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Ja da er vi på vei mot siste del av 2019. Vi har hatt og har fortsatt mange sammenkomster 

igjen før jula kommer. 

Jeg vil først få oppsummere helgen 11-12/5 2019 i nye VIKEN som vi hadde på Olavsgaard. 

Dette var en helg med nye bekjentskap på tvers av lokallagene i  Akershus ,Buskerud og 

Østfold. En helg med nye ideer, spørsmål  og masse sosialt samhold. Tilbakemeldingene tilsa at 

det var mye god stemning og mye ny læring noe som var veldig gledelig . 

Arbeidsgruppen i Viken jobber videre.... Kasserere i hvert av fylkene og studieveilederne i 

hvert av fylkene har sammen sett på hvordan videreføre oppgavene sine til Viken 

Valgkomiteene samarbeider videre i de 3 fylkene . 

Det vil bli avholdt årsmøte på Olavsgaard helgen 21-22/3 2020 .Sett av helgen og nærmere 

info om dette vil komme .Buskerud og Østfold vil også ha sine årsmøter på samme sted,før det 

blir et nytt årsmøte med VIKEN bestående av representanter fra alle 3 fylkene. 

Vi hadde en flott tur til Gaustatoppen 6-8/9 2019. En koselig tur for oss som var med .Gode 

turforhold og et nydelig vær spesiellt  på søndag ,fikk vi se Gaustatoppen med en fantastisk 

natur. 

Likepersonskurs vil arrangeres 2-3/11 2019,noe vi alltid ser fram til. 

Spennende å se hva Fylkeskontaktene vil legge fokus på i denne samlingen .Dette blir nok så 

bra som det pleier å bli. 

30-årsjubileumet til HLFA regner vi med at blir et vellykket arrangement. Med god mat og 

drikke og en spennende og innholdsrik underholdning vil dette bli en inspirerende kveld. Jeg 

kan jo røpe at det blir en kveld med tilbakeblikk og gode historier fra mange fine HLF 

sammenkomster. 

«Din Hørsel» vil dekke mye av festen i sitt blad. 

Dette utvidede bladet av «Stikka Vår» blir det siste.Det er et flott blad med mye minner og 

gode ord. 

Som tillitsvalgt på HLF lokalt  plan, blir det ikke store forandringer. Når regionen vokser 

håper jeg vi kan få til flere spennende kurs på tvers av de ulike diagnosegruppene og også 

turer på tvers av alle lokallagene i de ulike regionene. Sosiale opplevelser er viktig . 

Som siste leder i HLFA ,vil jeg takke alle tillitsvalgte for all tiden dere har brukt på frivillig 

arbeid og 

det store engasjementet dere har vist .Regner med vi ser det samme når vi blir VIKEN . 

 

LEDERENS HJØRNE 
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REDAKTØRENS HJØRNE 
 
Dette er siste gang «Stikka Vår» kommer ut. HLF Akershus blir en del av HLF 
Viken fra 1. januar 2020. Bladet markerer også 30-årsjubileet til HLF-Akershus og 
at HLF Akershus legges ned. Derfor blir denne utgaven av bladet veldig spesiell. 
Vi har valgt å legge vekt på det som har skjedd i løpet av disse 30 årene, og det 
blir derfor mye mimring 
 

Dessverre har vi ikke så mange bilder fra den aller første tiden, men vi har en del referater vi bygger på og en 
del bilder, selvsagt. 
Vi vet pr. i dag ikke om det blir noe nytt blad i HLF Viken. Styret vurderer dette, så vi får se. Det blir derfor viktig 
å følge med  på nettsider og på Facebook. De som ikke bruker disse verktøyene får følge med i lokalaviser og 
informasjon som styrene vil sende ut. Eller ta kontakt med styret i ditt område, om du lurer på noe.  
 
Tilslutt – TAKK FOR MEG. Det har vært en hyggelig oppgave å få redigere «Stikka Vår». 

 

 

 

 

 

 

HLF Akershus feirer 30 år, Gratulerer med dagen. 
Av organisasjonssjef Roar Råken, HLF 

 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er 

Norges største organisasjon for 

funksjonshemmede med over 67.000 

medlemmer. Organisasjonen vår er også 

verdens største organisasjon for hørselshemmede, da vi har sterk 

organisasjonsvillighet i Norge samt at vi har klart å samle alle 

hørselshemmede i en organisasjon. 

 

HLF er organisert med nå 18 fylkeslag, og i overkant av 180 aktive 

lokallag hvor HLF Akershus er et av Fylkeslagene. 

