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Lær å bruke automatisk skrivetolking
Kurs for deg som snakker til et publikum som hører dårlig

Snakker du ofte til et publikum som hører dårlig, bør du vurdere å ha skrivetolk til
stede. Nå kan du endelig bruke PC (eller Mac) som automatisk skrivetolk.
Det fungerer overraskende godt hvis du snakker bokmål og er villig til å prate på en
måte som passer for folk som hører dårlig.
I grunnen trengs bare en PC eller Mac med nettleseren Chrome, samt god internettforbindelse. Og selvsagt en skjerm (eller projektor) som viser tekstingen. Enda bedre
blir det om man bruker hodebøyle-mikrofon i stedet for PC’ens innebygde mikrofon.
Hvor godt fungerer det? Ta en titt på følgende filmopptak: vimeo.com/322179254
Vil du at tilhørerne skal forstå mest mulig av ditt budskap og kanskje også gi deg en
høyere stjerne, bør du ta i bruk PC-basert skrivetolking og legge om tale-stilen. En
med nedsatt hørsel trenger ofte ekstra tid til å forstå hver setning du sier. Det gjør
også den PC-baserte skrivetolken. Du kan gå på gratis kurs hos HLF Oslo for å lære
dette. På kurset lærer du å rigge opp det tekniske utstyret, og trene på å snakke slik
at den automatisk skrivetolken skal forstå mest mulig.
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, Oslo.
Gratis. Max 4 deltakere pr kurs!
8 timer fordelt på 3 formiddager eller 3 kvelder.
Tidspunkter (Velg ett av de følgende alternativene):
- Ons-Tors-Fre 24/4 + 25/4 + 26/4 (3 formiddager, kl 12.15 – 15.00)
- Mandagene 29/4 + 6/5 + 13/5 (3 kvelder, kl 17.15 – 20.00)
- Onsdagene 15/5 + 22/5 + 29/5 (3 formiddager, kl 12.15 – 15.00)
- Onsdagene 15/5 + 22/5 + 29/5 (3 kvelder, kl 17.15 – 20.00)
Påmelding: Epost til stein@hlfoslo.no eller SMS til 400 48 393.
Høreluren utkommer 4 ganger i året: ca 1. jan, ca 1 april, ca 1 juli og ca 1 sept. Frist for innlevering av stoff er 30 dager før.
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Gratis sjakk-kurs
HLF Oslo Syd-Vest inviterer til en studieringmøteplass
hvor vi spiller sjakk.

Målgruppen:
Unge og eldre sjakkdeltakere, både nye og øvede.
Kunnskapsmål:
Man skal få et godt kjennskap til sjakkbrett og dens spill, gjennomgå hva de forskjellige
spillereglene går ut på, samt få oppleve økt engasjement og økt bevissthet på det å
konkurrere med andre sjakkspillere.
Kursmateriell:
Det vil bli utdelt læringsmateriell om sjakk.
Pedagogisk tilrettelegging:
Vi legger forholdene til rette for at en eller flere likestilte foredragsholdere som har
god kjennskap til sjakk, kan være oss behjelpelig i opplæringsøyemed.
Kursopppstart:
Onsdag 24. april klokken 16.00-20.00.
Kursvarighet:
Hver onsdag klokken 16.00 -20.00 frem til og med 12. juni.
Etter sommerferien starter vi igjen den 7. august og holder på frem til og med 11.
desember.
Kurssted:
«Hørselens Hus» i Brynsveien 13 (1.ste etasje).
Påmelding og nærmere opplysninger:
Ved kursleder Dan Erik Løvås e-post: danerik@oslohlf.no mobil: 938 06 019 (SMS).
Vårt gratistilbud er til alle medlemmer i Oslo og som gir en fin anledning til å komme
sammen i et likestilt og positivt fellesskap, samtidig som vi får stimulert vår hjernekapasitet på en god og vedvarende måte..
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Arbeidslivsforum
Forumet er for oss i yrkesaktiv alder og driftes av Arbeidslivutvalget i HLF Oslo. Noen
jobber og andre ikke, men alle har vi mer eller mindre en utfordring med hørsel i
hverdagen.
HLF Oslo ønsker med dette å skape en tilrettelagt og god møteplass for yrkesaktive
hørselshemmede, fordi bare det å møtes i vårt miljø oppleves som bra.
Se forøvrig rapport fra årets første info-samling på neste side.
Pris: 50 kr.
Sted: Brynsveien 13.
Program VÅREN 2019
Onsdag 8. mai kl 18.00 - ca 20.00
Hørselsrehabilitering – hvordan kunnskap om eget hørseltap kan formidles til andre
som arbeidsgivere, kolleger, venner.
Audiopedagog Guri Engernes Nielsen, Universitetslektor, Institutt for spesialpedagogikk.
Onsdag 12. juni kl 18.00 - ca 20.00
Litt om lyd og hvordan lyden er i et høreapparat. Nytt lydbilde ved skifte av
høreapparat. Hva kreves ved tilvenning til nytt høreapparat. Og lignende.
Audiopedagog Elisabeth Berg Remo, Audiopedagogene.no
Til høsten blir det også interessante kvelder.
Oversikt kommer ved St.Hans-tider.
Er det noe du lurer på, ta kontakt
med Wivian Thunestvedt:
E-post: arbeidslivforum@hlfoslo.no
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Arbeidslivsforum
Referat fra informasjonsmøtet 16. januar

