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Godt nytår

Vi har været gennem en lang række arrangementer i Høreforeningen i Aarhus i
det forløbne år. Der er nu julepause, men straks i det nye år, står vi klar med
flere tilbud om samvær og oplysning om hørelse. Altid med teleslyngen tændt
og skrivetolke til støtte.
Vi har erfaret, at det er nødvendigt med tilmelding til alle arrangementer, så
fremover beder vi jer om at ringe/sende sms til Lisbeth på 6139 7908 eller mail
til Sanne aarhus@hoereforeningen.dk , men det skal dog ikke forhindre ’sidste-
minuts- deltagere’ i at dukke op!

Lørdag den 4. januar er der nytårskur på Huset Trøjborg. Vi mødes kl. 13.30
og ønsker hinanden godt nytår med ’champagne’ og kransekage. Bagefter
præsenterer vi planerne for aktiviteter i det kommende år, og vi lytter gerne til
forslag og ønsker. Kaffe/te og kage før vi skilles kl. ca. 16. Deltagelse er gratis
for medlemmer, gæster betaler 30 kr. Tilmelding inden 3. januar.

Torsdag den 16. januar er der temamøde om Sudden Deafness (pludselig
opstået døvhed) på Huset Trøjborg kl. 19 – 21. En oplægsholder fra IKH starter
med fagligt indhold, og Lone Kalledat fra bestyrelsen fortæller om sine
personlige erfaringer. Der bliver god mulighed for at stille spørgsmål.
Kaffe/te og brød for 20 kr. Tilmelding inden 15. januar.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Venlig hilsen fra formand Sanne Lauridsen og lokalbestyrelsen.

Årsmøde i Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling
lørdag den 1. februar kl. 10.30 – 15

mailto:aarhus@hoereforeningen.dk


Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C.
Alle er velkomne til årsmødet, også ikke-medlemmer, uden tilmelding. Kun

medlemmer har stemmeret. Frokosten efter mødet er for medlemmer og kræver
tilmelding inden 30. januar.

Selve årsmødet slutter omkring kl. 12, hvorefter Høreforeningen er vært ved en let
frokost for medlemmer. Efter frokosten er der debat med gæster fra høreomsorgen

om de lange ventetider på høreområdet i regionen.
Dagsorden for mødet kan læses her.
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