
 

 

HLF Bergen  

v/ Nestleder Hilde-Jannecke Hellestvedt  

 

 

 

Til våre lesere 
     

 
Hørselsdugnad – Hvert øre teller  
 

 

Hørselshemmede har et kommunikasjonshandikap. Du møter hørselshemmede hver 

dag. En hørselshemmet har ofte usynlig handikapp, derfor er det ikke alltid vi ser 

hvem det faktisk gjelder. 

 

Mange av disse menneskene har behov for rehabilitering. Et slikt tilbud finnes ikke i 

dag. Vet du at det finnes 36547 hørselshemmede i Bergen kommune som ikke får et 

tilstrekkelig tilbud om rehabilitering i dag?  

 

HLF vil bygge HLF Briskeby og inviterer deg å bidra 

 

HLF er landets største organisasjon for funksjonshemmede med 55 000 medlemmer 

og har 204 lokallag. HLF skal bygge et nasjonalt rehabiliteringssenter. Her skal vi gi 

god veileding og spre kunnskap om rehabilitering av hørselshemmede til alle landets 

kommuner. Prosjektet heter HLF Briskeby.  

 

Dette betyr at: 

 

 Foreldre av hørselshemmede barn trenger ny kunnskap for å tilrettelegge 

hjem, barnehage og skole for sine barn slik at de får en best mulig fremtid 

blant hørende. 

 Hørselshemmet ungdom får et trygt og tilrettelagt læringsmiljø i videregående 

skole for å forhindre frafall.  

 100 000 hørselshemmede i yrkesaktiv alder får muligheten til å stå i arbeid 

 50 000 hardt tinnitusrammede får et rehabiliteringstilbud som gir bedre 

livskvalitet 

 

 

Hvordan kan din organisasjon bidra?  

 

HLF Bergen er stolte av å være med på årets hørselsdugnad – hvert øre teller. Vi 

ønsker å skape et tilbud til hørselshemmede i vår kommune. Du eller Din organisasjon 

kan hjelpe oss å nå målet. Ditt bidrag vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for 

hørselshemmede i Bergen kommune.  

 

Deres eventuelle bidrag/støtte kan settes inn på kontonummer 83971064180 

 

HLF Bergen 
Ditt lokale hørselslag 

Din hørsel – vår sak 



Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å få vite mer om prosjektet. På www.hlf.no får 

du informasjon og jevnlig oppdateringer om prosjekt HLF Briskeby. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

   

HLF Bergen      Hanne M. Nøding  

v/ Nestleder Hilde-Jannecke Hellestvedt   Prosjektleder HLF 

Briskeby 

       Mob 930 79 679 

 

Elin – Kristin Bache (styremedlem)     

 

Reidar Breistein (styremedlem)       

http://www.hlf.no/

