
  Leder har ordet

Nå nærmer det seg at 80 år
fra dagen HLF Bergen ble opprettet, det er den 5.september 
og det er planer om å feire dette
jubileet på en skikkelig måte.

På selve dagen er Hjelpemiddelmessen Vestlandet i
Framohallen i Fyllingsdalen, hvor HLF Bergen vil være
med stand. HLF Bergen sine likemenn og andre tillitsvalgte 
vil stille på stand og informere besøkende om det som 
vedrører oss hørselshemmede.
Messen er åpen kl 10-18 og vi oppfordrer alle medlemmer
 til å besøke den. 

Så har vi et åpent møte 10. september i Nygaten 3 med
blant annet informasjon om jubileumsfeiringen.
Den 19. oktober blir det temadag om å være
hørselshemmet i arbeidslivet, se nærmere i annonse i
bladet.
Selve 80 årsjubileet blir 23. november kl 18.00 med fin
middag og underholdning på Scandic Hotel Bergen
City, som ligger i Håkonsgaten. 
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Blant inviterte gjester er HLFs forbundsleder, Morten Buan, 
og leder i HLF Hordaland, Britt Irene Sundt.
Det vil bli kulturelle innslag. 
Adgangspris er kun kr. 300 per person, det kan man kalle for 
en god jubileumspris. 
Nærmere informasjon om 80-årsfeiringen kan dere finne 
lenger bak i bladet. Vi håper at mange medlemmer kommer 
for å være sammen med oss på denne
markeringen.

Åpent kontor
Ordningen som HLF Bergen har med åpent kontor en
gang i måneden er en mulighet som medlemmer burde
bruke mer, komme innom, ta seg en kaffe og den gode
samtalen med en likemann.
Det er også viktig at de som kunne tenkt seg å bli
likemenn eller ta på seg tillitsverv tar kontakt med laget
via lagets mobil (også sms), sender e-post eller brev til
kontoret.
Vi vil også benytte anledningen til å minne
medlemmene på årsmøtet som blir den 11. februar 2014
kl 18 i Nygaten 3, 3.etg.
Vi gratulerer alle medlemmene med HLF Bergen 80 års
jubileum og håper på godt fremmøte på festen den
23. november.
Med hilsen 
Matthías Viktorsson, leder
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