Aksept av hørselstap - en muskel du kan trene?
Onsdag 16. januar arrangerte HLF Oslos Arbeidslivutvalg et medlemsmøte, hvor
psykologspesialist Gro Sandberg holdt et fullsatt møterom i ånde. 36 medlemmer fikk
full valuta. Gro Sandberg bød både på seg selv og sitt eget hørselstap («Min reise»), og
på triks om hvordan man skal kunne bygge opp en aksept for eget hørselstap.
Gro har hatt høreapparater siden hun var 5 år, og har slitt mye med egen aksept. Som
psykolog har hun blant annet jobbet på Nasjonalt Behandlingssenter for hørsel og
psykisk helse på Gaustad sykehus. Hun har dermed bygget seg opp mye erfaring.
Aksept er ikke noe man bygger opp, og - ferdig med det. Aksept går i bølger, som vi
selv gjør som de menneskene vi er. Det er gode grunner til at vi er opptatt av aksept og
andre «psykologiske mekanismer» - hørselshemming er et kommunikasjonsproblem.
Man kan bli sliten i utførelsen av jobben sin og i sin omgang med kolleger. Det er
måten vi tar det på og hvordan vi bearbeider problemene på, som er veien til bedre
psykisk helse og høyere livskvalitet.
Åpenhet er viktig, og å erkjenne at aksept er en prosess som kan øves og utforskes.
Gro rådet forsamlingen til å bytte ut ordet «aksept» med VILLIGHET. Er du villig til å
•
•

omtale deg selv som «hørselshemmet»?
vise åpenhet overfor dine kolleger og be dem tilrettelegge, slik at
du kan være mer med?

Kunnskap er makt. Jo bedre man kjenner seg selv, jo større er sjansen til å håndtere
utfordringene!
Etter foredraget var det anledning til spørsmål og kommentarer - de var mange!
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Formiddagstreffen – 1. halvår 2019
Formiddagstreffen vår og sommer 2019
Vel møtt til nye onsdagstreff, i Brynsveien13 eller vi drar ut på tur.
Sammenkomstene våre starter kl 12. I Brynsveien har vi foredrag eller annet program,
med etterfølgende enkel lunsj. Vi fortsetter med åresalg (ta gjerne med en liten ting til
utlodning), og inngangspenger er fortsatt kr. 50,-.
Kommende arrangementer:
Onsdag 24.04. kl.12.00
Vi quizer. Vi fortsetter på quizen «Kjenn din by». Forrige gang så vi på
kjente bygninger i Oslo, denne gangen konsentrerer vi oss om andre
ting i byen. Hvem var for eksempel Harry Fett? Vær med i en
uhøytidelig konkurranse. Det blir kanskje premier også!
Det blir i alle fall lunsj og åresalg.
Onsdag 15.05. kl. 11.45
Bli med til Bygdøy og besøk Villa Grande, huset med 100 års historie.
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Historien om bygningen Villa Grande rommer mange spennende fortellinger:
•
•
•
•
•
•
•

