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HØRELUREN
2017 - nr 3 (juli-oktober)

HLF Oslo
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HLF OSLO inviterer til

ÅRETS FJELLTUR 2017
ØIGARDSETER FJELLSTUE
www.oigardseter.no / tlf.nr. 61 23 37 13
N-2673 HØVRINGEN

FRA MANDAG 11. SEPT. TIL FREDAG 15. SEPT. 2017
4 DØGNS OPPHOLD
•
•
•
•
•
•
•
•

rom m/oppredning, dusj, wc, tlf., tv
salonger, bar, dans med musikk
helpensjon fra mandag lunsj til fredag frokost
informasjonsmøte /velkomstdrink etter middag 1.dag
godt merkede stier på Høvringen
besøk HEIDAL YSTERI fredag
stopp underveis hos DaleGudbrand mandag
evt. mat/drikke underveis ikke inkludert

Buss tur/retur Oslo – Øigardseter Fjellstue med stopp underveis
Fremmøtested Oslo Bussterminal mandag11. sept.AVREISE kl 9.00
Kjøretid fra Oslo til Øigardseter minst 4,5 timer
•
•
•
•

dobbeltrom
enkeltrom
dobbeltrom
enkeltrom

HLF-medlem pr. person kr 4.520,HLF-medlem pr. person kr 5.000,til ikke-medlem pr. person kr 4.970,til ikke-medlem pr. person kr 5.450,-

Påmelding: se neste side
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FJELLTUREN, fortsettelse…

Frist påmelding: 23. juni 2016
Etter påmelding og plasstildeling, vil brev/giro bli sendt deltakerne, med
betalingsfrist 1. juli 2016 (OBS: ikke betal før du har fått bekreftet plass).
Avbestillingsfrist 10.juli. Ved ev. avbestilling etter denne dato, vil innbetalt turpris
ikke bli refundert. KONTAKT: Ada Spæren, mobil/sms 950 58 677.

…………………………………………………………………………………………………
Påmelding sendes pr e-post til HLF Oslo ved: ada.sparen@gmail.com – mrk. ”Årets fjelltur”

NAVN: ___________________________________________________________________________________

E-POST-ADR: ___________________________________________________________________________

ADRESSE: _______________________________________________________________________________

Tlf./Mobil: _____________________

Navn pårørende: __________________________________________________________________________

Tlf./epost: ________________________________________________________________________________

Deltagelse og reise er på eget ansvar / Evt reiseforsikring må besørges selv.
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Fokus på hørsel
Kunnskap er makt!
I høstferien kan du lære om hørsel på
lettfattelig hverdagsspråk selv om vi går i
dybden. Alt foregår i Brynsveien 13, 1 etasje.

Pris: 100 for HLF-medl og for medfølgende
nærpersoner, 200 for andre. Likepersoner og
tillitsvalgte går gratis. Kontant betaling. Ingen
påmelding, bare kom ☺

Ulike typer hørselsnedsettelse

Et glass for mye ?

Foredrag – man 2 okt kl 13.30-16.00

Foredrag – ons 4 okt kl 13.30-16.00

Nedsatt hørsel kan komme av mange ulike ting.
Mest vanlig er nok alder og støy. Dessuten kan
graden av hørselsnedsettelse varie mye fra
person til person. Det samme gjelder hvilke
følge-problemer man kan få, f.eks lydoverfølsomhet, balanseproblemer, anspente
muskler (skulder / nakke / kjeve), nedstemthet.

Hørselsorganet og balanseorganet henger
faktisk sammen. 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.

Kurset fokuserer på årsaker, virkemåte, konsekvenser og behandling.
Pris: 100 for HLF-medl og for medfølgende
nærpersoner, 200 for andre. Likepersoner og
tillitsvalgte går gratis. Kontant betaling. Ingen
påmelding, bare kom ☺

Høreapparater
Foredrag – tirs 3 okt kl 13.30-16.00
Hvordan fungerer egentlig høreapparater? Hva
bør jeg vite for å få god nytte av dem? Hva kan
de hjelpe meg med, og hva kan de ikke?
Hvordan blir de tilpasset til akkurat min hørsel?
Hvordan kan jeg best formidle lytteproblemene
mine til audiografen som skal stille inn høreapparatene mine?

