Høreluren 2020 nr 3 side 1

HØRELUREN
2020 - nr 3 ( juli – september )

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
OBS: Stengt gjennom sommeren. Åpner onsdag 19. august.
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 høreapparatbruksanvisning
✓ 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!
Det er for tiden ikke mulig å få hjemmebesøk.
Men f.o.m. mandag 17. august kan du ringe kontoret
(tlf. 974 07 430 på mandager og torsdager kl. 10.00-13.00)
eller sende e-post (post@hlfoslo.no)
for å bestille hjemmebesøk.

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 – Høsten 2020
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Arbeidslivsforum

På grunn av smittevernreglene har styringsgruppa i Arbeidslivsforumet vedtatt at vi
ikke avholder fysiske samlinger høsten 2020. Vi har besluttet at høstens foredragsserie
blir digital. Det betyr at vi gjør videoopptak av foredraget, tekster det, og legger det ut
på nett. Det blir altså ikke interaktiv sanntidsoverføring. Til gjengjeld blir opptakene
liggende tilgjengelig i lang tid.
Videoene blir liggende på YouTube og Vimeo, og kan dermed ses via nettleseren på
telefon, nettbrett og PC. Her har du nettadressen til et eksempel på hvordan det kan
tenkes å bli: vimeo.com/320784131
Med video-formidling av foredrag håper vi også å nå enda flere enn før. Men et
videoopptak kan selvfølgelig ikke erstatte den fysiske samlingen, og vi ser frem til å
åpne igjen fullt og helt i 2021, og da kanskje med begge deler.
Vi vil avholde 2 video-formidlinger i løpet av høsten.
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Første tema blir tilgjengelig onsdag 16.september:
Akustikk på arbeidsplassen
Halvor Berg fra Glava deler sin kunnskap med oss.
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. 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 andre temaet blir tilgjengelig i slutten av november:
Vi jobber med å få en psykolog til å fokusere på utfordringene hørselshemmede og
normalthørende har i den daglige kommunikasjonen på arbeidsplassen. Detaljer
kommer i neste nummer.
Foredragene vil bli annonsert i flere kanaler, våre adressater i Arbeidslivsforum, HLF
Oslo sine Facebook-sider, og andre aktuelle Facebook-sider og selvsagt her i Høreluren.
Så følg med utover høsten!
Evt spørsmål kan rettes til leder: Wivian Thunestvedt- E-post: arbeidslivforum@hlfoslo.no

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og håper at tilværelsen vil
normalisere seg litt og litt etter hvert
Beste hilsen fra HLF Oslo
v/ Styringsgruppa i Arbeidslivsforumet

Foredrag om hørsel
Høsten 2018 og våren 2019 holdt vi mange foredrag om hørsel. Noen av dem ble tatt
opp på video og tekstet.
Du finner dem på internett: vimeo.com/showcase/7219425
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BÅTTUR 2020 AVLYST
Lokallagene Syd-Vest og Nord-Øst inviterte
til båttur på Oslofjorden lørdag 08.mai 2020.
Denne ble, etter koronautbruddet, flyttet til
lørdag 29.august 2020.
Slik dagens situasjon, og smittevernpålegg,
fortsatt er, finner vi det uansvarlig å
arrangere en slik tur i år.
Vi håper på bedre tider slik at vi kan
arrangere tilsvarende tur i 2021.
Dette vil i så fall bli utlyst i Høreluren.
De som har betalt for turen, vil få tilbake pengene.
Kontaktperson: Edel Rønning, tlf 977 48 684
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Beskyttelse mot koronasmitte

Velkommen til fylkeslagets aktiviteter høsten 2020 ! Det blir fint å møtes igjen.
Men vi må følge noen regler for å hindre spredning av koronaviruset.
Helsedirektoratets råd er først og fremst:
•
•
•

Hold anbefalt avstand til andre enn dine nærmeste.
Ha god hånd- og hostehygiene.
Hold deg hjemme hvis du er syk.

