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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 filter, domer og slanger (ikke slanger på Rite-høreapparater) 

Husk å ta med deres egne filtere, domer og gjerne med høreappparat-
bruksanvisning 

✓ 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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Unge og eldre møtes 
 

Onsdag 22.januar kl. 18:00 i HLF 
Oslo sine lokaler på Brynseng 

Quiz kvelden i november måtte 
avlyses, men nå inviteres du til en 
ny hyggelig kveld hvor unge og 
eldre møtes til en hyggelig kveld. 

Igjen blir det ulike former for quiz 
hvor vi mikser unge og eldre i 
gruppene. Dessuten blir det mat 
og drikke og sosialt fellesskap. 
Det er gratis adgang – HLF 
spanderer! 

På grunn av maten må vi imidlertid vite hvor mange som kommer. Påmelding skjer til 
fylkesleder Knut Magne Ellingsen. Tlf. 468 63 109. Mail: knutma-e@online.no 

Frist for påmelding er mandag 20.januar. 

 

 

Sjakk-klubben «Hæ?» 
 

Intensjonene bak sjakk-kursene i regi av HLF Oslo Syd-Vest har vært å etablere sjakk-
klubben «Hæ?», et sted for deg som vil komme sammen med en gjeng ulike individer, 
med forskjellig bakgrunn og kompetanse, men med en lik visjon og lyst til å bidra i et 
utviklingsorientert felleskap utover det å spille sjakk. 

Lokalforeningen HLF Oslo Syd-Vest tilbyr med dette et møtested for deg som er på 
veien, for nettverk, samtaler og det å finne inspirasjon for det som du brenner for. 

Hvis du utover det å spille sjakk trenger refleksjon, avspenning og samvær med 
likesinnede, så er det rom for alt det hos oss. 

Kom som du er og se hva som skjer når vi spiller sjakk på onsdager mellom kl 16.00-
19.00. 

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med kursleder Dan Erik Løvås på e-post: 
danerik@oslohlf.no eller mobil: 938 06 019.  
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Ikke snakk til meg  
bak en åpen kjøleskapsdør! 

 
Ja, dette er en ikke helt uvanlig utfordring i dagliglivet for en som hører dårlig. Og 
irritasjonen er naturligvis rettet mot pårørende eller nærperson. Dermed har vi satt 
tonen for det første temamøtet til HLF Oslo i år, nemlig forholdet mellom den 
hørselshemmede og de personene han eller hun omgir seg med til daglig. Hva er det 
som vanligvis trigger krangel og uenighet? Er det den hørselshemmede som skal "jenke 
seg", eller er det nærpersonen? Hvor vanskelig er det å oppnå gjensidig forståelse, og 
hvilke metoder er egnet til å bedre kommunikasjonen, forebygge konflikter og dermed 
bevare husfreden? Dette er bare noen aspekter av dette store og vanskelige temaet.  

Kom til et spennende møte i Brynsveien 13, tirsdag 25. februar kl 18! Her kan både 
hørselshemmede og nærpersoner lære mer, og ikke minst, bli kjent med andre som er 
i "samme båt!" 

 

 

Lyst til å bli med på båttur i 2020? 
 
HLF Oslo Syd-Vest inviterer medlemmer i 
begge lokallag og ungdomsgruppen i Oslo 
til en tur i Oslofjorden med M/S Hestøy.  

Lørdag 09.mai 2020 fra kl 12.00 til kl 
15.00 

Om bord serveres lunsjbuffé. Drikke må 
hver enkelt betale. Eventuell 
matintoleranse oppgis ved påmelding. 

Ombordstigning på Rådhusbrygge 1. 

Bindende påmelding til Edel Rønning 
innen 30.april 2020. epost: edel.ronning@hlfoslo.no eller på tlf/sms nr 97 74 86 84 

Egenandel kr.300,-. innbetales til konto 7041.05.16231  
HLF Oslo Syd-Vest, Brynsveien 13, 0667 Oslo. Merk innbetalingen Båttur. 

