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HØRELUREN

Kontoret er åpent på mandager og torsdager kl 10–13. Vi kan også kontaktes på mail: post@hlfoslo.no
Siste kontordag før jul er mandag 19. desember og første kontordag på nyåret er torsdag 5. Januar.

Høreluren er også lagt ut elektronisk. Du finner den her: www.hlfoslo.no/horeluren 

Høreluren kommer ut 4 ganger i året: ca. 20. des, ca. 20 mars, ca. 20 juni og ca. 20. sept.

HLF Oslos kontor / administrasjon:

NR. 1/2023 JANUAR-MARS

Foto: Morten Buan
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Da kan du stikke innom Veiledningskontoret i Brynsveien 13 som har 
åpent hver onsdag kl 10.00 – 13.00. En likeperson/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 likeperson/hørselshjelper kan hjelpe deg 
med:

• Hvordan få øreproppen/høreapparatet på riktig plass i øret
• Hvordan rengjøre øreproppen/høreapparatet
• Hjelp til å bytte filter, domer og slanger (ikke slanger på Rite-høreapparater)
 Husk å ta med deres egne filtere, domer og gjerne med høreapparat-
 bruksanvisning
• 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

Likepersonen/hørselshjelperen har taushetsplikt og kan eventuelt komme
på hjemmebesøk, dersom du er bevegelseshemmet.

Hjelpen er gratis!

Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene?
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Fylkeslederen har ordet.

Innkalling til årsmøter

HLF har som formål å sikre at alle med hørselsutfordrin-
ger får god livskvalitet, gjøres selvhjulpne, og oppnår 
full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. 
Vår visjon er en enklere hverdag for alle med hørsels-
utfordringer og færre hørselstap og hørselsskader i be-
folkningen. Mange områder er forbedret og mye er på 
plass, men fortsatt kreves det stor innsats for å nå våre 
mål. 

Det er en stor del av befolkningen som har utfordringer 
med hørselen – en million nordmenn – og det er om 
lag 350 000 som bruker høreapparat. En stor utfor-
dring er at mange venter for lenge med å ta kontakt 
med fastlegen for å få satt i gang prosessen med å få høreapparat. Det sies at fra en 
begynner å få utfordringer med hørselen til en skaffer seg høreapparat, kan det gå opp til 
10 år. Når en så har fått påvist hørseltapet så er det også mange steder lang ventetid for 
å få undersøkelser for så å få høreapparat. Så et godt råd når du selv eller noen av dine 
nærmeste begynner å føle at de ikke hører like godt, så be om å få tatt en hørselstest.

I HLF Oslo har vi som mål å starte med et tilbud om hørseltesting for å få en første indika-
sjon på om en bør ta en grundigere undersøkelse. Ta kontakt med veiledningskontoret i 
HLF Oslo som er betjent hver onsdag så kan vi gi deg gode råd om hvordan en går frem.

Vi har i HLF Oslo mange likepersoner som kan gi gode råd og god veiledning for å få 
en bedre livskvalitet og leve best mulig når hørselen svikter og hverdagen blir mer utfor-
drende, så ta kontakt og vi vil prøve etter beste evne å gi god hjelp.

Jeg ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Morten Buan

Fylkesleder

HLF Oslo Syd-Vest: Onsdag 8. februar 2023 kl. 18:00 i Brynsveien 13. Saker som ønskes 
behandlet må være levert styret senest 3 uker før møtet.
Årsmøtepapirer kan hentes på kontoret i Brynsveien en uke før møtet.

HLF Oslo Nord-Øst: Torsdag 9. februar 2023 kl. 18:00 i Brynsveien 13. Saker som ønskes
behandlet må være levert styret senest 3 uker før møtet. Årsmøtepapirer kan hentes på kontoret
i Brynsveien en uke før møtet.