 

HLF ble stiftet i år 1947 og er 72 år, og HLF Akershus ble stiftet i år 1989 og er 30 år. HLF 

Akershus har nesten 7.000 medlemmer. Det er hyggelig, og også litt viktig, å feire 30-års dagen 

til HLF Akershus. Feiringen blir den siste feiringen det nåværende fylket har. I år 2020 får vi en 

ny fylkesstruktur, og vi vill ikke ha noe HLF Akershus mer. HLF Akershus vil inngå i det nye 

fylket HLF VIKEN i sammen med HLF Buskerud og HLF Østfold.  

 

Det er derfor en stor grunn til å feire de 30 år som HLF Akershus har hatt, og glede seg mot de 

nye årene fremover i sammen med HLF Buskerud og HLF Østfold. Som HLFs 

Organisasjonssjef har jeg hatt gleden av å delta på flere av HLF Akershus sine årsmøter, HLF 

Akershus sine samlinger/kurs med lokallagene og nå som prosessdriver i HLF VIKEN. Jeg har 

alltid blitt tatt i mot med respekt, omsorg og glede i HLF Akershus, noe jeg setter umåtelig pris 

på. Jeg gleder meg derfor med HLF Akershus og deres 30 års feiring. Gratulerer med dagen. 

Jeg er stolt av det HLF Akershus har fått til. 
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Hvilken størrelser snakkes det om fremover?  

Jo, befolkningen i Akershus økte med over 10.000 personer i 2018. Dette utgjør en vekst på 1,6 

prosent og er den høyeste veksten blant fylkene i Norge. Det bor i overkant av 624.000 

mennesker i Akershus. Buskerud har en befolkning i overkant av 281.000 mennesker og Østfold 

har en befolkning på i overkant av 297.000 mennesker. HLF Akershus, HLF Buskerud og HLF 

Østfold vil med Viken ha en befolkning med over 1,2 millioner mennesker. Det vil være et areal 

på 25.215 Km2. Det vil si at arealet vil eksempelvis være større enn landet Slovenia. Dette er 

en stor befolkning, og jeg ser med glede på å jobbe sammen med HLF Akershus sine 

tillitsvalgte og det felles sammenslåtte fylket HLF VIKEN fremover. 

 

HLF VIKEN vil faktisk ha over 14.000 HLF medlemmer i år 2020. 

 

Hvordan er fylkessammenslåingsprosessen? 

HLF Nord-Trøndelag og HLF Sør-Trøndelag slo seg sammen på fylkesårsmøtet  

3. mars 2018, og har fått til et godt arbeid og samhold i det nye Fylket HLF Trøndelag. 

 

I år 2020 vil den nye fylkesstrukturen bety at vi vil ha 11 fylker/regioner i Norge. 

 

Fylkessammenslåingsprosessen i HLF er i meget godt driv. Alle fylker har hatt flere møter, 

samtaler og samlinger. Ny fylkesstruktur blir som følger: 

1) Østfold – Akershus – Buskerud  
3) Hedmark – Oppland 
4) Vestfold – Telemark 
5) Vest Agder – Aust Agder 
6) Hordaland – Sogn og Fjordane 
7) Troms og Finnmark 
8) Trøndelag 
9) Nordland 
10) Rogaland 
11) Oslo 
 
Jeg ønsker alle HLF Akershus 7000 medlemmer gratulerer med 30 årsdagen, og håper at dere 
får en hyggelig jubileumsfeiring den 23. november 2019.  
 
 

 

Med vennlig hilsen 
Roar Råken 

HLFs Organisasjonssjef 
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ÅRSMØTER 
 

  ÅRSMØTEINNKALLING, 
HLF BÆRUM 

 

HLF Bærum har årsmøte den 11. 
februar, på Bekkestua bibliotek. 
 
Nærmere informasjon om tidspunkt 
mm, vil bli kunngjort i «Budstikka».  
 
Følg derfor med der! Setter du dette 
inn i stikka vår. ? Skriv i parantes at de 
må følge med i budstikka ang 
klokkeslett .. 

 

 

ÅRSMØTEINNKALLING,  HLF 

ØVRE ROMERIKE. 

 

Årsmøte 

HLF Øvre Romerike avholder årsmøte 

10. februar kl 18.30 på Gladbakk. 

Saker som ønskes behandlet på 

årsmøtet, må være mottatt styret innen 

fredag 17. januar. 

Vi ønsker alle vel møtt på årsmøtet. 

