
 

Aarhus Lokalafdeling 

 

Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling arbejder for at forbed-
re forholdene for mennesker i Aarhus Kommune med lyd- 
og høreproblemer.  

Vi har et godt samarbejde om høreomsorgen i Aarhus Kom-
mune, både med kommunen, Høreafdelingen og Institut for 
Kommunikation og Handicap.  

Vi er desuden repræsenteret i Aarhus Handicapråd  

Lokalafdelingen afholder hvert år en række arrangementer 
for medlemmerne, f. eks.:  

- præsentation af tekniske hjælpemidler  

- fælles udflugter, hvor der tages hensyn til hørelsen 

- sociale arrangementer med samvær blandt ligestillede  

- informationsmøder omkring hørelse og høreproblemer  

– åben café med mulighed for personlig vejledning  

– politiske debat møder med relevante politikere 

 

Du har mange fordele som medlem af Høreforeningen.   

Som medlem har du adgang til at deltage i alle foreningens 
arrangementer – også på landsplan – og du modtager bladet 
Hørelsen 6 gange årligt. I din lokalafdeling kan du møde lige-
stillede og være med til at præge høreomsorgen.  

Læs mere på www.hoereforeningen-aarhus.dk, hvor du også 
finder oplysninger om lokalafdelingens aktiviteter.  

Vores møder i Aarhus finder som regel sted i frivillighuset   

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus C. 

 

Enkeltmedlemskab koster 305 kr. om året.  
Familiemedlemskab koster 440 kr. om året. 

Mail til Aarhus Lokalafdeling: aarhus@hoereforeningen.dk 

Vi har også en lukket gruppe på Facebook søg efter:  
Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling  
 

 

Formand 
Sanne Lauridsen 
Engdraget 27A, 8381 Tilst  
aarhus@hoereforeningen.dk 
Mobil 22 57 12 61 

 

Næstformand 
Merete B. Nielsen 
meretebirk@profibermail.dk 
Mobil 25 39 56 75 – kun SMS 
 

 

Kasserer 

Flemming Thisted 

ft@corgwn.dk 

Mobil 40 15 21 95 

 

Sekretær 
Lisbeth Leicht Thomsen 
listh@hotmail.com 
Tlf. 86 22 39 17 
Mobil 61 39 79 08 
 

 

Bestyrelsesmedlem 
Lone Kalledat 
lonekalle@yahoo.dk 
Mobil 27 29 42 07 - kun SMS 

 

Suppleant 
Torben Axel Hartmann 
tah43@hotmail.com  
Tlf. 22 80 99 33 
 

Foto kommer Suppleant 
Jim Poul Heding 
jimbo@godmail.dk 
Tlf. 61 85 90 73 
 

 

Vil du være vores nye 
bestyrelsesmedlem? 
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