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LEDERENS LEDERENS
HJØRNE

HJØRNE
Vogna er igjen ute på ny turne i
Akershus og vi håper resultatet blir
like godt som på forsommeren.
Vi skal ha likepersonkurs, 24-25.
sept. På Olavsgaard.
Munnavlesningslurs, 3 kvelder i
oktober, og 2 i november.
Medarbeidersamling: 5-6. nov. på
Scandic Hotell Asker.
HLF Oslo har også hatt et
strategiseminar, og vi har mange
sammenfattende ideer og tanker.

Vi har feriert, kost oss, vært på: hytta, i
campingvogna, på sjøen, på tur, og på
fjellet.
Vi har solt oss, badet, slappet av, og
samlet overskudd til høstsesongen.
Før vi starter på den et lite tilbakeblikk.
Vi er blitt enige om å forsøke få tre
utgaver av STIKKA VÅR pr. år.
Nr. i mars etter Årsmøtet. Nr. 2. i
august, og nr. 3. i slutten av
november.
Vi vil også forsøke å gå mer og mer
over til å sende den ut på mail til de
som har E-postadresser, og
papirutgave til de øvrige.
Vi hadde et styreseminar hvor
«idemyldring» var hovedtemaet og
mange nye ideer ble resultatet.
Så har vi vært Akershus rundt med
vogna og markedsført oss og testet
mange, og resultatet er mange nye
medlemmer. Det er bare en ting å si:

FLOTT OG TAKK FOR GOD
INNSATS !
Så litt om det vi har samlet overskudd
til i ferien:

Vi vil prøve å innlede et samarbeid
på flere områder. Det blir
spennende !
Vi vil bl.annet forsøke å innlede et
nærmere samarbeid med HLFU
gruppen, og med Foreldre/barn
gruppen. Nye møtepunkter med
kurs og informasjonsvirksomhet.
Så vil vi forsøke å få lokallagene til
å bli flinkere til å samarbeide om:
arrangementer,
markedsføring/testing og turer. Vi
jobber alle mot samme målet !
Så et ønske til medlemmer som
kunne tenke seg å hjelpe oss med
forskjellige ting:
Vi trenger flere likepersoner, i alle
lokallag. Hjelp til transport, og
«stands» med vogna, og andre
arrangementer, og
instruktører/lærere til
kursvirksomhet osv.
Ta kontakt med ditt lokallag !
Hjelp oss å gi en bedre
hørselsomsorg. Vi trenger:
Engasjement
Kunnskap
Omsorg
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Siden årsmøtet vedtok at det skulle utgis 3 nummer i år, så kommer
det et nummer nå. Neste kommer som vanlig rett før jul. Årsmøtet
vedtok også at bladet kun skulle sendes i posten til de som ikke har
oppgitt epostadresse til HLF. Dersom du er usikker på om du har
oppgitt riktig epost til HLF, bør du snarest mulig sende inn din
epostadresse på nytt til HLF.
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Kvartside(105x148mm): kr. 2000

HØRSELSTEST I NITTEDAL

Vellykket stand i Sundet i Eidsvoll.

HLF Nittedal hadde stand ved Coop
Mega på Hagan i Nittedal dagen etter
17. mai. Utrolig nok dukket det opp
22 personer for å la seg teste og da
standen ble avsluttet kl 17.00 kom
det et par til som ønsket å teste se.
Det viser seg at et lavterskeltilbud
faller i god jord og at mange derfor tar
testen.

På årets første sommerdag deltok HLF
Øvre Romerike i samarbeid med HLF
Midtre Romerike med stand i Sundet i
Eidsvoll. Grunnlovsdagene var
rammen og 40 lag og foreninger laget
stands langs hele Vormaveien i
sentrum. Opplegget var at lag og
foreninger kunne få anledning til å
presentere seg selv
HLF hadde campingvogna som
blikkfang. Mange var innom og fikk
informasjon, noen meldte se inn i HLF,
15 testet sin hørsel hvorav 12 ble
anbefalt å kontakte sin fastlege og vi
fikk presentert HLF på en god måte.

HØRSELSTEST PÅ FESTIVITETEN

FLERE MEDLEMMER TIL HLFA?

