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HØRELUREN

HLF Oslo

2018 - nr 3 (juli – sept)

Fjellturen 2018

Frist for påmelding: 7. juli
Se side 2+3

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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† Ingar Kleppe †
Vårt mangeårige medlem Ingar Kleppe er død.
Han var født 22.mai 1920 og døde 31.mars 2018, nesten 98 år gammel.
Vi fikk ikke anledning til å sende vår deltagelse da begravelsen skjedde i stillhet og
annonsert i ettertid. Derfor vil vi gjerne si noen ord i bladet:
Ingar ble medlem – har han selv sagt – da han var i 20-årene og gradvis mistet
hørselen i ung alder.
Han utdannet seg til revisor, ble statsautorisert revisor og jobbet utrettelig som
regnskapsfører og revisor i hele sitt yrkesaktive liv.
Han kom inn i foreningslivet på åtti-tallet, og påtok seg flere verv hos oss, både
som styremedlem og leder. Han var også med i styret i Sameiet da det ble
opprettet, og sørget for god behandling av vår økonomi.
Han var en viktig faktor under foreningens vekst, til tross for sin sterkt nedsatte
hørsel.
VI LYSER FRED OVER INGARS MINNE
Liv Bergan
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FORMIDDAGSTREFFEN - HØSTEN 2018
Etter en forhåpentligvis god sommer, møtes vi til nye sammenkomster i Formiddagstreffen, «gamle» og nye er velkomne!
Programmet følger tidligere mal, med en omvisning i august, og resten av møtene
holdes i Brynsveien 13.
Det bestilles skrivetolk til møtene på Bryn. Der vil det i tillegg til annonserte kåserier,
bli servert en enkel lunsj. Hver gang har vi åresalg, og det er fint om du tar med en liten
ting til utlodning.
Inngangspenger kr.50,-.
Onsdag 22.august kl.12.
Stevnemøte i Frognerparken med 1970-tallet:
Blir du med tilbake til 1970-tallet? Bymuseet spoler tiden tilbake i utstillingen
«Søttitallet». Vi får omvisning i en utstilling som gir oss glimt fra tiåret med EF-strid,
kvinnekamp, de første charter-reisene, farge-TV, alt det brune og orange i
hjemmene…. Minnene vil nok strømme på hos mange av oss.
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Vi møtes 22.august kl.1200 på Bymuseet i Frognerparken.
Museet holder til i Frogner Hovedgård. Frognerveien 67.
Transport:
Trikk 12 eller buss 20 til Frogner plass. Alle t-banelinjer til Majorstuen.
Formiddagstreffen betaler omvisningen. Den enkelte betaler selv inngangsbilletten.
Gratis for OBOS-medlem, studenter og skoleelever
Honnør: kr. 50,- Voksne: kr. 90,Lyst på en kopp kaffe? Det kjøper du i Kafé Mathia. Den er åpen i museets åpningstid
kl. 11 – 16. Kaféen tilbyr lunsjretter, kake og kaffe. De har også uteservering med alle
rettigheter.
Lyst på en fin spasertur? Vigelands skulpturer, rosehage, blomsterbed, fontener,
fugleliv og glade barn… Kort sagt, Frognerparken har mye å by på før eller etter
museumsbesøket.
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Onsdag 17.september kl.12.
«Hjelp! Hvorfor må vi være på nett?»
Om eldre og digitalt utstyr.
Lysbildeforedrag med Tove F. Jensen, forfatter,
foredragsholder og tidligere lærer.
Onsdag 17.oktober kl.12.
«Mystikk og overtro i Oslomarka»
For 150 år siden var troen på huldra, troll og nisser ikke uvanlig, og
Oslomarka var intet unntak. Vi får nytt besøk av Even Saugstad
som har samlet historier om hva folk har opplevd og hørt i
Oslomarka de siste 200 årene. Han har nå gitt ut historiene i
bokform.
Onsdag 21.november kl.12.
Audiopedagog Sandra Ochoa vil ta for seg et tema om hørsel. Mer om dette i neste
nummer av Høreluren.
Onsdag 12.desember kl.12.
Formiddagstreffens årlige julemøte med kåseri og julelunsj. Mer informasjon om
program og påmelding i neste Høreluren.
Vi ønsker alle velkommen til våre arrange menter!
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Lær om ulike hørselsproblemer
Kl 18.00 hver tirsdag i september og oktober
1 ⅟₂ time med informasjon og spørremulighet
Forklart på lettfattelig og engasjert måte
av kunskapsformidler Stein Thomassen
Pris pr kveld: 100 kr - Ingen påmelding, bare kom
Teleslynge, høttaler, god akustikk og tydelig tale

4. sept

Ulike hørselsproblemer
Hørselen din kan være skadet på andre måter enn bare å høre dårlig.
Vi tar en gjennomgang av en del vanlige problemstillinger.