Velkommen på tur! 
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Formiddagstreffen – 1. halvår 2020 
 

Velkommen til et godt nytt år og til nye treff! Har du ikke vært hos oss enda? Du er 

velkommen, og vi prøver å ta godt i mot alle nye som kommer. 

Formiddagstreffen holder sine møter 3. onsdag i måneden kl. 12. med eventuelle 

endringer i forhold til helligdager. Møtene holdes i Brynsveien 13, der det blir foredrag 

og annet program, servering av en enkel lunsj og åresalg. Ta gjerne med en liten pakke 

til utlodningen. 

Inngangspenger kr.50,-. 

Vi har teleslynge i møterommet og det er skrivetolker til stede på møtene. Du kan også 

finne programmet på nett:   https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-oslo/   Hva skjer? 

 

 

Onsdag 22.01.2020 kl 12.00. FRELSESARMÉENS  

ETTERSØKELSESARBEID 

De bortkomne? Første henvendelse? 

Sporveier     m.m. 

Vi får besøk av Frelsesarmeens detektiv,  

major Inger Marit Nygård. 

Hun vil dele historien med oss,  

 

 

 

Onsdag 19.02.2020 kl 12.00.      LANGBOFORESTILLINGEN 

Kirsten Langbo var en kjær barnetime-

stemme for svært mange, og kjennings-

trudelutten var et klart signal om at noe 

spennende var i vente for de mange som 

benket seg rundt radioen. For dagens godt voksne vil hennes 

skildringer fra barndommen gi gjenkjennelse. 

Karin Fristad forteller om sin grandtante Kirsten, hun leser 

fra Kirstens bøker, synger og danser til akkompagnement av Tor Ingar Jacobsen. En 

forrykende forestilling om «Kaffekrus og tusenbein» 

 

https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-oslo/
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Onsdag 18.03.2020 kl.12.00. «KAMPEN FOR DET FRIE ORD» 

Ivar Kraglund fra 

Hjemmefrontmuseet, 

seniorforsker og forfatter 

kommer og snakker om 

hemmelige aviser og mer 

under 2.verdenskrig. 

 

 

 

De neste datoer for møter er 15.04., 20.05. og 10.06. 

Program for disse dagene, vil komme i neste nummer av Høreluren.  

 

Hilsen oss i komiteen: Liv Bergan, Thor Andresen, Ingrid Evensen, Kari Bakke, Tone 

Haarberg, Jorunn Fredriksen, Inger Johanne Solbakken og Edel Rønning 

 

 

Årsmøte-innkallinger 
Lokallaget Syd-Vest: 

Onsdag 12. februar kl 18.00 holder HLF Oslo Syd-Vest sitt årsmøte. Forslag som ønskes 
behandlet, må være sendt styret 3 uker i forveien.  Årsmøtepapirene kan hentes i HLF 
Oslos lokaler 2 uker i forveien. Papirene vil også bli lagt ut på vår hjemmeside. 

Lokallaget Nord-Øst: 

Mandag 10. februar kl 18.00 holder HLF Oslo Nord-Øst sitt årsmøte. Forslag som 
ønskes behandlet, må være sendt styret 3 uker i forveien. Årsmøtepapirene kan hentes 
i HLF Oslos lokaler 2 uker i forveien. Papirene vil også bli lagt ut på vår hjemmeside. 

Fylkeslaget: 

Fylkeslaget HLF Oslo skal ha årsmøte onsdag 11. mars 2020 kl. 1800 i Brynsveien 13. 
Møtet er åpent for alle, men bare lokallagenes delegater har stemmerett. 
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Gratis sjakk-kurs 

HLF Oslo Syd-Vest inviterer til vår nyetablerte møteplass  
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. 

Vi starter igjen:  
Onsdag 8. januar klokken 16.00-19.00. 

Kursvarighet:  
Hver onsdag klokken 16.00 -19.00 frem til og med 10. juni. 

