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HØRELUREN

HLF Oslo

2018 - nr 1 (januar - april)

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.
Høreluren utkommer 4 ganger i året: ca 20 mars, 20 juni, 20 sept og 20 des. Frist for innlevering av stoff er 30 dager før dette.
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MØTE MED PRESENTASJON AV
CRUISE I REGI AV HLF OSLO
Flere har vært interessert i at vi arrangerer en gruppereise på cruise i Middelhavet. Nå akter vi å gjøre alvor av planene
og inviterer derfor til et informasjonsmøte
onsdag 24.januar 2018 kl. 18:00
Her vil en representant for Cruise.no gir
nærmere informasjon og det blir anledning til både å stille spørsmål og melde sin
interesse. Aktuelt tidspunkt er september
eller oktober 2018.
Om noen vil ha informasjon, men ikke kan
komme, kan dere sende en mail til:
knutma-e@online.no

BETJENING AV KONTORET
Vi ønsker om mulig å holde kontoret vårt
åpent mellom kl. 10 og 14 fem dager i
uka. Vår utmerkede medarbeider som har
tatt på seg flere dager i uka, slutter ved
utgangen av året.
Vi trenger derfor noen som kan gå inn i
hennes sted – og da gjerne flere. Med
flere medarbeidere kan vi sette opp en
fleksibel vaktplan og belastningen blir
mindre på den enkelte.
Noen videre lønn kan vi ikke love, men du
får selvsagt dekket dine utgifter og får
treffe mange hyggelige mennesker. Opplæring vil bli gitt.
Er du interessert, send en mail så snart
som mulig til: post@hlfoslo.no

HLF Oslo Nord-Øst
Årsmøte i HLF Oslo Nord-Øst avholdes i HLF Oslos lokaler ons 14. feb 2018 kl 18
Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret 3 uker i forveien. Årsmøtepapirene
kan hentes i HLF Oslos lokaler 2 uker før møtet. Papirene vil også bli lagt ut på vår
hjemmeside.

Åpne møter:
Vi vil ikke avholde noen åpne møter i 2018. Det har lenge vært lavt fremmøte, og det har
vært vanskelig å finne gode temaer for møtene. I stedet vil vi arrangere to større
temamøter i året i samarbeid med HLF Oslo Syd-Vest.
Vi gjør oppmerksom på møtene i Formiddagstreffen, som har mye av det samme innhold
som våre åpne møter, og håper at mange av dere vil benytte dere av dette tilbudet.

Høreluren 2018 nr 1 side 3

HLF Oslo Syd-Vest
Årsmøte i HLF Oslo Syd-Vest avholdes i HLF Oslos lokaler man 12. feb 2018 kl 18
Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret 3 uker i forveien.
Årsmøtepapirene kan hentes i HLF Oslos lokaler 4 uker før møtet.
Velkommen!

VIKTIG MELDING OG UTFORDRING TIL
MEDLEMMER AV HLF OSLO SYD-VEST:
Styret i HLF Oslo SydVest har flere dyktige og engasjerte medlemmer i flere ulike
verv. De har gode visjoner og synes det er viktig å vise hørselssaken et positivt
ansikt og meningsfylt ansvar for mennesker og samfunn.
Noen av vervene er ettårige og toårige verv. Etter årsskiftet blir ledervervet, et
styremedlemsverv og et varamedlemsverv ledige. Det samme gjelder for
valgkomitèen, hhv 2 medlemmer og et varamedlem.
I den anledning anmoder vi i valgkomitéen, at det vil melde seg interesse og
engasjement hos medlemmer som leser her i Høreluren, slik at styret og
valgkomitéen får nye medlemmer. Velkommen til meningsfylt innsats!
Årsmøtet avholdes 12. feb.2018.
Har du visjon, vilje og engasjement, hører vi gjerne fra deg!
Ada Spæren, tlf.nr.: 22 44 68 94
Ingrid Tvedt Evensen, epost: ingridtvedt.evensen@gmail.com
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VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFFEN
I FØRSTE HALVDEL AV 2018
Som før, vil vi ha de fleste møter i Brynsveien 13, og vi
avslutter semestret i juni med å dra på en dagstur.
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,-.
Vi ønsker «gamle» og nye fjes velkommen!
Onsdag 17.januar kl 12.
Her får vi besøk av filmregissør/programleder Jannike M.
Falk med programmet: «Wenche Foss i dagslys og
rampelys».
Onsdag 21.februar kl.12.
Vi viser filmen «Hørsel hele livet» laget på Briskeby. Dette er en vellaget, 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.
Etter filmen har vi QUIZ, med allsidige spørsmål, som alle vil kunne delta i.
Onsdag 21.mars kl.12.
Historiske bykart er vakre og spennende å studere.
Vi får besøk av museumsmann og arkitekt Lars
Roede som tar oss med tilbake til 1600-tallet for å
følge utviklingen av Oslo helt frem til våre dager.
Lars Roede har arbeidet med bygningsarv og vern
både på Norsk Folkemuseum og som bestyrer ved
Oslo Bymuseum på Frogner Hovedgård. Han ga i
2016 ut «Historisk atlas over Oslo».
Etter påske.
Øvrige datoer for møter i vårhalvåret: 18.april og 23.mai.
Og onsdag 13. juni drar vi på tur.
Nærmere program for disse datoene kommer i neste nummer av Høreluren.
Hilsen Liv, Thor, Grethe, Kari, Ingrid og Edel
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KURS – iPad, iPhone, epost, 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.