11. sept

Skjult hørselsnedsettelse
Du kan være god til å høre svake lyder men likevel ha problemer med
å forstå hva folk sier (særlig i sosiale situasjoner).

18. sept

Hva kan du forvente av høreapparatene sine?
Høreapparater gir ikke normal hørsel. Men de kan være til stor hjelp
for de alle fleste - hvis de er riktig tilpasset akkurat din hørsel.

25. sept

Er du overfølsom for lyder?
Mange i helsevesenet vet svært lite om lydoverfølsomhet. Derfor må
du selv vite mye om problemet og hva som kan gjøres med det.

2. okt

Hvordan forholde seg til kraftige lydnivåer?
Kraftig lyd kan skade hørselen. Lær mer om dette og hva som kan
gjøres for å beskytte seg.

9. okt

Nyt live musikk med høreapparater!
Hvordan kan høreapparatene gi en bedre musikkopplevelse ved lydnivåer som er vanlig på konserter? Nyttig for både konsertgjengere og
praktiserende musikere.

16. okt

Anfallsvis svimmelhet / Menieres sykdom
Ting rammede og nærpersoner bør vite.

23. okt

Hvordan behandles plagsom tinnitus?
Og hvor får du egentlig slik behandling?

30. okt

Tema ikke bestemt ennå
Annonseres i neste nr.
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KURS – iPad, iPhone, epost, internett
Fordeler hos oss:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tålmodig instruktør.
Små klasser (max 10 deltakere).
Rolig tempo og mye repetisjon.
Holder oss til det som er vesentlig.
Bruker lettfattelig hverdagsspråk.
Prater høyt, tydelig og rolig.
Bruker teleslynge og høyttaler.
Alt vises på storskjerm.
Gratis tilgang til forklarende filmopptak
av de fleste temaene.

Mer info:
Kursene holdes i Brynsv. 13, nær Brynseng T og buss. Rullestolvennlig. Dessverre
dårlige parkeringsmuligheter.
Et kurs går vanligvis 1 gang pr uke i 5-6 uker. Hver kursdag er på 3 økter a snaue 40
minutter varighet. Pauser kommer i tillegg. På tidlig-kursene (kl 10.45-13.25) er en av
pausene lang for å få tid til lunsj (vi har kantine). Sent-kursene er kl 13.30-15.55.
Betaling gjøres kontant på kursdag nr 2. Hvis du i løpet av den første kursdagen ikke
liker kurset, er det bare å slutte uten å betale.
Påmelding gjøres via egen nettside (www.ipadkurs.no), epost (post@ipadkurs.no),
sms (400 48 393) eller brev (HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo).

Forutsetninger:
1. Din iPad MÅ være av fabrikat Apple. Du vil ikke få utbytte av
kurset hvis du har et nettbrett fra andre enn Apple.
2. Din iPad bør være modell iPad Air eller nyere (kunne bruke iOS
11). Er den eldre, får du dårligere utbytte av kursene.
3. Den må være operativ, og du må vite din Apple-ID / Apple-passord.
Hvis punkt 3 ikke er i orden, eller du ønsker å få sjekket om det er i orden, kan vi
hjelpe deg. Sjekking er gratis. Men hvis det må gjøres noe for å få ting til å virke,
koster det 100 kr pr påbegynt kvarter. Det er bare å møte opp i perioden 27-30
august (man, tirs, ons, tors) kl 10.45 eller 13.30 og vente på tur.
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iPad - trinn 1

(Fullstendig nybegynner)

For absolutt nybegynnere. Du trenger ikke å ha noen som helst erfaring med data.
Hovedfokuset er å klare å svare på epost og å bli flink til å trykke presist med
fingeren. Her er hva du lærer:
• Nøyaktig bruk av fingrene (kjempe-viktig!).
• Grunnleggende skriving på skjerm-tastaturet.
• Lese epost og besvare den.
• Bli litt kjent med noen enkle apper, f.eks. nyheter og
værmelding.
Pris: 1.095 kr for HLF-medl, 1.395 for andre. Hvis du gikk
dette trinnet tidligere i år og nå ønsker å repetere, gir vi
deg halv pris.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Tirsdag 4 sept kl 10.45 (6 tirsdager, men ikke 18/9).
• Torsdag 6 sept kl 13.30 (6 torsdager, men ikke 27/9).