Nærmere regler er gitt både av nasjonale og kommunale myndigheter. Reglene
betyr begrensninger for fylkeslagets arrangementer:
1. Antall plasser begrenses (holde regel om 1 meters avstand mellom de
fremmøtte).
2. Påmelding med navn og adresse (for eventuell smittesporing).
3. Hygieneregler gjelder fra inngang til utgang i lokalet (håndvask, antibac,
renhold av bord og stoler etc).
4. Servering begrenses (enkel, porsjonspakket, pappkrus) .
5. Hvert arrangement/aktivitet skal ha en smittevern-ansvarlig person som
følger opp reglene.
Reglene kan lempes når Helsedirektoratet og Oslo kommune lemper på sine
bestemmelser.
Hilsen HLF Oslo v/ styret
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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 etter «gjenåpningen», 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 Sagene Samfunnshus, tirsdag 6.
oktober kl 18! Her kan både hørselshemmede og nærpersoner lære mer, og
ikke minst, bli kjent med andre som er i
"samme båt!"
Pga begrenset antall plasser og regler for
smittevern vil det være påmelding til
møtet. Den kan sendes til
oivind.skotland@hlfoslo.no
etter 1. september, og skal inneholde
navn og e-postadresse til den enkelte
deltager.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på
at dette møtet var planlagt holdt i
februar, men ble utsatt.
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Høstens fjelltur

I høst går fjellturen til Vrådal,
nærmere bestemt Straand Hotell.
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KURS
Fransk litteratur 3/2020

Nivå: lett (... être simple et naturel,
c'est la plus grande difficulté...)
Start: mandag 31. 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: 17. august 2020
Påmelding/henvendelser skal skje til:
Epost: willy.sorvang@gmail.com
Mobil: 90 74 71 09
Skype: willy.sorvang
Billedvev 2/2020 (dagtid)
Nivå: Nye / øvede
Start: mandag 12. oktober (avhengig
korona-situasjonen i samfunnet, kursstart kan skje i september)
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30

Varighet: 8-10 ganger avhengig av
korona-situasjonen. 5 kurs-dager med
kursleder i løpet av kurs-perioden
Pris: kr 400,- pr deltaker
Lærebok: Billedvev i rammevev (M.
Hauger)
Veveutstyr: utlån av veveramme mulig
Vevestativ: utlån/salg etter avtale
Vevemateriell: vevegarn m.m.
Antall deltakere: Plass til 5 personer
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 7. september
Bindende påmelding til kursleder
Torunn Syversen, tlf. 916 05 867
epost: post@torunnsyversen.no
Billedvev 3/2020 (kveld)

Nivå: litt øvede / øvede
Start: onsdag 14. oktober (avhengig
koronasituasjonen i samfunnet, kursstart kan skje i september)
Tid: kl. 17.30 – kl. 21.30
Varighet: 7 onsdager à 4 timer.
Pris: kr 300,Lærebok: Billedvev i rammevev (M.
Hauger)
Veveutstyr: utlån av veveramme mulig
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Vevestativ: utlån etter avtale
Vevemateriell: vevegarn/renningstråd
m.m. anskaffes av deltaker
Antall deltakere: min 4 /maks 6
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 2. oktober
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

Sjakk

Lær sjakk hver onsdag kl 13.00 - 17.00
(OBS! Nytt klokkeslett)
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).
iPad / iPhone / data / internett

Bridgen starter opp igjen 7. august. Det
blir spilling i henhold til smittevernreglene. Hver fredag kl 1100 - 1500
møtes vi for å kose oss 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

Vi har nå sluttet med disse-kursene.
Tusen takk for alle årene med hyggelige
og lærevillige deltakere!
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Returadresse: HLF Oslo
Brynsveien 13
0667 Oslo

HLF Oslos kontor / administrasjon:
Åpningstider: MANdag + TORSdag kl 10.00 – 13.00
Siste kontordag før sommeren er torsdag 18. juni. , men vi kan kontaktes på mail,
post@hlfoslo.no, gjennom hele sommeren.
Kontoret har vanlig åpningstid fra mandag 17. august så sant det ikke har
forekommet ytterligere oppblomstring av korona-viruset og myndighetene igjen har
strammet inn vår bevegelsesfrihet.
Adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo – Nærmeste T-bane og buss-stopp: Brynseng
Tlf: 974 07 430 – Sms: 974 07 430 – Epost: post@hlfoslo.no

Vålereng-tunnelen
Mandag 8 juni stengte Statens veivesen nordgående løp i E6 Vålerengtunnelen for
oppgradering. Det blir stengt fram mot slutten av oktober 2020.
Deretter stenges sørgående løp fram til mars 2021.
Fra og med 8. juni er Vålerengtunnelen ikke en snarveg men en omveg. Det
anbefales å finne andre veier.
Hilsen Sameiet

