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Ut i fra alle gode ideer og 

tanker om hvordan vi kan 

drive lokal- og fylkeslaget 

videre fremover, og den 

entusiasmen som ble vist på 

medarbeidersamlingen nå, 

så tror jeg dette blir et 

spennende og 

begivenhetsrikt år! 

 

Så vil jeg ta opp et 

«hjertesukk» fra Jan Erik : 

Han mangler stoff til 

«Stikka Vår» ! 

På årsmøtet i vår ble det 

ytret ønske om at vi skulle 

prøve å gi ut 3 utgaver av 

bladet pr. år, men hvis ingen 

sender inn stoff til bladet, så 

må vi gå tilbake til bare 2 

utgaver pr. år. Så hvis vi 

ikke skal det, så send inn: 

informasjoner, annonser, 

stoff, og bilder fra møter, 

turer, osv.  

 Så vil jeg takke for et 

interessant år, og ønske alle 

medlemmer, også i HLFU, 

og foreldre/barn laget en  

 

RIKTIG GOD JUL, OG ET 

GODT NYTT ÅR ! 

 

 

LEDERENS HJØRNE 

 

Et år er snart over - - - du 

verden som tiden går ! 

Likepersonsamling er 

overstått, campingvogna er 

satt på vinterlager, og nå er 

medarbeidersamlingen også 

overstått, og det snør !!! 

Mye tyder da på at vinteren er 

på vei, og snart er det jul, og et 

nytt år begynner. 

 

Et nytt år - - - oi, oi, - -  da må 

vi jo begynne å tenke på det 

kommende årsmøte, og alle 

forberedelser som det krever!  

Valg, valgkomiteer, tid og sted 

for årsmøtene, 

årsberetningene,  regnskap, 

planer for neste år, budsjetter 

og div. søknader om tilskudd 

osv. 

 

 

Ansvarlig utgiver:  

HLF Akershus 

 
Leder: Terje W. Andersen 

Mobil: 911 68 688 

Email: twa@evoll.no 

Nestleder: Oddvar Arntsen      

Mobil: 901 78 116 

Email:  odarnts@online.no 

Sekretær: Nina Østreng  

Mobill: 932 55 132 

Email: nina.ostreng@gmail.com  

Kasserer: Dot Elisabeth Bergh 

Mobil: 418 07 247 

Email:  dot@dotbergh.no 

Studieleder: Sylvie Simonsen 

Mobil: 930 08 499 

Email: 

hlfakershusstudieleder@outlook.com 

  

Styremedlemmer:  

Unni B. Hellehaugen 

Mobil: 926 06 842 

Email:  unnibohe@hotmail.com    

 

Grethe Eltoft Molina 

Tel: 922 87 988 

Email: gmolina1@live.no  

 

Ole Johan Oterholm 

Tel: 900 58 306 

Email: o-jot@online.no 

 

Redaktør:Jan Erik Berg 

Eikeveien 58,1384 Asker 

Mobil: 913 94 059 

Email: jan_erik_berg@yahoo.no, evt             

jan.erik.berg49@gmail.com 

 

Redaksjonkomite: 

 Jan Erik Berg,   

 Asbjørn Rønne 

 Oddvar Arntsen (fra styret) 

 

Lokallagene annonserer gratis. 

 

Forsidebildet er hentet fra Asker 

Sentrum sin Facebookside 

 

Redaksjonen forbeholder seg retten til 

å forkorte/endre innsendte innlegg. 

Produsert av Netprint as, Oslo 

  

Deadline for neste nummer er 7. 

mars 2017 

 

ANNONSEPRISER: 

Det er mulig å kjøpe seg annonse  

Helside (210x297mm):   kr. 5000 

Halvside (148x210mm): kr. 3000 

Kvartside(105x148mm): kr. 2000 

 

Et lite sukk fra redaktøren denne gang. Det var vanskelig å få inn stoff 

til dette nummeret. Så Fylkeslaget måtte purre. Det har vært gitt ut 3 

nummer i 2016, så det er kanskje for mye?  

Satser på et år med mye godt stoff i 2017. 

Ønsker et riktig god jul, og et godt nytt år! 