Fylkeslaget: Årsmøtet i HLF Oslo er i lokalene våre på Brynseng tirsdag 14. mars 2023 kl 18:00. 
De som har stemmerett, er de valgte delegatene fra lokallagene, men ALLE medlemmer er
hjertelig velkommen.
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Med bakgrunn i at mange hørselshemmede sliter med balansen, inviterer HLF 
Oslo til påmelding for deltakelse på kurs i balansetrening. To personer fra HLF 
Oslo har deltatt på HLF sentralt sitt kursopplegg for opplæring i enkle balanse-
øvelser. Treningene vil foregå i Hørselens hus på Bryn onsdager fra 4. januar. 
Siste kursdag før sommerferien blir 14. juni. Vi starter kl 18 og holder på rundt 
en times tid. Ta gjerne med deg noen ledige klær og joggesko/innesko. Det 
er gode muligheter for å skifte klær hos oss. Det er begrenset med plasser, 
samtidig som vi venter stor pågang. Av den grunn vil det bli foretatt en 
trekning om hvem som får plass. Kurset er gratis.

Ønsker du å forbedre din balanse?

 
Påmelding sendes Lars Tore Bjørkevoll fortrinnsvis på mail til:
lars.tore.bjorkevoll@hlfoslo.no eller på sms: 481 59 250
innen 27. desember kl. 23:59. Påmeldinger etter dette vil det ikke bli tatt
hensyn til. Gi også beskjed om du ønsker å bli kontaktet dersom en av
de faste deltakerne skulle melde forfall.

Kursleder blir Irene Syse. Her er hun i aksjon på en prøvetime vi hadde i høst. 
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Er du historie-interessert?

Invitasjon til å danne en historiegruppe i HLF Oslo.

En politiker sa ved en anledning: «Historie er viktig.  Den som kjenner sin his-
torie, har gode forutsetninger til å forstå sin samtid og å kunne planlegge sin 
fremtid.»

Et av våre nye medlemmer, Martin Ust, har vært historielærer, og dermed er ide-
en om å danne en gruppe for historie-interesserte dukket opp.

Tanken er at for hvert møte angis det et spesielt tema, en får utfordringen til å 
innlede om temaet, og så utdyper vi det i en påfølgende samtale. Møtefrekven-
sen har vi utgangspunktet tenkt å være ca 7 - 8 møter pr år, altså ett møte pr. 
mnd., unntatt januar, utpregede sommermåneder og desember, men gruppen 
bestemmer jo dette selv.

Vi vil med dette lodde stemningen, og inviterer med dette til et møte
- 23. februar 2023, kl 1200 i HLFs lokaler i Brynsveien 13
Hvis stor pågang, må vi sette et maks-tall på 30 deltakere.

 
Er du interessert?  Meld deg på til - Finn Kampestuen-Berntzen
E-post kbtz@getmail.no  /  SMS: 971 52 377
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TINNITUS – er det noe vi bare må leve med?

Nytt temamøte i HLF Oslo mandag 27. februar 2023
kl. 18:00 i Sagene Samfunnshus.
Tinnitus. Bare ordet får det til å grøsse hos de mange som sliter med dette 
plagsomme lydfenomenet. Om lag 15 prosent av den norske befolkningen har 
problemer med tinnitus, eller øresus. Lydbildet er unikt for hver enkelt, noen har 
kontinuerlige basslyder i øret, andre har pipelyder, noen har plager i ett øre, 
andre i begge. Noen opplever tinnitus som en invalidiserende kakofoni, mens 
andre klarer å fungere relativt greit i hverdagen. De plagsomme lydene kommer 
ikke fra en ekstern lydkilde. De er tegn på at samarbeidet mellom nervesystemet 
i hjernen og hørselsorganene ikke fungerer som det skal. Går det så an å leve 
et godt liv til tross for ulydene i hodet? Har helsevesenet nok kompetanse og 
kunnskap om denne lidelsen? Enkelte hørselsleger sier at tinnitus ikke kan kure-
res, og at det er noe man bare må lære seg å leve med. Men det er hjelp å få! 
På det neste temamøtet i HLF retter vi søkelyset på denne diagnosen. Vi inviterer 
eksperter som kan fortelle at det finnes flere måter å håndtere denne situasjonen 
på, og at det går an å «se lys i enden av tunnelen». Kognitiv terapi er et stikkord 
her. Bruk av høreapparater kan også redusere tinnitusplagene. I tillegg får vi 
høre Caroline Johannessen fortelle om sine erfaringer med tinnitus.

Møtet blir i Sagene Samfunnshus mandag 27. februar klokka 18, og det varer i 
om lag to timer.

