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Naturlig størrelse

m er det luksuriøse høreapparat for 

den aktive individualist, som sætter 

sin frihed højt. Vil du have frihed til 

at vælge, frihed til at skjule, men 

også frihed til at vise dine høre-

apparater?

m tilbyder det hele: et stort udvalg af 

innovative topklassehøre apparater i 

en af de mindste høreapparatskaller, 

du kan fi nde – og i en rig variation 

af smarte farver til at afspejle din 

personlighed.

Hvis god hørelse er vigtig for god 

kommunikation, er velvære vigtigt for 

selve livet.

For yderligere information

kontakt os på tlf. 4435 5600.

Eksklusiv lyd klædt i  luksus
m – mikrohøreapparater til en ny tid
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Valgløfter 

Folketingsvalget 2007 er overstået, og regeringen 
sammensat.

Valgkampen bød på mange løfter om især velfærd 
til alle, uanset sammenhæng til skattelettelse, 
skattestop eller skattestigning.

Der blev også fokuseret på lønnen til de offent-
ligt ansatte.

Nu må vi jo så se, om der er tale om reelle løfter 
eller tom øregas.

Politikerne bag velfærdsløfterne må sikre, at der 
nu bliver uddannet og ansat det nødvendige perso-
nale på de audiologiske afdelinger rundt om i lan-
det, så ventetiderne kan komme ned på de 4 uger, 
som gælder for andre behandlinger i hospitalsregi.

Her er det især audiologiassistenter, som er 
mangelvaren. Dels er der for få uddannede til at 
dække det samlede behov på såvel de audiologi-
ske afdelinger som de private butikker og høreap-
paratindustrien, og dels er der store lønforskelle.

Lønforskellen har ofte været årsagen til audio-
logiassistenternes skifte fra det offentlige til det 
private arbejdsmarked.

Nu må vi jo så se om den nye finansminister vil 
udligne disse lønforskelle.

Om et år er der så regions- og kommunalvalg, og 
så kan vi sikkert igen se frem til mange valgløfter 
om velfærd og meget mere.
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Skolen skal klædes bedre på

af journaliSt merete rømer engel

 O verordnet set er børn med 
høretab og høreapparater  
rigtig glade for at gå i ganske 

almindelige skoler, tæt på hvor de bor. 
At have gode kammerater i skolen og 
i fritiden det er fantastisk vigtigt for 
børnene, siger leder af Videnscenter for 
hørehandicap Jette Kjeldsen.

Det er videnscentret, der står bag 
undersøgelsen, og de vil nu gå videre 
med de problematikker, rapporten pe-
ger på. 

– Et af de steder, hvor der absolut er 
plads til forbedringer er på skolerne. 
Mange af  ledelserne er simpelthen ikke 
opmærksomme på problemet, og læ-
rerne får derfor ikke opbakning nok til 
eksempelvis at tage imod kursustilbud, 
siger Jette Kjeldsen.

Det er som oftest tale- og høre kon-
sulenterne i PPR (Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning) i kommunerne, som 
skolerne trækker på og som arrangerer 

fx kurser for lærere og skoleledere i, 
hvad det vil sige at have et høretab, og 
hvordan man skaber de bedste betin-
gelser for læring og samvær for barnet. 
Men i en travl hverdag skal læreren 
opleve, at lederen bakker ham op, hvis 
han vil dygtiggøre sig ved at tage på 
hørekursus. Når det sker oplever både 
lærere, eleverne og forældre det, som et 
meget stort plus.

”Jeg fik meget ud af det. Fx prøvede 
jeg at høre, som man gør med et høre-
apparat – og det gjorde et stort indtryk 
på mig. Det sidder dybt i mig, og er 
nok det, der har åbnet allermest for 
min forståelse af, hvad det betyder”, 
siger en lærer i undersøgelsen. 
Eleverne giver ligeledes udtryk for, at 
de virkelig kan mærke forskel før og ef-
ter, læreren har været på kursus.

Klasselæreren eller faglæreren

Der er gennemgående ros fra børn og 
forældre til klasselærerne. Mange op-

lever, at klasselæreren er meget lydhør, 
får placeret eleven rigtigt i forhold til 
lysindfald og gør sig umage for ikke at 
tale med ryggen til eleven. Men faglæ-
rerne, som ikke kender barnet så godt, 
har typisk svært ved at huske at tage de 
nødvendige hensyn. En PPR-konsulent 
beskriver det sådan her:

”Nogle faglærere opfatter det sådan, 
at når eleven har høreapparat, så hører 
han jo alt. Og så glemmer de det i dag-
ligdagen.”

– Vi skal nu i gang med at lave in-
formationsmateriale til både lærere og 
skoleledere. For det er helt tydeligt, at 
de har brug for mere viden om det at 
have et høretab. Kunsten bliver så, at 
få det ud til de lærere og lederen, der 
står og har behovet lige nu, for som 
rapporten også siger, er det jo en pro-

I undersøgelsen ”Børn i medvind og modvind” fortæller 24 familier samt en håndfuld lærere, 

skoleledere og hørekonsulenter om, hvordan de oplever  skolegangen for børn med høretab

foto: Viborg kommune

Sådan får jeg fat i rapporten

gå ind på videnscenter for Høre-

handicaps hjemmeside:  

www.hoerehandicap.dk  Her kan du 

bestille eller downloade rapporten 

”Børn i medvind og modvind”.

Hvem har den allerede?

alle kommuners PPr-kontorer 

(Pædagogisk Psykologisk rådgiv-

ning) har allerede fået tilsendt 

rapporten, og videnscenter for 

Hørehandicap har planer om at lave 

gå-hjem-møder flere steder rundt i 

landet om rapportens konklusioner. 

Info
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blematik, som mange kun støder på få 
gange i løbet af en lærergerning, siger 
Jette Kjeldsen, leder af Videnscenter for 
hørehandicap.  

Flydende ansvar

Det flydende ansvar er en anden pro-
blematik. For hvem har egentlig an-
svaret for, at informationer om barnet 
bringes videre til nye lærere? En mor til 
en 10-årig dreng udtrykker det sådan 
her i rapporten:

”Det er svært ved lærerskift, for hvem 
tager ansvar? Vi har jo en forventning 
om, at de snakker sammen – og at lære-
ren giver det videre til den næste.”
Og det bliver sværere for forældrene at 
følge med, jo ældre barnet bliver, for 
så fortæller man måske ikke så meget 
hjemme længere. 

”Vi har ikke haft nogen særlig kon-
takt med læreren. Han (vores søn) kom-
mer jo ikke hjem og siger, at det går dår-
ligt. Og fra læreren hører vi, at det går 
fint....” siger en far til en 14-årig dreng.

Både PPR- konsulenter og lærere i 
undersøgelsen er enige om, at det er 
vigtigt at vurdere børnene løbende, 
fordi deres behov kan skifte op igen-
nem skoletiden.

”Især i puberteten bliver det svært – 
det er der, hvor børnene ikke længere 
har lyst til at bruge deres høreapparater, 
og hvor de virkelig er sårbare. De kan 
nemt komme til at føle sig udenfor, når 
der bliver snakket på kryds og tværs i 
grupper”, siger en PPR-konsulent.

Den svære balance

Hørekonsulent Vibeke Rødsgaard-Ma-
thiesen fra Viborg kommune, der har 
siddet i styregruppen bag rapporten 
hæfter sig ved forældrenes svære balan-
cegang i forhold til, om de skal stille 
særlige krav til skolen eller lade være.

– Det fremgår tydeligt, at mange for-
ældre balancerer på en knivsæg. På den 

ene side vil de jo gerne have, at deres barn 
skal have en så almindelig skolegang som 
muligt. På den anden side vil de gerne 
have hjælp. Det resulterer ofte i, at de er 
meget tilbageholdne med at stille krav til 
skolen, og det er synd, siger hun.
Hun så gerne, at der blev stillet flere 
krav til skolerne om fx støjdæmpning.

– Støj er virkelig en pest for mange 
af børnene. Den trætter dem og gør det 
svært at følge med.

Hørekonsulenten slår desuden sam-
men med Jette Kjeldsen fra Videnscen-
ter for hørehandicap til lyd for, at flere 
af de nye kommuner laver såkaldte 
børnehørekurser.

– Det er en fantastisk mulighed 
for børnene for at møde andre med 
samme funktionsnedsættelse og skabe 

netværk, som de kan have utrolig stor 
gavn af, siger Vibeke Rødsgaard-Ma-
thiesen, som selv har stået for et af de 
få børnehørekurser i tidligere amtsligt  
regi/ nu i kommunalt regi. 

Desuden mener hun, at det er meget 
vigtigt, at børn og unge, der anvender 
høreapparater får en viden om deres 
høretab og lærer, hvordan de skal for-
holde sig til det i forskellige situatio-
ner, hvilket der også arbejdes med på 
børnehørekurserne. 
– Pengene til at sende en flok børn med 
høretab på børnehørekursus i en uge, 
er utroligt godt givet ud. Det håber jeg 
de nye kommuner vil tage til sig, siger 
leder af Videnscenter for hørehandicap, 
Jette Kjeldsen.

På børnehørekursus
– Se, hvor hurtigt bølgerne bevæger sig på det tynde tov! det er ligesom de diskante 

toner, vi hører. det tykke reb, vi bruger til tovtrækning, har lange bløde bølger. det er 

ligesom bas-tonerne, se bare! siger talehørekonsulent anne Haven.

Børnene sidder opslugt af demonstrationen, der udover sjippetove blandt andet består 

af lakridssnører og køkkenrullerør. 

– nå, det er sådan vores ører fungerer. det er sådan, lyden kommer op til vores 

hjerne, børnene nikker og griner lidt, men forstår!

undervisningen finder sted på viborg kommunes børnehørekursus. 31 børn fra 3.-9. 

klasse i den midt/vestlige del af Jylland er samlet. fælles for dem er, at de har høreappa-

rater eller cochlear implant. 

– vi har en stram undervisningsplan, for børnene skal have et stort fagligt udbytte med 

hjem. de skal kende deres høretab og de muligheder og begrænsninger, det giver dem, siger 

leder af kurset hørekonsulent vibeke rødsgaard-Mathiesen.

efter endt undervisning byder dagene på løjer: Skattejagt, svømmeture, trylleri, dans, 

ludospil, pandekagekastning og meget mere. 

– Men det bedste ved det hele er nok, at der bygges venskaber op. venskaber som 

holdes ved lige via mobiltelefonen og computeren eller et week-endbesøg, når hverda-

gen på hjemskolen igen gør barnet til den eneste ene med høreapparater, fortæller 

underviserne.

Vil du vil mere kan du kontakte:

Anne Haven aa8@viborg.dk eller Vibeke Rødsgaard-Mathiesen vrm@viborg.dk
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af journaliSt merete rømer engel

 D et er rigtig træls. Den nye kom-
mune synes, at jeg klarer mig 
for godt til at komme med på 

børnehørekurset, siger Malene Nielsen 
i telefonen fra den lille by Kjellerup 
uden for Viborg. Malene er en af de 24 
børn og unge, der sammen med deres 
familier er blevet interviewet til rappor-
ten ”Børn i medvind og modvind, og 
vi har ringet hende op, for at høre lidt 
mere om hendes dagligdag i den lokale 
folkeskoles 8. klasse.

Selv mener Malene, at Ny Silkeborg 
Kommune tager grundigt fejl, når de 
udelukker hende fra fem dage på bør-
nehørekursus med venner med høretab 
fra egnen, som hun efterhånden har 
været på kursus med fire år i træk, og 
for nogles vedkommende er blevet rig-
tig gode venner med, selv om de måske 
bor 10 eller 20 km væk.

– Vi sms´er sammen og mødes til fe-
ster. Det har været rigtig dejligt for mig, 
at opdage, at jeg ikke var den eneste med 
høretab. Vi snakker meget om, hvordan 
vi har det i skolen. Fx var der en af de 
andre, der fortalte, at hun også havde 
problemer med, at der i sprogtimerne 
bliver afspillet bånd på engelsk og tysk, 
uden at man har en tekst eller kan aflæse 
mundbevægelser, siger Malene.

Klassekammeraterne

Det med sproglærerne, der ikke rigtig 
forstår hendes besvær med at høre bån-

dene er så også nogenlunde den eneste 
kritik af skolen, man kan friste ud af 
Malene. På alle andre punkter synes 
hun, det går rigtig godt. 

– Kammeraterne er rigtig søde til at 
tage hensyn og ikke larme for meget. 
Måske er det fordi, at der allerede i 1. 
klasse kom en tale- hørekonsulent og 
fortalte klasse, hvad det vil sige at have 
høretab. Så hvis jeg siger til, dæmper de 
sig, siger Malene.

"Kammeraterne er rigtig 

søde til at tage hensyn 

og ikke larme for meget. 

Måske er det fordi, at der 

allerede i 1. klasse kom en 

tale- hørekonsulent og  

fortalte klasse, hvad det 

vil sige at have høretab. 

Så hvis jeg siger til,  

dæmper de sig"

Hun har sin faste plads ved vinduet 
med front mod læreren og har som den 
eneste i klassen en kontorstol med hjul, 
så hun kan dreje sig i den retning, der 
bliver talt.

– Jeg mundaflæser meget, så derfor 
skal jeg helst kunne se, den person der 
taler, siger hun.

Men hvordan kan hun se alle?
– Vi sidder i hestesko, så det går faktisk 
fint. Og så har jeg altid en god veninde 
siddende ved siden af mig, så er der 
 noget jeg ikke får med, kan jeg lige 
spørge hende.

Gymnasiet

Malenes plan er at gå på et almindeligt 
gymnasium efter 9. klasse. Det ser hun 
slet ikke noget problem i. Og det gør 
hendes forældre for så vidt heller ikke.

– I dag er jeg ikke spor bekymret for 
om Malene skal klare sig fagligt. Men 
havde du spurgt mig for et år siden hav-
de det måske været noget andet. Da var 
jeg lidt bange for, om hun kunne følge 
med i diskussionerne og debatterne på 
klassen, som der jo er blevet mange flere 
af her i 8. klasse, men det er heldigvis 
gået fint, siger Elin Østergaard.

Selv om Malenes hørelse er nedsat 
med 55 db, så har hun ifølge forældre-
ne altid haft nemt ved at lære sprog, og 
det er en stor hjælp for hende.

Ørelægen opdagede ingenting

– Hun talte tidligt og meget flot som 
helt lille, så derfor opdagede vi heller 
ikke umiddelbart, at hun hørte dårligt, 
siger moderen.

Det var først da skoleindskrivningen 
nærmede sig, at børnehaven begyndte 
at sige, at der måske var noget med Ma-
lenes hørelse.

– Hun sad meget for sig selv og la-
vede perler og den slags. Men hendes 

årets højdepunkt
Malene går i 8. klasse og klarer sig rigtig godt trods sit høretab på 55 db.  

Men hun er træt af, at hun ikke fik lov til at komme på børnehørekursus i år

Det var 
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mor var som lille også et stille barn, så 
i første omgang synes vi ikke, der var 
noget problem, fortæller Malenes far 
Gert Nielsen.

Men forældrene blev alligevel i tvivl 
og fik Malene undersøgt ved egen læge 
og ved speciallægen.

– De sagde samstemmende, at der 
ikke var noget, og sådan gik tiden, ind-
til hun i 0. klasse kom til undersøgelse 
på høreklinikken på sygehuset. De 
kunne med det samme se, at hun havde 
et stort høretab, fortæller moderen.

Det var noget af et chok for begge 
forældre, som syntes at det ville have 
været rart at have kendt Malenes høre-
tab noget tidligere.

– Jeg har da dårlig samvittighed over 
alle de gange, jeg har bedt hende om 
at høre ordentligt efter og skældt ud, 
fordi hun skruede så højt op for fjern-
synet, siger Gert Nielsen.

Han håber det er blevet bedre med 
hørescreening, som nu er indført for 
nyfødte børn.

Fester og træning

Men tilbage til nutiden, hvor Malene 
spiller kort og går i butikker i det store 
frikvarter ligesom alle de andre og hol-
der meget af at gå til fest.

– Der kan da godt være lidt larm, 
så går jeg ud og trækker lidt frisk luft, 
men jeg kan sagtens snakke med ven-

nerne, mens musikken spiller, for jeg 
mundaflæser jo bare, siger Malene.

Et par gange under vores samtale 
må hendes mor, der er med på højt-
taler, lige hjælpe lidt til ved at gentage 
for Malene, hvad jeg har sagt, men det 
er meget lidt. Vi skal lige have aftalt, 
hvornår fotografen kan komme til 
Kjellerup. Men det er ikke så nemt, for 
Malene træner nogle gymnastikbørn 
sammen med en veninde, klubben skal 
også passes, og så skal familien en tur 
til Århus, men vi ender med at finde en 
dag, hvor den aktive familie fra Kjelle-
rup er samlet hjemme på landet.   

foto larS Holm

Malene klarer sig godt i skolen trods et høretab, der først blev opdaget i børnehaveklassen.
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Ny i sekretariatet
Høreforeningen har ansat journalist 
Mette Byrgesen Jensen som web-
master i en halvtidsstilling.

Mette er uddannet journalist og 
har tidligere arbejdet bl.a. som free-
lancejournalist for bl.a ‘hørelsen’ 
samt med kommunikation i orga-
nisationer som Kræftens Bekæmp-
else, Mellemfolkeligt Samvirke og 
Sclerose foreningen. Mette vil arbejde 
tre dage om ugen på Høreforening-
ens sekretariat i Hvidovre.

Det Sociale Tolke-
projekt forlænges
Det Sociale Tolkeprojekt bliver ikke 
permanent pr. 1 januar 2008, som det 
ellers var hensigten. Anette Gramstrup 
fra projektet oplyser, at Socialministe-
riet arbejder på sagen, men er ikke klar 
med et forslag til nytår.

Tilbage til arbejdet
Castberggård har udviklet et nyt kur-
susforløb for sygemeldte med hørepro-
blemer. Forløbet strækker sig over 20 
uger, og indeholder undervisning om 
bl.a. hørehæmmedes problemstillinger 
på arbejdsmarkedet, stresshåndtering og 
høretekniske hjælpemidler. Se mere på 
www. cbg.dk

Pjece om teleslynger
Videnscenter for specialpædagogik i Næstved kommune har udsendt en oversigt 
over, hvor der findes teleslynger i de kommuner, som centret betjener. Det er Faxe, 
Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Faxe er kommunen med færrest 
teleslynger. Ingen af byrådssalene har teleslynger!

Pjecen er en god guide til, hvor man som høreapparatbruger kan have glæde af 
at gå hen, og nævnes her så andre kan inspireres til at lave noget tilsvarende. Se også 
www.visp.dk  

Starten på folketingsvalget var katastro-
falt for landets borgere med høreproble-
mer. Trods års arbejde med forbedring 
af tekstningen for hørehæmmede, lykke-
des det ikke DR at få tekster på den før-
ste vigtige dag, da valget blev udskrevet 
og første partilederrunde blev transmit-
teret. På TV2 var overraskelsen af anden 
art. Det nye talegenkendelsessystem 
havde svært ved at genkende ordene, 
og vi fik ord som Thailand, Michael og 
Leicester ind i debatten.

- Allerede ved det sidste valg, gjorde 
vi opmærksom på problematikken med 
de manglende undertekster. Denne 
gang har vi på forhånd kontaktet kul-
turministeren og sammen med Danske 
Døves Landsforbund (DDL) husket mi-

nisteren på, at valget skal være for alle, 
fastslår Søren Dalmark.

Kulturministeren har endnu ikke 
svaret på den fælles henvendelse, der 
blev sendt i allerede september, da de 
første valgrygter dukkede op.

Høreforeningen har derfor krævet, 
at når partiprogrammerne blev præ-
senteret på TV og når partiernes repræ-
sentanter efterfølgende var i krydsild, 
skulle det være med en velfungerende 
tekstning. Det samme gjaldt Partileder-
runderne op til valget. I følge medie-
aftalen er både DR og TV2 forpligtede 
til at tekste og tegnsprogstolke. Og det 
lykkedes i højere grad end i valgstarten, 
dog med talegenkendelsens problemer 
med ordgenkendelse og den lange 

tidsforsinkelse på teskterne. Desuden 
tekster kanalerne kun lige nøjagtig det, 
de skal. Store valgdebatter på f.eks. TV-
Lorry og DR2 blev slet ikke tekstes.

- Gør det noget valget er til at forstå, 
var DR’s slogan. Nej det ville absolut 
ikke gøre noget, at mennesker med 
høreproblemer fik lov til at forstå lidt 
mere af valgdebatten

Det er næsten femten år siden, at 
Høreforeningen påpegede de teknolo-
giske muligheder for tekstning, som 
fungerer godt i andre lande. I Sverige 
sendes alle udsendelser op til valg og 
ved selve valget med både undertekster 
og tegnsprogstolkning. I Danmark neg-
ligeres Hørehæmmede tilsyneladende 
stadig af politikerne.

