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HØRELUREN

HLF Oslo

2017 - nr 4 (oktober-januar)

HLF Oslos kontor:
Åpent man, ons og fre kl 10.00 – 13.00.
Adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo – Nærmeste T-bane og buss-stopp: 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.

Høreluren utkommer 4 ganger i året: ca 20 des, 20 mars, 20 juni og 20 sept. Frist for innlevering av stoff er 30 dager før dette.
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OBS: KUN i nettutgaven
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Hørsel i høstferien
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

Nyte musikk med høreapparat

Foredrag – man 2 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 variere mye fra
person til person. Det samme gjelder hvilke
følge-problemer man kan få, f.eks lydoverfølsomhet, balanseproblemer, anspente muskler
(skulder / nakke / kjeve), nedstemthet.
Kurset fokuserer på årsaker, virkemåte, konsekvenser og behandling.

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 ☺

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 ☺

Et glass for mye ?
Foredrag – ons 4 okt kl 13.30-16.00
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.

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
Grundig om årsaker, virkemåte og behandling
av plagsom tinnitus (øresus) og lydoverfølsomhet (hyperakusis, misofoni, fonofobi).
Den røde tråden er:
• Årsaker til tinnitus og lydfølsomhet
• Hva gjør at mange synes det er plagsomt?
• Hvorfor ikke la være å bry seg om lyden?
• Hva slags behandlinger fungerer for de
fleste?
Tidspunkt: Lør 21 oktober kl 11.00 – 16.00 +
+ Søn 22 oktober kl 11.00 – 16.00.
(Ta med niste eller kjøp på bensinstasjonen rett
over gaten).
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1 etasje.
Pris: 990 kr (HLF-medl får 200 kr avslag).
Kontant betaling.
Påmelding: via epost post@hlfoslo.no eller via
www.tinnitustips.no/kontakt
Mer info: www.tinnitustips.no/kurs
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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.
Den må være operativ og bør være modell
iPad Air eller nyere (altså produsert høsten
2013 eller senere).
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.

Vi kan hjelpe deg hvis punkt 2, 3, eller 4 ikke er i
orden. Hjelpen koster 50 pr påbegynt kvarter.
Det er bare å møte opp og vente på tur mandag

30 oktober eller fredag 3 november,
mellom kl 10.30 og 12.30.

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:
• Man 6 nov kl 10.45 (5 mandager)

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: Velg en av disse mulighetene:
• Ons 8 nov kl 10.45 (5 onsdager)
• Tors 9 nov kl 13.30 (5 torsdager)

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.

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.

Lær å bruke Facebook-appen som er på iPaden.
Forkunnskap: Du må 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 må kort sagt være fortrolig med de tingene
vi lærte på trinn 1 og trinn 2.
Hva du lærer:
• Repetere viktige ting fra trinn 1 og 2.
• 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 annet.

Oppstart:
• Tirs 7 nov kl 13.30 (5 tirsdager)

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.
Oppstart:
• Ca månedskiftet januar/februar 2018.
Eksakt tidspunkt kommer i neste nr.

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.

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.050 for andre.
Oppstart:
• Tors 9 nov kl 10.45 (5 torsdager)

Facebook på iPad

Pris: 700 kr for HLF-medl, 950 for andre.
Oppstart:
• Tirs 14 nov kl 10.45 (4 tirsdager)

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.
Oppstart: Pågår nå, men helt greit å hoppe inn.
Vil du delta, så bare kom. Onsdager kl 13.30,
men ikke 4 okt. Siste kursdag er 6 des.
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KURS – diverse
Fransk litteratur 4/2017
Niveau: facile (... être simple et naturel, c'est la
plus grande difficulté...)
Start: mandag 23. oktober 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 600,- for HLF-medl./ kr 900,- for andre
Kursleder: Willy Sørvang, mailadr.:
willy.sorvang@gmail.com
Påmeldingsfrist: 14. oktober 2017. Påmelding /
henvendelser skal skje til kursleder

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

Bridge
Hver fredag kl 1100 - 1500 møtes vi for å kose
oss med bridge i HLFs lokaler i Brynsveien 13.
Noen ganger er vi 16 bridgespillere - det vil si 4
bord. Andre ganger færre.
Har du lyst til å bli med i "klubben", ta kontakt
med Kari Synnøve Lilleøien, tel 950 63 159 eller
epost kar-s-li@online.no.