Byggestart knyttet til jobbetiden i Norge under første verdenskrig
«Førerresidens» for Vidkun Quisling 1942-45
Forlegning for allierte offiserer 1945-46
Privatbolig for fransk diplomat
Sykehjem under Ullevål sykehus 1948 - 61
Utdanningssenter for helsepersonell i over 30 år
I dag HL-senteret, senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Dette får vi høre mer om kl 1200 i husets gamle bibliotek. Innredningen i rommet er
fra Quislings tid, med stor peis og stedbygde hyller og skap i ekefinèr.
Etterpå besøker vi utstillingen « Med krigshistorie i veggene – Villa Grande gjennom
100 år.» Det gjør vi på egen hånd og tar den tiden vi trenger.

Vi møtes 15. mai 2019 kl 1145 inne i inngangspartiet på HLsenteret på Bygdøy, adresse Huk aveny 56.
Gratis parkering på HL-senteret.
Offentlig kommunikasjon: 30-bussen til Bygdøy. Stoppested: Bygdøhus.
Inngangspenger: kr. 50,- pr. person. Formiddagstreffen vil dekke denne utgiften for
medlemmer av HLF.
Kaffe og «nogo attåt» får du på husets Kafe Villa Grande. Hvis været tillater, er det
uteservering.
Bygdøy er grønn og fager i mai. Gå gjerne rett ut i hagen til Villa Grande og kos deg
med løvsprett og alt som spirer og gror midt i mai måned. Ta en titt inn i lysthuset.
Finn stien ned til Hukodden. Der er det benker å sitte på for den som vil. Kanskje går
du en rundtur tilbake til endeholdeplassen for buss nr 30. Lett å gå på grusvei. I skogen
ser du kanskje ennå blåveisen blomstre.

Vel møtt!
Onsdag 12.06. kl. 09.45
Onsdag 12.juni drar vi igjen på tur.
I år går turen til Theodor Kittelsens hjem, Lauvlia, i Kunstnerdalen (Eggedal).
Vi kjører via Blaafarveverket, der vi stopper for en frivillig kafferast.
Lauvlia ligger vakkert til ved innsjøen Soneren. Guiden tar i mot og vi får omvisning i
dette romantiske kunstnerhjemmet.
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Etter besøket her, kjører vi oppover dalen til Eggedal Borgerstue, der vi får servert fin
middag med dessert og kaffe. Her kan vi også ta en titt på det spennende Bestemorloftet som bugner av brukskunst og antikviteter.
Fra Eggedal kjører vi mot Norefjell, en fin fjellvei forbi Djupsjøen. Hjemturen går over
Krødsherad, Sokna, og Sollihøgda og vi er i Oslo ca kl 19.

Frammøte på Bussterminalen kl. 09.45.
Turen koster kr.500,-. for HLF medlemmer, for andre kr. 795,-.
Påmelding innen 25.05..2019 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 03.06.2019 siste dato for avmelding, for å få
refundert innbetalte penger.
VEL MØTT TIL EN FIN TUR I VÅRT VAKRE LAND.
Høstens første samling blir onsdag 21. august 2019.
Hilsen fra Liv, Thor, Ingrid, Kari, Jorunn, Tone og Edel
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Sugen på hørselskunnskap ?
TIRSdag formiddager kl 14.00 og TORSdag kveld er kl 18.00
Hver uke fram til Kristi Himmelfart (unntatt 23/4, 9/5, 28/5).
Ca 2 timer med foredrag og spørremuligheter. Lettfattelig, dyptpløyende
og engasjerende av kunnskapsformidler Stein Thomassen.
Gratis! - Ingen påmelding, bare kom.
Vi har teleslynge, høyttaler, god akustikk og tydelig tale.
Nå også automatisk skrivetolking (talegjenkjenning) .
Rullestol-vennlig.
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, nær Brynseng T -bane og buss-stopp.
Grei parkering på kvelden. På gårdsplassen foran huset og på plattingen bak huset
kan alle ledige plasser (uansett firmanavn) benyttes gratis på kvelden.

