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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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Q U I Z 

UNGE OG ELDRE MØTES TIL QUIZ KVELD PÅ BRYNSENG 

 
Etter fjorårets to hyggelige samlinger i regi av HLFU hvor både unge og eldre møttes, 
er det nå HLF Oslo sin tur å invitere. 
 

Mandag 4.november kl. 18 inviteres alle – både medlemmene i HLFU og HLFs 
medlemmer -til en festlig Quiz kveld i våre lokaler på Brynseng. Det blir allsidige og 
morsomme oppgaver og vi mikser unge og eldre i gruppene. Dette bli gøy!!! 
 

Det blir også noe å spise og drikke. Av den grunn må vi også vite hvor mange som 
kommer. Påmelding skjer til fylkesleder Knut Magne Ellingsen. Tlf. 468 63 109. Mail: 
knutma-e@online.no. 
 

Påmeldingsfrist er TORSDAG 31. OKTOBER 
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Formiddagstreffen – senhøsten 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, bare fordi det å møtes i vårt miljø oppleves som bra.  

Pris: 50 kr.  Sted: Brynsveien 13.  

Skrivetolker er bestilt til alle høstens arrangementer. 
 

 
Program  HØSTEN  2019 

 

Onsdag 9. oktober kl 18.00 - ca 20.00 

Helena Erstad og Kristin Gjølstad fra NAV Hjelpemiddelsentral  

Tema: Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplass samt demonstrasjon av 
tilleggsutstyr til høreapparat  
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Onsdag 6. november kl 18.00 - ca 20.00 

Sonova Norway AS (Phonak)  

Tema: Demonstrasjon av ulike høreapparater m.m. 
 

Onsdag 4. desember kl 18.00 - ca 20.00 

Nasjonal behandlingstjenester for hørsel og psykisk helse (NBHP)  

Tema: Relasjoner og utfordringer for nærpersoner eller pårørende til mennesker som 
lever med nedsatt hørsel – fortrinnsvis yrkesaktive.  
 

 

 

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Wivian Thunestvedt: E-post: 
arbeidslivforum@hlfoslo.no 

 

 

 

 

 

Temamøte om hørselstekniske hjelpemidler 
 

 
De tekniske løsningene på hørselsfeltet er i rask utvikling og det er stor 
usikkerhet rundt hva som skjer og hvilken fremtid vi ser for oss. Det er bl a 
stilt spørsmål ved hvorvidt teleslynge vil bli erstattet av annen teknologi.  

Vi vil derfor invitere folk i fra litt ulike miljøer til å snakke om dette feltet.  

HLF Oslo vil derfor arrangere et temamøte om hørselstekniske hjelpe-
midler den 3. desember kl 18.00 - 20.00. 
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Lær om hørsel  -  på dagtid 
T irsdager 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 på dagtid.  

Tirsdager    -    kl  14.00 - ca 15.45 

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 bry-
som? 

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?  

29/10 Menières sykdom  
Anfallsvis svimmelhet kan være 
menières sykdom. Vi ser på årsaker, 
virkemåte, følger og behandling. 

5/11 Plutselig hørselsnedsettelse  
Når hørselen reduseres kraftig i løpet 

av veldig kort tid (plutselig eller i løpet 
av til 2-3 dager) kaller vi det for Sudden 
deafness. Vi ser på årsaker, virkemåte, 
følger og behandling. 

12/11 Høre egne kroppslyder  
Mange hører sin egen stemme og 
pusting svært kraftig av og til. Noen 
hører hjerteslagene sin godt. Andre 
hører sine egne fottrinn som kraftige 
dunkelyder. Enkelte kan høre øynene 
bevege seg, og noen hører blodet 
pulsere. Vi tar en titt på forklaringer av 
disse fenomenene. 

19/11 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. 

26/11 Lydoverfølsomhet  
I fagmiljøet brukes ulike begreper, og 
ofte er fagfolkene ikke enige med 
hverandre. Vi forsøker å gi et overblikk, 
og ser på hyperakusis, fonofobi, 
misofoni, tensor tympani syndrom, 
autofoni og slikt. 
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Lær om hørsel  -  på kvelden  

Torsdager kl 18 .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.  
Grei og gratis parkering på gårdsplassen . Alle ledige plasser kan benyttes  

uansett hvilket firmanavn de er merket med.  

