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Nyhedsbrev nr. 3/2019

Arrangementer i maj og juni
 
Lige om hjørnet er der på torsdag den 9. maj en debataften med fokus på
høreomsorgen forud for valget. Panelet består af tre politikere, en
praktiserende ørelæge og en overlæge fra Audiologisk Afdeling. Kom og deltag
i debatten kl. 18.30 – 21.30. Åbent for alle. 
 
Der er andre udfordringer i sigte, når Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling
holder ”Løbedag” den 1. juni. Vi får besøg af Leon Carlsen og Lise Rasmussen,
som har været en tur i Florida for at løbe med Hearing Loss Runners. 
 
Ugen efter er der et meget spændende foredrag med Thomas Wibling. Læs om
ham herunder. 
Der er altid teleslynge og skrivetolk til oplæg i salen på Huset Trøjborg,
Kirkegårdsvej 53, Aarhus C. 
 
Vi ønsker dig en god sommer og ser frem til nye arrangementer i august. Hold
øje med din mailbakke og vores hjemmeside hoereforeningen-aarhus.dk. 
 
Med venlig hilsen 
Sanne Lauridsen, formand

Hearing Loss Runners den 1. juni kl. 10.30 
Det er en organisation, der internationalt arbejder på at hjælpe døve og
hørehæmmede med at komme ud at motionere. Leon og Lise fortæller om
deres oplevelser i Florida, og bagefter kan du komme ud at løbe eller gå med
dem. Turens længde kan du selv vælge, 3 eller 6 km – eller måske mindre, hvis
du blot vil gå lidt sammen med andre. Efter aktiviteterne mødes vi igen på
Huset Trøjborg og spiser frokost sammen, inden vi slutter omkring kl. 13. 
 
Hvis du vil med, skal du tilmelde dig hos Lisbeth på sms 6139 7908 eller mail til
Sanne på aarhus@hoereforeningen.dk senest den 30. maj 
Deltagelse koster 30 kr., som du skal betale ved ankomsten.

http://hoereforeningen-aarhus.dk/
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Torsdag aften den 6. juni kl. 19 er der foredrag på Huset Trøjborg. Her vil forfatter
og coach Thomas Wibling give os bud på, hvordan en personlig livskrise kan vendes

til overskud og energi. 
Læs mere om ham på www.thomaswibling.dk 

Tilmelding er ikke nødvendig, og entréen på 50 kr. betales ved døren.
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