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Kontorets åpningstider: 

Mandag, onsdag, fredag     –     kl 10 - 13 

Tlf: 974 07 430   –   Sms: 974 07 430   –   Epost: post@hlfoslo.no 

Adr: Brynsveien 13, 0667 Oslo   –   Nærmeste T-bane og busstopp: Brynseng 

Gå av på Brynseng. Gå langs Østensjøveien i retning av byen helt til du kommer til 
Brynsveien som stikker inn mot venstre. Gå inn Brynsveien. Etter 10-12 meter ser du 
inngangsdøren vår på din venstre side. Ta også en titt på kartet bak i bladet. 

HLF Oslo HØRELUREN 
2016 - nr 4  (okt - des) 
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Kurs  –  nettbrett og data 

Fordeler hos oss: 
 Små klasser (max 10 

deltakere). 

 Rolig tempo og mye 
repetisjon. 

 Holder oss til det 
som er viktig. 

 Bruker lettfattelig 
hverdagsspråk. 

 Prater høyt, tydelig 
og rolig. 

 Bruker teleslynge og høyttaler. 

 Alt vises på storskjerm. 

 Tålmodig kursinstruktør. 

Sted 
Brynsveien 13, 1 etasje (rullestolvennlig). 

Varighet:  
1 gang pr uke i 5 uker om ikke annet er oppgitt. 
Hver kursdag er ca 2,5 timer medregnet pauser. 

Påmelding og info 
epost: post@ipadkurs.no, sms: 400 48 393 eller 
brev: HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo. 

Forutsetninger for alle trinnene:  
1. Din iPad må være av fabrikat Apple. 
2. Din iPad må være operativ (den må være 

satt opp og klar til bruk). 
3. Din iPad må også være satt opp til å motta 

og sende epost via iPadens Mail-app, og 
sending av epost må fungere andre steder 
enn bare hjemme hos deg selv. 

4. Du må vite hva ditt Apple-passord er. 

Hjelp i forkant av kurset 
Hvis punkt 2, 3, eller 4 ikke er i orden, kan vi 
hjelpe. Hjelpen koster 50 pr påbegynt kvarter. 
Det er bare å møte opp og vente på tur tors 
20/10 og tirs 25/10 mellom 12.00 og 15.00. 

iPad Senior - trinn 1 

For absolutt nybegynnere. Hovedmålene er å 
kunne besvare epost, bli god til å bruke fing-
eren på skjermen, rette opp skrivefeil, og bli litt 
kjent med iPadens typiske måte å fungere. 

Hva du lærer:  

 Nøyaktig bruk av fingrene. 

 Grunnleggende bruk av skjermens tastatur. 

 Lese epost og besvare den. 

 Ta bilder og vise dem fram. 

 Bli litt kjent med noen enkle apper, f.eks. 
nyheter, værmelding, tlf-opplysning. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.150 for andre. 

Oppstart: Velg mellom flere muligheter: 

 Ons 2 nov kl 11.30 (5 onsdager). 

 Tors 3 nov kl 14.00 (5 torsdager). 

 Fre 4 nov kl 11.30 (5 fredager). 

iPad Senior – trinn 2 

Hovedfokuset er nå på å kunne sende epost til 
hvem som helst og å bli brukbart kjent med 
nettleseren Safari og dens mange forvirrende 
finesser. Vi repeterer også viktige ting fra tr 1. 

Forkunnskap: Du bør klare å besvare epost, og 
du bør være noenlunde presis med fingeren. 

Hva du lærer:  

 Repetere de viktige tingene fra trinn 1. 

 Bruke internett (Safari) (bl.a. finne rute-
tider for buss og T-bane). 

 Mer avansert bruk av epost (Mail-appen). 

 Bedre kjent med tastatur og skriving. 

 Holde orden på bilder. 

 Diverse. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.150 for andre. 

Oppstart: 

 Tirs 1 nov kl 11.30 (5 tirsdager).  
 

Facebook på iPad 

Lær å bruke Facebook-appen som er på iPaden. 

Forkunnskap: Du bør være noenlunde presis 
med fingeren, klare å rette skrivefeil, klare å 
besvare epost, og være en aning kjent med 
fotografering og fremvisning av bildene du har. 
Du bør kort sagt beherske de tingene vi lærte 
på nybegynnerkurset iPad Senior - trinn 1. 
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Hva du lærer:  

 Repetere de viktige tingene fra trinn 1. 