 

REDAKTØRENS HJØRNE 

 

LEDERENS HJØRNE 

mailto:dot@dotbergh.no
mailto:gmolina1@live.no
mailto:o-jot@online.no
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BRISKEBY SKOLE 60 ÅR 

Briskeby Skole feiret lørdag den 17. september, 

sitt 60-årsjubileum. Det var en åpen dag på 

formiddagen og festmiddag på kvelden. 

Middagen ble holdt på Scandic Hotel i Drammen. 

Mange hadde møtt fram for å hylde jubilanten. 

Stikka Vår gratulerer med vel overstått 

 

 

STYRESEMINAR 
 
HLF Øvre Romerike avholdt 
personalseminar i Charlottenberg 9. og 10. 
september. 

 

 
 
Her fikk vi behandlet driften resten av året, 
men ikke minst fikk vi tidfestet alle 
arrangementer for 2017. Driften vår ble 
diskutert og budsjett og regnskap ble 
gjennomgått.  
Det viktigste ved et personalseminar er 
den sosiale bit som gjør at vi får tid til å bli 
bedre kjent med hverandre. HLF Øvre 
Romerike har god erfaring med slike treff. 

 
Ottar Aasen 

 

 

  
Styre i HLF Midtre Romerike avholdt  
medlemsmøte på Lykkebo tirsdag 11. 
oktober 2016  
Vi hadde besøk av Are Greibrokk fra 
Lindeberg, som viste film og fortalte om  
øreoperasjonen han hadde vært igjennom. 
Are hadde fått vite at han hadde noe  
som kalles otosklerose, som vil si at 
stigbøylen vokser fast mot det indre øret.  
Dette gjør at lydbølgene beveger seg tregere 
og hørselen svekkes.  
I operasjonen erstattes stigbøylen med en 
protese som er 6 mm lang og 0,4 mm  
tykk. Hele operasjonen var gjort på 20 min.  
25 lydhøre medlemmer fikk god informasjon 
om et interessant tema.  
Det ble det servert kaffe og kaker. Videre 
hadde vi loddsalg med mange flotte  
gevinster. 

Lokallaget og medlemmene 

HLF Nedre Romerike har mange 

medlemmer.  

De vanlige medlemsmøtene er ikke av 

interesse eller passer for alle grupper, og 

vi vil gjerne finne andre aktiviteter eller 

møtepunkter som passer for flere. 

For å lage et mer variert og bredere 

aktivitetstilbud, skulle vi hatt med flere til 

å arrangere dette. Med andre ord: Vi 

trenger flere i styre og utvalg – fra flere 

aldersgrupper! 

Hvis dere har ønsker eller ideer, eller vil 

være med å legge til rette for 

møtepunkter, så ta kontakt med styret i 

laget vårt v/ Sidsel Borgen, telefon 900 36 

136. Eller send en e-post til 

hlf.nedre.romerike@gmail.com.  

 

mailto:hlf.nedre.romerike@gmail.com
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Nytt fra HLF Bærum 

 

I september holdt vi styreseminar på Holmen Fjordhotell. Hovedformålet med seminaret 

var tosidig:  

a) Hvordan forbedrer vi arbeidet vårt og tilbudet til medlemmene?  

b) Planlegging av arbeidsåret 2017. 

Seminaret ble innledet av Jorunn Fredheim, organisasjonskonsulent i HLF over temaene: 

«Hvordan bli et aktivt lag og hva slags aktiviteter skal vi ha?» og «Hvilken rolle skal 

lokallagene ha?» Fredheims foredrag inspirerte til gode og nyttige diskusjoner og arbeid som 

munnet ut i et godt grunnlag for neste års aktiviteter i HLF Bærum. 

I høst har vi arrangert iPadkurs for nybegynnere på Bekkestua bibliotek. Kurset gikk over 

to dager i uken i tre uker.  Deltagerne fikk opplæring i grunnleggende bruk av iPad, e-post og 

fotografering og framvisning av bilder. Det ble tre hyggelige uker med flotte og veldig 

interesserte deltagere. Vi starter opp et nytt kurs i løpet av januar/februar 

Tidlig i oktober 

arrangerte vi åpent 

møte på Bekkestua 

bibliotek. Et godt besøkt 

møte fikk høre et godt 

og informativt foredrag 

av professor em. Eva-

Signe Falkenberg 

om tinnitus og 

tinnitusbehandling. 

