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Aktiviteter i efteråret
Nu er vi klar med en aktivitetskalender for efteråret med gode tilbud for dig som
medlem af Høreforeningen. Her er mulighed for oplevelser af meget forskellig
art, men alle med det til fælles, at der er sørget for, at du som hørehæmmet kan
få noget ud af at deltage.
Kalenderen er vedhæftet her i oversigtsform, og på vores hjemmeside
www.hoereforeningen-aarhus.dk kan du læse flere detaljer under ’aktiviteter’.
Nogle arrangementer kræver tilmelding, så du skal ikke tøve for længe med at
se på listen. Til november er der igen en større høremesse med mange aktører,
og her er fri adgang for alle med interesse for høreproblemer.
Du er meget velkommen til at printe kalenderen ud til ophæng eller på anden
måde formidle og dele med andre, der kunne have interesse for det.
Vores landsformand Majbritt Tobberup kommer på besøg i december for at
fortælle om Høreforeningens mange indsatsområder. Der sker meget på
landsplan, så kom og hør, hvad hun tager fat i på dine vegne.
Bestyrelsen i Aarhus ønsker alle en god sommer.
Sanne Lauridsen,
lokalformand

Sejltur i Aarhus Havn lørdag den 3. august
Fra den 1. - 4. august er Aarhus Havn vært for Tall Ships Races, så havnen fyldes med
store træskibe fra hele verden. Vi har booket Ålekvasen Anna, som er et mindre træskib
hjemmehørende i Aarhus, så du kan komme til at se og høre om de store skibe på en
guidet sejltur rundt i havnen.
Første afgang fra Træskibshavnen, Fiskerivej 32, er kl. 14 og anden sejlads er kl. 16.
Turene er for medlemmer af Høreforeningen og koster 100 kr. pr. person. Vi medbringer
halsteleslynger, og der er skrivetolke med på første tur. Hver tur har plads til 12 personer.
Sejladsen varer ca. en time, og vi slutter af med at drikke kaffe sammen ved kajen.
Høreforeningen giver brød til din medbragte kaffe.
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Tilmelding senest den 31. juli med angivelse af ønsket tidspunkt til Lisbeth, sms/ring 6139
7908, eller mail til Sanne aarhus@hoereforeningen.dk

Hvis du får plads, kommer der

bekræftelse og besked om betalingen, der skal ske forud, gerne via MobilePay. Pladserne
fordeles efter 'først til mølle'.
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