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Foredrag med Lotte Rømer: 
”Kommunikation – en måde at være sammen på” 
 
 
Kommunikation er ikke bare ord og tale. At mødes og være sammen kan bestå i meget 
andet end samtale, og samtale og samvær kan foregå på mange planer – og både hoved, 
krop og attituder er i aktion, når vi kommunikerer. Er der høreproblemer og høretab på spil, 
forfalder vi dog ofte til at glemme kroppen og dens signaler. 
 
- Mange høreapparatbrugere og tinnitusramte føler sig skyldige – ”det er jo mig, der er 
problemet”. Men kommunikation er et fælles ansvar, og går kommunikationen i stykker, er 
det aldrig kun den enes skyld, fortæller Lotte Rømer.  
- Ved mine foredrag giver folk gang på gang udtryk for, hvor befriende det er at få sat ord 
på de problemer og frustrationer, som de selv eller deres pårørende går og tumler med. 
Det viser, hvor vigtigt det er at åbne op for en dialog omkring emnet. 
 
Med udgangspunkt i høreproblematikken tager Lotte i dette foredrag fat på mange 
spændende hjørner af dét at kommunikere. Undervejs berøres også høretaktik og der vil 
desuden være interaktivt indhold, hvor ørerne får lov til at slappe af. Tag partneren, 
vennen eller kollegaen med under armen og bliv inspireret til at forbedre den daglige 
kommunikation. 
 
Lotte Rømer - livsklog, varm og med en smittende livsenergi - kan se tilbage på mere end 
et årti som aktiv på høreområdet. Som foredragsholder har hun rejst Danmark rundt et utal 
af gange, og siden 1998 er det blevet til godt 700 foredrag om hørelse. Hun ved fra egen 
erfaring, hvor vigtigt det er at holde fast i livskvaliteten og den sociale kontakt, og hun og 
arbejder gennem sine foredrag på at levere redskaber og viden til at takle problemer med 
hørelsen. 
  
……….. 
 
Lotte Rømer er foredragsholder, forfatter, sanger, musiker og entertainer. Har bl.a. spillet med Hos Anna, 
C.V. Jørgensen, Lotte Rømer Band  og sit eget One Woman Show samt medvirket i adskillige 
teaterforestillinger og kabaretter. Hun har selv et arveligt, svært høretab og tinnitus - og har skrevet to bøger 
om emnet. Optræder stadig ved særlige lejligheder som sanger og musiker.  
  
For yderligere oplysninger kontakt: 
E-mail: lotte.roemer@gmail.com  
Tlf: 27 11 17 19 
www.lotte-romer.dk 
 