 

 

HLF NEDRE ROMERIKE 

INNKALLER TIL 

ÅRSMØTE og MEDLEMSMØTE 

 

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 18.00 

på Måsan aktivitetssenter, i Kjerulfsgate 38 i Lillestrøm. 

 

Saker må sendes styret v/ Sidsel Borgen 

Innen 1. januar 2020. 

Adr.: Skjelverveien 1a, 2000 Lillestrøm 

Epost: hlf.nedre.romerike@gmail.com 

Sosialt samvær med bevertning, salg av batterier og utlodning. 
 

VELKOMMEN! 
 

 

HLF YTRE FOLLO 
Har årsmøte onsdag 26. februar 
2020 kl. 20.00. Se annonse side 7. 
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HLF ASKER inviterer til  

JULEBORD 

 

Tid : 22 november 2019. 

Sted: SCANDIC hotell i Asker. 

Kl 18. 

Kr 300 pr person. 

Påmelding til Brit Mari E Sande, 

Likeperson. 

Telefon : 91882377 

Det er bindende påmelding. 

Fint om du/dere melder dere på 

før : 10. november 2019 

 

HLF Øvre Romerike på tur. 

I slutten av mai dro Øvre Romerike på busstur og denne 

gangen gikk turen til Kosterøyene. 

Tidlig avreise for å plukke opp medreisende og på veien 

stoppet vi til en hyggelig lunsj. 

I Strømstad ventet båten som skulle bringe oss til en av 

Kosterøyene og der ruslet rundt og fikk servert en deilig 

middag. Litt overskyet, men av og til tittet sola frem. 

Så var det samme båttur tilbake og i Strømstad fikk vi 

anledning til å handle, noe som ble god mottatt. 

Så var det E6 videre til vi på ettermiddagen ankom Romerike i 

øsende regnvær. 

Fin tur var det i hvert fall. 

 

 
 

 

 

 

 HLF Ytre Follo inviterer til 

Seiersten i Drøbak, Belsjøv17!, Onsdag 4. desember kl 1800 – 2100. 

Kåseri ved Follo Museums egen Marit Solli : 

Jul i Frogn før og nå! 
 

Et glass Mozell serveres ved ankomst fra kl 1730!  

Vi serverer julemat/buffet, lett -øl, mineralvann, kaffe/te og r iskrem!  

Pris kr 200(betales ved ankomst).  

Påmelding innen 27.nov.. til Lilly Selberg, tlf: 468 14  979. 

Vel møtt! 

Styret i HLF Ytre Follo! 
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Temamøte om nye høreapparater! 
v/Audiograf Gunn Skoglund fra Drøbak Øre/Nese/Hals! 

Frogn Rådhus, Seiersten i Drøbak 
Onsdag 26. februar 2020 kl 1800-2000 

 
           Foto: Audiograf Gunn Skoglund underviser på Høreapparatkurs. 
 
Hva er nytt på høreapparatfronten?  
Hva som er fordeler/bakdeler med oppladbare høreapparater.  
Hvordan kan høreapparater brukes sammen med mobilen? 
 
Gå ikke glipp av denne muligheten til å få ny og oppdatert informasjon om nye høreapparater formidlet av en 
fagperson.  
 
Etter temamøte blir det enkel bevertning med kaffe og kaker.   
 

Innkalling til Årsmøte i HLF Ytre Follo 
Onsdag 26. februar 2020 kl 2000 
STED: Frogn Rådhus, Seiersten i Drøbak 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende 22. januar 2020. Årsmøtepapirer blir lagt ut en 
halv time før møtet begynner. Hvis du ønsker årsmøtepapirer tilsendt på forhånd, så gjør vi gjerne det. Gi beskjed 
til lagets leder, Steinar Antonsen.   Forslag til kandidater til nytt styret kan sendes til lagets leder Steinar Antonsen, 
epost; antonsen@hlf.no . 
 
Vel møtt! 
Styret! 
 

  

mailto:antonsen@hlf.no
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Vi kan ta utgangspunkt i 1974, da Steinar Antonsen, fylkeslagets første leder, ble medlem av Norges 
Hørselsvern. Denne organisasjonen vokste fort utover i -70 og -80 årene. I 1989, ble følgende fylkeslag 
dannet: Akershus, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Oslo, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder 
og Østfold. 
I 1977 ble den første Hørselshemmedes Forening dannet. Det var i Follo, med Ellen Skaugerum som 
leder. 
 
Den 1. mars 1989 ble det avholdt stiftelsesmøte i HLF Akershus. Det skjedde i biblioteket på Briskeby, i 
Oslo. Alle foreninger var representert, med unntak av Asker og Bærum foreldreforening. Det ble valgt et 
interimstyre på 5 medlemmer. 
 