Har du tanker og ideer rundt dette viktige 
temaet så hører vi gjerne om det og!
Send gjerne innspill til samme mailadresse.

Vi vil gjerne at du melder deg på til møtet.
Send en e-post til astrid.myhre@hlfoslo.no
Oppgi fullt navn og telefonnummer.
Du får skriftlig melding hvis du får plass.
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25. august 2022
i Botanisk hage på Tøyen
Guidet omvisning i godt vær, interesserte 
HLF-medlemmer på tur i byens beste ha-
gestue. Guiden fra hagens venneforening 
hadde to høyttalere i den svarte vesten. Vi 
hørte og så og gledet oss over naturens 
mange merkverdigheter.

22. september 2022
i våre lokaler på Brynseng
Vibeke Sæther og hennes mann Gunnar 
besøkte oss og fortalte levende og hjerte-
varmt om Vibekes bestemor, revystjernen 
Lalla Carlsen. Våre kåsører fanget oss inn 
i historier fra en tid som noen av oss enda 
husker. Kunst og kultur som satte spor.

20. oktober 2022 Duedag og dueslag på Brynseng
Er det sant? Ja da, nestor i Norsk brevdueforbund, Tom Corneliussen, hadde med seg 
fem levende, veloppdragne duer inn på møterommet. En hvit fredsdue ble hentet frem 
til nærmere beskuelse. Komitéens medlem Inger Johanne Solbakken fikk i stand møtet 
om brevduer i krig og fred.

Tom Corneliussen og fredsduen              Idémaker Inger Johanne Solbakken i midten.

FORMIDDAGSTREFFEN - Glimt fra våre aktiviteter
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Velkommen til møtene våre i Brynsveien 13 vinteren 2023. Det blir torsdag 19. januar, 
torsdag 16. februar og torsdag 16. mars. Omtale av hvert møte følger nedenfor. 
Vi håper programmet byr på noe for enhver smak.  

Arrangementskomitéen har arbeidet ivrig med planlegging og tilrettelegging 
av Formiddagstreffens arrangementer. 

 

På bildet ses fra venstre Inger Johanne, Ingrid, Liv, Astrid, Gøril og Jorunn.
Finn er fotograf. Briller og avtalebok røper plassen hans.

Som før vil vi by på enkel servering med baguetter, kaffe og hjemmebakt kake etter 
kåseri/underholdning. Men utgiftene til kåsør og servering har steget de siste årene. 
Vi ser oss dessverre nødt til å øke inngangspengene fra kr. 50,- til kr. 100,- fra og 
med januar 2023. 

Tidligere kunne komitéen holde utgiftene nede ved å smøre maten selv, og utlodning 
på slutten av møtene gav en viss inntekt. Nå har ikke komitéen kapasitet til dette. Men 
vi håper at alle som kommer, vil synes at de får valuta for pengene.
Vel møtt til gode samvær!

Etterlysning:
Har du ledig tid og ubrukte krefter som kan brukes på arbeid
i Formiddagstreffens komité? I løpet av 2023 går to av
medlemmene ut av komitéen. Derfor trenger vi et par nye
frivillige. Ta kontakt med Finn Kampestuen-Berntzen,
telefon 971 52 377 eller e-post kbtz@getmail.no

FORMIDDAGSTREFFEN - vinteren 2023
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Tidligere skogoppsynsmann i Oslo kommunes skoger, Håvard Pedersen, kåserer over 
emnet «Uteliggere i Lillomarka».

Foto: André Kjernsli

I over 40 år var skogen hans arbeidsplass. Han kjenner skogen fra tungt slit som 
skogsarbeider, som skogvokter, som skogens «vaktmester» og som lærer for utallige 
skoleelever på tur i Oslos flotteste klasserom. I dette klasserommet ble han døråpner 
for elever til en ny verden av natur, friluftsliv, skogsarbeid og lokalhistorie. En herlig 
historieforteller.

Vi i Formiddagstreffen skal få høre nærmere om et lite kjent kapittel i Lillomarkas nære 
fortid: de husløse som bygget seg et krypinn i skogen.

Påmelding innen mandag 16. januar 2023 med navn og telefon til Gøril Lindtun på sms 
til 452 39 837 eller på e-post til goril.lindtun@hotmail.no

Etter kåseriet blir det enkel servering med baguetter, kaffe og kake. Inngangspengene 
er nå kr.100,-. 