21. mai deltok HLF Øvre Romerike
sammen med andre lag og foreninger
i regi av Eidsvoll Frivillighetssentral
på Festiviteten på Eidsvoll Verk. Et
vellykket samarbeid og arrangement i
strålende sol og med mange
besøkende. Vi testet mange personer
og fikk spredd informasjon om HLF.
Nye medlemmer fikk vi også.

Det ser ut til at HLF Akershus kan få
overført medlemmer fra Buskerud i 2020.
Kommunestyrene i Asker, Hurum og
Røyken har vedtatt å slå sammen disse 3
kommunene. Det vil skje i 2020. Den nye
kommunen skal hete Asker og skal ligge i
Akershus. Dette forutsetter Stortingets
godkjennelse.
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HLF Asker og HLF Bærum til Peer Gyntstevnet ved Gålåvatnet
Vi reiste den 5. august med minibuss til Dalseter Hotell, der vi overnattet. Vi spiste nydelig
lunsj på Lygnaseter begge veier. Etter smørbrød på hotellet, fikk vi et foredrag om
forestillingen, Deretter gikk bussen til Gålåvatnet, som lå 45 min unna. Vi overvar en
fantastisk forestilling som med pause varte i drøye 3 timer.
Dessverre begynte det å regne, men alle hadde med godt med
regntøy, så det
gikk stort sett
bra. Etter
forestillingen,
var det tilbake
til hotellet, og
varm suppe.

HLF Midtre og Øvre på tur.
Strålende sol, fin temperatur og glade mennesker var
grunnlaget for turen som Midtre og Øvre Romerike
arrangerte i slutten av mai. 16 I år gikk turen til
Bogstad
gård i

Sørkedalen. Vi hadde en veldig god guide som
viste oss rundt og informerte oss om den nære
tilknytning mellom Bogstad gård og
Eidsvollsbygningen. Interessant.
Deilige rundstykker fikk vi også og en koselig rusletur i det fine parkanlegget var mulig for de
som ville.
Så gikk turen til Holmenkollen og noen tok turen opp i
tårnet, men kom ned med heisen igjen. Vi kjørte opp til
Tryvannstårnet og forbi Frognerseteren og nøt den fine
utsikten over hovedstaden vår. På vei hjem ble det
middag på Mortens Kro på Gjelleråsen. Hyggelig sjåfør og
et godt opplegg gjorde dette til en hyggelig tur.
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Asker og Bærums
likepersoner
har startet et samarbeid. Ved dette
møtet hadde vi gjennomgang av
diverse høreapparat, slanger og
propper og hjelpemidler.
Det er stimulerende å treffes og
utveksle erfaringer og ha et sosialt
møte. Kan anbefales.

LYDIA
En barnehage i Asker har lånt Lydia over flere
mnd. De har hatt en positiv opplevelse med den.
Barna og personell har fått en bevisst forhold til
at støy kan skade og forårsake til tinnitus for
små og store. På bilde er det nyskjerrige barn
som hører på likeperson Brit Mari E Sande som
forteller om Lydia og Skriketrollet

HØRSELSTEST I ASKER KOMMUNE

Brit Mari Edv Sande
Hvert Øre Teller
Også i år fikk vi i HLF Nedre
Romerike være med på
Sagelvafestivalen den 24. juni i
Strømmen. Vi fikk plassert
Campingvogna ved Trevar’n denne
gangen, og 15 personer fikk testet
hørselen!
Vi håper å kunne benytte
campingvogna igjen med tilbud om
mer testing i august.