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 hjerne-

kapasitet 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, bare fordi det å møtes i vårt miljø oppleves som bra.  

Pris: 50 kr.  Sted: Brynsveien 13.  

Skrivetolker er bestilt til alle vårens arrangementer. 
 

 
Program  VÅREN  2020 

 

Onsdag 15. januar kl 18.00 - ca 20.00 

Skrivetolking på arbeidsplassen 

Nav tolketjeneste informerer om muligheter, begrensninger, regler og prosedyrer for 
bruk av skriveolk.   

I mange jobbsituasjoner er det til veldig stor hjelp å bruke skrivetolk, slik at du kan lese 
det som sies samtidig som du hører det. Tolken trenger ikke være tilstede fysisk, men 
kan gjøre jobben via nettbrett og internett, såkalt fjern-tolking. 

 

Forts. neste side 
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 Forts. fra forrige side 

Onsdag 19. februar kl 18.00 - ca 20.00 

Støy-undertrykking i dag og i framtiden.  

Fremdeles har høreapparater vanskelig for å skille mellom den som snakker til deg, og 
den andre snakking som er i omgivelsene. Tenk bare på en fullsatt kantine hvor det 
bables i vei. Men hvordan er framtidsutsiktene?  

Oticon kommer og snakker om den heteste teknologien for undertrykking av støy i 
høreapparater.  

 

Onsdag 18. mars kl 18.00 - ca 20.00 

Akustikk på arbeidsplassen.  

Akustikk er hvordan lydforholdene er i et rom. Dårlig akustikk er ødeleggende for oss 
hørselshemmede. På mange arbeidsplasser er akustikken dårlig. Men den kan ofte 
forbedres vesentlig med enkle grep.  

Glava kommer til oss med et «crash-kurs». Vi får bl.a. vite hvordan akustikken måles, 
og hva som skal til for å få bedre akustiske forhold på arbeidsplassen og andre steder. 

 

Det blir et møte onsdag 13. mai også. Sjekk neste utgave av Høreluren som kommer 
litt før påsketider. 

 

 

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

Teleslynge er en gammelt men fremdeles svært nyttig teknologi. Den er til stor hjelp 
for bedre taleforståelse i forsamlinger hvor noen prater til publikum, f.eks. i kirker.  
Uvitenheten om teleslynge er nesten grenseløs stor, også blant hørselshemmede. 
Derfor blir det så som så med hvor mange som får nyte godt av denne teknologien. 
Dette kurset tar mål av seg å gjøre deg så kunnskapsrik at du mye bedre kan nyttiggjøre 
deg teleslyngeanlegg rundt omkring, og at du kan komme med fornuftige og hjelp-
somme innspill de stedene teleslyngen ikke fungerer som den skal.  
Instruktør: Stein Thomassen, elektronikkingeniør og kunnskapsformidler. 

Påmelding og info: 

Varighet: 3 tirsdagskvelder (28/1 + 4/2 + 11/2) a 2,5 time (18.00 – 20.30). 
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1 etasje. Gratis parkering på gårdsplassen. 
Tilrettelegging: Teleslynge, god akustikk, rolig og tydelig tale, automatisk skrivetolking 
(talegjenkjenning), rullestolvennlig. 
Pris: 300 kr for HLF-medl, 400 kr for andre.  Kontant / Vipps første kveld.  
Gratis for tillitsvalgte og likepersoner i HLF Oslo. 
Påmelding: 7 dager før kursstart. Påmelding via epost (stein@hlfoslo.no), SMS 
tekstmelding (400 48 393) eller brev (HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo). 

 

Kurs om balanseproblematikk  

Det er veldig mange grunner til at folk kan ha svimmelhetsproblemer. Menières 
sykdom er en av dem. Krystallsyken (BPPV) er en annen. Visse typer legemidler er en 
tredje. Vi tar en grundig gjennomgang for å bli klokere på slikt. Kurset er godt egnet for 
pårørende også. Kunnskap gjør nesten alltid at man håndterer problemene bedre.  
Instruktør: Stein Thomassen, kunnskapsformidler. 

