
Mere tekst på TV næste år

75 årig hører sin datter synge

 At prædike så det kan fostås
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Gode råd til dig 

Jorden rundt for høresagen

Støj - koncert uden høreskader
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Søren Dalmark,  
landsformand

Store kommuner
 

Størrelsen på kommunerne opfattes mest som an-
tal indbyggere. Men der er også andre muligheder 
for at vise størrelse - nemlig hvor mange institu-
tioner en kommune driver.

Her har vi lige fået resultatet af den del af kom-
munalreformen, der drejer sig om nuværende 
amtslige institutione,r som kommunerne kunne 
overtage og drive.

Resultatet er blevet, at 75 % af de amtslige so-
ciale institutioner overtages af kommuner - resten 
placeres i regionerne.

For LBH drejer det sig om landets kommunika-
tionscentre / tale-høreinstitutter. Her viser det sig, 
at over halvdelen fremover vil være kommunale 
driftsselskaber, som udover at betjene egne borge-
re også sælger deres ydelser til andre kommuners 
borgere.

Alternativet var, at disse i stedet ville blive dre-
vet at de nye regioner.

Det er vel rimeligt at stille spørgsmålet: ”Hvor-
for har kommunerne overtaget institutionen, og 
hvad bliver bedre for borgerne.”

Spørgsmålet har vi allerede stillet videre til en 
af  kommunerne, og her svarede en af de ansvarli-
ge politikere, at det var på baggrund af en indstil-
ling fra administrationen!

Det er tankevækkende, at politikerne ikke har 
mere interesse for, hvad de vil med en sådan in-
stitution end blot at sige ja til en administrativ 
indstilling.

 
Fra LBH's side har vi konstant kaldt på, at kom-
munalreformen ikke må forringe fagligheden eller 
borgernes muligheder.

For at følge udviklingen vil vi nu bruge vores 
hjemmeside til at opsamle borgernes oplevelser 
med høreomsorgen, således vi med denne viden 
kan være med til at komme med forslag til forbed-
ringer på området. 
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På en natklub i Sverige 

er der skruet ned for 

lyden – men op for lyd-

kvaliteten. Det betyder 

en sundere lyd i ørerne 

for musikere, barten-

dere og publikum. 

Natklubben i Göteborg 

er mere populær end 

nogensinde, og pro-

jektet har vundet EU's 

Støjpris i Bilbao. Nu vil 

også australierne og 

kineserne høre om de 

svenske erfaringer.  

AF HANNE HAUERSLEV

Vinder i EU’s kampagne Stop Støjen:

KONCERT UDEN STØJSKADER

Rapporten om det svenske Arbetslivs-
instituts erfaringer fra natklubben Tak-
tarressen i Göteborg kan bestilles hos 
biblioteket@arbetslivsinstitutet.se
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Kim Kähäri fik ideen en sen nattetime 
på en natklub. 

Her mødte hun formanden for mu-
sikarrangørerne i Sverige. Han brokke-
de sig højlydt over, at musikken på de 
svenske dansesteder ifølge lovgivnin-
gen ikke må komme over 100 decibel. 

Kim Kähäri er dr. med i audiologi. 
Hun har arbejdet med høreskader i 28 
år, har skrevet afhandling om høre-
skader blandt musikere og er en af de 
læger i Skandinavien, der ved mest om 
høreskader i musikbranchen. 

- Vi bliver nødt til at samarbejde om 
det her, tænkte jeg. Og faktisk nærmest 
dagen efter gik jeg i gang med det pro-
jekt, som 12 måneder senere fik EU's 
pris for bedste støjprojekt, siger Kim 
Kähäri, der til daglig forsker i høreska-
der på det svenske Arbetslivsinstitut 
– en søsterorganisation til det danske 
Arbejdsmiljøinstitut, AMI.

Der er god grund til at justere lyd-
niveauet på natklubber og diskoteker, 
viser Kim Kähäris undersøgelser – ikke 
alene af hensyn til musikerne, men 
også for at beskytte de ansatte og pub-
likum på spillestederne. For musik kan 
have en kedelig bagside. Kim Kähäri 
har undersøgt høreskader hos klas-
siske musikere og rockmusikere i sin 
afhandling "The Influence of Music 
on Hearing – a study in Classical and 
Rock/jazz Musicians".

- Resultaterne viser, at musikerne 
i høj grad får skader på hørelsen. Jeg 
undersøgte 140 klassiske musikere og 
139 rock- og jazzmusikere. 68 procent 
af de klassiske musikere havde skader 
på hørelsen mens 74 procent af rock- 
og jazzmusikerne havde skader, siger 
Kim Kähäri.

- Høreskaderne er hyperfølsomhed 
overfor lyd, tinitus, problemer med at 
klare høje toner og manglende evne til 
at høre den samme tone rent i begge 
ører. Hvis du ikke kan høre tonerne 
ens i begge ører, kan du ikke spille rent. 

Væsentlig nedsættelse af hørelsen 
var derimod ikke så udbredt som de 
andre skader. 

- Mange musikere har en lille sænk-
ning af hørelsen. Vi ved ikke, hvor-
for de ikke får en grel nedsættelse. I 
forhold til industriarbejdere har de 
mindre nedsættelse, selvom de i høj 
grad er udsat for samme støjniveau. 
En forklaring kan være, at musikken er 
dynamisk - selvom eksempelvis bassen 
lyder voldsom, er den mindre skadelig 
på øret end andre tonearter. 

Rock skal mærkes i kroppen
Kim Kähäris projektgruppe fandt en 
lille intim natklub i Göteborg, som 
har godt tusind besøgende om ugen 
og som er kendt for at have interna-
tionale rock-, punk- og jazzstjerner på 
scenen. Natklubben egnede sig godt til 
et støjprojekt, blandt andet fordi den 
er typisk for mange tilsvarende klub-
ber. Efter store overvejelser gik ejeren 
af Takterassen, Hans Rothin, ind i 
projektet.

- Det er klart, at man er nervøs for, 
om det betyder, at både musikerne og 
publikum vil blive væk. For det handler 
jo om at sænke lydniveauet. Og folk 
kommer for at blive pakket ind i lyd 
her. Rock skal mærkes i kroppen. På 
den anden side må man jo også tage et 
ansvar som ejer af en lille klub, for det 
er her problemerne er størst. Desuden 
er der jo altid nogen, der skal være de 
første, siger Hans Rothin.

På Takterassen er stemningen in-
tens. Publikum står tæt ved scenen, 
som i sig selv er trang. De fleste har en 
drink i hånden, købt i baren, der før lå 
klods op ad scenen.

- Vi flyttede som noget af det første 
baren væk fra scenen og op på en lille 
terrasse, som ligger i tilknytning til 
natklubben. På den måde kan publi-
kum gå ud af den intense lyd, og ar-
bejdsmiljøet er meget bedre for barten-

Støjskader

derne, der før måtte arbejde fra torsdag 
til lørdag ganske tæt på scenen, siger 
Kim Kähäri.

- Så skrottede vi det gamle an-
læg. Det var hjemmebygget og 
sat sammen af mange forskel-
lige billige dele. Der blev købt 

et ordentligt anlæg, og der blev ansat 
en hus-tekniker, så det altid er den 
samme person, der bestyrer anlægget, 
og som har pondus til at tale med den 
musiker, der måske presser på for at 
få lydniveauet hævet. Af samme grund 
står der i kontrakten med musikerne, 
at Takterrassen har en "sound-policy", 
for musikerne skal vide, hvad de går 
ind til, inden de kommer og skal spille. 

Loftet i natklubben var oprindelig 
beklædt med et materiale, som absor-
berer lyden. Men pladerne havde siddet 
der i årevis og med tiden fået en gang 
maling.

- Og så var virkningen præcis mod-
sat. I stedet for at absorbere lyden, re-
flekterede loftet den. Det samme gjorde 
de hårde vægge, der blev beklædt med 
14 centimeter absorberende materiale, 
sådan at 
rummet i 
dag nær-
mest er 

Kim Kähäri fik ideen en sen nattetime 
på en natklub. 

Her mødte hun formanden for mu-
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Dr.med i audiologi 
Kim Kähäri

Ejer af Takterassen, 
Hans Rothin
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6 Støjskader

foret med forskellige typer lydabsorbe-
rende plader. Også scenegulvet fik ny 
belægning til gavn for lydmiljøet. 

Nu er vi under 100 decibel
Stablerne af højtalere blev løftet fra 
gulvet. Fire basser på hver sin side af 
scenen blev fordelt foran og bag i rum-
met. Scenen blev løftet op og gjort 
større. Der blev investeret i et system, 
der fordeler lyden i rummet. Forstær-
kerne blev vendt op mod musikernes 
ører i stedet for ud mod publikum

- Før lå lydniveauet omkring 105 
- 110 decibel. I dag er vi under den 
svenske socialstyrelses anbefalede 
grænse på 100 decibel. Både publikum 
og musikere er glade. I en spørgeske-
maundersøgelse viser det sig, at alle 
parter mener, at både musikoplevelse 
og lydkvaliteten er væsentlig bedre end 
før, siger Kim Kähäri

Ejeren har også for længst tørt sve-
den af panden.

- Vi har lige så mange gode bands og 
publikummer som før, siger han og ser 
lettet ud ved tanken. 

Her i foråret udkommer rapporten, 
som sætter sidste punktum i projektet 
på Takterassen. Rapporten kan bestil-
les hos Arbejdslivsinstituttet, sådan at 
andre kan få glæde af erfaringerne fra 
Göteborg. Interessen er allerede stor 
efter af projektet blev fremlagt på EU’s 
Miljøargenturs konference i Bilbao. 

- Efter at projektet blev fremlagt på 
EU-konferencen, er jeg blevet kontaktet 
fra Frankrig, England, Tyskland – ja, 
jeg har endda fået henvendelser helt fra 
Hong Kong og Australien. Der er rig-
tig mange offentlige myndigheder og 
private interesserede, der gerne vil høre 
om vores erfaringer. Det er som om at 
omverdenen endelig har fået øjnene op 
for, at virkelig mange får skader på hø-
relsen i en ung alder. Det er jo frygtelig 
tragisk – men positivt, at der nu er vilje 
til at tage ansvar for det. 

Pressede discjockeys:

GIV OS REGLER 
OG GODKENDTE 
MUSIKANLÆG

Dårlige arbejdsforhold, 

elendige musikanlæg 

og hård konkurrence 

fra drenge, der down-

loader ulovlig musik 

fra nettet, er hverdag 

for de danske disc-

jockeys. Formanden 

for deres fagforen-

ing, Morten Brønnum, 

efterlyser flere regler 

på området

AF IRENE SCHARBAU

Hvad spiller de

I dag er det en særlig musik, der spilles på diskotekerne. Designet til et 
bestemt lydtryk, hvor bassen dominerer.
- Du kan ikke længere spille Kim Larsen eller Whitney Houston. Den 
gamle musik kan ikke hamle op med et nutidigt lydtryk. Den kan ikke 
give det samme kick, som den nye musik, fortæller Morten Brønnum.
Lige nu spilles der meget kunstnere som 50 Cent. Musikstilen Dance 
er på vej ind igen, høj og basset. Blandt de danske favoritter er Anders 
Trentemøller og Infernal, Nik og Jay, Musikk, samt dansk rap og hiphop.
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- Enhver kan i dag sætte et musikan-
læg op og smadre en hel generations 
ører i en provinsby. Vi ser gerne at der 
kommer regler for godkendte musik-
anlæg – og kontrol med dem, siger 
Morten Brønnum, der er formand for 
Danish DeeJay Organization, de dan-
ske discjockeys fagforening.

Lyden skal ned på diskotekerne. Det 
er DJ’ens skyld, at folk kommer hjem 
med tinnitus. De smadrer de unges 
ører, og det skal de holde op med! De, 
der styrer musikken på landets diskote-
ker, bliver igen og igen hængt ud som 
nogle af de store syndere, når der tales 
støjskader.

Men selv om de står med fingeren 
på mixerknapperne, så kan de ikke 
skrue ned, mener formanden:

- Holdningen er, at DJs bare skal 
skrue ned. Men sådan fungerer det 
ikke. Det er en meget ædel tanke, men 
skruer vi ned til 85 dB, så lukker disko-
tekerne. Og vi når slet ikke så langt, før 
vi selv er fyret, siger Morten Brønnum.

Virkeligheden for de danske DJs 
er, at de presses af restaurationsbran-
chen. I mange år skiftede de spillested 
en gang om måneden. Nu er det hver 
weekend, de skal skifte arbejdsplads. 
De spiller på musikanlæg, som ikke er 
deres. Og tolerancen er lav. 

- Man kan næsten sige, at der kan 
fodres svin med DJ’s. Bookingbureau-
erne har opdraget branchen til, at 
DJ’en blot ryger ud, hvis der er proble-
mer – så får restauratøren bare en an-
den. Nogle af de store diskoteks-kæder 
har de dårligste anlæg. Og nogle en-
kelte diskoteker venter med at reparere 
anlæggene, til de er gået helt i stykker. 
DJ’en holder igen og passer sit arbejde. 
Man siger ikke nej til jobs, fortæller 
Morten Brønnum.

Det betyder, at der ikke klages over 
dårlig lyd og niveau skrues op.

Morten Brønnum har selv været ud-
sat lidt af hvert, f.eks pengeafpresning, 
i den tid, hvor han spillede 180-200 
jobs om året. Nu spiller han en del 
mindre

- Jeg har ikke sååå meget tid – jeg 
spiller kun, hvis lønnen og jobbet lever 
op til de krav, man med rette kan for-
vente Men det er et broget marked. En 
del restauratører og bookingbureauer 
snyder. Det var grunden til, at vi starte-
de vores forening, Men der er heldigvis 
også mange, som kører en sober forret-
ning, fortæller han.

God og dårlig lyd
Blandt de ting, der gør DJ’ens arbejds-
forhold besværlige er, at han ofte ikke 

har en monitor der, hvor han står og 
spiller. Så han kan reelt ikke høre lyd-
niveauet på dansegulvet. Nogle steder 
står DJ’en ligefrem ude i baren.

- Hvis der var monitors, var det lette-
re at høre musikken og fornemme, om 
den var for høj. Vi er blevet mere be-
vidste om det, men skruer stadig højt 
op. Ørerne lukker i løbet af aftenen, så 
skruer man højere op. Alle anlæg kan 
spille højere, end de bør. Jeg laver selv 
en aftale med en person i lokalet, som 
siger til, hvis det bliver for højt. Men 
det springende punkt er monitors og 
så bedre anlæg. Det er min klare hold-
ning, at hvis lyden er god, kan du skrue 
mere ned, fortæller Morten Brønnum.

Den nye konkurrence
En rigtig DJ har købt al sin musik selv. 
Det er en udgift, men også den lovlige 
måde at spille musik offentligt på. De 
organiserede DJs oplever i disse år en 
voldsom konkurrence fra unge, der 
med et arsenal af ulovligt downloadet 
musik fra internettet tilbyder sig til bil-
ligere priser.

- Der er et stort privat marked, 
hvor "elektrikerlærlingen" under-
byder os. De har ingen udgifter. Og 
restauratøren bider på, fordi han 
umiddelbart kan spare nogle penge. 
Men mp3-musik giver dårlig lyd og 
ørestress. Private fester er også 
præget af piraterne, og mange 
har fået ødelagt deres bryllup, 

Støjskader

- Enhver kan i dag sætte et musikan-
læg op og smadre en hel generations 
ører i en provinsby. 
kommer regler for godkendte musik-
anlæg – og kontrol med dem, siger 

Danish DeeJay Organization 

Danish DeeJay Organization organiserer  discjockeys. Den startede i 
1999 som en interesseorganisation, men blev for 2 år siden en rigtig 
fagforening, der hører under RBF (restaurationsbranchens forbund). 
En typisk DJ er begyndt at spille musik for andre i ungdomsskolen og 
når via erfaringer med f.eks. lokalradio ud at spille "mobil"-jobs med 
nogen, som har et anlæg. Så laver de selv jobs og får erfaringer fra hal-
ler og diskoteker. De DJs, der er i fagforeningen, køber deres musik 
selv. DDJO anslår, at ca. 1000 personer spiller fredag/lørdag aften i 
Danmark. Morten Brønnum står i øvrigt også for arrangementet Da-
nish Deejay Award, som i år uddeles 6. april.  Læs mere på www.ddja.dk

DeeJay Organization 

Danish DeeJay Organization organiserer  discjockeys. Den startede i 

Morten 
Brønnum, 
formand for 
de danske 
DJs
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Amerikansk 

sagsanlæg mod iPod

Apple's iPod er nu blevet til gen-
stand i en amerikansk retssag, da 
John Kiel Patterson fra Louisianna 
har anlagt en sag om høreskader 
foranlediget af den bette MP3-afspil-
ler, som Apple alene i de tre sidste 
måneder af 2005 solgte 14 millioner 
af på verdensplan.

iPod'en er en moderne udgave af 
de så velkendte disc- og walkman, 
hvor musikken nu lagres rent elek-
tronisk i det lille apparat. Trods 
iPod'ens lidenhed kan den lagre op 
til adskillige hundrede numre, som 
man kan gå rundt og høre overalt 
med de små høretelefoner, der føl-
ger med. Ud over, at iPod'en altså 
giver mulighed for mange timers 
uafbrudt høj hørelse af musik, til-
skrives risikoen for hørelsen også 
de små høretelefoner, som man kan 
proppe helt ind i øret. Tilsammen 
kan det give en markant belastning 
af hørelsen, da man kan skrue så 
meget op, at det svaret til en lyd-
styrke på 120 db.

Erstatningsbeløbet, John Kiel 

108 dB 

på sodavands-diskotek

På en konference om unge og støj, som Sund-
hedsstyrelsen har afholdt for fagfolk, kom det 
frem, at de unge godt kan leve uden den høje 
musik, og at visse dele af underholdningsbran-
chen tror det modsatte

Et sodavands-diskotek i Rønnede for børn 
i alderen 11-15 år spillede musik med et lydni-
veau på 104 dB. Det svarer til, at børnene måtte 
opholde sig fem minutter i lokalet. De var der 
selvfølgelig i længere tid. 

Sundhedsstyrelsen har stået for flere under-
søgelser om unge og støj. WHO har anbefalet 
støjgrænser ved koncerter, men p.t har man i 
Danmark ikke regler for ørerne, når det gælder 
folks fritid.

I undersøgelsen “Unge og støj” kom det 
frem, at mange unge synes, at de er udsat for 
høj lyd, mens brancherne tror, at det er det, de 
unge efterspørger. Både de unge og brancherne 
mente, at det var de unge selv, der havde ansvar 
for hørelsen. Undersøgelserne viste også, at 
det især er ved live-koncerter og på diskoteker, 
at der spilles rigtig højt, mens biograferne er 
bedre end deres rygte. Her var lydniveauerne 
fra 67-75 dB. Læs mere på www.sst.dk

Konferencen udmundede i øvrigt i et idéka-
talog til styrelsens videre arbejde.

fordi man har sparet pengene til en 
rigtig DJ væk. En musiker kan få en 
bestemt pris for at spille, fordi der er 
tydelig forskel på Sanne Salomonsen 
og så Peters orkester. Sådan er det ikke 
med DJs. Problemet for os er, at 25% af 
alle faste jobs er forsvundet. 50-70% af 
mobildiskotekerne kører ulovligt. Og 
de unge, der kommer lige fra værelset 
af, har ikke forstand på lyd, fortæller 
Morten Brønnum.

Danish DeeJay Organization så 
gerne, at der blev lavet en form for cer-
tifikat til DJs.

- Det vil kunne sortere de brodne 
kar fra, siger Morten Brønnum.

Han ser som sagt også gerne, at di-
skotekernes anlæg bliver godkendt, og 
at DJ’en får en monitor, der hvor han 
står.

- En lydmåler, ja, det kunne også 
være en mulighed. Så kan man prøve 
at tilpasse musikken.

Selv hørehæmmede
En DJ spiller 5-8 timer i træk uden 
pauser til ørerne. DDJO har lavet en 
undersøgelse af medlemmernes ører, 
og det viste sig, ikke overraskende, at 
høreproblemer også er deres hverdag. 
Hver 4. havde høreproblemer. Af de 
DJs, som var over 30, havde halvdelen 
høreproblemer. 

- Vi er åbne overfor dialog om støj-
skader, men vores medlemmer er så 
forskellige. Og der er ikke den store de-
bat om emnet, siger Morten Brønnum.

Hans medlemmer har gennem en 
fond fået ørepropper alle sammen. Selv 
bruger han dem ikke så meget.