En varm maidag, foretok vi en hørselstest av
ansatte i Eiendomsforvaltningen i Asker
kommune. Vi hold på i 2 timer, og vi fikk testet
13 personer. Mange av dem hadde
innvandrerbakgrunn. Vi har til nå hatt litt
problem med å nå denne gruppen. Vibeke Bryn,
styremedlem i HLF Asker, som til daglig jobber i
etaten, hadde på forhånd satt opp liste over
hvem som skulle testes. Ellers deltok Inger S.
Berg som likeperson, og Jan E. Berg som tester.
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HLF Nedre Romerike jobber for Teleslyngegeriljaen
Vår aksjon startet med at vi sendte leserinnlegg til lokalavisene i vårt område.
Romerikes Blad var raskt ute med å ta det inn – og vi fikk tilbakemeldinger fra folk som
hadde lagt merke til det!
I april og mai besøkte vi kommunestyresalene i de fem kommunene der vi har
medlemmer: Aurskog-Høland, Lørenskog, Rælingen, Fet og Skedsmo.
Tilstanden når det gjelder teleslyngeutstyret rundt omkring er ”litt ymse”. Det er nok slik at
der det er etterspørsel etter utstyr, står det best til. Merking som forteller om at det finnes, er
også mangelfull.
Skrankeslynge var det bare Skedsmo Rådhus som hadde.
I Aurskog-Høland Rådhus har de lagt inn teleslynge i kommunestyresalen, men vi hørte
ikke så mye i den. Det ble noe bedre da lyden ble justert. Det var ingen merking som
informerte om teleslyngen. Det hadde ikke vært noen etterspørsel, og utstyret hadde aldri
blitt testet.
I Lørenskog Rådhus hadde de et sett med mottakere som hørselshemmede skulle ha på
seg (med slynge rundt halsen). Da vi først prøvde dem, fant vi ingen kanal der vi kunne ta
inn det som ble sagt i høytaleranlegget. Vaktmesteren ville finne ut av dette, og da vi kom
tilbake etter noen dager, var vi på rett kanal. Vi kunne høre litt, men dette var nok en eldre
type utstyr som ikke var veldig god. Det var heller ikke noen merking som informerte om at
slikt utstyr fantes.
I Rælingen Rådhus hadde de to sett med individuelle slynger. De var nye, og ble anskaffet
da et hørselhemmet kommunestyremedlem etterspurte slikt utstyr. Det var ikke noen
merking som informerte om at utstyret.
Fet Rådhus har innlagt teleslynge i kommunestyresalen. Slyngen fungerer bra, og blir
sjekket en gang i året. T-skilt utenfor kommunestyresalen informerer om teleslyngen.
I Skedsmo Rådhus er det innlagt teleslynge i kommunestyresalen, men den fungerer dårlig.
Det er også slik at en er avhengig av å sitte på spesielle steder i salen for å kunne høre noe i
den. Rådhuset har også teleslyngeanlegg i et seminar-rom og i en del av kantinen. HLF
Nedre Romerikes representanter har erfart at slyngene fungerer greit der. Rådhuset har
også et mobilt anlegg som kan brukes der det måtte være behov for det.
Det er bare utenfor resepsjonen det er merket med T-skilt.
Vi fikk en hyggelig henvendelse og invitasjon fra Lillestrøm Kultursenter etter innlegget vårt
i Romerikes Blad. Her er det tre saler som har teleslynge-utstyr, og vi var innom to av dem.
Her fungerte anleggene bra. Når salen er organisert som amfi, er slyngen sterkest på de
første seteradene, de som er nærmest gulvet. I Lillestrøm Kultursenter er det også
skrankeslynge. Det er bare ved skranken/billettluken det er merket at teleslyngeutstyr finnes.
Vi tenker å fortsette geriljavirksomheten…
Sidsel Borgen
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Kurs i Mindfulness
HLF, Oslo Fylkeslag har vært så heldige å få tilbud på et kvalitetskurs innen
stressmestringsteknikken «Mindfulness» fra Viggo Johansen som ligger godt under markedspris.
Vår pris blir kr 2000,- mens markedspris er kr 5000,-. Påmeldingsfrist er 21.09.16. Der tas
forbehold da vi søker kursstøtte, men dersom for få melder seg på og der ikke blir kursstøtte kan
kurset bli avlyst.
Kurset er ikke bare for medlemmer, men for alle med hørselsrelaterte utfordringer.
Mindfulness består av teknikker som bl.a. gir:








Økt indre ro
Aksept
Større bevissthet om egne tanke- og følelsesmønstre
Forsterker gode opplevelser, gode følelser og gode relasjoner
Større motstandskraft og velvære
Økt oppmerksomhet
osv.