Påmelding og info: 

Varighet: 3 tirsdagskvelder (10/3 + 17/3 + 24/3) a 2,5 time (18.00 – 20.30). 
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1 etasje. Gratis parkering på gårdsplassen. 
Tilrettelegging: Teleslynge, god akustikk, rolig og tydelig tale, automatisk skrivetolking 
(talegjenkjenning), rullestolvennlig. 
Pris: 300 kr for HLF-medl, 400 kr for andre.  Kontant / Vipps første kveld.  
Gratis for tillitsvalgte og likepersoner i HLF Oslo. 
Påmelding: 7 dager før kursstart. Påmelding via epost (stein@hlfoslo.no), SMS 
tekstmelding (400 48 393) eller brev (HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo). 
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KURS   –   iPad, iPhone, epost, internett 
Nå er kursene billigere, kortere og mer tema-orientert. 

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

Et kurs går 1 gang pr uke i 3 uker. Hver kursdag er på 3 økter a ca 40 minutter. Pauser 
kommer i tillegg. Klokkeslett er 11.00 - 13.50 (inkl. lang spisepause) for tidlig-kursene 
og 14.00 – 16.35 for seint-kursene. 

På alle kurs brukes mye tid på repetering. 
Terningkastene antyder omtrentlig hvor vanskelig kurset er. 

Pris: 300 kr for HLF-medl, 400 for andre. Kun kontant betaling på kursets første dag. 
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 eller iPhone MÅ være av fabrikat Apple. Du vil ikke få utbytte av kurset 
hvis du har et nettbrett eller en telefon fra andre enn Apple. 
 

2. Din iPad eller iPhone BØR kunne bruke iOS 13. Hvis ikke, får du dårligere utbytte av 
kursene. Hvis dette ikke er i orden, eller du ønsker å få sjekket om det er i orden, 
kan vi i de fleste tilfeller hjelpe deg gratis. Møt i så fall opp mellom kl 14.00 og 
15.00 på man 27, tirs 28, ons 29 eller tors 30 januar og vent på tur. Ventetiden er 
vanligvis meget kort. 

 

Fortløpende «Spør-og-Grav»-kurs  
 

Fredager  –  Spør-og-grav om iPhone og iPad 

Et «spør-og-grav»-kurs der deltakerne setter dagsorden. Vi har fokus på både 
nettbrettet iPad og telefonen iPhone.  

Forkunnskap: Du må være presis med fingeren, ha erfaring med å skrive på skjerm-
tastaturet, og klare å sende et bilde med epost. 

OBS: Pris pr oppmøte (kom bare de gangene det passer, ingen påmelding nødvendig): 
150 kr for HLF-medl, 200 for andre. Kun kontant betaling. 
Kursdatoer: Hver fredag kl 11.00 - 13.50 fra 31.januar og fram til påske, men ikke: 
21.feb, 3.april.  
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Mandager  –  Spør-og-grav om Mac og PC 

Et «spør-og-grav»-kurs der deltakerne setter dagsorden. Hovedfokus er på 
Mac (Apple) og PC (Windows 10). Men vi berører av og til iPad og iPhone, 
men ikke Android.  

Forkunnskap: Du må kunne besvare epost, og være rimelig presis med styreplate/mus. 

OBS: Pris pr oppmøte (kom bare de gangene det passer, ingen påmelding nødvendig): 
250 kr for HLF-medl, 300 for andre. Kun kontant betaling. 
Kursdatoer: Hver mandag kl 16.45 - 19.20 fra 6.januar(!) og fram til påske, men ikke: 
17.feb, 9.mars, 6.april.  