Pris: 100 for HLF-medl og for medfølgende
nærpersoner, 200 for andre. Likepersoner og
tillitsvalgte går gratis. Kontant betaling. Ingen
påmelding, bare kom ☺

Nyte musikk med høreapparat ?
Foredrag – tors 5 okt kl 13.30-16.00
Mange synes det er forferdelig å høre musikk
med høreapparater. Hva kan gjøres for å få en
bedre musikkopplevelse med høreapparater?
Pris: 100 for HLF-medl og for medfølgende
nærpersoner, 200 for andre. Likepersoner og
tillitsvalgte går gratis. Kontant betaling. Ingen
påmelding, bare kom ☺

Takle tinnitus og nedsatt lydtoleranse
Kurs – helgen 21-22 oktober
Mer info i neste nummer.
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KURS – data, epost og internett
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
Brynsv. 13, 1 etg. 5 min sakte gange fra Brynseng T-bane og bussholdeplass. Ingen fornuftige
parkeringsmuligheter. Rullestolvennlig.

Varighet:
1 gang pr uke i 5 uker. Hver kursdag er på 3
økter a snaue 40 min varighet. Pauser kommer i
tillegg. (På kursene som begynner kl 10.45, er
første pause 25 min lang for å få tid til å lunsj.)

Pris:
Se de enkelte kurs. Hvis du ønsker å repetere et
trinn du har gått de siste 12 mndr, er det ½ pris.
Kontant betaling på kursdag nr 2. Dermed får
du godt innblikk i hvordan undervisningen er,
og slipper å betale hvis du ikke ønsker å
fortsette. OBS: Utforsker-kurs for iPad og for
Mac har andre rabatt-regler.

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

Forutsetninger for alle trinnene:
1.
2.
3.

4.

Din iPad må være av fabrikat Apple.
Din iPad må være operativ (den må være
satt opp og klar til bruk).
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.
Du må vite hva ditt Apple-passord er.

4/9, tirs 5/9, ons 6/9, tors 7/9 mellom
12.00 og 15.00.

iPad Senior - trinn 1
For absolutt nybegynnere. Hovedmålene
er å lære å besvare epost, bli god til å
bruke fingeren 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 skjerm-tastaturet.
• Lese epost og besvare den.
• Ta bilder og vise dem fram.
• Bli litt kjent med noen enkle apper, feks
nyheter, værmelding, tlf-opplysning.
Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.050 for andre.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Ons 13 sept kl 10.45 (5 ons, men ikke 4/10)
• Tors 14 sept kl 13.30 (5 tors men ikke 5/10)

iPad Senior – trinn 2
Hovedfokuset er nå på å kunne sende epost
(inkl bilder) til hvem som helst. Og bli litt bedre
kjent med noen andre viktige apper på iPaden.
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.
• Mer avansert bruk av epost (Mail-appen).
• Bedre kjent med tastatur og skriving.
• Bedre kjent med Bilder-appen.
• Safari-appen (internett) på helt grunnleggende nivå.
• Diverse.
Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.050 for andre.
Oppstart:
• Tirs 12 sept kl 13.30 (5 tirs, men ikke 3/10)