Dette er således teknikker som gir mestring og passer for alle. Mindfulness blir mer og mer
anvendt i forbindelse med stressmestring fordi den har så god virkningskraft. Selv på
«forskning.no» kan man lese at teknikken lindrer bl.a. angst og depresjoner og smerter dempes.
Grunnen til at vi ønsker å tilby mindfulnesskurs er at mange med hørselsvansker opplever å bli
slitne og faller ut av arbeidslivet før pensjonsalder. Når personer med hørselsvansker tar
stressmestringskurs privat opplever de ofte at læreren demper stemmen fordi situasjonen skal
virke beroligende og avslappende. For personer med hørselsvansker vil dette tvert imot bli
anstrengende, og ofte får de ikke med seg hva som blir formidlet. Derfor tilbys personer med
hørselsvansker dette kurset i lokaler hvor hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk er til stede.
Kurset vil gå i HLF sine lokaler i Brynsveien 13 på Bryn hvor det er teleslynge og lærer bruker
mikrofon.
Kurset går 8 onsdager og varer i fra 17.00 – 19.00 pr gang.
Datoene blir: 5.10, 12.10, 19.10, 02.11, 9.11, 16.11, 23.11 og den 07.12.
Lokalene ligger 5 minutters gange fra T-bane og buss på Brynseng.
Man kan ta buss 23, 104, 24, 103, 109. 3B eller T-bane nr. 1, 2 eller 4 til Brynseng.
Gå mot toppen av bakken og du kommer til Brynsveien som er en tverrgate av Østensjøveien.
Om kurslærer
Kurslærer Viggo Johansen har mange års erfaring i Mindfulness og har holdt mindfulnesskurs
siden 2006 over hele Europa. Han har også 3 års utdannelse i kognitiv terapi og har skrevet de 2
bøkene «Indre stillhet» og «Stille vitne: Mindfulness meditasjon».
Viggo Johansen er dyktig til å lære ifra seg og har en klar og rolig stemme.
Besøk gjerne Viggos hjemmeside; http://www.mindfulliving.no/
Dersom du er interessert vær så snill å gi tilbakemelding på e-mail: lillemor.lorentz@hotmail.no
Se annonse på side 9.
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LIKEPERSONER – HLF 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
Kirsten Alheim Larsen;
Mobil: 4725 3753, E-post:
kirsten.alheim.larsen@gmail.com
Likemann for tinnitus
Jan-Henrik Vasaasen, Skui
Mobil: 922 10 731 E-post :
hvasa@online.no
Likemann for tinnitus
Rolf Nielsen, Gjettum
Kontaktes helst på kveldstid
Mobil: 918 05 358
E-post : ronie@online.no

Høreapparater:
Anne Frodahl
Mobil: 986 76 072 helst SMS
eller e-post:
afrodahl@online.no
Tinnitus:
Tone Wirum Frydenberg
Tlf: 480 29 244
e-post:
tone.frydenberg@yahoo.com
HLF Indre Follo
Høreapparatbrukere
Unni Botheim Hellehaugen
Tlf: 926 06 842
E-post: unnibohe@hotmail.com
Marit Domben Reiakvam
Tlf: 64 87 01 79
Mobil: 928 38 140
E-post: mdo-rei@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
Mobil: 468 14 979
E-post: liselbe@online.no
Yrkesaktive
Sylvie Simonsen
Mobil: 930 08 499 (kun SMS)
epost: sylvie@franksim.net

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 Nedre Romerike
Pårørende/foreldre til
hørselshemmede barn:
Nina Østreng,
telefon: 932 55 132, e-post:
nina.ostreng@gmail.com
Hans Petter Østreng,
telefon: 913 00 167, e-post:
hans.petter.ostreng@gmail.com
Høreapparatbrukere:
Inger Helene Fagersand, telefon:
930 51 519, e-post:
inger.helene.fagersand@gmail.com

Sidsel Borgen, telefon: 900 36
136, e-post:
sidselborgens@gmail.com

HLF Midtre Romerike
Høreapparatbrukere:
Maria Brandstveit, T. 909 22 159
E-post: mbrandstveit@yahoo.no
Rigmor Svendsen, T. 922 24 401
e-post: morsve@online.no
HLF Øvre Romerike
Høreapparatbrukere
Turid Bergquist
Tlf: 60206388

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

Høreapparatbrukere:
Ottar Aasen, Tlf: 911 51 909

Tinnitus og Yrkesaktive
Irene Svennevik
Tlf: 915 42 644
e-post:
Irenesvennevik@yahoo.no

Tinnitus:
Ole-Johan Engstad
Tlf: 97525288
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Høreapparatbrukere og Tinnitus:
Terje Andersen, Tlf: 91168688

Tinnitus:
Rita Tærud, Tlf: 63952256

MUNNAVLESNINGS kurs i Akershus.
Sted: Ås Videregående skole
Tid: Kl 18.00 til 20.30 over 5 uker
11/10, 18/10, 25/10, 1/11 og 8/11
Lærer: Eva Pollen Birkeland
Kursvert: Grethe Molina
Pris: 0kr for HLF medlemmer i Akershus
500 kr for ikke medlemmer og fra andre fylker.
Frist for påmelding er 30 august 2016.
Påmelding til Grethe Molina: gmolina1@live.com