 

Start første uken i februar  
 

Finger-presisjon på iPad/ iPhone (for både erfarne og uerfarne) 

Uten å være god til å bruke fingeren er det vanskeligere å få glede og nytte av 
en iPad, og særlig en iPhone. Da skjer det ofte uforutsette og forvirrende ting. 
Noen gir rett og slett opp, og legger nettbrettet eller telefonen i en skuff. 
Vi anbefaler på det sterkeste å være i stand til å trykke nøyaktig og ha god kontroll på 
både fingrer og hender.  

Derfor dette gratis-kurset hvor du kan komme så mange ganger du har lyst.  

Kurset passer enten du har iPad eller iPhone.   
Forkunnskap: Ingen. 

OBS: Dette kurset er GRATIS.  

Tidspunkter: Kl 11.00 - 13.50, man 27, tirs 28, ons 29, tors 30 januar.  
Kom bare de gangene det passer for deg.  
Ingen påmelding, bare kom. 

 

iPad trinn 3a (med repetisjon fra tr 2) 

Repetisjon av viktige ting fra trinn 2. Pluss nye ting. Finne rutetider for buss,  
T-bane, båt og tog innen Oslo, Akershus og omegn.  

Forkunnskap: Du må være noenlunde presis med fingeren, ha litt erfaring med å skrive 
på skjerm-tastaturet, og klare å besvare eposter. 

Oppstart: Onsdag 5. februar kl 11.00 (3 onsdager, men ikke 19.febr). 
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Bruke iPhone/iPad som kamera og billedarkiv – del 1 

Lær å fotografere med din iPhone eller iPad. Og lær å holde orden på bildene 
og vise dem fram. Vi ser på de grunnleggende tingene, og øver på dem. 

Kurset passer enten du har iPad eller iPhone.  

Forkunnskap: Du må være noenlunde presis med fingeren, ha litt erfaring med å skrive 
på skjerm-tastaturet, og klare å sende bilder med epost. 

Oppstart: Torsdag 6. februar kl 11.00 (3 torsdager, men ikke 20.febr). 

 

Bli kjent med offentlige nettsider – Del 1  (for iPad / Mac / PC) 

Vi besøker ulike offentlige nettsider og forsøker å bli kjent med informasjon og 
tjenester som finnes der. For eksempel NAV og Skatteetaten. Som vanlig blir 
det også repetisjon av relevante ting vi har hatt på tidligere kurs. 

Kurset passer enten du har iPad, Mac eller PC (men IKKE telefon).  
Forkunnskap: Presis med finger / pekeplate / mus, erfaring med å bruke nettsider. 

Oppstart: Det går 2 kurs. Velg ett av dem: 

• Mandag 3. februar kl 11.00 (3 mandager, men ikke 17.febr). 

• Torsdag 6. februar kl 14.00 (3 torsdager, men ikke 20.febr). 

 

Datasikkerhet på iPad og iPhone 

Det er mye snakk om datasikkerhet for tiden. Hvordan bør du forholde deg når 
du ikke er en dreven bruker av internett? Vi setter fokus på en rekke ting som 
er viktig å vite for å føle seg trygg. 

Kurset passer enten du har iPad eller iPhone.  
Forkunnskap: Du må være noenlunde presis med fingeren, ha erfaring med å skrive på 
skjerm-tastaturet, erfaring med eposter (Mail-appen), og litt erfaring med å besøke 
nettsider (Safari-appen). 

Oppstart: Tirsdag 4. februar kl 11.00 (3 tirsdager, men ikke 18.febr). 

 

Avansert bruk av Mail-appen på iPad / iPhone 

Lær mer avanserte ting som kan gjøres med epost i Mail-appen. F.eks. holde 
orden på eposter ved hjelp av mapper, finne tilbake til eposter som er slettet, 
vedlegge dokumenter, legge til personer i kontaktlisten, slett mange eposter i 
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en jafs, se den virkelige epostadressen til avsenderen, osv. Som vanlig blir det også 
repetisjon av relevante ting vi har hatt på tidligere kurs. 