Ærø på vej
En ny lokalforening ser forhåbentligt dagens lys den. 6. december kl, 18:30, hvor 
Ærø lokalforening holder stiftende generalforsamling. Det foregår på  Marstal Æl-
drecenter, Gasværksvej 6, 5960 Marstal. Alle interesserede er velkomne.

Teksterne der blev væk
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Høreforeningen er afhængig af 

gaver og arv
Arbejdet for at skabe de bedst mulige forhold for mennesker med høreproblemer  

er særdeles afhængigt af arvemidler og gaver

Høreforeningen har de senere år mod-
taget færre og færre arvemidler - des-
værre. Tidligere er foreningen løbende 
blevet betænkt i medlemmers og an-
dres testamenter, men nu kniber det 
med midler til arbejder for hørehæm-
mede, døblevne, tinnitus- og ménière-
ramte

Man kan støtte høresagen  på mange 
måder. Men både arv og gaver er utro-
ligt vigtigt for, at arbejdet for høresa-
gen kan forsætte og også udvikles.

- Hvis man ønsker at støtte Høre-
foreningen, kan det trækkes fra på 
selvangivelsen. For foreningen er det en 
stor fordel at få gavebreve, de såkaldte 
forpligtelseskontrakter. Hvis vi blot 
får et af disse breve om året, hvor man 
forpligter sig til at give et bidrag årligt 
i ti år, bliver foreningen automatisk 
godkendt til skattefrihed, så vi kan 
modtage arv og gaver skattefrit, fortæl-
ler Høreforeningens bogholder, Jane 
Hochheim.

Høreforeningen lever af Tips- og 
Lottomidler, arv og gaver samt kon-
tingent.

- Nu når man skal betale kontingent 
for 2008 kan man også give et ekstra 
bidrag til foreningen ved at skrive et 
lille gavebeløb på. Det kan være 10. 40 
eller 50 kroner. Det er et signal om, at 
man anerkender indsatsen, og at man 
støtter vores formålsparagraf, som 
handler om forebyggelse og at skabe 
bedre forhold på høreområdet, siger 
sekretariatsleder Pia Mikkelsen.

Hvis man har brug for rådgivning ved-
rørende bidrag, kan man kontakte for-
eningens sekretariat. Høreforeningen 
tilbyder at dække udgifter til advokat-
bistand ved testamente.

Gaver

Gaver - store som små - kan du give 
til foreningen som engangsbeløb, der 
ikke forpligter til gentagelse, og du kan 
trække dem fra på din selvangivelse, 
hvis de overstiger 500 kr.

Du kan indbetale gavebeløb på
-  girokort - giro 700 20 17 - som med-

lem er der som nævnt også plads til 
at tilføje et engangsbeløb på girokor-
tet for kontingent.

-  vores bankkonto - reg.nr. 2191 kon-
tonr. 807 56 12207

-  check stilet til Høreforeningen

Du kan også oprette et gavebrev:
Med et gavebrev aftaler du at give
-  enten et bestemt beløb årligt i en ube-

stemt periode, dog mindst 10 år.

-  eller et ubestemt beløb, f.eks. en fast 
procentdel af den årli geindkomst i en 
nærmere bestemt periode.

Høreforeningen kan fremsende indivi-
duelt udarbejdede gavebreve.

Testamente

Du kan også støtte høresagen ved at 
indsætte Høreforeningen i dit testa-
mente.

Høreforeningen er fritaget for be-
taling af arveafgift. Det betyder, at 
beløbet ubeskåret går til arbejdet for 
foreningens formål.

Foreningen tilbyder at dække ud-
gifterne til advokatbistand ved testa-
mente.

Har du spørgsmål om gaver, gavebreve 
eller testamente, eller ønsker du flere 
oplysninger om foreningens formål 
og virke, er du meget velkommen til at 
rette henvendelse til:
Høreforeningen
Sekretariatet, Kløverprisvej 10B,  
2650 Hvidovre, tlf: 36754200,  
fax 36388580 teksttelefon: 36388572, 
email: mail@hoereforeningen.dk 
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af journaliSt eVa Helena anDerSen

 P ersonalet på Bispebjerg audio-
logiske afdeling blev noget 
overraskede over pludselig at 

finde information om sammenlægnin-
gen på Region Hovedstadens hjemme-
side. Planen om en ’superaudiologisk 
afdeling’ lød dog til at starte med 
tiltalende for flere af de ansatte, da de 
siden blev nærmere orienteret ved in-
formationsmøder. Et argument var, at 
man mangler audiologiassistenter på 
Gentofte og læger på Bispebjerg. Så på 
den måde ville det være smart at lægge 
afsnittene i samme hus.
Erik Jylling, vicedirektør på Gentofte 
Sygehus og tovholder i fusioneringen, 
har informeret de ansatte på Bispebjerg 
audiologiske afdeling om omlægningen.

- Fusionen er på nuværende tids-
punkt under forberedelse. Når ledelsen 
i januar er på plads, starter processen, 
hvor man skal kigge på de involverede 
faglige områder i den samlede øre-
næse-hals afdeling og tilrettelægge op-
timale faglige og patientvenlige forløb, 
fortæller Erik Jylling. 

Bispebjergs ledelse skåret væk

Men det er netop spørgsmålet om ledelse, 
der har givet anledning til betænkelighed. 

Audiologiassistent Kim Carver har i 
17 år arbejdet med tilpasninger af høre-

apparater på Bispebjerg audiologiske 
afdeling. Samtidig er han audiologias-
sistenternes tillidsmand:

- Jeg var helt klart for fusioneringen 
til at starte med. Vi har før haft succes 
med den tidligere otologiske afdeling 
på Bispebjerg og havde en udveksling, 
hvor vi foretog høreprøver på deres 
patienter. Det samarbejde fungerede 
glimrende, og set fra patientens syns-
punkt, hvor du kommer ind i samme 
hus og bliver behandlet øremæssigt, må 
det være det optimale. 

Kim Carver efterlyste imidlertid en 
fagperson fra deres afdeling for at sikre 
fagligheden i det fremtidige arbejde på 
Gentofte. Det ønske er ikke efterkom-
met. I stedet er deres leder nu sat af  
den kommende overordnede ledelse og 
tilbudt andet administrativt arbejde. 
Det betyder, at de på Bispebjerg, hvor 
man stadig er fysisk, indtil rammerne 
og nye lokaler er på plads på Gentofte, 
ikke har en leder fra årsskiftet. Det bli-
ver antagelig Gentoftes ledelse alene, en 

Fusion eller farvel til Bispebjerg?
Som led i den ny sygehusplan for Region Hovedstaden lægges Bispebjerg og Gentofte 

 audiologiske afdelinger sammen fra årsskiftet. Først lød det som en god idé. Men efter-

hånden ligner det mere en overtagelse end en sammenlægning, og personalet på Bispebjerg 

er blevet betænkelige. Det kan få alvorlige konsekvenser for både kvaliteten og ventetiden 

for brugerne i hovedstadsregionen

Sammenlægning af audiologiske afdelinger i Region Hovedstaden:

Audiologiassistenternes 
tillidsmand Kim Carver 
frygter, at omlægnin-
gerne i sidste ende vil 
betyde, at høreapparat-
brugerne bliver dårli-
gere stillet.

10 Høreomsorg og kommunalreform



afdelingssygeplejerske og en otolog, der 
skal styre processen fremover.

Dårligere stillede brugere

 I regionsplanen står, at når to afdelin-
ger fusionerer skal det være en ligevær-
dig proces, men Kim Carver har svært 
ved at se ligeværdigheden:

- Jeg synes det er ærgerligt, at man 
ikke gør brug af de kapaciteter, vi nu 
engang har fra starten, så arkitekturen 
på den audiologiske motorvej, der kom-
mer til at køre, bliver så professionel 
som overhovedet mulig. Jeg kan være 
lidt usikker på, om ressourcerne fra til-
pasningen bliver trukket over i kirurgien 
hvor man har et Cochlear Implant (CI)
afsnit. Erik Jylling har nævnt, at CI vil 
have første prioritet ved sammenlæg-
ningen, og jeg frygter, at konsekvensen 
bliver, at høreapparatsbrugerne bliver 
dårligere stillede. Jeg kan ikke forestille 
mig, at vi kan overtage en to års venteli-
ste og at serviceydelserne samtidig bliver 
bedre. Hvor har man tænkt sig at trylle 
flere audiologiassistenter op?  Hvis man 
begynder at køre discountaudiologi, så 
ved jeg, at folk stopper. 

Men Erik Jylling synes ikke, at der er 
grund til at bekymre sig:

- Vi er ikke kommet til det faglige ind-
hold endnu, og når det faglige indhold 
skal diskuteres, kommer der selvfølgelig 
folk på banen, er Erik Jyllings eneste 
kommentar til dette og synes det er 
uheldigt at sagen nu tages op i ’hørelsen’. 
Men allerede nu bliver personalet usikre, 
og fordi der ikke kommer ordentlig in-
formation ud om, hvordan det bliver fra 
starten, flygter personalet. Den første har 
sagt op og fundet andet arbejde.

Høreforeningen er betænkelig

Landsformand for Høreforeningen 
 Søren Dalmark har flere betænke-
ligheder ved den ny sygehusplan, og 
Hørefore ningen har skrevet en ind-
sigelse til Region Hovedstaden:

- For det første mener vi, at det er en 
forringelse af tilgængeligheden for 
borgerne, at der bliver et sted mindre at 
gå hen. Rent psykologisk ser det mærk-
værdigt ud at nedlægge dét sted med 
mindst ventetid, Bispebjerg, og fort-
sætte dét sted med længst ventetid. 

Audiologi som parentes

- Vi har også henstillet til at man gør 
audiologi til et selvstændigt fagområde. 
I den ny sygehusplan nævnes alle afde-
lingerne i regionen og deres placerin-
ger. Øre-næse-hals-afdelingen er nævnt 
og herunder en parentesbemærkning: 
’inklusiv audiologi’, siger Søren Dal-
mark, der tager det som udtryk for, at 
audiologien er en biting i øre-næse-
hals-afdelingen. 

Han understreger, at Høreforenin-
gen ønsker det audiologiske afsnit selv-
stændigt af to årsager:

- Den overordnede leder er ikke 
audiolog men ørelæge. Det mener vi er 
forkert. Ved at gøre audiologisk afsnit 
til et selvstændigt fagområde vil det 
fremover tiltrække det rette personale 
og sikre den rette bemanding. Man skal 

også sørge for, at der er økonomiske 
ressourcer og personale til at varetage 
dét man er forpligtiget til: at behandle 
høretab og udlevere høreapparater 
gratis. Som det er nu, er det noget af 
et blandet miks, og det ville nok have 
været fornuftigt, hvis der var helt klart 
afgrænsede budgetter og fagområder 
fra starten.

Høreforeningens kritik af  

fusionsplanen:

- Det er en forringelse af tilgængelighe-
den for borgerne, at der bliver et sted 
mindre at gå hen. 

- Det er vigtigt at sikre, at venteti-
den forsvinder i den ny planlægning, 
så audiologisk afdeling kan efter-
komme at hjælpe alle mennesker med 
høretab. Det bliver vanskeligt, når det 
sted med mindst ventetid skal lægges 
sammen med den afdeling med længst 
ventetid. 

- Den overordnede leder bør være en 
audiolog. 

- Man bør gøre audiologisk afsnit til 
et selvstændigt fagområde og sikre den 
rette professionelle bemanding. 

Info

foto: Scanpix

Audiologi: Studiet og behandlingen af hørenedsættelse og hørelidelser herunder 

 tilpasning af høreapparater

Otologi: Studiet og behandlingen af selve øret og dets sygdomme

i 2007 er Bispebjerg audiologiske afdeling et selvstændigt afsnit med selvstændigt 

budget og 16 ugers ventetid. den 1.1 2008 går det ind under gentoftes øre-næse-hals-

afdeling og derunder audiologisk afdeling, hvor der i øjeblikket er over to års ventetid.  

det er audiologiassistenterne, der hjælper med at finde frem til høreapparater og just-

eringer for samtlige brugere i regionen. gentofte har to uddannede audiologiassistenter 

hvor man på Bispebjerg har 10. 

i øjeblikket arbejder et udvalg som pt. er afdelingssygeplejerske og otolog fra gen-

tofte på at finde ud af processen i fusioneringen. vicedirektør fra gentofte erik Jylling 

er koordinator. På et tidspunkt var lederen af Bispebjerg audiologiske afdeling med i 

ledelsesudvalget men er nu sat til anden administrativ arbejdsopgave.
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af journaliSt Sanne gaD

 D e fleste forældre med teenagere 
i huset kender det. Nogle tur-
bulente år, hvor det unge men-

neske skal finde sine egne ben og prøve 
grænser – også i forhold til forældrene. 
Bølgerne kan gå højt, og det bliver en 
udfordring for ikke mindst den voksne 
at tackle situationen, så begge parter 
kommer ud på den anden side uden for 
mange skrammer og dårlige oplevelser.

Teenagere, der vender én ryggen med et  
”du fatter da heller ingenting” og ”du 
hører aldrig på mig” er også meldinger, 
som de fleste teenagehjem kan nikke 
genkendende og rimeligt afslappet til, 
men hjemme hos Lisbeth Krabbe Haug-
strup i Århus fik den slags udtalelser ef-
terhånden en alt for konkret betydning. 

Lisbeth, der er mor til 13-årige Anna, 
har nemlig et hørehandicap, der ofte 
førte til fejlhøring og misforståelser, 
når situationen var tilspidset.

- Jeg synes, det var rigtig kedeligt, at 
en tid, der kan være svær for både mor 
og teenagepige, skulle forværres, fordi 
jeg ikke kan høre optimalt, fortæller 
Lisbeth. Hun har selv dårlige minder 
fra sin egen teenagetid og ville gøre sit 
til, at det skulle blive anderledes for 
hendes egen datter. 

- Jeg valgte simpelthen at søge pro-
fessionel hjælp. En, der kunne hjælpe 
os med at forstå hinanden og gøre det 
lidt lettere for os at snakke sammen. 

Det var jo ikke selve forældre - teen-
ager situationen, der var problemet, 
men derimod Lisbeths hørehandicap, 
der ofte forkludrede tingene, så derfor 
henvendte Lisbeth sig på Høreinstitut-
tet for at spørge om råd.

Rollen som formidler

Hørepædagog Mette Christoffersen fra 
Høreinstituttet i Århus var i forvejen 

godt kendt af Lisbeth Krabbe, der har 
haft sin gang på stedet i årevis, og Met-
te tilbød sig som den udenforstående 
person, der kunne hjælpe til at gøre 
mor-datter kommunikationen bedre.

- Det jeg kunne tilbyde var en snak, 
hvor jeg kunne forklare om Lisbeths 
hørenedsættelse. Formidle viden om 
hvad det er, hvordan det virker og hvad 
det betyder i dagligdagen, fortæller 
Mette og siger videre, at det ofte er den 
lidt mere professionelle forklaring, der 
kan være brug for, når hørelsen giver 
problemer på familiefronten eller i 
det hele taget i det sociale liv. Og så er 
hørepædagogen naturligvis også klar 
med konkrete forslag til, hvordan man 
håndterer situationer i dagligdagen. 

Grin og gode råd

13-årige Anna var ikke meget for ideen 
om at mødes med en pædagog, så det 
var uden de store forventninger hun 
indvilligede. Som mange teenagere 
forventede hun mest at skulle høre, at 
det hele også bare var hendes skyld, og 
hvem gider lige høre på det?

Men efter besøget hos hørepædagog 
Mette, var mor og datter enige om, at 
det havde været en rigtig god oplevelse. 

- Vi blev klogere, - vi fik grinet, - vi 
fik vendt nogle ting, - og vi fik begge 
nogle rigtig gode og brugbare tips med 
hjem. 

Øv mor, 
du fatter heller ingenting

Almindelig kendt vending fra teenagere. Men for Lisbeth Krabbe Haugstrup, der er  høre-

hæmmet mor, blev ordene for ofte til virkelighed. Hun valgte at søge hjælp på Høreinstitut-

tet, og det blev en succes for både mor og datter

Lisbeth Krabbe Haugstrup vil godt anbefale 
andre hørehæmmede forældre til teenagere 
at søge hjælp til god kommunikation.

14 forældre med høreproblemer
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Mette Christoffersen gennemgik 
blandt andet min hørekurve, og det var 
rigtig godt. Det var fint at få en tredje 
person ind i billedet, en professionel, 
der kan forklare på en objektiv måde 
og sørge for, at begge parter føler sam-
talen ligeværdig.  Forældre - barn rol-
lerne skubbes lidt til side, siger Lisbeth. 

Vrede og skyldfølelse

Lisbeths høretab skyldes tildels en arve-
lig hørenedsættelse, men dertil har en 
svulst på hørenerven nødvendiggjort 
en operation, der kostede Lisbeth hø-
relsen helt på det ene øre.

"Jeg valgte simpelthen at 

søge professionel hjælp. 

En, der kunne hjælpe os 

med at forstå hinanden og 

gøre det lidt lettere for os 

at snakke sammen"

Det er ti år siden, så Anna er vokset op 
med sin mors særlige hørelse, men det 
er først nu, det føltes som et problem 
for deres forhold.

 – Det skyldes vel nok, at der simpelt-
hen bliver mere kommunikation, - det 
foregår hurtigere og ikke mindst på en 
anden måde for teenagere, siger Lis-
beth. – Det er ofte noget med at råbe 
en hel masse inde fra værelset eller på 
vej ud af døren, og min store fejl var så, 
at jeg forsøgte at gætte, hvis jeg kun 
hørte halvdelen. Det kunne hurtigt 
føre til misforståelser og skænderier, og 
Anna var jo splittet mellem følelsen af 
irritation og en evig skyldfølelse. Det er 
smadderirriterende, at ens mor aldrig 
kan høre noget, men det er jo også 
synd for hende, for hun kan ikke gøre 
for det, fortæller Lisbeth.

Det er nu nogle måneder siden, mor 
og datter fik en lektion i ”god kom-
munikation”, og det mærkes tydeligt 
derhjemme.

- Vi gør faktisk meget brug af de 
tips, vi fik, fortæller Lisbeth. 

– Det betyder f.eks., at Anna i stedet 
for at råbe en mægtig lang sætning 
starter med kun at råbe et kodeord. 
Lyder det ”toiletpapir” ude fra badevæ-
relset, så er jeg forberedt på, at der nu 
følger en tale, der handler om toilet-
papir, og så kan man altså bedre få fat 
på hele indholdet. Og jeg har stoppet 

min dårlige vane med at prøve at gætte, 
siger Lisbeth.

Især for mødre og døtre

Lisbeth Krabbe Haugstrup ved, at hun 
ikke er den eneste hørehæmmede mor 
til teenagere, men det kan godt være, 
hun er en af de få, der har set høretabet 
som den brik, der kan gøre teenage-
tiden mere besværlig end den behøver 
at blive. Og hun kan varmt anbefale 
samtalen med en hørepædagog.

- Det kan være en rigtig god idé, 
måske især for mødre og døtre, fordi 
der ofte er et helt specielt forhold. Der 
er stærke bindinger samtidig med en 
frigørelse. Der er store følelser på spil, 
og der bliver talt meget. Piger og kvin-
der bruger oftest mange flere ord og 
i det hele taget mere kommunikation 
end mænd og drenge, når det gælder 
følelser. Naturligvis skal der være en 
positiv indstilling fra begge parter til at 
ændre på tingene, men er den til stede, 
kan man virkelig få en positiv oplevelse 
ud af en lille smule professionel hjælp, 
siger Lisbeth.
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Ofte siger grafer mere end ord. Her er 
en graf over udviklingen i ventetider 
på høreområdet sammen med den ge-
nerelle ventetidsudvikling i sygehussy-
stemet. Interessant nok har stigningen 
 været næsten konstant, siden regerin-
gen indførte forhøjet tilskud til privat 
køb af høreapparater. Hvad var det lige, 
der gik galt? 

Bl.a. ”stjal” alle de nye forhandlere hos-
pitalernes audiologi-assistenter, og for 
få nye er uddannet. Men man kan jo 
også fristes til at tro, at mennesker med 
høreproblemer ikke prioriteres særligt 
højt i sundhedssystemet. For stignin-
gen i ventetider generelt har jo slet ikke 
udviklet sig på samme alarmerende 
måde. Det kan undre, at de ansvarlige 

politikere ikke kan forstå, at man ikke 
kan vente i mange måneder på et høre-
apparat, når man lever i et kommuni-
kationssamfund.

Grafen er lavet af De Samvirkende Inva-
lideorganisationer på baggrund af til-
gængelig ventetidsoplysninger.

Hvad var det lige der 

               gik galt?

ventetid
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Bedre hjælp til hørehæmmede, bedre 
forebyggelse af høreskader samt mere 
viden om tinnitus er de følger, der vil 
komme ud af adjunkt Karen Reuters 
forskning på Aalborg Universitet.  
En af mulighederne er, at resultaterne 
kan bruges til at udvikle nogle objek-
tive høreprøver, der kan måle klientens 
hørelse uden at klienten selv skal gøre 
noget.

