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HLF OSLO feirer 100 års jubileum
i november
Den 17. november 2017 er det 100 år siden
det første lokallaget for hørselshemmede i
Norge ble stiftet her i Oslo. Dette skal
markeres på flere måter. Blant annet vil
Posten gi ut et eget frimerke i forbindelse
med jubileet.
Selve hovedmarkeringen vil bli et festmøte i
Oslo Rådhus fredag 17. november kl 18.00,
fulgt av en mottakelse i regi av Oslo
kommune. En rekke gjester vil bli invitert,
men i tillegg vil det være plass til ca 200 av
våre medlemmer.
Dersom du har lyst til å delta på jubileumsmarkeringen i Oslo Rådhus, kan du ta kontakt via mail: post@hlfoslo.no. Eller du kan
sende brev til HLF Oslo, Brynsv. 13, 0667
Oslo, og oppgi Navn, Adresse, Postnr og Tlf.
Frist for påmelding er fredag 28. april. Blir
det flere påmeldte enn vi har plasser, vil det
bli loddtrekning.

Fjellturen
Den tradisjonsrike og populære Fjellturen
er i år planlagt til Øigardseter Fjellstue på
Høvringen i Rondane.
Er du nysgjerrig, kan du ta en titt på deres
nettside www.oigardseter.com.
Vi tar sikte på 11. - 15. september. Detaljer
kommer neste utgave av Høreluren som
kommer litt før St.Hans.

Advokat?
HLF har fornyet sin kontrakt med advokatkontoret Lippestad.
Kontoret ledes nå av advokat Agnete
Sommerset. Advokatkontoret Lippestad
tilbyr HLFs medlemmer to timer gratis
rådgivning. Dersom det ytes bistand utover
de to timene, skal dette avtales skriftlig
mellom medlemmet og advokatkontoret.
Timeprisen er da kr 1.300 eks mva. Om du
videreformidler kontakt til Advokatkontoret
Lippestad på vegne av noen, så send navn,
adresse og telefonnummer til vedkommende
til post@advokatlippestad.no. Oppdrag som
kan være særlig aktuelle, er: rettsspørsmål
knyttet til fast eiendom, arbeidsrettslige
saker, erstatningssaker, yrkesskadesaker,
skifte/arv/testament, spørsmål knyttet til
NAV, spørsmål knyttet til rett om tilpasset
opplæring og hørselsrelaterte problemstillinger. Advokatkontoret Lippestad bistår
ikke i skatterettslige spørsmål.

Har du lyst til å gå tur i skogen og
marka sammen med andre hørselshemmede ?
Det er hyggelig å gå tur sammen med andre.
Derfor vil vi gjerne starte opp ei turgruppe i
regi av HLF Oslo Nord-Øst (åpen for alle
uansett hvor du bor).
Har du lyst til å være med, ta da kontakt med
Lars Tore Bjørkevoll, tlf. 481 59 250. Mail:
lars.tor.bjorkevoll@gmail.com

HLF Oslos hovedsponsor:
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Hæ? – hemmeligheter om hørsel
Kunnskap er makt! Men kunnskap pakket inn i
høytflygende fagspråk er ikke til nytte – og
heller ikke til glede for de fleste. Det samme
kan sies om overfladisk kunnskap.
Etter påske serverer Stein Thomassen diverse
hørselskunnskap på lettfattelig hverdagsspråk
selv om han går i dybden.
Alt foregår i Brynsveien 13, 1 etasje.