- Jeg har haft tinnitus tidligere, men 
har skånet ørerne de senere år. Det er 
kun, når der er høj musik, at mit øre 
skratter. Jeg er mere nervøs over de 15-
20 år, jeg har spillet i cigaretrøg, siger 
Morten Brønnum og tilføjer, at som 
ung vil man gerne ud og spille og tæn-
ker ikke over konsekvenserne.

Morten Brønnum og tilføjer, at som 
ung vil man gerne ud og spille og tæn-
ker ikke over konsekvenserne.

alle faste jobs er forsvundet. 50-70% af 
mobildiskotekerne kører ulovligt. Og 
de unge, der kommer lige fra værelset 
af, har ikke forstand på lyd, fortæller 

Støjskader
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Epokegørende nyt:
næsten helt 
naturlig lyd!

Et lille lydmirakel
Med den allernyeste udvikling - Bionic - er vi meget tæt på 
målet: den optimale lydgengivelse - næsten naturlig hørelse.

Lyden komprimeres ikke ...
I de fl este høreapparater presses lyden sammen - den 
komprimeres - og det forringer lydgengivelsen. Det 
problem eksisterer ikke med Bionic. 

Hele 32 frekvensbånd
Ny chipteknologi giver utroligt god støjundertrykkelse 
- selv i meget larmende omgivelser. Helt individuel 
tilpasning af hvert frekvensbånd ...

Bionic fås også med åben tilpasning
En ”lydhør” fordel: øregangen bliver ikke lukket af et 
høreapparat og dens prop - en tynd slange i øregangen 
er nok, og derfor får alle lyde fri adgang!

Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Tal med din høreklinik, eller ring på 4816 0840 og hør 
mere - eller få tilsendt brochure. Du kan også læse mere 
på www.interton.com

NY chip-teknologi gør en verden til forskel!
Med Interton Bionic får du alle nuancerne med - og din 
hørelse får derfor et helt nyt liv. Du kommer til at høre, 
næsten som før du fi k hørenedsættelse!

Lille og transparent
Så megen avanceret teknologi på så lidt plads - og 
næsten ikke til at få øje på. Utroligt! Chippen behandler 
lyd og tale i hele 32 frekvensbånd, som bliver individuelt 
tilpasset - til netop dit lyttebehov.

En anden mulighed ...
Samme teknologi, men bag-øret: Bionic Nano - også med 
åben tilpasning.

Markedets
bedste lyd er 
næsten usynlig

Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Tal med din høreklinik, eller ring på 4816 0840 og hør 
mere - eller få tilsendt brochure. Du kan også læse mere 
på www.interton.com

Nyt støjdirektiv er 

trådt i kraft

15. februar trådte EUs nye støjdi-
rektiv i kraft. Alle medlemslande 
skal leve op til direktivet, som 
dækker alle arbejdspladser.

For nogle medlemslande er 
det et skærpet direktiv. Den mak-
simale støjgrænse på alle slags 
arbejdspladser må nu være 87dB. 
Nogle lande har haft 90 dB som 
grænse. Ved 87dB skal arbejds-
giverne sørge for høreværn til de 
ansatte. Og høreværnene skal 
fremover testes, så medarbejder-
ne er sikret, at der ikke er mere 
end 87 dB ved øret.

I Danmark har man en grænse 
som siger 85dB. Når man op på 
dette støjniveau 8 timer dagligt, 
har arbejdsgiver en pligt til at 
skaffe høreværn.

I Danmark  har firmaet 
SoundShip lanceret en ny slags 
ørepropper, SonoCustom, som 
laves på stedet, og som firmaet 
siger, er de første verden, der kan 
testes akustisk direkte i ørerne. 
Læs mere på www.soundship.dk

STØJ-NOTER

Patterson, kræver ifølge Infor-
mationWeek kendes ikke endnu 
- men han forlanger også, at virk-
somheden justerer softwaren, så 
iPod'en ikke kan afspille musik 
højere end 100 db, samt udstyres 
med en lydmåler, så brugeren kan 
se lydstyrken omregnet i decibel, og 
at producenten, Apple, informerer 
om, hvad der er forsvarlig brug af 
musikafspilleren.

Apple har ingen kommentarer til 
igangværende søgsmål og retssager 
- men er dog ikke ubekendt med 
problematikken, da de tidligere 
i Frankrig har måttet begrænsen 
iPod'ens ydeevne til ikke at over-
stige 100 db.                         BeLa

Støj i landbruget

EU arbejdsmiljøpris til dansk projekt
"Støj i landbruget" hedder et projekt til beskyt-
telse af arbejdstagere med høreskadende støj. Pro-
jektet, der var et af 32 deltagende, har  vundet en 
af seks EU’s arbejdsmiljøpriser. Det er udarbejdet 
af Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord i sam-
arbejde med AkustikNet A/S. 

Der er også oprettet en hjemmeside, www.
stojilandbruget.dk, hvor landmænd kan teste den 
støjbelastning, forskellige daglige arbejdsopgaver 
påfører den enkelte. 
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ars Bo Ammitzbøll anbringer 
sin Mikrolink foran sig, da 
vi starter interviewet:

- Det varierer, hvor meget 
jeg hører. Denne uge har været heftig, 
så jeg kan godt mærke, jeg er træt. Jeg 
har vist haft for meget om ørerne, ind-
leder Lars Bo. Han stoppede sit arbejde 
som institutionsleder for snart ni år 
siden. Men det har ikke afholdt ham 
fra at engagere sig som både kredsfor-
mand for LBH i Næstved og amtsfor-
mand for LBH Storstrøms Amt, som 

nu har glæde af hans initiativer.
Allerede som femårig fik Lars Bo 

lov til at sidde bag sit første rat i en 
bagerbil, hvor han assisterede med at 
styre og tage imod bestillinger. Her ud-
vikledes et forretningstalent, der siden 
har sat sit præg på hele Næstved-egnen. 
For Lars Bo har aldrig været bleg for 
at trodse bureaukratiet og sno sig gen-
nem systemet for sine idéer.

Høretabet blev for alvor opdaget, da 
han som 18 årig skulle til session, og 
lægerne troede han snød for at undgå 
militæret.

- Selv om jeg kom med høreprøver 
fra lægerne, troede de ikke på det, og 

jeg skulle til mange forskellige sessio-
ner, forklarer Lars Bo, som blev pæda-
gog i stedet for soldat.

- Høreapparatet var ikke et problem, 
for det var gemt bag mit lange hår, der 
var moderne dengang, og jeg vænnede 
mig hurtigt til at bruge det. Men det 
forstærkede også børnelarmen på in-
stitutionerne. Jeg havde det bedst når 
jeg var uden for med børnene, fortæller 
Lars Bo.

Omkørsler i systemet
Som institutionsleder fik Lars Bo idéen 
med at indkøbe en DSB bus og om-
danne den til et trillende fritidshjem 
under navnet ”Omkørsel”. 

- Der er det ved selvforvaltning, at 
det er nemmere at få tilgivelse end 
tilladelse, så jeg gik bare ud og købte 
bussen. Havde jeg spurgt først, havde 
jeg aldrig fået lov.  Jeg lavede en aftale 
med en leder, der havde nogle unge på 
arbejdsprøvning i sin smedeafdeling, 
om at de kunne gå i gang med at ind-
rette bussen. Det kostede ikke andet 
end materialerne. Var jeg gået den for-
melle vej først, havde jeg fået nej, siger 
Lars Bo som måtte køre uden om alle 
normale regler. Loven krævede sove-
pladser til alle børnene, så Lars Bo fik 
indrettet nogle hæve-sænke borde som 
aldrig blev brugt, for børnene overnat-
tede i bivuak eller privat. Turene gik til 
København eller på skiferie i Norge og 
Sverige. 

- Vi havde problemer med den pæ-
dagogiske fagforening, der forsøgte at 
stoppe os. For der var jo ikke perso-
naletoiletter eller gardarobe. Men vi 
havde bussen, vi fik grønt lys fra kom-
munen og vi kørte.

Lars Bo syntes ikke, at han havde et 
problem med hørelsen i forhold til kol-
legerne.

- Jeg har nok haft så meget ild 
og energi i mit job, at det bare har 
prellet af på mig, fortæller Lars Bo 

Kreativ omkørsel

                          En
 af dem

 var at omdanne en bus til rullende skovbørnehave ”Om
kørs
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Interview
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som for ni år siden fandt ud af, at han 
ikke længere kunne følge med. 

– Jeg kunne simpelt hen ikke mere 
med larmen. Bare der var en dør, eller 
et vindue, der smækkede, eller bør-
nene kom farende ind i rummet. Jeg 
var ellers midt i et naturplads-projekt, 
men jeg måtte melde mig syg. Der var 
ingen, der forsøgte at hjælpe mig, og 
jeg tænkte ikke selv på at spørge til 
hjælpemidler eller nedsat tid, fortæller 
Lars Bo som måtte et par omveje for at 
få den rette vejledning og hjælp:

- Man er ude i en større omkørsel 
for at finde ud af, hvor man overhove-
det skal henvende sig, når man har et 
høretab. Mange ved ikke nok om det, 
og derfor skal man selv finde rundt, 
siger Lars Bo.

Mit forlængede øre
Året inden han stoppede på arbejdet, 
giftede Lars Bo sig med Lene, som også 
er institutionsleder. 

- Lene er mit forlængede øre, hvis 
der bliver sagt noget i en højttaler eller 
i store forsamlinger, og hun er med i 
det meste jeg laver, siger Lars Bo. Til-
sammen har de otte børnebørn.

- De alle er nogle krudtugler. Om 
vinteren kan jeg ikke samle hele famili-
en på én gang. Men om sommeren går 
det bedre ude i haven, fortæller Lars Bo 
som via samtaler hos psykolog Anne-
Mette Mohr fik nogle tips til, hvordan 
han kunne gøre hverdagen lettere:

- Jeg lagde mig på sofaen, lyttede til 

noget stille musik og fik styr på tin-
nitussen og mit kaos i hovedet. Det var 
rigtig godt. Det var også det, der fik 
os til at tage chancen og rejse jorden 
rundt i otte måneder. Det kunne jeg 
ikke have gjort med det samme, da jeg 
stoppede mit arbejde, fortæller Lars 
Bo. Sammen med Lene nød han frihe-
den ved at rejse i autocamper i Canada, 
New Zealand og Australien. 

Løs snak nej tak
I sidste måned havde LBH kredsen i 
Næstved stor succes med det lokale 
arrangement ”Falder ørerne af?”, hvor 
en del nye høreapparatsbrugere fik 
nogle tips med hjem.

Lars Bo mener, at man selv 
har et medansvar for at 
bede folk tale lidt højere 
og ikke i munden på 
hinanden. Hans erfa-
ring er, at man kan 
komme langt med 
at fortælle om sin 
egen situation, 
men at man ikke 
kan forvente, at 
folk hele tiden 
husker det. 

- Jeg tror det 
er en umulig 
kamp. Men jeg 
fortsætter. For 
jeg tænker på alle 
dem, som ikke selv 
fortæller omgivel-

serne om deres høretab. Det er vigtigt 
at få fokus på problemet. Hvis man 
vil videre og ikke bare sætter sig foran 
fjernsynet, er man nødt til at finde 
alternativer. Der kommer ikke nogen 
og gør noget for dig, så det handler om 
selv at tage rattet.

Lars Bo’s køremanual: 
• Opdrag omgivelserne til at undgå løs snak: Stryg punktet 

eventuelt på dagsordenen.
• Vend høretabet til en fordel ved at gøre brug af hjælpemidlerne: 

Tag for eksempel FM anlæg med musik i høretelefonerne med ud, 
når du slår græs. 

• Snup en pause midt på dagen og lyt til afslappende musik.
• Tag et halvt år ud af kalenderen og rejs, hvis du har mulighed for det. Det giver 

ro i sjælen jo færre faste planer du har.
• Stol først og fremmest på dig selv og din egen dømmekraft.

Selv om Lars Bo er stoppet som leder, kører børnebussen 
videre og er blevet så stor en succes, at 
der nu er kommet en 
mere. 

Interview
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Skal jeg vælge en offentlig eller privat 
høreklinik? Hvad med hjælpemidler? 
Landsforeningen for Bedre Hørelse får 
mange henvendelser fra mennesker, 
som ikke ved, hvordan de skal forholde 
sig. I det følgende kan du få nogle ideer 
til, hvad du skal være opmærksom på.

LBH mener, som det også står i de 
”12 bud til en bedre høreomsorg”, at 
de offentlige audiologiske afdelinger 
skal være omdrejningspunktet i en 
stærk, dansk høreapparatbehandling. 
Men private høreklinikker er et vel-
komment tilbud til dem, som ønsker 
valgmuligheder.

For at få høreapparat, skal du have 
en henvisning fra en ørelæge. Det gæl-
der både til private og offentlige klinik-
ker. Det er p.t. amterne, der betaler.

Offentlig høreklinik: 
• Har flere steder meget lange vente-

lister, men Hillerød har f.eks. kun 7 
ugers ventetid. I en akut situation 
kan det dog være muligt at komme 
før til. Det kan være en god ide at 
kontakte Høreinstituttet og gøre op-
mærksom på den akutte situation. 
Måske kan de også hjælpe.

• Her ”låner” du et høreapparat. Hvis 
hunden æder det, eller hørelsen skri-
der i en grad, så du ikke kan bruge 
apparatet, så kan du som regel få et 
nyt – også selv om der ikke er gået 4 
år.

• Mange høreklinikker har et samar-
bejde med høreinstitutterne/kom-
munikationscentrene om rådgiv-
ning og undervisning.

• Der er ingen egenbetaling
Spørgsmål, hvis du bruger en offentlig 
høreklinik:
- Hvor hurtigt skal jeg reagere, hvis 

mit apparat ikke virker godt nok?

Privat høreklinik: 
• Har ikke ventelister. Du kan komme 

til med det samme.
• Høreapparatet er dit. Her gælder kø-

beloven. Sker der noget med det, er 
det dit forsikringsselskab, som skal 
involveres. Du kan kun få tilskud til 
et nyt apparat hvert 4. år.

• Egenbetaling når apparatets pris 
overstiger tilskuddet fra det offent-
lige på 5420 kr.

• Ofte er der ikke samarbejde eller in-
formation om det offentliges tilbud 
om rådgivning/undervisning. Du 
kan dog altid som høreapparatbru-
ger gøre brug af høreinstitutternes 
tilbud.

Spørgsmål, hvis du handler privat:
- Hvor meget får jeg for pengene (tid 

til tilpasning, ørepropper, m.v.)?
- Hvad hvis apparater går i stykker, el-

ler ikke virker?
- Kan jeg afprøve det, før jeg bestem-

mer mig helt?
- Hvis det ikke passer mig, kan jeg så 

få pengene igen?

Gode råd: 
• Det kan være en god ide at tage 

en person med, når man skal have 
høreapparat. Så er man flere til at 
huske, hvad der bliver sagt. Og flere 
til at spørge.

• Husk telespole i apparatet. Telespole 
giver mulighed for at bruge tele-
slyngerne i de offentlige rum, som 
teatre, biografer, kirker og senest 
Operaen! Alle nye bygning med of-
fentlig adgang SKAL have teleslynge. 
Der er ikke telespole i de meget små 
apparater, men telespolen bliver ofte 
valgt fra til fordel for andre pro-
grammer. Men den kan anbefales.

• Hjælpemidler både til arbejde og 
fritid (dørklokker, vækkeure, tele-
slynger, FM-anlæg) kan fås gratis 
efter behov af det offentlige, enten 
gennem kommunen, specialkonsu-
lenten eller høreinstitutterne. Nogle 
butikker har solgt dem direkte til 
folk privat og de har ikke fået at 
vide, at man kan få dem gratis.

 Du kan få mange flere informationer 
Se www.lbh.dk/for-medlemmer

Gode råd
           når du skal have nyt 
høreapparat

I LBH vil vi gerne vide, hvad kommunalreformen be-
tyder for dig med høreproblemer. Er der service, som 
er blevet bedre eller dårligere?

Dersom vi ikke kan være i hele Danmark på en 
gang, håber vi, du vil skrive til os, hvis du støder på 
nye barrierer eller forhold, som har ændret sig væ-
sentligt.

Du kan skrive til os på kommunalreform@lbh.dk 
eller via vores hjemmeside www.lbh.dk

H
Ø

R
E

LS
E

N
    0

3
·0

6
  

12

Hvad betyder kommunalreformen for dig

KORT NYT
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Til trods for et stort høretab er det 

lykkedes svenske Johan Hammarström 

at uddanne sig til professionel pilot.  

Nu flyver han ud for at inspirere  

alverdens hørehæmmede børn til  

at forfølge deres drømme. 

AF JOURNALIST MERETE RØMER ENGEL

llerede som barn fik Johan 
høreapparater på begge 
ører, men det forhindrede 

ham ikke i at drømme om at 
blive pilot. Det var ikke bare en dille 
– pilotdrømmen fortsatte op i teenage-
årene, men Johan havde aldrig forestil-
let sig, hvor svært det skulle blive at få 
et flycertifikat til erhvervsflyvning.

– Da jeg var 15 år, tog jeg er certifi-
kat til svævefly, og senere da jeg blev 
18 år, tog jeg certifikat til motorfly. 
Kravene til min hørelse var ikke særlig 
store, fordi det var til hobby brug. Det 
er noget helt andet, hvis du vil være 
professionel, fortæller Johan Hammar-
ström.

Men Johans mål var stadig til trods 
for et høretab på 50-60 db at blive pro-
fessionel pilot. Og han gik efter sit mål, 
selv om alt pegede i retning af, at det 
var umuligt at nå.

– Erhvervspiloter skal selvfølgelig 

kunne klare radiokommunikationen 
med flyvelederen i kontroltårnet, der-
for er der skrappe krav, siger Johan.

Han var dog overbevist om, at han 
kunne blive en dygtig pilot – også med 
sit høretab.

Den store dag
– Da jeg havde fløjet nogle hundrede 
timer med mit motorfly, søgte jeg dis-
pensation for at komme ind og uddan-
ne mig til erhvervspilot. Det startede 
med tre gange nej, siger Johan. 

Han tænker tilbage på den seje 
kamp for certifikatet, som begyndte 
da han var 18 og først sluttede, da han 
rundede de 21 år.

Efter de tre afslag opsøgte han en 
svensk professor, som havde den hø-
jeste autoritet inden for audiologi i 
Sverige. 

– Professoren testede mig i et simule-
ret flyvemiljø gennem en hel dag. Der-

efter skrev han en anbefaling. Jeg var 21 
år, da jeg fik lovning på en pilotuddan-
nelse. Det var en stor dag i mit liv.

I dag er Johan Hammarström 28 år 
og arbejder som flyveleder og pilot for 
et privat firma, der flyve med erhvervs-
kunder på deltid. Resten af sin arbejds-
tid bruger han på en stilling inden for 
IT.

– Mine papirer er gode nok til, at jeg 
kunne søge ind hos SAS, men jeg har 
gjort op med mig selv, at jeg ikke har 
lyst til at flyve de samme ture igen og 
igen. Jeg har valgt også at tage en IT-
uddannelse på universitetet, fordi jeg 
synes, det er perfekt at kunne kombi-
nere de to jobs, fortæller Johan.

Kæmp for dine drømme
Det er både en gammel drøm om at 
flyve jorden rundt, en lyst til at ud-
brede kendskabet til høretab og et 
ønske om at give børn med høretab 

Hørehæmmet pilot flyver jorden rundt

H
Ø

R
E

LS
E

N
    0

3
·0

6
  

14

A

Han flyver for høresagen

hørelsen3-tryk.indd   14 21/02/06   13:16:23



mod på at gå efter deres drømme, som 
har givet Johan idéen til en jordomrejse 
på vinger, og GN ReSound meldte sig 
hurtigt som hovedsponsor.

– Vi skal være væk i seks måneder 
og lander ca. 60 gange, så rigtig mange 
steder har vi en overnatning eller flere 
dage det enkelte sted. Jeg skal ud på 
skoler for hørehæmmede børn og 

unge. Der skal jeg 
selvfølgelig fortælle 
om vores tur, men 
også om min egen 
historie. Mit håb er, 
at jeg kan inspirere 
børn og unge med 
høretab til at kæmpe 
for deres drømme 
og ambitioner, siger 
Johan.

En anden vigtig 
del af turen er at be-
søge organisationer 
for hørehæmmede 

rundt i alle verdensdelene. 
– Hvis jeg kan være med til at ud-

brede viden om, at det faktisk er hvert 
niende menneske i verden, der har 
et høretab, og at det både er unge og 
gamle, så er jeg glad.
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Sig det til alle
For Johan har det ikke altid været nemt 
at stå åbent frem med sit hørehandi-
cap.