Karen Reuter får i år Spar Nord Fon-
dens Forskningspris på 250.000 kr. for 
sit originale og grundige arbejde med 
forskning i hørelse. 

Denne pris gives til en yngre forsker, 
der har afsluttet et særligt excellent 
forskningsprojekt.
Karen Reuters forskning handler om 

den såkaldte otoakustiske emission 
(OAE), der er en lillebitte lyd, som øret 
selv producerer. Lyden kan måles med 
noget meget fint måleudstyr.

OAE hænger nøje sammen med til-
standen i de små fimrehår i øresneglen, 
og derfor kan den bruges til at fortælle, 
om man er på vej til et høretab.

Har man normal hørelse, har man 
også megen OAE. Begrænset OAE kan 
hænge sammen med høretab.

Karen Reuter har selv udviklet den 
metode, hun bruger i sin forskning. 
En lille "plug" i øregangen indeholder 
både højttaler og en meget fintfølende 
mikrofon, og med den kan hun måle 
ørets egen lyd.

Fordelen ved denne metode er, at 

den er objektiv, det vil 
sige, at klienten ikke 
selv skal foretage sig 
noget. Det er ikke som i 
de nuværende høreprøver, 
hvor klienten selv skal sige, 
om han kan høre lyden. Den 
otoakustiske emmission må-
les direkte i udstyret, og derfor 
er den også uafhængig af, om man 
er træt eller om der er støj i lokalet.

Derfor kan den måske bruges til at 
udvikle nogle andre høreprøver, der 
kan supplere eller erstatte de nuvæ-
rende prøver.

Siden 2004 har alle spædbørn fået 
testet deres hørelse med en objektiv 
prøve baseret på OAE.

Pris til høreforsker



52 anmeldte høreskader blandt 

udstationerede soldater

af benny lauriDSen

37 anmeldte høreskader 
blandt cirka 2.200 ud-
stationerede soldater i 

Irak i perioden 2005 – 2007.
15 anmeldte høreskader blandt cirka 

2.500 udstationerede soldater i Afgha-
nistan i perioden 2005 – 2007.

Det er den høremæssige pris for Dan-
marks militære engagement i Irak og 
Afghanistan.

Når de høreskadede soldater kom-
mer hjem fra missionerne, må de 
betale endnu en pris for at have været 
Danmarks udsendte til verdens brænd-
punkter. De må vente nøjagtig lige så 
længe som den almindelige danske 

borger på at komme til i det offentlige 
behandlingssystem – og ventetiden kan 
være helt op til 100 uger på ventelisten.

Hos Hærens Konstabel- og Korpo-
ralforening ser man gerne, at sund-
hedssystemet opprioriterer behandlin-
gen af de skader – såsom høreskader, 
som soldaterne har med hjem.

I perioden 2005 – 2007 er der anmeldt 52 høreskader blandt udsationerede soldater  i Irak og 

Afghanistan. De behandles i det offentlige system – hvor der er lange ventelister
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Høreproblemer tjekkes

Før soldaterne sendes ud, får de kon-
trolleret deres hørelse ved den obliga-
toriske lægeundersøgelse. Konstateres 
der en “voldsomt forringet hørelse”, 
kommer de ikke afsted. Når de vender 
tilbage til Danmark, er der mulighed 
for endnu et helbredstjek, hvor også 
hørelsen indgår.

Orlogskaptajen Niels Markussen fra 
Forsvarskommandoens kommunika-
tionssekretariat, oplyser, at soldaterne 
har høreværn og ørepropper samt de 
såkaldte aktive høreværn, der skærer 
de farlige lyde væk uden at forhindre 
f.eks. samtaler og brug af kommuni-
kationsudstyr. Han uddyber omkring 
lægetjekkene:

- I og med at soldaten har konstant 
mulighed for at gå til læge i missions-
området og ved hjemkomst, er læge-
tjekket ved hjemkomst mere en samtale 
baseret på et skema, som soldaten ud-
fylder. I skemaet skal man svare på om 
man har konstateret helbredsmæssige 
problemer under udsendelsen. Hvis 
man har det, spørger lægen ind til det 
og undersøger problemet. Hvis en sol-
dat således har problemer med hørel-
sen, vil det naturligvis blive tjekket.

Hár soldaten pådraget sig en 
 høreskade under udstationeringen, 
behandles det som en almindelig ar-
bejdsskade, for Forsvaret har ikke et 
sundhedssystem, der er dimensioneret 
med speciallæger.

- Soldaten har naturligvis adgang 
til det almindelige offentlige sund-
hedsvæsen, da han jo også er borger og 
skatteyder i samfundet. I modsætning 
til medarbejdere i andre virksomheder, 
har soldaten dog den fordel, at han har 
nem adgang til sundhedsfagligt per-

sonale på sin arbejdsplads, bemærker 
orlogskaptajn Niels Markussen.

Opprioriteret behandling  

af udsendte efterlyses

Hos Hærens Konstabel- og Korporal-
forening er høreområdet noget, som 
miljøkonsulent Thorkild Nielsen be-
skæftiger sig med. Han siger:

- Bliver man skadet i tjenesten, må vi 
leve med, at vi skal ud i det behandlings-
system, der gælder for alle borgere i Dan-
mark. Men vi lever ikke godt med det.

Thorkild Nielsen oplyser, at Forsva-
ret generelt ikke ligger godt i forhold til 
andre erhverv, hvad angår høreskader. 
Forsvaret har cirka 24.000 ansatte, og 
det står for 10-12 procent af de samlede 
arbejdsrelaterede høreskader. Det er 
altså en uforholdsmæssig stor andel 
sammenlignet med resten af arbejds-
markedet.

De soldater, der vender høreskadede 
hjem efter en udstationering, ser han 

gerne en bedre behandling af. Thorkild 
Nielsen siger:

- De bliver i dag behandlet i det 
sundhedssystem, som alle borgere i 
Danmark har ret til behandling i. Så-
dan skal det fortsætte med at være, for 
vi er ikke interesseret i, at Forsvaret 
bygger sig eget sundhedssystem op. 
Vi ønsker heller ikke veterancentre til 
behandling af skadede soldater.  Men 
det offentlige har en særlig forpligti-
gelse over for de folk, der bliver sendt 
på militære opgaver i udlandet. Det er 
et politisk ansvar, der skal honoreres af 
dem, der sender os ud. Det ansvar ser vi 
gerne, at de løfter. Vi ser også gerne en 
opprioritering af behandlingssystemets 
indsats i forhold til os. Hvad høreska-
der angår, så er der jo meget lange ven-
telister i dag – også for de udstationere-
de soldater, der høreskades på opgaver, 
som politikere har sendt dem ud i.

Høreskader i Irak og Afghanistan

i perioden 2005 – 2007 er der anmeldt 52 høreskader til arbejds skadetilsynet for mis-

sionsområderne irak og afghanistan. de fordeler sig sådan:

Irak: 

udsendt soldater i perioden ca. 2.200

 

Høreskader:    

Kamphandlinger ........................................... 20

våbenbrug og  

sprængstofanvendelse ............................... 12

Mineskader .......................................................2

Øvrige .................................................................3

 

Afghanistan

udsendte soldater i perioden ca. 2.500

 

Høreskader: 

Kamphandlinger ........................................... 11

våbenbrug og sprængstofanvendelse ......3

Mineskader .......................................................1

Kilde: Forsvarets Personel Tjeneste
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Fortsættes næste side

19Høreskader



Veteraner opprioriteres i England

af benny lauriDSen

 R NID, det engelske modstykke 
til Høreforeningen, gennem-
førte en succesfuld kampagne 

målrettet at få de engelske veteraners 
høreskader opprioriteret i behandlings-
systemet.

Successen blev slået fast før sommer-
ferien, hvor ministeren med ansvaret 
for veteranerne, Derek Twigg udtalte, at 
nu skulle alle  medicinske behandlinger 
af skader forårsaget af aktiv tjeneste 
som udsendt engelsk soldat omfattes 

af behandlingssystemets opprioriterede 
behandlingsindsats.

Før kunne kun soldater, der havde 
fået tilkendt pension pga. arbejdsska-
der, få opprioriteret deres behandling.

Royal National Institute for Deaf 
People, RNID,, opfordrede ved kam-
pagnens start læserne til at skrive til 
deres lokale parlamentsmedlemmer. 
Det vurderes i foreningens blad til at 
være kraftigt medvirkende til, at 120 
parlamentsmedlemmer bakkede kam-
pagnen op, da problemet blev drøftet 
i parlamentet tidligere i år. RNID af-

leverede også mere end 18.000 støtte-
underskrifter til premiereministeren i 
Downing Street.

Kommunikationsdirektør Brian 
Lamb siger til bladet  Oneinseven:

- Efter de har tjent deres land og be-
talt med deres hørelse, fortjener vores 
veteraner bedre end at blive fornærmet 
med de lange ventetider for at få høre-
apparater. Den støtte, vores veteran-
kampagne har fået, har vist høreskadede 
veteraner, at de ikke er glemt, og vi er 
meget glade for ministerens udtalelser.

Kampagne fra engelsk høreforening sikrer engelske veteraner bedre behandling for de 

høreskader, de har pådraget sig i Afghanistan og Irak

foto: Scanpix
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Visse ting kan forandre verden – for altid
Forestil dig et nyt høreapparat der kan give dig en naturlig,
umiddelbar høreopfattelse i tre dimensioner.

Epoq – din nye trådløse forbindelse til en verden af lyd

www.oticon.dk

En smuk drøm?
Den drøm er virkelighed nu. Den 
hedder Epoq. Med sin revolutio-
nerende trådløse teknologi mar-
kerer Epoq starten på en ny æra 
inden for høreapparatbehandling.

To Epoq-høreapparater taler 
sammen
To Epoq-høreapparater “taler” 
sammen trådløst og bearbejder 
indtrykkene meget tæt på den 
måde som hjernen gør, når den 
bearbejder lydindtryk fra ørene.
Takket være Epoq opnår du for 
første gang et helt naturligt lyd-
billede, som gør dig i stand til 
meget præcist at lokalisere 
lydene omkring dig.

Epoq og mobiltelefonen 
– det perfekte makkerpar
Besvar mobilopkald uden at røre 
telefonen. Den nye Epoq Streamer 
gør dine høreapparater til et 
trådløst headsæt, der modtager   
samtalen i begge 
dine ører. Intet 
andet høreap-
parat tilbyder 
dig den luksus.

Epoq – hvis du vil i forbindelse 
med verden
Nyd musik samtidig med, at du 
stadig hører almindelig lyd fra 
omverden. Epoq Streamer serverer 
al musik fra mobilen og din mp3-
afspiller i dine to ører. Ringer 
telefonen, besvarer du opkaldet 
med et tryk på en knap. Når 
samtalen er slut, lytter du videre 
til musikken. 
Du bestemmer selv, hvor, hvornår 
og hvordan.

Epoq og Epoq Streamer 
– en oplevelse venter dig.
 



YOGA
af journaliSt eVa Helena anDerSen

 S om uddannet snedker arbej-
dede Lasse Henriksen, dengang 
29 år, på en boreplatform i 

Esbjerg. En aften han sad på vej hjem i 
toget efter en 14 dages arbejdsturnus, 
lagde Lasse mærke til en høj tone, han 
hørte, en mellemting mellem prøvebil-
ledet på TV og en kraftig turbinelyd. 
Der er altid støj og rumlen i baggrun-
den på boreplatformen, så han havde 
ikke bemærket tinnituslyden før. 

- Jeg blev fuldstændig desperat. Den 
første uge gik jeg som på nåle og øn-
skede at flygte fra det hele, fortæller 
Lasse. Han tror, at hans tinnitus op-
stod enten en dag, hvor det stormede 
kraftigt, og hjelm og integreret høre-
værn blæste af. Det kan også være fra 
længere tids støj fra strømforsynings-
turbinen, som de blev advaret imod.

- For os mennesker er det egentlig 
ikke en speciel høj lyd, men den har fre-
kvenser, der kan gå ind og lave tinnitus. 
Man skal have høreværn på, når man 
arbejder ved turbinen, og det har jeg al-
tid haft.  Min far er tunghør, så jeg har 
altid været opmærksom på at beskytte 
mine ører. Men nogle gange letter man 
jo lidt på høreværnet for at snakke ind-
byrdes, siger Lasse.

Anerkendes ikke som  

arbejdsskade

Efter boreplatformen arbejdede Lasse 
på en byggeplads, hvor der ellers er 
gode arbejdsforhold. Men efter tre  
uger fandt han ud af, at det slet ikke 
fungerede:

En kraftig tinnitus vendte pludselig op og ned 

på Lasse Henriksens tilværelse. Et længere-

varende yogakursus hjalp med at finde ro igen 

foto: Scanpix
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- Jeg blev alt for træt af den larm og 
støj, som dét arbejde krævede. Fagfor-
eningen undersøgte sagen og fandt ud 
af, at det ikke kunne lade sig gøre at få 
arbejdsskadeerstatning, fordi tinnitus 
er defineret som et symptom og ikke en 
sygdom. 

- Jeg synes, at det er utroligt, at det 
kan være sådan. På en måde er jeg næ-
sten mere hæmmet af min tinnitus, 
end hvis jeg var døv. Her kan du få et 
sprog og et liv, men det andet følger dig 
hele tiden. Lasse reagerer på bestemte 
lyde som et tog der bremser og tryk-
luftslyden af dørene i bussen, der går 
op og i.

- De lyde er blevet 100 gange værre 
efter jeg fik tinnitus. Så på den måde 
er jeg blevet mere sensitiv. Men jeg vil 
ikke gå med høreværn i mit sociale liv, 
for tinnitus er endnu værre, når støjen 
uden om bliver isoleret. Alle de små 
lyde går jo også ind og camouflerer tin-
nitus, forklarer Lasse, som ofte lytter 
til sludreprogrammer i P1. Dels for at 
overdøve tinnitus. Dels er det nemmere 
at koncentrere sig om nyhederne via en 
radio end en avis.

Lasse måtte opgive at arbejde fast 
på fuldtid og er på kontanthjælp mens 
han venter på svar på sin ansøgning 
om fleksjob.

- Det har været en stor erkendelse 
for mig, at jeg ikke kan fungere i en 37 
timers arbejdsuge. Der gik næsten 8 år, 
men jeg vil være sikker i min sag, siger 
Lasse og tilføjer: 

- Nogle uger kan jeg godt have 40 
eller-50 timer, og andre uger kan jeg 
næsten ikke noget. Her kan jeg blive 
fristet til at fokusere lidt for meget på 
det negative.

Yogaen samler systemet

For seks år siden tog Lasse på et læn-
gerevarende yogaophold i Sverige og 

bruger nu teknikken til at håndtere tin-
nitus og problemer, der tidligere ville 
slå ham ud.

- Det væsentlige ved yoga er, at det 
ikke er nogen mirakelkur, for det fjer-
ner ikke tinnitus for mig, men det hjæl-
per mig til at slappe af og flytte fokus 
mere kontrolleret fra tinnitus. Det giver 
et frirum, hvor jeg tænker på noget 
andet. Yoga betyder helhed. Jeg tror, det 
hjælper, hvis man ikke kun ser isoleret 
på sine ører men arbejder med hele sin 
krop og sjæl. For tingene hænger jo 
sammen. Når du aflaster ét organ ved 
en bestemt øvelse, bliver dét ved siden 
af også påvirket. Jeg har for eksempel 
haft en uge, hvor jeg ikke kunne sove 
mere end et par timer om natten. Så 
kan yogaen være med til at samle syste-
met igen. Den hjælper dig med at finde 
dig selv, og det har vi vel alle godt af, 
uanset om vi har tinnitus eller ej. Så vi 
har noget at holde fast i, når vi er tæt 
på kanten.

At finde sit nulpunkt

De erkendelser jeg kom til på yogakur-
set er noget af det største, der er sket 

i mit liv, siger Lasse og synes han har 
fundet en indre ro.

- Det er som at finde et slags nul-
punkt i sig selv, hvor man er tro mod 
sit sande jeg. Jeg tror, det er vigtigt at 
finde det nulpunkt, hvis der ellers er 
ballade med tinnitus. Det giver mig 
en psykisk tryghed, også når det er al-
lerværst. 

Visheden om nulpunktet gør, at 
Lasse kan fremkalde tilstanden uden at 
være i en yogastilling, for eksempel ved 
at stå og lave mad.

I modsætning til den panik, jeg op-
levede, da jeg sad i nattoget på vej hjem 
fra Esbjerg. Der sad jeg jo ikke stille. 
Jeg fór rundt hele tiden og skulle op 
og have en tår kaffe eller ud at tisse. 
Yogaen giver dig erkendelse af din 
egen formåen og viser dine styrker og 
svagheder. På godt og ondt, hvis du ac-
cepterer dem.

Lasse forsøger at fokusere så lidt på 
tinnitus som muligt. Han har været et 
par gange til seminar og Åbent Hus om 
tinnitus.

- Alene tanken om, at jeg kan kon-
takte en professionel psykolog på om-
rådet og muligheden for hjælp er der, 
hvis det hele brænder på, er i første om-
gang nok for mig. Selvfølgelig skal man 
snakke om tingene, hvis noget går én 
på. Men de basale behov skal først og 
fremmest være i orden. Vi skal jo stadig 
holde os i gang, motionere og få mad, 
og det vil jeg hellere fokusere på. Der 
er jo ikke så meget at gøre ved tinnitus, 
’Djævelens Orkester’. Du kan lære at 
leve med det. Eller leve i et helvede  
med det.

der findes mange forskellige 

yoga- og meditationsskoler. tjek op 

omkring lærernes baggrund og få 

en prøvelektion, før du bestemmer 

dig. fokuser i første omgang på de 

fysiske yogaøvelser.

tinnitus har fået øgenavnet "djæve-

lens orkester" og optræder i forskel-

lige varianter lige fra en ringen for 

ørerne til en kraftig susen, skinger 

hylen, klokkekimen eller brølen.

Info
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Araberne kan:  

Video telefoni til halv pris for personer med høretab

Personer med høretab skal kun betale halv pris for at bruge mobiltelefoner med 
høretab i Qatar. Det besluttede et af de lokale mobiltelefonselskaber efter opfor-
dring fra Sheikha Hessa bint Khalifa Al Thani, der er FN-rapporteur for personer 
med handicap, i et program på Qatarsk tv. Selskabet vil nu starte et samarbejde 
med organisationer, der arbejder med mennesker med høreproblemer og starte et 
program, der skal gøre det muligt for alle med høretab at få 50 procents rabat på 
videosamtaler med 3G-telefon: Kilde: hoerelse.info

Høreapparatfirmaet Widex har i Stock-
holm åbnet et nyt forskningscenter, 
ORCA Europe, hvor der under ledelse 
af Dr. Karolina Smeds vil blive udført 
klinisk forskning i teknisk rehabilite-
ring af mennesker med nedsat hørelse.

ORCA er en forkortelse af ”Office 
og Research in Clinical Amplification”. 
Forskningen skal foregår delvist i labo-
ratoriet i Stockholm og delvist i samar-
bejde med høreklinikker i og uden for 
Sverige.

En række undersøgelser er allerede 
sat i gang, som skal belyse, hvordan hø-
reapparatbrugere klarer sig både under 
laboratorieforsøg og i deres dagligdag. 

Forsøgene vil ikke kun være fokuseret 
på ny høreapparatteknologi, men også 
på eventuelle negative konsekvenser af 
at bruge høreapparat.

Centret vil tillige oprette en database 
for mennesker, der har nedsat hørelse, 
og som er villige til at deltage i forskel-
lige forskningsprojekter.

Widex har i forvejen et ORCA-center 
i Chicago i USA.

- Vores erfaringer fra tiltag i USA 
har været yderst positive, siger Carl 
Ludvigsen, audiologisk forskningschef 
i Widex.

- Vi har igennem de sidste par år 
forsøgt at finde en person, der har den 

rigtige baggrund og de rigtige kvalifi-
kationer til at stå for et lignende fore-
tagende i Europa. Da Karolina Smeds 
sagde ja til at blive leder af centret, 
besluttede vi, at det skulle ligge i Stock-
holm, siger han.

Widex forventer, at det nye center vil 
give værdifulde informationer, som kan 
bruges inden for fremtidig høreappa-
ratudvikling.

Karolina Smeds har en kandidat-
grad i teknisk fysik og en doktorgrad 
fra Royal Institute of Technology i 
Stockholm. Derudover har hun en kan-
didatgrad i audiologi.

Høreskader skal 
anmeldes med  
det samme
Hvis du udsættes for en høreskade på 
arbejdet, skal du huske at anmelde det 
med det same, opfordrer fagforeningen 
HK. Ellers kan man risikere at miste 
retten til erstatning.

Det er din læge, som kan anmelde 
arbejdsskaden for dig. Og det er en 
rigtig god ide at få det gjort første gang 
høreskaden konstateres.