Tors 20 april kl 13.30-16.00
4 skjøre tannhjul
De fleste med nedsatt hørsel har 4 skader som
gjør det vanskelig å forstå hva folk sier (særlig i
støy). Det kan være veldig smart å få et innblikk
i hva disse er, hvordan de påvirker oss, og hva
vi kan gjøre med dem. Pris: 100 for HLF-medl og
for medfølgende nærpersoner, 200 for andre.
Likepersoner og tillitsvalgte går gratis. Kontant
betaling. Ingen påmelding, bare kom ☺

Tors 27 april kl 13.30-16.00
Et glass for mye ?
Mange ting kan medføre svimmelhet og dårlig
balanse. Det kan være veldig kjekt å få et
innblikk i hva de er, hvordan de påvirker oss, og
hva vi kan gjøre med dem. Pris: 100 for HLFmedl og for medfølgende nærpersoner, 200 for
andre. Likepersoner og tillitsvalgte går gratis.
Kontant betaling. Ingen påmelding, bare kom ☺

KURS: helgen 29 - 30 april
Hæ ?
Hittil har man ansett sensorinevralt eller nevrogent hørselstap som den mest vanlige hørselsnedsettelsen. Men nå seiler en konkurrent opp
på sidelinjen. Den kalles kokleær synaptopati
eller skjult hørselsnedsettelse. Som om ikke det
er nok, mener flere fagfolk at APD er ganske
utbredt blant eldre mennesker. Kurset tar en
grundig titt på disse typene.
Lør + søn, kl 11 - 15 (inkl lang pause). Ta med
niste eller kjøp på bensinstasjonen over gata.
Pris: 600 for HLF-medl og for medfølgende

nærpersoner, 900 for andre, 300 for likepersoner og tillitsvalgte. Kontant betaling.
Ingen påmelding, bare kom ☺

Tors 4 mai kl 13.30-16.00
Hvorfor sus og dur og piping?
Hva er tinnitus (øresus) og hyperakusis (lydoverfølsomhet)? Hva kommer det av og hvordan påvirker det oss? Pris: 100 for HLF-medl og
for medfølgende nærpersoner, 200 for andre.
Likepersoner og tillitsvalgte går gratis. Kontant
betaling. Ingen påmelding, bare kom ☺

Tors 11 mai kl 13.30-16.00
Nyte musikk med høreapparat ?
Hvorfor synes mange at det er forferdelig å
høre musikk med høreapparater? Og hva kan
man gjøre med det? Pris: 100 for HLF-medl og
for medfølgende nærpersoner, 200 for andre.
Likepersoner og tillitsvalgte går gratis. Kontant
betaling. Ingen påmelding, bare kom ☺

KURS: helgen 13 - 14 mai
Takle tinnitus og nedsatt lydtoleranse
Temmelig mange mennesker hører lyder som
feks sus, pip, dur eller annet, selv om det ikke
er slike lyder rundt dem. Og mange synes at
lyder har blitt sterkere enn de var før, og at
visse lyder er blitt plagsomme.
De fleste bryr seg ikke så mye om dette, men
noen synes det er forferdelig. Hva er det som
foregår i hørselen, hvorfor blir noen plaget, hva
kan man gjøre med det, og finnes det behandling (i Oslo-området)?
Kurset går grundig inn på årsaker, virkemåte og
behandling.
Lør + søn, kl 11 - 15 (inkl lang pause). Ta med
niste eller kjøp på bensinstasjonen over gata.
Pris: 600 for HLF-medl og for medfølgende
nærpersoner, 900 for andre, 300 for like–
personer og tillitsvalgte. Kontant betaling.
Ingen påmelding, bare kom ☺
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Diverse aktiviteter og kurs
Fransk
Nytt franskkurs med Willy starter siste mandag
i august. Nærmere info kommer i neste nr av
Høreluren litt før St.Hans. Eller du kan kontakte
Willy på epost willy.sorvang@gmail.com

iPad
En rekke iPad-kurs vil starte i begynnelsen av
september. Detaljer kommer i neste nr.