Det var følgende: 
Steinar Antonsen, Ytre Follo 
Unni Aas, Romerike foreldreforening – sekretær 
Nils Eid, Romerike Hørselshemmedes forening  
Britt Heitmann Walter, Asker og Bærum Hørselshemmedes forening 
Ander Linseth, Indre Follo Hørselshemmedes forening 
Ingen ønsket å bli leder, men Steinar Antonsen ble valgt til leder i 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylkesstyret fikk til flere arrangementer og kurs. I 1992 ble det arrangert tur til Skeikampen, med i alt 98 
deltakere, inkludert 14 barn 
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Steinar satt som leder til 1994, da han ble nestleder i HLF sentralt.  
Da overtok Hanna-Karin Plau som leder. Hun hadde vært nestleder siden 
1992 
 
Under ledelse av Hanna-Karin Plau fortsatte HLF Akershus sin framgang 

med kursing og aktiviteter. Årlige turer ble det også etter hvert. Hun ledet 

laget fra et kontor, som tilhørte firmaet hun og hennes mann drev. Der ble det 

også innredet kontor til en fylkessekretær, som ble ansatt i deltidsstilling i 

1992. Trine Skaugerum var lagets første sekretær. Hanna Karin Plau satt 

som leder til 1998 

 
 

For øvrig satt følgende i styret i 1994: 
Jan Martin Bærulfsen (nestleder), Arild Omvang (kasserer), Eva Bliksvær og Inger Bjerke 
(styremedlemmer), Vera Haakonsen, Marit Nalum Johansen og Steinar Antonsen (vara) 
 
I 1994 ble Jan Martin Bærulfsen også sekretær. Han ble etter hvert ansatt i deltidsstilling 
 
 
I 1995 kom første nummer av Stikka Vår ut. Inger Holm (Sagdal) var den 
første redaktøren av bladet. Bladet kom ut med 4 nummer i året. I 1997 ble 
det gitt ut hele 6 utgaver. Kostnadene forbundet med utgivelse av bladet, ble 
etter hvert store, så derfor har antall utgivelser blitt redusert. Bladet kommer 
nå ut 2 ganger årlig. Årsmøtet bestemmer antall utgivelser. 
 

I 1995 ble det arrangert tur til Jesperhus i Danmark. Oslo-foreningen var 

invitert med, og vi fylte opp 2 busser  

I 1996 ble Nesodden Hørselslag Stiftet - 7. 

desember) 

I juni 1997 var det tur med Skibladner med besøk i Lillehammer og overnatting 

på Sjusjøen Panorama. Vi fylte opp en buss samt en privatbil. 

I 1998 ble Leif Røise fra Asker og Bærum Hørselshemmedes forening, valgt til 

leder. I Røises lederperiode ble det dannet mange nye lag. Flere av de 

eksisterende lagene begynte å bli store, med mange medlemmer. 

I juni 1998 var det tur Oslo – Sandefjord – Strømstad – Karlstad - Märbacka – 

Rottneros -Finnskogen – Oslo. Fullsatt buss med overnatting i Karlstad. Vi 

besøkte også en «finneplass» der finnekost ble servert. 

I 1999 ble fylkeslagets 10-årsjubileum markert, og årets sommertur gikk til 

Moss – Horten – Sandefjord – Larvik – Tønsberg og overnatting på Nordsjø 

Hotell 

Sørum Hørselslag ble etablert på Lykkebo den 12. oktober, Nittedal Hørselslag 

ble etablert på Utheim Grendehus den 19. oktober og Midtre Romerike 

Hørselslag den 8. desember 

I 2000 ble Asker og Bærum Hørselshemmedes forening ble splittet opp, og 

HLF Asker og HLF Bærum ble dannet.  

Trygve Brattelid avløste Leif Røyse som leder. Hans fokus var å styrke likepersons-ordningen: Det ble 

holdt mange kurs, og antall likepersoner, som de nå heter, var snart oppe i 25. 

Hanna Karin Plau 

Inger Holm 

Leif Røise 
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Sommerturen gikk til Bohuslän med overnatting på Smøgen Havsbad. Det var 

rekordmange påmeldinger til denne turen 

I 2001 gikk årets sommertur til Dalsland og Värmland med overnatting i Säffle. 