I de første år på arbejdsmarkedet 
havde han ikke lyst til at fortælle nye 
kolleger især i IT- branchen, at han 
havde et høretab. 

– Men jeg kunne mærke, at det ikke 
var godt for mig at gå og skjule det. 
Derfor besluttede jeg at fortælle mine 
kolleger og alle andre om min hemme-
lighed. Det har været en enorm lettelse 
at blive åben om mit høretab. Det er 
som om, jeg først nu træder frem med 
hele min personlighed, siger Johan.

Efter at have mærket denne lettelse 
fik han den idé, at budskabet skulle vi-
dere ud i verden end bare til hans om-
gangskreds, og så var der ikke langt til 
World Flight for Hearing projektet. 
– Det er endnu en fantastisk drøm, der 
går i opfyldelse.

– Det har været en enorm lettelse 

at blive åben om mit høretab. Det 

er som om, jeg først nu træder frem 

med hele min personlighed

– Jeg var 21 år, da jeg 

fik lovning på en  

pilotuddannelse. Det 

var en stor dag i mit liv

Han flyver for høresagen
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Kæresten er flyleder
Fra sin lejlighed i Stockholm har han 
sammen med kæresten Wanja og de to 
kammerater, som flyver med og skal 
hjælpe med alt det praktiske omkring 
arrangementerne, forberedt turen gen-
nem mere end et år.

– Jeg har jo skullet søge tilladelse fra 
alle de lande, vi skal overflyve. Ligesom 
vi har gjort meget ud af at få lagt den 
sikreste rute, så vi så vidt muligt und-
går at flyve ind over lande, der er i krig, 
forklarer Johan.

Han skal selv flyve den tomotorers 
dieselmaskine hele vejen, og hans kæ-
reste, som må blive hjemme og passe 
sit arbejde som flyveleder i Stockholms 
lufthavn, Arlanda, støtter ham fuldt og 
helt.

– Wanja ved, hvor meget det her bety-
der for mig. Hun forstår både mit behov 
for at udbringe budskabet og min lyst 
til at flyve jorden rundt, siger piloten.

Smag for høresagen
Johan Hammarström og hans to kam-
merater begynder deres tur rundt om 
jorden i marts måned og vender hjem 
til Stockholm igen i slutningen af 
august. Frem til årsskiftet 2006/2007 
rejser de rundt og fortæller om deres 
oplevelser, og så er det slut.

Eller er det? 
– Det her projekt har givet mig smag 

for at arbejde mere for høresagen, så 
jeg håber, at det kan lade sig gøre ud 
i fremtiden, siger piloten Johan Ham-
marström, inden vi slutter samtalen, 
og jeg ønsker ham rigtig god tur på 
vegne af  Landsforeningen for Bedre 
Hørelse. 

Vil du vide mere: 
Du kan finde rutebeskrivelser og flere 
oplysninger om World Flight for 
Hearing på www.worldflightforhe-
aring.com 

H
Ø

R
E

LS
E

N
    0

3
·0

6
  

16

Unge med høreproblemer:

Dobbelt  
ledighed og svær  

erkendelse
Ventelister pr.februar *tager kun patienter fra eget amt  Kilde: www.venteinfo.dk

5. febr. 2006 7. dec 2005 9. nov 2005 4. okt 2005

Hillerød* 7   7  16  16  

Esbjerg* 8   8    8    8  

Holstebro 9   9    9  10  

Bispebjerg* 10  10  10  10  

Vejle* 9  10  11  11  

Viborg 16  16  16  30  

Nykøbing Falster 30  29  26  24  

Slagelse 28  29  29  29  

Randers -      - 32  52  

Silkeborg -      -      -      -

Aalborg 39  37  37  37  

Roskilde* 40  40  40  40  

Thisted 40  40  40  40  

Hjørring 48  43  43  43  

Århus* 49  49  49  49  

Sønderborg* 56  56  56  56  

Gentofte 85  83  75  71  

Odense* 100  100  100  86  

Høreguider parat til start

Den 3-5 februar var LBHs nye høreguider på deres første kursus. Efter planen 
de skal være færdige til maj, og derefter kan de gå ud i verden og fortælle bl.a ar-
bejdspladserne om, hvordan man bedst støtter mennesker med høreproblemer.

Ugers ventetid på forundersøgelser til høreapperat

KORT NYT
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Hørelsen var med, da 35 fagfolk og 

hørehæmmede mødtes i København 

for at diskutere, hvad der skal til for 

at give unge hørehæmmede en hånds-

rækning til uddannelse og job

AF JOURNALIST MARIANNE BOM

er er nok at blive forvirret 
over, når man er ung og skal 
finde sin vej i verden. Når 

man oveni er hørehæmmet, 
kan det være ekstra svært. Resultatet er, 
at færre hørehæmmede får en uddan-
nelse og flere er ledige – sammenlignet 
med andre unge. 

“Det må vi gøre noget ved”, tænkte 

formanden for organisationen Høre-
hæmmet Ungdom, Britt Nissen for et 
par år siden. Og så fik hun sammen 
med projektorganisationen Fagligt 
Internationalt Center (FIC) stablet et 
kursusforløb på benene. For hende at 
se et "ønskeprojekt" for ledige høre-
hæmmede i alderen 18-35 år. Sådan et 
projekt kunne hun selv have brugt, før 
hun via revalideringen blev uddannet 
inden for handel og kontor og fik job 
som projektmedarbejder hos FIC.

Projektet fik navnet Plads til Alle, og 
planen var, at kursisterne i løbet af 20 
uger i 2005 skulle møde en blanding 
af personlig vejledning, teori om job-
søgning, praktik i virksomhederne og 

opkvalificering i f.eks. IT, hvis de havde 
brug for det. Bagefter skulle de gerne 
i job.

- Kurset blev ikke til noget, desværre. 
Der skulle være 16 deltagere, vi endte 
med to tilmeldinger, fortalte Britt Nis-
sen på en temadag i januar om høre-
hæmmede i København, arrangeret af 
FIC.

Dobbelt ledighed
På temadagen kom hørehæmmede, 
fagfolk og organisationer med input 
til, hvordan man bedst hjælper de unge 
hørehæmmede på vej mod uddannelse 
og job. Ledigheden blandt hørehæm-
mede er generelt dobbelt så høj som 
for andre. Hvor stor ledigheden er 
blandt unge hørehæmmede, findes der 
ikke statistik på.

- Men vi ved, at de unge hørehæm-
mede findes. Vi ved også, at mange af 
dem ikke har job og uddannelse. Men 
hvor blev de mennesker af? Hvorfor 
meldte de sig ikke til vores kursus, 
spurgte Britt Nissen ud i lokalet, hvor-
til omkring 35 personer havde fundet 
vej gennem snesjappet.

I løbet af dagen kom der flere bud 
på, hvorfor de unge hørehæmmede 
ikke står i kø til at melde sig til sådan-
ne kurser, som der faktisk findes meget 
få af – trods et dokumenteret behov. 

Dokumentationen kommer fra Co-
penhagen Business School, hvor Center 
for Virksomhedsudvikling og Ledelse 
har evalueret, hvad der gik "galt" med 
Plads til Alle. Og om det, der gik galt 
var, at der ikke var noget behov. 

Behov for tilbud
I rapporten "Plads til Alle – Nye veje 
for hørehæmmede" konkluderer pro-
jektleder Jacob Magnussen og forsk-
ningsassistent Andreas Teilmann, at 
der er et stort udækket behov for forløb 
som Plads til Alle. 

Der mangler f.eks. hjælp-til-selv-

Unge med høreproblemer:

Dobbelt  
ledighed og svær  

erkendelse

Læs mere her: 
Fagligt Internationalt Center:  
www.fic.dk – her ligger rapporten 
fra Copenhagen Business School
Netværket for Erhvervsaktive  
Hørehæmmede: www.eahh.dk 
Plads til Alle-projektet:  
www.pta.dk
Hørehæmmet Ungdom:  
www.hu.dk
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Temadag om unge med høreproblemer
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hjælp-initiativer, som ruster de unge 
hørehæmmede til uddannelse og job 
– og der mangler hjælp til at finde vej 
gennem de offentlige tilbud, der er delt 
op på mange aktører, konstaterer de.

Når der alligevel kun dukkede to 
tilmeldinger op, er der en praktisk 
forklaring: Der var for kort tid til at 
rekruttere deltagere, konkluderer rap-
porten. Men det skyldes også, fremgik 
det på temadagen, at mange unge ikke 
har erkendt omfanget af deres handi-
cap. Derfor er de heller ikke klar til at 
være handlekraftige og melde sig til 
et kursus målrettet hørehæmmede. 
Nogle er psykologisk ikke parat – og 
derfor udspandt der sig på temadagen 
en diskussion om, hvorvidt man derfor 
skulle lade de unge i fred. 

Brug for en pause
De unge hørehæmmede benytter sig 
nemlig heller ikke meget at den rådgiv-
ning, de kan få hos amternes special-
konsulenter. I hvert fald ikke i Frede-
riksborg Amt, fortalte specialkonsulent 
Susanne Frank Glück:

- Vi skriver et brev ud til alle, når 
de går fra ungdom til "voksendom" 

og tilbyder dem en samtale. Alligevel 
får jeg hvert år kun kontakt med fire i 
alderen 18 til 22 år. Det er ikke mange, 
og de unge er en svær gruppe at få fat 
i. Men jeg tror, at man skal acceptere, 
hvis folk ikke vil tale med specialkon-
sulenten, sagde hun.

Psykolog Anne-Mette Mohr fra Den 
Tværfaglige Sundhedsklinik havde 
samme overvejelse om at give de unge 
fred for hjælpende initiativer:

- De unge er blevet "nurset". De har 
fået høreapparater kylet i hovedet og 
er blevet mødt af et system og nogle 
professionelle, der siger: I skal gøre 
de rigtige ting. Bruge høreapparat og 
være proaktive. Men det, vi skal være 
opmærksomme på, er, at med alle disse 
gode råd bidrager vi til at sige: I er for-
kerte, sagde hun og tilføjede:

- Måske har de unge brug for en 
pause. Jeg ved det ikke.

Den svære erkendelse
Men hvad hun til gengæld med sikker-
hed vidste var, at det er en stor psyko-
logisk proces for en ung at erkende sit 
høretab. 

- Det er en skelsættende begivenhed. 
For når man erkender sit høretab, så 
bevæger man sig fra det kendte til det 
ukendte. Og man bliver præsenteret for 
sine egne fordomme om hørehandicap-
pede. For at kunne melde sig til et kur-
sus for hørehæmmede, skal man sige 
til sig selv: Jeg er en af dem, som jeg 
har fordomme om, sagde Anne-Mette 
Mohr og opfordrede til, at man møder 
de unge med "nænsomhed". For de 
kan være midt i en svær proces, hvor de 
kan være i tvivl om, at folk vil kunne 
lide dem og at de kan være med i grup-
pen, hvis de står ved deres problemer 
med at høre. 

Kims historie
Men skal man så droppe at lave nye 
initiativer for at få unge hørehæmmede 

i uddannelse og job? Dermed risikerer 
man, at det går flere, som det gik Kim 
Hansen. Han fortalte sin historie på 
temadagen.

Kim fik sine første høreapparater 
som 18-årig, men han var langt over 
30, før han via netværket Erhvervs-
aktive Hørehæmmede fandt ud af, at 
"systemet" tilbød ham mere. På det 
tidspunkt var han ved at køre træt i at 
forsøge at passe både sit job som servi-
cetekniker og sin familie med små børn. 

- Jeg var så frygtelig træt, når jeg kom 
hjem, at jeg havde svært ved at være 
noget for min kone og mine tre børn. 
Det gik op for mig, at jeg har brug for 
hjælp, fortalte han.

Siden har han fået nye høreapparater 
og andre hjælpemidler, og nu håber han 
på at få en aftale om fleksjob igennem.

Konklusionen på temadagen blev 
ikke, at man skal lade unge hørehæm-
mede passe sig selv og aflyse nye forsøg 
på tilbud om hjælp til job og uddan-
nelse.

Men det stod efter en dag med 
mange indlæg klart, at det at være hø-
rehandicappet er en kompleks sag. Ikke 
mindst for de unge.  

Begynd med børnene
Derfor foreslog sekretariatschef Pia 
Mikkelsen fra Landsforeningen for 
Bedre Hørelse, at man begynder at fore-
bygge de unges problemer, allerede når 
de er børn. Hun forslog, at man laver 
netværk for hørehæmmede børn, så de 
møder andre i samme situation.

- Børn er i dag meget alene med 
deres handicap. De er ofte de eneste hø-
rehæmmede i klassen, ja måske på hele 
skolen. Hvis vi får netværk for børn, gør 
vi op med, at det opleves som et usyn-
ligt handicap – og når børnene bliver 
unge, vil de ikke have alle de fordomme 
om det at være hørehæmmet, sagde 
hun.

Kim 
Hansen 
fortalte sin 
historie

Temadag om unge med høreproblemer
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Tidligere præst for 

hørehæmmede, Søren 

Mathiasen fra Hadsund, 

beretter om sine oplevelser 

FOTOS: JAN HØST AARIS

ra min barndom husker jeg, 
at to af mine morbrødre, 
der ofte besøgte os, hørte 

dårligt. Nu jeg tænker efter, 
sad vi som regel for os selv et stille sted 
og talt fredsommeligt sammen. Det 
passede mig godt, og nu ved jeg , at hø-
rehæmmede skal være et sted uden støj 
for at få fat i det, der bliver sagt.

Jeg husker også, at der undertiden 
blev snerret ad mig "om jeg havde 
halm i ørene".

Senere blev jeg gift med Birthe, og 
hun opfordrede mig til at gå på ses-
sion, for med min noget svage hørelse 
ville jeg forhåbentligt blive kasseret. Jeg 
fik taget høreprøve, blev kasseret som 
soldat og fik tildelt høreapparat.

Det var midt under min studietid 
ved Århus universitet. Men høreappa-
ratet fik jeg for tidligt. Det lå hjemme i 
skuffen, mens jeg terpede til den teolo-
giske embedseksamen.

En fiskers kærlighed
Mit første præsteembede var Hjortdal 
med Slettestrand, hvorfra fiskerne den 
gang fik deres fladbundede både truk-
ket ud med et spil tidligt morgen og 
trukket i land igen før mørket faldt på.

En af fiskerne hed Jesper. Han var 
meget dårligt hørende – meget tung-

hør, som man sagde den 
gang. En dag fortalte 
han mig, at hans børn 
skulle komme hjem. 
Tilfældigvis kom jeg se-
nere forbi han fiskerhus, 
mens børnene skulle 
være hjemme. Men Jes-
per gik udenfor og ord-
nede sine garn. Jeg holdt 
bilen an og spurgte ham, 
om gæsterne havde sendt 
afbud?  "Nej", sagde 
Jesper, "vi har fået kaffe 
og nu sidder børnene 
derinde og snakker med 
min kone og med hin-
anden. Men jeg kan ikke 
høre, hvad de taler om, 
så jeg kan lige så godt gå 
herude og ordne mine 
garn"!

Jesper kunne se, at 
jeg studsede lidt, og så føjede han til: 
"Men det er nu så skønt at vide, at de 
sidder hjemme hos os og har det godt"

Jeg glemmer ikke den samtale - den 
gang forstod jeg ikke hele dybden i 
hans ord. Men at det var en kærlig-
hedserklæring til hans kone og børn, 
det forstod jeg.

Om at være hørehæmmet
Før i tiden kaldte man de dårligt hø-
rende tunghøre. Det ord snerper lidt 
hen ad at være tungnem - altså lidt 
dårligt begavet. Derfor bruger vi nu or-
det hørehæmmet om en person, der er 
hæmmet på sin hørelse.

Hørehæmmede mennesker har  kun-
net høre ganske normalt i en periode, 

men har senere mistet mere eller min-
dre af deres hørelse pludseligt eller 
lidt efter lidt. De er hverken dumme 
eller langsomt opfattende, men deres 
hørelse er svækket. Det begrænser dem 
og der skal ofte tages særlige hensyn, 
hvis man vil i snak med 
en hørehæmmet person. 
Man kan ikke tale til 
den hørehæmmede med 
ryggen til, men skal tale 
ansigt til ansigt, for en 
hørehæmmet hører med 
ører og øjne, - ser, hvad 
den talende siger, mund-
aflæser. Ofte skal man 
gentage sig eller sige det 
samme på en ny måde, 
før den hørehæmmede 

Guds ord  
med teleslynge
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forstår, hvad der bliver 
sagt. Sidder man i sel-
skab, måske med hygge-
musik i baggrunden, er 
det meget svært, - måske 
umuligt for en hørehæm-
met at opfatte, hvad der 
tales om.

Det har sin pris
Alt i alt kræver det noget, 
at tale med folk med hø-
renedsættelse. Det kan 

være både besværligt og irriterende. 
Derfor hedder det sigende i et gammelt 
mundheld "Den blinde stakkel og det 
døve spektakel" og lidt hånende om 
den med hørenedsættelsen. "God dag 
mand", og svaret er "økseskaft".

Oftest tager hørenedsættelsen til 
med alderen. og det kan blive en kolos-
sal belastning både socialt og psykisk. 
Det sociale liv og det gode humør 
bæres for en meget stor del af hørelsen 
i tale, i musik og i fælles oplevelse af 
naturens lyde omkring os.

I kirken og i vort kristne fællesskab 
ved vi fra apostlen Paulus, at "troen 
kommer af det, der høres" Derfor er 
det en selvfølgelighed, at de døve har 
dannet særlige døvemenigheder. Men 
tilbage i halvfjerdserne var der ikke 
rigtig nogen hjælp for hørehæmmede. 
De kunne ikke høre, hvad præsterne 
prædikede i kirkerne. For slet ikke at 
tale om, hvad de "mumlede", når de 
ved altret vendte ryggen til folk.

Et behov for hjælp i kirkerne
Efter at jeg selv i begyndelsen af halv-
fjerdserne var begyndt at bruge høre-
apparater, fik jeg en henvendelse fra  
Landsforeningen for Bedre Hørelse, 
om jeg ville indtræde i et kirkeudvalg, 
som foreningen var ved at nedsætte. 
Det sagde jeg ja til. Udvalget begyndte 
sit virke i 1976. Vi var nogle præster og 
lægfolk som satte os sammen for at 

finde ud af, hvordan vi kunne bedre vil-
kårene for hørehæmmede i folkekirken.

Teleslynger
Vi besluttede os for at bruge mange 
kræfter på at få installeret teleslynge i 
danske kirker. Der var megen uviden-
hed om hørehandicappet på den tid. 
"Sæt dig højere op", sagde man til den 
dårligt hørende. Nogle kirker havde fra 
gammel tid rester af nogle kulmikro-
foner, som var ubrugelige, men som 
præster og menighedsråd troede gjorde 
god fyldest.

Men den hørehæmmede kan ikke 
hjælpes ved at præsten taler højt i en 
kirke. Tvært imod kastes den høje tale 
fra væg til væg og danner genklang, der 
virker som kraftig høreforstyrrende 
støj.

Vort arbejde resulterede i et kirkemi-
nisterielt cirkulære om, at der skal være 
teleslynge af en god kvalitet i alle kir-
ker. Teleslyngen har en mikrofon tæt 
ved den talendes mund. Det udelukker 
forstyrrende støj og sender den tydelige 
tale direkte til den hørehæmmedes hø-
reapparat eller til den "stangtelefon", 
som skal være tilgængelig i alle kirker.

Hører som da jeg var ung
Hvor stor betydning en god teleslynge 
har, fik jeg et bevis på i min præstetid 
i Hadsund. Jeg havde en god nabo, 
som fortalte, at hans far i sin tid var 
organist. Selv havde han som barn og 
ung trådt bælgen for at skaffe lyd i sin 
fars orgel. Nu gik han ikke i kirke. En 
dag dristede jeg mig til at spørge ham 
hvorfor. 

- Nej, svarede han. For jeg kan allige-
vel ikke høre et ord.

Vi havde netop fået installeret en ny 
god teleslynge i Hadsund kirke. Det 
fortalte jeg ham og opfordrede ham til 
at komme til gudstjeneste næste søn-
dag. "Når du kommer ind i kirken, skal 
du stille dine høreapparater på "T", 

sagde jeg.
Han kom! Da vi hilste på hinanden 

ved udgangen, strålede han glad som 
en sol og sagde, at “ i dag hørte jeg lige 
så godt som da jeg var ung”. Næste 
søndag kom han sammen med sin 
kone til gudstjenesten. Det er vel tyve år 
siden. De to har været trofaste gudstje-
nestedeltagere siden og kommer stadig 
på trods af andre alderdoms svagheder, 
som er kommet til i årenes løb.