Fagforeningen fortæller om to blik-
kenslagere, som begge havde fået ned-
sat hørelse på grund af støj på arbejdet. 
Den ene havde anmeldt  høreskaden 
som en arbejdsbetinget lidelse og fik 
50.000 kr. i erstatning. Den anden fik 
intet, fordi lægen ikke anmeldte sagen 
med det samme. Derfor gik der fire år, 
og det er for lang tid for Arbejdsskade-
styrelsen. 

Kilde: HK/hoerelse.info

Widex åbner nyt forskningscenter

Vinderen fundet til “Reklame for Alvor”
"Vinderen af dette års 'Reklame for Alvor' har meget præcist ramt ind i lige det 
krydsfelt, hvor hørenedsættelsen befinder sig".

Dette var blot nogle af de ord, som juryen brugte, som begrundelse for at kåre 
reklamebureauet Adtomic Communication som vinder af konkurrencen 'Reklame 
for alvor 2007'. Høreforeningen  har ikke bestemt, hvem der skal vinde, det har de 
professionelle bureauers jury gjort. Høreforeningen har dog kunnet kommentere 
de forskellige forslag før vinderen blev fundet. Prisen blev overrakt ved et arran-
gement hos Dansk Marketing Forum på Frederiksberg torsdag den 1. november.  
Høreforeningens formand Søren Dalmark overrakte blomster til vinderen og fast-
slog, at hele foreningen ser frem til samarbejdet omkring reklamekampagnen, der 
skal rulle over landet i starten af 2008. De nominerede i konkurrencen "Reklame 
for alvor 2007" var, udover Adtomic Communication, bureauet Bitsch + Lund-
quist, samt to forslag fra reklamebureauet DDB.
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Ny udvalgsstruktur

På hovedbestyrelsesmødet den 26.-27. 
oktober blev der besluttet følgende ud-
valgsstruktur i Høreforeningen:

 Brugergruppeudvalg Høreudvalg 
(omfatter høreomsorg inkl. høreinsti-
tutter og kommunikationscentre) Mé-
nièreudvalg Tinnitusudvalg Døvblev-
neudvalg CI-udvalg Hørehæmmede 
børns forældreudvalg Ungdomsudvalg

Fagudvalg Arbejdsmarkedsud-
valg Hjælpemiddel- og tilgængeligheds-
udvalg (inkl. IT tilgængelighed) Fore-
byggelses- og støjudvalg

Andre udvalg Kursus- og uddan-
nelsesudvalg Brugerkontaktudvalg 
(omfatter informatører, høreguider, 
samtaleledere, kontaktpersoner) 

Høreproblemer  
sender lærere ud
Halvdelen af alle de kvindelige, svenske 
lærere på førtidspension havde høre-
nedsættelser eller tinnitus.

En tredjedel af de tidlige pensione-
ringer havde sin årsag i høreproblemer.

Kun en lille del af de hørehæm-
mede lærere var blevet behandlet med 
høreapparater. Disse er de uhyggelige 
resultater af en undersøgelse foretaget 
af Høreforeningens svenske søsterfor-
ening, Hörselsskadades Riksförbund. 
Undersøgelsen viser, at hørelsen spillede 
en rolle i en tredjedel af de tilfælde, hvor 
en kvindelig lærer valgte at trække sig 
for tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. I 
undersøgelsen deltog 800 kvinder, der 

alle var stoppet for tidligt på arbejds-
markedet.

Mere en 40 procent af kvinderne for-
talte, at de tit haade problemer med at 
høre eleverne i klasseværelset eller med 
at høre deres kolleger til lærermøder.

Til trods for de mange høreproble-
mer brugte 80 procent af lærerne ikke 
høreapparater. Kilde: www.hear-it.org

Ni noveller om  

hørehandicap
Holger Thomassen har skrevet ni 
 noveller om høreproblemer i social-
realistisk form. ”En stille verden” er 
baseret på hans egne erfaringer med 
høreproblemer og kan bestilles hos 
boghandleren.

Amigo – ren lyd i klasseværelset
Selv om du har mange 
seje venner i skolen, så 
vil Amigo være den 
sejeste ven, fordi den 
har et cool udseende, 
er holdbar og har den 
bedste lyd.

Unge med nedsat 
hørelse har brug for et 
FM-system i klassen 
men også i fritiden.

Oticons nye FM-system 
Amigo byder på større 
sikkerhed, fl eksibilitet, 
holdbarhed, samt den 
reneste lyd man hidtil 
har kendt til. Ingen 
forstyrrende støj fra 
f.eks. ventilatorer eller 
computere.

I Danmark yder vi 3 års 
garanti på Amigo, fordi 
den er konstrueret, så 
den kan tåle at blive 
tabt, eller at man 
spilder en kop kaff e ud 
over systemet. 

De små Amigo-mod-
tagere viser om 
systemet fungerer 
og om du er på den 
rigtige kanal.
Alt sammen noget der 
gør systemet mere 
brugervenligt og giver 
en lettere og tryggere 
hverdag.

Vil du vide mere:
www.amigo.oticon.dk
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Sparer tid, penge  
             og besvær for brugerne

af benny lauriDSen
fotoS  lene eStHaVe

 T id er penge. I disse tider er det 
især, hvis man arbejder i den 
offentlige høreomsorg, hvor alt 

søges rationaliseret og arbejdsprocedu-
rer skal forbedres – alt imens ventelist-
erne bliver længere og længere.

På Center for Hjælpemidler og Kom-
munikation (CKH) i Aabenraa har 

man derfor indkøbt udstyr til omkring 
50.000 kr., som skal kraftigt reducere 
den mængde tid, man bruger på sving-
dørspatienter, der kommer igen og 
igen for at få lavet efterjusteringer på 
høreapparatet i jagten på en bedre lyd 
i dem.

Udstyret består af hovedtelefoner, 
optagermikrofon, højttalere plus det 
måleudstyr, der muliggør nøjagtige 

målinger inde i øret bag de digitale 
høreapparater. De data analyseres i det 
specielle tilhørende softwareprogram, 
og resultaterne bruges til en optimal 
finjustering af høreapparaterne.

Hvis man nu ikke kan høre konen

Forventningerne til det nye målings-
system, Visible Speech, er store, meget 
store. Men erfaringerne fra CKH giver 

Store forventninger til nyt måleudstyr. Det reducerer den tid, personalet bruger på efterfølgende 

justeringer på høreapparaterne. Brugeren får mindre besvær, større indsigt og større tilfredshed

Audiologiassistent Maibritt Madsen fra 
 Center for Hjælpemidler og Kommunika-
tion i Aabenraa er den første i landet, der 
bruger Visible Speech udstyret på en syste-
matisk måde til tilpasning af høreapparater.
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også grundlag for det. Det samme gør 
undersøgelser fra udlandet.

- Når vi alene skal indstille et høre-
apparat på basis af hørekurven, kan 
det være meget svært at sikre den bed-
ste indstilling af de forstærkninger, 
høreapparatet skal lave på forskellige 
frekvenser. Visible Speech-systemet er 
nemt at bruge, men tager lidt længere 
tid første gang, vi sammen med bru-
geren indstiller høreapparaterne. Til 
gengæld reducerer vi antallet af gange, 
hvor der skal efterjusteres, forklarer 
audiologiassistent Maibritt Madsen.

Hun tog udstyret i brug 1. august, 
og har siden brugt måleudstyret på op 
mod 30 brugere.

- Brugerne virker mere tilfredse, når 
de får vist i diagrammer og forklaret af 
mig, hvad der er galt med deres hørelse 

i forhold til en normal hørelse. Vi kan 
også indspille f.eks. konens stemme, 
hvis man har svært ved at høre den. 
Indspilningen kan jeg også bruge un-
der indstillingen af høreapparaterne, 
så vi bedst mulig sikrer den relevante 
forstærkning af de frekvensområder, 
konens stemme bevæger sig i. Det bety-
der meget, for ofte er det jo ens partner, 
man taler mest med, forklarer Maibritt 
Madsen og fortsætter:

- Jeg bruger det også til at vejlede 
brugere og pårørende, som har svært 
ved at forstå, hvad høretabet reelt 
handler om. Med programdelen af Vi-
sible Speech kan vi vise dem, hvordan 
en normal hørelse er. Det kan vi sam-
menholde med en anden kurve, der 
viser deres egen hørekurve. Ud fra det 
kan vi forklare hvilke bogstaver og lyde, 

de har svært ved at høre, og hvorfor de 
måske har besvær med at høre konens 
stemme.

Ud over diagrammer og analysered-
skaber indeholder programmet også 
forskellige simulationer af høretab og 
almindelig hørelse. Det redskab er også 
meget brugbart til at forklare pårøren-
de om effekterne af høretabet.

Tolk mellem brugervurdering og 

tekniske målinger

Preben Skellgaard, afdelingsleder på 
CHK, hørte første gang om program-
met til en konference i Oslo, hvor en 
amerikansk forsker fortalte om ud-
styret og dets anvendelsesmuligheder.

- Vi har meget store forventninger 
til udstyret i forhold til den mængde 
almindelige tilpasninger af høre-

Det avancerede måleudstyr registrerer hvad brugeren hører inde bag de stadig mere komplekse og digitale høreapparater. Disse målinger af, 
hvad det brugeren konkret får forstærket registreres i det tilhørende program på en computer.
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apparater, vi laver her. Vi kan lave dem 
hurtigere og med færre resurcer. Det 
samme gælder tilpasninger af høreap-
parater i forhold til tinnitusramte. Når 
folk får et høreapparat, spørger de jo 
ofte sig selv, om lyden kan blive endnu 
bedre. Det får nogle til at komme igen 
og igen for at få lavet efterjusteringer. 
Her kan vi direkte måle høreapparater-
nes virkning og visualisere det via soft-
warens diagrammer, forklarer Preben 
Skellgaard.

Udstyret fungerer altså også som en 
slags tolk mellem brugerens subjective 
oplevelse af høreapparaterne, hans 
hørekurve og audiologiassistentens 
søgning efter det objektivt bedste tek-
niske tilpasningsresultat. Brugerens 

vurderinger kobles direkte sammen 
med de tekniske målinger. Resultatet er 
en langt kortere og dermed hurtigere 
vej til den teknisk optimale indstilling 
af høreapparaterne.

- I de situationer, hvor vi har folk,  
der hører virkelig dårligt, må vi nogen 
gange bare konstatere, at de frekvenser, 
de hører dårligt i, kan vi ikke få dem 
til at høre bedre i gennem justeringer 
af høreapparaterne. Der kan vi bruge 
udstyret til at forklarer virkningerne af 
det pågældende høretab og til at kon-
statere, at brugeren alligevel er teknisk 
optimalt behandlet. Måske der så er 
noget pædagogisk, f.eks. et skelnetabs-
kursus, der kan hjælpe brugeren, for-
klarer Preben Skellgaard.

Vi kan lave hurtige og bedre tilpasninger 
med det nye udstyr, siger Preben Skelgaard.

af benny lauriDSen

 V isible Speech er den næste gene-
ration af tilpasningsredskaber, 
når vi taler om at sørge for, at 

de stadig mere komplekse høreappara-
ter nu også fungerer tilfredsstillende i 
forhold til brugeren og de lydmiljøer, 
brugeren færdes i til daglig.

Det siger produktchef Jan Hansen 
fra GN Otometrics A(S, der forhandler 
Visible Speech-systemet verden rundt.

- I mange dele af verden, f.eks. i 
Tyskland og USA, skal dokumentatio-
nen for god høreapparatbehandling 
være på plads, inden forsikringssel-
skaber vil betale for høreapparater og 
behandling. Dokumentationen har i en 
årrække bestået af tekniske målinger. 
Visible Speech-systemet giver nu mulig-
hed for at komme bag de teknisk kom-
plicerede høreapparaters måde at fun-
gere på. Måder, der kan være svære at 

beskrive med almindelige tekniske må-
linger, forklarer Jan Hansen og oplyser, 
at brugen af Visible Speech-systemet er 
stigende over det meste af verden.

- Det måler på nogle tekniske ting, 
men det måler også på brugeren og 

hans tilfredshed med og forståelse for 
de høreapparater, han bruger til hans 
høreproblemer i hans daglige lydmil-
jøer, som vi via udstyret kan genskabe 
under behandlingen, forklarer han.

Bruges af flere og flere
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uge 6 – d. 1. – 3. februar

Få Kørekort til din 
Hørenedsættelse
En hørenedsættelse skaber ofte følelser 
af forvirring og frustration. Det bliver 
svært at være med i sociale sammenhæn-
ge, og man føler sig udkørt og træt. 
Ved hjælp af relativt enkle fif og gode 
råd kan det blive langt lettere at leve 
med sin hørenedsættelse. 

Kurset vil blandt andet behandle emner 
som ørets anatomi, din hørekurve, din 
diagnose, valg og tilpasning af høreappa-
rater, vejen igennem høreomsorgen samt 
introduktion til høretaktik & selvværd.

Max. 2 hold af 7 deltagere
Underviser: Henning Flarup &  
Mette Grønlund
Tilmeldingsfrist: 7. januar

uge 8 – d. 22. – 24. februar

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?

Så vælg dette kursus i afspænding, 
tegning og maleri for mennesker med 
øre-høreproblemer på Castberggård.

På kurset veksles der mellem afspæn-
ding, let fysisk træning og undervisning 
i tegning, maleri og farvelære.

Det vil være et kursus, som tager 
udgangspunkt i den enkelte deltagers 
behov og kunnen. Derfor kan enhver 
være med i afspændingsdelen, og tegne-
maledelen henvender sig således til 
både nybegyndere og øvede.

Medbring afslappet tøj til afspændingen 
og tøj, som kan tåle en malerklat, til 
tegne/maleundervisningen.

Max. 2 hold af 7 deltagere 
Information om kursets indhold hos  
underviserne:
Afspændingspædagog Eva Brix på  
tlf.: 33 25 55 17
Keramiker og billedkunstner Dorthe Andre-
sen på tlf.: 30 50 11 88
Tilmeldingsfrist: 28. januar

uge 8 – d. 22. – 24. februar

Kreativt skrivekursus
Er skuffen fuld af kortere eller længere 
historier, digtagtige noter og betragt-
ninger, eller er du bare bredt interes-
seret i skrift, og er du nysgerrig efter at 
prøve kræfter med at skrive kreativt/
litterært? Kunne du tænke dig at få en 
kvalificeret læsning af dine tekster? Vi 
skal arbejde med skønlitteratur i for-
skellige afskygninger. Vi skal naturligvis 
skrive selv, og vi skal kigge etablerede 
forfattere over skulderen for at aflure 
gode tricks og spændende ideer og 
tilgange til sproget. Der skal skrives 
på baggrund af små og større skrive-
øvelser, som sætter fokus på litterære 
problemstillinger og genrer. Og vi skal 
efterfølgende som en vigtig del tale om 
teksterne i konstruktive, kritiske læs-
ninger. Alle deltagere skal medbringe 
1-2 korte tekster hjemmefra.  

Max. 7 deltagere
Underviser: forfatter og højskolelærer på Te-
strup Højskoles Skrivelinje, Mads Eslund. 
Tilmeldingsfrist: 28. januar

uge 15 – d. 11. – 13. april

Malekursus på 
Castberggård
Kan du lide at tegne og male? Har du 
lyst til at lære nyt?

Her har du mulighed for at fordybe 
dig i at arbejde med billeder – hvad en-
ten du er nybegynder eller øvet.

På kurset veksles der mellem indi-
viduel undervisning og vejledning og 
gennemgang af forskellige tegne- og 
maleteknikker.

Vi vil sammen se på, hvordan udvalg-
te kunstnere arbejder, og hvordan de 
”får sagt det de vil” – hvad skal der til, 
for at et billede virker efter hensigten?

Der må påregnes en materialeudgift 
på 100-kr. som betales til underviseren 
på kurset. Medbring tøj, som kan tåle 
en maleklat.

Information om kursets indhold hos 
underviseren keramiker og billedkunst-
ner Dorthe Andresen på tlf.: 30 50 11 88

Max. 7 deltagere 
Undervisere: Dorthe Andresen
Tilmeldingsfrist: 10. marts 

uge 18 – d. 2. – 4. maj

Pift til Parforholdet
Dette kursus henvender sig til par, hvor 
den ene eller begge har en hørenedsæt-
telse, der besværliggør kommunikatio-
nen. Man kan også deltage som enlig, 
blot man har erfaring med at være i et 
parforhold. På kurset vil det overordnet 
set blive vægtet, at samtlige deltagere, 
med eller uden hørenedsættelse, kan 
hente noget brugbart hjem - både til sig 
selv personligt og til livet i parforholdet. 
Kurset vil give en inspirerende indføring 

forårskurser 2008
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i parforholdets psykologi, herunder 
hvorledes man kan pleje sit parforhold 
og dermed sørge for at gøre det mere 
spændende at være i. Der vil også være 
fokus på, hvordan man kan skabe rum 
til at udvikle sig selv, og hvordan selv-
udvikling kan tilføre parforholdet et 
livgivende ”pift”. 

Lørdag eftermiddag vil der være 5 
forskellige workshops med temaerne: 
psykologisk ledet gruppesamtale, res-
sourcegivende afspændingspædagogi-
ske teknikker, høreapparater: Hvad kan 
høreapparater, den sociale lovgivning  
og  kreativ udfoldelse og fordybelse.
Der vil blive indlagt gode pauser, som 
kan bruges til at hvile ørene eller til 
uformel og hyggelig samtale.

Max. 24 deltagere
Undervisere er: 
Projektleder og underviser Dorthe Andresen.
Afspændingspædagog Eva Brix.
Psykolog Anne-Mette Mohr.
Alle tre arbejder i Den Tværfaglige Sundheds-
klinik i København.www.sundhedsklinik.dk
Spørgsmål omkring kursusindhold kan sen-
des til sundhedsklinik@sundhedsklinik.dk 
Tilmeldingsfrist: 1.april

Praktisk info:
Kursussted med varm atmosfære og sjæl
Vore kurser arrangeres på Castberggård 
- Døve og Hørehæmmedes Højskole, 
som ligger naturskønt mellem Vejle og 
Horsens. Det gør vi, fordi vore kursister 
nyder den helt særlige varme atmosfære 
og sjæl, Castberggård har. Vore kursister 
ønsker med andre ord at komme tilbage 
gang på gang.

alle kan forstå
Der vil max være 7 personer på hvert 
hold. Der benyttes teleslynge, og ønsker 
du tolk, giver du blot besked ved tilmel-
ding.

Oftest fredag til søndag
Hvis ikke andet er opgivet starter kur-
serne fredag kl. 18.00 og slutter søndag 
kl. 14.

Fælles bustransport fra og til Vejle
Der arrangeres gratis fælles bustrans-
port fra og til Vejle station. Normalt 
klokken 17:10 fra Vejle fredag og retur 
efter kurset søndag. Køretid: ca. ½ time.

Pris
Dobbeltværelse: 500, - pr. person.
Eneværelse med bad og toilet, delt med 
1 anden person: 600, -.
Eneværelse med eget bad og toilet: 700, - 
(NB! Kan ikke garanteres).

transporten får du betalt
Vi refunderer dine udgifter til transport, 
men der udbetales IKKE kilometer-
penge. Der refunderes i stedet som ved 
rejse med billigste offentlige transport + 
pladsbillet.

Kun for Medlemmer
Man skal være medlem af Høreforenin-
gen for at kunne deltage på kurserne.

✃
Tilmeldingsblanket   
Udfyldes med blokbogstaver 

kursets navn:   

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

adresse: Postnr. og by:

bopælskommune: evt tlf. nr.:                                              evt. email: 

særlig kost: dobbeltværelse  (500kr)

enkeltværelse, delt bad og toilet (600kr) enkeltværelse med bad og toilet (700kr):

Hørehæmmet   ■   Norm. hørende   ■ Ønskes:  mHs-tolk  ■   tegnsprogstolk  ■   skrivetolk  ■   teleslynge  ■

fællesbefordring fra og til vejle station:   ja   ■   nej   ■   

Indsendes/faxes til: Høreforeningen, kursus-afdelingen, kløverprisvej 10 b, 2650 Hvidovre
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hørelsen ønsker alle 
en glædelig jul og 

et godt nytår

Tak til alle, som i 2007 har ydet et bidrag til, 

at vi har kunnet sætte høresagen på dagsordenen. 

Tak fordi I kom med jeres holdninger, erfaringer og mod 

til at diskutere øre- og høreproblemer.  

Høreområdet er nemlig ikke blevet mindre vigtigt i år, 

tværtimod har kommunalreformen gjort det 

altafgørende, at vi får tydeliggjort vores behov. 

Du skal være velkommen til at 

blande dig i debatten i 2008!

