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Tillitsvalgte og likemenn i HLF Akers-

hus ser fram til jubileumsfeiringen 7.-

9. november. Vi skal få påfyll av nye 

kunnskaper, og vi skal bli motivert og 

inspirert til fortsatt frivillig innsats til 

beste for hørselssaken. Vi skal på den 

sosiale arena pleie gammelt venn-

skap, og vi skal ikke minst knytte til 

oss nye kontakter som gir grobunn 

for nye venner. Kort sagt: Vi gleder 

oss! 

I inneværende år er det i regi av fyl-

keslaget kurset ytterligere 12 med-

lemmer som nå kan betjene testut-

styret i campingvogna vår, og rundt 

500 personer er blitt hørsels testet. 

Mange har måttet innse at tiden for 

vurdering av høreapparat var kom-

met, like det eller ei, men ganske sik-

kert til beste for dem selv og ikke 

minst for deres familie/omgivelser. I 

kjølevannet av testene er det også 

vervet en del nye medlemmer til HLF. 

Årets  forslag til statsbudsjett er nå 

lagt frem, og vi kan med glede regist-

rere at hørselssaken ser ut til å kom-

me godt ut av det. Bevilgningen til 

høreapparater foreslås økt med 60 

millioner kroner, og det foreslås 13 

millioner friske kroner til utvikling av 

tale gjenkjennings program som kan 

brukes både i tolking og til teksting av 

direktesendte TV-programmer. Dette 

er virkelig noe våre medlemmer 

etterspør. I tillegg vil den vanlige tol-

ketjenesten og tolk på arbeidsplassen 

styrkes. Bra! 

Fylkets lokallag har jobbet bra også i 

dette året. Kurs, medlemsmøter, like-

mannsarbeid og turer, til nytte og 

hygge for medlemmene. Takk også til 

fylkesstyret for god innsats og godt 

samarbeid gjennom året. 

På vegne av fylkesstyret ønsker jeg 

alle medlemmene våre en god jul og 

et godt nyttår. 

Beste hilsen 

Siri Thrane-Nielsen 

REDAKTØRENS HJØRNE 
 

 

Da er det igjen blitt høst, etter en utro-

lig flott sommer. Lagene har for lengst 

startet sitt arbeid.  

I slutten av september startet jeg mitt 

arbeid med dette bladet. Hadde en 

pause i begynnelsen av oktober da jeg 

var på ferie. Hadde håpet at det skulle 

komme inn mye stoff i løpet av den 

perioden 

Det kom inn en del, men jeg hadde øns-

ket mer. Derfor er måtte jeg finne annet 

stoff. Dette fyllstoffet er lagt inn på side 

12 og i noen andre sider 

Neste nummer som utkommer rett før 

påske vil være preget av en reportasje 

fra 25-årsjubileet som markeres den 7. 

november og som vanlig oversikt over 

nye styrer, lokalt og i fylket- 

 

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig 

god jul og et god nytt år! 

Jan Erik Berg  
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MED HLF ASKER OG BÆRUM PÅ TUR TIL HALDENVASSDRAGET. 

HLF Asker arrangerte den 23. august en dagstur til Haldenvassdraget. Det var deltakere både fra Asker og Bærum I 
alt var vi 48 forventningsfulle deltakere som om morgenen dro avsted mot Ørje. Vi startet i Asker kl. 08.00, og pluk-
ket opp deltakere i Sandvika og Bekkestua.  

Vi kjørte til Ørje, og tok av ned til Strømsfoss. Her gikk vi om bord. På turen ned til Halden (Tistedal brygge), fikk vi 
servert laks. Vi hadde en fin tur nedover, og passerte flere sluser. Den største var Brekke sluser, med 4 slusekamre, 
og en løftehøyde på 26,6 m.  Brekke er Nord-Europas høyeste sluseanlegg. Båtturen tok i underkant av 4 timer.  

Etter båtturen kjørte vi til Nordby kjøpesenter i Sverige, og fikk handlet litt, før vi kjørte hjemover. 

 

 



4 

75 datakurs! 

Fra en sped begynnelse i 2009 til i høst har HLF Øvre Romerike gjen-

nomført 75 datakurs for seniorer. 

Det begynte som et tilbud til våre medlemmer, men har etter hvert 

spredt seg. I samarbeid med Eidsvoll Frivillighetssentral og Gladbakk 

aktivitetssenter har mellom 500-600 deltagere fått en kjennskap til 

dataverdenen. Vi har etter hvert laget fem kurshefter som tekstbe-

handling grunnkurs og viderebehandling, internett-mail-bank, billed-

handling og fotobok og slektsgransking. 

Det er 6-8 deltakere pr. kurs med  tre lærere slik at alle får tett oppføl-

ging og det har nok vært noe av suksessen. Man trenger ikke sitte lenge 

før man får hjelp. 

Vårsesongen 2014 på  

Øvre Romerike. 
 

På Øvre Romerike hadde vi  i april lagsmøte på Årnes 

hvor temaet var: «Stell av egne høreapparater». 30 

personer møtte opp. Som vanlig var det god serve-

ring og godt åresalg. 

