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HØRELUREN
2019 - nr 3 (juli - okt)

HLF Oslo
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Trenger du en prat om din hørsel og hjelp
med høreapparatene?
Da kan du stikke innom Veiledningskontoret i Brynsveien 13
som har åpent hver onsdag 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 likeperson/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 eventuelt komme på hjemmebesøk, dersom du er bevegelseshemmet
Hjelpen er gratis!
Dersom du ønsker å bestille hjemmebesøk,
kan du ringe kontoret på tlf: 974 07 430 mandag og torsdag kl. 10.00-13.00
eller sende e-postmelding til
post@hlfoslo.no

Høreluren utkommer 4 ganger i året: ca 1. jan, ca 1 april, ca 1 juli og ca 1 okt. Frist for innlevering av stoff er 30 dager før.
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TUR - 31. august
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Temamøte 17. september
Har du hørt om Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne?
Ikke det? OK, her får du vite mer om en viktig sak! Det er nemlig lovfestet at alle
kommuner skal ha et slikt råd. Personer med nedsatt funksjonsevne er
underrepresentert i andre folkevalgte organer, og ordningen er ment å veie opp for
dette demokratiske underskuddet.
Rådet består av representanter for organisasjoner som ivaretar interessene til
mennesker med redusert funksjonsevne. Rådet skal behandle alle typer saker som kan
virke inn på levekårene for personer med særskilte behov. Loven nevner spesielt
tilgjengelighet, universell utforming, kommunale tjenester, og arbeid mot
diskriminering.
Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men gir råd i viktige og mangfoldige saker
innen økonomi og budsjett, plan - og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole,
kultur, idrett, friluftsliv, helse, og pleie- og omsorgstjenestene.
Berit Anthonessen har vært HLFs representant i dette rådet i mange år. Det har vært
svært lærerikt og givende, sier hun til Høreluren. Hun setter særlig pris på muligheten
til å bli nærmere kjent med bydelen hun selv bor i, på godt og vondt. I Gamle Oslo, som
i alle de 15 bydelene i hovedstaden, er det svært viktig med universell utforming og
tilgjengelighet på alle plan.
I Gamle Oslo er det avsatt en halv time til bydelens befolkning slik at de kan komme
med saker de vil at Rådet skal legge fram for Bydelsutvalget. Gamle Oslo ligger høyt
oppe på statistikken over barnefattigdom, kriminalitet, dårlige boforhold og tallet på
nye landsmenn.
Rådet tar også imot henvendelser om hjelp fra bydelens beboere, og på møtene får de
svar fra politikere og bydelsadministrasjonen. Det kan dreie seg om alt mulig, for
eksempel rullestolbrukere som ikke når opp til knappen for døråpner, manglende
teleslynge i kommunale bygg, eller problemer i parkeringshus.
Berit Anthonessen anbefaler andre i HLF å ta en tørn i Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne. Det er meningsfylt og tilfredsstillende å vite at du bruker noe av din tid
på å bistå andre som trenger din hjelp og ditt engasjement til å få en bedre hverdag,
sier hun til Høreluren.
Tirsdag 17. september tar HLF i Oslo opp brukerrepresentasjon på et eget temamøte
på Hørselens Hus på Bryn. Møtet starter klokka 18. Håper det kommer mange som er
interessert i å lære mer om dette viktige temaet.
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Formiddagstreffen – 2. halvår 2019
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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 HØSTEN 2019

Onsdag 11.september kl 18.00 - ca 20.00
Audiopedagog Bente Ørbeck fra HLF Briskeby - rehabilitering og utadrettede tjenester
as.
Tema: TINNITUS – litt om årsaker og ulike mestringsstrategier.

Onsdag 9.oktober kl 18.00 - ca 20.00
Helena Erstad og Kristin Rørvik Gjølstad fra NAV Hjelpemiddelsentral.
Tema: Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplass samt demonstrasjon av
tilleggsutstyr til høreapparat.

Senere i høst
Sett av onsdagene 6. november og 4 desember. Nærmere opplysninger kommer i
neste nummer.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Wivian Thunestvedt: E-post:
arbeidslivforum@hlfoslo.no
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Lær om hørsel
Tirsdager kl 14.00 blir det 1,5 - 2 timers foredrag med spørremuligheter.
Lettfattelig, dyptpløyende og engasjerende av kunnskapsformidler Stein Thomassen.
100 kr (Kontant / Vipps)

- Gratis kaffe og te.

Ingen påmelding, bare kom.
Vi har teleslynge, høyttaler, god akustikk , kraftig røst, tydelig tale, og automatisk
skrivetolking (talegjenkjenning). Rullestol-vennlig.
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, nær Brynseng T -bane og buss-stopp.
Dessverre så som så med parkeringsmuligheter.