I 2002 ble Jan Martin Bærulfsen redaktør 

av Stikka Vår. Asker foreldrelag for barn 

og ungdom med hørselshemning ble 

etablert. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor er vist noen bilder fra turen til Dalsland og Värmland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Brattelid 

Jan Martin Bærulfsen 
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Jan Erik Berg ble leder i 2004. Etablerte nettside for fylkeslaget. Han fikk også Color Line til å legge inn 

teleslynge på sitt nyervervede skip: Color Fantasy. HLF Akershus skulle ha regionmøte ombord 

 

 

 

Gunnvor Blokkum i 2006 

 

 

 

Hans Solberg i 2007. Dette året ble det arrangert tur til Barcelona, med besøk 

hos vinprodusenten Torres.  

 

 

 

 

 

 

Bente Hagen Grønning i 2008 

 

 

 

 

 

Jakob Apeland i 2009. Jakob var tidligere ordfører i Ås, og var veldig opptatt av 

møtekultur, og fylketsstyret ble instruert om hvordan møter skulle gjennomføres. 

Alle lokkallag fikk utlevert hver sin formannsklubbe. Jakob var arbeidssom og 

fikk uttrettet mye.  

 

 

 

 

Siri Trane Nilsen i 2013 

 

  

Jan Erik Berg 
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Terje Willy Adersen i 2016. Terje Willy var kreativ og nytenkende. I hans 

periode ble campingvogn med hørseltestutstyr anskaffet. Her er Terje Willy sine 

betraktninger om lederperioden 

Jeg overtok som fylkesleder etter å ha sittet i styret til fylkesleder Siri Thrane 
Nielsen i 2016. 
En fin tid hvor jeg fikk mye erfaring. 
Først av alt vil jeg takke alle meget dyktige styremedlemmer som var med og 
hjalp meg. 
Det var: Oddvar J. Arntsen, Nina Østereng, Dot Elisabeth Bergh, Sylvie 

Simonsen, Unni B. Hellehaugen og varamedlemmene Ole Johan Oterholm og Grethe E. Molina. 
Vi skal heller ikke glemme alle fylkeskontaktene som sto på! 
 
Vi jobbet mye med å forsøke å fornye oss, og markedsføre HLF med bruk av campingvogna rundt i 
distriktene. Vi hadde ambisjoner om å forsøke å få til interessante turer både i inn og utland, for våre 
medlemmer. 
Vi var også langt fremme når det gjaldt samarbeid (ikke sammenslåing) mellom nabofylkene, og 
Hedemark var interessert i et samarbeidsprosjekt, men så kom sammenslåingsprosjektet til Viken, fra 
HLF sentralt, og vårt prosjekt ble lagt ned. 
To interessante år går dessverre veldig fort, og i 2018, så var tiden for å overlate vervet til Nina Østereng 
kommet. 
Takker igjen for en fin tid, og ønsker lykke til videre. 

 

 

Nina Østreng i 2018. Nåværende leder. 

I 2019 ble det avholdt møter i forbindelse med etablering av det nye storfylket VIKEN. Det 

betyr at Akershus Fylkeslag nedlegges, og går inn i det nye fylket. Det arbeides når dette 

skrives med organiseringen av HLF Viken I 2019 ble det også forsøkt med fylkeslagstur 

igjen. Noen meldte seg på turen 6. – 8. september til Gaustadblikk. HLF Akershus fikk også mange nye 

medlemmer som følge av at HLF Røyken og Hurum ble slått sammen med HLF Asker, som følge av 

kommunesammenslåing i 2020. 
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Bildene er stort sett hentet ut fra HLF Akershus sitt arkiv. De er ikke merket med årstall, så her kommer 

de i tilfeldig rekkefølge. Billedarkivet bærer preg av høy kurs og reisevirksomhet. I de siste årene har det 

vært få eller ingen turer. Bildene får tale for seg. 
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6. – 8. september hadde HLF Akershus sitt siste turarrangement. Turen gikk til Rjukan med Gaustatoppen som 

mål. Været var ikke helt med oss, så det var en del tåke på Gaustatoppen. Transport til å fra Rjukan foregikk med 

privatbiler. På søndagen, derimot, var det veldig bra vær, og da benyttet noen anledningen til å nå toppen. Heisen 

opp til toppen var også stengt fredag og lørdag. Det kunne jo være utfordrende å gå både opp og ned, så noen 

valgt bare å ta Krossobanen opp, på andre siden av dalen, og gå litt innover der. Alle hadde en fin tur, var 

deltakerne enige om 
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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. 490,-   
Familiemedlem/ungdom: Kr. 300,-  
Skoler/institusjoner: Kr. 490,-  

 


