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Når hørelsen svigter 

Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres 
interesser på høreområdet. 

På foreningens hjemmeside kan man læse, at det at kommunikere er livsvigtigt for 
mennesket. Og når hørelsen svigter, har kommunikationen svære vilkår - ikke mindst i et 
informationssamfund som vores. Derfor søger Høreforeningen indflydelse både centralt og 
lokalt for at sikre, at mennesker berørt af høreproblemer, eller sygdomme i øret, har gode 
muligheder for at kommunikere og deltage i det sociale liv.  

Som de fleste andre 
foreninger aflyser vi også 
vores arrangementer 
mens coronakrisen raser. 
Men ellers tilbyder lokal-
foreningen rådgivning i 
Forsamlingsbygningen i 
Østergade i Hjørring den 
anden onsdag i måneden 
kl. 14 - 16. 
Vi kan blandt andet 
hjælpe med ansøgninger 
til forskellige hjælpe-
midler og give 
instruktion i brug af 
teleslynge. Folk er også 
velkomne til at ringe til 
mig. Hvis der er 
problemer med udstyret i 
hjemmet, så kigger vi på 
det, og er det ikke noget 
foreningen kan hjælpe 
med, kan vi for det meste 
hente god professionel 
hjælp uden de store 
omkostninger, fortæller Flemming Avnby, som er formand for Høreforeningen Hjørring 
Lokalafdeling. 

Læs videre på næste side…  

 

 

Jeg er frivillig i Høreforeningen 
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Lokalafdelingen har 160 medlemmer og fem frivillige, som udgør bestyrelsen og står for 

foreningens både faglige og sociale arrangementer. For en person koster det 305 kr. årligt 

at være medlem af Høreforeningen, mens et familiemedlemsskab koster 440 kr. Og for 

denne pris får man også Bladet Hørelsen, som udkommer seks gange årligt og belyser 

mange relevante emner og muligheder for hørehandicappede. Men man behøver ikke at 

være medlem af Høreforeningen for at deltage i de lokale arrangementer.  

Har du problemer med hørelsen, vil jeg opfordre dig til at få den testet. At kunne høre giver 

helt klart bedre livskvalitet og som frivillige i Høreforeningen synes vi det er det hele værd, 

når vi møder et menneske, som har fået høreapparat og nu kan deltage i det sociale liv, 

siger Flemming Avnby med overbevisning i stemmen. For han er selv hørehandicappet og 

ved hvad gode hjælpemidler betyder i dagligdagen og det sociale liv. Og tilføjer i øvrigt, at 

mange efter en ansøgning får tilkendt høreapparat, hvilket betyder, at brugeren ikke selv 

skal betale noget.  

Vil du gerne vide mere om aktiviteter i Høreforeningens lokalafdeling i Hjørring er du 

velkommen til at kontakte Flemming Avnby på tlf. 21 47 30 20. 
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Vil du vide mere om muligheder i den 

frivillige sociale verden, kan du kontakte 

Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i 

Hjørring, hvor åbningstiden normalt er: 

tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00, 

men i denne tid med coronakrise har 

kontoret ikke normal åbningstid. 

Du er i stedet velkommen til at ringe til 

koordinator Mette Jakobsen 

på tlf. 24 26 40 70 