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

Billedvev 2/2017
Nivå: Nye / øvede
Start: Tirsdag 4. april kl. 10.00
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 10 tirsdager à 4,5 timer.
Pris: kr 200,- for HLF-medl./ kr 500,- for andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M. Hauger)
Antall deltakere: min 6 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Solli Plass
Påmeldingsfrist: 27. mars
Påmelding: Ada Spæren, tlf. 950 58 677, epost:
ada.sparen@gmail.com

Kultur og kunsthistorie i kirkene
1/2017
Fremmøte-adresse: Uranienborg kirke ovenfor
Uranienborg skole, Uranienborgveien, Briskebytrikken stopper utenfor Uranienborg skole og i

Holtegaten. Evt. Helsfyr-Aker Brygge-bussen
med holdeplass i Skovveien og Josefines gate.
Teleslynge finnes i Uranienborg kirke og
benyttes under foredragene, mens HLFs guideslyngesekk medbringes for bruk under
omvisning (med forbehold). Si gjerne i fra på
forhånd om slik behov/ønske til menighetskontoret eller Ada Spæren 950 58 677.
Det er ingen forhåndspåmelding til arrangementene. Programmet avsluttes senest kl.
13.00 (bortsett fra søn 12 juni).
Etter programmet kan de som har lyst og
anledning være med på felles lunsj. Lunsj er
ikke inkludert i prisen.
Velkommen!
Torsdag 11. mai:
«Frognerparken»
Vi møter i Uranienborg kirke kl. 10:00.
Kunsthistoriker Linken Apall-Olsen viser bilder
og forteller om området rundt Frognerparken.
Deretter går turen til Vigelandsmuseet og selve
parken. Husk varme klær og godt fottøy.
Søndag 11. juni:
«Holmsbu billedgalleri»
Etter høymessen i Uranienborg kirke kl.11:00
går turen til Holmsbu billedgalleri. Museet
ligger i vakre omgivelser, og har faste samlinger
av Henrik Sørensen, Thorvald Erichsen og Oluf
Wold-Thorne, i tillegg til skiftende sommerutstillinger. Ta gjerne med kaffe og nistekurv –
kanskje litt ekstra til de som ikke har med.
Avreise med buss fra Uranienborg ca. kl. 13:00.
Vi er tilbake senest kl. 18:00.
OBS: Det er ønskelig med påmelding til denne
turen til Holmsbu 11. juni. Send epost til:
eirikmills@gmail.com
- * -
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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. Ta
gjerne med gevinst til lotteriet! Det er likepersoner til stede, og de selger også batterier.
Det bestilles skrivetolk til møtene våre. Alle
møtene holdes i lokalene våre i Brynsveien 13.
Velkommen!
Styret i HLF Oslo Nord-Øst for 2017, valgt på
årsmøtet 15. februar:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vararepr. 1
Vararepr. 2
Vararepr. 3

Knut Magne Ellingsen
Ole A. Hansen
Kari Dahl
Ole A. Hansen
Vibecke Longva
An-Dorthe Johannesen
Kari Falck
Arne Jensen
Bjørg Kampestuen-Berntzen

og historiske punkter under kampen om
Tungtvannet – og til Rjukan.
Her kjører vi rett til Vemork, der ny buss skal ta
oss de siste meterne opp til museet kl.12.00.
Her får vi en interessant orientering i ca. 30
min. og rusler så rundt for å se på utstillingene
før vi samles for å se en film kl.13.30.
Lunsj blir servert i Café Vemork kl.14.00.
Kl.15.00 går det buss tilbake til vår buss på
parkeringsplassen.
Returen går Tinnsjøveien
Meheia, Drammen og hjem.

via,

Notodden,

Pris for medlemmer og 1 ledsager kr. 400,- pr.
person, andre 760,- pr. person.
Vennligst meld deg på til
Johannesen innen fredag 21. april.

An-Dorthe

e-mail: an-dorth@online.no eller SMS til mobil
915 50 671.

Onsdag 29. mars kl 18.00

Oppgi navn, tlf. nr. og hvilket lag du tilhører.

Åpent møte onsdag 29. mars kl 18.00. Da er
temaet Tinnitus (øresus) ved Stein Thomassen.
Hva er det, og hva kan man gjøre hvis man
synes dette er ganske plagsomt?

Deretter kan du innbetale til konto nr
0530 24 97550.

