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Nyhedsbrev nr. 1/2021 
 

Vores kontakter i Høreforeningen er flyttet helt over i det digitale og virtuelle i
det forløbne år. På FaceBook kan du følge gruppen ’Høreforeningen Aarhus
Lokalafdeling’ (søg gerne optagelse), hvor der kommer aktuelle nyheder, og her
kan du også stille hørerelaterede spørgsmål. Det kan du også altid via mail til
aarhus@hoereforeningen.dk 
 
Når vi engang kan genoptage fysiske møder, kan du selvfølgelig læse om det i
bladet Hørelsen, men indtil da er vi henvist til at benytte opslag på vores
hjemmeside www.hoereforeningen-aarhus.dk . Som noget nyt går vi nu helt
over til direkte mail og sms til dig, når der sker noget vigtigt, så dette er vores
sidste egentlige nyhedsbrev. Sørg derfor endelig for, at vi har din korrekte
mailadresse og dit mobiltelefonnummer. 
 
Hvis man har behov for hjælp omkring hørelsen, kan man altid kontakte os i
bestyrelsen, ligesom man kan ringe/skrive til sekretariatet og bede om hjælp.
Lokalt er der mulighed for praktisk hjælp på Høreteamet på
MarselisborgCenteret, dog kun efter individuel aftale, og det samme gælder
Høreafdelingen på IKH. 
 
Vi har holdt to virtuelle arrangementer lokalt, først en præsentation af
høreteknisk hjælpeudstyr til virtuelle møder, og senere en hyggelig ølsmagning.
Begge var en succes, og vi håber, at flere slutter sig til, når vi i de kommende
måneder tilbyder forskellige foredrag og andet. Alle virtuelle møder er
skrivetolket, og du kan få hjælp til teknikken på Zoom. Se også video om
brugen på Høreforeningens hjemmeside. 
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Venlig hilsen fra lokalbestyrelsen v/formand Sanne Lauridsen 
 
Vi ønsker alle god påske.
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