Venlig hilsen 

redaktionen
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Nytårsophold i Jesperhus - for alle syns-hørehæmmede mellem 30 – 49 år samt pårørende

fredag d. 18. – søndag d. 20. januar 2008. turen går til Jesperhus, hvor vi skal bo i nogle dejlige feriehytter, ligesom der vil være gratis 

adgang til badeland, så husk endelig badetøjet!  der vil være et foredrag fredag aften og et igen lørdag eftermiddag, hvor der er mu-

lighed for børnepasning, hvis kæreste/ægtefælle skulle være interesseret i at deltage. der vil være teleslynge på stedet. 

deltagelse er gratis dog skal man som det eneste selv betale for maden, samt drikkevarer lørdag aften, hvor vi skal spise ude. 

tilmeldingsfrist: senest mandag d. 10. december 2007. tilmelding til:  anita Otte clausen SMS 50 88 06 56 

eller mail: ungdom@fddb.dk, hvor du også kan få yderligere oplysninger.
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TEKNIK ENK

Man bliver da glad, lige når man får 
invitationen. Men så kommer erindrin-
gen om sidste år. De talte i munden 
på hinanden. Man kom hjem og var 
træt. Den tinnitus, der havde holdt sig 
nogenlunde i ro, var genoplivet. Det be-
grænser glæden ved julehalløjet.

Men kommunikation med andre er 
en god ting.

Det kan ikke udelukkes, at der findes 
personer, det er interessante at drøfte 
fælles interesser med. Til det formål har 
telefonen store fordele frem for samtale 
i larmende omgivelser. En bekendt, der 
havde både dårligt syn og hørelse, fik 
en veninde i den anden ende af landet 
til at oplæse fra dagens avis mv.

Derfor skal det her handle om den 
bedst mulige telefonteknik og opfor-
dring til at bruge telefon rigtig meget.

Hvilken telefonløsning er bedst?

Hvis vi ser bort fra FM-systemer, er en 
NOKIA mobiltelefon med tilhørende 
NOKIA LPS-4 halsteleslynge et godt 
bud. Der er dog også løsninger, hvor 
signal fra mobiltelefon med Bluetooth 
sendes trådløst til halsteleslyngen.

Halsteleslynge opfylder nedenstå-
ende krav/ønsker:
1.  Man får lyden ind over begge ører. 

Det skal lyde, som om lyden er midt 
mellem ørerne

2.  God regulerbar lydstyrke
3.  Man kan udelukke anden støj
4.  Mobiltelefonen kan benyttes når 

som helst og hvor som helst
5.  Det er håndfrit. Man skal ikke holde 

telefonen op til øret. Hvis man er 
chauffør i bil, er det lov. For andre 
er det træls, ved lange samtaler, at 
skulle holde telefonen op til øret. 
Det, at have begge hænder fri, giver 
mange muligheder.

6.  Hvis man er bange for, at det kan 
være skadeligt at holde mobiltelefon 
tæt på øret i længere tid, så løser 
halsteleslyngen også det problem.

Pris

Men mobiltelefon har højere telefon-
takster end fastnet.

Hvad gør man så?
Selvfølgelig: Man undersøger, hvilke 
muligheder der er for at få lignende 
gode egenskaber til fastnet.

Findes der en trådløs telefon, man kan 
have på sig, ligesom en mobiltelefon? Kan 
man også få lyden ind over begge høreappa-
rater ved hjælp af halsteleslynge? 

-Jep! Eneste begrænsning i forhold 
til mobiltelefonen er, at der kun er for-
bindelse, hvis man er inden for ca. 30 
meter fra basen (den enhed, der sluttes 
til telefonnettet). 

Mit råd: Tilslut basen i soveværelset. 
Sæt altid telefonen til opladning om 
natten og hav den på dig hele dagen.
 

Vi har valgt

Når jeg skriver disse artikler, er jeg 
altid interesseret i at arbejde sam-
men med mindst en, der også benyt-
ter høreteknik. Sammen med Søren 
Bøgelund  Petersen fra Vorbasse er der 
prøvet trådløse telefoner, der er specielt 
udviklet til personer, der benytter høre-
apparater.

Her skal kun omtales den model, vi 
mener er vinderen.

Der findes andre produkter, der 
også er brugbare.

Vi har valgt en telefon fra ”geemarc”. 
Type AmpliDECT250 med tilhørende 
halsteleslynge med betegnelsen CLA 7.
Blandt de gode egenskaber kan nævnes:
1.  Der er masser af regulerbar lydstyrke 

ind over begge høreapparater, når 
der benyttes halsteleslynge. Volu-
menkontrol både på telefon og hals-
teleslyngen.

2.  Toneregulering.
3.  Telefonen har indbygget teleslynge. 

Det er ret uinteressant, fordi mange 
høreapparater støjer, når DECT tele-

Søren B. Petersen i gang med afprøvningen 
af forskellige trådløse telefoner

Brugere af høreteknik har særlig brug  for telefon

denne artikel handler udelukkende 

om telefon, hvor der benyttes tele-

slyngeteknik. Høreapparaterne skal 

stilles på t eller Mt.

Hvis man har fM-system, dvs. fM-

modtager på sine høreapparater,  

så er der andre telefonmuligheder, 

jeg vil omtale i en senere artikel. 

Info
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fonen kommer nærmere end 10 cm. 
Halsteleslyngen er vigtig/nødvendig.

4.  Når der kommer opkald, er der lys 
og vibrationer.

5.  Der er mulighed for at lagre 50 num-
re med navn. Når de er lagt ind, kan 
man i det oplyste display se, hvem 
der ringer. Det er nyttigt for ikke at 
komme kedeligt ind i en samtale, 
med spørgsmålet: Hvem er det? 
Når man skal ringe op, finder man 
navnet i displayen og trykker på op-
kaldstasten. 

6.  Telefonen er OK til normalthørende.

Lav telefontakst

Når man skal tale meget i telefon, er 
det vigtigt at finde en lav pris på brug 
af telefon. Hvordan gør man det? Der 
kommer nye tilbud hele tiden.

Flemming Bøgh-Sørensen, der er an-
sat i IT- og Telestyrelsen fortæller: 

Også til mobiltelefon er det muligt 
at købe abonnement med fast pris/fri 
snak, dog med maksimum tid pr. md. 

Fastpris abonnement er meget brugt til 
fastnettelefon. 

En anden interessant information er 
denne web-adresse: www.it-borger.dk

I skrivende stund er der til højre på 
siden under værktøjer en ”teleguide” 
med priser. Efter yderligere nogle klik 
kan ses, at mobil med ”fri snak” kan 
fås for 400 kr. pr. md. inkl. moms.

Fri snak til fastnet er ved at søge i 
Google set til 99 kr. pr. md.

Hul i lommen

Opfinderen fra Sommersted, Finn Jør-
gensen (ham der opfandt teleslynge i 
nakkestøtter i biler), benytter også hals-
teleslynge. I stedet for at have telefonen 
i bæltet har han telefonen i skjortelom-
men. Det er upraktisk at have ledninger 
til at flagre op af lommen. Løsningen 
er et lille hul indvendig i lommen, så 
ledningen helt usynligt kan føres ind 
under skjorten op til halsteleslyngen.  
– Genialt! Han har ikke fortalt om hul-
let i skjorten til sin hustru.

Gave eller hjælpemiddel 

Kan den her omtalte telefonløsning være en 
oplagt julegave, eller kan den bevilges som 
hjælpemiddel?

Yelva Bøgedal, der sidder på hjælpe-
middelvisiteringen i Esbjerg, siger: 

Bevilling bygger i hvert enkelt tilfæl-
de på et skøn over brugerens behov.

Det er hørekonsulenten, der under-
søger og formulerer brugerens behov. 
Indstillingen bliver normalt fulgt.

Det med gave eller køb kan blive 
aktuelt i de tilfælde, hvor man for kort 
siden har fået bevilget en stationær te-
lefon med forstærker og teleslynge.

I andre tilfælde kan gaven være 
hjælp til at få talt med hørepædagogen.

Argumenter, der er væsentlige, er 
behov for at tale i telefon flere steder i 
boligen og haven. At have telefonen på 
sig. Et vigtigt argument er, hvis man 
er bevægelseshæmmet. Endelig skal et 
stort behov/ mange timers brug af tele-
fon pointeres. Det dur ikke at holde et 
telefonrør op til øret i flere timer.

Tekniksiden kan ikke tages som udtryk  
for foreningens officielle holdning.
Skriv eller ring til Erik Bach. 
Spørgsmål er også velkomne.
Adresse: 
Postboks 62, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 15 43 efter kl. 19
mail: ebb@post5.tele.dk

Brugere af høreteknik har særlig brug  for telefon

AmpliDECT250 geemarc Base,  
den trådløse telefon og halsteleslyngen  

med volumenkontrol og mikrofon. 

Trådløs telefon: fabrikat: geemarc. 

Type: amplidect250 (cL250) med 

tilhørende halsteleslynge cLa 7.

Brugervenlig selv om tekst i display 

er på engelsk. der er dansk brugs-

vejledning.

Forhandles af hhv.:

calundan Høreteknik tlf. 8689 8029 

og dansk Høreteknik. tlf. 4717 5598 

eller spørg sædvanlig leverandør af 

høreteknik.

Info
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Det er udmærket, at 'hørelsen' tager 
emnet hjælpemidler op, men jeg sav-
ner den væsentlige hjælp, det vil sige 
en neutral institution, der virkelig har 
forudsætningerne for at give os den 
nødvendige vejledning og genoptræ-
ning samt skabe de nødvendige sociale 
netværk, som dem vi gennem mange år 
fik gennem Landshøreinstituttet (LHI) 
i Fredericia.

Det var det, vi havde før amterne tog 
over i 1980, nemlig LHI i Fredericia, 
hvor man havde sit eget lydlaborato-
rium med tilhørende specialister, der 
virkelig havde de nødvendige kvalifika-
tioner til at yde den nødvendige hjælp. 
Nu hvor der er 98 kommuner med 
hver deres mening, er vi først kommet 
på herrens mark. 3 ministerier og 14 
amter kunne ikke klare sagerne, hvad 
så nu med, at der nu overalt er kommet 
nye folk til med nye kommandoveje? 
Hvem har ansvaret? Hvad kan vi gøre?

Der ligger dog en mulighed i region 

Syddanmark, hvor der er politisk inte-
resse for at udnytte den overskudskapa-
citet, der er opstået på Fredericiaskolen 
efter, at flere døve børn får en CI-ope-
ration. Man har landets bedste lydlabo-
ratorium samt kvalificeret personale og 
en leder, der er positiv for vores idéer 
om at tage voksne ind. Regionsråds-
formand Carl Holst er indstillet på at 
blive driftsherre for en institution som 
LHI. Jeg har tidligere gjort landsfor-
mand Søren Dalmark opmærksom på 
muligheden, men desværre endnu ikke 
fået et svar om, hvad han og Hørefor-
eningen vil gøre for at udnytte denne 
enestående mulighed for at skabe den 
nødvendige institution for specielt os 
svært handicappede. En institution der 
sikkert også vil kunne give Hørefor-
eningen flere medlemmer.

Jeg vil her berøre et andet problem. 
Ann Woodall havde et udmærket ind-
læg i Hørelsen vist nok før ferien om al-
ternativ kommunikation, hvor hun me-
get kraftigt ønsker at bevare TSK. Jeg er 
helt enig med hende i, at det skal være 
muligt for døvblevne at kunne bruge 
visuel/alternativ kommunikation, men 
hvorfor hun ikke vil bruge MHS, der er 
langt bedre end TSK, forstår jeg ikke. 
Jeg vil her nævne nogle af de mange 
fordele ved MHS, som man ikke har 
ved TSK. MHS er synkroniseret med 
det talte sprog og tvinger os til at tale 
sproget korrekt - samtidigt med, at det 
letter mundaflæsningen. Vi kan med 
MHS lære den korrekte udtale af nye 
ord i sproget. Jeg kan ikke se, hvad vi 
skal med TSK, da det er et stort tilbage-

skridt. Prøv at se et ord som ”offentlig”, 
med TSK vil man være tilbøjelig til at 
sjuske T-et væk, hvorimod man klart vil 
markere T-et med MHS, der er mange, 
mange lignende eksempler. Det gælder 
netop for os, der ikke kan høre vores 
stemme, at vi bevarer den bedst mulige 
udtale. Hvordan nogen kan finde på at 
sætte TSK op mod MHS, forstår  
jeg ikke.

Jeg ser med stor interesse frem til 
landsformandens kommentarer til 
dette indlæg.

Svend Erik Jørgensen, Esbjerg

Det, der kendetegnede Landshøreinstituttet 
var, at man boede i internat, mens man 
blev undervist. Hvis det er interessant for en 
gruppe af mennesker med høreproblemer, 
som bedst lærer ved intensive internatkur-
ser, er det også i Høreforeningens interesse, 
at det bliver muligt, og vi vil bakke det op. 
Vi ved, at Fredericiaskolen gerne vil være 
med til at udvikle sådan et kursusprogram, 
hvilket vi som forening vil drøfte med 
DTHS.
Omkring MHS er det meget en smags eller 
kultur-sag, som jeg ikke ønsker at være dom-
mer omkring. Tilhængerne af MHS har ofte 
haft berøring med Landshøreinstituttet.

 Venlig hilsen Søren Dalmark.

Vi mangler en

 neutral institution

36



MELLEM EDLEMMERM

Jeg kunne godt tænke mig at få nær-
mere belyst, hvorfor høreapparatbru-
gere ikke får kendskab til udbuddet på 
markedet.

Som høreapparatbruger gennem 
mange år undrer det mig, at jeg som 
forbruger ikke på noget tidspunkt har 
fået oplysninger om den vare, jeg har 
fået udleveret i det offentlige og nu evt. 
I privat regi.

Normalvis er der på et produkt en 
varedeklaration til forbrugerne samt en 
pris påtrykt produktet.

Prisen er nu specielt vigtig, når pri-
vate udbydere er på markedet.

Førhen var det det offentlige – der 
spørger man jo ikke om priserne, alt er 
jo gratis. Lavestlønnede betaler jo sta-
digvæk mest, fradrag, trækprocent m.v.

Nu har vi private udbydere. Samfun-
det giver i øjeblikket et tilskud på ca. 
5.660 kroner pr. Apparat for at afskaffe 
ventetiderne i det offentlige.

Vi har på nuværende tidspunkt 
mange private udbydere, og der kom-
mer mange flere til. Heldigvis, for så 
bliver der forhåbentligt priskrig på hø-
reapparater i det private.

Jeg er forbruger i Nordjylland. Jeg 
mangler information fra Hørefor-
eningen om priserne i hele Danmark 
vedrørende private høreklinikker. Hø-
reforeningen kan vel finde ud af, hvilke 
priser der er på samme mærker af høre-
apparater i alle private klinikker. 

Forespørgsel til en klinik: Pris på 
f.eks. Oticon, denne model o.s.v. og så 
lave en prisliste for alle udbydere. Den-

ne offentliggøres i ’hørelsen’ til alle os 
forbrugere. Et høreapparat er en vare 
ligesom f.eks. en liter mælk, hvor man 
køber den billigste.

Endvidere skal Høreforeningen 
finde ud af priserne til det offentlige 
fra høreapparatudbyderne. Er der for-
skel fra region til region? Får alle regio-
nerne tilbud fra alle udbydere, eller er 
der indgået faste leverancer fra enkelte 
firmer?

Jeg håber, Høreforeningen finder ud 
af de årlige omkostninger pr. Høreap-
parat for en forbruger i det offentlige 
i Nordjylland. Hermed menes alle 
omkostninger, bygninger, personale, 
udstyr, o.s.v.

Keld Hansen
Hirtshals

Jeg har brugt høreapparat, siden jeg var 
65 år. I dag er jeg 85. Som andre høre-
apparatbrugere har jeg måttet erkende 
de ulemper der trods den meget fine 
høreteknik uundgåeligt følger med.

På det tidspunkt, hvor jeg kunne få 
offentligt tilskud til mit fjerde apparat 
(2002), var der en vis rummelighed i 
min private økonomi, hvorfor jeg søgte 
at skaffe mig underretning om, hvad 
der da kunne være aktuelt på området.

I en annonce anførtes, at man rent 
teknisk nu var kommet dertil, at den na-
turlige hørelse kunne genetableres (for-
mentlig den hørelse man havde inden 
høretabet satte ind), samtidig anførtes 
det, at det var helt slut med hyleriet.

Da jeg opsøgte annoncøren for 
nærmere information, fik jeg forelagt 
følgende valg:
1.  Et apparat, der kunne leveres for den 

sum, der svarede til det offentlige 
tilskud. Dette valg blev dog stærkt 
frarådet.

2.  Hvis jeg betalte lidt mere, ville jeg 
kunne få et apparat, der var lidt 
mindre dårligt,

3.  Men hvis jeg betalte 25.990 kroner, 
ville jeg kunne påregne den i annon-
cen lovede effekt.

Jeg valgt sidstnævnte apparat, der vi-
ste sig at fungere på omtrent samme 
måde som de forrige, jeg havde haft. 
Lidt hyleri som førhen og lidt mindre 
lydvolumen.

At lyden var svagere blev forklaret 
ved, at jeg nu som lovet havde fået min 
oprindelige høreevne, og at hyleriet 
bare var noget, der ikke kunne undgås. 
Hvis annoncen havde lovet noget an-
det, var det fordi papiret – som det blev 
sagt – var taknemmeligt.

Der var tre ugers returret, hvorfor 
mit indlæg her ikke må betragtes som 
en kritik af nogen leverandørers forret-
ningsmetoder.

Når jeg nævner episoden, er det der-
for blot en understregning af den glæ-

de og tilfredshed jeg som borger i dette 
land må føle, efter at jeg igen for nylig 
via sygehusets høreklinik fik tilpasset 
og leveret et nyt sæt høreapparater.

Jeg fik en venlig og omhyggelig un-
dersøgelse og vejledning, og jeg føler 
mig overbevist om, at jeg har fået det 
apparat, der passer bedst til min situa-
tion – og det hele var gratis.

Abel Weber
Vejle

Kroner og ører
Havde forleden besøg af familien 
og talte om Høreforeningen.
Svigersøn Morten foreslog, at der 
skal oprettes en royal afdeling,
som selvfølgelig skal hedde:

KRONER OG ØRER
Venlig hilsen
Lene Irsberg  

Odense

Priser på høreapparater

Vi bor i et godt land
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Fra 4. – 6. oktober 2007 afholdtes nor-
disk konference omkring inklusion/
rummelighed på hotel SAS Radisson 
på Frederiksberg i København.
Det er for alle et særdeles spændende 
tiltag, både for fagfolk i de lokale 
institutioner, børnehaver og skoler, 
men sandelig også for fagfolk beskæf-
tiget i specialbørnehaver/specialsko-
leregi.

Selv er jeg hørekonsulent ansat ved 
Fredericiaskolens Rådgivnings og Ud-
dannelsesafdeling. Mit arbejde består 
i vejledning omkring skoleelever med 
høretab, der er skoleplaceret lokalt i 
hele Region Syd.

I grunden synes jeg, jeg havde me-
get at komme efter på en konference 
omkring inklusion og rummelighed, 
fordi vi i mange sammenhænge oplever, 
at der er særdeles mange ting, der skal 
revurderes rundt omkring, når et barn 
med Cochlear Implant eller ”bare” et 
almindeligt høreapparat skal skolepla-
ceres lokalt.

Personligt havde jeg også selv et 
særligt behov: jeg har et høretab og er 
audiologisk behandlet med høreap-
parater, som jeg bruger dagligt og hele 
tiden. Jeg havde ved min tilmelding 
allerede i maj/juni anført skriftligt, at 
jeg har et høretab og gerne ville have 
mulighed for at anvende teleslynge 
under konferencen (der var godt nok 
ingen rubrik, hvor man forventede den 
slags anført, men jeg fandt en plads på 
tilmeldingsblanketten, hvor jeg anførte 
mine præcise behov).

En uge før konferencens start maile-
de jeg til to fra planlægningsudvalget 
og bad om hjælp til at udvælge mig en 
plads i det område, hvor der ville være 
teleslyngedækning, idet jeg pga. en stu-
dietur ville være ca. en time forsinket i 
min ankomst.

Først her går det så op for planlæg-
ningsudvalget, at der slet ikke er en 
teleslynge tilgængelig i konferencesalen 
– og vi var flere hundrede deltagere fra 
de nordiske lande. Man anbefaler mig, 
at jeg udleverer mit eget FM-udstyr til 
foredragsholderen…

Det underlige er, at de normalthø-
rende i forsamlingen har brug for, der 
anvendes mikrofoner rundt i salen, når 
der er spørgsmål og kommentarer fra 
salen. Hvordan havde man tænkt sig, 
jeg skulle kunne følge disse kommen-
tarer? Eller er det det, man vælger på 
forhånd at bestemme, at jeg ikke har 
noget ud af alligevel?

Der var i øvrigt arrangeret work-
shops rundt i mindre lokaler, hvor der 
heller ikke var tænkt nogen hjælp – 
ikke i forhold til mig og mit høretab i 
hvert fald.