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 mandag

iPad Senior – trinn 3
Hovedfokuset er nå på å bli enda bedre kjent
med nettleseren Safari og dens mange for-
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virrende finesser, samt å oppdage noen andre
nyttige apper, feks finne rutetider for buss og Tbane, og lese bøker på iPaden. Vi repeterer
også viktige ting fra tr 2.
Forkunnskap: Du må klare å besvare epost, og
du bør være rimelig presis med fingeren.
Hva du lærer:
• Repetere de viktige tingene fra trinn 2.
• Bedre kjent med Safari (bl.a. bruken av
"faner").
• Finne rutetider for buss og T-bane.
• Mere epost-trening.
• Lese e-bøker med iBooks-appen.
• Diverse annet.
Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.050 for andre.
Oppstart:
• Man 11 sept kl 10.45 (5 man, ikke 2/10)

iPad Senior – trinn 4
Hovedfokuset er nå å utvide horisonten. Bl.a.
skal vi lete etter informasjon på internett og se
på TV. Vi repeterer også viktige ting fra tidligere
trinn.
Forkunnskap: Du må klare å besvare epost, og
du bør være rimelig presis med fingeren.
Hva du lærer:
• Repetere viktige ting fra tidligere trinn.
• Søking etter info (Google og Wikipedia).
• Enda mer Safari-trening.
• Finne tog-/fly-reiser.
• Se TV (NRK) på iPaden.
• Facebook (kun forklaring av hva det er og
hva vi kan bruke det til).
• Diverse annet.
Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.050 for andre.
Oppstart:
• Tors 14 sept kl 10.45 (5 tors men ikke 5/10)

iPad Senior – trinn 5
Hovedfokuset er nå å bli mer dreven. Vi fortsetter å fordype oss og bli flinkere. Og som
vanlig repeterer vi også viktige ting fra tidligere
trinn. Nå bruker vi også mer tid på ting som deltakerne foreslår underveis i kurset.

Forkunnskap: Du må klare å besvare epost, og
du bør være rimelig presis med fingeren.
Hva du lærer:
• Repetere viktige ting fra tidligere trinn.
• Mer trening i å søke etter ting på internett.
• Enda mer Safari-trening.
• Nettbutikker.
• Diverse annet.
Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.050 for andre.
Oppstart:
• Tirs 12 sept kl 10.45 (5 tors men ikke 3/10)

Utforsk din iPad (= trinn 6-7)
Et «spør-og-grav»-kurs hvor deltakerne setter
dagsorden.
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig
med Safari (inkl faner), klare å besvare epost,
og være rimelig presis med fingeren.
Pris: Du betaler pr deltatt kursdag: 195 kr for
HLF-medl, 275 for andre. OBS: Hver 4. kursdag
er gratis.
Oppstart:
• Ons 13 sept kl 13.30 (12 onsdager, men
ikke 4/10) (Siste kursdag = 6 des).

Du har MacBook men føler den er litt vrien å
bruke. Du har også litt erfaring fra iPad, iPhone
eller Windows-PC. Et «spør-og-grav»-kurs hvor
deltakerne setter dagsorden.
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig
med styreplate/mus, du må klare å besvare
epost, og du må være litt kjent med Safari.
Annet: Du må du kjenne ditt Apple-passord, og
du ha med deg din egen MacBook.
Pris: Du betaler pr deltatt kursdag: 250 kr for
HLF-medl, 350 for andre. OBS: Hver 4. kursdag
er gratis.
Oppstart:
• Man 11 sept kl 13.30 (12 mandager, men
ikke 2/10) (Siste kursdag = 4 des).
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KURS – diverse
Fransk litteratur 3/2017
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la plus
grande difficulté...)
Lærebok: Anna Gavalda: Ensemble c'est tout
Start: mandag 21. august 2017 kl. 10.45
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30, inkl. 0,5t konversasjon
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. Kursrommet er
tilrettelagt med teleslynge
Pris: kr 200,- for HLF-medl./ kr 600,- for andre
Kursleder: Willy Sørvang, mailadresse
willy.sorvang@gmail.com
Påmeldingsfrist: 14. august 2017. Bindende påmelding. Avmelding skal skje skriftlig.
Påmelding/henvendelser skal skje til kursleder
Betaling skal skje til: HLF Oslo NordØst
Kontonummer: 0530.24.97550
Betalingsfrist: SNAREST
Kursprisen blir ikke refundert ved avmelding
etter betalingsfrist.