 

«Teleslyngegeriljaen» 

er arbeidsgruppe vi har 

opprettet for kontroll av 

teleslyngene i alle saler 

og møterom i Bærum.  

Gruppen som ledes av 

Marit Nalum Molund og 

Dag Nøglegaard, 

gjennomgår og tester 

alle lokalitetene og 

rapporterer alle mangler og avvik tilbake til kommunen. Gjennomgangen vil ta tid men vi 

håper at resultatet vil bli gode forhold for alle med hørselshemming i Bærum! 

Kan du tenke deg noen timer frivillig arbeid for hørselssaken? Vi trenger bistand til å 

arrangementer som medlemsmøter og hørseltesting. Vi lover noen hyggelige timer og litt 

ekstra opplæring om nødvendig. Ta kontakt med Kirsten Alheim Larsen på e-postadresse: 

kirsten.alheim.larsen@gmail.com   

Deltagere og instruktører: foran fra venstre: Gunnar, Sigrun, Reidun, 

Astrid, Nils og Kirsten. Bak: instruktørene Tone Frydenberg og Bente 

Svendsgam. Dag Nøglegaard som ikke er avbildet deltok også som 

instruktør. 

 

mailto:kirsten.alheim.larsen@gmail.com
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Erfaringskonferansen ble åpnet ved jazz-rock musiker Knut Værnes. 

Etter en flott musikkopplevelse fortale Knut om sin tinnitus og veien til mestring av denne. 

 

130 personer, ØNH-spesialister, fagpersoner for helseinstitusjoner, HLF Briskeby og HLF’ere satt 

spente og ventet på erfaringskonferansens viktigste foredragsholder, Pawel J. Jastreboff. 

 

Professor Pawel J. Jastreboff og han kone Margaret har siden 1984 forsket på metoder for mestring 

av tinnitus, hyperakusis(lydoverfølsomhet ) og misofoni(lydirritasjon for enkelte lyder). Etter mange års 

forskning har de kommet frem til metoden – TRT, Tinnitus Retraining Teraphy som er den 

grunnleggende arbeidsteori for mestring av tinnitus.  

TRT-metoden består av lytting, rådgivning og lydterapi. 

For en pasient er det meget viktig at første møte med tinnitus-behandleren oppleves positivt og trygt, 

slik at behandlingen blir et godt resultat. 

Jastreboff fremhevet at det er viktig å få pasienten til å forstå at behandlingen vil ta tid og at 

tinnituslyden ikke blir borte men at den ikke lenger vil være et problem. 

 

Jastreboff gjentok flere ganger under foredraget at det er utrolig viktig at behandleren aldri må 

komme med negativ rådgivning. Det er de negative tankene som gjør tinnitus til et problem. 

 

Jastreboff’s råd til tinnitus- og 

hyperakusisrammede; 

 Unngå stillhet. 

 Ikke få panikk. 

 Det finnes flere metoder for å 

dempe tinnitus. 

 Ta kontakt med en anbefalt og 

god behandler. 

 Unngå overbeskyttelse av ørene. 

 

Dag Sunde, ØNH-spes. fra Molde 

Sykehus fortalte om Moldemodellen som 

er basert på Jastreboff’s TRT-metode for 

tinnitusrammede. 

Aslaug Lunde fra HLF Briskeby la frem 

hva Briskeby kan tilby av rehabilitering og 

kurs for tinnitusrammede. 

Steinar Birkeland fra HLF fortalte kort om 

status for behandlings- og 

rehabiliteringstilbud for tinnitus. Fra første TRT-behandlingstilbud  i 1997 til alle tilbudene vi har i 

dag….om de er gode nok. 

ØNH overlege Haakon Arnesen ved St. Olavs Hospital informerte mer om behandlingssteder. Han la 

klart frem at landets fastleger ikke kan nok om tinnitus og trenger skolering . Det skal derfor lages et E-

kurs om tinnitus for fastleger. 

 

WHO (Verdens helse organisasjon) var med oss på storskjerm via Skype. 