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 første
pause lang for å få tid til lunsj (vi har kantine). Seint-kursene går kl 13.30-16.00.
Betaling gjøres kontant på kursdag nr 2 (dessverre tar vi ikke kort). Hvis du i løpet av
den første kursdagen ikke liker kurset, er det bare å slutte uten å betale.
Påmelding gjøres via 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.
2. Den 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.
4. Den må 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.
Hvis punkt 3 og/eller 4 ikke er i orden, kan vi hjelpe deg. Hjelpen koster 100 kr pr
kvarter. Det er bare å møte opp Man 22 jan kl 13.30, Tirs 23 jan kl 13.30, Ons 24 jan
kl 13.30, Tors 25 jan kl 10.45, eller Fre 26 jan kl 10.45.
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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 vi lærer:
• Nøyaktig bruk av fingrene (kjempe-viktig!).
• Grunnleggende bruk av skjerm-tastaturet.
• Bli litt kjent med noen enkle apper (nyheter,
værmelding, tlf-katalog).
• Lese epost og besvare den.
• Ta bilder, og vise dem fram.
Pris: 890 kr for HLF-medl, 1.190 for andre.
Pluss 150 kr for kurshefte.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Tirsdag 30 januar kl 13.30 (6 fortløpende tirsdager).
• Onsdag 31 januar kl 13.30 (6 fortløpende onsdager).
• Torsdag 1 februar kl 10.45 (6 fortløpende torsdager).

iPad - trinn 2

(Nesten nybegynner)

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 selvsagt også
viktige ting fra tr 1.
Forkunnskap: Noenlunde presis med fingeren. Klare å besvare epost.
Hva du lærer:
• Repetere de viktige tingene fra trinn 1.
• Bedre kjent med tastatur og skriving.
• Bedre kjent med Bilder-appen.
• Mer avansert bruk av epost (Mail-appen), bl.a.
vedlegge bilde, og sende til hvem som helst.
• Helt enkel bruk av Safari-appen (internett).
• Diverse.
Pris: 890 kr for HLF-medl, 1.190 for andre.
Oppstart: Mandag 29 januar kl 10.45 (6 fortløpende mandager).
OBS: Se side 9 for nyttige oppfriskningsmuligheter før oppstart på tr 2.
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iPad - trinn 3
Hovedfokus på å bli enda bedre kjent med nettleseren Safari og dens mange finesser,
samt å oppdage noen andre nyttige apper. Vi repeterer også viktige ting fra tr 2.
Forkunnskap: Klare å besvare epost, og god kontroll på fingrene.
Hva du lærer:
• Repetere de viktige tingene fra trinn 2.
• Bedre kjent med Safari-appen (internett).
• Søking etter info (Google og Wikipedia).
• Finne rutetider for buss og T-bane.
• Mere epost-trening (viktig å beherske epost).
• Lese brosjyrer og bøker med iBooks-appen.
• Diverse annet.
Pris: 890 kr for HLF-medl, 1.190 for andre.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Onsdag 31 januar kl 10.45 (6 fortløpende onsdager).
• Torsdag 1 februar kl 13.30 (6 fortløpende torsdager).
OBS: Se side 9 for nyttige oppfriskningsmuligheter før oppstart på tr 3.

iPad - trinn 4
Utvid horisonten! Bl.a. skal vi finne og installere apper, se på TV (NRK), finne tog-/flyreiser, øve mer på Safari-appen (internett). Mer info: www.ipadkurs.no.

iPhone + iPhone (tlf) = Sant
Hvordan få nettbrettet og telefonen (iPhone) til å bli mest mulig nyttig for deg.
Mer info: www.ipadkurs.no.

Andre iPad-kurs
Vi har flere kurs, se www.ipadkurs.no.

Apples Mac (Apple sin PC)
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.
Mer info: www.ipadkurs.no.
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OBS !!!
NYHET: Massevis av 2,5-timers oppfrisknings-kurs !!!
I januar blir det en drøss korte 2,5 timers oppfriskingskurs før de vanlige kursene
starter. Frisk opp et tema som du synes du ikke har taket på.
Pris: 250 kr for HLF-medl, 300 for andre.
Kun kontant betaling. Ingen påmelding. Bare møt opp.

Tidspunkt

Tema

( Ca nivå )

Man 15 jan, 10.45: Ta bilder + vise fram bilder + arkivere bilder fra epost (1).
Man 15 jan, 13.30: Bruke NRK TV-appen (4).
Tirs 16 jan, 10.45:

Safari, googling, Wikipedia, reiseforslag (Rome2rio) (3).