Lagsmøtet i mai på Råholt var det hyggekveld med 

spørrekonkurranse, informasjon, servering og åre-

salg. 35-40 personer deltok ivrig 

Vårsesongen ble på tradisjonelt vis avsluttet på Byg-

detunet med rømmegrøt, kaker og kaffe. Det var en 

liten omvisning for de som ville på tunet med guide. 

Været var brukbart og ca. 40 personer  koste seg.  

Ellers var våren preget av Grunnlovsjubileet. Vi had-

de stand med hørselsvogna sammen Diabetesfore-

ningen og LHL. Stand hadde vi også hos Posten på 

Lørenskog med testing av hørsel. 

Vi føler selv at vi har hatt et godt halvår med gode 

tilbakemeldinger. 

Onsdag sist uke startet kurset 
«Moderne høreapparater» i 
kantina på Nittedal rådhus. 
– Vi har tolv deltakere, og 
flere har vi ikke plass til, sier 
kursansvarlig Ingar Larsen i 
Hørselhemmedes Landsforbund 
(HLF) Nittedal. 
Kurslærer er audiograf 
Gunn Skoglund fra Drøbak. 
– Hva er et moderne høreapparat? 
– Det er små datamaskiner 
med åpen plattform og mye tilleggsutstyr. 
Noe av det siste 
som har kommet er høreapparat 
som du kan styre med Iphone 
5s, sier Skoglund. 
Ingar Larsen demonstrerer 
sin maskin. 
 

– Her kan jeg velge ulike programmer, 
som blant annet regulerer hvor mye 
bakgrunnsstøy jeg tar inn, forteller 
Larsen, og trykker på en liten svart 
boks som henger i ei snor rundt 
halsen. 
– Jeg kan stille inn på teleslynge, 
velge handsfri telefon eller få TV-
lyden rett i øret. Men da blir kona sur. 
Da hører jeg bare TV-en, fortsetter 
han. 
Kurset gikk over tre kvelder 
og ble avsluttet onsdag den 17. sept. 
 
KURSLEDERNE. (Bildet til høyre) 
Kurslærer Gunn Skoglund og 
kursansvarlig Ingar Larsen i 
rådhuskantina rett før de onsdag 
sist uke ønsket deltakerne 
velkommen til kurset om hørsel 
og moderne høreapparater 

KURS - ”MODERNE HØREAPPARATER” HOS HLF NITTEDAL 

Tolv godt voksne nittedøler sitter i disse dager på skolebenken for å lære om hørsel og moderne 
teknologi for å høre bedre. Kurset gikk den 3., 10. og 17 september 

Artikkelen er hentet fra avisen”Varingen” den 10. september  
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HLF AKERSHUS ER 25 ÅR! 

HLF Akershus har bestått i 25 år. Dette blir feiret på Vettre Hotell i Asker  fredag den 7. november.  Det vil også bli 
holdt kurs for likemenn og en medarbeidersamling for styrene i lokallagene i Akershus. 

Vi vil komme tilbake til dette i neste nummer av Stikka Vår. Da blir det reportasjer med tekst og bilder. 

 

 

 

HØRSELSTESTING I ASKER. 

HLF Asker har  anskaffet  eget utstyr for hørselstesting. Derfor har vi ikke hatt campingvognen til HLF 
Akershus før nå, men bedre sent en aldri. Vi fikk til en Stand i Asker 
den 30 august. Det ble en god opplevelse for HLF Asker. Kølapper til 
hørselstest ble delt ut og denne gangen var det flere yngre i køen. 
Audiogrammet ble lest og veiledning gitt til hver enkelt. Vår ordfører 
Lene Conradi kom på besøk og roste vårt frivillige arbeid. Vi i HLF-
Asker kjente i hjertet hvor viktig vårt engasjement for hørselssaken 
er.        

Ref : Brit Mari Sande 

På bildet til høyre ser vi Asbjørn Rønne, som foretar testene. 

Under: Oddvar Arntsen, Vibeke Bryn, Brit Mari Sande og Heidi Arntsen 

Under er  ordfører i Asker avbildet sammen med Oddvar Arntsen, Brit Mari Sande og Vibeke 
Bryn. Under  i midten Bjørg Madsen og Ingrid Rønne 
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BLI MED PÅ JULETUR MED HLF ASKER OG HLF BÆRUM 

 

HLF Asker arrangerer, i samarbeid med HLF Bæ-
rum, dagstur til Villmarksenteret i Finnskogen, lør-
dag den 6. desember. Det blir avgang fra Asker sta-
sjon kl. 08.30, fra Sandvika, kl 08.40, og fra Bekke-
stua kl. 08.50.  

Finnskogens dype skoger gjemmer mye uforklarlig. 
Finnenes naturkunnskap bidro til at de ble oppfattet 
som trollmenn og i dag finnes nesten uendelig med 
fortellinger om overnaturlige hendelser, trolldom og 
mystikk.  

Noen steder vi kan besøke vil få oss til å innse at på 
Finnskogen går det en grense av et annet slag…. 