Fransk litteratur 4/2017
Fortsettelse fra 3/2017. Starter mest sannsynlig
mandag 16 oktober. Detaljer kommer i neste
nummer av Høreluren.

Billedvev 2/2017
Nivå: Nye / øvede
Start: tirsdag 19. september 2017 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: minst 5 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 4. september 2017. Bindende
påmelding.
Kursfaktura sendes pr epost eller pr brevpost
etter påmeldingen.

Kursprisen blir ikke refundert ved avmelding
etter 11. sept. og etter kursstart.
Påmelding/henvendelser skal skje til kursleder
Kursleder/kontaktperson: Torunn Syversen, tlf.
916 05 867, epost: post@torunnsyversen.no

Mindfulness 1/2017
Start: onsdag 4. oktober 2017 kl. 17.00
Tid: kl. 17.00 – kl. 19.00
Nivå: 1
Varighet: 8 onsdager à 2 timer (4., 11., 18., 25.
oktober, 1., 22., 29. november og 6. desember.)
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.
Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge
Kursets innhold vil bli skrivetolket
Pris: kr 2.600,- pr. person
Påmeldingsfrist: 15. august 2017
Bindende påmelding. Avmelding skal skje
skriftlig. Kursprisen blir ikke refundert ved
avmelding etter 29. august.
Henvendelser skal skje til:
Kursassistent: Heidi Lorentzen
Skriftlig påmelding pr epost til:
lyttefuglen@gmail.com med kopi til:
post@hlfoslo.no
Betaling skal skje til: HLF Oslo, Kontonummer:
7066.05.10360
Betalingsfrist: 23. august 2017
Evt. økonomiske spørsmål, skal henvendelse
skje til fylkeslagets kasserer Dan Erik Løvås pr epost: danerik@hlfoslo.no / pr sms: 938 06 019
Kurset gjennomføres ihht ovennevnte datoer
og avsluttes den 29.nov. 2017. Med forbehold
mht antall deltakere blir oppfylt og evt. datoendringer ved sykdom el.lign. Skrivetolking er
bestilt.

Bridge
Se annonse annet sted i bladet.
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Lokallaget HLF Oslo Nord-Øst
HLF Oslo Nord-Øst – møter:
HLF Oslo Nord-Østs 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. Velkommen!
Alle møtene holdes i lokalene våre i Brynsveien
13.

Åpent møte onsdag 27. sept kl 18.00
Tema: «Appelsin-Herman» ved Magne
Johansen, tidligere journalist i Aftenposten.
«Appelsin- Herman», eller Herman Hansen som
han het, var en eventyrer som reiste verden

rundt, endte opp som gullgraver og tjente seg
rik. Noe av pengene ga han til søsteren Martina
Hansen som etablerte Martina Hansens
Hospital.
Vil du vite mer om denne underlige mannen, så
møt opp 27.september!

Åpent møte onsdag 25. okt kl 18.00
Vi gjør allerede nå oppmerksom på dette møtet
som har et svært aktuelt tema for oss med
hørselsproblemer. Siri Antonsen, tilgjengelighetssjef i NRK kommer og forteller om arbeidet
med å gjøre innholdet i NRKs programmer
tilgjengelig og universelt utformet.
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Formiddagstreffen (tidl. Seniortreffen)
Velkommen til Formiddagstreffens møter og
turer.
Som før, veksler vi på å ha møter i Brynsveien
13 og å dra på tur.
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.
Inngangspenger kr. 50,-.
Vi har fått tak i gode, anerkjente kåsører denne
høsten, gled deg til å møte dem.
Nå kan du også kunne se de enkelte arrangementer annonsert på HLF Oslo hjemmeside,
under Hva skjer? (www.hlfoslo.no).

Onsdag 23.08.17 kl. 12
Vi åpner høstsesongen med en Omvisning i
Botanisk hage på Tøyen. Vi møtes ved hovedinngangen kl 11.45.
Dersom du kommer med T banen til Tøyen, blir
du møtt ved utgangen der kl 11.25 og vi går
sammen bort.