Lørdag 6. mai
kan du være med HLF Oslo Syd-Vest og HLF
Oslo Nord-Øst på tur med Finn Carlsen Turistbusser til «Historiske Rjukan»

Avreise fra Bussterminalen i Oslo kl. 09.00
Turen går først ut Drammensveien og første
stopp blir på Langebru Gjestegård der vi får
kaffe og rundstykker. Deretter fortsetter turen
mot Kongsberg.
Variert og trivelig vei over Bolkesjø, Gransherad, langs Tinnsjøen, Mæl – betydningsfulle

Høreluren 2017 nr 2 side 6

Formiddagstreffen (tidl. Seniortreffen)
Velkommen til Formiddagstreffens møter og
turer.

Onsdag 14. juni kl 09.00

Som før, veksler vi på å ha møter i Brynsveien
13 og å dra på tur.

Tur til Hurdal, en liten bygd med store
muligheter og sjeldne severdigheter. (Se et par
sider lenger ut i bladet.)

Vi minner om turen til Briskeby 19. april. Og 14.
juni drar vi på en aldeles ny tur, spesiallaget for
Formiddagstreffen! Bli med til vakre Hurdal!

Møt opp på bussterminalen i god tid før 09.00.

Det bestilles skrivetolk til møtene på Bryn. Der
vil det i tillegg til annonserte kåserier, bli
servert en enkel lunsj. Det er fint om du tar
med en liten ting til utlodning.

Turen inkluderer omvisning på Garsjø skysstasjon/bygdemuseum med kafferast og noe å
bite i. Besøk i Økolandsbyen i Hurdal, velsmakende lunsj på Kjøkkenhagen og omvisning
i et lite og vakkert ortodoks kloster.

Inngangspenger kr. 50,-.

Hjemme ca kl 18.

Onsdag 19. april kl 09.00

Turen koster kr 300,-. for medlemmer, for
andre kr 625,-. (medlemmer sponses med kr
325 ,-.)

Tur til Briskeby, HLF’s skolested i Lier utenfor
Drammen. (Se neste side)
Vi reiser med tog L 13 fra Oslo S kl 0919 (spor
5). Møt opp i god tid og kjøp selv billett til
Brakerøya stasjon. ( pris en vei: Voksen kr. 105,, Honnør kr. 53,- )
Togturen tar en halv time. På Brakerøya stasjon
tar vi taxi videre til Briskeby skole, adresse
Ringeriksveien 77, 3402 Lier. ( 50 – 60 kr. pro
pers, avhengig av antall passasjerer.) Ingrid vil
forhåndsbestille taxi.
Lunsj på skolen (kr. 100,-).
Påmelding innen 5.april 2017 til Ingrid Tvedt
Evensen, mobil 470 56 268 eller e-post
ingridtvedt.evensen@gmail.com
Si fra ved påmeldingen til Ingrid om du skal
kjøre med privatbil.

Onsdag 24. mai kl 12.00
Kåseri i Brynsv. 13: Professor Aud V. Tønnesen,
dekan ved Det teologiske fakultet, forteller om
Ingrid Bjerkås: Motstandskvinnen som ble vår
første kvinnelige prest.

Påmelding innen 25.05. til Liv Bergan, mobil
456 14 447 eller epost loddb@online.no
Innbetaling til konto 7066.05.10360 (Formiddagstreffen, HLF, Brynsv. 13).
*
Hilsen Liv, Thor, Grethe, Kari, Knut, Inger,
Ingrid, Jarl-Frode og Edel
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Tur til HLF Briskeby
Kronjuvelen HLF Briskeby
HLF’s kronjuvel, HLF Briskeby, fylte 60 år for noen måneder siden. Da kunne vi lese i «Din Hørsel»
om skolens historie og betydning. Uttrykket HLF’s kronjuvel kom i en kronikk skrevet av en tidligere
elev. HLF Briskeby er i dag en videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede. Skolen
ligger vakkert til i Lier.