ARRANGEMENTER MM
HLF ASKER
Vi har følgende arrangementer
utover høsten:
I tiden 9.-15. september disponerer
vi campingvogna til fylkeslaget. Vi
er da å treffe i Heggedal 10.9 i
Vollen 12.9 og ved Holmensenteret den
14. Der blir det hørselstest og egen

stand.
Vi kommer også til å være tilstede
under Hvalstrandfestivalen, og
levere ut propper i samarbeid med
HLFU.

KURS I MINDFULNESS 1/2016

Den 5. desember inviterer vi til 3.
retter julemiddag på Leangkollen
Minner om at rimelige batterier
selges på seniorsentrene
Vi vil annonsere våre aktiviteter i
Budstikka enten som egen
annonse eller under «Hva skjer» og
i dette bladet

HLF BÆRUM
Nivå: nye og erfarne
Start: onsdag 5. oktober 2016 kl. 17.00
Tid: kl. 17.00 – kl. 19.00
Varighet: 8 onsdager à 2 timer
Kursleder: Viggo Johansen
Øvrige dato: 12. okt, 19. okt, 2. nov, 9. nov, 16. nov,
23. nov og 7. des.
Kurssted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1. etg., 0667 Oslo
Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge
Kurspris: kr 2.000,- pr. person
Maksimum 19 personer
Påmeldingsfrist: 21. september 2016. Bindende
påmelding.
Påmelding/henvendelser skal skje til HLF Oslo,
ved kurslederassistent Heidi
e-post: lillemor.lorentz@hotmail.no
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1.september er vi tilbake etter ferien
med vår ukentlige veiledning og
batterisalg i Frivilligsentralen i
Bærums lokaler i Kommunegården i
Sandvika. Noter hver torsdag i
tidsrommet 12:00 – 14:00.
Noter også at vi 27. september vil
delta vi på det store Frivilligbørsarrangementet i Kulturhuset i
Sandvika og at vi 12. oktober
arrangerer et åpent møte om tinnitus
på Bekkestua Bibliotek.
Vi planlegger videre å igangsette
flere kurs forutsatt interesse. Det
gjelder i første omgang bruk av I-pad
som vi vil gjennomføre mandager og
torsdager i ukene 30, 40 og 41.
Kurset er lagt opp for seniorer som
er nybegynnere. Er du interessert
hører vi gjerne fra deg og du vil
motta nærmere detaljer om kurset. I
tillegg vurderer vi et tegnspråkkurs
hvis det er interesse for det.

HLF Ytre Follo – årsplan for 2016
SEPTEMBER
HLF Campingvogn - 02.09 – 08.09
Turnus HLF Campingvogn
Seniortreff - Bestemmes senere. Se i hlf.no
Cafetreff - Bestemmes senere. Se i hlf.no
OKTOBER
Seniortreff - Bestemmes senere. Se i hlf.no
Cafetreff - Bestemmes senere. Se i hlf.no
Høstfest - 25.10, Drøbak Mer info senere.

NOVEMBER
Seniortreff - Bestemmes senere. Se i hlf.no
Cafetreff - Bestemmes senere. Se i hlf.no
DESEMBER
Seniortreff - Bestemmes senere. Se i hlf.no
Cafetreff - Dato bestemmes senere. Se i hlf.no

INDRE FOLLO

HLF Nedre Romerike Medlemsmøter
høsten 2016

VEILEDNINGSKONTORET I
SERVICESENTERET, KIRKEVN 3. SKI:
Åpent fra 11.00 – 13.00 - mandager
August
September
Oktober
November
Desember

15. september – Medlemsmøte kl 18.00
HLF og medlemsfordeler. Tryg
Forsikring kommer på besøk
20. oktober
– Medlemsmøte kl 18.00
HLFU kommer på besøk, håper vi
17. november – Førjulsmøte kl 18.00
Underholdning med Hans og Svein
Servering
Påmelding/egenandel.

22.
12. og 26.
10. og 24.
14. og 28.
12.

LANGHUS BO- OG SERVICESENTER.
Har besøk av likeperson – torsdagene:
August
25.
September
29.
Oktober
27.
November
24.
Desember
15.