iPad - trinn 2

(Nesten nybegynner)

Hovedfokuset er nå på å kunne sende epost (inkl bilder) til hvem som helst, besøke
nettsider på internett, og bli kjent med Bilder-appen. Vi repeterer også viktige ting fra
trinn 1.
Forkunnskap: Noenlunde presis med fingeren. Klare å besvare epost.
Hva du lærer:
• Repetere de viktige tingene fra trinn 1.
• Grunnleggende bruk av Bilder-appen.
• Mer avansert bruk av epost (Mail-appen), bl.a. arkivere
mottatte bilder, sende bilde, og sende til hvem som helst.
• Besøke nettsider (hjemmesider) med Safari-appen.
• Diverse.
Pris: 1.095 kr for HLF-medl, 1.395 for andre. Hvis du gikk dette trinnet tidligere i år og
nå ønsker å repetere, gir vi deg halv pris.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Onsdag 5 sept kl 13.45 (6 onsdager, men ikke 19/9).
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iPad - trinn 3
Hovedmålene er nå å bli bedre kjent med nettleseren Safari, og finne informasjon på
internett (f.eks. rutetider). Vi skal også oppdage noen nyttige apper og repetere
viktige ting fra trinn 2.
Forkunnskap: Klare å besvare epost, og god kontroll på fingrene.
Hva du lærer:
• Bedre kjent med Safari-appen (internett).
• Søking etter info (Google og Wikipedia).
• Finne rutetider for buss og T-bane.
• Bedre kjent med Bilder-appen (bl.a. album.
• Mere epost-trening (viktig å beherske epost).
• Diverse annet.
Pris: 1.095 kr for HLF-medl, 1.395 for andre. Hvis du gikk dette trinnet i februar eller
april 2018, og nå ønsker å repetere, gir vi deg halv pris.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Tirsdag 4 sept kl 13.30 (6 tirsdager, men ikke 18/9).
• Torsdag 6 sept kl 10.45 (6 torsdager, men ikke 27/9).

iPad - trinn 4
Hovedfokuset er nå både å utvide horisonten og å vedlikeholde gamle kunnskaper. 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:
• Lese brosjyrer og bøker med iBooks-appen.
• Finne tog-/flyreiser.
• Se TV (NRK) på iPaden.
• Facebook (kun forklaring av hva det er, og hva vi kan bruke det til).
• Enda mer internett- Safari-øving.
• Diverse annet.
Pris: 1.095 kr for HLF-medl, 1.395 for andre. Hvis du gikk dette trinnet tidligere i år og
nå ønsker å repetere, gir vi deg halv pris.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Mandag 3 sept kl 10.45 (6 mandager, men ikke 17/9).
• Fredag 31 aug kl 10.45 (6 fredager, men ikke 14/9).
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iPad – trinn 4-5 (!)
Dette er en mellomting(!) av trinn 4 og trinn 5. Hovedfokuset er å repetere mye fra
tidligere trinn, samt å lære noe nytt. Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig
med Safari, klare å besvare epost, og være rimelig presis med fingeren.
Hva du lærer:
• Mye repetisjon fra tidligere trinn.
• Nettbank.
• Appen RuterBillett.
• Bestille teater- og kino-billetter.
• Diverse annet.
Pris: 1.095 kr for HLF-medl, 1.395 for andre.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Onsdag 5 sept kl 10.45 (6 onsdager, men ikke 19/9).

iPad + iPhone (tlf)
Hvordan nyttiggjøre seg iPhone når man har iPad. Forkunnskap: Du må være presis
med fingeren og beherske det vi lærte på trinn 3.
Hva du lærer:
• Viktige innstillinger.
• iCloud-synkronisering og epost-synkronisering.
• Mye annet.
Pris: 1.095 kr for HLF-medl, 1.395 for andre.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Mandag 3 sept kl 13.30 (6 mandager, men ikke 17/9).

Andre iPad-kurs
For full og ajour oversikt over våre kurs, se www.ipadkurs.no.