 Bruke Facebook-appen. 

 Følge med på hva dine venner skriver. 

 Følge med på interesse-grupper. 

 Forstå konsekvensene av å trykke på Liker. 

 Kommentere ting andre har skrevet. 

 Publisere egne tanker og bilder. 

 Diverse. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.150 for andre. 

Oppstart: 

 Tirs 1 nov kl 14.00 (5 tirsdager). 

Andre iPad-kurs 

For eksempel trinn 3, 4 og 5.  
Mer info hos www.ipadkurs.no 

Macbook  (Apple sin PC) 

Har du hatt vanlig PC og gått over til Mac?   
Og synes det er litt forvirrende?  
Mer info hos www.ipadkurs.no 

 

 
 

Kurs  –  diverse 

Bridge 

Det er plass til flere spillere i bridgegruppa.  
Hjernetrim kan vi alle trenge og hvorfor ikke ha 
det morsomt samtidig? Det er god stemning i 
bridgegruppa, og praten går livlig i kaffepausen. 
Gruppa møtes hver fredag mellom kl 11-15 i 
Hørselens Hus i Brynsveien 13, Oslo. 
Vi håper at dette kan være noe for deg? Ta 
kontakt med Kari Lilleøien på tlf 950 63 159 
eller e-mail: kar-s-li@online.no  

Spansk - Nivå: nybegynner 

Lærebok: Mundos 1 
Kursleder: Astrid Hernholm 
Pris: 700 for HLF medlemmer, 1.100 for andre 
Kursstart: mandag 17. oktober kl.13.00-15.00 
Kursadresse: Brynsveien 13 
Varighet: 7 mandager à 2 timer 

Påmeldingsfrist: mandag 3. oktober 
Kontaktperson: An-Dorthe Johannesen 
an-dorth@online.no eller mobil 915 50 671 
Arrangør: HLF Oslo Nord-Øst 

Billedvev  3/2016 

Nivå: Nye / øvede 
Start: tirsdag 20. september 2016 kl. 10.00 
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30 
Varighet: 10 torsdager à 4,5 timer. 
Pris: kr 600,- for HLF-medl./ kr 1.000,- for andre 
Lærebok: Billedvev i rammevev (M. Hauger) 
Antall deltakere: min 6 /maks 8 
Kurssted: Nær Solli Plass på Skøyen 
Påmeldingsfrist: 2. september 2016 
Påmelding/henvendelser skal skje til kursleder 
Kursleder/kontaktperson: Torunn Syversen, tlf. 
916 05 867, epost: post@torunnsyversen.no 
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Kultur og kunsthistorie i kirkene  
2/2016 

 Kultur og kunsthistorie i kirkene 
fortsetter:  
Vi velger å besøke kirker og 
steder Uranienborg menighet 
inviterer til. Programmet er i 
skrivende stund ikke ferdig, kun 
datoene er valgt, derfor anbe-
fales ved interesse å se selv på 
hjemmesidene til Uranienborg 
menighet eller kontakte HLF 
Oslos studieleder: 

Uranienborg menighet:  
kontor-tlf. 23 62 90 80   
og deres hjemmesider:   
www.uranienborgkirke.no 

HLF Oslos kontaktperson:   
Ada Spæren (studieleder), tlf.nr.: 950 58 677 / 
epost: ada.sparen@gmail.com  

Høstens arrangementsdato:  
Torsdag 6. okt. og torsdag 17. nov. Tidspunkt 
kl. 10.00 hver gang. 

Fremmøte-adresse: Uranienborg 
kirke ovenfor Uranienborg skole, 
Uranienborgveien, Briskeby-trikken 
stopper utenfor Uranienborg skole  
og i Holtegaten. Evt. Helsfyr-Aker 
Brygge-bussen med holdeplass i 
Skovveien og Josefines gate.  
Se ellers hva som oppgis i høstens 
program fra Uranienborg menighet. 

Teleslynge finnes i Uranienborg kirke 
og benyttes under foredragene, mens 
HLFs guideslyngesekk medbringes for 
bruk under omvisning (med forbe-
hold). Si gjerne i fra på forhånd om 

slik behov/ønske til menighetskontoret eller 
Ada Spæren 950 58 677.   
Ellers er påmelding ikke nødvendig til 
Uranienborg menighet. 

