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HØRELUREN

HLF Oslo

2018 - nr 4 (okt – des)

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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Lær om ulike hørselsproblemer
Kl 18.00 hver tirsdag i oktober.
1 ⅟₂ time med informasjon og spørremulighet.
Forklart på lettfattelig og engasjert måte
av kunnskapsformidler Stein Thomassen.
Teleslynge, høyttaler, god akustikk og tydelig tale.
Pris pr kveld: 100 kr. Ingen påmelding, bare kom.
HLF Oslo, Brynsveien 13, nær Brynseng T-bane.
Grei parkering på kveldstid.

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 konserten 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

Sprekk i balanseorganet (SSCD / SCDS)
Dårlig balanse? Svimmel/ør ved kraftige lyder eller
ved brå trykkforandringer (f.eks. når du kjører
gjennom tunneler eller kjører med åpne vinduer)?
Ekstra følsom for egne kroppslyder, f.eks. hører øyeblunking og knirking i ledd? Trykk i øret (dott i
øret)? Redusert hørsel i bassen? Synsforstyrrelser
(f.eks. synsbildet “rister på seg”)? Utmattelse?
Symptomene varierer mye fra person til person.
Sprekk i balanseorganet ble oppdaget for bare 20 år siden. De fleste
leger har ikke rukket å bli særlig kjent med hvordan man oppdager
tilstanden. Mange har derfor ikke fått riktig diagnose ennå.
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HLF Oslo Nord-Øst
Julemøte onsdag 28. november
kl 18.00

I år får vi besøk av visesangeren Lars Klevstrand.
Det blir ekstra god servering og loddsalg.
Pris kr 50.
Bindende påmelding innen 19.11. til
e-post: an-dorth@online.no
eller sms/tekstmelding til 915 50 671 (ikke ring).
Begrenset plass.
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FORMIDDAGSTREFFEN - HØSTEN 2018

Fra sommerturen som blant annet gikk til Bergverksmuseet på Kongsberg. Her er noen av oss, og
det var stor interesse for det guiden fortalte.

Vel møtt til nye formiddagstreff i Brynsv. 13, den tredje onsdagen i måneden kl. 12.
Vi fortsetter med foredrag av ulik karakter. Det serveres en enkel, men smakfull lunsj,
og det blir åresalg. Det er fint om du tar med en liten ting til utlodning.
Det bestilles skrivetolk til møtene på Bryn. Inngangspenger kr.50,-.
Komiteen for Formiddagstreffen ønsker velkommen!
Hilsen Liv, Thor, Grethe, Kari, Ingrid og Edel
Onsdag 19. 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.
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Onsdag 21.november kl.12.
Audiopedagog Sandra Ochoa vil snakke om «Hørsel og kommunikasjon»
Hun vil blant annet snakke om hvordan hørselstap påvirker hele kroppen, om synlighet
og aksept.
Onsdag 12.desember kl.12.
Formiddagstreffens årlige julemøte med kåseri og julelunsj.
Vi får besøk av gateprest Birte Nordahl fra Kirkens Bymisjon.
Hun er også musiker, så kanskje får vi noen toner sammen
med hennes julebetraktninger.
Vi har påmelding til dette møtet, på grunn av julesnitter som
må bestilles på forhånd. Det vil være kr.150,-. i inngangspenger som betales ved påmelding.
Påmelding innen 03.12.2018 til Liv Bergan, mobil 456 14 447
eller epost loddb@online.no
Innbetaling til konto 7066.05.10360 (Formiddagstreffen, HLF Oslo, Brynsveien 13,
0667 Oslo)
Dersom du melder deg på tidlig, er 05.12. siste dato for avmelding, for å få refundert
innbetalte penger.
Vi ønsker alle velkommen til våre arrangementer!
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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 og vente på tur kl
13.30 torsdag 18 oktober eller torsdag 25 oktober.
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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: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre. Hvis du gikk
dette trinnet tidligere i år og nå ønsker å repetere, gir vi
deg halv pris.
Oppstart:
• Torsdag 1 nov kl 13.30 (5 torsdager).