Onsdag 20.09.17 kl 12
Per Egil Hegge om «Å
kaste perler for svin» og
andre ord og vendinger.
Kanskje får vi høre om
ord som kan si noe om
hvem vi er, nabolaget
vårt, maten vi liker/ikke
liker: Dugnad, harrytur,
fredagstaco…. Og hva betyr egentlig «perler for
svin»?
Vi ser frem til en munter stund om det norske
språk, ordene vi bruker og hva ordene kan føre
til av misforståelser når de forvrenges eller
brukes feil. Akkurat det å høre feil, vet jo vi

hørselshemmede litt om. La oss ha det
muntert!
Per Egil Hegge har vært journalist, redaktør og
korrespondent i Aftenposten. Han har skrevet
biografier og bøker om politikk, medisin og
språk.

Senere på høsten
I neste nummer kommer nærmere informasjon
om følgende aktiviteter. Men du kan jo allerede
nå krysse av i kalenderen.
Onsdag 18.10.17 kl 12: Temaet blir om hørsel.
Onsdag 15.11.17 kl.12: Torbjørn Færøvik:
«Orientekspressen – en vårreise»
Onsdag 13.12.17 kl 12: Årets julemøte. Vi får
besøk av Carl Petter Opsahl, gateprest i Kirkens
bymisjon og jazz musiker.

Hilsen oss i komiteeen
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100 ÅRS JUBILEET
17.NOVEMBER

TURGRUPPA HAR STARTET OPP
- BLI MED DU OGSÅ!

Det er fremdelsen noen ledige plasser under
jubileumsmarkeringen i Oslo Rådhus fredag
17.november kl. 18:00.

Det er hyggelig å gå tur i marka, særlig når
du kan gjøre det sammen med andre
hørselshemmede. Lars Tore Bjørkevoll inviterer med jevne mellomrom ut på tur og
sender da melding til alle som er interessert.

Ønsker du å være med kan du sende en mail
til: post@hlfoslo.no, sende et brev til HLF
Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo eller sende en
SMS til 974 07 430.
Oppgi navn, adresse og telefon.
Siste frist: 15.08.17.

Ta derfor kontakt med ham på:
telefon 481 59 250
eller
mail: lars.tore.bjorkevoll@gmail.com
og du vil fast få melding om når neste tur er.

CRUISE I MIDDELHAVET
SEPTEMBER 2018

SUGEN PÅ
HØRSELSKUNNSKAP ?

Mange har lyst å reise på cruise, men det
viste seg at det planlagte cruiset i Karibien
ble for dyrt for de fleste. Derfor planlegger vi
et nytt cruise i Middelhavet i andre halvdel
av september 2018. Planlagt utreise-sted er
Barcelona, og dit er det mulig å få ganske
rimelige flyreiser. Selve cruiset vil trolig koste
ca 6 - 8000, avhengig av lugartype.

I høstferien kan du lære om hørsel hos HLF
Oslo, altså i Brynsveien 13 (1 etasje). Det blir
foredrag hver dag etter lunsj hele uken. Vi
bruker lettfattelig hverdagsspråk selv om vi
går i dybden. Både teleslynge og høyttalere
er installert. Se side 5.

Meld din interesse snarest og senest innen 1.
september, og vi inviterer til et informasjonsmøte i løpet av høsten. Henvendelse skjer til
Knut Magne Ellingsen:
Mail: knutma-e@online.no
Tlf. og SMS: 468 63 109

Vil du heller sitte hjemme og lese, kan du
besøke nettsiden til www.sansetap.no. Der
finner du massevis av informasjon om hørsel.
Hos www.høretrøbbel.no er det også noe.
Hvis du er opptatt av lydoverfølsomhet og
tinnitus, kan du kikke på www.tinnitustips.no
eller www.tinnitus.no.
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Yrkesaktivt Forum

Din personlige lydmåler

Denne annonseringen kommer i seneste
laget, men er med fordi den elektroniske
utgaven kommer tidligere enn papirutgaven.