Tirsdager - kl 14.00 - ca 15.45
3/9
Ulike former for nedsatt
hørsel
Selv om to personer hører dårlig, er det
slett ikke sikkert de har samme skade
og samme utfordringer. Og slett ikke
sikkert at de bør ha samme type høreapparat. Vi tar en titt på ulike utgaver
av nedsatt hørsel.
10/9
Hvor godt kan høreapparater
hjelpe?
Mange får veldig god hjelp av høreapparater, andre ikke. Hvorfor er det
slik? Og hva kan vi forvente av apparatene?
17/9
Skjult hørselsnedsettelse
Mange synes de hører dårlig (særlig i
støy) selv om hørselstesten forteller at
de har ok hørsel. Hvorfor er det slik? Og
hva gjør man da?
24/9
Teleslynge
På mange offentlige møtesteder (f.eks.
teater, kino, kirke, resepsjon) finnes
teleslynge for å hjelpe høreapparatbrukere til å høre bedre. Hva er teleslynge? Hvordan kan den hjelpe?

1/10 Er du overfølsom for lyder?
Mange er overfølsomme for lyder. Og
mange bruker høreapparatene svært
lite fordi de synes lyder blir altfor påtrengende. Hvordan blir man lydoverfølsom? Hva bør man gjøre hvis man
tror man er det?
8/10 Øresus / tinnitus
Noen synes det er plagsomt å ha en
tinnitus-lyd (øresus), andre synes det
ikke gjør noe. Hva kommer lyden av?
Og hvorfor plages noen av den, mens
andre ikke plages? Hva kan man gjøre
hvis man synes tinnitus-lyden er brysom?
15/10 Balanseproblemer
Det er mange grunner til at man kan
være svimmel eller ha problemer med
balansen. Vi tar en titt på årsaker og
behandling.
22/10 Skadelig høy lyd
Når er lyd skadelig? Hva slags skade får
man? Hvordan behandle og forebygge?
Hvordan vite om lydnivået er skadelig
høyt?
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Kurs – Mestre tinnitus og lydoverfølsomhet
Foreleser: Stein Thomassen, forfatter av boken Selvhjelp ved tinnitus, redaktør av
nettstedet TinnitusTips.no, og fast foreleser på Unicare Landaasens tinnitus-tilbud.
Målsetning:
Mange som synes tinnitus er plagsomt, og mange som er lydoverfølsomme, forteller at
grundig kunnskap har hjulpet dem til å få en bedre hverdag. Bl.a. ble det lettere å
rydde bort alvorlig feil-informasjon (det er mange myter ute og går), og dermed
plassere skapet der det hører hjemme. Det ble også lettere å vurdere tilbudene som
finnes i helsevesenet, og å se hva man kan gjøre på egenhånd.
Innhold:
Vi ser på årsaker, virkemåte, behandlingsmetoder, behandlingssteder, og mestringsteknikker. Det høres tørt ut, men de fleste rives med og synes dette er interessant.
Påmelding og info:
Varighet: Ca 11 timer fordelt på 4 kvelder (tirs 1/10 + 8/10 + 15/10 + 22/10).
Klokkeslett: Kl 18.00 – ca 20.45.
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1 etasje. Gratis parkering på gårsplassen.
Tilrettelegging: Teleslynge, god akustikk, rolig og tydelig tale, automatisk skrivetolking
(talegjenkjenning), rullestolsvennlig. Få deltakere (maks 10).
Pris: 650 kr for HLF-medl, 750 kr for andre. Betaling: kontant / Vipps første kveld.
Påmelding: via epost stein@hlfoslo.no eller SMS 40048393.
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KURS – iPad, iPhone, epost, internett
Fordeler hos oss:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tålmodig instruktør.
Små klasser (max 9 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 er
parkeringsmulighetene ikke spesielt gode på dagtid.
Et kurs går 1 gang pr uke i 5-6 uker. Hver kursdag er på 3 økter a ca 40 minutter. Pauser
kommer i tillegg. Tidlig-kursene går kl 10.30 - 13.20 (inkl lang spisepause). Seintkursene går kl 13.30 - 16.05.
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 Air2 eller nyere (kunne bruke iOS 13). 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 2 og 3 ikke er i orden, eller du ønsker å få sjekket om de 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 etter kl 11 og vente på tur
mandag 26/8, (ikke tirs), onsdag 28/8, torsdag 29/8, eller fredag 30/8.
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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.
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: 991 kr for HLF-medl, 1.191 for andre. Hvis du gikk dette trinnet i våres eller forrige
høst, og nå ønsker å repetere, gir vi deg ½ pris.
Oppstart: Onsdag 4 sept kl 10.30 (6 onsdager).
iPad - trinn 2
Starter onsdag 23 okt kl 10.30, og dreier seg om å sende epost (inkl bilder) til hvem som
helst, besøke nettsider på internett, bli kjent med Bilder-appen, og diverse annet.
Mer info i neste nummer.
iPad - trinn 3
Hovedmålene er nå å lære å finne informasjon på internett (f.eks. i nett-baserte
leksikon), og å bli mye mer fortrolig med epost.
Forkunnskap: Må klare å besvare epost, og bør være rimelig presis med fingeren.
Hva du lærer:
•
•
•
•
•
•
•