Torsdag 19. januar 2023 kl. 12.00
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Kari Gjærum, profesjonell sanger og korist, gir oss «Øregodt» fra sitt allsidige 
repertoar. 

Kari er entertaineren som koret da Bobbysocks vant Melodi Grand Prix i 1985, 
hun har sunget i musicals, show, revyer, sunget med orkester, skolekorps, stor-
band og janitsjarkorps. Listen er lang. I 2019 fikk vi også oppleve henne på TV i 
«Stjernekamp». Nå kommer hun til oss i Formiddagstreffen med en perlerad av 
låter.

     

Kari Gjærum har med seg Lisbeth Karijord på piano. Ja, ikke et vanlig piano, 
men et lite og bærbart et som får plass i vårt vanlige møterom.
Finnes det musikk som er god for dine og mine «vanskelige» ører?

Kom og hør, da vel! 

Etter underholdningen blir det enkel 
servering med baguetter, kaffe og kake. 
Inngangspengene er nå kr. 100,-. 

Påmelding innen mandag 13. februar 2022 til
Inger Johanne Solbakken på sms til 975 81 915
eller på e-post til ijohasol@online.no

Hva med litt formiddagsmusikk?

Torsdag 16. februar 2023 kl. 12.00    
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Det gjelder ikke Munchs enkle hus i Åsgårdstrand. Det gjelder Lambda, det nye, 
høye og fremoverlente kunstmuseet i Bjørvika. Ellen de Vibe vil fortelle hvorfor 
hun synes arkitekturen til Lambda er flott. Hun vil snakke om byutviklingen i 
Oslo, særlig om bydelen Bjørvika, og hun vil si litt om hvordan det var å være 
veiviser og hoggestabbe i prosessen. Som pensjonist ble hun aktivist og lenket 
seg fast foran Y-blokken for å markere motstand mot rivningen av dette ikoniske 
bygget fra 1969. Hjerte for arkitektur, det har hun sannelig.

Foto: Terje Heiestad

Foto: Einar Akselsen

Etter kåseriet blir det enkel servering
med baguetter, kaffe og kake.
Inngangspengene er nå kr. 100,-. 

Påmelding til Finn Kampestuen-Berntzen på sms
til 971 52 377 eller på e-post til kbtz@getmail.no
innen mandag 13. mars 2023.

Tidligere byplansjef i Oslo Ellen de Vibe holder
foredrag om «Munch og huset hans». 

Torsdag 16. mars 2023 kl 12.00
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HLF Oslo arrangerer fire temamøter hvert år knyttet til utfordringer som hørsels-
hemmet. Temaer har vært, -utfordringer knyttet høreapparater, -audiografens 
rolle ved tilpasning og tildeling av utstyr, utfordringer i nære relasjoner når den 
ene parten har nedsatt hørsel, morgendagens hørselsteknologi. Alle møtene blir 
teksttolket. Møtene arrangeres i Sagene samfunnshus. Denne gangen var diskri-
minering tema. 
Bakgrunnen for møtet var en rapport advokatfirmaet Nordhus og Aarø har utar-
beidet etter oppdrag fra HLF. Rapporten dokumenterer helt klart at hørselhem-
mede blir systematisk diskriminert på alle samfunnsområder. Vi ser at alt for få 
hørselshemmede tør klage dersom de blir diskriminert. En av foredragsholderne 
Ragnar Lie fra likestillings og diskrimineringsombudet kunne opplyse om at det 
var veldig få klager fra hørselshemmede selv om de helt klart opplevde situasjo-
ner både i skole, yrkesliv og i samfunnet der de ble diskriminert. Han oppfordret 
flere til å benytte klageadgangen dersom de følte seg diskriminert..
Prosjektleder for prosjektet; «Kjenn din rett – til ikke å bli diskriminert», Miranda 
Moen gav i sitt foredrag klare eksempler på at hørselshemmede blir diskriminert, 
men at få benytter retten til å klage. Prosjektet der HLF er en av oppdragsgiver-
ne, har nettopp som mål å få større fokus på hørselshemmedes rettigheter og at 
en evner å si ifra når en blir diskriminert.
Den siste foredragsholderen var Hans Petter Østreng, tidligere leder av Foreldre 
Barnutvalget i HLF, som også gav flere eksempler på at barn og unge ikke får 
de rettigheter de har krav på i skole og opplæringssituasjoner.