Finnskogen Villmarksenter ligger langs grensen til 
Sverige fra Magnor til Trysil, og har en spennende 
kulturhistorie fra finneinnvandringen. 

På Finnskogen finner vi vakker natur med igjenfros-

ne sjøer og bølgende, skogkledde åser fulle av mystikk og 
trollskap. Vi får kanskje høre om Ola Porkalas fiolin som lå 
uskadet i jorda i 50 år, om Korset på Røjden – et kors i gres-
set som aldri gror igjen, og kanskje flere forunderlige historier. 

På vår førjulstur til Finnskogen blir vi ønsket velkommen til 
dette spennende reisemålet. Ved ankomst får vi servert jule-
grøt med mandel og saft. Etterpå spilles det julemusikk (ikke 
levende musikk). Det blir mulighet for en svingom eller kan-
skje gang rundt juletreet. 

Til avtalt tid samles vi til julemiddag. Det blir juletallerken med 
ribbe og tilbehør, dessert og kaffe. 

 

Hjemveien legger vi om Snoka, hvor det blir mulighet for å handle litt, før vi fortsetter helt hjem. 

Priser: Egenandel, kr. 400,- for medlemmer og  ektefeller/samboer. Andre: kr: 600 

Prisen inkluderer: Busstransport, Julegrøt med mandel og saft, Juletallerken, dessert og kaffe 

———————————————————————————————————————————————————- 

Påmelding senest den 20. november til: Jan Erik Berg, Eikeveien 58, 1384 Asker, tlf. 913 94 059,  gjerne SMS 

e-post: jan_erik_berg@yahoo.no 

Beløpet må være innbetalt til HLF Asker, kto. 9100.19.42056 for at påmelding er endelig. 

Navn:______________________________________________________________________________medl. Ja / nei 

 

Navn:______________________________________________________________________________medl. Ja / nei 

  

Adresse:______________________________________________________________________________  

 

Postnr.:________Sted:_________________________________Tlf_____________  

 

Buss fra Asker______fra Sandvika_______ fra Bekkestua________  

 

Evt. matallergi:_________________________________________________________________________ 
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FØRJULSARRANGEMENT HOS NEDRE ROMERIKE 

Førjulsarrangement søndag 23. november 2014 

Ettersom det ikke ble noen jubileumstur til fjells, runder vi av året med en tur for medlemmer med ledsagere/venner 

til Bjørkesalen/Hildes gårdsbutikk på Ålgård i Sørum og til Ting av tre på Ar-

moen gård i Blaker i stedet. (NB Dette blir i stedet for medlemsmøtet 20. 

november!) 

Vi reiser med buss fra Lillestrøm busstasjon kl 10.30.  

 

På Ålgård får vi servert julegrøt før vi reiser videre til Armoen gård og Fjøs-

nissene. Der får vi kaffe og pepperkaker, og det er mange fine trevarer å få 

kjøpt. 

Deretter reiser vi tilbake til Hilde på Ålgård igjen, og får servert en deilig julemiddag. 

Det er også mulig å handle i Hildes gårdsbutikk. 

 

Buss tilbake til Lillestrøm busstasjon utpå ettermiddagen. 

Egenandel kr. 200. 

Vi har bestilt den største bussen til Gjerdrum turbil, med plass til 58 

passasjerer  

– så det er bare å melde seg på! 

 

Påmelding til Sidsel Borgen tlf. 900 36 136 / 63 88 10 26 innen 5. november. 

30 års jubileumsfest for HLF Ytre Follo 

HLF Ytre Follo inviterer sine medlemmer til et 30 års jubileum lørdag 14.mars, 2015. 
Jubileet skal holdes i Ås Rådhus kl.18:00. Det blir festmiddag, underholdning og åresalg.  
 
Egenandel kr. 300,-. 
 
Påmeldingsfrist 28.februar til Lilly Selberg, tlf.: 64 94 29 28, mob.:468 14 979 eller  
e-post: liselbe@online.no. 
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen. 

LITT JULEKRYDDER 

Men Ola, skriver du julekort allerede i april? - Ja, du skjønner, de legger på portoen 1.mai.  

Kan jeg få hund til jul, pappa? - Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!  

Det luktet deilig julemat. Huset var vasket og julepynten hengt opp. Juletreet sto stivpyntet i stua og alle barna hadde fått 
på seg penklærne. Mor åpnet vinduet og lyden av kirkeklokker fylte hele rommet. Da kom minstemann løpende og ropte: 
- Jippi! Nå kommer isbilen!  
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HLF Ytre Follo inviterer alle interesserte til kurs i ”Moderne høreapparater”. 

Kurstart: 15. januar  2015 kl 1800. 

Kursted:  Ås  (nærmere beskjed ved påmelding). 

Kurslærer:  Audiograf Gunn Skoglund 

Program: 

1.  kveld Torsdag 15. januar 
Kl. 18.00 – 21.00 Fremmøte - presentasjon - Velkommen 
    Ulike former for hørselstap 
    Audiogram, hva er det?  
    Hørselstesting/audiometri 
     Toneaudiogram og taleaudiogram 
    Talebanan Nedsatt taleoppfattelse 
 
2. kveld  Torsdag 22. januar 
Kl. 18.00 – 21.00 Hovedtyper av høreapparater   
    Hva ser audiografen på ved valg av apparat? 
    Hva kan du forvente av audiografen? 
    Høreapparatinnstilling, Hva skjer i høreapparatet? 
    Høreapparatforsterkning og støybegrensning. 
 
