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HØRELUREN
2015 - nr 3 (juli-oktober)

Vi flytter til Brynseng
i løpet av sommeren

HLF Oslos hovedsponsor:

HLF Oslo
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Meldinger
Nye lokaler 1. september
Nå er lokalene våre i Inkognitogaten solgt og
blir overtatt av ny eier den 01.10.15.
Etter over ti år i denne praktfulle bygningen
begynner vi et nytt kapitel. Mange er blitt glade
i lokalene våre bak Slottet, men de er dessverre
ikke godt tilrettelagt for alle grupper av funksjonshemmede – heller ikke så godt som vi
ønsker det for oss hørselshemmede.
Nå flytter vi til Brynseng – i samme hus som HLF
Sentralt. Her får vi topp moderne lokaler som
er tilrettelagt optimalt både for oss og andre
funksjonshemmede. Vi får god plass til all
aktiviteten vår. Ved siden av kontorer og gode
kurs- og møtelokaler vil det også være et
myldreområde med gode sitteplasser og et lite
kjøkken. Det er også kantine på huset, slik at
det er mulig å bestille mat derfra til våre
arrangementer.
Adressen er Brynsveien 13. Det er svært god
kommunikasjon til lokalene våre. Fire T-bane-

linjer går til Brynseng. Fra stasjonene er det 3-5
minutter å gå til lokalene. Toget til Lillestrøm
stanser ved Bryn stasjon – en ti minutters
spasertur unna. Flere busser stopper rett ved.
Dessuten er Helsfyrs store buss-senter bare en
T-banestasjon unna. Det er to større offentlige
parkeringsplasser rett ved, og i tillegg vil HLF
Oslo ha noen egne reserverte plasser rett ved
lokalene. Etter vanlig kontortid vil vi også kunne
benytte parkeringsplasser til andre kontorer.
Vi gleder oss til å møtes i nye lokaler i løpet av
september og vil selvsagt ha en markering av
overtakelsen i løpet av måneden.
Gode hilsener
Knut Magne Ellingsen, Fylkesleder

Høreluren via epost
Vårt forsøk på å sende ut Høreluren med epost,
har vært mislykket. Medlemssystemet takler
ikke dette på en effektiv og pålitelig måte. Vi
går derfor tilbake til papirutsendelse til samtlige medlemmer.

Bruk oss!
Fra 1. september finner du oss i Brynsveien 13, 1. etasje. Nærmeste holdeplass
er Brynseng (både buss og T-bane), se kart på side 4.
Vi holder mange kurs og andre aktiviteter. Det skjer noe hos oss hver dag hele
uken.
Sekretariatet vårt er åpent mandager og onsdager kl 10.30-13.30. Du kan sende
epost til post@hlfoslo.no, ringe og sende sms (tekstmelding) til 974 07 430,
sende brev til HLF Oslo, Postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo, eller du kan møte
opp personlig.
Vår nettside er www.hlfoslo.no. Vi anbefaler deg også å besøke HLFs landsdekkende nettsted www.hlf.no som har mye nyttig informasjon, og facebooksiden www.facebook.com/hlfhorsel som bringer nyheter på løpende bånd.
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OBS:
Opplysningene om
parkering er usikre.

Massevis av
busser går hit.

Helsfyr T-bane
og busstasjon

Parkering
24 timer
Ca 40 kr/t
Parkering
Man-fre 8-20
Ca 25 kr/t

Parkering
Man-fre 8-17
Ca 20 kr/t

Brynseng
T-bane nr
1, 2, 4

HLF

Brynseng
Buss nr
23, 24, 103, 104,
109, 3B

Parkering
24 timer
Ca 40 kr/t

Parkering
24 timer
Ca 50 kr/t

Bryn Brannstasjon
Buss nr
66, 76, 102, 76X

Bryn togstasjon
Tog nr L1
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Våre
gamle
lokaler

Kartutsnitt

Helsfyr

Brynseng

HLF
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Dette er hva du ser når du går av T-banen eller bussen på Brynseng, og ser mot Helsfyr (altså
mot nord-vest) langs Østensjøveien:

1.

Så er det bare å følge fortauet rett fram og svakt til venstre på toppen av bakken.

2.

Når du kommer til Brynsveien, svinger fortauet brått inn til venstre i Brynsveien.
Det skal du også gjøre.

3.

