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Nyhedsbrev nr. 5/2019

Efterårsaktiviteter

Tiden nærmer sig, hvor Høreforeningen igen er klar med tilbud om aktiviteter.
Sæsonen åbner med Aarhus Festuge, og vi har kigget i programmet for at finde
et arrangement, hvor vi kunne drage fordel af vores transportable teleslynger.
Valget er faldet på en ”Gallerivandring” lørdag den 7. september kl. 13 – 15.
Starten går fra Grisebrønden ved Rådhuset.

Vi satser på at prøve noget nyt, så vi beder dig om selv at købe en billet til
arrangementet, som du kan læse mere om online her
https://www.aarhusfestuge.dk/arrangementer/gallerivandring.
Når du har købt billet til turen kl. 13-15, kan du give besked til Sanne Lauridsen
med en sms eller mail, så sørger hun for at medbringe et passende antal
teleslynger. Sms 2257 1261 - mail aarhus@hoereforeningen.dk

Flg. opslag kan du læse mere om på vores hjemmeside hoereforeningen-
aarhus.dk:

Foredrag om Menieres sygdom
torsdag aften den 12. september kl. 19 – 21.30.

Vi får besøg af Morten Sponholtz, der selv er ramt af lidelsen. Han valgte at
trodse problemerne med sin svimmelhed og rejste til Himalaya for at klatre i
bjergene. Kom og hør om hans oplevelser og erfaringer.

Mødet er på Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C. Der kan købes
kaffe/te og brød for 30 kr.
Skrivetolke og teleslynge som altid. Alle er velkomne.

Høretab i hverdagen. Veje til god kommunikation. 
Viborg, onsdag den 25. september kl. 16.30 – 18.30.

IDA Institute, https://idainstitute.com, afholder informationsaften om emnet i
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mailto:aarhus@hoereforeningen.dk
http://hoereforeningen-aarhus.dk/
http://hoereforeningen-aarhus.dk/menieres-sygdom/
https://idainstitute.com/


8.8.2019 Aktiviteter sept.-okt.

https://mailchi.mp/90f52878ee3c/aktiviteter-sept-okt 2/2

samarbejde med Høreforeningens lokalafdelinger i Region Midt.
Læs mere på vores hjemmeside.

Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg. Indgang F, Plan 3,
mødelokale 22.

Fri parkering på Heibergs Alle’ dæk 1 & 2 fra kl. 16.
Deltagelse koster 25 kr. Der serveres et let traktement.

OBS: Tilmelding senest den 17. september på mail til viborg@hoereforeningen.dk

Botanisk Have og Væksthusene
lørdag den 5. oktober kl. 9.45 – 13.00

Guidet rundvisning i Væksthusene kl. 10 – 11 – med lån af teleslynger.
Kaffepause med brød (Høreforeningen er vært) og derefter en guidet tur i
Botanisk Have.
Medlemsarrangement, 15 pladser. Tilmelding senest 4. oktober. 
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