
Høreluren  2021  nr 1  side 1 
 

  

HLF Oslo 

2021 - nr 1  (sept - des ) 

HØRELUREN 



Høreluren  2021  nr 1  side 2 
 

  

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. 

HLF Oslos kontor / administrasjon: 
Kontoret åpnet den 19. August kl 10 etter sommerferien.  

Kontoret vil være fysisk betjent på torsdager mellom kl 10 og 13.  

På mandager er vi tilgjengelig på telefon 974 07 430 mellom kl. 10 og 13.  

Vi kan også kontaktes på mail: post@hlfoslo.no. 
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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! 
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Formiddagstreffen – Høsten 2021 

 
 

Formiddagstreffen har dessverre ingen aktiviteter å melde om høsten 2021.  

Vi satser på 2022 og nye muligheter. Kom gjerne med forslag til kåserier/temaer du 
gjerne vil høre og turmål du ønsker dra til. Har du idèer om andre aktiviteter i regi 
av Formiddagstreffen? 

Send forslag og synspunkter på epost til ingridtvedt.evensen@gmail.com 

 
Har du lyst på en spennende  

og morsom oppgave? 
 
 

En onsdag i måneden har HLF Oslo gjennom mange år invitert til Formiddagstreff 
med godt program, servering og hyggelig fellesskap. 

På grunn av pandemien har det ikke vært noe tilbud på en lang stund, men over 
nyttår regner vi med å starte opp igjen for fullt. 

Det er en egen komite som har gleden av å arrangere Formiddagstreffet. Nå 
trenger vi noen nye medlemmer til komiteen. Så dersom du har lyst til å bli en del 
av denne fine gjengen, vil vi gjerne komme i kontakt med deg. 

Ta kontakt med Ingrid Tvedt Evensen ved å sende en SMS til tlf. 470 56 268 eller 
mail: ingridtvedt.evensen@gmail.com. 

Ikke vent – ta kontakt i dag! Det vil du ikke angre på! 
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Arbeidslivsforum 
 

 

 

På grunn av Covid med forskjellige varianter blir det ikke noe møter fysisk dette året. 

Det vil komme et filmopptak som er tekstet. 

Psykolog Hege Saltnes – NBHP- (Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk 
helse). 

Tema: Viktigheten av å fordele energien riktig. Nyttige strategier for ikke å gå tom. Litt 
om familie-perspektivet. Hvordan håndtere utfordringene knytte til å være tydelig på 
egne vegne. 

Opptaket vil bli lagt ut på Facebooksiden til HLF Oslo ca 15. november. 

Beste hilsen fra HLF Oslo  
v/ Styringsgruppa i Arbeidslivsforumet  
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Nå kan vi etter hvert møtes igjen 

 

 
Vi har gått gjennom en vanskelig periode. Pandemien har hindret oss i å møtes 
fysisk. Det har ført til et mye lavere aktivtetsnivå for de fleste av oss – også her i 
HLF Oslo. 

Det er mange av medlemmene våre som har savnet muligheten for å være sammen 
med andre hørselshemmede. Flere har gitt uttrykk for at de har følt seg alene og 
har savnet fellesskapet. 

Nå ser vi imidlertid lyset i enden av tunnelen. De fleste av oss er nå vaksinert og er 
begynt å være sammen med familie og venner igjen. Det betyr at vi i HLF Oslo igjen 
kan begynne å planlegge aktiviteter hvor vi kan møte hverandre. 

Vi begynner så smått i høst og regner med full aktivitet fra årsskiftet. 

Det føles godt å kunne tro på mer normale forhold i arbeidet vårt. Vi gleder oss til å 
møte deg og håper du gjør det samme! 

 

Gode hilsener 
Knut Magne Ellingsen 
Fylkesleder 
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Ikke snakk til meg bak en åpen kjøleskapsdør! 

 
Temamøte om kommunikasjonsutfordringer i nære relasjoner,  
mandag 11. oktober i Sagene samfunnshus. 

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 som vi har fått 
psykolog Gro Sandberg til å komme og si noe om. 
Deretter vil det være anledning for deltagerne å stille 
spørsmål og diskutere erfaringer.  