Etter ca 10 meter vil du på din venstre side se trappen vår.

4.

Hvis du er dårlig til beins, fortsetter du forbi og går til venstre opp til der bilene er parkert.
Så går du mellom buskene og bort til døren vår.
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Hvis du hopper av bussen på Bryn Brannstasjon, så kan du spasere langs veien som heter
Brynshøgda.
Etter hvert treffer du den store Østensjøveien. Over gaten og litt til høyre kan du da se denne
bygningen:

Gå da mot høyre, og kom deg over på andre siden av veien.
Så er det bare å følge veiledningen fra punkt 2 på forrige side.
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Møter / Foredrag / Turer
Slutten av august
Tusenfryd for barn og foreldre
Akershus og Oslo foreldrelag arrangerer tur for
hele familien og skal ha med noen ungdommer
som kan hjelpe til med barna slik at voksne får
tid sammen. Turen blir i slutten av august.
Kontakt: hlfaofl@gmail.com

Trondheim. Hundeshowet har gjort stor suksess
på festivaler for døve og hørselshemmedes
barn. Showet tar 30 minutter, og etterpå hilser
vi på hundene. Tegnspråktolk vil være til sted
med forsterkerutstyr for høreapparatbrukere.
Barn og hundeelskere i alle aldre ønskes velkommen.

2. september kl 13.00
Seniortreffen
VAN GOGH + MUNCH på Munchmuseet
Til Tøyengt. 53 går alle T-baner og buss 20.
Vi møtes kl 13 innenfor hovedinngangen.
Seniortreffen deler ut billettene. Andre utgifter
dekker hver deltaker selv. I garderoben (underetasjen) deponeres yttertøy og vesker. Husk å
ta med kr. 10.- til garderobeskapet. Vi har med
sender- og mottakerutstyr.

Vi møtes kl 1745 ved hovedporten til Frognerparken i Kirkeveien. Etter hundeshowet drar de
som ønsker det, til en kafé i nærheten for
sosialt samvær.

Presis kl 1400 starter omvisningen ved kunstformidler Sigrun Rafter.

NB! ! Værforbehold. Hundene liker ikke surt og
dårlig vær. Da blir det ingen opptreden.

Van Gogh lod i sit korte løb sin flamme ikke
slukke - ild og glød var i hans pensel de få år
han brændte sig op for sin kunst - Jeg havde
tænkt og villet i mit længere løb og med flere
penger til min raadighet, som han ikke la min
flamme slukne og med brændt pensel male til
det sidste.
Edvard Munch
Vel møtt til museets mest besøkte utstilling!

21-25 september
Fjellturen
Se helsides annonse side 3.

28. september kl 18.00
Hundeshow i Frognerparken
Møt Lisa Lind og hundene hennes med eget
show i Frognerparken 28. september kl 1800.
Lisa Lind er døv, hun er teolog og bor for tiden i

21 oktober kl 12.00
Seniortreffen
MASCHMANN's MATMARKED og BRASSERI,
Karenslyst alle 51, Skøyen. Trikk 13, buss 30.
Vi møtes i Brasseriet til en orientering om
tankene bak konseptet. Så følger omvisning i
Matmarkedet, før vi returnere til Brasseriet for
en deilig lunsj.
I følge Arne Brimi er det en del ting man aldri
skal gjøre når man lager mat. Blant annet:
Tenke vanskelig
Tro at andre kan gjøre det bedre enn deg
Prøve å være noe annet enn deg selv
La fisken stå et minutt ekstra for å være sikker
Bruke mer enn 3-4 elementer i hver rett
Tro at fine navn gir fin mat
Smaklig måltid!
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Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene?
Kom innom Veiledningskontoret (Brynsveien 13, 1 etasje) – Åpent hver onsdag kl 10.30 - 13.30
En likemann/hørselshjelper vil med sin skolerte brukerkunnskap kunne hjelpe deg med høreapparatene dine samt gi informasjon om de fleste hørselsrelaterte forhold. Her følger noen
eksempler på hva en likemann/hørselshjelper kan hjelpe deg med:












Hvordan få øreproppen/høreapparatet på riktig plass i øret
Hvordan rengjøre øreproppen/høreapparatet
Hjelp til å bytte slanger, filter
Tips om hvordan gradvis venne seg til god utnyttelse av høreapparatet
Hva finnes av tekniske hjelpemidler i tillegg til høreapparater
Hva er høretaktikk og hvordan påvirker hørselstapet hverdagen
Hvordan forholde seg til støyende, sosiale sammenkomster
Hvordan spille på lag med normalthørende nærpersoner/familie/ektefelle
Hva er grunnleggende rettigheter og hvilke offentlige instanser skal hjelpe
Likemannen/hørselshjelperen har taushetsplikt og kan eventuelt komme på hjemmebesøk.
Hjelpen er gratis!