Kontaktpræster
Det næste projekt var, at vi fik biskop-
perne til at give en præst i hvert provsti 
en særlig opgave som kontaktpræst for 
hørehæmmede. Disse præster får en 
særlig uddannelse om hørehandicap-
pet og kan hjælpe deres kolleger til 
forståelsen for tydelig tale og sørge for, 
at menighedsrådene installerer gode te-
leslynger i kirker og menighedshuse.

Desuden er det kontaktpræstens 
opgave at have særligt god kontakt til 
hørehæmmede og LBHs lokalkredse.

Jeg har været kontaktpræst for høre-
hæmmede i Hadsund provsti fra 1979 
til 2003, og i kraft af mit eget hørehan-
dicap og medlemskab af LBH har jeg 
med tiden fået en særdeles god kontakt 
med de hørehæmmede i Hobro og Øst-
himmerland.

Det har resulteret i, at vi hvert forår 
i Hobro kirke har afholdt en gudstje-
neste, der har været tilrettelagt, så hø-
rehæmmede kan høre alle ordene. Alt 
hvad der siges ved en sådan gudstjene-
ste skrives på en storskærm. Selv ham 
eller hende, der har mistet hele sin hø-
relse – den døvblevne kan opfatte alt.

Når vi efter gudstjenesten mødes til 
kirkefrokost, skrivetolkes alt, hvad der 
siges ligeledes på en storskærm.

Præster for hørehæmmede
Det sidste tiltag i LBHs kirkeudvalg var 
at gå i samtale med kirkeministeriet 
om oprettelse at to faste præstestillin-
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ger for hørehæmmede. En præst øst for 
Storebælt og en for området vest for 
Storebælt.

Mette Madsen var den gang kirke-
minister ,og ved vore forhandlinger i 
ministeriet viste hun så stor forståelse 
for sagen, at de to stillinger blev opret-
tet for 20 år siden.

Til støtte for de to præster blev der 
oprettet to kirkeudvalg. Et  i øst og et 
i vest. Udvalgene består af hørehæm-
mede og døvblevne fra alle amter + en 
repræsentant for kontaktpræsterne.

Hermed følte vi medlemmer af  
LBHs kirkeudvalg, at vor opgave var 
løst, og vi blev enige om at nedlægge 
udvalget.

Præst for hørehæmmede Vest
De sidste tre måneder af min ansæt-
telse i Folkekirken fra februar til maj 
2000 blev jeg anmodet om at være vi-
kar for præsten for hørehæmmede vest.

I de tre måneder kørte jeg rundt i 
Jylland og på Fyn og holdt Gudstje-
nester for hørehæmmede sammen 
med de lokale sognepræster, ligesom 
jeg besøgte døvblevnes foreninger og 
hørehæmmede, der var indlagt på ho-
spitaler.

De sidste to gudstjenester i den pe-
riode forrettede jeg i Hjortdal og Fjer-
ritslev kirke den sidste søndag i april 
2000. Det var i de samme kirker, jeg 
blev indsat og forrettede mine første 
gudstjenester den 3. søndag i advent 
1966. Det var en bevægende og mage-
løs afsked de to menigheder og med 
hele min tjeneste i Folkekirken.

Godt og tydeligt
Det var min agt som præst så godt og 
så tydeligt som muligt at forkynde 
evangeliet. "Troen kommer af det, der 
høres". Hverken præsterne eller andre 
forkyndere skaber troen. Troen gives og 

fornyes ved et Guds un-
der, når ordet lyder. I tro 
forstår vi, at dåben gør 
os til Guds højtelskede 
børn. I tro forstår vi, at 
Gud i nadveren breder 
sin nåde ud over os og 
over dem vi elsker, ja, 
over hvert et menneske, 
som knæler ved kirkens 
alter for at spise og 
drikke efter vor Herres 
Jesu ord.

Vi skal hjælpes ad med at leve det 
gode liv på jorden. Vi skal hjælpe hin-
anden med at høre det gode budskab, 
at Gud er med os alle dage, indtil ver-
dens ende og gennem opstandelsen til 
det evige liv.

Sig farvel til dårlig lydkvalitet
– og goddag til nye fordele …
 Tego Pro – nyt høreapparat fra Oticon

 Hør tale klart og tydeligt

 Støjreduktion

 Fri for hyletoner

 Større brugertilfredshed

 www.oticon.dk
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slynge og TSK.
På årets kursus kan 

man vælge mellem fem 
gennemgående linjer: 
Naturvandring, Litte-
ratur, Blomsterbinding, 
Aktiviteter i det fri og 
Teater. Dertil kommer 
en udflugt til det nye 
kunstmuseum i Vejle, en 
tur på skinnecykel i Vest-
jylland samt foredrag 
om kommunikation, 
Gudstjeneste og debat 

om aktuelle emner.
Kurset løber fra den 4. til den 17. 

juni. Det er muligt at deltage alle 14 
dage, men kurset er tilrettelagt sådan, 
at man kan ’nøjes’ med enten at tage 
den første eller den sidste uge. Lene 
Poulsen er kursusleder.

Med højskolen til Østrig
Det begynder at ligne en tradition. Si-
den 1990 har Castberggård hvert år ar-
rangeret rejser for døve, hørehæmmede 
og deres pårørende. I år er ingen und-
tagelse. Fra 8. til 20. juni drager rejsele-
derne Erik og Karin Fabricius atter ud. 
Denne gang til alpelandet Østrig. Den 
transportable teleslynge / FM-udstyret 
er klart og der bliver tegnsprogstolket, 
hvis der er behov for det.

Alle ture starter på Castberggård, 
hvor rejsen bliver gennemgået, og hvor 
der er arrangeret foredrag og bliver vist 
film om rejsemålet.

Du kan læse mere om Castberggårds 
kurser på hjemmesiden www.cbg.dk, 
hvor du også kan hente brochurer og 
tilmeldingsblanketter til de forskellige 
forløb.

Mundaflæsning - teknik

Om man kan lide at vandre hele da-
gen i den smukke, midtjyske natur, 
udfolde sine kreative evner, plukke 
alpevioler i Østrig eller om man synes 
mere om at analysere litterære værker, 
er et spørgsmål om temperament. 
Castberggård tilbyder noget for en-
hver smag – uden kommunikations-
problemer.

Gå fra Horsens til Silkeborg
Fra den 16. til 21. april tilbyder vi kur-
set Natur & Motion. Kurset er for de, 
der har lyst til at vandre hele dagen 
under åben himmel - ofte op til 16 – 18 
km om dagen. Der bliver selvfølgelig 
holdt pauser undervejs, hvor denmed-
bragte mad kan nydes.

I år går turen ad den nedlagte jern-
bane mellem Horsens og Silkeborg. 
Hver aften kører deltagerne hjem til 
Castberggård og overnatter – og næ-
ste dag fortsætter turen gennem det 
smukke landskab, hvor den stoppede 
aftenen før.

Hvis der er interesse for det, kan 
Castberggård arrangere vandreture i 
andre områder eller andre lande. 

Forår og sommer på 
Castberggård

Kursusleder Erik Fabricius 
er som altid åben for gode 
forslag.

Hørehæmmede pensionister
Også i år slår vi dørene op for et to-
ugers højskolekursus for pensionister 
med større eller mindre høretab samt 
deres pårørende. Vi anvender teleslynge 
i al undervisning, ved foredrag mm.

Der er mulighed for at vælge mellem 
fire gennemgående linjer: Naturvan-
dring, EDB, Litteratur og Glasværk-
sted. Derudover arrangerer vi udflug-
ter; bl.a. til Danfoss Universe på Als og 
foredrag om kommunikation (TSK), 
litteratur, motion og sundhed og me-
get andet.

- Det faglige indhold skal selvfølge-
lig være i orden, siger kursusleder Ka-
rin Fabricius, men vi lægger også stor 
vægt på, at kurset foregår i en afslappet 
omgangstone og at det er et udbytte-
rigt samvær mellem ligestillede.

Der bliver arrangeret to kurser. Det 
ene er fra 22. maj til 3. juni. Det andet 
fra 21. august til 2. september.

Alsidigt højskolekursus
Et eller to ugers kursus for døvblevne 
og hørehæmmede og deres pårørende. 
På kurset bliver der brugt MHS, tele-

Datoer:

Natur & Motion
16. – 21. 4

Hørehæmmede 
pensionister

22. 5 - 3. 6 eller 
 21. 8 - 2. 9
Højskolekursus 
for døvblevne og 
hørehæmmede
 4. – 17. 6 , 4. – 11. 6 
 eller 11. – 17. 6
Den rejsende 
højskole i Østrig

8. – 20. juni
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NY chip-teknologi gør en verden til forskel!
Med Interton Bionic får du alle nuancerne med - og din 
hørelse får derfor et helt nyt liv. Du kommer til at høre, 
næsten som før du fi k hørenedsættelse!

Lille og transparent
Så megen avanceret teknologi på så lidt plads - og 
næsten ikke til at få øje på. Utroligt! Chippen behandler 
lyd og tale i hele 32 frekvensbånd, som bliver individuelt 
tilpasset - til netop dit lyttebehov.

En anden mulighed ...
Samme teknologi, men bag-øret: Bionic Nano - også med 
åben tilpasning.

Markedets
bedste lyd er 
næsten usynlig

Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Tal med din høreklinik, eller ring på 4816 0840 og hør 
mere - eller få tilsendt brochure. Du kan også læse mere 
på www.interton.com

KORT NYT

Møde om VISO 
bekymrer LBH

Et møde den 7. februar om den nye 
Videns og Specialrådgivningsorganisa-
tion, VISO, der i den nye kommunale 
struktur skal tilbyde kommunerne 
vejledende specialrådgivning, har i høj 
grad gjort LBH bekymret for høre-
hæmmedes fremtidige vilkår.

- Det var forstemmende, hvor 
lidt man fra Socialministeriets side 
konkret kunne sige om, hvordan høre-
hæmmedes skal behandles i det sociale 
system. Overskriften på mødet var at 
borgenes vilkår ikke skal forringes. 
Men vi kan ikke få svar på jordnære 
spørgsmål. Det bekymrer os, at man 
ikke vil tale om støtte til enkeltper-
soner, men kun taler i tillægsord om, 
hvor svært det skal være at modtage 
specialrådgivning fra VISO, siger 
landsformand Søren Dalmark.

Sekretariatsleder Pia Mikkelsen, 
som også deltog i mødet, siger til ’hø-
relsen’, at det allerbedste vil være at 
lade sig fryse ned de næste par år, hvis 
man har høreproblemer.

- Den enkelte person kan ikke 
henvende sig til VISO, som bliver en 
støtte til kommunernes rådgivende 

funktion.  VISO skal kun være for de 
meste specialiserede og komplicerede 
sager, og kommunerne behøver ikke 
følge forslagene fra VISO-eksperterne. 
Desuden er der intet ankesystem. Hvis 
man i VISO kun vil tage sig af de mest 
massive problemer, hvor skal de sidste 
90% med behov for specialrådgivning 
så henvende sig, spørger Pia Mikkelsen, 
der forudser en række klagesager for at 
få fastlagt den enkeltes rettigheder.

Landsformanden er ikke i tvivl: Kva-
liteten af specialrådgivningen vil falde 
på landsplan.

- Der er 10 specialkonsulenter på 
høreområdet i dag – dem kan du ikke 
eksportere til 98 kommuner. En de-
centralisering vil give en udvanding af 
ekspertisen. Og det værste er, at den 
enkelte borger ikke vil mærke det – for 
man vil ganske enkelt ikke vide, hvad 
man kunne have fået af rådgivning, si-
ger Søren Dalmark

LBH samler derfor viden blandt 
medlemmerne for at kunne beskrive 
udviklingen og synliggøre de forringel-
ser, der vil komme.                               is

Når man er dansk statsborger men bo-
sat og erhvervsaktiv i Frankrig, og altså 
fransk skatteyder, kan man så rejse 
til Danmark og få tilskud til høreap-
parater. Dette spørgsmål blev for nylig 
stillet til LBH.

Svaret er ifølge den Sociale Sikrings-
styrelse: Er du på egen foranledning 
bosat og arbejdende i et andet land, er 
du omfattet af dette lands sociale sik-
ringssystem.

Er du udsendt af en dansk arbejdsgi-
ver til et andet land i max. 3 år, kan du 
udfylde en ansøgningsblanket kaldet 
E101 (rekvireres hos Sikringsstyrelsen) 
og kan så få ydelser efter de danske reg-
ler på lige fod med, hvis du var bosat 
herhjemme. D.v.s. at du skal opfylde 
samme kriterier, som andre danskere 
for at få tilskud til hjælpemidler.

Udlandsdansker – hvad så med hørelsen?
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’hørelsen’ redder 

formandens rejse

Hr. Landsformand Søren Dalmark 
kom i en gevaldig knibe, da han i star-
ten af februar stod i Københavns Luft-
havn på vej til et nordisk møde. 

En skærpet sikkerhedskontrol 
gjorde, at passagerne skulle vise le-
gitimation, selv om vi er med i den 
nordiske pas-union. Men formanden 
havde ingen billedlegitimation. Det er 
ikke så moderne på dankort længere, 
og et sygesikringskort var heller ikke 
nok – formanden skulle bevise, at hans 
ansigt også var hans! 

Efter en smule panik kom Søren 
Dalmark i tanke om, at han altid rejser 
rundt med et par eksemplarer af med-
lemsbladet – hvor hans billede pryder 
side 3. Og så fik formanden lov at fly-
ve til Oslo. Hvilket han måske fortrød 
på tilbagevejen, hvor flyet var over fire 
timer forsinket!
 

Fokus på børn
Der er fokus på forældresamarbejdet i 
skoler og institutioner for børn med høre-
tab. Mens fremtidens skoletilbud til børn 
med høretab er til heftig debat på politisk 
plan, mødes undervisere og pædagoger 
landet over til faglig debat og erfarings-
udveksling. For anden gang afholdes en 
landsdækkende workshop i Vingsted, hvor 
60 fagfolk fra hele landet mødes i to dage, 
med fokus på forældresamarbejdet. 

Se Videnscenter for døvblevne, døve og 
hørehæmmede: www.vcddh.dk

NB! Temadage for 

erhvervsaktive 

hørehæmmede

Igen i år afholdes der temadage for 

hørehæmmede i den erhvervsak-

tive alder på Castberggård. Som 

sidste år afholdes arrangementet i 

bededagene d. 12. – 14. maj. Der er 

plads til 80 personer, og det koster 

250 kr. Temaet i år er ”Høretaktik 

og tekniske hjælpemidler”.

Flere oplysninger kan findes på 

LBH’s hjemmeside www.lbh.dk og 

vil blive omtalt yderligere i næste 

nummer af ‘hørelsen’.
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ørdag den 28. januar afhold-
tes en temadag for erhvervs-
aktive hørehæmmede på 
Fagligt Internationalt Cen-

ter (FIC) i København. Baggrunden er 
et projekt, “Plads til alle - nye veje for 
hørehæmmede” (PTA). Bag projektet 
står en amtslig specialkonsulent, Cast-
berggaard, Arbejdsformidlingen, Høre-
hæmmet 

Ungdom og FIC selv. To medarbej-
dere fra FIC har efterfølgende udarbej-
det en rapport om projektet og arran-
geret temadagen.

Selv om det lykkedes PTA at få etab-
leret nogle kurser for hørehæmmede 
i den erhvervsaktive alder, så måtte 
kurserne opgives, fordi det siden hen 
viste sig helt umuligt at skaffe delta-
gere. Det har krævet enorme ressourcer 
for forfatterne til rapporten i det hele 
taget at få kontakt til hørehæmmede i 
den erhvervsaktive alder.

Selv blev jeg kun opmærksom på tema-
dagen, fordi jeg en dag helt tilfældigt 
var inde på LBHs hjemmeside, hvor der 
på forsiden var et link til oplysninger.

Efter fremmødet på temadagen at 
dømme, så er det ikke så underligt, at 
det var svært for arrangørerne at støve 
nogle erhvervsaktive hørehæmmede 
op, for der er tilsyneladende kun nogle 
få håndfulde på Sjælland, heraf kun 
ca. 20% mænd. (Jeg regner ikke Jylland 
og øerne med, da jeg går ud fra, det 

er sjællænderne, som har haft lettest 
adgang til temadagen rent transport-
mæssigt.)

Et par yngre, svært hørehæmmede del-
tagere gjorde indledningsvis rede for 
deres trættende og ydmygende oplevel-
ser gennem uddannelses- og arbejds-
markedssystemet. Efter deres beretnin-
ger at dømme er der absolut intet sket 
i løbet af de ca. 25 år, der er gået, siden 
jeg selv stiftede bekendtskab med syste-
met for første gang.

Skyldes det, at disse 2 unge menne-
sker er enestående særtilfælde, og at 
problemerne med hørehæmmede på 
arbejdsmarkedet stort set er ikke-eksi-
sterende? Så er der jo ingen grund til at 
bruge mere tid på det - heller ikke for 
de uendeligt få (?) erhvervsaktive høre-
hæmmede selv.

For nogle år siden slog en rapport fra 
Socialforskningsinstituttet (SFI) ellers 
fast, at hver 10. dansker i den erhvervs-
aktive alder har nedsat hørelse. Der er 
mellem 250 og 300 medarbejdere i mit 
firma, og vi er - så vidt jeg ved - kun 
2, som bruger høreapparat, så SFI må 
simpelthen have talt forkert.

Det er oplagt at konkludere, at pro-
blemet ikke eksisterer, og at de få 
erhvervsaktive hørehæmmede tilsyne-
ladende klarer sig aldeles glimrende 
- især mændene.

Skal vi så blot læne os godt tilbage i 

kontorstolen og indse, at hørehæmme-
de er uinteressante i forbindelse med 
erhverv, og at LBH kun er for dem, som 
er ude over den erhvervsaktive alder?

Hvor er I henne alle sammen? Hvorfor 
gemmer I jer? Når vi er så usynlige, 
så må vores omgivelser jo tro, at der 
ingen problemer er. Kan det virkelig 
passe? Vist kan det være en kamp mod 
vindmøller at skulle være på arbejds-
markedet som hørehæmmet, og det er 
fuldt forståeligt, at mange ikke orker 
at kæmpe med systemet. Det er også 
lettere bare at give op og flyde med 
strømmen.

Skal vi bare lukke og slukke for de 
erhvervsaktive hørehæmmede medlem-
mer af LBH??

Nej! Vi skylder os selv og dem, som ar-
bejder FOR os, at deltage og være med 
til at synliggøre et skjult handicap.

AF ANN WOODALL,  

DEBATØR OG ENGELSK KORRESPONDENT

synspuNkt

Erhvervsaktive hørehæmmede - en uddøende race?

L

hørelsen3-tryk.indd   25 21/02/06   13:17:14



Ellen 
Marie 
Søholt med 
hørefor-
stærkeren 
Transett 
Favorit

AF FREELANCESKRIBENT ERIK BACH. 

Den hedder en høreforstærker. 

Den ligner den MP3 afspiller, 

som unge mennesker bruger. 

Den består af en lille boks med 

noget elektronik og en 

hovedtelefon. Men noget af 

den elektronik, der ligger i en 

MP3 afspiller, er her erstattet 

af en mikrofon og en telespole 

at hun skulle prøve en høreforstærker. 
Det var ikke, fordi jeg mener, at hun 
skal bruge høreforstærker i stedet for 
almindelige høreapparater. Men måske 
der var situationer, hvor høreforstær-
kere kunne være en hjælp.  Min teori 
byggede bl.a. på, at Ellen Marie Søholt 
siger, at hun bedre kan høre, hvad der 
siges i telefon med forstærker.   

To forskellige typer                                                                       
Ellen Marie Søholt har siden før jul 
prøvet to forskellige høreforstærkere. 

Først prøvede hun Hörat Perfect. Se-
nere fik hun Transett Favorit.

Hendes oplevelse er, at førstnævnte 
type har en bedre og mere behagelig 
lyd.  Transett Favorit har mere lydstyr-
ke. Til gengæld oplever hun lyden som 
mere skarp. Der er også større risiko 
for hyl.  Situationer hvor høreforstær-
keren er relevant.

