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Hvad sker der i Aarhus Lokalafdeling?
Et medlemskab af Høreforeningen betyder, at du støtter op om arbejdet for hørehæmmede,
både på landsplan og lokalt. Her i Aarhus Lokalafdeling er vi meget optaget af det politiske
arbejde, og det fylder en del i det frivillige arbejde, som lokalbestyrelsen udfører.
Vi har en repræsentant i bestyrelsen for Dansk Handicapforbund (DH) og er udpeget af DH til
både Aarhus Kommunes Handicapråd og Arbejdsmarkedspolitisk Forum. Ligeledes har vi et
fast medlem i bestyrelsen for Institut for Kommunikation og Handicap (IKH), og vi har løbende
kontakt til Audiologisk Afdeling og Lokalklinikken på MarselisborgCentret. Gennem alle disse
kontakter søger vi indflydelse på de forhold, som har betydning for hørehæmmede, uanset
deres alder og behov.
Tilgængeligheden for hørehandicappede i det offentlige rum har vores store bevågenhed. Vi
arbejder til stadighed med at stille krav om ordentlige forhold på fx museerne og i
foredragssale, og ikke mindst kæmper vi for at få biograferne til at tekste danske film.
Når du kaster et blik på vores aktivitetskalender, ser du altså kun toppen af isbjerget i forhold til
det arbejde, der udføres i lokalafdelingen. Vi er glade for din støtte og håber at se dig til nogle
af vores medlemsarrangementer i årets løb. Nedenstående kan du se et eksempel på, hvad
Høreforeningen kan gøre for dig, hvis du er erhvervsaktiv med høretab. Inspirationsdagen for
erhvervsaktive afholdes her i Aarhus med deltagelse af den lokale bestyrelse, men er
arrangeret af Høreforeningens særlige udvalg for erhvervsaktive med høretab. Du kan tilmelde
dig direkte via Høreforeningens hjemmeside www.hoereforeningen.dk, se under aktiviteter.
Vi ønsker alle en god sommer og er klar igen til august. Hold øje med vores lokale hjemmeside
på www.hoereforeningen-aarhus.dk

Med venlig hilsen
Aarhus Lokalafdeling v/ formand Sanne Lauridsen

Inspirationsdag for erhvervsaktive
Lørdag den 10. juni 2017 kl.9 - 16 i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53
Inspirationsdagen henvender sig til mennesker med hørenedsættelse, der er i arbejde,
fleksjobbere og jobsøgende. Der vil være oplæg om fastholdelse af sit arbejde og efterog videreuddannelse, samt mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringer på
arbejdsmarkedet.
Dagen er arrangeret af Høreforeningens Udvalg for Erhvervsaktive med Høretab.
Det koster 100 kr. pr. person at deltage.
Læs mere og tilmeld dig på www.hoereforeningen.dk

