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HLF Ytre Follo  

Ditt lokale hørselslag for 

Ås, Frogn, Vestby og Nesodden 

Din hørsel-vår sak 

Medlemsbrev nr 2/2018 

Til 
Deg som er medlem av vårt lokale hørselslag HLF Ytre Follo 
 
En varm og solrik sommer er snart over, og det er på tide å tenke på høstens aktiviteter og 
foreningsliv!  HLF Ytre Follo, som har over 630 medlemmer i kommunene Ås, Vestby, Frogn og 
Nesodden, har planlagt en rekke aktiviteter i løpet av høsten. Gjennom dette medlemsbrevet ønsker 
vi å informere deg om våre aktiviteter og tilbud som kan være av interesse for deg.  
 
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å være med på en aktivitet eller benytte deg av 
et av våre tilbud. 
 

Kurs i Moderne Høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler. 
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Vi fortsetter med å arrangere vårt populære Høreapparatkurs til høsten, i Vestby med kursstart 28. 
august og i Frogn med kursstart 2. oktober.  Kurset i Ås i mars hadde 16 deltakere og vi fikk gode 
tilbakemeldinger. Så her er det bare å melde seg på. Se neste side for mer informasjon. 
 

Kurs i Moderne høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler! 

Vestby: Starter 28. august og går over 3 kurskvelder: 
Tirsdag 28. august kl 1800 – 2100. 
Tirsdag 4. september kl 1800 – 2100. 
Tirsdag 11. september kl 1800 – 2100. 
STED: Vestby Ungdomskole, 2.etj., Solerunden 14, (vis av vis Vestby Arena) 
 
Frogn: Starter 2. oktober og går over 3 kurskvelder: 
Tirsdag 2. oktober kl 1800 – 2100. 
Tirsdag 9. oktober  kl 1800 – 2100. 
Tirsdag 16. oktober kl 1800 – 2100. 
STED: Smia Flerbrukshus, 2.etj., Dyrløkkebakken 1., Drøbak 
 
Kurset er gratis! Lokalene har heis opp til 2.etasje, god tilgjengelighet! Vi har også teleslynge!  
I løpet av kvelden serverer vi kaffe og kaffemat! 
Påmelding innen onsdag 22. august for kurset i Vestby, eller onsdag 26.september for kurset i 
Frogn til Steinar Antonsen, epost: antonsen@hlf.no, eller mobil 922 97 447. 
 
Kursinnhold: 

1. kurskveld 
Kurslærer:  Audiograf Gunn Skoglund fra Drøbak ØNH: 

 ulike hørselstap og mulige årsaker til hørselstap,  

 audiogram, hva er det? 

 hovedtyper av høreapparater 

 funksjoner og innstillinger 

 motivasjon og bruk 

 renhold og stell 
 

2. kurskveld 
Kurslærer: Ergoterapeut og hørselskontakt i kommunen: 

 Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede 

 Formidling av hjelpemidler 

 Hvordan søke om hjelpemidler 

 Hjemmebesøk for å kartlegge behov. 
 

3. kurskveld 
Kurslærer: Likeperson i HLF Ytre Follo: 

 Hva kan en likeperson bidra med 

 Motivere til høreapparatbruk 

 Formidle brukererfaringer 

 Råd og veiledning i bruk og stell av høreapparater 
Kurset avsluttes med filmen: «Hørsel hele livet!» En film om eldre hørselshemmede på sykehjemmet. 
Kurset passer godt for deg som vurderer å begynne med høreapparat. Her vil du få masse 
informasjon om hva du går til som ny høreapparatbruker og hvilke realistiske forventninger du kan 
ha til dette. Kurset passer også godt for nybegynnere som har brukt høreapparat en stund, og som 
synes at det er problematisk. 
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Kurset egner seg også godt til pårørende/nærpersoner til brukeren, spesielt hvis du har foreldre som 
har nedsatt hørsel og som kanskje ikke er motivert for høreapparatbruk. Da kan et kurs som dette gi 
deg ny kunnskap om høreapparater og hvordan motivere andre til høreapparatbruk. 
Kurset har begrenset antall plasser, så vær tidlig ute med påmeldingen!  
 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte! 
Tirsdag 18. september kl 1800. 

Frogn Rådhus, Kommunestyresalen; Fraunar! 
Eneste sak: Valg av nytt styre og valgkomite! 