Torsdags KVELDER    -    kl  18.00 - ca 19.45 

 3/10 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. 

10/10 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 høre-
apparat. Vi tar en titt på ulike utgaver 
av nedsatt hørsel.  

17/10 Hvor godt kan høreapparater 
hjelpe?  
Mange får veldig god hjelp av høre-
apparater, andre ikke. Hvorfor er det 
slik? Og hva kan vi forvente av appa-
ratene? 

24/10 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? 

31/10 Teleslynge  
På mange offentlige møtesteder (f.eks. 

teater, kino, kirke, resepsjon) finnes 
teleslynge for å hjelpe høreapparat-
brukere til å høre bedre. Hva er tele-
slynge? Hvordan kan den hjelpe? 

 7/11 Balanseproblemer  
Det er mange grunner til at man kan 
være svimmel eller ha problemer med 
balansen. Vi tar en titt på årsaker og 
behandling. 

14/11 F R I   

21/11 Skadelig høy lyd  
Når er lyd skadelig? Hva slags skade får 
man? Hvordan behandle og forebygge? 
Hvordan vite om det er skadelig høyt?  

28/11 Hva betyr alle disse 
faguttrykkene innen hørsel?  
Det er nyttig å forstå litt mer av hva 
audiografen sier. 

5/12 Plutselig hørselsnedsettelse  
Når hørselen reduseres kraftig i løpet 
av veldig kort tid (plutselig eller i løpet 
av til 2-3 dager) kaller vi det for Sudden 
deafness. Vi ser på årsaker, virkemåte, 
følger og behandling. 
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Kurs – Skjult hørselsnedsettelse  
Når testen sier du hører bra, men du er uenig 

 

Foreleser: Stein Thomassen, forfatter av boken Selvhjelp ved tinnitus, innehaver av 
bloggen Høretrøbbel.no, redaktør av nettstedet TinnitusTips.no, og fast foreleser på 
Unicare Landaasens tinnitus-tilbud. 

Målsetning: 

Få en forståelse av hvorfor man kan ha nedsatt hørsel i betydelig grad, men likevel ikke 
synlig på en vanlig hørselstest. Dette kan rydde bort grublerier og engstelse hos mange 
som føler at de hører dårlig i sosiale situasjoner hvor det virker som de andre ikke har 
problemer med å høre. Og hos mange som ikke får utbytte av høre-apparatene sine. 
Kunnskapen vil også gjøre at man lettere kan finner ut hvordan man kan håndtere sin 
situasjon og hvordan man skal kunne høre bedre. 

Innhold: 

Vi ser på årsaker, virkemåte, forskning, behandling, tiltak, strategier. Det høres kanskje 
tørt ut, men dette er interessante greier. 

Påmelding og info: 

Varighet: Ca 8 timer fordelt på 3 kvelder (tirs 5/11 + 12/11 + 19/11). 
Klokkeslett: Kl 18.00 – ca 20.45. 
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1 etasje. Gratis parkering på gårdsplassen. 
Tilrettelegging: Teleslynge, god akustikk, rolig og tydelig tale, automatisk skrivetolking 
(talegjenkjenning), rullestolvennlig. 
Pris: 490 kr for HLF-medl, 590 kr for andre.  Kontant / Vipps første kveld.  
Påmelding: post@hlfoslo.no / post@horetrobbel.no / SMS 400 48 393. 
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KURS   –   iPad, iPhone, epost, internett 

I løpet av de siste 9 måneder har interessen for iPad-kurs nesten helt forsvunnet. Vi 
tilbyr derfor kun noen få kurs som går i oktober og november. 

Tusen takk til alle som opp gjennom årene har benyttet seg av iPad-kursene våre! 

Mer info:  

Kursene holdes i Brynsveien 13, nær Brynseng T og buss. Rullestolvennlig. Dessverre er 
parkeringsmulighetene ikke spesielt gode på dagtid. 

Et kurs går 1 gang pr uke i 5 uker. Hver kursdag er på 3 økter a ca 40 minutter. Pauser 
kommer i tillegg, inkl. lang spisepause. Klokkeslett er 10.30 - 13.20. 

Kontant betaling på kursets første dag. 

Frist for påmelding: 7 dager før kursstart. Påmelding via epost (post@ipadkurs.no), 
SMS tekstmelding (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.  

Hvis punkt 2 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 50 
kr pr påbegynt kvarter. Avtal tid via epost (post@ipadkurs.no) eller SMS tekstmelding 
(400 48 393). 