WHO slår alarm og kan vise til undersøkelser som sier at 1,1 milliard unge mennesker står i fare for å 

få hørselsskader og tinnitus, som følge av høy lyd rett i øret. 

Det skal arbeides med å sette ned en standard dB-nivå på lyd-medier verden over.  Det ble vist til 

Frankrike som har gjort dette. 

 

Under konferansen fortalte flere fra sine erfaringer med tinnitus som ”følgevenn”. 

Her kan nevnes Biskop Per Arne Dahl, Siri Kooymann, Torbjørn Andersen. 
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Irene Svennevik 

Informasjon fra Medarbeidersamlingen - HLF Akershus 2016. 

HLF Akershus avholdt sin årlige Medarbeidersamling 5 -6. nov. 2016, på Scandic Hotell Asker. 

Det var 29 medlemmer, fra alle lokallagene, også 1 fra HLFU, og 1 fra Foreldre/Barn gruppa.  

Programmet var som følger: 

 

Lørdag 5. nov.: 

Trym Helbostad fra HLF lærte oss å bruke lydgangen. 

Søking på medlemslistene i fylkeslag og lokallag, 

hvordan vi kunne sende mailer til medlemmer med e-

post adresse osv. 

Hvordan vi kunne gå inn på lokallagenes hjemmesider 

for å finne informasjon som var lagt ut der. Hvordan vi 

kunne gå inn og lese «Din Hørsel» og  «Stikka vår» og  

Så ble vi vist hvordan vi kunne finne en masse 

informasjon fra HLF sentralt som var lagt ut på 

lydgangen. 

 

Deretter ble vi delt inn i grupper som fikk  

gruppeoppgaver, som gikk ut på  å bruke lydgangen 

praktisk til å finne forskjellige informasjon, på egne 

medbrakte PC/nettbrett. 

 

En 

person 

fra hvert lokallag hadde sagt seg villige til å begynne å 

redigere og legge ut stoff på hjemmesidene sine. Irene 

Svennevik holdt et eget kurs for disse på lørdagen. 

Alle var enige i at dette hadde vært en lærerik dag. 

Dagen ble så avsluttet med en meget god middag. 

 

På søndagen hadde vi igjen gruppearbeid under tittelen 

«Veien Videre ?????» 

Tanker 

og ideer om hvordan vi skulle drive lagene videre for å 

få nye yngre personer interessert i å overta styreverv. 

Det ble diskutert heftig i gruppene, og det kom inn 

mange meget interessante forslag, og spesielt fra 

HLFU representanten, som kom med mange ideer om 

hvordan de yngre kunne tenke seg at lagene ble 

drevet. 

Disse ideene ble samlet inn av styret, skal 

gjennomgås, og bli et arbeidsdokument for nye 

kursideer, og nye prioriterte oppgaver i 2017. 

 

Kurset ble avsluttet etter en god lunsj på søndag.  

Terje 
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HLF Asker inviterer til julebord på Leangkollen 

Hotel, mandag den 5. desember kl. 18.00. 

Vi starter med en aperitif Det blir tradisjonell 

juletallerken. Per Klev spiller trekkspill. 

Egenandel for medlemmer er kr. 300,-. Andre kr. 

450,- 

 

Påmelding til Jan Erik Berg, senest den 30. 

november. 

 

VELKOMMEN! 

 
 

HLF ASKER HADDE PÅ PLANLEGGINGSSEMINAR I TALLINN. 

Styret i HLF Asker dro, i slutten av august på planleggingsseminar til Tallinn. Det å samles 

på ett hotell og overnatte, er en veldig effektiv måte å jobbe på, samtidig blir også 

styremedlemmene bedre kjent med hverandre. Prismessig er det også gunstig i forhold til 

hotell i Norge, eller på Kielfergen. Vi ankom Tallinn midt på dagen, første dag, jobbet fra 

morgen til kveld andre dagen, og reiste hjem på formiddagen tredje dagen. Det ble 

utarbeidet en arbeidsplan som vi tar status på, på hvert styremøte.   
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  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 

 

Høreapparatbrukere: 

Ottar Aasen, Tlf: 911 51 909 

 