25/4, 18.00 Hva betyr alle disse faguttrykkene innen hørsel?
Det er nyttig å forstå litt mer av hva audiografen sier.
30/4, 14.00 Når hjernen ikke forstår lydene den hører.
Man regner med at hørselsnedsettelsen hos mange eldre kommer av
både APD og vanlig hørselsskade. Hva er APD?
2/5, 18.00 Hva kan vi vente av fremtidens høreapparater?
Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere. Og nå har det også
begynt å dukke opp konkurrenter til høreapparatene.
7/5, 14.00 Menières sykdom.
Vi ser på årsaker, virkemåte, behandling og mestring.
14/5, 14.00 Dotter i ørene?
Får du ofte «dott» i øret? Eller føler et trykk i øret? Da kan det muligens
være interessant å få vite mer om dette.
16/5, 18.00 Hva forteller egentlig ditt audiogram?
Sist du tok en hørselstest fikk du kanskje med deg en kopi av ditt audiogram (hørselskurven din). Men hva forteller egentlig audiogrammet?
21/5, 14.00 Nyte konserter med høreapparat.
På konserter er det høy lyd. De fleste høreapparater takler ikke så høy
lyd. Det er også en hel del andre ting som kan være nyttig å vite for både
konsertgjengere og musikere.
23/5, 18.00 Tinnitus og lydoverfølsomhet hos barn
Også barn kan få dette. Hvordan bør du forholde deg til dem for å være til
hjelp? OBS: Kun voksne deltakere. Passer ikke for barn og tenåringer.
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Kurs – Mestre tinnitus og lydoverfølsomhet
Årsaker, virkemåte og behandling
Foreleser: Stein Thomassen, forfatter av boken Selvhjelp ved tinnitus og redaktør av
nettstedet www.TinnitusTips.no
Målsetning:
På en engasjerende og lettfattelig måte gi grundig kunnskap om årsaker, virkemåte og
behandling i forbindelse med plagsom tinnitus (øresus) og lydoverfølsomhet
(hyperakusis, misofoni, fonofobi).
Poenget med denne kunnskapen er å øke sjansene for å lykkes med å styre mot en
bedre hverdag, bl.a. ved å lettere kunne vurdere hjelpeapparates tilbud.
Innhold:
Årsaker, virkemåte, behandlingsmetoder. Jastreboffs nevrofysiologiske forklaring.
Lydterapi og TRT ihht Hazell & Jastreboff. Tinnitus-orientert kognitiv terapi ihht Henry
& Wilson / Kaldo & Andersson.
Den røde tråden er:
•
•
•
•
•

Hva kan tinnitus-lyd og nedsatt lydtoleranse komme av?
Hva gjør at mange synes det er plagsomt?
Hvorfor klarer mange ikke å la være å bry seg om lyden?
Hva slags behandlinger gir virkning for de fleste. Hvordan fungerer de?
Hva kan man gjøre på egenhånd?

Det høres tørt ut, men de fleste deltagerne rives med og synes dette er spennende og
interessant.
Påmelding og info:
Varighet: 10-12 timer fordelt på 4 kvelder (tirs 30/4 + 7/5 + 14/5 + 21/5).
Klokkeslett: Kl 18.00 – ca 20.45.
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1 etasje.
Tilrettelegging: Teleslynge, god akustikk, rolig og tydelig tale, automatisk skrivetolking
(talegjenkjenning), rullestolsvennlig.
Pris: 600 kr for HLF-medl, 800 kr for andre. Betaling gjøres kontant / Vipps på kursets
første kveld.
Påmelding: via epost stein@hlfoslo.no eller SMS 40048393.
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KURS:
iPad – Repetisjon av trinn 2
Pris (spesial): 100 kr for HLF-medl, 200 for andre.
Oppstart: Mandag 29 april kl 10.30.
Varighet: 3 mandager (29/4 + 6/5 + 13/5), 2,5 timer hver kursdag.