Dersom du ønsker å bestille hjemmebesøk, kan du ringe kontoret på tlf: 974 07 430 mandag og
onsdag kl. 10.30-13.30, sende sms til 974 07 430 eller sende e-post til post@hlfoslo.no

Kurs – hørselsfaglig
Veien til et bedre liv med nedsatt
hørsel
"Meget interessant og nyttig – tusen takk.",
"Veldig bra!" og "Meget godt kurs – inspirerende foreleser." Slike ting ble uttalt av deltakerne på et pilotkurs om nedsatt hørsel og bruk
av høreapparater. Kurset ble arrangert av HLF
Oslo SydVest og tok for seg temaer som bl.a.:
 Hvordan håndtere utfordringer som nedsatt hørsel kan gi
 Nyttig kunnskap om virkemåten til vår
skadede hørsel
 Hvordan høreapparater forsøker å hjelpe
oss – og hva de ikke klarer
 Hvordan holde høreapparatene i god stand
 Hva du bør forvente av ørelegen / audiografen
 Hva HLF kan hjelpe deg med
Basert på de gode erfaringene går HLF Oslo
SydVest nå bredere ut og tilbyr kurset til alle

Oslos HLF-medlemmer og ikke-medlemmer.
Målet er å øke mulighetene for en best mulig
hverdag med nedsatt hørsel. Pårørende / nærpersoner kan også ha god nytte av kunnskapen
vi serverer.
Oppstart: Vi har 2 kurs, ett på dagtid og ett på
kvelden. Velg det som passer best for deg:
 Tirsdag 6 oktober, kl 12.00
 Onsdag 7 oktober, kl 18.30
Varighet: 3 uker. 2,5 timer pr gang. Dvs nesten
8 timer totalt.
Du kan gjerne komme på formiddagen en uke
og på kvelden en annen uke. Men vi bør på
forhånd vite hva du foretrekker.
Pris: 200 for HLF-medlemmer og medfølgende
nærpersoner, 400 for andre.
Sted: Brynsveien 13, 1 etasje (tilrettelagt for
rullestolbrukere).
Påmelding: epost: kjell.ton35@gmail.com eller
sms: 954 31 500 eller brev: Kjell Tøn, Ankerv.
64A, 0767 Oslo.
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Tinnitus (øresus) for seniorer
Hva er tinnitus? Hva kommer det av? Hvorfor
synes noen det er plagsomt mens andre ikke
bryr seg særlig om det? Hva slags behandling
finnes? Hva kan man gjøre selv? Osv.
Stein Thomassen, fast foreleser på Landaasen
Rehab's tinnitusopphold siden 2007 og forfatter
av boken Selvhjelp ved tinnitus, forteller og
svarer på spørsmål.

Oppstart: Tirsdag 8 september kl 12.00
Varighet: 3 tirsdager à 2,5 timer
Pris: 395 for HLF-medl, 595 for andre
Sted: Brynsveien 13, 1 etasje
Påmelding: epost: stein@hlfoslo.no eller sms:
400 48 393 eller brev: Stein Thomassen,
Ammerudgrenda 79, 0960 Oslo.

Kurs – iPad (Apple)

Fordeler hos oss:

Forutsetninger for alle trinnene:











1.
2.

Kursene går på dagtid
Små klasser (max 8 deltakere)
Rolig tempo og mye repetisjon
Holder oss til det som er viktig
Bruker lettfattelig hverdagsspråk
Prater høyt, tydelig og rolig
Bruker teleslynge
Alt vises på lerret
Tålmodig kursinstruktør

Kurssted
Brynsveien 13, 1 etasje (tilrettelagt for rullestol). Se kart annet sted i bladet.

Varighet:
1 gang pr uke i 6 uker. Hver kursdag er 2,5
timer medregnet pauser.

Pris:
850 kr for HLF-medl, 1.200 for andre.