Formiddagstreffen er ønsket hjertelig velkommen til å besøke skolen 19. april 2017.
Vi er ventet kl 1000 for å få en orientering om skolen og hva de jobber med. I tillegg blir vi vist et lite
knippe av filmene deres.
Kl 1130 spiser vi lunsj i skolens kantine.
Kl 1200 blir det omvisning : inn i klasserom og hybelbygg, samt andre lokaler som kan være aktuelle.
Noen av oss husker kanskje tilbake til den tiden da en liten skole lå i bydelen Briskeby på Majorstuen
i Oslo (derav navnet). Nå kan vi glede oss over en veletablert videregående skole, kurs og
rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede. Her er mye kompetanse samlet.
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Tur til Hurdal
SKYSSTASJON – ØKOLANDSBY – ORTODOKS KLOSTER
i samme bygd.
Formiddagstreffen har bestilt Finn Carlsens busser til å lage denne turen spesielt for oss, med
innspill fra lokale kjentfolk.
Garsjøen er en av mange ødegarder i Hurdal som ble tatt opp igjen av finner på 1600 tallet. Det står
i dag tre hus fra 17-1800 tallet på gården. Det er Hurdal Historielag som disponerer størstedelen av
skysstasjonen i dag, og det er samlet en stor mengde gammelt husgeråd i de ulike bygningene. Her
får vi servert kaffe og «Tjukke snipper».
Husene i Økolandsbyen er Aktivhus, bygget ut fra prinsipper som våre forfedre kjente og jobbet på
lag med. Stein magasinerer varme fra vedovnen i lang tid. Naturlig trefiber isolerer mot vinterkulda.
Solstråler har energi som kan brukes til noe. Og det er mulig å kle husene med materialer som ikke
trenger å behandles med kjemikalier.
Kjøkkenhagen, som er tilknyttet Økolandsbyen, åpnet januar 2016. Her inntar vi vår lunsj. Under
mottoet "ærlig mat" tilbyr de en fristende lunsj med økologiske råvarer - mange av dem lokale.
Kjøkkenhagen har egen, vedfyrt bakerovn som kan produsere flere hundre brød i døgnet. Du kan
også kjøpe med deilig bakst hjem.
Ortodoks kloster
Hellige Trifon Skita i Hurdal er et lite kloster tilknyttet Den ortodokse kirke i Norge – Hellige Nikolai
Menighet. Et vakkert sted, rikt utsmykket, der Fader Johannes viser oss rundt og forteller om stedet.
Vi kan handle bivokslys og litteratur. Klosteret tar gjerne mot en liten gave i kollektbøssen. Fulle av
inntrykk, drar vi tilbake til Oslo, nå på vestsiden av Hurdalsjøen.
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Yrkesaktivt Forum

Yrkesaktivt Forum er en nyetablert møteplass for oss mellom 35 til 60 år og oppover. Noen jobber
og andre ikke. Men alle har vi mer eller mindre en utfordring med hørsel i hverdagen. Derfor er det
viktig å møtes for å dele erfaring eller få litt påfyll om emnet, samt vite at vi er flere.
Etter en prøve-oppstart i 2016 som var vellykket, inviterer vi nå til 6 møter i 2017.
Tema er variert og vi håper det er av interesse for alle våre medlemmer. Det vil komme en reminder
foran hvert møte, men merk dere datoene allerede nå.

PROGRAM 2017
Vårhalvåret:
•
•

Torsdag 27.04. - Tekniske hjelpemidler i arbeidslivet – nærmere informasjon senere.
Torsdag 15.06. - Katharine Cecilia Williams er psykologspesialist og har vært ansatt ved
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse. Tema: Utbrenthet og
mestringsstrategier.

