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Velbesøgt årsmøde 

Årsmødet i Aarhus Lokalafdeling lørdag den 24. februar var velbesøgt af både 

gamle og nye medlemmer. Bestyrelsen blev beriget med to nye medlemmer og 

en suppleant, så der nu er nye kræfter til opgaverne. Referat fra mødet kan 

læses her, og aktivitetskalenderen er nu opdateret på hjemmesiden. Første 

arrangement er et foredrag om stress den 11. april. Læs mere om forårets 

aktiviteter her. 

Det lovede foredrag efter selve årsmødet blev desværre aflyst med kort varsel 

på grund af sygdom, men mødedeltagerne var meget spørgelystne, så vi fik en 

god udveksling af erfaringer og praktiske oplysninger, som især var til gavn for 

nye medlemmer. Der blev spurgt ind til flere emner, som her kort omtales. 

Skelnetab er vanskeligt at afhjælpe med høreapparater, men man kan have 

glæde af forskellige strategier til selvhjælp. Institut for Kommunikation og 

Handicap, IKH afholder kurser om skelnetab/skelneevne, og det er gratis for 

borgere i Aarhus Kommune og enkelte omegnskommuner. Samme gælder for 

øvrige kurser på IKH. Tilmelding sker direkte til IKH på MarselisborgCentret. 

Høretekniske hjælpemidler er ofte dyre i anskaffelse. Man kan søge hjælp og 

tilskud via Aarhus Kommunes Høreteam på Marselisborgcenteret. Der skal 

træffes aftale forud, og åbningstider kan læses her. 

Det er altid godt at være velforberedt og have afklaret sine behov, når man går 

til møde om sit høretab. Hvis man ikke selv har en pårørende, der kan være 

med, kan der bestilles en bisidder ved Høreforeningen. Henvend dig direkte til 

Høreforeningens sekretariat og læs nærmere på www.hoereforeningen.dk  

Du er som medlem altid velkommen til at kontakte lokalafdelingen på mail eller 

telefon, hvis du har spørgsmål om hørelse. Vi er ikke fagpersoner, men har en 

bred vifte af erfaringer og kendskab til høreproblemer, så vi måske kan sende 

dig videre til de rette instanser.  

Vel mødt i det nye år i Aarhus Lokalafdeling.  

 

 

 

Er du erhvervsaktiv eller jobsøgende? 

Så har du mulighed for at deltage i en inspirationsdag i Aarhus for 

erhvervsaktive med høretab. Se mere herom på Høreforeningens hjemmeside. 

Tid og sted: Lørdag den 17. marts 2018  kl. 9-16 i Huset Trøjborg, 

Kirkegaardsvej 53, 8000 Aarhus C   

 

 

 

Lokalafdelingens næste arrangement er et foredrag om stress 

Onsdag den 11. april kl. 16.30 - 18.30 på Folkestedet, Carl Blochs Gde 28, Aarhus 

Se mere på Aarhus Lokalafdelings hjemmeside  
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