne
tlf.: 958 35 281
Epost: asbjorn.ronne2@getmail.no

HLF Indre Follo
Stikka har ikke mottatt noen aktivitetsplan for dette laget

STYREOVERSIKTER
2015

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 BÆRUM
Leder: Kirsten Alheim Larsen
tlf. 472 53 753
epost: post@hlfbaerum.no
Nestleder: Marit Nalum Molund
Mobil: 997 00 172 (kun SMS)
Epost: manamo@broadpark.no
Sekretær: Anne Frodahl
Mobil: 986 76 072
Epost: afrodahl@online.no
KassererWEB-ansv.: Dot Elisabeth
Bergh
Mobil: 418 07 247 (kun SMS)
Epost:dot@dotbergh.no
Styremedlem: Bjørn Frodahl
Mobil: 924 52 000
Epost: frodahl@online.no
Styremedlem: Tone Frydenberg
Mobil: 918 05 358
Epost: tone.frydenberg@yahoo.com
Styremedlem: Geoffrey Gotch
Mobil: 952 46 448
Epost: geoffreygotch@gmail.com
Varamedlem: Anne Helene W. Slinning
Varamedlem: Gunnvor Blokkum

HLF YTRE FOLLO
Leder: Ole Johan Oterholm
Tlf.: 900 58 306
Epost: o-jot@online.no
Nestleder: IIkke valgt
Sekretær: Ikke valgt
Kasserer/studieleder:
Sylvie Simonsen
Tlf.: 930 08 499 (sms)
Epost: sylvie@franksim.net
Styremedlem:
Eva Bliksvær
Mobil: 979 34 565
E-post: karius1943@outlook.com
Styremedlem:
Stein Yttervik
Tlf: 906 94 587
Epost: yttervi@online.no
Varamedlem:
Adriana H. M. Schmidt
Tlf.:901 86 219
E-post: chlusc@online.no
Varamedlem:
Ambjørg Rognstad
Tlf.: 901 86 219

HLF INDRE FOLLO
Leder:
Mathis 64321|
Mobil: 412 30 730
Epost:
mathisgundersveen@gmail.com
Nestleder:
Unni B. Hellehaugen
Tlf.: 926 06 842
Epost: unnibohe@hotmail.com
Kasserer:
Gerri Ortell
Mobil: 977 61 700
Epost: gerri@hotmail.no
Styremedlem:
Marit Domben Reiakvam
Tlf.: 928 38 140
Epost: mdo-rei@online.no

Studieleder:
Anne Bjørg Treekrem
Tlf. 64 87 08 22
Myrveien 37A, 1406 Ski

Sekretær:
Solveig Bakker
Tlf: 901 04 991
E-post: kojelia@hotmail.com

Varamedlem:
Solveig Kristiansen
Tlf: 66 80 70 54

Styremedlem:
Kari-Ann Strømstad
Mobil: 924 39 724
Epost: k-a.stro@online.no

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
Styremedlem: Gerd S. Hansen
Mobil: 970 38 447
Epost: gerdsol@gmail.com
Styremedlem: Thor Thoresen
tlf: 63 81 04 44, Mobil: 415 65 407
Epost: thor.thoresen@gmail.com
Styremedlem:
Nina Østreng
Mobil: 932 55 132
Epost: nina.ostreng@gmail.com
Styremedlem:
Inger Helene Fagersand,
Mobil: 930 51 519
Epost:

inger.helene.fagersand@gmail.com
Varamedlem:
Bente Hagen Grønning
Mob.: 932 06 911
Epost: bgronning@outlook.com

HLF MIDTRE ROMERIKE
Leder:
Oddvar Løsnesløkken
Tlf: 916 67 140
oddvalo@frisurf.no
Nestleder og kasserer:
Maria Brandstveit
tlf.: 909 22 159
E-post: mbrandstveit@yahoo.no eller
kasserermidtre@gmail.com
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Styremedlem: Einar Robinsen
tlf.P:977 12 179
einger@online.no
Vara:
Siri Trane-Nielsen
Tlf: 951 10 610
E-post– siritn@online.no

HLF ØVRE ROMERIKE
Epost: lederrom@gmail.com
Leder: Ottar Aasen
Mobil: 911 51 909
Epost: lederrom@gmail.com
Nestleder: Terje Willy Andersen
Mobil: 911 68 688
Epost: twa@evoll.no
Sekretær: Eva Kristin Henaug
Mobil: 975 47 794
Eva.kristin.henaug@gmail.com
Kasserer: Turid Bergquist
Mobil: 902 06 398
turid47@live.no
Styremedlem:
Åse Marit Grasmo
Mobil: 944 98 350
Epost: amaritgr@online.no
Styremedlem:
Anne Prestegaarden
Mobil: 970 40 876
Epost: anneop10@hotmail.com
Varamedlem: Sigrid Aasen
Mobil: 909 69 098
Epost: sigaas47@gmail.com
Varamedlem:
Arne Hole
Mobil: 412 33 426
Epost: arnehole5@hotmail.com

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

STIKKA ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER !
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

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!

Innmeldingsskjema til Hørselshemmedes 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,-

Merk at alle lokallag også har sider under
www.hlf.no/Fylkes--og-lokallag/Akershus

Merk at kontingenten kan bli endret
ved landsmøtet i juni 2015
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Tunghørt
Tinitusrammet
Mènièrerammet
Døvblitt/sterk tunghørt
Foreldre til hørselsh. barn
Ungdom (blir medl. i HLFU)
Yrkesaktiv