Høreapparatbrukere og Tinnitus: 

Terje Andersen, Tlf: 91168688 

 

Tinnitus: 

Ole-Johan Engstad  

Tlf: 97525288 

 

Tinnitus: 

Rita Tærud, Tlf: 63952256 

 

HLF Asker  

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 (Under godkjennelse) 

tlf. 942 33 753  
Sjåstadveien 52, 3400 Lier 

epost: vibeke_bryn@hotmail.com 

 

Marit Lein fullfører sin opplæring om 

kort tid 

 

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 

 

CI-brukere 

Adriana H.M. Schmidt 

Tlf: 64 94 21 28 

Mobil: 901 86 219 

 

Tinnitus og Yrkesaktive 

Irene Svennevik 

Tlf: 915 42 644 

e-post: 

Irenesvennevik@yahoo.no 
 

LIKEPERSONER – HLF AKERSHUS 

mailto:nina.ostreng@gmail.com
mailto:hans.petter.ostreng@gmail.com
mailto:inger.helene.fagersand@gmail.com
mailto:sidselborgens@gmail.com
mailto:mbrandstveit@yahoo.no
mailto:vibeke_bryn@hotmail.com
mailto:tone.frydenberg@yahoo.com
mailto:mdo-rei@online.no
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ÅRSMØTER 2017 
 

HLF ASKER 
HLF Asker innkaller til årsmøte torsdag den 9. februar, 

kl. 18.30 på Asker Seniorsenter. 

Saker som ønskes behandlet må være innsendt til 

leder senest den 20. januar 2017 

 

HLF BÆRUM 
Årsmøtet er fastsatt til 14. februar. Møtestedet blir 

informert sammen med innkallingen 

 

HLF NEDRE ROMERIKE 
ÅRSMØTE og MEDLEMSMØTE  

avholdes torsdag 19. januar 2017 kl. 18.00  

på Måsan aktivitetssenter i Kjerulfsgate 38 i 

Lillestrøm. 

Saker må sendes styret  v/ Sidsel Borgen innen 

1. januar 2017. 
Adr.: Skjelvervn. 1a, 2000 Lillestrøm  Epost: 

hlf.nedre.romerike@gmail.com 

Det blir sosialt samvær med bevertning, salg av 

batterier og utlodning. 

VELKOMMEN! 

 

Kjære medlem  

E-postadresser 

Det er mange medlemmer som har oppgitt e-

postadresse til medlemsregisteret. Dessverre er 

det mange adresser som inneholder feil. Årsakene 

til det kan være flere. En kan være at en har byttet 

til en annen adresse, og ikke varslet HLF sitt 

medlemsregister om det. 

De gangene vi har forsøkt å sende ut e-poster til 

medlemmer, har omtrent en femtedel ikke kommet 

fram på grunn av feil.  

Meldinger på e-post  er veldig greit, men det blir 

vanskelig når adressen ikke virker… 

Derfor er det viktig for oss at dere melder fra om 

nye adresser! 

Sidsel Borgen 
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HLF ØVRE ROMERIKE 

Redaksjonen har ikke mottatt  aktivitetsplan 
 

HLF Midtre Romerike 
 
Redaksjonen har ikke mottatt aktivitetsplan  

HLF Nedre Romerike Medlemsmøter 

våren 2017 
 

19. januar  – Årsmøte og medlemsmøte  

    kl    18.00 

16. februar  – Medlemsmøte kl 18.00  

16. mars  – Medlemsmøte kl 18.00 

20. april – Medlemsmøte kl 18.00 

– Tema for møtene er ikke bestemt. 

Møtested:  

Måsan aktivitetssenter i Kjerulfsgate 38, 

Lillestrøm. 

Vi har bevertning, utlodning og batterisalg 

på møtene. 

Møtene annonseres også i Romerikes 

Blad og på nettsiden: www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-

akershus/lokallag/hlf-nedre-romerike2/ 

 
HLF INDRE FOLLO 

VEILEDNINGSKONTORET I 
SERVICESENTERET, KIRKEVN 3. SKI: 
Åpent fra 11.00 – 13.00 - mandager 

 

LANGHUS BO- OG SERVICESENTER.  
Har besøk av likeperson – torsdagene: 
 
KOLBOTN ELDRESENTER har besøk av 
likeperson 1. onsdag hver måned,  
GREVERUD DAGSENTER får besøk ved 
behov, ca. 5 – 8 ganger pr. år. 
 