Bevertning, utlodning og batterisalg på
møtene
Møtested:
Måsan aktivitetssenter i Kjerulfsgate 38,
Lillestrøm.

KOLBOTN ELDRESENTER har besøk av
likeperson 1. onsdag hver måned,
GREVERUD DAGSENTER får besøk ved
behov, ca. 5 – 8 ganger pr. år.

HLF Midtre Romerike
arrangerer medlemsmøte på Lykkebo,
Skoleveien, Jessheim, Tirsdag 11. oktober
2016 kl 1800
Vi får besøk av Are Greibrokk som forteller og
viser
film fra en øreoperasjon han har vært
igjennom.
Nærmere informasjon kommer på mail før
møte.

Vi selger batterier, gir råd og hjelper med
mindre problemer. HLF Indre Follos
likepersoner kan også treffes pr. telefon/epost:
Marit Domben Reiakvam :
928 38 140 mdo-rei@online.no
Unni Botheim Hellehaugen:
926 06 842 unnibohe@hotmail.com
ANDRE MØTER OG AKTIVITETER:

HLF ØVRE ROMERIKE

November: Onsdag 30. Julemøte
12. sep.
24. okt.
4, des

Alle våre aktiviteter vil bli kunngjort i ØB
mandager på siden «DET SKJER», eller ved
annonser under «Kunngjøringer»
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Lagsmøte på Gladbakk
Lagsmøte på Gladbakk
Julebord på Haraldvangen

FYLKESKONTAKTER
Tinnitus:
Irene Svennevik
Tlf: 915 42 644
e-post: Irenesvennevik@yahoo.no

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 og studieleder:
Sylvie Simonsen,
Ytre Follo,
T 930 08 499
e-post:
hlfakershusstudieleder@outloo
k.com
Likemann HAB: Inger S.
Berg,
Asker,
T 905 68 678
e-post:
inger_berg_51@yahoo.no
CI brukere: 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

LOKALLAGSLEDERE
HLF ASKER:

SOSIALE MEDIER OG
INTERNETT

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:
kirsten.alheim.larsen@gmail.
com

FØLGENDE LAG HAR EGNE
GRUPPER PÅ FACEBOOK:
- HLF Asker

HLF INDRE FOLLO:

- HLF Bærum

Leder: Mathis Gundersveen
Tlf: 412 30 730
Epost:
mathisgundersveen@gmail.c
om

- HLF Ytre Follo

HLF YTRE FOLLO

- Likemennenes forum

Kontaktperson: Eva
Bliksvær
Tlf: 979 34 565
Epost:
karius1943@outlook.com

- HLF Akershus
- HLF Akershus

- Forum for yrkesaktive
hørselhemmede
Meld dere på som venn, og følg
med!
Merk at alle lokallag også har
sider under

NITTEDAL
Leder: Ingar Larsen
Mobil: 930 03 634
Epost: i-gl@online.no

NEDRE ROMERIKE
Leder:
Sidsel Borgen
Mob.: 900 36 136
Epost:
sidselborgens@gmail.com

MIDTRE ROMERIKE
Leder: Solveig Bakker
Tlf: 901 04 991

ØVRE ROMERIKE
Leder: Ottar Aasen
Tlf: 911 51 909
Epost: lederrom@gmail.com
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https://www.hlf.no/hlflokalt2/hlf-akershus/

Disse sidene blir mer og mer
viktige å følge med på. Turer
og arrangementer vil bli
annonsert her.

Returadresse: «Stikka Vår» v/Jan Erik Berg, Eikeveien 58, 1384 Asker

Har du behov for hjelpemidler? Ta kontakt
med hørselskontakten i din kommune
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 til:
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
Postboks 6652 Etterstad
0609 Oslo

Navn:____________________________________
Adresse:__________________________________
Postnr.-/Sted:_____________________________
Fødselsdato:______________________________
Tlf.nr.:____________________
Epost:___________________________________
Kontingentsatser:
Hovedmedlem: Kr. 475,Familiemedlem/ungdom: Kr. 300,Skoler/institusjoner: Kr. 475,12

Tunghørt
Tinnitusrammet
Meniererammet
Døvblitt/sterkt tunghørt
Foreldre til hørselsh. barn
Ungdom (blir med i HLFU)
Yrkesaktiv

