STYRET FOR HLF LEVANGER 2015

LIKEPERSONER

HLF Levanger

Leder: Grete A Brønseth Hokstad
Tlf: 90188489 // e-post: hokst@online.no

Nestleder: Karl Kristian Rye
Tlf.: 91524046 // e-post: karlkrrye@yahoo.no

Ditt lokale hørselslag

Din hørsel – vår sak

En likeperson er en samtale-partner og en
som hjelper deg med vedlikehold av høreapparatene, og som er i samme situasjon som
du, men som kanskje er kommet litt lenger i å
leve med et hørseltap. Det fins likepersoner
for ulike typer lidelse. Så dersom du har behov
for å snakke med noen i samme situasjon:

Ditt lokale hørselslag
Stiftet 29.4.1992

Kasserer: Asbjørn Johnsen

Hørselshemmedes

Tlf.: 41311347 // e-post: asjohn@online.no

Ta kontakt!

Sekretær: Karin Aasenhuus

Landsforbund

Tlf.: 41647452
e-post: karin.aasenhuus@ntebb.no

Likepersoner for høreapparatbrukere i HLF
Levanger:

Styremedlem/studieleder:
Odd-Harald Bjørnøy

Alv Noem

Tlf.: 41916084 // oddhbjo@gmail.com

e-post: alv.noem@gmail.com

Varamedl.: Dagrun Damås
Tlf.: 41351890
e-post: dagrundamas@gmail.com

Heidi Jørgensen

Tlf.: 95882151

Tlf.: 95093790

e-post: heidi.jrgensen@ntebb.no

Din hørsel – vår sak
www.hlf.no

HLF Levanger er en møteplass for
mennesker med hørselsproblem
Medlemsmøter kl 1800, Levanger Bo- og
Aktivitetssenter (LBAS), v kantina, med
program av faglig og underholdende karakter.
Årsmøte i jan.-feb., medlemsmøter 24.feb.,
28.april, 29.sept., 27.okt. og 24.nov.
16. juni har vi tur sammen med HLF Verdal.
(Juli og august er ferietid, men også
tilstedeværelse på Martna`n)

Navn:__________________________________

VISJON FOR HLF LEVANGER
Levanger skal være en god plass å
være for hørselshemmede
0-visjon for nye hørselshemmede
forårsaket av ytre påvirkning

HLFs erstatningsavtale for høreapparater



Rabattpris på batterier



Fagbladet «Din Hørsel» 8 ganger i året



Gratis råd og hjelp fra Likemann



Tilbud på kurs og seminarer



Rabatt på drivstoff hos Statoil



Spesialtilbud på strøm fra Fjordkraft



Rabatt på forsikring hos Tryg



Medlemspris på Airport Hotel, Gardermoen

Kontingent 2015
Hovedmedlem kr 450,Familiemedlem/ungdom* kr 290,(*Gjelder opp til 25 år)

Postnummer: __________________
Sted:__________________________________

For å nå visjonen vil HLF Levanger i neste periode
bl.a. prioritere:

Epost:_________________________________

 Flere teleslynger
 God informasjon om hjelpemidler og

Tlf/Mob.:__________________

andre tilbud for hørselshemmede

Medlemsfordeler


Adresse:_______________________________

 Etablere eget kontor

Fødselsdato-/år:_______________

 Tilbud om hørselstesting






Jobbe aktivt for å få flere Likemenn
Sette fokus på støy på arbeidsplasser
Ungdom og høy lyd
Støymålinger og tiltak for å redusere



støy
Samarbeide med kommunen,




barnehager og skoler for å forebygge
Aktiv bruk av media
Være synlig på martnan og andre




møteplasser
Medlemsverving
Flere aktive medlemmer, spesielt
ungdom

INNMELDINGSSLIPP

NB! Erstatningsavtalen for høreapparater gjelder
først når medlemskapet er betalt.

****************************
Sendes: hokst@online.no eller
Grete A B Hokstad
Tømtevegen 380
7608 Levanger