Kurset passer enten du har iPad eller iPhone.  
Forkunnskap: Du må være presis med fingeren, ha erfaring med å skrive på skjerm-
tastaturet, og klare å sende et bilde med epost. 

Oppstart: Tirsdag 4. februar kl 14.00 (3 tirsdager, men ikke 18.febr). 

 

Start i mars  
 

iPad trinn 3b (Epost og bilder) 

Bilder-appen er ikke så enkel å bruke som mange skal ha det til. Derfor trenger 
vi å lære mer om den. Ofte trenger vi å sende og motta bilder (f.eks. bilde av 
signert søknadsskjema) på epost. Derfor øver vi mer på epost også. Og å ta 
bilder.  

Forkunnskap: Du må være noenlunde presis med fingeren, ha litt erfaring med å skrive 
på skjerm-tastaturet, og klare å besvare eposter. 

Oppstart: Onsdag 11. mars kl 11.00 (3 onsdager). 

 

Bruke iPhone/iPad som kamera og billedarkiv – del 2 

Nå går vi litt dypere inn i både Kamera-appen og Bilder-appen. Bl.a. øver vi på å 
lage albumer og redigere bilder. Vi ser også på hvordan vi kan vise fram bildene 
på TVen vi har hjemme i stua.  

Kurset passer enten du har iPad eller iPhone.  
Forkunnskap: Du må være presis med fingeren, klare å sende bilder med epost, ha litt 
erfaring fra både Kamera-appen, og Bilder-appen. 

Oppstart: Torsdag 12. mars kl 11.00 (3 torsdager, men ikke 19.mars). 

 

Bli kjent med offentlige nettsider – Del 2  (for iPad / Mac / PC) 

Vi fortsetter å besøke ulike offentlige nettsider for å bli dus med dem. Som 
vanlig blir det også repetisjon av relevante ting. 

Kurset passer enten du har iPad, Mac eller PC (men IKKE iPhone).  
Forkunnskap: Presis med finger / pekeplate / mus, erfaring med å bruke nettsider. 
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Oppstart: Det går 2 kurs. Velg ett av dem: 

• Mandag 9. mars kl 11.00 (3 mandager). 

• Torsdag 12. mars kl 14.00 (3 torsdager, men ikke 19.mars). 

WiFi, mobildata, iCloud o.l. for iPad og iPhone 

Uten tilkobling til internett, er det nesten ingen vits å ha iPad og iPhone. Det er 
en masse tekniske ting som er kjekt å kjenne til. F.eks. wifi, mobildata, iCloud, 
ruter, mobilt bredbånd, nettverk, iMessage, synkronisering, nettverkspassord, 
url, og mye mer. Vi forklarer på en måte som det går an å forstå. 

Kurset passer enten du har iPad eller iPhone. 
Forkunnskap: Du må være noenlunde presis med fingeren, ha erfaring med å skrive på 
skjerm-tastaturet, erfaring med eposter (Mail-appen), og litt erfaring med å besøke 
nettsider (Safari-appen). 

Oppstart: Tirsdag 10. mars kl 11.00 (3 tirsdager, men ikke 24.mars). 

 

Finne tog- og fly-reiser med iPad / iPhone 

Lær å finne og bestille togbilletter og flybilletter innen Norge.  

Kurset passer best for iPad, for skjermen er større enn på iPhone.  
Forkunnskap: Du må være presis med fingeren, ha erfaring med å skrive på skjerm-
tastaturet, og klare å sende epost. 

