
 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 
 
Bestyrelsesmedlem:  Grethe Hestbech 
  Strandengen 9 
  7600 Holstebro 
  E-mail: grethehestbech@hotmail.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. 
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Vidste du at… 
Høreforeningens Tolkeformidling kan 
hjælpe dig med at blive bruger af 
skrivetolkning, når du gerne vil have 
alle informationer med – også som 
online skrivetolkning. 
Kontakt: 
tolkeformidlingen@hoereforeningen.dk 
Tlf.: 3638 8576  
SMS: 2367 7082 

Høreforeningen arbejder hele 
tiden politisk for at forbedre 
livsvilkår for mennesker, der 
er berørt af høreproblemer 
eller sygdom i øret.  
Foreningen søger indflydelse 
på, at disse borgere får 
muligheder for at deltage i 
kommunikation på lige vilkår 
med normalthørende. 

Find os på Facebook under navnet Høreforeningen 
Holstebro lokalafdeling, eller vores gruppe 
”Aktive medlemmer af Høreforeningens 
lokalafdeling Holstebro”. 
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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 25-03-23 
Pris: 
50 kr. for 
frokost 

Høre- og IT-café i Struer 
10.00 Velkomst 
10.15 Indlæg af Thomas Wibling om dét at mestre tilværelsen med 
høretab. 
12.15 Sandwich m/øl/vand 
13.00 Indlæg fra Henning om Høreforeningen og hvad foreningen kan 
tilbyde. 
13.30 Indlæg fra Anja 
14.00 Kaffe og kage 
14.30 Indlæg fra Henning om fælderne på internettet. 
15.00 Tak for i dag. 
Afholdes Skolegade 5A i Struer. 

 
Søndag 14-05-23 

Pris: 50 kr. 
for medlem. 
100 kr. for 
ikke-
medlem. 

Udflugt til Ulfborg og Skærum Mølle 
Busstart på Struer Station kl. 12.30, opsamling på Holstebro 
Banegård. kl. 13.00.  

Hjemkomst Holstebro ca. kl. 17.30, Struer ca. kl. 18.00 

Vi besøger VW & Retro Museum i Ulfborg og tager til Skærum Mølle, 
hvor vi får kaffe og en fortælling om stedets historie. 

 

Ugedag August 
Pris: 

50 kr. 

Besøg på TV MidtVest under planlægning 
Rundvisning med kaffe, og kage. 

Arrangementet er stadig under planlægning. 

 

Lørdag 23-09-23 
Pris: 

50 kr. 

Høre- og IT-café i Holstebro Kl. 10.00-15.00 
Bl.a. med besøg af pens. Overlæge Randi Wetke, der fortæller om 
udfordringer når du skal have høreapparat og hvordan du tackler 
svimmelhed. Afholdes i Frivilligcenteret Nygade 22, Holstebro. 

Tirsdag 28-11-23 Julehygge, Huset, Holstebro 
Tirsdag  06-02-24 Årsmøde, Huset, Holstebro 

Afholdes Huset, Danmarksgade13A, Holstebro. 

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

 Tilmeldingsfrist: 1 uge før arrangementet. 

Alle arrangementer er med teleslynge og/eller skrivetolkning.  
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