Påmelding og info
Direkte til kursinstruktør Stein Thomassen,
epost: stein@hlfoslo.no, sms: 400 48 393 eller
brev: Ammerudgrenda 79, 0960 Oslo.

3.
4.

Din iPad må være av fabrikat Apple.
Du bør ha lyst til å bli fortrolig med iPad og lyst til å øve hjemme.
Din iPad må være klargjort slik at du
kjenner ditt Apple-ID-passord.
Din iPad må også være satt opp til å motta
og sende epost via iPadens Mail-app, og
dette må fungere andre steder enn bare
hjemme hos deg selv.

Hjelp i forkant av kurset
Hvis punkt 3 og 4 ikke er i orden, kan vi hjelpe
deg. Hjelpen koster 200 – 400 kr (avhengig av
hvor lang tid det tar).
Hvis du bare er usikker på om disse tingene er i
orden, kan vi sjekke iPaden for deg. Kontrollen
koster 50 kr.
Hjelp får du ved å møte opp og vente på tur.
Vi er til stede i følgende tidsrom:
 Mandag 31 august kl 12.00 – 18.00
 Tirsdag 1 september kl 12.00 – 18.00
 Mandag 7 september kl 12.00 – 18.00
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iPad Senior - trinn 1

iPad Senior - trinn 3

For absolutt nybegynnere.

Nå utvider vi horisonten.

Hva du lærer:
 Nøyaktig bruk av fingrene
 Grunnleggende bruk av skjermens tastatur
 Lese epost og besvare den
 Installere apper (programmer)
 Bli litt kjent med noen enkle apper, f.eks.
nyheter, værmelding, tlf-opplysning
 Se på nettsider (hjemmesider) på internett
(helt grunnleggende nivå)
 Koble iPaden til internett (via WiFi)
 Ta bilder, og vise dem fram

Hva vi berører:
 Repetere de viktigste tingene fra trinn 2
 Se TV (NRK) på iPaden
 Video-telefon
 Handle i nettbutikk (grunnleggende)
 Importere bilder fra kamera og telefon
 iCloud
 Lese e-bøker med iBooks-appen
 Sosialt nettverk – intro og demo (hva vi kan
bruke det til)
 Løse småfeil selv (slippe å gå til verksted)
 Kalender (grunnleggende)
 Diverse annet

Oppstart: Velg mellom flere muligheter:
 Onsdag 2 september kl 13.00
(6 onsdager, men ikke 30 sept)
 Torsdag 3 september kl 15.30
(6 torsdager, men ikke 1 okt)
 Fredag 4 september kl 10.30
(6 fredager, men ikke 2 okt)

iPad Senior - trinn 2
For deg som har kommet i gang men synes det
er litt vrient å komme seg videre. Vi bruker mye
tid på appene Safari (internett) og Mail (epost).
Hva du lærer:
 Repetere de viktige tingene fra trinn 1
 Bruke internett (Safari) (inkl faner)
 Mer avansert bruk av epost (Mail-appen),
inkl sende vedlegg
 Bedre kjent med tastatur og retting av
skrivefeil (bl.a. markere og flytte tekst)
 Finne rutetider i Oslo
 Lese biblioteksbøker på iPad
 Holde orden på bilder (men ikke redigere)
 Viktige innstillinger og tekniske triks
Forkunnskap: Ha litt trening i å være presis
med fingeren, og klare å rette skrivefeil.
Oppstart: Velg mellom flere muligheter:
 Onsdag 2 september kl 15.30
(6 onsdager, men ikke 30 sept)
 Torsdag 3 september kl 13.00
(6 torsdager, men ikke 1 okt)

Forkunnskap: Være kjent med bruken av faner i
Safari, klare å finne fram til alle bilder som
ligger i iPaden, sende bilder med epost, klare å
markere tekst og flytte/kopiere den.
Oppstart: Velg mellom flere muligheter:
 Onsdag 2 september kl 10.30
(6 onsdager, men ikke 30 sept)
 Fredag 4 september kl 13.00
(6 fredager, men ikke 2 okt)