Repetere viktige ting fra trinn 2.
Bedre kjent med Safari-appen (internett).
Søke etter informasjon på nett (leksikon + googling).
Finne rutetider for buss og T-bane.
Bedre kjent med Bilder-appen.
Mere epost-trening (viktig å beherske epost).
Diverse annet.

Pris: 993 kr for HLF-medl, 1.193 for andre. Hvis du gikk dette trinnet i våres eller forrige
høst, og nå ønsker å repetere, gir vi deg ½ pris.
Oppstart: Velg en av følgende muligheter:
•
•

Mandag 2 sept kl 10.30 (6 mandager).
Onsdag 4 sept kl 13.30 (6 onsdager).

Høreluren 2019 nr 3 side 15
iPad - trinn 4
Starter mandag 21 okt kl 10.30 eller onsdag 23 okt kl 13.30, og dreier seg bl.a. om å
finne tog- og fly-reiser, se på NRK-tv på iPaden, forstå hva Facebook er og hva vi kan
bruke det til, og mer internet- og Safari-øving.
Mer info i neste nummer.
iPad - trinn 6
I stor grad et «spør-og-grav»-kurs hvor deltakerne setter dagsorden. Men vi tar også
for oss den nye utgaven av Bøker-appen (tidl. iBooks) og andre apper. Og repeterer
viktige ting fra tidligere trinn.
Forkunnskap: Må klare å besvare epost, og bør være rimelig presis med fingeren.
Pris: 996 kr for HLF-medl, 1.196 for andre.
Oppstart: Tirsdag 3 sept kl 10.30 (6 tirsdager, men ikke 24/9 ).
iPad - trinn 7
I stor grad et «spør-og-grav»-kurs hvor deltakerne setter dagsorden. Men vi tar også
for oss nettbank, Vipps, brukernavn, passord, nettbutikk o.l. Og repeterer viktige ting
fra tidligere trinn.
Forkunnskap: Må klare å besvare epost, og bør være rimelig presis med fingeren.
Pris: 997 kr for HLF-medl, 1.197 for andre.
Oppstart: Torsdag 5 sept kl 10.30 (6 torsdager).
iPhone + iPad - Samspill
Hovedfokuset er hvordan få iPhone (telefonen) og iPad (nettbrettet) til å dra nytte av
hverandre, og hvordan bruke begge på en fornuftig måte. Det blir bl.a. mye fokus på
mobildata, altså internett via mobil-abonnementet.
Hvis du bare har iPhone og ingen iPad, kan du likevel ha nytte av kurset. I så fall gir vi
deg ½ pris.
Forkunnskap: Må klare å besvare epost, og må være rimelig presis med fingeren.
Pris: 822 kr for HLF-medl, 1.022 for andre. Hvis du ikke har iPad, kun iPhone, gir vi deg
½ pris).
Oppstart: Fredag 6 sept kl 10.30 (5 fredager).
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KURS – Mac / PC / Word
Kursdagene er i overkant av 2 ½ time (medregnet 2 pauser).
Mac – Spør-og-grav (OBS: Ikke iPad)
Du har litt erfaring med Apple sin Mac, men vil gjerne lære mer.
Et «spør-og-grav»-kurs hvor deltakerne setter dagsorden.
Forutsetninger: Må klare å bruke mus / pekeplate. Din Mac bør være nyere enn 2012.
Pris pr fremmøte: 294 kr for HLF-medl, 344 for andre. Du betaler altså kun for de
dagene du faktisk kommer på kurset.
Oppstart: Mandag 2 sept kl 16.30 (mandager fram til desember, men du kommer bare
de gangene det passer for deg).
PC – Spør-og-grav (OBS: Ikke iPad)
Du har litt erfaring med Windows-basert PC, men vil gjerne lære mer.
Et «spør-og-grav»-kurs hvor deltakerne setter dagsorden.
Forutsetninger: Må klare å bruke mus / pekeplate. Din PC bør ha Windows 10.
Pris pr fremmøte: 295 kr for HLF-medl, 345 for andre. Du betaler altså kun for de
dagene du faktisk kommer på kurset.
Oppstart: Mandag 2 sept kl 13.30 (mandager fram til desember, men du kommer bare
de gangene det passer for deg).
Word og filutforsker (fra Microsoft)
Du har litt erfaring med Word (Microsoft sitt tekstbehandlingsprogram), men vil gjerne
lære å bruke det skikkelig. Vi ser også på hvordan du bruker filsystemet (dokumentarkivet). Mye praktisk øving. Langsom framdrift.
Forutsetninger: Må klare å bruke mus / pekeplate. Din PC / Mac bør ha Microsoft Word
2010 eller nyere installert. Eller et Office 365-abonnement som er gyldig. Alternativt
kan du bruke den nettbaserte utgaven av Word (som er gratis), men da må du være
registrert med en Microsoft-konto før du kommer på kurset.
Er du i tvil eller trenger assistanse, se nederst på side 11 for å se når vi kan hjelpe deg.
Pris: 998 kr for HLF-medl, 1.198 for andre. Tillitsvalgte får ½ pris.
Oppstart: Torsdag 5 sept kl 13.30 (6 torsdager).
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KURS – diverse
Fransk litteratur 3/2019
Nivå: lett (... être simple et naturel,
c'est la plus grande difficulté...)
Start: mandag 19. 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,Påmeldingsfrist: 9. 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: 26. august.
Kursprisen blir ikke refundert ved avmelding etter betalingsfrist.
Fransk litteratur 4/2019
Nivå: lett (... être simple et naturel,
c'est la plus grande difficulté...)
Start: mandag 21. oktober 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,Påmeldingsfrist: 12. 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: 28. oktober
Kursprisen blir ikke refundert ved avmelding etter betalingsfrist.
Billedvev 2/2019
Nivå: Nye / øvede
Start: mandag 16. september 2019 kl.
10.00
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 8 mandager à 4,5 timer
Pris: kr 500,- for HLF-medl./ kr 800,- for
andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M.
Hauger)
Veveutstyr: utlån av veveramme etter
avtale
Vevemateriell: vevegarn kjøpes inn ved
behov
Antall deltakere: min 5 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 3. september 2019
Påmelding/henvendelser skal skje til
kursleder
Kursleder/kontaktperson:
Torunn Syversen, tlf. 916 05 867, epost:
post@torunnsyversen.no
Billedvev 3/2019 (kveld)
Nivå: litt øvede / øvede
Start: onsdag 9. oktober 2019 kl. 17.30
Tid: kl. 17.30 – kl. 21.30
Varighet: 4 onsdager à 4 timer.
Pris: kr 400,- for HLF-medl./ kr 500,- for
andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M.
Hauger)
Veveutstyr: utlån av veveramme er
mulig
Vevestativ: utlån etter avtale
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Vevemateriell: vevegarn/renningstråd
m.m. anskaffes av deltaker
Antall deltakere: min 4 /maks 6
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 30. september 2019
Påmelding/henvendelser skal skje til
kursleder
Kursleder/kontaktperson:
Ada Spæren, tlf. 950 58 677 sms
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
Sjakk
Lær sjakk hver onsdag kl 16.00 - 20.00
Vi starter igjen onsdag den 7. august kl
16.00 – 20.00.
Pris: Gratis for HLF Oslo-medlemmer.
Sted: «Hørselens Hus» i Brynsveien 13.
(1.etasje).
Kontakt: Kursleder Dan Erik Løvås,
e-post: danerik@oslohlf.no
mobil: 938 06 019 (SMS).