3. kveld Torsdag 29. januar 
Kl. 18.00 – 21.00 Renhold og stell 

 Hjelpermidler – hva trenger du? 
   Å leve godt liv med høreapparat – er det mulig? 
   Evaluering og Avslutning  
 
Pauser legges inn etter behov. Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
Kurspris: kr 300 for HLF-medlemmer og kr 500 for ikke medlemmer 
(betales ved oppmøte). 
 
Bindende påmelding til Sylvie Simonsen 93008499 (kun SMS) eller  
e-post sylvie@franksim.net  innen 7. januar 2015. 
 
Vennlig hilsen  
HLF Ytre Follo                                                                        

 

mailto:sylvie@franksim.net
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PÅ BÅTTUR PÅ OSLOFJORDEN MED MS ”RIGMOR” MED HLF BÆRUM 

Den 21. juni arrangerte HLF Bærum en båttur på fjorden utenfor Asker og Bærum. Medlemmer fra HLF Asker var 
invitert med. Det var en flott tur med masse god mat og hyggelig samvær. 

LITT MER JULEKRYDDER 

Hva fikk du til jul? 
- Et munnspill og det er den beste gaven jeg har fått. 

- Hvordan da? 
- Mamma gir meg en tier for hver dag som går, uten at spiller på det.  

Læreren: – Hva gjorde hyrdene da de hadde besøkt Jesusbarnet i stallen? 
Kari: – Jeg tror de skyndte seg hjem for å pynte juletreet.  

 Mamma, mamma, vi må ringe julenissen med en gang! 
- Hvorfor det? 

- Du må fortelle ham at jeg ikke ønsker meg bilbane allikevel. 
- Men, du har jo ønsket deg det i hele høst? 

- Jada, – men det står en helt ny bilbane innerst i kjellerboden!  
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HLF ASKER 
 
HLF Asker innkaller til årsmøtet den torsdag 19.2, kl. 18.30. Møtet holdes på Asker Seniorsenter - på Trekanten. 
 
Saker som ønskes tatt opp sendes til  lagsleder, Oddvar Arntsen, odarnts@online.no, senest den 3. februar 2015. 
 
Enkel bevertning 

 
Vel møtt! 

ÅRSMØTER 2015 

Innkalling til årsmøte i HLF Ytre Follo   
HLF Ytre Follo innkaller sine medlemmer til årsmøte onsdag 4. februar ved Moer Sykehjem kl. 18.00. Saker som øns-

kes tatt opp på årsmøte sendes leder, Grethe E. Molina, Sandåsstubben 16, 1540 Vestby. 

E-post: gmolina1@live.com innen 14.januar. Teleslynge. Enkel bevertning.   

Velkommen 

HLF Nedre Romerike 
 

holder ÅRSMØTE torsdag 15. januar 2015 kl. 18.00 på Trevar’n i Sagdalsveien 24 på Strømmen. 

Saker må sendes styret  v/ Sidsel Borgen innen 1. januar 2015. 

Adr.: Skjelvervn. 1a, 2000 Lillestrøm   

Epost: hlf.nedre.romerike@gmail.com 

HLF AKERSHUS 

HLF Akershus innkaller med dette til årsmøte lørdag 7. mars 2015 kl.  09.30 i FFO sine lo-
kale, Solheimveien 62 B, Lørenskog. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 7. februar 2015. 

 Saker sendes leder Siri Thrane-Nielsen,  Nedre Hagaveg 857, 1929 AULI 

E-post: siritn@online.no 

Tlf:        63 90 51 66 

Mob:    951 10 610. 

For øvrige lag, følg med i dagspressen! 

mailto:siritn@online.no
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FFOs Rettighetssenter 

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

FØLGENDE LAG HAR EGNE GRUPPER PÅ 

FACEBOOK: 

- HLF Asker 

- HLF Bærum 

- HLF Ytre Follo 

- HLF Akershus 

- HLF Akershus - 

Likemennenes forum 

- Forum for 

  yrkesaktive hørselhemmede 

Meld dere på som venn, og følg med! 
Merk at alle lokallag også har sider under 
www.hlf.no/Fylkes--og-lokallag/Akershus 

HER ER 25 ARTIGE FAKTA OM KROPPEN DU KANSKJE IKKE VISSTE NOE OM? 
 

1) Du bruker 150 kalorier i timen på å dunke hodet i en vegg. 

2) Fra vi blir født har kvinner bedre luktesans enn menn, noe som også er gjeldende resten av livet. 

3) Menn hikker oftere enn kvinner. 

4) Det minste beinet i menneskekroppen finner du i øret. 

5) Kvinner blunker dobbelt så ofte som menn. 

6) Vi mennesker har hele fem millioner hårstrå på kroppen, og kviser er talg som har hopet seg opp inni hårsekkene våre. 