 

iPhone (telefonen) Spør-og-grav 

Et «spør-og-grav»-kurs der deltakerne setter dagsorden.  

Forkunnskap: Må klare å besvare epost, og må være rimelig presis med fingeren.  

Pris: 750 kr for HLF-medl, 950 for andre. Kun kontant betaling. 

Oppstart: Fredag 25 okt kl 10.30 (5 fredager). 

Påmelding: 7 dager før kursstart. Via epost (post@ipadkurs.no), SMS tekstmelding 
(400 48 393) eller brev (HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo). 
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iPad - trinn 2  

Forkunnskap: Noenlunde presis med fingeren. 

Hva du lærer:  

• Repetere viktige ting fra trinn 1. 

• 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. 

• Grunnleggende bruk av Bilder-appen. 

• Diverse. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 950 for andre. Kun kontant betaling. Hvis du gikk dette 
trinnet i våres eller forrige høst, og nå ønsker å repetere, gir vi deg 250 kr avslag. 

Oppstart: Onsdag 23 okt kl 10.30 (5 onsdager). 

Påmelding: 7 dager før kursstart. Via epost (post@ipadkurs.no), SMS tekstmelding 
(400 48 393) eller brev (HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo). 

 

iPad - trinn 4 

Forkunnskap: Klare å besvare epost, og være presis med fingeren. 

Hva du lærer:  

• Repetere viktige ting fra trinn 3. 

• Finne tog-/flyreiser (innenlands). 

• Se TV (NRK) på iPaden. 

• Enda mer internett-øving (Safari). 

• Ulike ting som deltakerne er spesielt interessert i 

• Diverse annet. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 950 for andre. Kun kontant betaling. Hvis du gikk dette 
trinnet i våres eller forrige høst, og nå ønsker å repetere, gir vi deg 250 kr avslag. 

Oppstart: Velg én av følgende muligheter: 

• Mandag 21 okt kl 10.30 (5 mandager). 

• Torsdag 24 okt kl 10.30 (5 torsdager). 

Påmelding: 7 dager før kursstart. Via epost (post@ipadkurs.no), SMS tekstmelding 
(400 48 393) eller brev (HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo). 
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KURS  –  diverse 
 

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. Kurs-
rommet 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 av-
melding etter betalingsfrist. 
 

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 

Vevemateriell: vevegarn/renningstråd 
m.m. anskaffes av deltaker 
Antall deltakere: min 4 /maks 6 
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass 
Påmeldingsfrist: 4. oktober 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  

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). 
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Har du noe på blokka? 

 

Selv om det skjer en del i våre lokaler 

på Bryn, er det relativt få som benytter 

seg av våre aktiviteter.  

Kanskje synes du reiseveien er for 

lang, og ville ha kommet hvis vi var i 

ditt nærområde (f.eks. på biblioteket).  

Kanskje synes du temaene ikke er 

fengende nok.  

Kanskje velger du heller en av de 

mange andre forlokkende aktiviteter  

i Oslo.  

Hvem vet?  

Sannsynligvis ikke så mange andre 

enn du.  

Derfor ville det vært fint å høre hva 

som skal til for å se deg hos oss. 

Eller andre innspill du måtte ønske å 

komme med. 

 

Epost:  

post@hlfoslo.no  

 

Brev:  

HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo 

 

 

Hilsen Høreluren 
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Returadresse: HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 

HLF Oslos kontor / administrasjon: 
Åpningstider:  MANdag + TORSdag  kl 10.00 – 13.00  

HLF Oslos kontor har julestengt fra 20. desember til 1. januar.  

Adresse:  Brynsveien 13, 0667 Oslo   –   Nærmeste T-bane og buss-stopp:  Brynseng 
Tlf: 974 07 430   –   Sms: 974 07 430   –   Epost: post@hlfoslo.no 

 

F Ø R J U L S T R E F F 

Velkommen til førjulstreff i Brynsveien 13.  

Onsdag 27. november kl. 18.00.  

Her blir det litt musikk og litt godt å spise.  

Kr. 50,- koster det! 

Frist på melding 11. november til e-post  

   berit.anthonessen@getmail.no eller  

   SMS til 98 40 90 30.  

Ta gjerne med en liten pakke til utlodning.  
 

HLF Oslo Nord-Øst 
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