KURS:
iPad - trinn 5 (spør-og-grav)
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 slikt som deltakerne ønsker fokus på.
Forutsetning: Din iPad bør være Air2 eller nyere (altså kunne
kjøre iOS 12), ellers får du dårligere utbytte av kurset. Du må
være noenlunde fortrolig med Safari, litt kjent med Bilder-appen,
klare å besvare epost, og være presis med fingeren.
Pris: 750 kr for HLF-medl, 950 for andre.
Oppstart: Tirsdag 23 april kl 10.30.
Varighet: 4 tirsdager (30/4 + 7/5 + 14/5 + 21/5), 2,5 timer hver kursdag.

KURS:
iPhone (Apple’s telefon) for uerfarne
Du har nylig fått iPhone (Apple sin telefon) men synes den er litt kinkig å bruke.
Vi fokuserer på grunnleggende og nyttig bruk.
Bl.a. må vi lære å trykke nøyaktig med fingeren.
Forutsetninger: Din iPhone bør være modell 5s eller nyere
(altså kunne kjøre iOS 12), ellers får du dårligere utbytte av kurset.
Du bør også ha litt tidligere erfaring fra gammeldags
mobiltelefon.
Pris (spesial): 300 kr for HLF-medl, 400 for andre.
Oppstart: Mandag 29 april kl 13.30.
Varighet: 3 mandager (29/4 + 6/5 + 13/5), 2,5 timer hver kursdag.
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KURS – diverse
Billedvev 2/2019

Automatisk skrivetolking

Nivå: Nye / øvede

Lær å rigge opp utstyret, og tren på å
snakke optimalt.
Det går 4 kurs. Se side 2

Start: mandag 8. april 2019 kl. 10.00
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 8 mandager à 4,5 timer.
Pris: 300,- for HLF-medl. / 500,- for
andre.
Lærebok: Billedvev i rammevev
(M.Hauger)
Veveutstyr: utlån av veveramme er
mulig. Vevemateriell: vevegarn m.m.
Antall deltakere: min 5 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 1. april. Påmelding /
henvendelser til kursleder Ada Spæren,
tlf. 95058677 / Epost:
ada.sparen@gmail.com
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,
epost kar-s-li@online.no
eller tlf 950 63 159

Pris: Gratis.
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13.
Mer info: Se side 2.
Kontakt: Epost til stein@hlfoslo.no eller
SMS til 400 48 393.
Sjakk
Lær sjakk hver onsdag kl 16.00 - 20.00
Oppstart: Onsdag 24.april, kl 16.00.
Pris: Gratis for HLF Oslo-medlemmer.
Sted: «Hørselens Hus» i Brynsveien 13.
(1.etasje).
Mer info: Se side 3.
Kontakt: Kursleder Dan Erik Løvås,
e-post: danerik@oslohlf.no
mobil: 938 06 019 (SMS).
Fransk
Minner om at det også etter sommeren
blir franskkurs. Det starter mandag
19.august kl 10.45. Detaljer kommer i
neste nummer.

Massevis av
busser går hit.

Helsfyr T-bane
og busstasjon

Parkering i
arbeidstid
50 kr/t – Max 3 t

Parkering ETTER
arbeidstid
(gratis)

HLF
Oslo

Brynseng T
Linje nr
1, 2, 3, 4

Brynseng Buss
Linje nr
23, 24, 103,
104, 109, 3B

Bryn
togstasjon
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Returadresse: HLF Oslo
Brynsveien 13
0667 Oslo

HLF Oslos kontor / administrasjon:
OBS: Nye åpningstider: MANdag + TORSdag kl 10.00 – 13.00
( Siste kontordag før ferien er torsdag 13. juni )
Adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo – Nærmeste T-bane og buss-stopp: Brynseng
Tlf: 974 07 430 – Sms: 974 07 430 – Epost: post@hlfoslo.no

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