7) Etter å ha spist et stort måltid vil du ha dårligere hørsel i en kortere tidsperiode etterpå. 

8) Forskere mener de har funnet ut at kvinner i faste forhold sover bedre enn single. 

9) Luften som presses ut av lungene når du hoster, kan komme opp i 96 km/t. 

10) Alle mennesker har sin unike lukt, bortsett fra eneggede tvillinger - de lukter det samme! 

11) Hver dag svelger du nesten en liter snørr. 

12) Du forbrenner 0,1 kalori når du slikker på et frimerke. 

13) Det er umulig å kile deg selv. Dette er fordi hjernen er bevisst på når og hvor du skal kile og derfor ignorerer følelsen. 

14) Tennene er den eneste kroppsdelen på mennesket som ikke klarer å reparere seg selv. 

15) Når man fyller seksti så vil 60 prosent av mennene og 40 prosent av damene snorke. 

16) Kroppens største indre organ er tynntarmen. Helt utstrakt er den over 6 meter lang. 

17) Mennesket er det eneste dyret ved siden av aper på planeten som har sex ansikt til ansikt. 

18) Størrelsen på øynene dine vil alltid være den samme fra du er født, men nesen og ørene dine vil aldri stoppe å vokse. 

19) Når du smiler bruker du 17 ulike muskler, og lager du rynker må du ta i bruk 43 forskjellige muskler. 

20) Fingernegler vokser fire ganger så fort som tånegler. Og neglen på langfingeren er den som vokser fortest. 

21) Folk som er høyrehendte lever i gjennomsnitt ni år lengre enn de som er venstrehendt. Trolig skyldes dette at de fleste maski-
ner og verktøy man bruker i hverdagen er designet for høyrehendte folk, noe som kan gjøre det vanskeligere og farligere å bruke 
for de som er venstrehendt - dette fører igjen til flere ulykker og dødsfall. 

22) I gjennomsnitt blunker hvert menneske mellom seks og syv millioner ganger i løpet av ett år. 

23) Når du blir redd vil du produsere mer ørevoks enn når du ikke er redd. 

24) Du leser dette i snitt 25 prosent saktere enn du ville gjort på papir. 

25) Forstoppelse er vanligere i desember enn i noen annen måned.  

God jul! 

http://www.nairaland.com/1178211/40-amazing-facts-human-body
http://oddstuffmagazine.com/50-really-weird-facts-about-your-body.html
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50 morsomme og unyttige fakta! 

1)      Pokemon er en forkortelse for pocket monster. 

2)      Donald Duck ble forbudt i Finland, for Donald hadde ikke bukser på seg. 

3)      101 dalmantinere og Peter Pan er de eneste tegnefilmene fra Disney, hvor det er to foreldre og ingen av dem dør i 

løpet av filmen. 

4)      Det er over 2700 forkjellige språk i verden, og det språket som er vanskeligst å lære er Baskisk, for det har ingen lik-

heter med andre språk. 

5)      Det fødes 106 guttebarn for hver 100 jentebarn. 

6)      Den gjennomsnittlige BH-størrelsen er 80D. 

7)      Verdens mest solgt bok er Bibelen, som også er verdens mest stjålne. 

8 )      Myggen dreper flest mennesker. 

9)      Over 80% av hjernen er vann. 

10)  Ingen zebraer har like striper. 

11)  Under en kvinnelig orgasme vil kroppen produsere smertestillende stoffer. 

12)  I 26 stater i USA kan kvinner få skillsmisse hvis mannen er impotent. 

13)  Gafler var ikke vanlig i USA før etter den Amerikanske borgerkrigen. 

14)  Gule hus selges raskere enn hus med andre farger. 

15)  Elefanter kan ikke hoppe. 

16)  Griser svetter ikke. 

17)  Barbies fulle navn er Barbara Millicent Roberts. 

18)  Etter en time i et basseng har du fått i deg en halv liter urin. 

19)  Hjerterkongen er den eneste kongen i en kortstokk som ikke har bart. 

20)  En sjiraff kan klare seg lenger uten vann enn en kamel. 

21)  Fisker er det farligste yrket i USA. 

22)  Fiji består av 322 øyer. 

23)  Det er ingen kasinoer i Las Vegas som har klokker på veggen. 

24)  Kvinner bruker i gjennomsnitt en time på å stelle seg hver dag. 

25)  Kun en av fem amerikanere har pass. 

26)  Det spises 1000 ganger mer sjokolade i England enn i Kina. 

27)  USA kjøpte Alaska fra Russland i 1867 for 50 millioner kroner. 

28)  Nesten 70% av kvinnene i Bangladesh er gift før de er 18 år. 

29)  230 par gifter seg i Las Vegas hver dag. 

30)  9 av 10 mennesker som blir angrepet av hai overlever. 

31)  44% av all reklame i posten kastes før den åpnes. 

32)  Kvinner smiler mer enn menn. 

33)  Den vanligste dødsårsaken for unger mellom 1 og 4 år i USA er bilulykker. 

34)  De tre rikeste familiene i verden har mer penger enn de 48 fattigste landene i verden. 