Høsthalvåret:
•
•
•

Torsdag 21.09. - Tema ikke klart enda.
Torsdag 26.10. - Tema ikke klart enda.
Torsdag 23.11. - Tema ikke klart enda.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen. For påmelding send en e post til:
arbeidslivforum@outlook.com – kontaktperson: Wivian Thunestvedt.
Navn og hvilken dato du vil være med.
Siden det ikke er alle medlemmene som er registrert med e-post adresse, en liten opplysning:
Ønsker dere å få del i info og invitasjon til våre møter, send oss en e post på
arbeidslivforum@outlook.com
Noe praktisk informasjon:
Møtestedet er på HLF Hørselens Hus på Brynseng (Brynsveien 13 ). Kort vei fra T-bane og Buss.
Tidspunkt: Kl.18.00 – 20.00

Vennlig hilsen Arbeidslivsutvalget
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Vil du bli med på Cruise i Karibien i februar 2018 ?
OBS: Svarfrist er 20. april
HLF Oslo inviterer til cruise i Karibien i februar 2018. Avreise blir fra Fort Lauderdale lørdag 17.
februar og vi skal besøke Bahamas, Dominikanske Republikk og St. Thomas pluss et par avslappende
dager til havs. Ankomst tilbake til Fort Lauderdale og hjemreise blir lørdag 24.februar.
Prisene pr.person i dobbel lugar er NOK 6.950,- i innvendig lugar, NOK 8.450,- i utvendig lugar og
NOK 9.970,- i lugar med balkong. Prisen innebærer valgt lugar, alle måltider, 24 timers romservice,
underholdning, de fleste aktiviteter, alle skatter og avgifter og tips til mannskapet. I tillegg kommer
eventuelle turer på de tre stedene vi skal besøke.
Vi regner med avreise fra Oslo fredag 16.februar slik at vi får en overnatting i Fort Lauderdale før vi
går om bord. Den må betales ekstra. I tillegg kommer flyreisen t/r Fort Lauderdale. Der er det ikke
klart hvilke priser som gjelder ennå, men vi må nok regne med mellom fem til åtte tusen pr. person.
Om noen ønsker å forlenge oppholdet i Florida vil det være anledning til det.
Vi reiser med Celibrity Summit, som tilhører Celibrity Cruises. De tilbyr en førsteklasses
cruiseopplevelse gjennom høy kvalitet, utsøkt design, romslige lugarer, eleganse, høflighet, et
prisbelønnet kjøkken og enestående service.
Reiseleder blir Knut Magne Ellingsen som har vært på en rekke cruise tidligere.
Interesserte må ta kontakt med reiseleder på mail: knutma-e@online.no - eller adresse: Sagstuveien
5 a, 0976 Oslo. Frist 20.04.17. Alle interesserte vil bli invitert til et orienteringsmøte før endelig
avgjørelse blir tatt.

Mindfulness-kurs

Mindfulness-kurset som vi arrangerte i høst, var en stor suksess. Bladet Din Hørsel hadde nylig en
omfattende omtale av kurset, så du har sikkert sett hva det gikk ut på. Ellers kan du jo ta en titt på
nettsiden til instuktøren: www.mindfulliving.no
Siden kurset fikk så gode tilbakemeldinger, har mange har spurt om det blir flere slike kurs. Og ja,
det blir det! 8 onsdag ettermiddager i oktober og november. Prisen blir ca 2600, og det er omtrent
halv pris av hva man vanligvis betaler for slike kurs. Detaljert info kommer i neste nr av Høreluren,
altså litt før St.Hans.
Vil du sikre deg plass allerede nå, kan du kontakte oss på epost lyttefuglen@outlook.com
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Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene?
Veiledningskontoret (Brynsveien 13, 1 etg) hver onsdag og fredag kl 10.00 - 13.00
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, onsdag
og fredag kl. 10 - 13, sende sms til 974 07 430 eller sende e-post til post@hlfoslo.no

Kontoret
Åpent man, ons og fre kl 10.00 – 13.00.
Adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo – Nærmeste T-bane og busstopp: Brynseng
Tlf: 974 07 430 – Sms: 974 07 430 – Epost: post@hlfoslo.no
Gå av på Brynseng. Gå på venstre side av Østensjøveien i retning av byen (vestover) helt til du
kommer til Brynsveien som stikker inn mot venstre.
10-20 meter inn i Brynsveien ser du inngangsdøren vår på din venstre side.
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