iPad Senior - trinn 4
Nå fokuserer vi på å søke etter informasjon og å
"bruke penger" på nettet.
Ting vi fordyper oss i:
 Repetere de viktige tingene fra trinn 2 og 3
 Søking etter informasjon på internett
(Google og Wikipedia)
 Blog-lesing
 Bestille tog-/fly-billetter
 E-aviser
 Nettbutikk (avansert)
 Nettbank
 Diverse annet
Forkunnskap: Være fortrolig med bruken av
faner i Safari, klare å finne fram til alle bilder
som ligger i iPaden, sende bilder med epost,
klare å markere tekst og flytte/kopiere den.
Oppstart: Torsdag 3 september kl 15.30
(6 torsdager, men ikke 1 okt)
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iPad Senior - trinn 5
Nå er det deltakerne som setter dagsordenen.
Vi fordyper oss i ting vi har berørt tidligere, og
vi lærer nye ting som deltakerne ønsker.

som ligger i iPaden, sende bilder med epost,
klare å markere tekst og flytte/kopiere den.
Oppstart: Tirsdag 8 september kl 14.30
(6 fortløpende torsdager)

Forkunnskap: Være fortrolig med bruken av
faner i Safari, klare å finne fram til alle bilder

Kurs – dukaPC

Fordeler hos oss:










Kursene går på dagtid
Små klasser (max 8 deltakere)
Rolig tempo og mye repetisjon
Holder oss til det som er viktig
Bruker lettfattelig hverdagsspråk
Prater høyt, tydelig og rolig
Bruker teleslynge
Alt vises på lerret
Tålmodig kursinstruktør

Kurssted
Brynsveien 13, 1 etasje (tilrettelagt for rullestol)

Varighet:
8 mandags formiddager (men ikke 28 sept).
Hver kursdag varer 2 timer medregnet pause.

Pris:
895 kr for HLF-medl, 1.150 for andre.

deg laderen.
Hvis din dukaPC ikke er bærbar, kan du
gratis låne en PC hos oss mens du er på
kurs i våre lokaler.

DukaPC - trinn 1
Slutt å famle! Lær det viktige uten å dille med
uvesentligheter. Beregnet på totalt nybegynnere som har INGEN eller NESTEN ingen
erfaring med tastatur og mus/pekeplate.
Hva du lærer:
 Grunnleggende bli kjent med dukaPC
 Nøyaktig bruk av mus / pekeplate
 Tastaturbruk og retting av skrivefeil
 Lese og besvare e-post (via dukaPC's innebyggede epost-program)
 Bli litt kjent med programmene Nyheter,
Været og TV-guide
 Veldig enkel bruk av internett

Påmelding og info

Forkunnskap: Ingen.

Direkte til kursinstruktør Stein Thomassen,
epost: stein@hlfoslo.no, sms: 400 48 393 eller
brev: Ammerudgrenda 79, 0960 Oslo.

Oppstart: Mandag 14 september kl 14.30
(6 mandager, men ikke 28 sept)

Forutsetninger for alle trinnene:
1.
2.
3.

Din PC må være av fabrikat dukaPC.
Du bør ha lyst til å bli fortrolig med dukaPC
- og lyst til å øve hjemme.
Du må ta med din bærbare dukaPC på
kurset. Husk fulladet batteri, eller ta med

DukaPC - trinn 2
For dukaPC-nybegynnere som har LITT erfaring
med tastatur OG mus/pekeplate (altså har LITT
PC-erfaring). Hovedmålet er litt mer avansert
bruk av internett og utvidet bruk av e-post (inkl
se på vedlegg).
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Hva du lærer:
 Repetering av viktige ting fra tr 1
 Mer avansert bruk av den innebyggede
e-post-funksjonen (inkl se på vedlegg)
 Internett-surfing og googling
 Se bilder på minnepinne, CD eller epost
 Bruke noen av programmene i Underholdnings-seksjonen
Forkunnskap: Du må være omtrent på nivå
med vårt trinn 1.
Oppstart: Mandag 14 september kl 12.30
(6 mandager, men ikke 28 sept)

DukaPC - trinn 3

DukaPC - trinn 4
Fortsettelse fra trinn 3. Utvide horisonten og
drille inn kjente ting (øving gjør mester!).
Hva vi berører:
 Repetering av viktige ting fra trinn 3
 Holde adresseboken ajour
 Filbehandling (f.eks. flytte bilder fra usb
minnepinne og inn i dukaPC)
 Se på video-DVD og høre på musikk-CD
 Ting som deltakerne selv ønsker fokus på
Forkunnskap: Du må være omtrent på nivå
med vårt trinn 3.
Oppstart: Mandag 14 september kl 10.30
(6 mandager, men ikke 28 sept)

Starter februar 2016.