Til et meget alvorligt høretab
Høreforstærkeren kan være et godt 
hjælpemiddel til stort høretab. Det er 
høretab, hvor det kan være vanskeligt 
at sidde over for hinanden og føre en 
samtale, selv om der anvendes de bed-
ste høreapparater. Jeg har selv på nær-
meste hold oplevet, hvordan det ved 
hjælp af en høreforstærker blev muligt 
at kommunikere med et familiemed-
lem, hvor det ellers ikke havde været 
muligt. Fra den dag jeg havde hørefor-
stærkeren med til hende, blev hendes i 
øvrigt fine og dyre høreapparater ikke 
rørt. Høreforstærkeren blev brugt fra 
morgen til aften. 

Når der ikke er anden mulighed
En anden situation, hvor høreforstær-
keren kan være til stor hjælp, er de til-
fælde, hvor den teknik, der ellers skulle 
hjælpe, svigter af den ene eller anden 
grund. Det kan være, at ens høreappa-
rat er/ skal til reparation, 

Endelig kan der være det tilfælde, 

26

Høreforstærkeren, det 
glemte hjælpemiddel

llen Marie Søholt fra Snog-
høj har prøvet to forskel-
lige høreforstærkere. Hun 

har brugt høreapparater i 
15 år. Især det sidste år har hun haft 
store problemer. Det har til tider bragt 
hende til fortvivlelse og tappet hende 
for energi.  Problemet tog rigtig fart, da 
Ellen Marie Søholt for ca. et år siden 
fik nye høreapparater.

Hun oplever de nye høreapparater 
som dårligere end de gamle. Især når 
der benyttes teleslynge. 

På audiologisk afdeling i Vejle be-
holdt de Ellen Marie Søholts gamle ap-
parater. - Havde jeg bare fået lov til at 
beholde de gamle apparater og kunnet 
bruge dem i de situationer, hvor jeg sy-
nes de er bedst, så kunne jeg være spa-
ret for meget ærgrelse og besvær. Det 
offentlige kunne have sparet mange 
penge, siger Ellen Marie Søholt.

Jeg hørte om Ellen Marie Søholts 
problemer via en bekendt. Jeg foreslog, 

E

Tekniksiden kan ikke tages som udtryk for 
LBH's officielle holdning.

Skriv eller ring til Erik Bach. 
Spørgsmål er også velkommne.
Adr.: Postboks 62, 7190 Billund.  
Tlf. 7533 1543 efter kl. 19.  
E-mail: ebb@post5.tele.dk
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hvor man synes, at det produkt, man 
har fået, er helt håbløst. Der er ingen, 
der kan forstå, at man ikke bare er 
begejstret. Det er den situation, Ellen 
Marie Søholt har oplevet.

Plejehjem
På plejehjem opstår der ofte situatio-
ner, hvor en beboer får problemer med 
høreapparater. I mange tilfælde vil 
en høreforstærker kunne være til stor 
hjælp.  Det er mit indtryk, at en del 
plejehjem har høreforstærkere, men 
personalet er ikke altid opmærksom på 
at bruge høreforstærker i de tilfælde, 
der opstår behov. Jeg vil gerne opfor-
dre til, at der på alle plejehjem findes 
høreforstærkere, og at personalet er 
opmærksom på at tilbyde at prøve en 
høreforstærker.

Hvad er hemmeligheden 
Hvorfor er der tilfælde, hvor hørefor-
stærkeren kan udrette mere end almin-
delige høreapparater?
Det er der mindst to vigtige årsager til.

For det første større højtaler, der 
kan sende mere lyd ind i øret.

For det andet: Mikrofonen kan være 
tæt på den, der taler, og langt væk fra 
hovedtelefon / højtaleren. 

Alle, der bruger høreapparater, ken-

der problemet med, at 
høreapparatet hyler. 

Hyl kan modvirkes 
ved: 

1.  at sørge for, at mi-
krofonen flyttes længst 
muligt væk fra hovedte-
lefonen.

2.  at bruge hoved-
telefon, der slutter tæt 
omkring øret. 

Og naturligvis ved at 
passe på ikke at skrue 
for højt op for lydstyr-
ken. 

Ledningen, der for-
binder hovedtelefon og 
den boks, hvor mikrofo-
nen sidder, er lidt over 
en meter. Det er en helt 
anden afstand end de 
ca. fire centimeter, der 
er mellem mikrofon og 
højtaler i et almindeligt 
bag øret høreapparat.

Det er værd at huske 
reglen for lyd: En for-
dobling af afstanden be-
tinger en firedobling af 
lydstyrken, for at der op-
fanges samme lydtryk. 

Transett Favorit (øverst)
Længde 105 mm., bredde 44 mm., 

tykkelse 23 mm.
Mulighed for regulering af lydstyrke. 

Ved max. lydstyrke er der risiko for 
hyl. Mulighed for at regulere forstærk-

ning af dybe toner. 
Under batteridækslet er der mulighed 

for med en skruetrækker at justere 
basforstærkning og maksimal lydstyr-

ke. Der kan skiftes mellem Mikrofon og Telespole, men desværre 
er der ikke mulighed for M og T samtidig.

Produktet leveres med norsk brugsanvisning. Transett Favorit er 
udlånt af GN ReSound Danmark AS, Tlf. 72 111 238

AF FREELANCESKRIBENT ERIK BACH. 
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Annonce Otodan 18/05/04, 9:361

Hörat Perfect (nederst)
Længde 145 mm, bredde 28 mm. tykkelse 20 mm.
Mulighed for regulering af lydstyrke.
Mulighed for mere eller mindre forstærkning af dybe 
toner. 
Der kan skiftes mellem Mikrofon og Telespole, men 
desværre er der ikke mulighed for M og T samtidig.
En tekniker, eller man selv hvis man har teknisk 
snilde, kan med en lille skruetrækker 
regulere lydstyrken på hhv. højre og venstre øre. På 

samme måde kan max. lydstyrke reguleres.
Produktet leveres med dansk brugsanvisning.
Hörat Perfect er udlånt af Phonic Ear A/S.  Tlf.: 3917 7101  

Hovedtelefontyper
Fælles for de to apparater er, at der kan tilsluttes forskellige typer 
af hovedtelefoner efter samme princip som til en MP3 afspiller.
Den mindste type er naturligvis den mest diskrete. Den største er 
interessant i de tilfælde, hvor det er ønskeligt at udelukke anden 
støj, eller hvor der er behov for et så højt lydsignal, at der er risiko 
for tilbagekobling -hyl. 
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Sæt 

kryds 

i kalen-

deren

Der afhol-
des i vin-
ter/foråret 
kurser i føl-
gende week-
ender:

Alle kurser foregår på 
Castberggård. Pris: 500, 
- kr. (600, - for enevæ-
relse) Tilmelding og 
information: Jacob Brøn-
num, LBH: 36 38 85 63 
el. kursus@lbh.dk

Uge 11 17. - 19. marts
Få kørekort  
til dit høretab 
Et høretab skaber ofte 
følelser af forvirring og 
frustration. Det bliver 
svært at være med i so-
ciale sammenhænge, og 
man føler sig ofte træt. 
Men ved hjælp af relativt 
enkle fif og gode råd kan 
det blive langt lettere 
at leve med sit høretab.  
Kurset vil bl.a. behan-
dle emner som: ørets 
anatomi, din hørekurve, 
din diagnose, valg og 
tilpasning af høreap-
parater, høretaktik og 
selvværd.  Undervisere: 
Anne Mette Christensen, 
audiologopæd & Ulla de 
Blanck, psykolog
Tilmelding: Senest d. 27. 
februar. 

Uge 13  
31. marts – 2. april 
Pileflet for begyndere  
og lidt øvede
At flette med pil bliver 
man grebet af. Det er 
dejligt at fordybe sig i 
et fletværk. Man glem-
mer sig selv og tiden. 
Begyndere starter med 
at lave en kurv. Der  er 
mulighed for let øvede 
at lave individuelle ting 
efter ønske. 
Medbring skævbider el-
ler rosensaks samt en 
skarp kniv. Har du syl og 
bankejern, er det fint at 
tage det med også. Mate-
rialeudgifter beløber sig  
til ca. 200 kr.
Underviser: Bente Haun, 
tlf. 75 68 77 41
Tilmelding: Senest d. 13. 
marts

Uge 16      21. – 23. april 
EDB-kursus: Digital bil-
ledbehandling med Pho-
toshop Program følger

Uge 17 28. – 30. april 
Krop & Kunst 
Kan du lide at bevæge 
dig, og har du brug for at 
spænde af og få det bedre 
med høreproblemernes 
følgevirkninger? Kunne 
du tænke dig at slappe 
af ved at tegne og male, 
samtidig med at du lærer 
noget nyt? På kurset 
veksles der mellem af-
spænding, let fysisk træn-
ing, undervisning i tegn-
ing maleri og farvelære. 
Det vil være et kursus, 
som tager udgangspunkt 
i den enkelte deltagers 
behov og kunnen. Derfor 
kan enhver være med 
både i afspændingsdelen 

og i tegne-maledelen. 
Medbring afslappet tøj 
til afspændingen og tøj 
som kan tåle en malerk-
lat til tegne/maleun-
dervisningen. Udgift til 
materialer: 80- kr. som 
betales på kurset.Infor-
mation om kursets ind-
hold hos underviserne:  
Afspændingspædagog 
Eva Brix på tlf.: 33 25 
55 17
Keramiker og billedkun-
stner Dorthe Jessen på 
tlf.: 23 82 14 01
Tilmelding: senest d. 7. 
april

Uge 19
12. – 14. maj
Temadage for  
hørehæmmede i den  
erhvervsaktive alder
Program og info følger 

K
u

rse
r

Tilmeldingsblanket Udfyldes med blokbogstaver 

Kursets navn og nr.:   

Navn: Cpr.nr.: (Skal altid udfyldes)

Adresse: Postnr. og by:

Bopælskommune: Evt tlf. nr.:

Særlig kost: Ryger   ■   Ikke-ryger   ■   

Hørehæmmet   ■   Normalt hørende   ■ Ønskes:  MHS-tolk  ■   Tegnsprogstolk  ■   Skrivetolk  ■   Teleslynge  ■

Fællesbefordring fra og til Vejle Station:   ■

På kurset vil der være skrivetolk og teleslynge.

Indsendes/faxes til: Landsforeningen for Bedre Hørelse,  

Kursus-afdelingen, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre

MELLE EDLEMMERM
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MELLE EDLEMMERM

Ny LBH Hedensted-afdeling

Landsforeningen for Bedre Hørelse fik i januar en 
helt ny slags lokalafdeling: Hedensted-afdelingen 
i LBH består nemlig både af medlemmer fra LBH, 
DBA, MTF og HBF. Afdelingen er lavet for at sætte 
høresagen på dagsordenen i den nye Hedensted kom-
mune, hvor kun medlemmer fra lokale foreninger 
kan få plads i handicap-rådet.

- Medlemmerne har fået tilbud om at være med 
hos os, men fortsætter også som medlemmer i deres 
gamle forening, indtil vi når det ekstraordinære re-
præsentanskabsmøde den 30. september. Stemningen 
er meget positivt for et samarbejde, man er indstillet 
på at tænke kommunalt, siger afdelingens nye for-
mand Anders Kjær.
Den nye afdeling har seks personer i bestyrelsen, to 
fra HBF, en fra MTF og tre fra LBH.

Co-driver søges!
Årgang 65 i toptrimmet 
stand med 100% motor, 
4 forlygter og luft i top-
pen søger Q-årgang 63-
75, som vil køre kapløb i 
vinteren, og ud i fremti-
den i tosomhed. Holder 
meget af små "minier", 
men har ingen selv. Har 
du er det OK. Ellers må 
de også høre fremtiden 
til. Billetmærke 182

Sød kvinde søges
Hej med dig. Skal vi to 
gå foråret i møde. Jeg 
søger en sød, (k)ærlig 
kvinde at dele livet med i 
et seriøst og fast parforhold. er 
selv fri af tidligere forhold, og 
har ingen børn. Jeg er 40 år, 165 
cm høj, har mørkt hår og mørke 
øjne. Har eget hus og bil, og jeg 
bor på Djursland. Mine inter-
esser er f.eks naturen, at rejse, 
hjemmehygge, og så selvfølgelig 
dig. Har du selv børn, er det be-
stemt ingen hindring. Hvordan 
du ser ud, eller hvad du laver, og 
din alder er underordnet, det er 
jo det indre, der tæller. Skulle 
det have din interesse, så skriv 
endelig. Jeg venter med længsel 
på dit svar.
Billetmærke 184

Hyggeligt samvær
Efterlyses af par midt i 
50’erne. Alm. arbejdere. 
Hun- hørehæmmet. 
Han- normalthørende. 
Kan ikke MHS og tegn-
sprog.
Skilsmisse - venner svig-
tede og forsvandt. Prøver 
på denne måde at få op-
bygget en ny vennekreds 
med andte par. Fore-
trækker hjemlig hygge 

til snak over en kop 
kaffe. Ikke noget med 
tre retter, dyre vine 

ej heller byture - tea-
ter/udstillinger, ikke sex. 

Hvem har lyst til at lære os 
at kende? Bor på landet mellem 
Køge og Haslev. Bil nødvendig 
for at besøge os.
Billetmærke 185

Kæreste / ven søges : 
Jeg er single, ugift  og uden 
børn. 
Er svært hørehæmmet. 
Er 32 1/2 år.  Ikke-ryger.  Glad 
for dyrene og børn.  Savner at 
have en at dele livet sammen 
med. 
Håber at høre fra dig med et 
billede af dig selv og fortæl om 
din profil ... 
Billetmærke 183
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En låseringstang!

I januarnummeret efterlyser Esther Sørensen en løsning på ud-
skiftning af slanger på bag øret app. Jeg har haft samme problem, 
men fik det råd på høreklinikken, at købe en låseringstang (fåes i 
byggemarkeder) og den kan kun anbefales. 

Med venlig hilsen, Birgit Karlsson 

Nucleus Freedom er tilpasset alle aldre og livsstile. Designet er modul-
opbygget med mulighed for at vælge, og i løbet af få sekunder, nemt
skifte mellem en ørehænger taleprocessor og en kropsbåren konfigura-
tion. Dermed har brugeren mulighed for altid at bruge den controller 
som passer bedst i den aktuelle situation. Og idet lydbehandlingen sker 
i processorenheden som sidder bag øret uanset controllertype, er lyden
altid ens. Hvis du ønsker yderligere information om Nucleus Freedom 
så kontakt Danaflex på telefon 45 81 40 04 
eller på mail danaflex@danaflex.com

Forskellige
behov – en samlet løsning

Danaflex AS • Nørrevang 2 • 3460 Birkerød • Fax  45 82 14 04 • www.danaflex.com

Danaflex_Ann_97x116  07/12/05  14:02  Side 1
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Deadline for april 
2006: 4. marts.
Indlæg kan sendes på 
skema til aktivitet@lbh.dk 
eller på skema pr. post.

NORDJYLLANDS  
AMT

Amtsformand: Jørgen S.
Hansen, Skræddervej 19,
Gærum, 9900 Frederiks-
havn, tlf. 98486475
HB-medlem: Svend P.
Kristensen, Klitgårdsvej 1,
9240 Nibe, tlf. 98350325
◗ Lørdag d. 18. marts kl. 
10 i Nibehallen, Lundevej 
31 i Nibe afholdes STOR-
MØDE. Dagorden if lg. 
vedtægter. Stormødet er 
åbent for alle medlemmer. 
Men kun valgte i amtsafde-
lingen har stemmeret.

LBH - Kredse

FREDERIKSHAVN
Formand: Jørgen S. Han-
sen, Skræddervej 19, 
Gærum,9900 Frederiks-
havn, tlf. 98486475
◗ Onsdag d. 15. marts kl. 
14 i Maskinhallen, Skole-
gade 8 i Frederikshavn er 
der foredrag v. Else Aaris 
Hansen: ”Mit liv som 
blind”. Te/kaffe og brød.
◗ Onsdag d. 29. marts kl. 
14 i Maskinhallen, Skole-
gade 8 i Frederikshavn er 
der hyggeeftermiddag m. 
oplæsning og banko. Te/
kaffe og brød.

HJØRRING
Formand: Keld Hansen,
Emmersbækvej 32, 9850
Hirtshals, tlf. 98941619
◗ Onsdag d. 8. marts kl. 15 
– 17 i forsamlingsbygnin-
gen, Østergade 9 i Hjørring 
er der oplysninger om ven-
tetider for høreapparater 
samt hjælpemidler, nogle 
kommuner har lang be-
handlingstid. Demonstra-
tion af teleslynge, f lere for-
skellige samt konverser. 
FM-udstyr til 5 personer 
kan lånes.

HOBRO
Formand: Ruth Pedersen,
Rosenparken 8, 9500 Ho-
bro. tlf. 98521216.
◗ Søndag d. 26. marts kl. 
10.15 i Hobro Kirke er der 
gudstjeneste med ”høre-
hensyn”. Præst for høre-
hæmmede vest, Søren Skov 
Johansen, Vejen og Pastor 
Søren Mathiasen, Had-
sund. Kirkefrokost efter 
gudstjenesten i kirkecen-
tret koster 25 kr. Både 
gudstjeneste og frokost 
skrivetolkes. Tilmelding til 
frokost senet d. 20. marts 
på tlf. 98521216.

SKAGEN
Formand: Esther Mose 
Pedersen, Hedevej 9, 9990 
Skagen, tlf. 98444415.
Mødested: Virkelyst kl. 
14.30. Den 2. tirsdag i må-
neden. Transportmulighed 
ved henvendelse til kas-
sereren: Gertrud Hansen, 
tlf. 98444882. Bemærk: 
Transportmuligheder kun 
for foreningens medlem-
mer.
◗ Tirsdag d. 14. marts kl. 
14.30 holder vi hyggeefter-
middag.  

VESTHIMMERLAND
Formand: Svend P. Kristen-
sen, Klitgårdsvej 1, 9240 
Nibe, tlf. 98350325
 
AALBORG
Formand: Jane Kronborg
Sørensen, Bakmøllevej 43,
9430 Vadum,  
tlf. 98268083,  
fax. 98269483, e-mail: 
jane.kronborg@mail.dk 
Vi mødes fast den 1. og 
3. torsdag i måneden kl. 
13.30 - 16.30. Fra Januar 
til Maj er vi husvilde, da vo-
res sædvanlige mødested i 
Huset er under renovering. 
I er velkomne til at kontak-
te formanden for nærmere 
oplysninger.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Svend Degn,
Toften 1, Ravnkilde, 9610
Nørager, tlf. 98569121.

e-mail: degn@mtf.dk 
Kontaktpersoner: 
70104929

Døvblevneafdelingen:

Club 96 - Nordjyderne
Formand: Niels Grøn, 
Østkystvej 438, 9340 Asaa,
tlf./tekst.tlf. 98851244
◗ Vi beder vores medlem-
mer holde øje med vores 
hjemmeside www.dba-
nord.dk for herved at hol-
de sig orienteret om, hvad 
der sker i klubben. Brug 
hjemmesiden f littigt og 
kom selv med ideer til, 
hvordan vi kan gøre sider-
ne endnu bedre. Har du 
adgang til Internet og har 
du en Email-adresse, må 
du meget gerne sende den-
ne til formanden, som sen-
der informationer, når der 
er noget nyt via denne ka-
nal.

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Helle Johansen,
Næssundvej 42, 9220
Aalborg Ø, tlf. 98153216,
e-mail: heljoh@mail1.
stofanet.dk 

VIBORG  
AMT

Amtsformand og HB-
medlem: Kaj Strømgaard 
Jensen, Sennelsvej 145, 
Hov, 7700 Thisted, tlf./fax 
97985219
◗ Lørdag d. 25. marts kl. 
14 – 17 i Benthes Cafeterie, 
Vinkelvej 15v i Skive afhol-
des STORMØDE m. sæd-
vanlig dagsorden. Der 
kommer skrivetolk. Af 
hensyn til kaffen er tilmel-
ding nødvendig senest d. 
20. marts på tlf. 97985219. 
Velkommen.

LBH-Kredse

BJERRINGBRO
Formand: Inge Madsen,
Anemonevej 22, 8850 Bjer-
ringbro, tlf. 86688274

◗ Torsdag d. 2. marts kl. 
19 i Viften på Gudenåhu-
set, Realskolevej 12 i Bjer-
ringbro er der foredrag og 
debat om høresagens pro-
blemer m. tidl. forbunds-
formand Max Bæring og 
landsformand Søren Dal-
mark. Gratis billetter af-
hentes på Biblioteket, men 
der er også gratis adgang 
uden billet. Der er teleslyn-
ge og skrivetolk.