Temamøtene arrangeres av HLF Oslo med en egen komite som i 2022 har
bestått av Irene Syse, Arne Bakke, Kirsten Feragen og Øivind Skotland.

Tekst og foto Morten Buan

TEMAMØTE OM DISKRIMINERING.
KJENN DIN RETT – TIL IKKE Å BLI DISKRIMINERT.
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HLF Oslo Syd/Vest fikk tildelt midler fra Damnett og prosjektet måtte gjennomføres i 
perioden november 2021 til mai 2022. Pga vær og føreforhold så valgte lokallaget å 
vente til vinteren var over slik at søppelet på bakken ble synlig. 

Bakgrunn for prosjektet: 
Corona-tiden har vært en utfordrende tid for mange av våre medlemmer. Både unge 
og eldre hørselshemmede har opplevd å bli enda mer ensomme og sosialt isolerte. 
Dels på grunn av frykt for å bli smittet av viruset og dels fordi at de har sluppet færre 
besøkende inn til hjemmet sitt. Enkelte har antakeligvis ikke tort å ta kollektivtransport i 
denne perioden, samt knapt gått til butikken.

Å ha nedsatt hørsel innebærer at man har en sansesvikt og kan føre til at man ikke får 
med seg alt som blir sagt og mange trekker seg unna sosiale sammenkomster.

Lokallaget HLF Oslo Syd-Vest ønsker å danne turgrupper for medlemmene i HLF Oslo i 
alle aldre. Fysisk aktivitet er helsefremmende, det bidrar til en bedre helse, noe Ak-
tivitetshåndboken også bekrefter. I tillegg tenkte vi å kombinere dette med å plukke 
søppel som ligger slengt ute i naturen. For å få det til så tar vi med oss nødvendige 
redskaper/søppelposer og bringer søppelet tilbake. Man får sosial kontakt med andre 
mennesker i frisk luft og et renere lokalmiljø. 

28.mars. Første tur rundt Ellingsrudåsen/ Furuset/ markagrensen.
Vi gikk og plukket søppel i noen timer. Deretter sosialt med mat.

3. april. Andre turen rundt Sognsvann/ Kringsjå.
Vi gikk tur og plukket søppel i noen timer. Deretter sosialt med mat.

19.april. Tredje turen rundt Frognerseteren.
Vi gikk tur og plukket søppel i noen timer. Deretter sosialt med mat.

5. mai. Fjerde turen rundt Frysja/ Akerselva.
Vi gikk tur og plukket søppel i noen timer. Deretter sosialt med mat.

10. mai. Femte tur til Bygdøy samt bade- og friområdene. Grunnet trailer i brann som 
skapte store forsinkelser i hele Oslo samt regnvær så måtte turen utsettes. De som like-
vel møtte opp plukket søppel på parkeringsplassene og spiste deretter mat sammen.

16. mai. Sjette tur ble utsatt og invitert på nytt til denne dagen og vi gikk da i flere 
timer i området rundt Bygdøy. Deretter sosialt med mat.

Prosjektet Renere lokalmiljø
– kombinert med fysisk aktivitet i naturen 
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I tillegg har det også vært flere som har kontaktet oss og dannet turgrupper lokalt, for å 
plukke søppel i nærområdet. De har fått hansker, søppelposer og mat/drikke. Totalt har 
det vært ca 67 deltakere som har deltatt i prosjektet. I tillegg kommer de som har blitt 
motivert til å ha turgrupper i sine nærområder.
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Akkurat som i fjor så arrangerte HLF Oslo Syd/Vest en båttur for alle medlemmer i hele 
HLF Oslo. Medlemmene deltok fra begge lokallagene i Oslo; Syd/Vest og Nord/Øst. 

Arrangementet ble annonsert i Høreluren og på nettsiden til HLF Oslo Syd/Vest. 

I år ble det en rekord påmelding hvor hele 109 personer meldte seg på og 96 deltok 
på båtturen. Både nye og gamle medlemmer fant frem til skuta. I utgangspunktet var 
det meningen at vi skulle reise med Vollan, men så ble det endret i siste liten til Lady 
Mack. 