Oppstart: Tirsdag 10. mars kl 14.00 (3 tirsdager, men ikke 24.mars). 
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KURS  –  diverse 
 

Fransk litteratur  1/2020 

Nivå: lett (... être simple et naturel, 
c'est la plus grande difficulté...) 
Start: mandag 6. januar 2020 kl. 10.45 
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30, inkl. 0,5t 
konversasjon 
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer (siste 
kursdag 2.mars) 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. 
Kursrom: «Frekvensen», som er 
tilrettelagt med teleslynge 
Pris: kr 300,-  
Betaling til kursleder, Vipps 90747109. 
Påmeldingsfrist: 2. januar 2020 
Påmelding/henvendelser skal skje til: 
Epost: willy.sorvang@gmail.com 
Tlf.nr.mobil: + 47 90 74 71 09 
Skype: willy.sorvang 

Fransk litteratur  2/2020 

Nivå: lett (... être simple et naturel, 
c'est la plus grande difficulté...) 
Start: mandag 9. mars 2020 kl. 10.45 
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30, inkl. 0,5t 
konversasjon 
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer (siste 
kursdag 4. mai) 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. 
Kursrom: «Frekvensen», som er 
tilrettelagt med teleslynge 
Pris: kr 300,-  
Betaling til kursleder, Vipps 90747109. 
Påmeldingsfrist: 29. februar 2020 
Påmelding/henvendelser skal skje til: 
Epost: willy.sorvang@gmail.com 
Tlf.nr.mobil: + 47 90 74 71 09 
Skype: willy.sorvang 

  



Høreluren  2019  nr 4  side 17 
 

Billedvev  1/2020  (dagtid) 

Nivå: Nye / øvede 
Start: mandag 20. januar 2020 kl. 10.00 
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30 
Varighet: 10 torsdager à 4,5 timer. 
Pris: kr 500,- for HLF-medl./ kr 800,- for 
andre 
Lærebok: Billedvev i rammevev (M. 
Hauger) 
Veveutstyr: utlån av veveramme mulig 
Vevestativ: utlån/salg etter avtale 
Vevemateriell: vevegarn m.m. 
Antall deltakere: min 5 /maks 8 
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass 
Påmeldingsfrist: 7. januar 2020 
Påmelding/henvendelser skal skje til 
kursleder 
Kursleder/kontakt: Torunn Syversen, 
tlf. 916 05 867 
epost: post@torunnsyversen.no 

Billedvev  2/2020  (kveld) 

Nivå: litt øvede / øvede 
Start: onsdag i februar 2020 kl. 17.30 
Tid: kl. 17.30 – kl. 21.30 
Varighet: 7 onsdager à 4 timer. 
Pris: kr 400,- for HLF-medl./ kr 500,- for 
andre 
Lærebok: Billedvev i rammevev (M. 
Hauger) 
Veveutstyr: utlån av veveramme 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: 1. februar 2019 
Påmelding/henvendelser skal skje til 
kursleder 
Startdato opplyses på forespørsel til 
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). 

  



Høreluren  2019  nr 4  side 18 
 

  

H
LF

 
O

sl
o

 

P
ar

ke
ri

n
g 

i 
ar

b
ei

d
st

id
 

5
0

 k
r/

t 
– 

M
ax

 3
 t

 

B
ry

n
 

to
g-

st
as

jo
n

 

H
el

sf
yr

 T
-b

an
e 

 
o

g 
b

u
ss

ta
sj

o
n

 

M
as

se
vi

s 
av

 
b

u
ss

er
 g

år
 h

it
. 

B
ry

n
se

n
g 

T 
Li

n
je

 n
r 

1
, 2

, 3
, 4

 

P
ar

ke
ri

n
g 

ET
TE

R
 

ar
b

ei
d

st
id

 
(g

ra
ti

s)
 

P
ar

ke
ri

n
g 

ET
TE

R
 

ar
b

ei
d

st
id

 
(g

ra
ti

s)
 

B
ry

n
se

n
g 

B
u

ss
 

Li
n

je
 n

r 
 

2
3

, 2
4

, 1
0

3
, 

1
0

4
, 1

0
9

, 3
B

 



Høreluren  2019  nr 4  side 19 
 

  

H
LF

 
O

sl
o

 



Høreluren  2019  nr 4  side 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Returadresse: HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 

 

 

Medlemblad 

for  

HLF 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 
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