MORSØ
Formand: Erik Nielsen,
Fuglsøparken 118, 7900
Nykøbing M, tlf./fax.
97710351, e-mail:
erik@nielsen-privat.dk
◗ Lørdag d. 4. marts fra kl. 
10 i Bankohallen i Nykø-
bing Mors afholder kred-
sen sammen med Det Fri-
villige Samråd en BRU-
GER-MESSE. Kredsen har 
selv en udstilling, som vil 
interessere alle brugere. Kl. 
10 åbnes messen af borg-
mester Egon Plejdrup. Kl. 
13.30 Lægens bord v. P. 
Qvortrup Geisling (kendt 
fra tv), som fra kl. 14.30 
besvarer spørgsmål som 
forinden kan indsendes til: 
Ulla Andersen, Stranden 
27, 7990 Øster Assels. Næ-
sten alle interesseorganisa-
tioner er repræsenteret. 
Kom – Se og Hør.

SKIVE
Formand: Frode Thomsen,
Bøgevænget 55, 7800
Skive, tlf. 97521061

THISTED
Formand: Åse J. Jensen,
Nørregade 51, st. th., 7700
Thisted, tlf. 97921894

Ménière og Tinnitus 
Foreningen:

Formand: Kaj Strømgaard
Jensen, Sennelsvej 145,
Hov, 7700 Thisted, tlf./fax.
97985219 Kontaktperson: 
70104929
◗ Lørdag d. 11. marts kl. 
14 – 17 i Benthes Cafeterie, 
Vinkelvej 15 i Skive afhol-
des generalforsamling m. 
sædvanlig dagsorden. Der 

er skrivetolk. Af hensyn til 
kaffen er tilmelding nød-
vendig senest d. 9. marts.

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Tommy 
Nielsen, Hovedgaden 
12, 7870 Roslev, tlf. 
97592431/28942431,
e-mail: t.nielsen@besked.
com 

RINGKØBING  
AMT

Amtsformand: Gunnar Kri-
stensen, Kobberupvej 95, 
Mejdrup, 7500
Holstebro, tlf. 97428613
HB-medlem: Ole Mat-
thesen, Snebærvej 4, 
6950 Ringkøbing, tlf. 
97324652, e-mail: olemat-
thesen@webspeed.dk 

LBH-Kredse

HERNING
Formand: Thomas Ras-
mussen, Ole Rømers 
Vej 1, 7400 Herning, 
tlf. 97129507, e-mail: 
tlr@post10.tele.dk

HOLSTEBRO
Formand: Petra Broholm,
Prins Burisvej 53, 7500
Holstebro, tlf. 97422594.
◗ Torsdag d. 30. marts kl. 
14 besøger vi Arla Foods på 
Hjermvej. Deltagerantallet 
er begrænset, derfor KUN 
for medlemmer. Tilmel-
ding senest d. 23. marts til 
Petra Broholm.

LEMVIG/THYBORØN/
HARBOØRE
Formand: Anne Lis Lund
Pedersen, Toldbodgade 
5, 2.sal, 7620 Lemvig, tlf. 
97823399.

RINGKØBING
Formand: Ole Matthesen,
Snebærvej 4, Rindum,
6950 Ringkøbing,
tlf. 97324652, e-mail:
olematthesen@webspeed.
dk 
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SKJERN
Formand: Hans Særkjær,
Østervang 1 B , 6900
Skjern, tlf. 97354736, e-
mail: Saerkjaer@skjernnet.
dk
◗ Torsdag d. 30. marts kl. 
15 i Seniorcentret i Skjern 
kommer sognepræst Egil 
Hvid-Olsen og fortæller os 
om: ”Kaj Munk”. Du er 
meget velkommen, også 
selvom du ikke er medlem. 
Der er som sædvanlig kaffe 
og hyggeligt samvær, så vel 
mødt.

STRUER
Formand: Simon Balleby,
Kirketoft 8, Asp, 7600
Struer, tlf. 97865098

THYHOLM
Formand: Birthe Møller,
Rønvej 45, Jegindø, 7790
Thyholm, tlf. 97871386,
e-mail: birthemoller@mail.
dk 

Ménière og Tinnitus 
Foreningen:

Fg. formand: Ole Mat-
thesen,
Snebærvej 4, Rindum,
6950 Ringkøbing,
tlf. 97324652, e-mail:
olematthesen@webspeed.
dk 

Døvblevne-afdelingen:

Klub 98-Vestjyden 
Formand: Trine Ga-
ardsdal, Engbjerg 144, 
7400 Herning, fax. 
97168149, e-mail: trine.
benny@tele2adsl.dk 

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening:

Formand: Tommy
Nielsen, Hovedgaden 
12, 7870 Roslev, tlf. 
97592431/ 28942431, e-
mail:  t.nielsen@besked.
com 

ÅRHUS AMT

Amtsformand og HB-
medlem: Bent Jensen, 
Sonnesgade 14, st. lejl. 
5515, 8000 Århus C, 
tlf. 86980596, e-mail: 
bentjensen@stofanet.dk 

LBH-Kredse

ODDER
Formand: Meta Pedersen,
Smedegade 70, 8300 Od-
der, tlf. 86554727
◗ Onsdag d. 8. marts kl. 19 
i Odder Kirkecenter, Kirke-
sti 3 i Odder afholder kred-
sen generalforsamling med 
dagsorden if lg. vedtægter-
ne. Der er skrivetolk. Kred-
sen er vært med kaffe og 
brød.

RANDERS
Formand: Magnus Brandt,
Thorsgade 24, Lejl. 37, 
8900 Randers, tlf. 
86404960

SAMSØ
Formand: Grethe Buhr, By-
vejen 21, Haarmark, 8305
Samsø, tlf. 86593267
◗ Onsdag d. 15. marts kl. 
19.30 i Medborgerhuset 
holder vi hyggeaften.

ÅRHUS
Formand: Bent Jensen,
Sonnesgade 14, st. Lejl.
5515, 8000 Århus C, tlf. 
86980596, Fax. 86980596, 
e-mail: bentjensen@ stofa-
net.dk 
◗ Lørdag d. 18. marts kl. 
14 får kredsen besøg af 
Louise Gade, som kommer 
og fortæller om springet 
fra landmandsdatter til 
borgmester. Vi tror det bli-
ver et interessant foredrag, 
så mød bare op. Der vil 
være skrivetolk, så alle har 
mulighed for at følge med.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen:

Formand: Kirsten Jensen,
Marsvej 6, Gjessø 8600
Silkeborg, tlf. 86820389,

e-mail: Ki.o@jensen.mail.dk 
GRENÅ
Café Grenaa, Kulturhuset
Pavillonen, Kærvej 11, 
8500 Grenaa.
Cafeværter: Rie Markus-
sen, tlf. 86323215, e-mail: 
RH.Markussen@mail.tele.
dk   Åbent tirsdag i lige 
uger kl. 19.00.

SILKEBORG
MénièreTinnitus Cafè
Medborgerhuset, lokale 5, 
Søvej 3, Silkeborg.
Cafevært: Kirsten Jensen,
tlf. 86 82 03 89, e-mail:
Ki.o@jensen.mail.dk. 
Åben tirsdag i ulige uger
kl. 16-18, hvis ikke andet er
angivet. 
◗ Tirsdag d. 14. marts kl. 
16 – 17.30 holder caféen 
ÅBEN RÅDGIVNING for 
folk med høreproblemer, 
ménière og tinnitus. 
w Onsdag d. 29. marts kl. 
8.30 er der afgang fra Med-
borgerhuset til en heldags-
tur til Hvide Sande, Karen 
Brandsvej 126, hvor for-
middagskaffen står klar kl. 
10. Kørsel, frokost m.m. 
betales af brugerne. Yderli-
gere oplysninger og tilmel-
ding i caféen eller på tlf. 
86820389 senest d. 28. fe-
bruar.

Døvblevneafdelingen:

Århus Døvblevne Klub
Formand: Aase Hefsgaard,
Bymosevej 45, 8210 Århus
V, tekst tlf. 86750317,
fax 86156252, e-mail:
aa.hefsgaard@mail.tele.dk 
Mødested: Klostergade 37,
Århus, når andet ikke er
angivet.
◗ Torsdag d. 9. marts kl. 
19.30 holder vi ferieaften 
med ”Fællesrejser”. På de-
res ture er man altid i godt 
selskab med andre høre-
hæmmede, tolke og f linke 
guider – så her går man 
ikke glip af noget på ferie-
rejsen. Kom og hør Fælles-
rejser fortælle om årets 
ture til Thailand, Paris, 
Brasilien, Gardasøen m.m. 
Alle er velkomne. 
◗ Torsdag d. 23. marts kl. 

NY chip-teknologi gør en verden til forskel!
Med Interton Bionic får du alle nuancerne med - og din 
hørelse får derfor et helt nyt liv. Du kommer til at høre, 
næsten som før du fi k hørenedsættelse!

Lille og transparent
Så megen avanceret teknologi på så lidt plads - og 
næsten ikke til at få øje på. Utroligt! Chippen behandler 
lyd og tale i hele 32 frekvensbånd, som bliver individuelt 
tilpasset - til netop dit lyttebehov.

En anden mulighed ...
Samme teknologi, men bag-øret: Bionic Nano - også med 
åben tilpasning.

Markedets
bedste lyd er 
næsten usynlig

Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Tal med din høreklinik, eller ring på 4816 0840 og hør 
mere - eller få tilsendt brochure. Du kan også læse mere 
på www.interton.com

Hør trådløst 
fra alle sider 
- trods et døvt øre

Eneste i verden ...
Verdens første trådløse, digitale høreapparat - uden 
egen støj - er fra Interton og giver dig en friere og bedre 
hørelse, selvom du er døv på det ene øre! 

Ingen ledningsspaghetti!
Du slipper for en irriterende, uskøn, sårbar og 
besværlig ledning omkring hovedet. 

Cros og Bicros - enestående lydoplevelse
Du kan bruge høreapparatet i disse situationer:
Døv på det ene øre, normal hørelse på det andet (Cros)
Døv på det ene øre, nedsat hørelse på det andet (Bicros)
Både Cros og Bicros fås som i-øret og bag-øret.

Aldrig før har du hørt så godt.
Vælger du i-øret Bicros, har du mulighed for telespole.
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Du slipper for en irriterende, uskøn, sårbar og 
besværlig ledning omkring hovedet. 

Cros og Bicros - enestående lydoplevelse
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Døv på det ene øre, normal hørelse på det andet (Cros)
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hørelse, selvom du er døv på det ene øre! 

Ingen ledningsspaghetti!
Du slipper for en irriterende, uskøn, sårbar og 
besværlig ledning omkring hovedet. 

Cros og Bicros - enestående lydoplevelse
Du kan bruge høreapparatet i disse situationer:
Døv på det ene øre, normal hørelse på det andet (Cros)
Døv på det ene øre, nedsat hørelse på det andet (Bicros)
Både Cros og Bicros fås som i-øret og bag-øret.

Aldrig før har du hørt så godt.
Vælger du i-øret Bicros, har du mulighed for telespole.

Gydevang 39-41, 3450 Allerød
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mere - eller få tilsendt brochure. Du kan også læse mere 
på www.interton.com
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19.30 er der Hyggeaften 
med stort kaffe- og kage-
bord. Dette er forårets sid-
ste klubaften inden…. 
◗ Torsdag d. 27. april, hvor 
vi holder afslutningsfest. 
Du skal vel med til begge 
arrangementer? Så husk at 
krydse datoerne af i kalen-
deren. Læs nærmere om fe-
sten i næste nummer.

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Johnny Kiim,
Lethenborgvej 1, 8355
Solbjerg, tlf. 41483464, e-
mail: jk@h-b-f-dk 

Hørehæmmet Ungdom

UHA - Unge hørehæm-
medes Aktivitetsklub i 
Århus Formand: Kim Sø-
rensen, Herredsvej 60A, 
st. nr. 7, 8210 Århus V, 
tlf. 60896995, e-mail: 
uha@hu.dk 

RIBE AMT

Amtsformand: Lars Bang
Jeppesen, Kongeåvej 63,
Skibelund, 6600 Vejen,
tlf. 75362201, e-mail:
mette@bangjeppesen.dk 
HB-medlem: Mette Bang
Jeppesen, samme som
ovenstående.
Amtets hørepædagoger
træffes kun efter aftale på
tlf. 76106069 eller teksttlf.
75125741, man.- tors. mel-
lem kl. 8.30 - 10.30.
◗ Torsdag d. 16. marts kl. 
19 i Vindrosen, Teglværks-
vej 1 i Esbjerg afholdes 
STORMØDE m. dagsor-
den if lg. vedtægterne. Alle 
medlemmer i Ribe Amt er 
velkomne. Efter stormødet 
fortæller afdelingsleder Lil-
lian Skønager fra kommu-
nikationscentrets høreafd. 
om fremtiden for undervis-
ningen for hørehæmmede. 
Gratis kaffe i pausen. Der 
er teleslynge og skrivetolk. 
Vi håber, mange møder op!

LBH-Kredse

ESBJERG
Formand: Anders Chr.
Lund, Holmevej 6, 6700
Esbjerg, tlf. 75451322,
e-mail: alund@esenet.dk 

VARDE
Formand/Kasserer: Klara
Pedersen, Østergade 20, st.,
6800 Varde, tlf. 75211031
Mødested: Medborgerhu-
set, Storegade 57, 1. sal
◗ Mandag d. 27. marts kl. 
13.30 – 16 i Medborgerhu-
set i Storegade 57, 1. sal 
har vi Bankospil. Der bliver 
bestilt skrivetolk.

VEJEN
Formand: : Lars Bang 
Jeppesen, Kongeåvej 
63, Skibelund, 6600 
Vejen, tlf. 75362201, 
fax. 75362205, e-mail: 
mette@bangjeppesen.dk 
◗ Torsdag d. 30. marts kl. 
19 i ”Huset”, Østergade 2 i 
Vejen kommer konsulent 
Torbjørn Jørgensen, Hol-
bæk, der selv har hørepro-
blemer, men holder mange 
foredrag rundt om i lan-
det. Han vil fortælle om: 
”Det gode liv – også med 
hørenedsættelse”. Der er 
teleslynge og skrivetolk.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen:

Formand: Karl Erik Jensen,
Hans Jacobsvej 5, 6760
Ribe, tlf. 75423851

Døvblevneafdelingen

MHS-klubben Ribe amt
Formand: Mette Bang
Jeppesen, Kongeå-
vej 63, 6000 Vejen, 
tlf./teksttlf. 75362201, 
Fax 75362205, e-mail: 
mette@bangjeppesen.dk 

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening:

Ribe & Sønderjyllands amt: 
Formand Conny Larsen, 
Egebjerg Landevej 19,
Krogager, 7200 Grindsted,
tlf. 75335945, e-mail:
benner@newmail.dk

Hørehæmmedes 
Informationskontorer:

Der henvises til rådgivning 
på tlf.nr.: 30130712
Hørehæmmedes Informati-
onskontor i Ribe
Ribe Sundhedscenter, Tan-
gesvej 6, 6760 Ribe.

VEJLE AMT

Amtsformand og HB-med-
lem: Anders Kjær, Veste-
renden 16, Hornborg, 8762 
Flemming, tlf. 75673373, 
e-mail: ajk@post4.tele.dk
◗ Mandag d. 13. marts kl. 
18 på VHC, Kirkegade 11 i 
Vejle indkaldes der til Stor-
møde i LBH Vejle Amtsafd. 
Da LBH er vært ved et lille 
traktement er tilmelding 
nødvendig til Anders Kjær 
på tlf. 75677373 eller til 
Else Hansen på tlf. 
75801880.

LBH-Kredse

FREDERICIA
Formand: Ingemann Olsen, 
Dalgårdsvænget 12, 7000 
Fredericia, tlf. 75933295, 
e-mail: bsi@olsen.mail.dk 
fax/teksttlf. 75933295, 
telefontid: mandag-fredag 
kl. 16-18.
◗ Onsdag d. 8. marts kl. 17 
– 21 i City Bowling, Ven-
dersgade 65 i Fredericia 
håber vi, det lykkes at gen-
nemføre vores bowlingaf-
ten, der måtte aflyses i ja-
nuar pga. snestorm. Først 
bowler vi i 2 timer Derefter 
spises en middag. Arrange-
mentet er gratis for med-
lemmer, men man betaler 
selv for drikkevarer. Til-
melding til formanden se-
nest d. 4. marts

HORSENS
Formand: Hanne S. Pe-
dersen, Ndr. Kirkegård-
sallé 8, 8700 Horsens, tlf. 
75614363, e-mail:
hspe@get2net.dk 
Kontor: Fjordsgade 2c, kld. 
Mandage kl. 14 –16

◗ Torsdag d. 2. marts kl. 
14 i Klostergården kommer 
Ruth Hansen og demon-
strere Tupperware’s pro-
dukter. Bagefter kan varer-
ne købes og bestilles.
◗ Fredag d. 24. marts kl. 
14 på Kildebakken afhol-
des Bankospil. 1 kort, 10 
kr. 3 kort, 25 kr. Lotteri: 4 
stk. for 10 kr. Kaffe 25 kr.

KOLDING
Formand og kontaktper-
son: Poul Erik Højgaard 
Hansen, Bredgade 22, 1. 
tv., 6000 Kolding,
tlf. 75504080, e-mail: 
pe.hojgaard@stofanet.dk 
VEJLE
Formand: Anders Jørn
Kjær, Vesterenden 16,
Hornborg, 8762 Flemming, 
tlf. 75673373, e-mail: 
ajk@post4.tele.dk 
◗ Onsdag d. 29. marts kl. 
19 fortsætter vi i vanlig stil 
med de hyggelige aftner 
den sidste onsdag i hver 
måned. Kaffekanden er 
varm og snakken går livligt 
blandt de fremmødte, der 
alle er erhvervsaktive. Mød 
op og få en snak med lige-
sindede.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen:

Formand: Else Hansen,
Hans Jensens Vej 7, 7160
Tørring, tlf. 75 80 18 80
Kontaktpersoner: 
tlf.70104929
Vil du høre mere om Mé-
nière, tinnitus eller lydover-
følsomhed? Åben anonym 
rådgivning på Center for 
Kommunikation og Hjæl-
pemidler, Vestre Engvej 56, 
7100 Vejle.
◗ Lørdag d. 1. april kl. 9.30 
– 14 på Center for Kom-
munikation og Hjælpe-
midler, Vestre Engvej 56 i 
Vejle er der ÅBET HUS: ”At 
høre eller ikke høre”. Ud-
stillinger fra høreapparat-
firmaer og præsentations-
stande. Læs annonce andet 
sted i bladet.

Café Méni-Susen, 
Vejle Handicapcenter 

(gennem porten eller fra 
Grønnegade), Kirkegade 
11, Vejle
Cafevært: Annelise Madsen 
og Johnna Kyed. www.mtf.
dk/vejle, E-mail: vejle@mtf.
dk 
Åbningstid: Onsdag i ulige 
uger fra kl. 16.00 til 18.00.
Sæson: Forår fra jan.-maj
og efterår fra sept.-dec.
◗ Onsdag d. 1. marts er 
der ”Hyggecafé”.

Døvblevneafdelingen:

MHS-klubben Fredericia
Formand: Kirsten Brandt,
Annavej 29, 7000 Frederi-
cia, fax. 75912406, e-mail:
75929235@mail.tele.dk 

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening:

Formand: Unni Bjertnæs
Maegaard, Bøghsvej
2, 5300 Kerteminde,
tlf. 65324733, e-mail:
unni@parko.dk 

SØNDERJYLLANDS 
AMT

Amtsformand og HB-med-
lem: Peter Jacobsen, Hjej-
len 8, 6400 Sønderborg, 
tlf. 74422803, e-mail: 
jacobsen@paradis.dk 

LBH-Kredse

HADERSLEV
Formand: Marie Jørgensen,
Højgade 1, 3. sal, 6100
Haderslev, tlf. 74528268
Træffes bedst kl. 8-9 og
17-18.
◗ Torsdag d. 16. marts kl. 
14 i Bispens lokale 1 (over 
gården) kommer kommu-
nens S.S.P-konsulent Peter 
Jensen og fortæller om 
projekt ”Natteravnene”. 
Det blev aflyst i februar, 
men nu er chancen for at 
høre Peter Jensen der. Kaf-
fe med brød 15 kr. Tele-
slynge og skrivetolk i loka-
let.