 Hvis man vil tænke så fine tanker 
om, at det er synd for os med funkti-
onsnedsættelser, og at vi sandelig skal 
have lov at være inkluderet i samfun-
det, så vil jeg indtrængende bede om og 
opfordre til, at man tager en henven-
delse som min alvorligt, når jeg tilmel-
der mig en konference.

Jeg står tilbage med en fornemmelse 
af, at nogen kan synes, jeg tænker for 
højt om mig selv, og at der på denne 
måde er grænser for inklusion!

Det er meget ubehageligt på denne 
måde at vise, man med en funktions-
nedsættelse melder sig ind i samfundet 
i ønsket om at lade sig inkludere, og 
så møder jeg et ”hovsa”, det har vi lige 
glemt at tænke på – eller var det et be-
vidst fravalg af de kompensationstiltag, 
jeg har brug for?

Jeg er bedre vant.
Jeg kommer fra en specialinstitu-

tion, Fredericiaskolen, hvor vi favner 
bredt – lige fra brug af tekniske hjæl-

pemidler til brug af tegn, når der er 
nogen, der har brug for det.

Jeg er selv en af dem, der ihærdigt 
gør brug af tekniske hjælpemidler. Jeg 
er vant til, at en teleslynge er installeret 
og tilsluttet det anlæg, alle normalthø-
rende deltagere i konferencer bruger. 
Dermed får jeg faktisk præcist de in-
formationer auditivt, som mine nor-
malthørende kolleger også får – endda 
samtidig og ved samme lejlighed.

Som hørehæmmet vil jeg fremhæve 
netop Fredericiaskolen som et fyrtårn i 
forhold til arbejdet med børn med hø-
retab – vi er et klart fyrtårn i Norden, 
men det er vi også i Europa. Og jeg vil 
gerne advare imod, at vi i Danmark 
forfalder til at indrette os efter laveste 
fællesnævner på høreområdet.

Der er væsentlige og uvurderlige spe-
cialkompetencer netop i en specialinsti-
tution som vores.

For en anden gangs skyld, hvis man 
har tænkt sig også at inkludere os med 
høretab, så undersøger man ved sådan 
et arrangement, hvad der overhovedet er 
tilgængeligt af tekniske hjælpemidler.

Når det så viser sig, der f.eks. ikke 
er teleslynge, hvor dette er ytret som et 
ønske og behov, så kontakter man et 
høreteknisk firma og får hjælp til at få 
det installeret – såvel i det store audi-
torium som i de mindre workshop-
slokaler. Igen kan jeg anbefale, man 
retter henvendelse til Fredericiaskolen, 
som har stærk tradition for tværfagligt 
samarbejde mellem teknisk personale 
og pædagogisk praksis i rigtig mange 
sammenhænge.

Teleslynger er en forholdsvis billig 
foranstaltning, men jeg må indrømme, 
jeg står tilbage med en fornemmelse af, 
at jeg har stillet for dyrt et behov op –
Og jeg følte mig hverken ønsket eller 
inkluderet ved nordisk konference om 
inklusion og rummelighed i Kbh. okto-
ber 2007.

 Aïda Poulsen

Inklusion er en illusion
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I sidste udgave af Hørelsen kunne man 
på medlemssiderne læse et indlæg om 
teenagetræf for unge med høreproble-
mer – arrangeret her på Castberggård 
gennem flere år i samarbejde med HBF.
Det fremgår af indlægget, at et af kar-
dinalpunkterne for at gennemføre et 
teenagetræf igen – sammen med deCIbel 
– er, at det ikke bliver på Castberggård.

Der bliver ikke givet nogen videre for-
klaring på, hvorfor vi nu skulle være et 
upassende sted at afholde et sådant ar-
rangement, men da vi på Castberggård 
tager vores målgruppe meget alvorligt, 
er vi selvfølgelig nødt til at reagere.

Vores opfattelse er nemlig, at de 
træf, der har været afholdt her på 
Castberggård, har været en pæn succes 
– men det skal selvfølgelig ikke betyde, 
at der ikke kan ændres på både form og 
indhold. Det vigtigste for os er, at vores 
brugere er tilfredse – ellers er der ikke 
rigtig nogen grund til at vi er her.

Castberggård er traditionelt set et 
’døvested’ – forstået på den måde, at 
Castberggård blev oprettet af døve (30 år 

før CI blev udbredt) og at Castberggård 
har været – og forhåbentlig stadig er – et 
vigtigt sted i mange døves bevidsthed.

Siden højskolen startede i 1986 har 
Castberggård også tilbudt kurser for 
hørehæmmede og haft en stor gruppe 
hørehæmmede brugere, så selv om vi 
er et sted for døve, er vi lige så meget 
et sted for hørehæmmede, døvblevne, 
CIere og alle andre, der har høreproble-
mer af den ene eller anden art.

Det betyder, at man som døv på 
Castberggård selvfølgelig kan føle sig 
hjemme og bruge sit modersmål, tegn-
sprog, og blive forstået. 

Det betyder ikke, at det er nødvendigt 
at kunne tegnsprog for at være gæst på 
Castberggård. Vi forsøger altid at kom-
munikere med vore gæster sådan, som 
de gerne selv vil og kan kommunikere.

Netop rummeligheden – inklusio-
nen; evnen og (og ikke mindst viljen) 
til at kunne kommunikere på trods 
af kommunikationsvanskeligheder er 
nogle af de væsentligste grundpiller i 
Castberggårds værdisæt. Det betyder, at 

man på Castberggård kan se folk bruge 
tegnsprog, se folk bruge høreapparater, 
teleslynge, CI eller andre tekniske hjæl-
pemidler, der er med til at kompensere 
for en  manglende hørelse. Det er en 
helt naturlig del af vores hverdag, lige-
som det gerne skulle være helt naturligt 
for de, der er afhængige af hjælpemid-
lerne for at kunne kommunikere.

Fronterne mellem tegnsprogsbru-
gere og ikke-tegnsprogsbrugende CI’ere 
er trukket ganske hårdt op i disse år. På 
Castberggård vil vi ikke være med til at 
fravælge nogen på grund af den måde, 
de kommunikerer på. 

Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt 
om man er tegnsprogsbruger eller ej, 
men forskellen ligger udelukkende i den 
måde, man kommunikerer på – ikke i 
hvad man er værd som menneske. Vi 
har ubetinget respekt for alle vores gæ-
ster – og ja, vi kan tegnsprog, vi har alle 
moderne tekniske hørehjæpemidler til 
rådighed og vi er åbne og respektfulde 
omkring den måde, vores gæster kom-
munikerer på - uanset hvordan.

Ole Vestergaard, forstander, 
Castberggård

Kontingentforhøjelsen er nu vedtaget 
og vi må nu vente og se resultatet på 
medlemstilgangen og økonomien, især 
i de nye meget små afdelinger, hvor 
der er en “ung” ny bestyrelse. Den lille 
pengestrøm kan bevirke at der næsten 
ingen aktiviteter kan arrangeres, med 
fx en medlemsskare på 30 medlemmer 
kommer der ikke meget i kassen. Her 
kan løsningen blive at søge kommunale 
midler. Eksempelvis §18 og andre mid-
ler fra kommunen. Spørg evt. DSI eller 
vores sekretariat på Kløverprisvej. 

Hvordan får vi nu nye medlem-
mer? Nogle vil muligvis anføre at det er 

“mange penge”. Alt er relativt. Det første 
der spørges om er sædvanligvis prisen, 
så hold den i baggrunden - og vent med 
svaret. Skal vi hverve nye medlemmer, 
må vi derfor først oplyse om fordelene af 
medlemsskabet, nemlig 10 numre af “hø-
relsen”,  oplysende lokale møder om hø-
reteknik, om medicin eller andre terapier, 
møder med hørepædagoger, ørelæger og 
hvad møderne ellers kan dreje sig om 
samt rådgivning og andre positive for-
dele,  - altså værdien af at være medlem 
af en stor landsdækkende forening. Mø-
derne er jo som regel gratis, bortset fra en 
lille udgift til kaffe/kager. Også værdien 

af sociale sammenkomster og ture arran-
geret for at mildne konsekvenserne af et 
hørehandicap. Familiemedlemsskab har 
betydning for flere i familien og alle kan 
samlet deltage i aftenmøderne og akti-
veres i foreningsarbejde. Vi kan bruge de 
grønne hverve-brochurer som “visitkort”. 
Ser du en person med HA i øret, er der en 
oplagt mulighed for at få et nyt medlem. 
Jeg ventede på det lokale apoteket og tal-
te med en HA-bruger, der ikke anede at 
der fandtes en høreforening i byen! Man 
krummer tæer - for det føltes som et svigt 
fra min side. Så nu har alle afdelinger 
fået en opgave, få nye medlemmer til at 
strømme ind i foreningen...! 

Bent Wilsen, formand,
Høje Taastrup lokalafdeling

castberggård har plads til alle

flere penge til Høreforeningerne
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marIager fJord
formand: ruth Pedersen,
rosenparken 8, 9500
Hobro, tlf. 98521216,
e-mail: rosenparken8@
webspeed.dk
◗ Lørdag d. 1. december,  
kl. 12 på Musikkaféen 
på Hobro Havn holder vi 
julefrokost. Medlemspris: 
130 kr. Gæstepris: 180 kr. 
Der vil være teleslynge 
samt skrivetolkning. Til-
meldingsfristen var senest 
lørdag d. 24. november.

morsØ
formand: Jens Peder
dalgaard, enghavevej
8, 7900 Nykøbing mors,
tlf. 97725290, e-mail: 
j.p.dalgaard@vip.cyber-
city.dk 

rebIld
formand: Helmuth Jørgen-
sen, Hjedsbækvej 473, 9541
suldrup.

tHIsted
formand: aase Jensen,
Nørregade 51, st. th.,
7700 thisted, tlf. 97921894

vestHImmerlaNd
konstitueret formand: Ivar
Christensen, svolstrupvej 
137, vestrup, 9600 aars,  
tlf. 98658066
 
aalborg
formand: svend P.
kristensen, klitgårdsvej 1,
9240 Nibe, tlf. 98350325, 
e-mail: s.p.kristensen@
mail.dk 

Høreforeningen – 
Kontaktpersoner – 
Klubber

Ménière og tinnitus 

kontakt: Ib Hansen,
lindenovsvej 40,
9330 dronninglund,
tlf.: 98843682,
e-mail: lind40@stofanet.dk
kontaktpersoner: 70104929

Hørehæmmede Børns 
Forældre

kontakt: kenneth Hol-
mager, terpsvej 12, 9440 
 Åbybro, tlf. 98243839, e-
mail: ann_holmager@ofir.dk 

  REGION 
 MIDTJYLLAND

Hb-medlemmer:

Jens Præstegård,
toftegårdsvej 11, 8722
Hedensted, tlf. 75893356,
e-mail: jkp11@os.dk
 
sanne lauridsen,
engdraget 27a, 8381 
tilst, tlf. 86243345,
e-mail: silva@post9.tele.dk  

Preben fruelund,
Æblerosevej 27, 8500
grenaa, tlf. 86300479
e-mail: prebencooper@ti-
scali.dk

bjarne dueholm,
mosevænget 5, 7330
brande, tlf. 97180530, 
mobiltlf. 23715130, e-mail:
bjarne.dueholm@mail.tele.dk  

Høreforeningen - 
lokalafdelinger

HedeNsted
formand: Jens Præstegård,
toftegårdsvej 11, 8722
Hedensted, tlf. 75893356,
e-mail: jkp11@os.dk

HerNINg
formand: elisabeth 
frølund, fenrisvej 4, 7400 
Herning, tlf. 97120478

Holstebro
formand: gunnar kri-
stensen. kobberupvej 95, 
mejrup, 7500 Holstebro, tlf. 
97428613, e-mail: gunnar.
kristensen@mvb.net 
◗ Torsdag d. 6. december 
kl.14 i Laden julehygger vi 
sammen med Ældre Sagen 
og  pastor Karen-Ingeborg 
Jacobsen med æbleskiver og 
kaffe. Deltagerpris: 35 kr. 
Tilmelding senest d. 3. de-
cember til Petra eller Inga.

HorseNs
formand: stinne møller  
Jensen, vestergade 16a  
1. tv, 7100 vejle
stinne@hoerecenter- 
horsens.dk 
◗ Fredag d. 7. december 
kl. 12.30 på Kildebakken, 
Kildegade 23 i Horsens har 
vi Julefrokost med under-
holdning og overraskelse. 
Pris: 150 kr.

Ikast-braNde
formand: bjarne dueholm
mosevænget 5, 7330
brande, tlf. 97180530,
e-mail: bjarne.dueholm@
mail.tele.dk 

lemvIg
formand: annelise lund
Pedersen, toldbodgade 5, 
2., 7620 lemvig,  
tlf. 97823399
◗ Tirsdag d. 4. december kl. 
18.30 på Dagcentret skal vi 
til Julefrokost og pakkespil 
m. medbragte pakker. 

NorddJUrs
formand: erling Jensen,
klibovænget 11, 8963
auning, tlf. 86484474,
e-mail: klibo@vestdjurs-
net.dk 
fast mødested, når andet
ikke er angivet.: kulturhuset
/pavillonen,  kærvej i grenå.
◗ Tirsdag d. 11. december 
kl.19 til ca.21,30 har vi 
Hyggeaften m. foredrag 
ved tidl. Døvepræst Jens 
Førgård, som stiller spørgs-
målet: ”Hvorfor var tante 
Møghe ikke døv?”. Førgård 
lover et spændende fore-
drag med humor og et gran 
alvor! Der serveres kaffe og 
kage á 30 kr. Tilmelding 
nødvendig af hensyn til 
kaffen.  Der vil være tele-
slynge og skrivetolk.

odder
formand: Johnny kiim,
lethenborgvej 1, 8355
Ny solbjerg, tlf. 87493989,
e-mail: jk@famkiim.dk 

raNders
formand: sven aage busk,
mariagervej 1 a, 2. th.,  
8900 randers,  
tlf. 86425244, træffes bedst 
formiddag, e-mail:  
sv.aa.busk@oncable.dk
fast mødested, når andet
ikke er angivet: fritids-
centret, vestergade 15 i
randers.
◗ Lørdag d. 8. december kl. 
12 - ?? i Gildesalen, Faber-
svej 40 i Randers holder vi 
Juleafslutning m. spisning. 
Medlemspris: 50 kr. Gæ-
stepris: 100 kr. Foreningen 
giver en øl eller vand. Vin 
og snaps: 10 kr. pr. glas. 1/1 
f laske rød/hvid-vin: 60 kr.  

rINgkØbINg/skJerN
formand: ole matthesen,
snebærvej 4, 6950 ringkø-
bing, tlf. 97324652, e-mail:
olematthesen@webspeed.dk 
◗ Tirsdag d. 4. december 
kl. 14.30, først i Hemmet 
Kirke og senere i ”Stalden”, 
Vandmøllevej 3, har lokal-
afdelingen arrangeret ad-
ventsgudstjeneste v. sogne- 
og kontaktpræst Martin 
Jensen og efterfølgende 
kaffebord og samvær.

samsØ
formand: grethe buhr,
byvejen 21, Haarmark, 8305
samsø, tlf. 86593267

sIlkeborg
formand: kirsten Jensen,
marsvej 6, gjessø 8600
silkeborg, tlf. 86820389,
e-mail: ki.jensen@mail.dk 
fast mødested, når andet
ikke er angivet: de frivilliges
Hus, vestergade 81 C,  
silkeborg

skaNderborg
formand: brian Wulff,
kildebakken 79, 8660
skanderborg, tlf. 86523998,
e-mail: 2xwulff@mail.dk 
◗ Torsdag d. 13. december 
kl. 19 – 22 på Skanderborg 
Sundhedscenter, Sygehus-
vej 7 i Skanderborg har vi 
Julehygge og Banko med 
projektor på storskærm, 
mens vi drikker gløgg og 

deadline for januar 
nummeret  2008: 
d. 4. december 2007.
Indlæg skal sendes på  
skema til aktivitet@hoere-
fore ningen.dk eller pr. post.

  REGION 
 NORDJYLLAND

Hb-medlemmer:

svend P. kristensen, 
klitgårdsvej 1, 9240 
Nibe, tlf. 98350325

Jens troldahl, 
Østergade 28, 9690
fjerritslev, tlf. 98212262
e-mail: jens@troldahl.dk  

keld Hansen,
emmersbækvej 32,
9850 Hirtshals,  
tlf. 98941619
e-mail: kello@ofir.dk 

emanuel Pechüle-Christen-
sen, engen 2, 7770 vester-
vig, tlf. 97941033, e-mail:
emanuel@mail.dk

Høreforeningen – 
lokalafdelinger

brØNderslev
formand: Ib Hansen,
lindenovsvej 40,
9330 dronninglund,
tlf. 98843682, e-mail:
lind40@stofanet.dk 

frederIksHavN
formand: Jørgen s. Hansen,
skræddervej 19, gærum,
9900 frederikshavn,  
tlf. 98486475

HJØrrINg
formand: keld Hansen,
emmersbækvej 32, 9850
Hirtshals, tlf. 98941619
fast mødested, når andet
ikke er angivet.: forsam-
lingsbygningen, Østergade 
9 i Hjørring.

JammerbUgt
formand: Jens troldahl,
Østergade 28, 9690
fjerritslev, tlf. 98212262,
e-mail: jens@troldahl.dk 
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spiser æbleskiver. 1 plade: 
10 kr. 3 plader: 25 kr. Der 
er skrivetolk og teleslynge.

skIve
formand: Per Haaning,
sæbyvej 1, glyngøre,
7670 roslev, tlf. 97731134,
e-mail: per.haaning@mail.
tele.dk  fast mødested, når 
andet ikke er angivet: akti-
vitets- centret, odgårdsvej 
15 i skive. 

strUer
formand: Jens kvist,
kløvenhøj 5, 7600 struer
tlf. 97865210
◗ Tirsdag d. 4. december kl. 
19.30 i Enggårdcentret på 
Anlægsvej i Struer har vi 
arrangeret Adventsfest m. 
provst Vagn Ove Høgild, 
Vejrum. For f lere detaljer, 
se annonce i Ugeavisen.

syddJUrs
formand: Jan arndt,
strandvejen 5, 8400
ebeltoft, tlf. 86373809,
e-mail: jan.arndt@privat.dk 

vIborg
formand: Inge madsen,
anemonevej 22, 8850 
bjerringbro, tlf. 86688274
fast mødested, når andet
ikke er angivet: oasen,
brogade 5 i bjerringbro

ÅrHUs
formand: sanne lauridsen,
engdraget 27a, 8381 tilst,
tlf. 86243345, e-mail:  
silva@post9.tele.dk
fast mødested, når andet
ikke er angivet.: klostergade 
37, 8000 Århus C
◗ Lørdag d. 15. december 
kl. 13 – 17 afholder vi, 
traditionen tro, Juleaf-
slutning, hvor vi nyder en 
dejlig julefrokost. Voksen-
pris: 100 kr. Børn 3-14 år: 
50 kr. Børn 0-2 år: 10 kr.  
Tilmelding senest d. 10. 
december til Bent Jensen på 
tlf. 86980596 eller e-mail: 
bent-jensen@stofanet.dk  
Der er teleslynge.

HØREFORENINGEN 
– KONTAKTPERSO-
NER - KLuBBER

Ménière og tinnitus

kontakt: kaj strømgaard
Jensen, sennelsvej 145,
Hov, 7700 thisted,  
tlf./fax. 97985219 
kontaktperson: 70104929

kontakt: ole matthesen,
snebærvej 4, rindum,
6950 ringkøbing,
tlf. 97324652, e-mail:
olematthesen@webspeed.dk 

kontakt: kirsten Jensen,
marsvej 6, gjessø 8600
silkeborg, tlf. 86820389,
e-mail: ki.jensen@mail.dk  

selvHJÆlPsgrUPPeN
keld Nielsen, grønnegade 3,
8620 kjellerup,  
tlf. 86884319,
e-mail: boppin@mail.dk 
fast mødested og tid: 
de frivilliges Hus, vestre-
brogade 1 i viborg, hver 

onsdag, kl. 15 – 17, dog ikke 
i skoleferierne.
vi er nogle personer, der har 
de samme problemer som 
dig, vi kender derfor en del 
til hvordan du har det. vi er 
ikke læger, og du må derfor 
ikke forvente at vi kan hel-
brede dig. det er hvis det 
kan lade sig gøre lægens op-
gave, men vi kan ved snak og 
forståelse, måske hjælpe dig 
til en bedre dagligdag. du er 
hjerteligt velkommen, og vi 
glæder os til at hilse på dig:

Hørehæmmede Børns 
Forældre

kontakt: ena kiim,
lethenborgvej 1, 8355
solbjerg, tlf. 41483464,
e-mail: ena-midtjylland@
famkiim.dk 

Døvblevne

klub 98-vestjyden 
formand: trine gaarsdahl, 
engbjerg 144, 7400 Her-
ning, fax. 97168149, e-mail: 
trine.benny@tele2adsl.dk 

Århus døvblevne klub
formand: bent Jensen, son-
nesgade 14, lejl. 5515, 8000 
Århus C, tlf./fax: 86980596, 
e-mail:  
bent-jensen@stofanet.dk
fast mødested, når andet
ikke er angivet.: klostergade 
37, 2. sal, 8000 Århus C
◗ torsdag d. 13. december 
kl.18.30 afholder klubben 
sin årlige julefrokost. der vil 
også være et kor der kom-
mer og synger for os. med-
lemspris: 130 kr. tilmel-
ding senes d. 5. december 
til bent på tlf. 86 95 05 96/ 
mobil 28 43 45 84 eller til 
else på sms 20 81 89 55

Hørehæmmet Ungdom 
UHa - Unge hørehæmme-
des aktivitetsklub i Århus 
(men dækker hele midtjyl-
land) Hjemmeside: http://
www.hu.dk/uha 
formand: merete budde,
ringkøbingvej 33 1.tv.,
8000 Århus C,  
mobiltlf. 22 44 05 60,  
e-mail: meretebudde@mail.dk 

Nucleus Freedom giver frihed selv i våde omgivelser,
idet processoren modstår vandsprøjt, kraftig sved og fugtighed.

