
 

GÅ HJEM MØDER I DANSK ACUSTICUSNEURINOM 

FORENING EFTERÅRET 2017 

 

I år vil gå hjem møderne ligge på Kommunikationscentrene, og en 

hørekonsulent vil fortælle om de tilbud, de har til vores patientgruppe.  

Sidste år var vi i København, Odense og Aalborg på 

Kommunikationscentrene. I år skal vi igen til København og Aalborg, men 

denne gang vil man have fokus på Tinnitus, lydoverfølsomhed og 

skelnetab. Hvis det er muligt, vil man også demonstrere et 

teleslyngeanlæg, så medlemmer med høreapparat med telespole kan 

prøve funktionen.  

Vi har haft kontakt til Esbjerg, Herning, Aarhus og Næstved, hvor man 

også gerne vil lave møde med os. Da vi ikke har været der tidligere, vil 

informationen være af mere generel karakter og omhandle de tilbud, de 

enkelte kommunikationscentre kan give vores patientgruppe. 

 

Møderne finder sted på følgende steder og tidspunkter: 

 10. oktober 2017 kl. 18-20 i Herning på Center for Kommunikation, 

Brahmsvej 8, 7400 Herning 

 15. november 2017 kl. 18-20 i Esbjerg på Kommunikation og 

Hjælpemidler , Fyrbakken 1, 6710 Esbjerg 

 23. november 2017 kl. 18-20 i Aalborg på Institut for Syn- og 

Hørelse, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV 



 27. november 2017 kl. 18-20 i Aarhus på Institut for 

Kommunikation og Handicap, Høreafdelingen, 

Marselisborgcentret,  P.P. Ørumsgade 9- 11, bygning 7, 

mødelokalet i stueetagen, 8000 Aarhus C 

 29. november 2017 kl. 18-20 i Næstved på Videncenter for 

Specialpædagogik, Birkebjerg Alle 3, 4700 Næstved 

 5. december 2017 kl. 18-20 i København på 

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, Høreområdet, 

Rygårds Alle 45, 2900 Hellerup 

Møderne varer 2 timer, hvor kommunikationscentret først giver en 

information, hvorefter der serveres en sandwich og drikkevarer. Der vil 

være mulighed for at stille spørgsmål. 

I må gerne tage en pårørende med. 

Der vil blive rundsendt invitationer til medlemmer af foreningen. 

Ligeledes vil man kunne se invitationerne til de enkelte centre på 

Hjemmesiden. 

Vigtigt-vigtigt : af hensyn til bespisning og størrelse af lokalet, er det 

vigtigt, at man tilmelder sig senest 1 uge før afholdelse af mødet. 

Tilmelding til: Birte Lambert 24425973 eller 

birte.lambert@gmail.com  

Birte Lambert 

Næstformand 

 

 

 