SØNDERBORG
Formand: Peter Jacobsen,
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Hjejlen 8, 6400 Søn-
derborg, tlf. 74422803, 
fax. 74422803, e-mail: 
jabobsen@paradis.dk 
◗ Lørdag d. 4. marts kl. 13 
er der Lotto på Alléen. Det 
er os med de værdifulde ge-
vinster.
◗ Lørdag d. 18. marts kl. 
13 er der Lotto på Alléen. 
Husk! Det er os med de 
værdifulde gevinster.
◗ Lørdag d. 1. april kl. 13 
er der Lotto på Alléen. Ja, 
ja. Det er os med de værdi-
fulde gevinster.

TØNDER
Formand: Jens Abild-
Jensen, Mellemgade 1A,
2. th., 6780 Skærbæk,
tlf. 74752730, e-mail:
abild2@mail.tele.dk 

ÅBENRÅ
Formand: Mogens Nærum,
Forstallé 30A, 6200
Aabenraa, tlf.: 73623648,
e-mail: kimon@mail.tele.dk 

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Jørgen Clausen,
Lindsnakkevej 19B, 6200
Aabenraa, tlf. 74625097, e-
mail: jclaus@privat.dk 

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Ribe & Sønderjyllands amt: 
Formand: Conny Margre-
the Larsen, Egebjerg Lan-
devej 19, Krogager, 7200 
Grindsted, tlf. 75335945, 
e-mail: benner@newmail.
dk 

FYNS AMT

Amtsformand: Ella My-
hring Høgedal, Hjulets 
Kvarter 38, 5220 Odense
SØ, tlf. 66157027, e-mail:
ella@hoegedal.dk 
HB-medlem: Preben Hede-
gård Jørgensen, Østrupvej 

5, 5210 Odense NV, tlf. 
66145766.
◗ Lørdag d. 25. marts kl. 
11 i Bolbro Ældrecenter, 
Stadionvej 50, 5200 Oden-
se V afholdes STORMØDE 
m. dagsorden if lg. vedtæg-
terne. Oplæg v. specialkon-
sulent Kirsten Washuus fra 
THI-Fyn. Tilmelding er 
nødvendig, enten til amts- 
eller lokalformand.

LBH-Kredse

FÅBORG
Formand: Else Nielsen, 
Alleskovvej 10, 5600
Fåborg, tlf. 62611064

NYBORG
Formand: Ellen Meier,
Bjergbakken 12, 5871 Frø-
rup, tlf. 65372012

ODENSE
Formand: Claus Hansen,
Carl Blochsvej 145, 3. t.v., 
5230 Odense M, tlf.
66137732, fax. 66137732

Træffes bedst efter kl.
17.00.
◗ Torsdag d. 16. marts kl. 
19 kommer Jytte Dreyer, 
kendt fra 40 år i DR, og 
holder et humoristisk og 
livsglad foredrag om: ”Livs-
glædens nødvendighed”. 
De f leste husker sikkert 
hendes dejlige Tv-udsen-
delser. Så kom og vær med 
til en dejlig aften.

SVENDBORG
Formand: Ellen Marie
Rosengren, Tvedhaven
115, 5700 Svendborg, tlf.
62216375
◗ Mandag d. 13. marts kl. 
13.30 – 16 kommer Maja 
Agerholm-Jensen fra Ærø 
med et lille causeri om sit 
spændende liv. Hun har 
boet i Østen, rejst i Norge 
og på Island, været sygeple-
jerske og passet bl.a. Rosa 
Abrahamsen (Blegdam-
mens Rose) og Karen Blix-
en. Kaffe og brød 15 kr. 

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: p.t. ubesat
Kontaktperson: Poul 
Erik Frimor, Østerled 2, 
4623 Lille-Skensved, tlf. 
56820544 

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Unni Bjertnæs
Maegaard, Bøghsvej 2, 
5300 Kerteminde, 
tlf. 65324733, e-mail:
unni@parko.dk 

Informationskontor for 
hørehæmmede

Åben Rådgivning mandag 
kl. 14 – 16 og torsdag kl. 
16-18. Gratis, åben og 
anonym rådgivning for alle 
med et høreproblem.
Hver mandag vil der være 
en medarbejder tilstede 
med speciel erfaring i Mé-
nière og Tinnitus.
Sted: Odense Banegård 
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Center, 2. sal, bag Nærpo-
liti-stationen, tlf. 6127032, 
teksttlf. 66120032, e-mail: 
hh.info@post.opasia.dk. 
Denne åbne rådgivning dri-
ves i et samarbejde mellem 
LBH Odense kreds, Dansk 
Handicap Forbund og 
Odense Kommune.

FREDERIKSBORG 
 AMT

Amtsformand: Inga Lind-
Madsen, Teglgårdsvej 849,
1 th., 3050 Humlebæk, tlf.
49193976, fax. 49193977,
e-mail: ilm@mail.tele.dk 
HB-medlem: Judith 
Hansen, Fjordstien 
12, 3310 Ølsted, tlf. 
47765003, e-mail: judith.
hansen@get2net.dk 
◗ Tirsdag d. 21. marts kl. 
19 – 22 på Hillerød Syge-
hus, Helsevej 2, Indgang 
50B i Hillerød afholdes 
STORMØDE med dagsor-
den if lg. vedtægterne. Ak-
tuelt! Søren Dalmark ind-
leder med at fortælle om 
udviklingen af den kom-
mende struktur. Vil hand-
leplanen holde? Hvad bety-
der udviklingen for os? 
Hvad skal vi stille op med 
11 kredse i Nordsjælland? 
Forslag skal være forman-
den i hænde senest d. 7. 
marts. Alle medlemmer i 
amtet har taleret.

LBH-Kredse

FREDERIKSSUND/FREDE-
RIKSVÆRK
Formand/kasserer: Ju-
dith Hansen, Fjordstien 
12, 3310 Ølsted, tlf./fax 
47765003, e-mail: judith.
hansen@get2net.dk 
Kontaktpersoner Frederiks-
sund: Anne Hindsgaul, tlf. 
47314574 Irene Reddy, tlf. 
47333245-kun onsdag.
Kontaktpersoner Frederiks-
værk: Judith Hansen, tlf. 
47765003 Finn Østervig 
tlf. 47770801

HELSINGØR
Kasserer: Edith Dolleris,
Gefionsvej 114, 2., 3000
Helsingør, tlf. 49214612,
e-mail: k.dolleris@privat.
tele.dk Vi har fast med-
lemsmøde den 3. mandag 
i måneden i vores møde-
lokale i Fiolgade 17 A, lige 
over for bycentrets parke-
ringshus (i stueplan).
◗ Mandag d. 20. marts kl. 
13 besøger vi Skibsklarer-
gården, Strandgade 91. 
Foreningen er vært med 
kaffe og kage, men IKKE 
medlemmer betaler 50 kr. i 
Øresundstold ved indgan-
gen. Bemærk tidspunktet 
kl. 13.00. Der lukkes nem-
lig kl. 15. Vi skal have din 
tilmelding senest onsdag 
d. 15. mart, ellers får du in-
gen kaffe og kage.

HILLERØD
Formand: Lonneke Nør-
rung, Pinievangen 23, 3450 
Allerød, SMS: 40112201, 
e-mail: lonneke.kainoer-
rung@tiscali.dk 
Næstformand: Carsten 
Hussing, Pinievangen 
64, 3450 Allerød, tlf. 
48176228.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Karen Clement-
sen, Gadeledsvej 11, 3400
Hillerød, tlf. 48262413

Døvblevneafdelingen

Klub Beethoven
Formand: Niels Garboe,
Hyrdevej 8, 3060 Esper-
gærde, tlf. 27357510, 
fax. 49132686 e-mail: 
c.n.garboe@get2net.dk 
Mødested: Kommunikati-
onscenteret, Skansevej 2D, 
lokale 223, plan 2, 1.t.v., 
3400 Hillerød
◗ Tirsdag d. 21. marts kl. 
19 – 22 er der STORMØ-
DE i Frederiksborg Amts-
afdeling, derfor har vi ikke 
møde i klubben i denne 
måned. I stedet opfordrer 
vi jer til at møde op så tal-
stærkt som muligt, se hvor 
under amtet. 

Erhvervsaktive 
hørehæmmede

Klub EH
Kontaktperson: Marianne
Karas, Solparken 6, 3320
Skævinge, tlf. 48210623, e-
mail: mkaras-@mail.dk 
Mødested: Kommunikati-
onscentret, Skansevej 2D, 
3400 Hillerød.  Lokale-
nummer ændres fra gang
til gang- se under aktuelt
arrangement.

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Janna Alberthe
Annett Jensen, Nordfront-
vej 2, 2730 Herlev, tlf. 
44423802 / 28702416, e-
mail: jaaj@hbf-kbh.dk 

VESTSJÆLLANDS  
AMT

Amtsformand: Ruth Han-
sen, Bøgevej 12, 4100 Ring-
sted, tlf. 57614620, e-mail: 
ringsted@hansen.mail.dk 
HB-medlem: Karl Dirksen,
Hørhaven 13, 4300 Hol-
bæk, tlf. 59440023, e-mail:
kalinga@mail.tele.dk 
◗ Lørdag d. 18. marts kl. 
11 – 14.45 på Biblioteket, 
Nygade 9 – 13 i Holbæk 
indkalder Amtsafdelingen 
hermed til STORMØDE 
m. dagsorden if lg. vedtæg-
terne. Landsformand Sø-
ren Dalmark kommer og 
fortæller om den nye 
struktur. Da Amtsafd. er 
vært ved et traktement, er 
tilmelding nødvendig til 
Karl Dirksen eller Ruth 
Hansen senest d. 15. marts. 
Der vil være skrivetolk og 
storskærm. 

LBH kredse

HOLBÆK
Formand: Karl Dirksen,
Hørhaven 13, 4300 Hol-
bæk, tlf. 59440023, e-mail: 
kalinga@mail.tele.dk 
◗ Tirsdag d. 14. marts kl. 
14 mødes vi som sædvan-
ligt på Elisabethcentret. 
Men der er en ændring i 

arrangementet i forhold til 
det udsendte program: 
Eventyren Jan Lyngdorff 
kommer, og viser optagel-
ser fra Sirius-patruljen. 
Han vil fortælle om sine 
oplevelser som deltager i 
projektet. Kaffe m. brød 30 
kr.

KALUNDBORG
Formand: Rosa Abraham-
sen, Nyvangsvej 28, st. 
th., 4400 Kalundborg, tlf. 
59516945
◗ Torsdag d. 9. marts kl. 
14.30 – 16.30 i Nyvangskir-
kens lokaler mødes vi til 
Bankospil. Pladerne koster 
10 kr. Vi spiller om 15 ge-
vinster som foreningen be-
taler. Der er gratis kaffe/te, 
men man medbringer selv 
brød.
Infobutik i Kalundborg,
Lindegade 3, med LBH og
MTF: mandage fra kl. 10 -
kl. 13 med Karl Dirksen og
Leif Pedersen tlf. infobutik:
59511160 eller www.in-
fobutik.dk Samtidig er der 
Åbent Hus for en kop kaffe 
eller te og en snak med 
ligestillede - både unge 
og ældre - om Ménière og 
tinnitus i en afslappet at-
mosfære.

ODSHERRED
Formand: Jakob Amdal,
Stationsvej 3, 4560 Vig,
tlf. 59316215
◗ Onsdag d. 8. marts (be-
mærk dato) kl. 19 i Pakhu-
set får vi besøg af Mark 
Jensen fra Roskilde, som er 
meget eftertragtet, interes-
sant og gemytlig foredrags-
holder. Mark Jensen vil for-
tælle om: ”Hvordan var det 
nu det var”, som giver et 
humoristisk billede af li-
vets gang i Danmark i 
30’erne, 40’erne og 50’erne. 
Lysbilleder indgår i fore-
draget. 

RINGSTED/HASLEV
Formand: Ruth Hansen,
Bøgevej 12, 4100 Ringsted,
tlf. 57614620, e-mail:
ringsted@hansen.mail.dk 
Selvhjælpsgruppe den sid-

ste torsdag i hver måned
på Hyldegården, Hylde-
gårdsvej 42, Ringsted. Kl. 
10 - ca. 11.30. 
Kredsmøder afholdes al-
mindeligvis: Sognegården, 
Klostervænget 2 A, Ring-
sted. 
◗ Torsdag d. 16. marts kl. 
14 i Sognegården kommer 
Inger Mortensen med fore-
drag og lysbilleder, og for-
tæller om arbejdet for at 
hjælpe børn og unge i den 
tredje verden gennem 
Dansk Børnefond. Inger 
har rejst i en del lande, 
hvor de støtter projekter. 
Lysbilleder fra Sydamerika 
om landet og børnene. 
Kaffe/te kan købes. Skrive-
tolk og storskærm.

SLAGELSE/KORSØR
Formand: Birgith 
D.Nielsen, Løvegade 
29, st. tv., 4200 Sla-
gelse, tlf. 58526562, 
Bedst eft. kl.18.  e-mail: 
johncnielsen@stofanet.dk 

SORØ
Formand: Finn Grønholt,
Søndergade 25, 4180 Sorø,
tlf. 57820620
◗ Tirsdag d. 14. marts kl. 
14 i Kaaesbergcentret i 
Sorø holder vi møde. Den-
ne gang kommer konsu-
lent Annelise Thomsen 
med et lysbilledforedrag 
om: ”Marc Chagall”.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Grethe Hassø,
Egevej 14, 4220 Korsør,
tlf. 58380595, e-mail:
g.hassoe@mail.dk 

Infobutik i Kalundborg
Lindegade 3, med LBH og 
MTF mandage fra kl. 10 - 
kl. 13 med Karl Dirksen og 
Leif Pedersen tlf. infobu-
tik: 59511160 eller www.
infobutik.dk Samtidig er 
der Åbent Hus for en kop 
kaffe eller te og en snak 
med ligestillede - både 
unge og ældre om Ménière 
og tinnitus i en afslappet 
atmosfære.
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Aktiviteter & adresser 

Hørehæmmede Børns 
Forældre-forening

Formand: Brian W. Sø-
rensen, Becksvej 8, 4600 
Køge, tlf. 56659140, e-
mail: bws@hbf-rvs.dk 

KØBENHAVNS 
 AMT

Amtsformand: Erik Han-
sen, Tobrukvej 16, 2770 
Kastrup, tlf. 32532762, 
fax. 32532763, e-mail: 
doriserikhansen@mail.
tele.dk 
HB-medlem: Hjørdis 
Bruhn, Lyngby Hoved-
gade 11, 2800 Lyngby, 
tlf. 45872586, e-mail: 
hbruhn@get2net.dk 
◗ Tirsdag d. 14. marts, kl. 
18.00 – ca. 22.00, i Ta-
astrup Medborgerhus, Ta-
astrup Hovedgade 71 i Ta-
astrup afholder Køben-
havns Amtsafdelings 
STORMØDE m. dagsor-
den if lg. vedtægter. Forslag 
skal være amtsformanden i 
hænde senest d.  8. marts. 
Først orienterer professor 
Lisbeth Tranebjærg om ar-
vemæssige forhold ved hø-
retab. Der er tolk. Smørre-
brød, 1 øl/vand og kaffe. 
Pris: 50 kr. Bindende til-
melding til amtsforman-
den, eller til kassereren på 
tlf.: 36 41 44 71, senest d. 
2. marts kl. 12.00.

LBH-Kredse

LYNGBY-TÅRBÆK
Formand: Kurt Viktor
Gamst-Halle, Stengårds-
vænge 26, 2800 Kgs. Lyng-
by, tlf. 44987373, tlf. tid: 
tirs- ons- og fredag mellem 
10 - 12. Kredsens møder 
afholdes i Lyngby Kirkes 
Sognegård, Stades Krog 9, 
Kgs. Lyngby.
◗ Onsdag d. 8. marts kl. 19 
har vi inviteret politiin-
spektør Per Larsen, kendt 
fra TV og radio. Et spæn-
dende program og spørg 
om ALT i politiets arbejde. 
Kaffe og hjemmebagt kage. 

Pris: 30 kr. Tilmelding Lise 
på tlf. 44987373 senest d. 
6. marts.

NORDVEST
Formand og hørevejleder:
Edy Leerbeck, Vindebyvej
22A, st. tv., 2730 Herlev,
tlf. 44911593, e-mail:
e.leerbeck@mail.dk
◗ Torsdag d. 16. marts kl. 
19 – 22 i Sognehuset, Her-
lev Bygade 38, 1. sal kom-
mer Jørgen Pedersen og 
holder lysbilledforedrag: 
”Mit sommerhus på Rho-
dos. Kaffe og brød 20 kr.

VESTEGNEN
Formand: Eva Baunsgaard,
Glentemosen 22, 2.tv, 
2605 Brøndby, tlf. 
43451218
Mødested: Glostrup Gamle 
Præstegård, Hovedvejen 
134, Glostrup. Bus 123, 
141, 143 samt 300S og 
500S lige ved.
Esther Neistgård fra Kø-
benhavn Kredsen og Knud 
Poulsen fra Vestegnen er 
gået sammen om at drive 
en rådgivning. 
Rådgivningen er åbent hver 
tirsdag kl. 11-12 på Cafe 
Biblioteket, Nørrekær 8, 
2610 Rødovre.
Husk: Knud kan træffes på 
tlf. 36414471 eller e-mail: 
rkpo@webspeed.dk 
◗ Tirsdag d. 7. marts kl. 19 
– 22 i Kulturhuset ”Kil-
den”, Nygårds Plads 31 i 
Brøndby har vi fået en so-
cial- og sundhedshjælper 
til at komme og fortælle 
om arbejdet, og hvad der 
sker. Kaffe og kage: 20 kr. 
Øl/vand: 10 kr. pr. stk. Til-
melding til Knud på tlf. 36 
41 44 71.
◗ Onsdag d. 22. marts kl. 
10.45 tager vi på ekskursi-
on til Frederikskirken, i 
folkemunde ”Marmorkir-
ken”, mellem Bredgade og 
Store Kongensgade. Til-
melding til Knud på mødet 
d. 7. marts eller senest d. 
15. marts pr. tlf. Turen er 
gratis.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Bent Wilsen,
Sekskanten E7, 2630 Ta-
astrup, tlf. 43522516, e-
mail: wilsen@mtf.dk 
Kontaktpersoner: tlf. 
70104929 Se vor lokale 
hjemmeside for København 
på www.mtf.dk Hold øje 
med vores lokale cafeer og 
se hvad der sker.

MTF Caféer

Café Lyngby
Cafévært Marianne Kruse,
Holmeparken 29, 2830 Vi-
rum, tlf. 45853652, e-mail:
krusemor@tiscali.dk 
Ring/skriv gerne for yderli-
gere information eller hvis 
du ønsker, at høre om et 
bestemt emne til et café-
møde. Er der tilstrækkelig
tilslutning, så arrangerer 
vi en aften – og du bliver 
indbudt.

Vestcaféen
Medborgerhuset i Ta-
astrup, Køgevej 71, 
2630 Tåstrup. Cafévært: 
Bent Wilsen, Sekskan-
ten E7, 2630 Tåstrup, 
tlf. 43522516, e-mail: 
wilsen@mtf.dk Se www.
mtf.dk under cafeer.
w Få oplysninger og hjælp 
på Kontakttelefonen 
70104929 eller på hjemme-
siden. Er der ønske om 
møder på Vestegnen, så 
kontakt formanden på 
43522516 eller Marianne 
på 45853652 eller brug 
hjemmesiden – se ovenfor!

Døvblevneafdelingen

Klub Hellerupperne
Formand: Flemming Mad-
sen, Ordrupvej 32, 2920
Charlottenlund, e-mail:
ma.flemming@wanadoo 
dk Klubbens formål er at
samle døvblevne og svært
hørehæmmede samt pårø-
rende i alle aldre til samvær 
med ligestillede. Har du 
lyst til at indgå i det sociale 
samvær, er du velkommen i 
vor klub – kontakt venligst 
bestyrelsen. Et minimum af 

kendskab til tegn-støttet- 
kommunikation (TSK) er 
påkrævet. Se DBA´s hjem-
meside: www.latedeaf.dk 
under klubberne for orien-
tering om arrangementer. 