35)  Kvinner som leser romantiske bøker har mer sex enn de som ikke gjør det. 

36)  Fly er den sikreste transportformen. 

37)  Coca Cola ville ha vært grønn om den ikke ble tilsatt kunstige fargestoffer. 

38)  Temperaturen på Merkur varierer mellom 181-971˚C. 

39)  Testiklene til en blåhval er like store som en folkevognsboble. 

40)  Blod er 6 ganger tykkere enn vann. 

41)  Thomas Edison som fant opp lyspæren, var mørkeredd. 

42)  Hvis du slår hodet i veggen forbrenner du 150 kalorier i timen. 

43)  Mennesker og aper er de eneste som har sex ansikt til ansikt. 

44)  Den sterkeste muskelen i kroppen er tunga. 

45)  Det er umulig å nyse med øynene oppe. 

46)  Odontofobi er frykten for tenner. 

47)  Du kan ikke ta livet av deg selv ved å holde pusten. 

48)  Det første produktet Sony lanserte var en riskoker. 

49)  Orgasmen til en gris varer i 30 minutter. 

50)  Det mest brukte navnet i verden er Mohammed. 

 

Hentet fra: http://skeisvang.wordpress.com/2008/11/10/101-morsomme-og-unyttige-fakta/ 

http://skeisvang.wordpress.com/2008/11/10/101-morsomme-og-unyttige-fakta/


13 

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  

 

Asker vil i løpet av 2015 få 2 nye 

likemenn: Bjørg Madsen og Vibeke 

Bryn 

 
HLF Bærum  
Meniere og høreapparatbrukere  

Gunvor Blokkum, Haslum 

Tlf: 6715 37 27  

Mobil: 997 04 910 gunm-

b@online.no 

Haslum  

 

Høreapparatbrukere 

Ruth E. Sjøli  

Tlf: 67 54 44 00  

Mobil: 993 10 849 

E-post: ruteker@online.no  

 

Likemann for tinnitus 

Jan-Henrik Vasaasen, Skui 

Mobil: 922 10 731hvasa@online.no  

 

Likemann for tinnitus  

Rolf Nielsen, Gjettum 

 Kontaktes helst på kveldstid 

Tlf: 67 54 21 93  

Mobil: 918 05 358  

E-post : ronie@online.no 

 

Høreapparater: 

Kirsten Alheim Larsen; Vøyenenga 

Mobil: 4725 3753 

E-post:  

kirsten.alheim.larsen@gmail.com  
 

CI- og høreapparater: 

Per Erik Borge, Stabekk 

Mobil: 456 03 061 og 911 52  968 

helst SMS  eller  

e-post: peerik@online.no  

 

 

HLF Bærum (forts) 
 

Vennligst ring våre likemenn og 

avtal på forhånd! Ta kontakt hvis 

problemer med høreapparatet. Alle 

selger rimelige batterier 

 
HLF Indre Follo  
Høreapparatbrukere 

Unni Botheim Hellehaugen 

Tlf: 66 80 69 25  

E-post: unnibohe@hotmail.com 

 

Marit Domben Reiakvam 

Tlf: 64 87 01 79 

Mobil: 928 38 140 

E-post: mdo-rei@online.no 

 

HLF Nedre Romerike  
Høreapparatbrukere  

Inger Helene Fagersand 

T elefon: 930 51 519  

E-post: inger.helene.fagersand@  

gmail.com  

eller infa@ahus.no 

 

Tinnitus 

Anne Lisbeth Syvertsen 

Telefon: 922 29 257 eller  

epost: annelisy@online.no  

 

HLF Ytre Follo 
Høreapparatbrukere  

Eva Bliksvær  

Mobil: 979 34 656 

E-post: karius1943@hotmail.com  

 

Grethe E. Molina 

Tlf: 64 95 36 97  

Mobil: 922 87 988 

Hun har Vestby kommune som sitt 

primære arbeidsområde. 

 

Lilly Selberg  

Tlf: 64 94 29 28  

Mobil: 488 14 979  

E-post: liselbe@online.no 

 

Wenche Moe 

Mobil: 926 16 292  

E-post: wenche.moe@soon.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  
Høreapp, Tinnitus  og Meniére 

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  
 

Maria Brandstveit 

Mobil: 909 22 159 

E-post: mbrandstveit@yahoo.no 

 
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 

 

mailto:peerik@online.no
mailto:karius1943@hotmail.com
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HLF Nittedal 

 
Lørdag 29.november. 
Jubileumsfest/julebord lørdag den 
29.november i NIL huset 
Kverstuvn. 5 1482 Nittedal. Ku-
vertpris kr. 350,- Påmelding til 
Anny Husom innen 21. november. 
Tlf. 980 46 463. 
 
2015: 
 
Årsmøte 4. februar.  
 
Medlemsmøter på følgene datoer: 
11/3,  20/5, 16/9 og 28/11. 
 
 

HLF Nedre Romerike 
 

Programmet videre høsten 2014: 

23. november – Førjulstur til Ål-
gård.  

Avreise fra Lillestrøm busstasjon 
kl 10.30 - se egen omtale. 