Kurs – diverse
Spansk – nybegynner og litt øvet
Kursleder: Astrid Hernholm
Lærebok: Mundos 1
Sted: Brynsveien 13, 1. etasje
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre
Varighet: 7 torsdager à 2 timer
Start: Torsdag 15. oktober, kl. 13.00-15.00
Påmeldingsfrist: 1. oktober
Kontaktperson: An-Dorthe Johannesen,
an-dorth@online.no eller mobil 91550671

Spansk – godt øvet
Kursleder: Ruth Enersen
Lærebok: Mundos 2 (første utgave)
Sted: Brynsveien 13, 1. etasje
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre
Varighet: 7 onsdager à 2 timer
Start: Onsdag 23. september kl. 11.00-13.00
Påmeldingsfrist: 9. september
Kontaktperson: An-Dorthe Johannesen,
an-dorth@online.no eller mobil 91550671

Fransk øvet 3/2015
Nivå: Godt øvet
Kursleder: Birgitta Lie

Lærebok: Civilasation du Francais / annen
fransk litteratur
Sted: Fremmøte den 8. sept. hos kursleder og
denne adressen opplyses av Birgitta Lie.
Kursadresse fra 15. sept.: Brynsveien 13, 1.
etasje.
Pris: 600 for HLF-medl, 900 for andre
Varighet: 6 tirsdager à 2,5 timer. (siste kursgang: 13. okt.)
Start: Tirsdag 8. september, kl 11.00
Antall deltakere: Minimum 6
Påmeldingsfrist: 31. august
Kontaktperson: Lill Iversen, tlf.nr.: 22 27 31 03

Fransk litteratur
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la plus
grande difficulté...)
Kursleder: Willy Sørvang
Sted: Brynsveien 13, 1. etasje
Pris: 700 for HLF-medl, 900 for andre
Varighet: 7 torsdager à 2 timer
Start: Torsdag 3. september kl. 11.15
Påmeldingsfrist: 22. august
Kontaktperson: Willy Sørvang, tlf. 907 47 109,
epost: willy.sorvang@gmail.com
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Billedvev 2/2015
Nivå: Nye og øvede
Start: Tirsdag 15. september kl. 10.00
Tid: kl 10.00 - kl 14.30
Varighet: 10 ganger à 4,5 timer
Kursleder: Torunn Syversen

Lærebok: Billedvev i rammevev (M. Hauger)
Sted: Opplyses på forespørsel
Pris: 600 for HLF-medl, 1.100 for andre
Antall deltakere: min 6 / maks 8
Påmeldingsfrist: 1. september
Påmelding og spørsmål: Torunn Syversen,
post@torunnsyversen.no eller Tlf. 916 05 867

HLF Oslo Nord-Øst/Groruddalen
Sokner du til oss?
Laget har medlemmer fra åtte bydeler. Bor du i
en av disse, er du medlem i vårt lag: 1 Gamle
Oslo, 2 Grünerløkka, 3 Sagene, 8 Nordre Aker, 9
Bjerke, 10 Grorud, 11 Stovner, 12 Alna.

Styret
Ved siste årsmøte ble dette styret valgt:
Leder: Wivi Garthe, nestleder: Knut Magne
Ellingsen, sekretær: Kari Dahl, kasserer: Ole A.
Hansen, styremedl.: An-Dorthe Johannesen,
Kari Falck ,Vibecke Longva, vara: Arne Jensen,
Steinar Slettbakk.

Arrangementer
Arrangementene til HLF Oslo Nord-Øst/Groruddalen har både faglig og sosialt innhold.
Vi ønsker å gi våre medlemmer anledning til å
komme sammen og hygge seg og utveksle
erfaringer, og å få informasjon om hørselsrelaterte emner.

Nedsatt hørsel og moderne høreapparater
Denne våren hadde vi blant annet et åpent
møte i Inkognitogt. 12 der temaet var Nedsatt
hørsel og moderne høreapparater ved audiograf Ann Kristin Egge.
Og vi fikk virkelig en grundig innføring om
audiogram, hva nedsatt hørsel er, og hvorfor
det er så vanskelig å oppfatte tale. Hun tok for
seg ulike apparattyper, og fordelen med
digitale framfor de gamle analoge apparatene
som blant annet er klarere lyd, apparater som
samarbeider, retningsfunksjoner og støydempende funksjoner.

