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 Bestyrelsen: 
Formand: Henning Færmann 
 Hornshøjparken 43 
 7500 Holstebro 
 Telefon og sms: 2262 4233 
 E-mail: henning@faermann.com 

Kasserer: Lisbeth Johansen 
 Tranebærvej 120 
 7500 Holstebro 
 Telefon og sms: 3027 1038  
 E-mail: ljtrane@gmail.com 
  
Bestyrelsesmedlem: Anna Marie Skov 
 Rolf Krakesvej 18 
  7500 Holstebro 
  Tlf.: 6015 3893 (kun sms) 
  E-mail: amrie51@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem:  Anja Mailund Mikkelsen 
  Hornshøjparken 4 
  7500 Holstebro 
  E-mail: anjamik55@gmail.com 
 
Suppleant: Lotte Jensen 
 Præstegårdsvej 2B, st.th. 
 7570 Vemb • E-mail: email@lotte-jensen.dk 
 

    www.hoereforeningen-holstebro.dk/ 
  www.hoereforeningen.dk 

Vores nye hjemmeside er på nuværende tidspunkt  
under udarbejdelse. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

HOLSTEBRO- STRUER- & LEMVIG LOKALAFDELING 

HØRERØRET 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Find os på Facebook under navnet Høreforeningen 
Holstebro lokalafdeling, eller vores gruppe 
”Aktive medlemmer af Høreforeningens 
lokalafdeling Holstebro”. 

mailto:henning@faermann.com
mailto:amrie51@gmail.com
https://www.hoereforeningen-holstebro.dk/
https://www.hoereforeningen.dk/


Kommunal service 
Har du høreproblemer kan du henvende dig til: 

Center for Kommunikation 
Brahmsvej 8 
7400 Herning 
Tlf.: 9628 4900 
E-mail: cfk@herning.dk 

Telefontider:  mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.00-14.00 

 torsdag kl. 08.00-16.00 

 fredag kl. 08.00-13.00 

Varetager opgaver I forhold til specialundervisning samt rådgivning og 
vejledning i henhold til servicelovens bestemmelser herunder udredning af 
hjælpemidler. Dertil kommer opgaver i kombination med andre 
lovgivningsområder indenfor blandt andet beskæftigelse-, sundheds- og 
uddannelsesområdet.  

Formålet med opgavevaretagelsen er at afhjælpe eller begrænse 
virkningerne af et høretab/en hørelidelse for at fremme borgerens 
muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, og forbedre funktionelle 
færdigheder og personlige kvalifikationer.  

Hørekonsulent tlf. 98284900 træffes mand.-tors. Kl. 08.30-10.30 
 

Regionens service for hørehæmmede 
Batteribestilling 
Borgerne skal selv bestille batterier hos Oticon på: 
Tlf.: 3917 7444 mellem kl. 08.00-16.00 på hverdage eller 
www.oticon.dk/bestil-batterier eller 
på bestillingskort som udleveres på høreklinikken og sendes med posten. 

Henvisning til høreapparatbehandling skal gå igennem egen læge eller 
praktiserende ørelæge, som kan henvise til Høreklinikken på sygehuset i 
Holstebro, hvor apparaterne er gratis, eller til privat firma, hvor man får 
tilskud på kr. 4159,- på 1. øre og kr. 2378,- på 2. øre, fra regionen og selv 
betale evt. resterende beløb. 

Aktiviteter i Holstebro 2022/23 

Lørdag 20-08-22 10.00-17.30 BUSTUR TIL MORS 
  Vi besøger Dueholm Kloster & Støberimuseet 
  Frokost-buffet på restaurant Limfjorden 

Vi mødes på Toftegårds p-plads kl. 10.00 
PRIS: 400 kr for medlemmer og 500 kr. for ikke-
medlemmer af Høreforeningen. 

Lørdag 24-09-22 10.00-15.00 HØRE- & IT-CAFÉ 
KULTUR- & FRIVILLIGHUSET, Nygade 22, Holstebro. 
Små foredrag for høre- og teknikudfordrede, både 
pensionister og erhvervsaktive. 
Mulighed for individuel rådgivning vedr. 
hjælpemidler/ipad/tablet/smartphone/job & 
høreudfordringer og en snak med lægfolk. 
Gæster:  
Dennis fra Tonax • Center for kommunikation • En 
skarp IT kyndig i tablet og smartphones • En 
repræsentant fra udvalget for erhvervsaktive i HF. 
Kom og få en snak og søg individuel rådgivning 
om hjælpemidler, IT, at være erhvervsaktiv med 
høreudfordringer og meget andet vigtigt. 
PRIS: GRATIS 

(Der tages forbehold for ændringer i programmet) 

Tirsdag 22-11-22 KL. 18.00- 21.30 JULEHYGGE 
Program kommer senere. 
PRIS IKKE FASTSAT ENDNU. 

Tirsdag 07-02-23 Kl. 18.00 ÅRSMØDE og FOREDRAG 
 

Tilmelding pr. SMS. dog helst pr. e-mail til Henning på tlf.: 2262 4233 

 Tilmeldingsfrist: 1 uge før arrangementet. 

Alle arrangementer er med teleslynge og/eller skrivetolkning. 
Vi glæder os til mere samvær med medlemmerne i 2022. 

mailto:cfk@herning.dk
http://www.oticon.dk/bestil-batterier