 

HLF Oslo Nord-Øst 
HLF Oslo Nord-Øst sine åpne møter er, som 
navnet sier, åpne for alle. Vi har lett servering 
og loddsalg med trekning av gevinster. Det er 
likepersoner til stede, og de selger også 
batterier. Det bestilles skrivetolk til møtene 
våre. Ta gjerne med gevinst til lotteriet!  

Velkommen! 

Onsdag 28 september  kl 1800 

Åpent møte. Vi får besøk av Leif Gjerland med 
kåseriet «Oslos elleve byer» der han forteller 
om Oslos byutvikling på en ny og morsom 
måte. 

Onsdag 26 oktober  kl 18.00 

Åpent møte. I Oslo er det rundt 170 statuer av 
navngitte personer, og bare ca 20 av disse er av 

kvinner. Anne Sundby tar oss med på en 
«vandring» til disse statuene. 

Onsdag 30 november  

Julemøte. I år blir det underholdning, sang og 
spill med Kari Svendsen. Det blir ekstra god 
servering og loddsalg. Pris kr 50.   
Bindende påmelding innen 20.11. til e-post: 
karidahl43@gmail.com eller sms til 959 07 413, 
ikke på telefon. Begrenset plass. 

Onsdag 25 januar  

Vi gjør også allerede nå oppmerksom på møtet 
vi skal ha på nyåret. Da får vi besøk av audio-
pedagogene på Smestad som forteller litt om 
hvilke tjenester de tilbyr. 
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Formiddagstreffen (tidl. Seniortreffen) 
Høstprogrammet fortsetter med 3 formiddags-
møter i Brynsveien 13.   
Inngangspengene er fremdeles kr 40 pr. person. 

Onsdag 19. oktober kl 1200 

Kåseri: «33 utrolige nordmenn» 

Webjørn Svendsen Espeland forteller fra sin 
bok om 33 elleville nordmenn: Hvordan klarte 
Norges største skjørtejeger å forlove seg med 
mer enn 400 kvinner? Hvorfor kjøpte Ole Bull 
150 hvite flosshatter for å redde sin egen stat i 
USA? Osv.  
Inngangsbillett kr 40. Vennligst ta med en ge-
vinst til loddsalget. Det må ikke være 200 par 
sokker eller 50 bløtkaker, for å holde oss til Ole 
Bulls eskapader. 

Onsdag 16. november kl 1200 

Kåseri: «På sporet av familien»  
Liv Marit Haakenstad er slektsforsker og har 
skrevet flere bøker om hvordan man kan finne 
tilbake til sine forfedre. Nøkkelord er kilder, 
arkiv, oppslagsverk. Det kan bli en langvarig 
prosess, men spennende og nesten alltid full av 

overraskelser. Man blir på en måte aldri ferdig. 
Live Marit Haakonsens bok "På sporet av 
familien" er pensum ved studiet av slekts-
gransking ved Høgskolen i Volda.  
Inngangsbillett kr 40 Og en gevinst til lodd-
salget. 

Onsdag 14 desember kl 1200 

Kåseri: «Kunsten å være kirke» 

Knut Erik Tveit er kulturrådgiver i Oslo bispe-
dømme. Han vil først fortelle om kirken, 
kunsten og kulturen. Deretter svare på spørs-
mål. Det pleier å være mange, og noen ganger 
ganske uventede. Men stoffet er jo også 
spennende og grenseløst stort.  
Etter pausen er det servering i adventens tegn. 

* 

Dette er vårt siste møte i 2016. Vi håper våre 
lesere har hatt glede av høstens program og ser 
frem til nye sammenkomster og turer i 2017. 

En riktig hyggelig jul ønsker 

Liv, Thor, Edel, Grethe, Kari, Ingrid,  
Jarl Frode, Inger og Knut 
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Returadresse:  HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 

Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene? 

Kom innom Veiledningskontoret (Brynsveien 13, 1 etg)  
Åpent hver onsdag og fredag kl 10.00 - 13.00 

En likemann/hørselshjelper vil med sin skolerte brukerkunnskap kunne hjelpe deg med høre-
apparatene 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, 
onsdag og fredag kl. 10 - 13, sende sms til 974 07 430 eller sende e-post til post@hlfoslo.no 
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