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Janna Alberthe
Annett Jensen, Nordfront-
vej 2, 2730 Herlev, tlf. 
44423801 / 28702416, e-
mail: jaaj@hbf-kbh.dk 

KØBENHAVN/ 
FREDERIKSBERG

Amtsformand: Jytte Pe-
dersen, Tagensvej 25, 1 
th., 2200 Kbh. N., tlf. 
35358460
HB-medlem: Bente 
Winckler, Sallingvej 25, 
2. tv., 2720 Vanløse, tlf. 
38162064

Høreundervisning i 
København:

Center for specialundervis-
ning for voksne (CSV),
Frankrigsgade 4, 2300
Kbh S. Tlf. 32860686 kl.
9-14, teksttlf. 32583232
Personlig henv. dagligt kl.
10-13 på Bispebjerg Hosp.
Opg. 11A, Man., ons.,
og fredag kl. 10-11.30 i
Frankrigsgade 4. Telefonisk 
henv. daglig kl.12-13.30 på 
tlf. 32860690
Høreundervisning på 
Frederiksberg:

Kommunikationscentret,
Dronningensvej 4, 2000 F.
tlf. 38211170 kl. 10-12, 
teksttlf. 38211193

Den Tværfaglige Sundheds-
klinik Info: 33255455 eller 
www.sundhedsklinik.dk 
◗ Tinnitus, Ménière, Høre-
tab, Lydoverfølsomhed? 
Kom til åbent hus i Den 
Tværfaglige Sundhedskli-
nik og få råd og vejledning 
af psykolog, afspændings-
pædagog, socialrådgiver, 
hørepædagog, akustiker og 
ligestillede om, hvordan du 

kan tackle dine øre/høre-
problemer. Arrangementet 
er gratis.

LBH kredse

LBH KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 36, 1. sal,
1903 Frederiksberg C,
tlf./fax 33247547, e-mail:
LBH.KK@mail.dk , giro 
700
32 69. Telefon- og ekspe-
ditionstid alle hverdage kl. 
10-12.Udenfor kontortid 
modtager tlf.-svareren be-
sked. Formand: Bent Rye 
Nilson.
◗ Lørdag d. 25. marts kl. 
12 kommer forfatter Aggi 
Jensen og holder foredrag 
om: ”Baggårdsbørn har 
også drømme”. Der serve-
res smørrebrød. HUSK selv 
drikkevarer. Pris for KK-
medlemmer: 50 kr. Ikke-
medlemmer: 100 kr. Til-
melding senest d. 17. 
marts.

Filmklubben

Eftermiddagsaktiviteter,
fredage kl. 14.30 - 17.00 på
Skt. Knudsvej 36, 1., 1903
Frederiksberg. Kontakt-
person: Arne Blessing, tlf. 
38790150
◗ Fredag d. 10. marts: 
”Mig og min lillebror”. 
Film med bl.a. Dirch Pas-
ser og Poul Reichardt. 
w Fredag d. 24. marts: 
”Martha”. Film med bl.a. 
Poul Reichardt og Ove 
Sprogøe.

Erhvervsaktive 
hørehæmmede

Club 88 (for hørehæm-
mede i den erhvervsaktive 
alder).
Kontaktpersoner: Inge-
Lise Blixt, tlf. 33228314
og Kirsten Sørensen, tlf.
32577853.
Mødested: Sankt Knuds
Vej 36, 1, kl. 19.00, tirsdag
i lige uger, hvis ikke andet
er oplyst.
◗ Tirsdag d. 7. marts. Be-
mærk ændringen: De to ar-
rangementer har byttet 
dato. Denne dag kommer 
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Jannie Schjødt Pedersen 
fra Røde Kors og taler om 
bl.a. besøgsvenner. For alle. 
w Tirsdag d. 21. marts. Be-
mærk ændringen: De to ar-
rangementer har byttet 
dato. I dag kommer Phonic 
Ear og demonstrerer sidste 
nye inden for hjælpemid-
ler. For alle. 

Døvblevneafdelingen

Torsdagsklubben
En klub for alle med in-
teresse for Mund- og 
Håndsystemet samt visuel 
kommunikation (støtte-
tegn m.m.) Frankrigsgade 
4, 2300 Kbh. S. Formand: 
Karin Sørup Rasmus-
sen, Ruten 173, 1. dør 4, 
2700 Brønshøj, tlf./fax. 
38817485, (helst aften) 
e-mail: karinsrasmussen-
@hotmail.com 
Kontaktperson: Tove Rim-
bæklund, tlf. 38795587, 
SMS: 50992721
Møde i ulige uger torsdag
kl. 18.30, hvis ikke andet er
angivet.
◗ Torsdag d. 2. marts er 
der debataften.  Husk at 
betale årskontingent før 
generalforsamlingen d. 16. 
marts. Enlige: 70 kr. Ægte-
par: 110 kr.  
w Torsdag d. 16. marts kl. 
18.30 holder klubben gene-
ralforsamling m. dagsor-
den if lg. vedtægter. Forslag 
skal være formanden 
skriftligt i hænde senest 8 
dage før. HUSK: Det er i 
aften sidste frist for tilmel-
ding/betaling kr. 95,- til  
◗ Lørdag d. 1. april kl. 13, 
hvor vi holder Påskefro-
kost i Frankrigsgade 4. Og 
her er det sidste frist for 
tilmelding/betaling 25 kr. 
til 
◗ Torsdag d. 11. maj’s 
VARME HVEDER-aften.

Hørehæmmede Børns  
Forældreforening

Formand: Janna Alberthe
Annett Jensen, Nordfront-
vej 2, 2730 Herlev, tlf. 
44423801 / 28702416, e-
mail: jaaj@hbf-kbh.dk 

ROSKILDE AMT

Amtsformand: Niels Peter
Christensen, Maglevænget
7, 2680 Solrød Strand,
tlf. 56143734, e-mail: 
Inganpc@privat.dk 
HB-medlem Inge Boisen,
Gymnasievej 81,3, th.,4600 
Køge, tlf. 56660989,  
e-mail: boiseni@mail.tele.dk

LBH-Kredse

KØGE
Formand: Inge Boisen,
Gymnasievej 81,3, th.,
4600 Køge, tlf. 56660989,
e-mail: boiseni@mail.tele.
dk 
◗ Mandag d. 13. marts kl. 
19 i Teaterbygningen, Bag 
Haverne 1 i Køge er der lys-
billedforedrag v. fhv. præst 
i Boholte Kirke, Helge Rør-
toft Madsen, som fortæller 
om H. C. Andersens liv og 
værker. Der serveres kaffe/
te og kage. Der er teleslyn-
ge og skrivetolk. Vel mødt!

ROSKILDE
Formand: Svend Stennicke
Larsen, Lyngevej 34, Ny
Fløng, 2640 Hedehusene,
tlf. 46560307, fax.
46560337, e-mail:
stennick@post5.tele.dk 
Mødested: Sct. Maria
Park, Frederiksborgvej 2,
hvor andet ikke er angivet.
◗ Mandag d. 20. marts kl. 
15 holder vi hyggeklub. 
Kom og vær med denne ef-
termiddag, hvor vi hygger 
os sammen, som altid på 
hørehæmmedes betingel-
ser. Der serveres kaffe/te 
og kage. Pris: 15 kr.  
Torsdag d. 23. marts kl. 19 
i Domapoteket (Bemærk 
STED), er der foredrag v. 
konsulent Annelise Thom-
sen, Næstved: ”Chagall’s 
Bibelske Billedverden”, om 
den jødiske maler, som har 
skabt de fantastiske male-
rier om kristne fortællin-
ger. Tag gerne venner og 
familie med. Der er gratis 
adgang. Drikkevarer kan 
købes. Vel mødt!

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Poul Erik Fri-
mor, Billegård, Østerled 
2, 4623 Ll. Skensved, 
tlf. 56820544, e-mail: 
frimor@city.dk 

Café Roskilde,
Dom Apoteket, Algade 52,
1 sal (indgang i gavlen).

Café Solrød
Aktivitetscentret, Solrød
Center 85, (tæt ved statio-
nen) Cafévært: Rita Block,
tlf. 46194026

Døvblevneafdelingen

Formand: Jørgen Føhns,
Boholtevej 15, 2.tv., 4600
Køge, teksttlf. 56654386,
e-mail: foensebasse@mail.
dk 

Hørehæmmede Børns 
Forældre-forening

Formand: Brian W. Sø-
rensen, Becksvej 8, 4600 
Køge, tlf. 56659140, e-
mail: bws@hbf-rvs.dk 

STORSTRØMS AMT

Amtsformand: Lars Bo
Ammitzbøll, Reedtzholm-
vej 49, 4700 Næstved, tlf. 
55440956, e-mail:
lba@post9.tele.dk 
HB-medlem: Marie
Krogsten, Poppelvænget 6,
4800 Nykøbing Falster, tlf.
54856288

LBH-Kredse

NAKSKOV
Formand: Sonny Johansen,
Løjtoftevej 264, 4900 Nak-
skov, tlf. 54926294
Else, tlf. 54927669
◗ Fredag d. 10. marts kl. 
24 – 16.30 i Skovriddergår-
den i Svinglen holder vi 
martsmøde for vores med-
lemmer i storkommunen 
”Lolland”, med underhold-
ning af Ingelise Lollige i 
form af lysbilleder fra Mal-

ta. Der kan købes kaffe og 
der er teleslynge. Vel mødt!

NYKØBING FALSTER
Formand/kontaktperson:
Marie Krogsten, Poppel-
vænget 6, 4800 Nykøbing 
F, tlf. 54856288 
◗ Mandag d. 13. marts kl. 
19 på Hotel Falster, Stub-
bekøbingvej 150 afholdes 
temaaften, hvor Henrik 
Mors fra Videnscentret for 
Socialpædagogik kommer 
og fortæller om høreområ-
det. Der vil være teleslynge 
og skrivetolk. 

NÆSTVED
Formand: Lars Bo Am-
mitzbøll, Reedtzholm-
vej 49, 4700 Næstved, 
tlf. 55440956, e-mail: 
lba@post9.tele.dk 
◗ Mandag d. 13. marts kl. 
14 – 16 kommer major og 
forfatter Allan Huglstad og 
fortæller om Næstved i ti-
den 1939 – 1945. Bl.a. om 
tyske jøder, der arbejdede i 
Danmark før krigen, og 
ikke kunne komme hjem. 
Og om flere retssager mod 
borgmesteren i byen, da 
han brugte offentlige mid-
ler ulovligt. Der kan købes 
kaffe og kage.

STEVNS
Formand: Jytte Jørgensen,
Ærtevænget 7, Dalby, 4690
Haslev, tlf. 56398679

SYDSJÆLLAND-MØN-
KREDSEN
Formand: Ingelise Carsten-
sen, Pollerupvej 7, 4780 
Stege.

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Mogens Øster-
gård-Nielsen, Aagaardsvej 
29, 4760 Vordingborg,
tlf. 55370711, e-mail: 
oestergaardnielsen@websp
eed.dk Kontaktperson: tlf. 
70104929 

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Brian W. Sø-
rensen, Becksvej 8, 4600 
Køge, tlf. 56659140, e-
mail: bws@hbf-rvs.dk 

BORNHOLM

Amtsformand og HB-med-
lem: Lisbeth Persson, Mid-
gårdsvej 51, 3700 Rønne, 
tlf. 56955664

LBH - Bornholm

Formand og hørevejleder: 
Lisbeth Persson, Midgårds-
vej 51, 3700 Rønne, tlf. 
56955664.
◗ Lørdag d. 25. marts kl. 
14 på Sagahuset, Sagavej i 
Rønne arrangerer Lions 
Club atter Bankospil. Li-
ons er vært ved kaffe/te og 
brød. Der er gratis trans-
port til de, der ikke har 
mulighed for at køre selv. 
Af hensyn til indkøb og 
kørsel beder Lions Club 
om en tilmelding, også fra 
de som kører selv. Så ring 
på tlf. 56955664 SENEST 
5 dage før. 

Ménière og Tinnitus 
Foreningen

Formand: Helene Svend-
sen, Mejsevangen 5, 3700 
Rønne, tlf. 56950691.
Kontakt tlf.: 70104929
◗ Lørdag d. 25. marts kl. 
14 på Sagahuset. Banko-
spil. Se LBH Bornholm.

Hørehæmmede Børns 
Forældreforening

Formand: Janna Alberthe
Annett Jensen, Nordfront-
vej 2, 2730 Herlev, tlf. 
44423802 / 28702416, e-
mail: jaaj@hbf-kbh.dk 
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Øst for Storebælt

KØBENHAVN
Søndag den 05. marts 
(1. søndag i fasten) kl. 14
Sct. Andreas Kirke, 
Gothersgade 148, 
1123 København K.  
Peter Hansen 
Kaffe efter gudstjenesten. 
Transport: henv. t. Sct. An-
dreas sogns kirke kontor, 
Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-
12, to +17-18), 
e-mail: sctandreas.
sogn@km.dk 

NÆSTVED 
Søndag den 19. marts 
(3. søndag i fasten) kl. 
14.00 
Skt. Jørgens Kirke, Parkvej 
101, 4700 Næstved. 
Peter Hansen 
Kaffe efter gudstjenesten. 
Transport: henv. t. Skt. Jør-
gens Kirkes kontor, 
Tlf.  55 73 71 10 (ma-fr 9-
13, to +16.30-18). 

Vest for Storebælt

ÅRHUS
Søndag, den 5. marts 2006 
kl. 16:00 i Fredenskirken, 
Århus, Rosenvangs Allé 51, 
8260 Viby.
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Bemærk:  Gudstjenesten 
bliver desuden som den 

Vi designer 
ørepropper til 
dig – eller vi
kan gøre det 

sammen!
Ring og bestil 

vores nye 
brochure

Ndr. Frihavnsgade 45 – Kbh. Ø
Tlf. 394010 50 – www.audiovox-lab.dk

◗  Du modtager 10 gan-
ge om året medlemsbla-
det ‘hørelsen’, hvor du 
kan holde dig ajour med 
udviklingen på høreom-
rådet og få indsigt i dine 
muligheder og i andres 
liv med høreproblemer.
◗  Du får mulighed for 
gratis socialfaglig råd-
givning.
◗  Du får kursustilbud 
for hørehæmmede

◗  Du kan søge legater 
fra Fællesfonden
◗  Du får mulighed for 
kontakt med ligestillede
◗  Du får adgang til 
mange sociale og faglige 
aktiviteter i de lokale 
kredse, herunder ud-
flugter og foredrag.
Desuden støtter du ar-
bejdet for bedre forhold 
for hørehæmmede. Kon-
tingent: 225 kr. pr. år

Gudstjenester

første nogensinde tolket 
med TSK (Tegnstøttet 
Kommunikation) med bi-
stand fra KC (Center for 
Tegnsprog og Tegnstøttet 
Kommunikation i Århus)!
Gudstjeneste i samarbejde 
med kontaktpræst Per 
Thomsen.
Middag efter gudstjenesten 
(25 kroner).
Tilmelding til transport og 
frokost, tlf. 86 14 21 13 
eller fax. 65 92 30 64 eller 
e-post: kgs@km.dk eller 
SMS: 29 66 06 50. 

HOBRO
Søndag, den 26. marts 
2006 kl. 10:15 i Hobro 
kirke, Adelgade 52B, 9500 
Hobro.
Tekstning, teleslynge, trykt 
prædiken.
Prædikant:  Landsdels-
præst Søren Skov Johan-
sen. Gudstjeneste i sam-
arbejde med pastor em. 
Søren Mathiasen.
Frokost efter gudstjenesten 
(25 kroner)
Tilmelding til transport 
og frokost, tlf. 98 57 50 
96 eller fax. 98 57 50 96 
eller e-post: mathiasen-
praest@privat.dk eller 
SMS: 29 66 06 50. 

Refugiedage i Løgumkloster

- med særligt hørehensyn 11. - 14. maj 2006
Rolige dage med indhold.  Tag en tur på Løgumkloster Refugium, hvor der 
også bliver holdt foredrag.  Emnet i år er:  Fællesskaber - i udvikling eller af-
vikling.  Fællesskaberne er under forandring i disse år - nogle vil endda sige 
under afvikling.  Kom og vær med og hør nogle bud på, hvordan nutidens fæl-
lesskaber ser ud, hvad vi kan vente, når den nye generation skal tegne sam-
værsformerne.  Alle foredrag er tekstede, og teleslyngen vil blive brugt.  Der 
vil desuden være udflugt, hvor vi benytter FM-anlæg.
Ved opholdet vil der tillige være tilbud om en gudstjeneste tekstet for høre-
hæmmede i Løgumkloster kirke.
Information og tilmelding: Tlf. 74 74 33 01 eller fax. 74 74 33 25 eller e-post: 
mail@loegumkloster-refugium.dk eller via www.hoergodt.dk.
Priser:  fra kr. 1.980.
Arrangør:  Løgumkloster Refugium og Folkekirkens Arbejde for Hørehæm-
mede Vest for Storebælt v/Landsdelspræst Søren Skov Johansen
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Sekretariatets medarbejdere:
Pia Mikkelsen, sekretariatsleder
Jane Hochheim, bogholder
Helle Simonsen, medlemsafdelingen
Teksttlf: 36 38 85 73
Birgitte Colberg, kontorassistent
Irene Scharbau, redaktør
Betina Hjeds, webmaster/information
Birgit Rasmussen, ledelsessekretær
Jacob Brønnum, kursusafdelingen 

Tolkeformidlingen:

Tolkeformidler Fyn og Jylland:
Ingelise Palne, telefon: 36 38 85 82
Sjælland, Bornholm, Lolland, Falster: Ulla 
Monrad Telefon: 36 38 85 76
Bogholderi: Mona El-Jachi,
Telefon: 36 38 85 66
Teksttelefon: 36 38 85 72
Telefax: 36 38 85 80
e-mail: tolkeformidling@lbh.dk
Telefontid: mandag-torsdag 8-15, 
fredag 8-14

Ménière  
og Tinnitus  
Foreningen, MTF

MTFs kontor
Kløverprisvej 10 B
2650  Hvidovre
Tlf. og fax: 3635 9635
Åbent tirs. og tors. kl. 10-13
Information: www.mtf.dk 
Kontaktpersoner: 7010 4929 
Landsformand , Engparken 16, 2.th, 
6700  Esbjerg

Hørehæmmede Børns  
Forældreforening HBF             
Landsformand
Jan Olesen   
Vestergårdsvej 48 , 2.tv.
2600 Glostrup
Tlf.: 76 72 01 22
E-mail: jan.olesen@privat.dk
www.h-b-f.dk

Døvblevneafdelingen, 
DBA
www.doevblevne.dk -  
eller www.latedeaf.dk
Formand: Arno Kreutz Nielsen
Søndermarken 88, st.th
3060 Espergærde
Tlf/Tekst.tlf.: 49135533
Fax: 49130703
E-mail: arno.kreutz@ddf.dk

Ja tak, jeg vil gerne være medlem af:  (sæt X)
 

■  Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) ■  Døvblevneafdelingen (DBA)

■  Ménière og Tinnitus Foreningen (MTF) ■  Hørehæmmede Børns 
        Forældreforening (HBF)

■  Ja tak, send mig yderligere information om LBH

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:            Email: 

Tlf./fax/ ell. skr.tlf.:                                                        Født år:

(HBF-medl).: Barns navn og fødselsår:                               Ægtefællemedlemsskab (sæt kryds):

Send kuponen i lukket kuvert til: Landsforeningen for Bedre Hørelse, Sekretariatet
Kløverprisvej 10 B, 2650  Hvidovre

hørelsen 
er medlemsblad for Landsforeningen for Bedre Hørelse. 
Bladet udkommer omkring den 1. hver måned undtagen 
juli og august. Synspunkter i bladet står for forfatterens 
egen regning og deles ikke nødvendigvis af LBH. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og for-
korte læserindlæg og artikler.

Landsforeningen for Bedre Hørelse
Foreningens formål er dels gennem fore-
byggende arbejde at virke for bevarelse af 
hørelsen, dels at varetage hørehæmmedes 
og døvblevnes interesser udadtil over for 
myndigheder og indadtil over for den 
enkelte hørehæmmede ved målrettet 
arbejde lokalt og på landsplan.
Foreningen er stiftet den 7. marts 1912. 
Den omfatter hele landet og består af 
60 lokalkredse og tre landsdækkende 
afdelinger. Foreningen er tilsluttet De 
Samvirkende Invalideorganisationer.  

Kontingent:
LBH: Kontingent: 225 kr. årligt.
DBA: 280 kr. MTF: 275 kr. 
HBF: Varierer i amterne. 
Kontingent til DBA, MTF og HBF 
inkluderer obligatorisk centralt 
medlemsskab af LBH (uden 
kredstilknytning)

Landsformand: Søren Dalmark

Landsforeningen for Bedre Hørelse:
Sekretariatet, Kløverprisvej 10 B, 
2650 Hvidovre, e-mail: lbh@lbh.dk
www.lbh.dk
Telefon: 36 75 42 00
Telefax: 36 38 85 80
Teksttelefon: 36 38 85 73
Giro: 7 00 20 17
Telefontid: hverdage kl. 10-14

Landsforeningen for Bedre  Hørelse
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