DANSK LANDSFORENING FOR HALS- OG MUNDHULEOPEREREDE
Foreningen for personer med talefunktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i hals- og mundhuleområdet
Strandboulevarden 49, 4. DK- 2100 København Ø. Tlf. +45 3526 4045.
dlhm@dlhm.dk

www.dlhm.dk

CVR nr. 30967003

INDMELDELSESBLANKET
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Jeg ønsker medlemskab som:

Opereret
Støttemedlem

(Sæt kun et kryds)

Nedenstående udfyldes kun af opererede!

Jeg er:
LL Laryngectomeret (Strubeløs)

Partielt Laryngectomeret

Permanent kanylebærer

Mundhuleopereret

Stråleskadet

Andet

Fødselsår:

Region:

Opeationshospital:

Hjemkommune:

Operationsmåned & år:
Jeg vil gerne vide mere og rekvirerer følgende pjecer:

Derfor taler jeg anderledes

Jeg har fået kræft

Kræft i struben

Dine rettigheder som kræftpatient

Kræft i mundhulen

Et liv som pårørende

Information om tandbehandlingstilskud

Dit liv

Støt talegaven: Girokonto 3 14 10 55 - Danmark.
Stiftet 1965 som Landsforeningen for Laryngectomerede, senere Dansk Landsforening for Laryngectomerede – DLFL
Samarbejder med:
Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer, Den Nordiske Sammenslutning, Confederation of European Laryngectomees,
International Association of Laryngectomees.
Besøg landsforeningen på internetadressen www.dlhm.dk

BLIV MEDLEM AF DLHM!
Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede, DLHM tilbyder to forskellige former for
medlemsskab, aktivt (for opererede) eller passivt (for støttemedlemmer)
Som medlem er du med til at støtte op om foreningens målsætning, at varetage interesser
for personer med talefunktionsnedsættelse på grund af operation eller stråleterapi i mund- og
halsområdet.





Som medlem kan du deltage i foreningens generalforsamling
efter vedtægternes bestemmelser.
Du kan deltage i landsforeningens og din lokalforenings arrangementer.
Du modtager foreningsbladet "ny stemme" 5 gg. årligt.
Du har mulighed for at leje foreningens fritidshuse

Kontingentet, som forfalder til betaling ved indmeldelsen, er ens for begge medlemsskaber og p.t.
fastsat til kr. 200,- årligt.
Ved indmeldelse i indeværende år efter 30. september, er kontingentet dog også dækkende for
det efterfølgende kalenderår.
Indbetalingskort til fornyelse af medlemsskabet fremsendes primo januar måned.
Ved indmeldelse i DLHM modtager du et velkomstbrev med oplysning om medlemsnummer,
foreningens vedtægter samt indbetalingskort til brug for kontingentindbetaling.
Med venlig hilsen
DLHM