Hvis du gjerne skulle ha målt hvor sterk lyd
det er på forskjellige steder hvor du ferdes,
trenger du en noenlunde nøyaktig lydmåler.
Ellers er det rett og slett ikke noen vits å
måle lydnivået. Til hjemmebruk er de i
grunnen bra nok med en måler som ikke
bommer noe særlig mer enn ca 3 dB.

Arbeidslivsutvalget i HLF Oslo forsøker å
skape et forum for yrkesaktive og også for de
som av en eller annen grunn har falt ut eller
er i ferd med å falle ut av arbeidslivet.
Nå har vi det siste vårmøtet den 15.juni:
Torsdag 15.06.17 - Katharine Cecilia Williams
er spesialist i arbeidspsykologi og har vært
ansatt ved Nasjonalt senter for hørsel og
psykisk helse. Tema: Utbrenthet og
mestringsstrategier vil være tema på det
siste møtet før sommeren.
Møtet finner sted i: HLF Hørselens Hus på
Brynseng. (Brynsveien 13 ) Kort vei fra Tbane og buss

Hvis du har iPhone eller Android smarttelefon, finnes det mange apper som lar deg
måle lydnivået. Felles for nesten alle
sammen er at de ikke er til å stole på før du
har gjort en kalibrering, altså en sammenligning med en ganske nøyaktig måler.
Imidlertid finnes det et par lydmåler-apper
som er nøyaktige nok uten å kalibrere. Men
da må du ha iPhone! Det er dessverre altfor
stor produksjonspredning på Android-telefonene.
•

Tidspunkt: kl.18.00 – 20.00
•

Er du interessert eller noe du lurer på?
Ta gjerne kontakt med: Wivian Thunestvedt:
e.post: arbeidslivforum@outlook.com

SLA LITE

•

Sound Level
Analyzer

Gratis (og vingeklippet):
SLA Lite (fra Toon)
65 kr (og med flere funksjoner):
Sound Level Analyzer (fra Toon)
45 kr (og med flere funksjoner):
SPLnFFT Noise Meter (Fabien Lefebvre)

SPLnFFT
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OPPLYSE, STRAFFE, FORSVARE, MELDE, TILPASSE, INVITERE
kort sagt
SPILLE BRIDGE

I følge CAP leksikon ble dette kortspillet til på
1800 tallet. Men meldeprinsippene kom mye
senere og det kan vi takke Evy Culbertson
for.
Hver fredag fra kl 1100 - 1500 forsøker vi i
bridgeklubben å følge disse meldingsreglene.
Vi kan være opptil 16 spillere. Det vil si 4
bord. Og vi spiller i HLFs lokaler i Brynsveien
13.
Når man tenker tilbake, er det utrolig hvor
raskt vi ble med på turneringer. Til og med
utenlands! Og med største selvfølge
konkurrerte mot langt bedre spillere.
Etter egen organisert tur til Madeira sto det
bl.a. i HØRELUREN: "Så mye moro vi hadde!
Åtte damer som spiller bridge hver
formiddag og så vandrer rundt i den koselige
gamlebyen med sine smale brustensgater og
små spisesteder. Vi ble gode venner og nå
deler vi mange koselige minner!"
I 2015 hadde vi spilt bridge i 10 år. Det ble
feiret med middag på restaurant Engebret.
Nå gleder vi oss til nye og spennende
spilleår. Men om vi noen gang blir utlærte
bridgespillere - se det kan vi ikke love!
Har du lyst til å bli med i "klubben"? Da er
Kari Synnøve Lilleøien kontaktpersonen.
Treffes på tel 950 63 159 eller kar-sli@online.no

VELKOMMEN!
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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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Returadresse:

Husk årets fjelltur !

HLF Oslo
Brynsveien 13
0667 Oslo