Etter årsmøte får vi informasjon om HLFs Landsmøte, avholdt 22. – 24. juni! 
Kaffe og kaker! Utlodning! Alle vel møtt! 

 
Valg av nytt styre! 
På årsmøte 13. februar i år ble det ikke valgt et nytt styre. Grunnen til det er at to styremedlemmer 
flyttet til andre kommuner og kunne ikke fortsette i styre. Av de som var igjen var det kun en som tok 
gjenvalg, og vi hadde kun en ny styrekandidat. Årsmøte vedtok derfor at de som var igjen av det 
gamle styre fortsatte som et interim-styre inntil vi fikk rekruttert flere styrekandidater. 
 
Ved hjelp av gode krefter i laget har vi nå funnet frem til flere gode kandidater til en nytt styre slik at 
vi på ekstraordinært årsmøte kan få valgt et styre for laget. Kandidatene er: 

Antonsen Steinar ÅS 
92297447 antonsen@hlf.no   

Selberg Lilly ÅS 
46814979 liselbe@online.no   

Berg Aasmund Elmar FROGN 
95936019 aasmundberg9@gmail.com   

Frich Wenche FROGN 
90617107 we.frich@online.no   

Hagerup Helge FROGN 
47364282 helgehagerup@gmail.com   

Petterson Marit Lise VESTBY 
99307531 maritlise@live.no   

Lang-Ree Jørn VESTBY 
45481109 jorn.langree@gmail.com   

Hilmen Anne-Lise NESODDEN 
91689689 hilme2@online.no   

 
Vi tar fortsatt imot forslag på kandidater, både til styre og til valgkomite. Ta kontakt med et av de 
gjenværende styremedlemmene(se nedenfor), hvis du har forslag. 

 
Kan du tenke deg å gjøre en frivillig innsats for laget vårt? 
Det er flere som melder seg som frivillig til oss. Det er vi veldig glad for. Hvis du kan tenke deg å 
jobbe frivillig sammen med oss så ta kontakt med en av oss.  
Vi trenger flere frivillige som kan være med å arrangere kurs, hørselscafe, hørselstesting, stå på stand 
og flere likepersoner/hørselshjelpere. Hvis det er noe av dette du kunne tenke deg å gjøre så nøl ikke 
med å ta kontakt.  
Eller hvis du vet om noen som vi kan spørre, så gi oss tips om det. Kontakt Steinar Antonsen på mobil: 
92 29 74 47, Epost: antonsen@hlf.no  
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Gjenværende styre-

medlemmer i HLF Ytre Follo  
 

 

 

Nestleder/sekretær: Steinar Antonsen, 922 97 447 

Stei.antonsen@gmail.com 

Styremedlem: Adriana Schmidt, 901 86 219(sms) 

chlusc@online.no  

Vara til styret: Lilly Selberg, mobil: 468 14 979 

liselbe@online.no  

 
Laget har 4 likepersoner som mer enn gjerne hjelper til og som kan komme på hjemmebesøk. 

Cecilie Tolun ctolun@online.no 98066235 Likeperson for foreldre 

Irene Svennevik irenesvennevik@yahoo.no 91542644 Likeperson for tinnitus og yrkesaktiv 

Adriana Helene Maria Schmidt chlusc@online.no 90186219 Likeperson for CI-brukere 

Grethe Eltoft Molina gmolina1@live.com 92287988 Likeperson for høreapparatbrukere 

 

E-post-adresse: 

Vi ønsker å sende medlemsbrev til våre medlemmer med jevne mellomrom. For å spare masse 

arbeid og porto, så vil vi gjerne sende medlemsbrevet på epost. Hvis du har en epost-adresse som vi 

kan sende brevet til, så blir vi veldig glad for å få den oppgitt. Vennligst send oss din epost-adresse 

gjerne på epost til Steinar Antonsen:  antonsen@hlf.no eller på SMS: 92297447.  

Hvis du ikke ønsker vårt medlemsbrev tilsendt enten pr post eller epost, så må vi ha tilbakemelding 

på det.  

Hjemmeside/Facebook: 

Vi har egne hjemmesider på www.hlf.no: 
 
https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-akershus/lokallag-i-akershus/hlf-ytre-follo2/  
 
og en egen gruppe på Facebook, søk på HLF Ytre Follo. 
 
Her legger vi ut aktuelle saker og informasjon som det kan være nyttig å følge med på.   
 

 

 

 

August 2018 

Med vennlig hilsen  

Interimstyret i HLF Ytre Follo 
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