Tirs 16 jan, 13.30:

iBooks-appen (3).

Ons 17 jan, 10.45:

Oppdatere iOS og apper + koble seg til internett (2).

Ons 17 jan, 13.30:

Bruke faner i Safari-appen (3-4).

Tors 18 jan, 10.45: WiFi, mobildata, ruter, innlogging, apple-ID, passord, brukernavn
og slikt (2-3).
Tors 18 jan, 13.30: Bilder-appen, inkl automatiske Albumer (2).
Man 22 jan, 10.45: Besvare epost (lese, lagre bilde, besvare, slette) (1).
Tirs 23 jan, 10.45:

Diverse epost for de som skal begynne på tr 4 (3).

Ons 24 jan, 10.45:

Besøke nettsider (grunnleggende) + koble ipad til internett (2).

Tors 25 jan, 13.30: Sende epost til hvem som helst, sende bilde på 2 måter (2).
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KURS – diverse
Fransk litteratur 1/2018
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la
plus grande difficulté...)
Start: mandag 22. januar 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
Påmeldingsfrist: 12. januar
Påmelding/henvendelser til kursleder:
Epost: willy.sorvang@gmail.com
Telefon: 907 47 109
Skype: willy.sorvang

Fransk litteratur 2/2018
Nivå: lett (... être simple et naturel, s'est la
plus grande difficulté...)
Start: mandag 12. mars kl. 10.45
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30, inkl. 0,5t konversasjon
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer (avsluttes
8. mai)
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.
Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge
Pris: kr 200,- for HLF-medl./ kr 600,- for
andre
Påmeldingsfrist: straks
Påmelding/henvendelser til kursleder:
Epost: willy.sorvang@gmail.com
Telefon: 907 47 109
Skype: willy.sorvang

Billedvev 1/2018
Nivå: Nye / øvede
Start: tirsdag 16. januar 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 5 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Solli plass
Påmeldingsfrist: 8. januar
Kursleder/kontaktpers: Torunn Syversen,
tlf. 916 05 867
epost: post@torunnsyversen.no

Billedvev 2/2018 (uten lærer)
Nivå: litt øvet / øvede
Start: tirsdag 10. april kl. 10.00
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 8-10 torsdager à 4,5 timer.
Pris: kr 200,- for HLF-medl./ kr 500,- for
andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M.Hauger)
Antall deltakere: min 5 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Solli plass
Påmeldingsfrist: 3. april
Kursleder/kontaktperson: Ada Spæren, tlf.
950 58 677
epost: ada.sparen@gmail.com

Kultur, kirke og kunsthistorie 1/2018
Vi velger å besøke følgende kirker og
steder:
Noen er i vår regi, mens de øvrige er i regi
av Uranienborg menighet (kontor-tlf.nr
23 62 90 80 og se deres hjemmesider:
www.uranienborgkirke.no).
HLF Oslo's kontaktperson: Ada Spæren
(studieleder), tlf.nr.: 950 58 677 / e-post:
ada.sparen@gmail.com
Ønskes bruk av guideslynge, si i fra til Ada
eller til menighetskontoret. Kirken har
teleslynge og den benyttes under foredragene, inkludert høyttaler-anlegg.
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Uranienborg kirke og kultur våren 2018:
• Torsdag 11. januar kl. 10.00
• Torsdag 8. mars kl. 10.00
• Torsdag 3. mai kl. 10.00
• Søndag 17. juni kl. 13.00

innsats gjorde han innenfor design og
interiør. Mange av Munthes vignetter til
Snorre ble utgangspunkt for senere
arbeider innenfor billedvev, sølv, treskjæring og porselen.

Følg med på uranienborgkirke.no for
nærmere informasjon om programmet.

Tid: kl. 11.00 – 13.00, evt. kaffe og
konversasjon samme sted etterpå (frivillig).

Vanligvis starter programmet med foredrag
i kirken og fortsetter med omvisning annet
sted og avsluttes ofte med lunsj (lunsj er
frivillig og er ikke inkludert). Tid: kl. 10.00 –
ca kl. 14.00.

Fremmøte-adresse: Universitetsgata 13.

Dato: torsdag 14. juni kl. 11.00, ca 45 min
omvisning og studere på egen hånd.

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.

Sted: Nasjonalgalleriet, omvisning ved
museet (med bruk av guideslyngesekken).
Tema: Gerhard Munthe. Eventyrlig design.
Se museets nettside: nasjonalmuseet.no.
Sitat: Gerhard Munthe (1849–1929) er
kanskje mest kjent som billedkunstner,
men den mest originale og betydelige

Inngangspris til museet: gratis, siden
museet's gratis entré er torsdager.

Bridge
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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 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

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
Gå av på Brynseng. Gå på venstre side av Østensjøveien i retning mot byen (nord-vestover)
helt til du kommer til Brynsveien som stikker inn mot venstre. Gå inn Brynsveien og ta til
venstre i første kryss. Deretter inn på første gårdsplass på venstre hånd. Nå ser du nr 13
foran deg.