Været startet med oppholdsvær og så ble det mer sol etterhvert. 

Seilskuten Lady Mack tok oss med på med på en flott tur i Oslofjorden. Vi fikk se kjente 
steder som Akershus festning, Munch museumet, Nasjonalmuseumet, Operaen, Fram 
museumet på Bygdøy og flere av øyene i Oslofjorden som Hovedøya og Langøya.

På denne turen dukket også en delfinflokk opp og deltakerne fikk se dem på nært hold. 
Det var en spesiell opplevelse for oss alle. 

Alle deltakerne fikk servert en velsmakende lunsjbuffé og den nøt vi mens vi pratet 
med hverandre og samtidig nøt båtturen.

Neste år ser HLF Oslo Syd/Vest frem til å arrangere en ny båttur for medlemmene i 
HLF Oslo. 

Dette arrangementet har blitt en stor suksess hvor mange personer kan være med og 
det er en aktivitet som passer for mennesker i alle aldre. Vi håper at mange medlem-
mer vil være med oss. 

Båttur i Oslofjorden 28.august
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Bridgegruppa i aksjon. EKO-verdiene i prak-
sis. (Engasjement - Kunnskap - omsorg). Kom 
og spill med oss. Du ser vel hvor hyggelig vi 
har det.

Ta kontakt med Lars Tore Bjørkevoll,
telefon 481 59 250.
Vi spiller hver onsdag mellom kl 11 og 14.
Oppstart på nyåret blir onsdag 11. januar
kl 11:00.

BRIDGE

KURS • KURS • KURS • KURS • KURS

Nivå: lett (... être simple et naturel, c’est la 
plus grande difficulté...)
Start: mandag 16. januar 2023 kl. 10.45 
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer
(siste kursdag 27. februar) 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. 
Kursrom: «Annalund»
(Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge) 
Kurspris: kr 500,-
(Minst 4 deltakere/maks. 8 deltakere)
Påmeldingsfrist: 17. desember 2022
Betalingsfrist: 24. desember 2022
Avbestillingsfrist: 3. januar 2023
Påmelding/henvendelser/betaling skal skje
til kursleder: Willy Sørvang
Epost: willy.sorvang@gmail.com 
Tlf.nr.mobil: + 47 90 74 71 09,
Skype: willy.sorvang

Endringer med kurset kan forekomme og 
informasjon kommer fortløpende. Kursleder 
ordner smitteverntiltak mht bruk av mikrofoner
og plassering i kurslokalet. Ved evt sykdom
bes man å holde seg hjemme. All deltakelse
på kurs er på eget ansvar

Nivå: lett (... être simple et naturel, c’est la 
plus grande difficulté...)
Start: mandag 6. mars 2023 kl. 10.45 
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer
(siste kursdag 8. mai) 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. 
Kursrom: «Annalund»
(Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge) 
Kurspris: kr 500,-
(Minst 4 deltakere/maks. 8 deltakere)
Påmeldingsfrist: 14. februar 2023
Betalingsfrist: 21. februar 2023
Avbestillingsfrist: 28. februar 2023
Påmelding/henvendelser/betaling skal skje
til kursleder: Willy Sørvang
Epost: willy.sorvang@gmail.com 
Tlf.nr.mobil: + 47 90 74 71 09,
Skype: willy.sorvang

Endringer med kurset kan forekomme og 
informasjon kommer fortløpende. Kursleder 
ordner smitteverntiltak mht bruk av mikrofoner
og plassering i kurslokalet. Ved evt sykdom
bes man å holde seg hjemme. All deltakelse
på kurs er på eget ansvar

FRANSK LITTERATUR 1/2023 FRANSK LITTERATUR 2/2023
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SJAKK - Hver Onsdag

Oslo Hørselshemmedes 
Sjakklubb har plass til flere 
deltagere og holder på hver 
onsdag kl 13-00 - 17.00 i 
”Hørselens Hus” i Brynsveien 
13 (1.ste etasje).

Påmelding og nærmere
opplysninger ved kursleder
Dan Erik Løvås
e-post:  danerik@oslohlf.no
Mobil:  938 06 019



 
 

 

Returadresse: HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 