Vi selger batterier, gir råd og hjelper med 
mindre problemer. HLF Indre Follos 
likepersoner kan også treffes pr. telefon/e-
post: 
Marit Domben Reiakvam   :   
928 38 140  mdo-rei@online.no 
Unni Botheim Hellehaugen:  
926 06 842 unnibohe@hotmail.com 

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

 

 

HLF Ytre Follo – årsplan for 2016 

Redaksjonen har ikke mottat oversikt over 

aktiviteter.  

ARRANGEMENTER MM 

HLF ASKER 

5. desember: Julebord 

I januar forsøker vi med et medlemsmøte 

Årsmøte: 9. februar 

 

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 

HLF Bærum vil arrangere flere iPad-kurs i 
løpet av vinteren og våren. 
 
Dato for aktiviteter er pr. i dag ikke fastsatt, 
bortsett fra årsmøtet den 14. februar 
 
Følg med i lokalpressen 

 

 

Lagene annonserer sine aktiviteter i 

lokalpressen, på HLF-nettsider, 

Facebook og Text-TV. 

Følg med i disse mediene. Fyldigere 

oversikt kommer nok i nr. 1 2017 

http://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-akershus/lokallag/hlf-nedre-romerike2/
http://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-akershus/lokallag/hlf-nedre-romerike2/
mailto:mdo-rei@online.no
mailto:unnibohe@hotmail.com
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  LOKALLAGSLEDERE 

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:  
kirsten.alheim.larsen@gmail.
com 
 

 

HLF INDRE FOLLO: 

 

Leder: Mathis Gundersveen 

Tlf: 412 30 730 

Epost: 

mathisgundersveen@gmail.c

om 

 

HLF YTRE FOLLO 

 

Kontaktperson: Eva 

Bliksvær 

Tlf: 979 34 565 

Epost: 

karius1943@outlook.com 

 

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 

 

 

 

 

SOSIALE MEDIER OG 

INTERNETT 

 

FØLGENDE LAG HAR EGNE 

GRUPPER PÅ FACEBOOK: 

- HLF Asker 

- HLF Bærum 

- HLF Ytre Follo 

- HLF Akershus 

- HLF Akershus 

- Likemennenes forum 

- Forum for yrkesaktive 

hørselhemmede 

Meld dere på som venn, og følg 

med! 

Merk at alle lokallag også har 

sider under 

https://www.hlf.no/hlf-

lokalt2/hlf-akershus/ 

Disse sidene blir mer og mer 

viktige å følge med på. Turer 

og arrangementer vil bli 

annonsert her. 

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 

 

 

mailto:mathisgundersveen@gmail.com
mailto:mathisgundersveen@gmail.com
mailto:karius1943@outlook.com
mailto:sidselborgens@gmail.com
https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-akershus/
https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-akershus/
mailto:hlfaofl@gmail.com
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 Returadresse: «Stikka Vår» v/Jan Erik Berg, Eikeveien 58, 1384 Asker 

INNMELDINGSSKJEMA TIL HØRSELSHEMMEDES 
LANDSFORBUND (HLF). 
Sendes til: 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 
Postboks 6652 Etterstad 
0609 Oslo 

 
Navn:____________________________________        Tunghørt 
Adresse:__________________________________        Tinnitusrammet 
Postnr.-/Sted:_____________________________        Meniererammet 
Fødselsdato:______________________________ 
Tlf.nr.:____________________ 

       Døvblitt/sterkt  tunghørt 
       Foreldre til hørselsh. barn 

Epost:___________________________________        Ungdom (blir med i HLFU) 
Kontingentsatser:        Yrkesaktiv 
Hovedmedlem: Kr. 475,-   
Familiemedlem/ungdom: Kr. 300,-  
Skoler/institusjoner: Kr. 475,-  

 

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  
 

 

Har du behov for hjelpemidler? Ta kontakt 

med hørselskontakten i din kommune 


