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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 høreapparat-
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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Formiddagstreffen – 1. halvår 2020 
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Arbeidslivsforum 
 

 

Arbeidslivsforumet er for oss mellom 35 og 67 år. Noen jobber og andre ikke, men alle 
har vi mer eller mindre en utfordring med hørsel i hverdagen. HLF Oslo har skapt en 
møteplass for oss i yrkesaktiv alder. Det er viktig å møtes for å dele erfaring og få litt 
påfyll om ulike temaer omkring vår situasjon.  

Pris: 50 kr.  Sted: Brynsveien 13.  
Skrivetolker er bestilt til alle vårens arrangementer. 
 

OBS: Det planlagte møtet onsdag 13. mai er dessverre avlyst.  
 

Vi kommer sterkere tilbake til høsten. 

 

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

 

  



Høreluren  2020  nr 2  side 7 
 

Høstens fjelltur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I høst går fjellturen til Vrådal,  
nærmere bestemt Straand Hotell. 
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KURS  –  diverse 
 

Fransk litteratur  3/2020 

Nivå: lett (... être simple et naturel, 
c'est la plus grande difficulté...) 
Start: mandag 24. august kl. 10.45 
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30, inkl. 0,5t  
konversasjon 
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. 
Kursrom: «Frekvensen», som er 
tilrettelagt med teleslynge 
Pris: kr 300,-  
Betaling til kursleder, Vipps 90747109. 
Påmeldingsfrist: 10. august 2020 
Påmelding/henvendelser skal skje til: 
Epost: willy.sorvang@gmail.com 
Mobil: 90 74 71 09 
Skype: willy.sorvang 
 
 

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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Returadresse: HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 

 

 

Medlemblad 

for  

HLF Oslo 

 

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

Siste kontordag før sommeren er torsdag 18. juni.  
Første kontordag etter sommeren er mandag 17. august.  

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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