Kontakt Danaflex på telefon 45 81 40 04 eller
via mail danaflex@danaflex.com hvis du vil vide mere.

Det første
vandafvisende CI!

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

Annonce Otodan 18/05/04, 9:361
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kontakt: else Hansen,
Hans Jensens vej 7, 7160
tørring, tlf. 75 80 18 80
kontaktpersoner: tlf. 
70104929
vil du høre mere om 
 ménière, tinnitus eller lyd-
overfølsomhed? Åben 
 anonym rådgivning på 
Center for kommunika-
tion og Hjælpemidler, vestre 
engvej 56, 7100 vejle.

Café méni-susen, 
vejle Handicapcenter, (gen-
nem porten eller fra grøn-
negade), kirkegade 11, vejle
Cafevært: annelise madsen 
og Johnna kyed.
Åbningstid: onsdag i den
første ulige uge i hver må-
ned fra kl. 16.00 til 18.00.
sæson: forår fra jan.-maj
og efterår fra sept.-dec.
HyggeCafé, hvor berørte af 
ménière, tinnitus eller andre 
høreproblemer kan komme 
og få en snak. I øvrigt er alle 
interesserede er velkomne. 
◗ Onsdag d. 5. december 
holder vi juleafslutning. 

Døvblevne

mHs-klubben 
kontakt: mette bang
Jeppesen, kongeåvej
28, 6000 vejen, tlf./
teksttlf. 75362201,
fax 75362205, e-mail:
mette@bangjeppesen.dk 

mHs-klubben fredericia
formand: kirsten brandt,
annavej 29, 7000 frederi-
cia, fax. 75912406, e-mail:
75929235@mail.tele.dk
◗ Onsdag indtil d. 16. april 
08, kl. 19.30 – 22 deltager 
vi i aktiviteterne på Frede-
riciaskolen. Der er badmin-
ton, svømning, div. spil og 
socialt samvær. 

Hørehæmmede Børns 
Forældre

kontakt: Unni bjertnæs
maegaard, kongshøj allé
61, 5300 kerteminde,
tlf. 65324733, e-mail:
unni@maegaard.dk

varde
formand: klara Pedersen, 
Østergade 20, st., 6800 
varde, tlf. 75211031
fast mødested, når andet 
ikke er nævnt: medborger-
huset,  storegade 57, 1. sal, 
6800 varde
◗ Ingen arrangementer i de-
cember. vi ses
◗ torsdag d. 31. januar kl. 
19.00

veJeN
formand: lars bang
Jeppesen, kongeåvej
28, skibelund, 6600
vejen, tlf. 75362201,
fax. 75362205, e-mail:
mette@bangjeppesen.dk
Onsdag d. 14. november kl. 
19 på Knudepunktet, Kær-
højparken 19, 6600 Vejen 
◗ Onsdag d. 12. december 
kl. 19 – 22 på Knudepunk-
tet, Kærhøjparken 19 i Vejen 
har vi Julemøde, hvor lærer 
Erik West, Askov fortæl-
ler eventyr fra hele verden. 
Efter kaffe og glögg er der 
lotteri med små medbragte 
pakker som gevinster. Der 
er teleslynge og skrivetolk.

veJle
formand: egon thyssen,
løget Høj 34, 7100 vejle,
tlf. 75722573, e-mail:
egon.thyssen@mail.dk  
fast mødested, når andet 
ikke er nævnt: vejle Handi-
capcenter, grønnegade 7 
i vejle (gennem porten 
eller indgangen fra grønne-
gade)
◗ Den sidste onsdag i 
hver måned kl. 19 - 21.30 
(dog ikke i juni, juli og 
december) i er der "socialt 
samvær" for hørehæmmede 
og døvblevne. Vi har nogle 
hyggelige timer med plads 
til latter og alvor.

Høreforeningen – 
Kontaktpersoner – 
Klubber

Ménière og tinnitus 

kontakt: anders lund,
Holmevej 6, 6700 esbjerg,
tlf. 75451322, e-mail: 
alund@esenet.dk 

odeNse
formand: Claus Hansen,
Carl blochsvej 145, 3. tv.,
5230 odense m, tlf.
66137732, fax. 66137732
træffes bedst efter kl.
17.00. e-mail: 
cha145cb@hotmail.com 
fast mødested, når andet
ikke er angivet: bolbro
Ældrecenter, stadionvej 50,
5200 odense
◗ Torsdag d. 6. december 
kl. 19 – 22 har vi vores 
 JULEMØDE. Vi synger vore 
traditionsrige julemelodier, 
pastor Dorte Tofte Hansen 
holder juletalen, og jule-
hygger  om os med fortæl-
linger. Vi håber, at vi denne 
gang får besøg af Forenin-
gen Nordens Luciapiger. 
Der kan købes kaffe/te, øl 
og vand. Man medbringer 
selv brød.

sveNdborg
formand: ellen marie
rosengren, tvedhaven
115, 5700 svendborg,  
tlf. 62216375
◗ Mandag d. 10. december 
kl. 12 – ca. 15.30 på Cafe 
Trold, Gerritsgade 56 skal 
vi igen i år have julemid-
dag: And m. tilbehør, ris-
alamande, drikkevarer samt 
kaffe/te m. lidt lækkerier. 
Pris: 150 kr. Bindende til-
melding senest tirsdag d. 4. 
deceber til formanden.
sØNderborg
formand: H. Harry søn-
nichsen, Østerkobbel 36, 
6400 sønderborg,  
tlf. 74423037,  
mobiltlf. 40826919
◗ Lørdag d. 15. december 
kl. 13 på Alléen er der 
 Lotto, som altid med de 
gode gevinster. Med ønsket 
om en glædelig jul siger vi 
så: På gensyn
◗ Lørdag d. 5. januar kl. 13 
på Alléen er der igen Lotto, 
også denne gang med gode 
gevinster.

tØNder
formand: Ingeborg Peder-
sen, søndergade 16, 6780 
skærbæk, tlf. 74752916

rierne) mødes vi til f. eks. 
kortspil, kriblekryds eller 
bare en hyggesnak over en 
kop kaffe, en øl/vand til 
billige priser i kantinen. 
Badminton og bordtennis i 
gymnastiksalen. Der svøm-
mes eller slappes af i svøm-
mehallens varmtvandsbas-
sin. Alle aktiviteter er gratis 
for medlemmer.
Derudover
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: Pensionist-
centret, Jyllandsgade 8 b i 
fredericia
◗ Mandag d. 10. december 
kl. 14 i Pensionistcentret 
kommer Landsdelspræst 
for Hørehæmmede Søren 
Skov Johansen og fortæller 
om sit virke, og hjælper os 
med at komme i julestem-
ning. Der vil være teleslyn-
ge og skrivetolk.
◗ Fredag d. 14. december 
kl. 18 – 22 holder vi julefest 
med lidt god mad, jule-
sange og underholdning. 
Bordene vil være julepyntet, 
så vi kan komme i den rig-
tige julestemning. Pris pr. 
deltager: 50 kr. OBS! Man 
medbringer selv drikkeva-
rer. Tilmelding senest d. 5. 
december til formanden. 

Haderslev
formand: Irene schmidt,
Hjortøvej 3, starup, 
6100 Haderslev,  
mobiltlf. 21669457, e-mail:
irene@lildholdt.dk 

koldINg
formand: arne Jessen,
Julivænget 6, 6000 kolding, 
tlf. 75518886,
e-mail: arnesj@stofanet.dk 
fast mødested, når andet
ikke er angivet: kUC, Ågade
27 i kolding.

laNgelaNd
formand: albert boye,
bøsseløkken 11, 5952
Humble, tlf. 24575856

mIddelfart
formand: karen marie  
Jepsborg, tybrindvej 62,  
tybrind, 5592 ejby, e-mail: 
kmjepsborg@mail.dk 

         REGION 
 SYDDANMARK

Hb-medlemmer:

boris Hemmingsen,
kogtvejhøj 38, 5700
svendborg, e-mail:
mala@webnetmail.dk 

kristian Hansen,
kirkegade 16, 6623
vorbasse, tlf. 75333314,
e-mail: kristiankhansen@
hotmail.com

karl erik Jensen,
Hans Jacobsvej 5, 6760 
ribe, tlf. 75423851, e-mail:
karlerikjensen@gmail.com  

fritz larsen, 
møsvråvej 30, 6051
almind, tlf. 75561804, 
mobiltlf. 21767201,
e-mail: fl@pc.dk  

Høreforeningen – 
lokalafdelinger

aabeNraa
formand: Henrik faarvang,
Jernbanegade 11 b, 2.,
6330 Padborg, e-mail: 
henrik@faarvang.dk 
bIllUNd
formand: kristian Hansen,
kirkegade 16, 6623 vorbas-
se tlf. 75333314, e-mail: kri-
stiankhansen
@hotmail.com

esbJerg
formand: karl erik Jensen,
Hans Jacobs vej 5, 6760
ribe, tlf. 75423851, 
e-mail: karlerikjensen@
gmail.com 
fast mødested, når andet
ikke er angivet.: fritidshu-
set, kirkegade 51, 6700 es-
bjerg.

frederICIa
formand: Henning Noer,
sofiendalsvej 51, 5500
middelfart, tlf. 64406599 
(kl. 17 – 18), e-mail:
noer@stribnet.dk 
fast mødetid og sted: 
fredericia skolen,
mercurvænget 2 i fredericia 
◗ Hver onsdag kl. 19.30 
– 21.30 (dog ikke i skolefe-
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lyNgby-tÅrbÆk
formand: kirsten vikelsøe,
Hasselvej 69, 2830 virum,
tlf. 22970252, e-mail:
vikelsoe@fasttvnet.dk 
fast mødested, når andet
Ikke er angivet: sognegår-
den, stades krog 9, 2800 
kgs. lyngby
◗ Onsdag d. 12. december 
kl. 19 har vi Julearrange-
ment med let underhold-
ning

rUdersdal
formand: Noëlle morin  
frederiksen, Nørrevang 34, 
st. tv., 3460 birkerød,  
tlf. 45810221

rØdovre
formand: knud Poulsen,
valhøjs allé 79, 5. th.,
2610 rødovre,  
tlf. 36414471,
e-mail: rkpo@webspeed.dk 
Hørerådgivningen
◗ Hver tirsdag fra kl. 11 – 
12, Nørrekær 8 i Rødovre er 
der hørerådgivningen af fri-
villige med egne erfaringer 
og viden om høreproble-
mer. Der gives oplysninger 
om mulighed for at søge 
hjælp hos ørelæge, tale- og 
høreinstitut, samt evt. til 
kommunen. Kontaktper-
son: Lokalafdelingsforman-
den.

◗ Mandag d. 14. januar. 
Foredraget: ”Mit liv m. 
dyr” v. Ove Vanting. OBS! 
Bemærk DATOÆNDRING 
i forhold til udsendte pro-
gram.

HvIdovre 
formand: Niels Jensen-
stroch, brostykkevej 24, 
2650 Hvidovre,  
tlf. 36785106, e-mail:  
benteniels@oncable.dk 

HØJe-taastrUP
formand: bent Wilsen,
rødkælkevej 23, 2630
taastrup, tlf. 43522516, 
e-mail: wilsen@mail.dk 

HØrsHolm
formand: Peder sørensen,
syrenvej 22, 2970 Hørsholm, 
tlf. 45571557,
mobil. 40571557, e-mail: 
ksoe@post11.tele.dk 

IsHØJ
Næstformand: kurt Johan-
sen, vildtbanestien 19, st. 
th. 2635 Ishøj

kØbeNHavN
formand: eva baunsgaard,
glentemosen 22, 2.tv, 2605
brøndby, tlf. 43451218
fast mødested, når andet 
ikke er nævnt:
sankt knuds vej 36, 1. sal,
1903 frederiksberg C,
tlf./fax 33247547, e-mail:
lbH.kk@mail.dk 
giro 700 32 69. t
elefon- og ekspeditionstid:
mandag til torsdag, mell. kl. 
10-12. Udenfor kontortid 
modtager tlf.-svarer
besked. 
◗ Ingen arrangementer i de-
cember. Næste arrangement
◗ Lørdag d. 12. januar 
2008, kl. 12 er der foredrag 
v. Anker Jørgensen om sit 
liv. Der vil serveres smør-
rebrød, medbring selv 
drikkevarer. Medlemspris: 
50 kr. Gæstepris: 100 kr. 
Tilmelding/betaling senest 
d.  3. januar 2008

gladsaXe
formand: John agerholm,
rolf krakes allé 23,  
2860 søborg,  
tlf. 39562265, e-mail:
jagerholm@webspeed.dk 

glostrUP
formand: asta Holm,
diget 39, 1. tv., 2600
glostrup, tlf. 77990766

grIbskov
formand: birgitte thor-
smøll, langdraget 126, 
3250 gilleleje,  
tlf. 48355528,
e-mail: thorsmol@mail.dk

HalsNÆs
formand: finn Østervig
Christiansen, Hillerødvej 
102, 3300 frederiksværk, 
mobiltlf. 23449656, e-mail:
elmhillfinn@post.tele.dk  

HelsINgØr
formand: Hans lind- 
madsen, mølledammen 7 J, 
2980 kokkedal,  
tlf. 49193976, 
e-mail: ilm@mail.tele.dk
fast mødested, når andet
ikke er angivet: fællessalen i 
fiolen, fiolgade 17 a,  
Helsingør
◗ Mandag d. 10. december 
kl. 13 afholdes vores tradi-
tionelle, hyggelige julemøde 
m. 3 stk. smørrebrød og 
1 øl/vand samt kaffe/te 
og småkager. Pris: 60 kr. 
Snaps: 5 kr. pr. stk. Husk at 
medbringe en gave til ca. 25 
kr. Vi synger jule- salmer og 
sange samt afholder ameri-
kansk lotteri.  
Tilmelding senest d. 4. de-
cember til Niels Garboe på  
tlf. 27357510.

Herlev
formand: edy leerbeck, 
vindebyvej 22a, st. tv., 
2730 Herlev, tlf. 44911593, 
fax. 44911596, e-mail:
e.leerbeck@mail.dk  
fast mødested, når andet
Ikke er angivet: sognehuset, 
Herlev bygade 38, 1.  
(elevator)
◗ Ingen arrangementer i 
december. Næste arrange-
ment er 

ballerUP
formand: Jørn Christensen,
egebjerg vang 5,  
2750 ballerup,  
tlf. 60710874,
e-mail: k50orama@gmail.com 
fast mødested, når andet 
ikke er nævnt: ballerup Præ-
stegård, Præstevænget 2 a i 
ballerup

borNHolm
formand og hørevejleder:
lisbeth Persson, midgårds-
vej 51, 3700 rønne,  
tlf. 56955664.
◗ Ingen arrangementer i 
december. Næste arrange-
ment er
◗ Lørdag d. 26. januar, hvor 
vi afholder Lokalafdelin-
gens første årsmøde.

brØNdby
formand: rita Hørdam 
 Petersen, Højkær 39, 2605 
brøndby, tlf. 36755411, 
 e-mail: rita@brnet.dk 

egedal
formand: bruno Jensen,
sigridsvej 25, 3650 Ølstyk-
ke, tlf. 47101430, e-mail: 
bruno.connie@mail.dk 

frederIksberg
formand: bolette Østberg,
madvigs allé 13, 2. th.,
1829 frederiksberg C,  
tlf. 33310762,  
e-mail: bolette@ofir.dk 

frederIkssUNd
formand: Johannes mørkøj,
gerlev strandpark 7, 3630
Jægerspris, tlf. 47522260,
mobiltlf. 23648803, e-mail:
johannes.moerkhoej@mail.dk 

fUresØ
formand: alma vang,
møllegade 35, Jonstrup,
3500 værløse,  
tlf. 44660950

geNtofte
formand: grethe boisen,
ordrup Jagtvej 40 b, st. th.,
2920 Charlottenlund,  
tlf. 39641967,  
mobiltlf. 2763 3401

Hbf-klubben sydøst
◗ Søndag d. 2. december  
kl. 13 ved Den gamle 
 Smedie på Langesø Gods, 
Langesøvej 142, 5462 
 Morud mødes vi til Jule-
arrangement. Vi går en 
frisk vintertur i skoven og 
omkring søen. Herefter 
gløgg, saft, kaffe og æble-
skiver i Den gamle Smedie.  
Tilmelding var d. 25. no-
vember til Anne Drejer på  
tlf. 65371607. OBS kom 
evt. tidligere: Julemarked 
kl. 10-16.

 REGION   
 HOVEDSTADEN

Hb-medlemmer:

Judith Hansen,
Havnegade 13b, 1. tv., 
3600 frederikssund,  
tlf. 60470235,
e-mail: hansenju@webs-
peed.dk 

bolette Østberg,
madvigs allé 13, 2.th.
1829 frederiksberg C.,
tlf. 33310762, e-mail:
bolette@ofir.dk  

Jan krogsaa,
boeslundevej 2, 1.sal
2700 brønshøj,  
tlf. 39661551,
mobil/sms. 20887209, 
e-mail: krogsaa@gmail.com

lisbeth Persson, 
midgårdsvej 51, 3700
rønne, tlf. 56955664

Høreforeningen 

Lokalafdelinger

albertslUNd
formand: Christian desfeux, 
galgebakken-skrænt 4 – 5 
b, 2620 albertslund,  
tlf. 43624437,
e-mail: hoereforeningen@
comxnet.dk 

allerØd
formand: lonneke Nørrung, 
Pinievangen 23, 3450 alle-
rød, sms: 40112201, e-mail: 
lonneke.kainoer-rung@ti-
scali.dk 

Guldsmed 
Teddy

Unikke og hånd
lavede smykker

i ren dansk  
kvalitet

 
Når det skal være

noget ganske  
særligt

 
Se mere på 

www.guldsmed-teddy.dk
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◗ Tirsdag d. 18. december 
er sidste dag i dette år.
◗ Tirsdag d. 8. januar 2008 
kl. 11 er Hørerådgivningen 
tilbage. 
Derudover Fast mødested, 
når andet Ikke er angivet: 
Ørbygård, 
Medelbyvej 6, lokale U208,
Rødovre.
◗ Lørdag d. 8. december kl. 
10 mødes vi på P-pladsen v. 
Ørbygård,  Medelbyvej 6, v. 
Roskildevej. Vi skal på Jule-
markedstur til Lerchenborg 
Slot v. Kalundborg. Hjem-
komst ca. 17.30. Der er 
begrænset antal pladser, så 
det er efter ”først til mølle”-
princippet, så skynd dig: 
Meld dig til hos forman-
den. Senest d. 3. december, 
hvis du tør vente.  
◗ Torsdag d. 13. december 
kl. 19 – 21.30 har vi Julehyg-
ge, gløgg, æbleskiver, kaffe/
te og  juleknas. Husk en ju-
legave til 30 kr. Pastor Hen-
rik Juul Petersen kommer 
og underholder. Pris: 75 kr. 
Tilmelding til formanden.

tÅrNby
formand: kristian Jensen,
konvalvej 9, st. th.,  
2770 kastrup,  
tlf. 32535552, e-mail:  
kristianje@stofanet.dk 
◗ Tirsdag d. 11. december 
kl. 19 i Foreningscenteret, 
Amager Landevej 71 i Ka-
strup holder vi julehygge 
m. bl.a. gløgg og æbleski-
ver. Husk en ”julegave” m. 
værdi ca. 10 – 20 kr. Tilmel-
ding senest d. 3. december 
til et bestyrelsesmedlem.

Høreforeningen 
– Klubber - 
Kontaktpersoner

vIdeoklUb
fredage kl. 14.30 - 17.00 på
skt. knudsvej 36, 1., 1903
frederiksberg.
kontaktperson: arne  
blessing, Jernbane allé 16, 
st. th., 2720 vanløse,  
tlf. 38790150,  
sms. 24262033
fredag d. 14. december:  
Julehygge m. gløgg og æble-
skiver m.m.