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: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre. Hvis du gikk dette trinnet tidligere i år og
nå ønsker å repetere, gir vi deg halv pris.
Oppstart:
• Tirsdag 30 okt kl 10.30 (5 tirsdager).
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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: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre. Hvis du gikk dette trinnet i februar eller
april 2018, og nå ønsker å repetere, gir vi deg halv pris.
Oppstart:
• Onsdag 31 okt kl 13.30 (5 onsdager).

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: 995 kr for HLF-medl, 1.250 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 30 okt kl 13.30 (5 tirsdager).
• Torsdag 1 nov kl 10.30 (5 torsdager).
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iPad – trinn 5
For det meste dreier dette kurset seg om å gå litt dypere i det vi har berørt på
tidligere trinn. Men vi har også fokus på nye ting, og da er det i stor grad deltakerne
som bestemmer hva vi skal jobbe med. Mer info på vår nettside www.ipadkurs.no.
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig med Safari, klare å besvare epost,
og være rimelig presis med fingeren.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene:
• Onsdag 31 okt kl 10.30 (5 mandager).
• Fredag 26 okt kl 10.30 (5 fredager).

iPhone (telefonen) nybegynner
Du har iPhone (Apple sin telefon) men synes den er litt kinkig å bruke.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart:
• Mandag 29 okt kl 10.30 (5 mandager).

Facebook på iPad og iPhone
Lær å bruke Facebook-appen skikkelig.
Forkunnskap: Du må være presis med fingeren og beherske det vi lærte på trinn 3.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart:
• Mandag 29 okt kl 13.30 (5 mandager).

Andre iPad-kurs
Kanskje har vi andre kurs som er midt i blinken for deg.
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 oktober og november.
Hjelpen koster 100 kr pr påbegynt kvarter.
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KURS – diverse
Fransk litteratur 4/2018
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la
plus grande difficulté...)
Start: mandag 5. november 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: 26. oktober. 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: 29. oktober
Kursprisen blir ikke refundert ved avmelding etter betalingsfrist.

Kultur, kirke og kunsthistorie 2/2018
Programmet starter med foredrag i
Uranienborg kirke. Deretter drar vi på
“ekskursjon” i byen, til et sted som er

relevant til dagens foredrag. Egenandel
kr 100. Tid: kl. 10.00 (ferdig ca kl. 14.00).
Tors 11. okt. - «Nasjonalmuseet og byen»
Foredrag i kirken ved arkitekturhistoriker,
Ulf Grønvold, som har vært brukerkoordinator for det nye museumsbygget på
Vestbanen. Etter foredraget spaserer vi
ned til Vestbanen og blir vist rundt i
interiørene.
Tors 15. nov. - «Jødisk tro og liv»
Foredrag i kirken ved forstander i det
mosaiske trossamfunn Ervin Kohn. Etter
foredraget besøker vi synagogen i Oslo. Det
blir satt opp bil/buss fra kirken.

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.

Mentor for yrkesaktive?
Info-møte 17.oktober kl 17.00* hos HLF Oslo, Brynsveien 13
( * Selve informasjonen serveres kl 18.00 )
Mange yrkesaktive hørselshemmede får liten eller ingen hjelp med sine jobbrelaterte
utfordringer. Derfor ønsker vi å utdanne hørselshemmede "mentorer" / "superbrukere"
som igjen kan hjelpe, motivere og videreutvikle andre.
Hvis du er interessert i å bli en slik ressurs, kan du delta på 10 samlinger i 2019 med
opplæring og erfaringsutveksling. Temaer blir bl.a. Hvordan formidle effektivt om hørselstapet til omgivelsene, Forholdet til kollegaer, Faktiske begrensninger versus reelle muligheter, Håndtering/forebygging av utmattelse, Karrieremessige dilemma, - og mye mer.
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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

Siste kontordag før jul er fredag 21. desember

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