 

Medlemsmøter første halvår 
2015: 

 

15. januar – årsmøte kl. 18.00 

19. februar – medlemsmøte kl. 
18.00 

19. mars – medlemsmøte kl. 
18.00 

16. april – medlemsmøte kl. 18.00 

 

Møtested: Trevar’n i Sagdals-
veien 24 på Strømmen. 

Vi har bevertning, utlodning og 
batterisalg på møtene. 

 

Det vil også bli holdt noen møter 
for medlemmer i yrkesaktiv alder 
– se annonse i lokalpressen, på 
facebook og på nettsiden 

 
HLF Ytre Follo 

 
Se hjemmesiden for mer info. 
 
Tirsdag 2.des 2014.  
Moer Sykehjem. 
Julemedlemsmøte med allsang, åre-
salg med mer. 
 

2015 
Januar. 
Kurs, moderne høreapparater 
Torsdagene, 15., 22. og 29. jan. 
Se annonse annet sted i Stikka Vår 
 
Februar. 
Årsmøte 4.febr. 
Se innkalling annet sted i Stikka Vår. 
 
Tirsdag 17.febr. Moer Sykehjem kl. 
18:00 
Åpent temamøte, CI (Cochlear Im-
plant) 
Foredragsholdere, Unni Botheim 
Hellehaugen og Adriana H.M. 
Schmidt 
Enkel servering, åresalg. 
 
Mars. 
30 års jubileumfest 
Lørdag 14.mars, Ås Rådhus, kl. 
18:00. 
Se informasjon og invitasjon annet 
sted i Stikka Vår. 
 
April. 
Tirsdag 14.april. Moer Sykehjem kl. 
18:00 
Åpent temamøte, Meniérè. 
Enkel servering, åresalg. 
 
Mai. 
Hvert øre teller kampanje. 
Planlagt test med hørselsutstyr og 
vogn i Frogn kommune i slutten av 
mai. 
 
Juni. 
Lørdag 6.juni 
Planlagt dagstur med guide. 
Påmeldingsfrist: 11. mai. 
Mer informasjon i neste Stikka Vår. 
 
Våre møter og kurs har teleslynge. 
Møter skrivetolkes. 
For mer informasjon om våre arrang-
ementer, se lokalaviser, egne opp-
slag eller besøk vår hjemmeside 
www.hlf.no/ytre-follo 
 
 

MØTEPLASSEN 
 

HLF Asker 
 

Lørdag 6.12.14: 
Juletur til Villmarkssenteret, Finnskogen 
Sammen med medlemmer fra HLF Bæ-
rum.  
 
Onsdag 19.2.15:  
Årsmøte 
 
Juni/August 2015: 
Sommerarrangement/tur. 
Se neste nummer av Stikka Vår. 
 
November/Desember 2015: 
Julearrangement 
 
Du treffer våre likemenn på seniorsent-
rene. Se oppslag i senterne.  
Du vil også kunne møte oss på stands, 
der vi vil foreta gratis hørselstesting 
 

HLF Bærum 
 
Lørdag 6.12.14: 
Juletur til Villmarkssenteret, Finnskogen 
Sammen med medlemmer fra HLF Bæ-
rum 
 
Årsmøte 9.2. 
 
Åpent møte med Stein Thomassen 
24.3. 
 
Sommertur 13. 6. 
 
Utlån av støymålerne  Det lysende øret 
og Trafikklyset til barnehager/skoler for-
midles av Per-Erik Borge  456 03 061 
GROPA – kontaktpersoner for foreldre til 
barn med hørselsproblemer: 
Anita Stava 924 65 584, Hilde M. Step-
hansen 977 99 092, Barbara Hoffmann 
938 48 149. 
 

HLF Indre Follo 
 

Onsdag 26.11, kl 18.00:  Julemitddag 
Sted: Servicesenteret, Kirkeveien 3, Ski 
Påmelding innen mandag 17.11.   
Se annonse i ØB 10.11. 
 

 
Veiledningskontoret har åpent 
i Servicesenteret, Kirkeveien 3, Ski  
følgende dager i 2015: 
12. og 26.01.,  
09. og 23.02.,  
09. og 23.03.,  
13. og 27.04.,  
11.05.,  
08. og 22.06.,  
sommerferie 
24.08., 
14. og 28.09.,  
12. og 26.10.,  
09.og 23.11.,  
07.12. 
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HLF YTRE FOLLO  
 

Leder: Grethe Eltoft Molina  

Mobil: 922 87 988 

Sandåsstubben 16, 1540 Vestby 

Epost: gmolina1@live.com 

 
HLF INDRE FOLLO  
 

Leder: Mathis Gundersveen 

Mobil: 412 30 730 

Skoleveien 2, 1400 Ski 

Epost:  
mathisgundersveen@gmail.com  

 
HLF NITTEDAL  
 

Leder: Wenche Valentinsen 

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

Birkelundsvn. 53 

1481 HAGAN 

E-mail:  

wenche.valentinsen@hagan.no 

 

HLF NEDRE ROMERIKE  

Epost: hlf.nedre.romerike@gmail.com  

 