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
HLF Oslos kontor har sommerstengt fra 14. juni til 15. august 2019.
Mail vil bli besvart i hele sommer.
Adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo – Nærmeste T-bane og buss-stopp: Brynseng
Tlf: 974 07 430 – Sms: 974 07 430 – Epost: post@hlfoslo.no

VIKTIG ANGÅNDE BRUKERREPRESENTANTER I
RÅDENE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
HLF Oslo må allerede innen 15.august spille inn kandidater til Rådene for
funksjonshemmede i bydelene. Derfor må vi senest 5.august få vite hvem som kan
tenke seg å være kandidater.
Å sitte i Rådet for funksjonshemmede i bydelen er en spennende og interessant,
men ikke så krevende oppgave. Det er møter maks en gang pr. måned og du får
være med å diskutere og komme med innspill til alle saker som skal opp i
Bydelsutvalget. I tillegg kan rådet fremme egne saker som er aktuelle for vår
gruppe. Du får møtehonorar etter de satser som kommunen bruker.
Er dette interessant, så send en mail innen 5.august 2019 til fylkesleder Knut Magne
Ellingsen. Mail: knutma-e@online.no
Skriv litt om deg selv og din bakgrunn og hvilken bydel du tilhører.
Det vil i høst bli et temamøte om brukerrepresentasjon (se side 4), og du får delta i
et kurs før du starter opp i rådet.