Lokallaget HLF Oslo Nord-Øst
HLF Oslo Nord-Øst – Åpne møter:
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.

Åpent møte onsdag 25. okt kl 18.00
Vi får besøk av Siri Antonsen, tilgjengelighetssjef i NRK som forteller om arbeidet med å
gjøre innholdet i NRKs programmer tilgjengelige og universelt utformet. Dette er nok et

emne av stor interesse for alle oss som hører
dårlig.

Julemøte onsdag 29. nov kl 18.00
I år blir det sang og musikk ved trekkspillvirtuosen Kjetil Skaslien og hans datter Cesilie.
Det blir ekstra god servering og loddsalg. Pris kr
50. Bindende påmelding innen 19.11. til e-post:
an-dorth@online.no eller sms til 915 50 671,
ikke på telefon. Begrenset plass.

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!
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Formiddagstreffen (tidl. Seniortreffen)
VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFFENS
HØSTSAMLINGER.
Høstens møter foregår i Brynsveien 13 kl 12.
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.hfoslo.no.

Onsdag 20.09.17 kl 12
Per Egil Hegge vil snakke om ord. Kanskje får vi
høre om ord som kan si noe om hvem vi er,
nabolaget vårt, maten vi liker/ikke liker: Dugnad, harrytur, fredagstaco mm. 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.

Onsdag 18.10.17 kl 12
Om hørsel. Vi får besøk av audiopedagog Brita
Myreng med temaet: Er vi hørselshemmede
flinke til å fortelle om hvor «skoen trykker»,
for å kunne kommunisere bedre? – kommunikasjonsstrategier / informere på riktig måte
/ forventninger.
I tillegg viser vi filmen «Hørsel hele livet» laget
på Briskeby. Dette er en vellaget, illustrerende,
informativ og flott film som burde være
obligatorisk for alle å se. Selv om den er

hovedsakelig rettet mot eldre og de som er
rundt dem, så er den i stor grad også generell
og alle kan lære noe fra den.

Onsdag 15.11.17 kl 12
Torbjørn Færøvik: «Orientekspressen – en vårreise». Den gamle Orientekspressen gikk fra
Paris til Istanbul. Nå er den tatt av skinnene,
men Agatha Christie gjorde den udødelig med
krimromanen «Mordet på Orientekspressen».
Torbjørn Færøvik forteller om en moderne togreise han har tatt, på de samme skinnene- fra
London til forjettede Samarkand i Sentralasia,
altså en forlenget «Orientekspress».
Torbjørn Færøvik er en norsk forfatter,
historiker og tidligere journalist. Færøvik har
arbeidet som utenriksmedarbeider i NTB, i
Dagsavisen, og han har vært NRKs verdensreporter. Han har de senere år særlig skrevet
om Kinas og Indias historie.

Onsdag 13.12.17 kl 12
Årets julemøte. Vi får besøk av Carl Petter
Opsahl, gateprest i Kirkens bymisjon og jazz
musiker. Han vil gi oss et julekåseri med
musikk, erfaringer fra bymisjonsarbeid og
refleksjoner rundt julehøytiden.
Vi vil gjerne markere avslutningen av semesteret med en mer innholdsrik lunsj. Det vil da
være kr 150,- i inngangspenger, og vi må ha
påmelding, så vi vet hvor mange snitter vi skal
bestille.
Påmelding og betaling innen 05.12.17 til
Liv Bergan mobil 456 14 447 eller epost
loddb@online.no
Innbetaling skjer til konto 7066.05.10360
(Formiddagstreffen HLF Brynsveien 13).