Problemløsing - iPad og iPhone
Hvis du trenger hjelp til å løse problemer, kan du komme kl 16.00
mandag til torsdag i september, oktober og november.
Hjelpen koster 100 kr pr påbegynt kvarter.
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KURS – diverse
Engelsk øvet 1/2018
Start: tirsdag 11. september kl. 10.45
Tid: kl. 10.45 - kl. 13.30, inkl. 30 min pause
Varighet: 7 tirsdager
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.
Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge.
Meld i fra om du har behov for skrivetolk.
Antall deltakere: Minimum 5, maksimum 8
Kurslærer: Nina Samuelsen
Kursomtale: Kurset blir en blanding av mye
samtale, en del grammatikkrepetisjon, litt
skriving, opplesning og litt sang. Nivå: 10.
klasse +
Læremidler: lærebok, blader, kopier fra
ulike steder (bøker ikke inkludert i kursprisen)
Pris: kr 300,- for HLF-medl./ kr 500,- for
andre
Påmeldingsfrist: fre 31. august. Bindende
påmelding. Avmelding skal skje skriftlig.
Påmelding/henvendelser til studieleder:
ada.sparen@gmail.com, mobil: 950 58 677
Betaling skal skje til: HLF Oslo SydVest
Kontonummer: 7041.05.16231
Betalingsfrist: 3. september
Kursprisen blir ikke refundert ved avmelding etter betalingsfrist.

Fransk litteratur 3/2018
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la
plus grande difficulté...)
Start: mandag 20. august kl. 10.45
Tid: kl. 10.45 - kl. 13.30
Varighet: 7 mandager
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.
Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge
Antall deltakere: Max 8
Pris: kr 200,- for HLF-medl./ kr 600,- for
andre
Påmeldingsfrist: 10. august. Bindende påmelding. Avmelding skal skje skriftlig.

Påmelding/henvendelser til kursleder
Willy Sørvang, mobil.tlf.nr.: 90 74 71 09 /
willy.sorvang@gmail.com
Betaling skal skje til: HLF Oslo NordØst
Kontonummer: 0530.24.97550
Betalingsfrist: 13. august
Kursprisen blir ikke refundert ved avmelding etter betalingsfrist.

Billedvev 3/2018
Start: mandag 17. september kl. 10.00
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 10 mandager à 4,5 timer.
Pris: kr 500,- for HLF-medl./ kr 700,- for
andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M.Hauger)
Antall deltakere: min 5 /maks 8
Kurset passer nybegynnere og øvede.
Veveramme til utlån.
Kurssted: Vevestue nær Solli plass
Påmeldingsfrist: 31. august. Bindende påmelding. Kursfaktura sendes pr epost eller
pr brevpost etter påmeldingen. Kursprisen
blir ikke refundert ved avmelding etter påmeldingsfrist.
Påmelding/henvendelser til kursleder
Torunn Syversen, tlf. 916 05 867, epost:
post@torunnsyversen.no
Kursomtale:
Billedvev er et håndverk der man bruker
sine kreative evner, leker med former,
garntyper og farger. Vi benytter rammevever og vever etter kartonger (tegninger)
vi fester bak renningen.
Er du nybegynner, starter du med et motiv
der de grunnleggende vevteknikkene blir
benyttet. Viderekommende kan velge
motiv selv, enten egne eller blant våre
mange kartonger. Vi oppfordrer og veileder
til å lage egne tegninger. Det er mulig å
låne vev på kurset.
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HLF har hatt billedvevkurs i mange år og
det er laget mange flotte vevnader. Nå
holder vi til i en koselig vevstue.
Billedvev er en hobby der man setter fokus
på arbeidet, motivet, fargene. Det gir
positive tanker, tiden flyr.
Velkommen til billedvevkurs!

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, telefon
950 63 159 eller epost kar-s-li@online.no.
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Returadresse: HLF Oslo
Brynsveien 13
0667 Oslo

HLF Oslos kontor:
Åpent mandag, onsdag og fredag 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

Sommerstengt fra og med man 5.juli til og med tirs 14.august

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 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 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
• Likepersonen/hørselshjelperen har taushetsplikt og kan komme på hjemmebesøk.
• Hjelpen er gratis!
Dersom du ønsker å bestille hjemmebesøk, ring kontoret på tlf: 974 07 430 mandag,
onsdag og fredag kl. 10 - 13, send sms til 974 07 430 eller send e-post til post@hlfoslo.no