Hun presiserte betydningen av å bruke
apparatene hele dagen, og myten om at en får
dårligere hørsel av å bruke høreapparat, ble
grundig avlivet. Høreapparat trener hørselen og
språkforståelsen, var hennes budskap. Vi fikk
også vite litt om vedlikehold av apparatene, og
betydningen av å bli kjent med apparatene
sine.
Omtrent halvveis i foredraget fikk vi en liten
pause for å strekke litt på beina, før hun
fortsatte med mer informasjon blant annet litt
om tinnitus og om CI og om ulike hjelpemidler.
Det var en lydhør og aktiv forsamling, og det
kom mange spørsmål. Hva med lydømfintlighet
og forsterking? Og hvordan ser fremtidens
høreapparater ut? Er teleslynge på vei ut nå når
det er så mange andre løsninger? - var blant
spørsmålene. Og det ble klart at teleslynge
fortsatt er den beste løsningen når flere skal
høre det samme.
Møtet ble avsluttet med lett servering, og det
ble god anledning til å prate og utveksle
erfaringer. Det var rundt 60 frammøtte, og det
var knapt plass til alle i rommet, så noen måtte
stå i døråpningene. Et godt bevis på at vi
trenger nye lokaler med større møterom!

Vi flytter
På grunn av at HLF Oslo nå flytter fra lokalene i
Inkognitogt. 12 til nye lokaler i Brynsveien 13 i
løpet av september, klarer vi ikke å arrangere
noe septembermøte. Men vi kommer sterkere
tilbake når vi er på plass i de nye lokalene, så
følg med i neste Høreluren! Vi gleder oss til å
møte dere i de nye lokalene!
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Foreldrelaget
Den 24 januar var det snowboard dag arrangert av HLF Akershus og Oslo foreldrelag. Vi samarbeidet
med Funkis snowboardklubb. Dette var en dag med instruksjon fra klubben og utleie av utstyr til alle
som ville. Været var ikke helt på vår side men det ble en fin dag med masse gode opplevelser for de
som var med.
I sommer skal vi arrangere en overnattingstur med kano i Østmarka. Dette blir en tur fra lørdag 6.
juni til søndag 7. juni. Vi disponerer 20 kanoer vi har fått låne av Lørenskog kommune. Her er barn og
familier hjertelig velkomne. Vi kommer tilbake til mer informasjon. For de som ikke får informasjon
av Akershus og Oslo foreldrelag, skriv mail til hlfaofl@gmail.com.
I fjor hadde vi en kjempefin tur til Tusenfryd. Vi satser på det samme i år. Her blir det en tur for hele
familien og vi skal ha med noen ungdommer som kan hjelpe til med barna slik at vi voksne får tid
sammen. Turen blir i slutten av august.
Mvh Hans-Petter Østreng, leder HLF Akershus og Oslo foreldrelag

HEI SENIORER !
Vi har nå hatt vårt siste møte i Inkognitogaten 12.
Det var vemodig, men vi håper at vi også vil trives i våre nye lokaler i Brynsveien 13, 1.
etasje. I SENIORTREFFEN vil vi fortsette med å arrangere foredrag og andre tilstelninger. Det
er mange som setter pris på våre møter, også fordi de holdes på dagtid. En skikk som vi tok
over etter Solveig Stensland Johansen og Anne-Lise Thoren. Se side 8 for høstens program.
Vi har stiftet bekjentskap med mange spennende foredragsholdere: Jo Benkow, Geir
Lippestad, Rie Bistrup, Kupper'n, Tone Ringen, Birgitta Grimstad, med flere.
Sommerturen til Blaafarveværket har årlig stått på programmet. Men i år blir det i stedet en
tur til Wildenvey's Portåsen 17 juni. Turen ble fort fulltegnet så vi skal fortsette med
lignende besøk.
Det er inspirerende å få forslag til turer, foredrag og andre arrangementer. Så mange takk
for alle slike bidrag.
Hjertelig velkommen til våre møter!
Liv, Kari, Inger, Grethe, Thor og Knut.
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Returadresse:

HLF Oslo
Inkognitogt 12
0258 Oslo