Leder: Sidsel Borgen  

tlf.P: 63 88 10 26 

Mobil: 900 36 136  

Skjelverveien 1 A, 2000 Lillestrøm 

Epost: sidselborgens@gmail.com 

 
HLF MIDTRE ROMERIKE  
 

Kontaktsperson:  

Kari-Ann Strømstad 

tlf.P: 63 98 25 00 

Mobil: 924 39 724 

Vestvollen 7, 2040 Kløfta  

Epost: k-a.stro@online.no 

 

HLF ØVRE ROMERIKE  

Epost: lederrom@gmail.com  

 

Leder: Ottar Aasen  

tlf.P: 63 95 35 07  

Mobil: 911 51 909  

Råholtvegen 62A, 2070 Råholt 

Epost: lederrom@gmail.com  

 

 

 

Valg til nye styrer foregår i 
feruar 2015 

 

 

 

LEDERE/
KONTAKTPERSONER 2014 

 
HLF ASKER 
 
Leder: Oddvar J. Arntsen  

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

Lerkeveien 19, 1384 Asker  

Epost: odarnts@online.no 

 

HLF BÆRUM 
 

Leder: Gunvor Blokkum 

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

Lillehauger 6, 1352 Kolsås  

Epost: gunm-b@online.no 

HLF Midtre Romerike 
 
Kløfta Bo- og Aktivitetssenter: 
18. november 
 
Gjerdrum Bo og beh. senter:  
25. november 
 
Nannestad Bo- og Akt. senter: 
27. november 
 
Gystadmyr Bo- og beh. senter: 
25. november 
 
 
Hørselhjelpen Vinter/Vår 2015 

 
Kløfta Bo- og Akt.senter:           
Jan 20. Febr 17. Mars 24. Mai 19. 
 
Gystadmyr Bo- og Akt. senter:  
Jan 26. Mars 30. April 27. Siste 
mandag er Helligdag. 
 
Nannestad Bo- og Akt. senter:   
Jan 29. Febr 26. Mars 26. Mai 28. 
 
Gjerdrum Bo- og Akt. senter:     
Jan 27. Mars 31. April 28. Mai 26 
 
 

HLF Øvre Romerike 
  

07. desember 2014 
20-års jubileum og julebord  
på Haraldvangen    
 
09. februar   
Årsmøte 
 
16. mars   
Lagsmøte Gladbakk 
 
20. april   
Lagsmøte på Årnes 
 
11. mai   
Lagsmøte Gladbakk 
 
15. juni   
Sommeravslutning på Bygdetunet 
 
14. september  
Lagsmøte Gladbakk 
 
26. oktober   
Lagsmøte Gladbakk 
 
06. desember  
Julebord på Haraldvangen 

FYLKESKONTAKTER: 
 
Tinnitus:  Ingen kontaktperson 
 

Meniere: Gunvor Blokkum, Bærum, T 

997 04 910  

e-post: gunm-b@online.no 

 

Døvblitt/tunghørt: Inger S. Berg, As-

ker, T 905 68 678 

e-post: inger_berg_51@yahoo.no 

 

Foreldre/barn:  Ingen kontaktperson 

 

Yrkesaktiv: Sylvie Simonsen,  

Ytre Follo, T 930 08 499 

e-post: sylvie@franksim.net 

 

Likemann HAB: Eva Bliksvær, Ytre 

Follo, T 413 46 884 
e-post:  bevaothelie@yahoo.no  

 

CI opererte:  

Unni Botheim Hellehaugen,  

Indre Follo,  

T 926 06 842,  

e-post: unnibohe@hotmail.com 

 

WEB-side: Irene Svennevik 

Mobil: 915 42 644 

Email: irenesvennevik@yahoo.no 

Ta kontakt dersom dere ønsker noe ut 

på hjemmesiden! 
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Innmeldingsskjema til Hørselshemme-
des Landsforbund ( HLF ).  
Sendes:  

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)  

Postboks 6652 Etterstad  

0609 Oslo  

Navn:……………………….…………...  

Adresse:………………….………….… .  

Postnr-/Sted:…………….……………  

Født:……………..Tlf.nr.:………………  

Kontingent: Hovedmedl. kr. 450.-  

Familiemedl./ungdom kr. 290,-  

Skoler, institusjoner mm, kr. 450,- 

Tunghørt  

Tinitusrammet  

Mènièrerammet  

Døvblitt/sterk tunghørt  

Foreldre til hørselsh. barn  

Ungdom (blir medl. i HLFU)  

Yrkesaktiv  

Adresseendringer og utmel-
dinger 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 adresse-

register i forbindelse med hvert num-

mer av bladet.  

Stikka har ikke eget adresseregister, 

og adresseopplysninger, dødsfall 

mm. skal derfor aldri sendes til Stik-

ka Vår, men til HLF  

 

 

 

 

 

 

God jul og godt nytt år ønskes dere av: 

HLF Akershus 

HLF Asker 

HLF Bærum 

HLF Indre Follo 

HLF Ytre Follo 

HLF Nittedal 

HLF Nedre Romerike 

HLF Midtre Romerike 

HLF Øvre Romerike 