Døvblevne

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 på-
rørendei alle aldre til sam-
vær medligestillede. 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. 

klub beethoven
formand: Niels garboe,
Hyrdevej 8, 3060 espergær-
de, tlf. 27357510,  
fax. 49132686, e-mail: 
c.n.garboe@get2net.dk 
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: kommunika-
tionscenteret,
skansevej 2d, lokale 223, 
plan 2, 1.t.v., 3400 Hillerød
◗  Tirsdag d. 4. december 
kl. 19 – 22 er julen ved at 
løbe os over ende, men vi 
har lige denne gang i Be-
ethoven, hvor vi byder på 
megen julehygge, lidt tant 
og fjas samt TSK. Husk 
en gave til ca. 25 kr. Mød 
op denne sidste gang. BE-
MÆRK datoen!

torsdagsklubben
en klub for alle med inte-
resse for mund- og Hånd-
systemet samt visuel kom-
munikation (støttetegn 
m.m.) formand: karin sø-
rup rasmussen, ruten 173, 
1. dør 4, 2700 brønshøj, 
tlf. 38817485, (helst aften),  
sms. 61466530, e-mail:
karinsrasmussen@hotmail.
com  kontaktperson: lis-
beth strange Johansen, 
ringtoften 51, st.tv.,
2740 skovlunde, sms: 
21247903, e-mail: lsjoh@
mail.dk fast mødested, når 
andet ikke er angivet: frank-
rigsgade 4, 2300 kbh. s.
møde i ulige uger torsdag
kl. 18.30 – 21.30, hvis ikke 
andet er angivet.

◗ Lørdag d. 1. december kl. 
13 er der julearrangement. 
Pris pr. person: 100 kr. Sid-
ste tilmelding/betaling var 
d. 22. november. Vi mødes 
igen
◗ Torsdag d. 17. januar til 
champagne og kransekage.

Erhvervsaktive 
hørehæmmede

klub eH
kontakt: marianne
karas, solparken 6, 3320
skævinge, tlf. 48210623, 
e-mail: mkaras@mail.dk 
fast mødested, når andet 
ikke er angivet:: kommuni-
kationscentret, skansevej 
2d, 3400 Hillerød. lokale-
nummer ændres fra gang til 
gang- se under aktuelt ar-
rangement.
◗ Tirsdag d. 11. december 
kl. 19 – 22 i lokale 310 hol-
der vi juleafslutning, spe-
ciel indbydelse er udsendt. 
Vi ses igen i 
◗ Januar, hvor Klubmødet i 
er erstattet af en aften med 
omvisning på Louisiana.

Club 88 (for hørehæmmede 
i den erhvervsaktive alder).
kontakt: Inge-lise blixt, 
bodilsgade 6, 4. tv., 1732
kbh. v, tlf. 33228314, 
e-mail: inge-lise.blixt@ab-
bisp.dk og kirsten sørensen, 
store møllevej 20, 1. tv., 
2300 kbh. s, tlf. 32577853.
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: sankt knuds
vej 36, 1, kl. 19.00, tirsdag
i lige uger, hvis ikke andet
er oplyst.
Lørdag d. 8. december kl. 14 
er der ”Gammeldags julefro-
kost” med alt hvad det inde-
bærer. Husk at medbringe 
egne drikkevarer, en lille 
gave, samt det gode humør.
Prisen: 150 kr. Tilmelding 
og betaling var d. 13. no-
vember.

Ménière og tinnitus

kontakt: torben kirckhoff-
Hansen, falkenborgvej 8, 2. 
th. 3600 frederikssund, 
tlf. 47317308, e-mail:  
torbenkirckhoffhansen@
gmail.dk 

kontakt:  bent Wilsen,
rødkælkevej 23, 2630
taastrup, tlf. 43522516,  
e-mail: wilsen@mail.dk 
kontaktpersoner:  
tlf. 70104929

Hørehæmmede Børns 
Forældre

kontakt: Ulrik sørbye friis,
stærevej 7, 2970 Hørsholm,
tlf. 45761904, e-mail: usf@
hbf-kbh.dk

  REGION 
 SJÆLLAND

Hb-medlemmer:

karl dirksen,
Hørhaven 13, 4300 Holbæk,
tlf. 59440023, e-mail:
kalinga@mail.tele.dk 

Niels Peter Christensen,
maglevænget 7,  
2680 solrød strand,  
tlf. 56143734,
e-mail: inganpc@privat.dk

svend stennicke larsen,
lyngevej 34, Ny fløng, 
2640 Hedehusene,
tlf. 46560307, 
fax. 46560337, e-mail:
stennick@post5.tele.dk 

lars bo ammitzbøll, 
reedtzholmvej 49, 4700 
Næstved, tlf. 55440956,
e-mail: lba@post9.tele.dk 

Høreforeningen – 
lokalafdelinger

faXe
formand: Jørgen solmose,
Ådalen 9, 4690 Haslev, 
tlf. 56315064, e-mail:
gjsolmose@stofanet.dk 

greve
formand: susanne bauns-
gaard, lundegårdsparken 9, 
tune, 4000 roskilde, 
tlf. 46137771

gUldborgsUNd
formand: marie krogsten,
Poppelvænget 6, 4800 
Nykøbing falster, 
tlf. 54856288
◗ Ingen arrangementer i de-
cember. Vi ses næste gang 
◗ Søndag d. 11. februar til 
årsmødet.

HolbÆk
formand: karl dirksen,
Hørhaven 13, 4300 Holbæk,
tlf. 59440023, e-mail: 
kalinga@mail.tele.dk 
◗ Tirsdag d. 11. december 
kl. 14 på Elisabethcentret, 
Carl Reffsvej 2 i Holbæk 
har vi juleafslutning. Præst 
Jacob Ulrik Hansen fra 
Udby/Hørby kommer og 
underholder os på en måde, 
så vi har mulighed for at 
komme i stemning til den 
forestående jul. Kaffe og 
brød: 30 kr.

kalUNdborg
formand: rosa abraham-
sen, Nyvangsvej 28, st. th., 
4400  kalundborg, 
tlf. 59516945
◗ Torsdag d. 13. december 
kl. 14 – 16 har vi julemøde, 
hvor Ulrik Vestenaa vil være 
med. Der er bortlodning af 
juledekorationer, og vi syn-
ger julesalmer. Gratis kaffe/
te . brød.

kØge
formand: Inge boisen,
gymnasievej 81,3, th.,
4600 køge, tlf. 56660989,
e-mail: boiseni@mail.tele.dk
◗ Mandag d. 10. december 
kl. 18.30 på Restaurant 
ZHOU, Vestergade 20 i 
Køge er der indbydes til 
julefrokost m. kinesisk 
luksusbuffet samt Risala-
mande og kaffe. Medlems-
pris: 60 kr. Gæstepris: 110 
kr. Drikkevarer betaler man 
selv. Bindende tilmelding 
senest d. 5. december til 
Jan og Eva Ruhøj på tlf. 
43690942 eller e-mail: 
jeru@tele2.dk  
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lollaNd
formand: Henning Johan-
sen, reimersgade 1, 4900 
Nakskov, tlf. 54951501, 
fax. 54951511
◗ Onsdag d. 12. december 
kl. 14 – 16.30 i Skovridder-
gården, Svingelen i Nakskov 
afholder vi det traditionsri-
ge julemøde m. underhold-
ning af Klaus Frost med pia-
nist. Der serveres kaffe m. 
kage. Tilmelding for taxa-
kørsel inden for bygrænsen 
til Sonny eller Henning. Der 
er teleslynge og, om muligt, 
også skrivetolk.

NÆstved
formand: lars bo ammitz-
bøll, reedtzholmvej 49, 4700 
Næstved, tlf. 55440956,
e-mail: lba@post9.tele.dk 
◗ Mandag d. 3. december 
kl. 12 – 17 i Sct. Jørgens 
Kirkes lokaler afholder vi i 
år vores Julefrokost m. en 
let julebuffet, og en kop 
kaffe med lidt godt. Vores 
præst Christina Feddersen 
vil også i år fortælle nogle 
juleeventyr, og synge nogle 
julesamler/sange. Til sidst 
vil der være julebanko.

odsHerred
formand: kirsten terp 
Hansen, bispevej 30, 4500 
odsherred, tlf. 59912350
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: Pakhuset i 
Nykøbing sjælland.
◗ Onsdag d. 12. december 
kl. 19 er der hyggeligt jule-
møde med underholdning 
af ” De 3 fra Fuglebjerg”, 
som vil give os et par herli-
ge timer med Sigfred Peder-
sen i ord og toner. Der er 
også denne aften lotteri om 
Bodils og Kirstens smukke 
juledekorationer. Der serve-
res gløgg og æbleskiver.

rINgsted
formand: eigil risager,
Østre Parkvej 31, 4100
ringsted, tlf. 57614493,
e-mail: aaejri@mail.dk 
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: sognegår-
den, klostervænget 2 a, 
ringsted

◗ Ingen arrangementer i de-
cember. Vi ses først igen
◗ Lørdag d. 9. februar kl. 14 
til årsmøde.

roskIlde
formand: svend stennicke
larsen, lyngevej 34, Ny 
fløng, 2640 Hedehusene,
tlf. 46560307, 
fax. 46560337, e-mail:
stennick@post5.tele.dk 
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: sct. maria 
Park, frederiksborgvej 2 i 
roskilde.
◗ Lørdag d. 1. december kl. 
13 – ca. 17 afholdes vores 
traditionsrige Julearrange-
ment. Endnu engang har vi 
fået sammensat en fin jule-
frokost med alt hvad hjertet 
(og maven) kan begære af 
lækkerier. Til sidst risala-
mande, med en mandelgave 
til den heldige mandelfin-
der. Vi slutter med kaffe, 
småkager, juleknas, og en 
julefortælling. Tilmelding 
var senest d. 25. november.

slagelse
formand: agnes munkhøj
Nielsen, kildevænget 4,
4200 slagelse, tlf. 98143045
e-mail: 
flemagnes@stofanet.dk 
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: bibliotekets 
store sal, stenstuegade 3 i 
slagelse.

solrØd
formand: N. P. Christensen,
maglevænget 7, 2680 solrød
strand, tlf. 56143734, 
e-mail: inganpc@privat.dk 

sorØ
formand: finn grønholt,
søndergade 25, 2. tv.,
4180 sorø, tlf. 57820620 
fast mødested, når andet 
ikke er angivet: kaarsberg-
centret, dr. kaarsbergvej 3 
i sorø

stevNs 
formand: eva Nielsen,
storedalsvej 3, tomme-
strup, 4660 st. Heddin-
ge, tlf. 56502063, e-mail: 
klinthytten@mail.dk 

vordINgborg
formand: Jørn Nielsen, 
Ildervænget 4, Nyråd, 
4760 vordingborg. 
tlf. 55372186, 
e-mail: jejoe@nyraad.net 
◗ Onsdag d. 5. december 
kl. 19 i Hollænderhavens 
Forsamlingshus, Fugle-
bakken 3 i Vordingborg 
kommer Torben Ibsen, 
leder af handicapområdet i 
Vordingborg kommune, og 
fortæller om virksomheden 
i dette regi samt om kom-
munens handicappolitik. 
Kaffe, te, øl og vand kan 
købes. Tilmelding senest  
d. 3. december til Jørn Niel-
sen på tlf. 55372186 eller  
e-mail: jejoe@nyraad.net  

Høreforeningen – 
Kontaktpersoner - 
Klubber

Ménière og tinnitus

kontakt: grethe Hassø,
egevej 14, 4220 korsør,
tlf. 58380595, e-mail:
g.hassoe@mail.dk 

kontakt: mogens Øster-
gård-Nielsen, aagaardsvej 
29, 4760 vordingborg,
tlf. 55370711, e-mail:
oestergaard-nielsen@webs-
peed.dk  kontaktperson:  
tlf. 70104929

Døvblevne:

kontakt: Jørgen føhns,
boholtevej 15, 2.tv., 4600
køge, teksttlf. 56654386,
e-mail: foensebasse@mail.
dk

Hørehæmmede Børns 
Forældre

kontakt: Helle larsen,  
fredensvej 7, 4200 slagelse,  
tlf. 58267175, e-mail: pelle@
larsen.mail.dk  

Gudstjenester
Øst for Storebælt
• København: søndag den 02. december
(1. sø. i. advent) kl. 14, sct. andreas kirke, 
 gothersgade 148, 1123 københavn k. Peter Hansen
kaffe efter gudstjenesten.. transport: henv. t. sct. 
andreas sogns kirkekontor, tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 
10-12, to +17-18), e-mail: sctandreas.sogn@km.dk

• Helsingør: søndag den 16. december (3. søndag i 
advent) kl. 14.00, sthens kirke, egevænget 2, 3000 
Helsingør. Peter Hansen. kaffe efter gudstjenesten. 
transport: henv. til kirkens kontor, tlf.: 49 22 29 51 
(ma-fr 9-13, on+16-18) e-mail:sthens@sthens.dk

Vest for Storebælt
• Hemmet: tirsdag, den 4. december 2007 kl. 14:30 
i Hemmet kirke (gammel landevej 38a, 6893 
 Hemmet). tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  kontaktpræst martin Jensen
tilmelding til gratis kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller  
e-post: marj@km.dk
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst 
martin Jensen isamarbejde med Høreforeningen, 
 ringkøbing-skjern lokalafdeling.

• Tilsted: søndag, den 9. december 2007 kl. 10:00 i 
tilsted kirke (vuskærvej, tilsted, 7700 thisted)
tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: 
landsdelspræst søren skov Johansen.
gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst marian 
dahl amby. frokost efter gudstjenesten (25 kroner) 
foregår silstrupvej 34, 7700 thisted.
skrivetolkning ved frokost, og der er bl.a. informa-
tion om det sociale tolkeprojekt ved projektleder erik 
 brodersen. tilmelding til frokost og gratis transport, 
tlf. 97 92 17 50 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: 
mda@km.dk eller sms: 29 66 06 50.

• Vollsmose: søndag, den 9. december 2007 kl. 10:00  
i vollsmose kirke (vollsmose allé 8, 5240 odense 
NØ). tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant:  
kontaktpræst tommy Hegner. kirkebil, tlf. 66 10 32 78 
eller e-post: vollsmose.sogn@km.dk - senest fredag. 
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst 
tommy Hegner.

• Revninge: 2. juledag, den 26. december 2006  
kl. 10:30 i revninge kirke. (revninge bygade 115,  
5350 rynkeby). tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  landsdelspræst søren skov Johansen.
gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Jør-
gen r. frey. kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten 
(gratis). tilmelding til gratis transport, tlf. 65 39 10 
98  eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: jrf@km.dk eller 
sms: 29 66 06 50.
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hørelsen 
er medlemsblad for  
Høreforeningen. 
bladet udkommer omkring  
den 1. hver måned undtagen  
juli og august. synspunkter i 
bladet står for forfatterens  
egen regning og deles ikke  
nødvendigvis af foreningen. 
redaktionen forbeholder sig  
ret til at bearbejde og forkorte 
læserindlæg og artikler.
redaktør: Irene scharbau

HøreforeningenHøreforeningen
foreningen varetager interesser for mennesker med 
høreproblemer og sygdomme i øret både på lands-
plan og lokalt. Høreforeningen har medlemmer i 
alle aldersgrupper. formålet er også gennem fore-
byggende arbejde at virke for bevarelse af hørelsen.
foreningen er stiftet den 7. marts 1912. den om-
fatter hele landet og er i øjeblikket under omstruk-
turering til afdelinger i hver af de nye kommuner. 
Høreforeningen er tilsluttet de samvirkende Invali-
deorganisationer.  

Kontingent:
kontingent: 225 kr. årligt.

Landsformand: søren dalmark

Sekretariatet:  
kløverprisvej 10 b, 
2650 Hvidovre,  
e-mail: mail@hoereforeningen.dk
telefon: 36 75 42 00
telefax: 36 38 85 80
teksttelefon: 36 38 85 72
giro: 7 00 20 17
Telefontid: hverdage kl. 10-14
www.hoereforeningen.dk

Sekretariatets medarbejdere:
Pia mikkelsen, sekretariatsleder
Jane Hochheim, bogholder
lisbeth Helgogaard, regnskab
Helle simonsen, medlemsafdelingen
birgitte Colberg, kontorassistent
betina Hjeds, døvneblevne og Ci-faglig medarb.
lotte davidsen, informationsmedarbejder
birgit rasmussen, ledelsessekretær
Jacob brønnum, kursusafdelingen
Joan klindt Johansen, netværksgr.
mette byrgesen Jensen, webmaster 

Tolkeformidlingen:
tolkeformidler fyn og Jylland:
Ingelise Palne, telefon: 36 38 85 82
sjælland, bornholm, lolland, falster:  
Ulla monrad, telefon: 36 38 85 76,  
teksttelefon: 36 38 85 72, telefax: 36 38 85 80.  
e-mail: tolkeformidling@hoereforeningen.dk
Telefontid: mandag-torsdag 8-15, fredag 8-14

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

■  Ja tak, send mig yderligere information om Høreforeningen

fulde navn:

fulde adresse:

Postnr. og by:  kommune:

e-mail:       tlf./fax/ ell. skr.tlf.:                      mobilnr: 

Cpr. nr: (adgangskode til hjemmeside) 

Jeg/vi (sæt gerne flere krydser) er hørehæmmet : er svært hørehæmmet/døvbleven: ha CI: har tinnitus: har mènière: 

er støjfølsom: er pårørende: er i arbejde: er under uddannelse: er arbejdsledig: er førtidspensionist: er på efterløn:

er folkepensionist: andet:

Ønskes familiemedlemsskab:    

Ægtefælles/samlevers navn                                     cpr. nr: 

Har hørehæmmet barn/børn: barn/børn har CI: 

barnets navn:   cpr. nr:  høretab:  db

andre børn: Navne:                       cpr. nr:   cpr.nr: 

dato: Underskrift:  

send kuponen i lukket kuvert til: Høreforeningen, sekretariatet, kløverprisvej 10 b, 2650  Hvidovre
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Med det nye ReSound Azure kan du meget 
mere, end blot se godt ud. Du er i stand 
til at fokusere på tale, der kommer forfra, 
uden at du mister føling med det, der 
foregår omkring dig - ligesom du kunne 
førhen, mens din hørelse stadig var intakt 
og fungerede helt naurligt.

Forbindelse til din verden
ReSound Azure mini BTE er det første 
høreapparat, der er udrustet med trådløs 
Bluetooth® teknologi. Det betyder, at 
høreapparatet sammen med et special- 
designede headset kan bruges til trådløs 
og håndfri telefonering sammen med 
mobiltelefon og/eller fastnet telefon.

Hjemme eller ude
Du kan vælge at lade headsettet sidde 
på høreapparatet hele tiden, eller du kan 
klikke det på, når telefonen ringer. Der 
er ingen ledninger, og du kan bevæge 
dig frit op til 10 m. fra din mobiltelefon 
eller baseenhed. Og det er perfekt til 
håndfri telefonering, når du kører bil. 
Du vil sandsynligvis også sætte pris på 
den måde, hvorpå det kombinerede 
høreapparat og headset sammen ligner, 
nå ja, et headset!

For yderligere information kan du 
kontakte vor kundeservice på telefon 
45 75 22 22 eller www.resoundazure.dk.

Hvem siger,  
at du ikke kan 
se godt ud med 
høreapparat?

DET ULTIMATIVE TILBEHØR!

VERDENS FØRSTE HØRE- 
APPARAT MED TRÅDLØST 

BLUETOOTH HEADSET.M
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Frederiksberg: Telefon 6441 7887        Middelfart: Telefon 6441 7887        
Internet: www.phonak.dk    www.phonak-butik.dk   E-mail: info@phonak.dk      
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Kan et høreapparat være smukt? 
Ja bestemt! Vores nyeste høreapparat-
serie Audéo er designet på en helt ny 
måde. Formen og farverne er ikke, som 
man traditionelt forestiller sig et høre-
apparat. Et frækt design med sprælske 
farver - og samtidig udformet så de 
syner mindst muligt bag ørerne.

Selvom Audéo ikke ligner et traditionelt 
høreapparat, er det alligevel pakket 
med vores mest interessante tekniske 
løsninger. Derfor får man en løsning, 
som sikrer optimal hørelse - ikke bare i 
rolige situationer, men især i de svære 
lyttesituationer. 

Bl.a. håndterer apparaterne de pro-
blemer, der forekommer med vindstøj 
og dårlig akustik. Begge situationer 
er til stor gene for høreapparat-
brugere. 

Derudover indeholder apparaterne 
et automatisk system, som hele tiden 
vælger et lytteprogram, der passer til 
den givne lyttesituation. Det gælder 
både, hvis man er i støj eller lytter til 
musik.

Den bedste teknik i den smukkeste 
udformning –  dét er Phonak’s bud på 
bedre hørelse.

Du kan læse meget mere om Audéo på 
www.audeoworld.com
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