Hilsen oss i komiteeen
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Rapport fra Formiddagstreffens TUR TIL HURDAL
Den 14. juli dro vi hele 42 personer på tur til Hurdal. Sjåfør Hans i Finn Carlsens busser kjørte
oss trygt fram og tilbake og hit og dit i løpet av dagen. Vi hadde vekslende vær, slik det har
vært denne sommeren, men sola stakk fram når vi trengte den som mest.
Første stopp var Skysstasjon og bygdemuseet Garsjø, der vi fikk servert kaffe og tykke snipper
etter en gammel oppskrift fra stedet. Etter en liten informasjon om stedet, gikk vi fritt mellom
stabbur, «størrelse» og hovedbygning med mange spennende utstillinger, her fra skolestua og
tannlegekontoret.

Neste stopp var Kjøkkenhagen, kafeen til Hurdal økolandsby, der vi ble møtt av et usedvanlig
hyggelig personale, som serverte oss en velsmakende lasagne, uten en eneste bit av kjøtt! Vi
ble informert om hensikten med Økolandsbyen, og oppbyggingen og driften der. De hjemmebakte kanelbollene vi skulle få til kaffen, glemte de å servere, men de kom løpende til bussen
med dem, en i pose til hver av oss. Det kaller vi service!
Hovedattraksjonen for mange var Det ortodokse klosteret Hellige Trifon Skita, som ligger i
skogen et stykke fra sentrum i bygda. Fader Johannes møtte oss i regnværet, nå plaska det
virkelig ned, og vi satt først inne i de gamle skolelokalene, der han fortalte om den ortodokse
menighet i Norge, og om avdelingen i Hurdal. Veldig interessant, og han fikk mange spørsmål
fra det lydhøre publikum. Da sola igjen kom fram, gikk vi ut og han fortalte videre om stedet.
Til sist gikk vi inn i den vakre, rikt illustrerte kirken.
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Etter de tilbakemeldinger vi i Formiddagstreffen har fått, kan vi si slik vi avsluttet stilen på
folkeskolen: Vi var alle enige om at det hadde vært en fin tur.
Takk til dere alle som var med og bidro til dette!
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“Mal Din Hørsel” –
tegne og malekurs
spesielt tilrettelagt for
hørselshemmede
Har du en drøm om å være mer
kreativ? Nå er sjansen her!
Et helt nytt og spennende kurskonsept lanseres
denne høsten: “Mal Din Hørsel”.
Kurset ledes av billedkunstneren og mindfulness-instruktøren Mariane Høstmark. Kurset er
basert på hennes mangeårige konsept “Tegne
og Malesafarier”.
Mariane er selv hørselshemmet og tinnitusrammet og har personlig erfaring knyttet til det
kreatives forløsende kraft. Dette ønsker hun nå
å dele med andre.
Gjennom fordypning i fargenes og strekenes
rike kan du finne en ny, givende og positiv måte
å utrykke deg på – sammen med andre kreative
sjeler.

Mariane i sitt atelier i Kenya

Hvem vet – kanskje det kan bli inngangsporten
til noe helt nytt og givende som kan følge deg
livet ut?

middel til glede, avslapning og fordypning både
på reisefot og hjemme. Det vil bli gitt personlig
veiledning for dem som ønsker det.

Kurset strekker seg over 6 tirsdager fra kl. 18-21
i perioden 31.10 05.12 2017. Kurssted er
Hørselens hus på Bryn. Det vil være skrivetolker
til stede og lokalet har innlagt teleslynge. Det er
også godt tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Deltakerantall: mimimum 4, maksimum 8 deltakere. Frist for påmelding 15. oktober på mailadresse maldinhorsel@yahoo.com. Hit kan du
også sende forespørsel om mer informasjon.
Kursavgift på kr. 650,- betales inn til HLF Oslo
Syd-vests kontonummer 7041.05.16231.
Avgiften inkluderer grunnleggende materialer.
Deltakerne mottar kursdeltakerbevis som gir
10% rabatt på alle typer kunstmateriell.

Det er ingen krav til forkunnskaper da grunnleggende instruksjon vil bli gitt.
Ønsket er at deltakerne skal bli inspirert, oppmuntret og begeistret – og at dette kurset vil
kunne fungere som en inngangsport til å bruke
tegning og maling som et givende utrykks-

Høreluren 2017 nr 4 side 12

Returadresse:

HLF Oslo
Brynsveien 13
0667 Oslo

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

