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Forårsnyt
Nu kan du læse referat fra årsmødet (afholdt den 3. marts) på vores
hjemmeside www.hoereforeningen-aarhus.dk under punktet ’Referater’, som du
finder i menuen eller nederst på forsiden. 
 
Du vil samtidig kunne se, at aktivitetskalenderen er fuld af gode tilbud i foråret.
Her er lidt for enhver smag, lige fra foredrag om besættelsen til invitation til en
løbetur. Vi bestræber os på at udnytte det gode lokale, som vi nu har til
rådighed på Huset Trøjborg, og at programmet tilgodeser forskellige behov.
Bladet Hørelsen bringer i hvert nummer en kort omtale af vores aktiviteter, men
vil du vide mere, bør du slå op på hjemmesiden. 
 
Tryk her, så får du en oversigtskalender, som du kan printe ud og hænge op
hjemme, men også gerne andre steder, hvor du færdes. Den ligger også til fri
afbenyttelse på hjemmesiden under 'Aktiviteter'. 
Der vil altid være et eller flere medlemmer af bestyrelsen til stede, når vi
mødes, men din hjælp til afviklingen er også meget velkommen. Samme
gælder, hvis du har lyst til at tilbyde din hjælp med andre praktiske opgaver.
Skriv til os på mail eller sms, så hører du fra os. 
 
Venlig hilsen 
Sanne Lauridsen 
formand for Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling

Kender du IKH? Torsdag den 14. marts kl. 19 - 21: 
Specialkonsulent Joan Høy kommer fra IKH, Institut for Kommunikation og
Handicap, og fortæller om alle de gode tilbud om kurser og støtte, som du kan
få ved at henvende dig til dem. Det er gratis for borgere i Aarhus Kommune,
men også flere omegnskommuner kan benytte sig af det. 
Kom og få input til din hverdag som hørehæmmet. Er du god til
mundaflæsning? Har du besvær med skelnetab? Plages du af tinnitus?
Rækken af små kurser er lang, så det handler blot om, at du skal vide, at de
findes – for din skyld. 
Vi holder en lille pause midtvejs, hvor du kan købe kaffe/te og brød for 30 kr. 
Tilmelding er ikke nødvendig til dette møde.
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Hvordan klarer man at rejse med et svært høretab? 
Rejseforedrag torsdag den 11. april kl. 19 – 21 

Torben Hartmann fra bestyrelsen er meget berejst og fuld af gode historier. Han får
lov til selv at vælge, hvad vi skal høre om fra hans eksotiske rejser. Og ikke mindst

hvordan han løser de praktiske problemer med høreapparater og andet teknisk
udstyr under en rejse.   

Kaffe/te og brød for 30 kr., ingen tilmelding.
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