Sist vi inviterte til møte om temaet var interessen for å 
delta så stor at mange måtte avvises. Derfor vil vi nå gi 
muligheten til de som ikke fikk vært med forrige gang.  

Møtet vil finne sted i Sagene Samfunnshus, mandag 
11. oktober kl 18. Her kan både hørselshemmede og 
nærpersoner lære mer, og ikke minst, bli kjent med 
andre som er i "samme båt!" Avhengig av 
smittevernreglene på det aktuelle tidspunktet vil vi 
forsøke å få til en enkel servering i pausen.  

Pga begrenset antall plasser og regler for smittevern vil 
det være påmelding til møtet. Den kan sendes til 
oivind.skotland@hlfoslo.no etter og skal inneholde 
navn, tlf-nr og e-postadresse til den enkelte deltager. 
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K U R S 
 

Fransk litteratur  2/2021 

 

 
 
Nivå: lett (... être simple et naturel, 
c'est la plus grande difficulté...) 
 
Start: mandag 18. oktober 2021 kl. 
10.45  
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30, inkl. 0,5t 
konversasjon 
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer  
(siste kursdag 29. nov)  
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.  
Kursrom: «Frekvensen» 
Kursrommet er tilrettelagt med 
teleslynge  
Kursarrangør: HLF Oslo NordØst 
 
Kurspris: kr 300,- pr person 
Påmeldingsfrist: 1. okt. -21, 
Betalingsfrist: 5. okt. -21, 
Avbestillingsfrist: 7. okt. -21 
Påmelding/henvendelser/betaling  
skal skje til kursleder: Willy Sørvang, 
Epost: willy.sorvang@gmail.com 

Tlf.nr.mobil: + 47 90 74 71 09,  
Skype: willy.sorvang 
 
Endringer med kurset kan forekomme 
og informasjon kommer fortløpende 
Kursleder ordner smitteverntiltak mht 
bruk av mikrofoner og plassering i 
kurslokalet. 
Ved evt sykdom, bes man å holde seg 
hjemme. 
All deltakelse på kurs er på eget ansvar. 
 
 

Billedvev  1/2021  (dagtid) 

 

 
 
Nivå: ny/litt øvet/øvede 
Kursstart: tirsdag 12. okt. kl. 10.00 
Kurstid: kl. 10.00 – kl. 14.30  
Kursets varighet: 4,5 t pr gang, inntil 6 
ganger i perioden okt. - nov. 2021. 
Kursdatoer: oktober: 12., 19., 26. og i 
november: 2., 16., 23. 
Kurstid med lærer/kursleder: kl 10.00-
14.00 (inntil 4 timer pr gang) 
Lærebok: Billedvev i rammevev  
(M. Hauger) 
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Veveutstyr: utlån av veveramme er 
mulig 
Vevestativ: utlån etter avtale 
Vevemateriell: vevegarn m.m. må 
anskaffes av kursdeltaker 
Kurssted: Vevestuen nær Solli pl. 
 
Kurspris: kr 850,- pr deltaker 
Kursleder: Anne Gro Johansen 
Plass til 5-6 personer, minst 4 deltakere 
Påmeldingsfrist: 30. Sept 2021 
Bindende påmelding 
Påmelding og henvendelser skal skje til 
kontaktperson 
Kontaktperson: Ada Spæren, pr epost: 
ada.sparen@gmail.com 
 
Betaling skal skje, etter bekreftet 
påmelding, direkte pr bank til  
HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo,  
kontonr:  7066.05.10360 
 
Mht Covid-19 situasjonen i samfunnet 
ordnes smittevern tiltak ihht råd og 
regler fra myndigheter, FHI og HLF 
sentralt, etter beste evne. Ved evt 
sykdom må man holde seg hjemme og 
melde forfall til kontaktperson.  
 
All deltakelse er på eget ansvar. 
 
Kurset kan bli avlyst ved for få 
påmeldte eller av andre årsaker. 
Beskjed vil bli gitt pr epost og pr sms til 
de som har opplyst epost-adresse og 
mobil.tlf.nr. Kursavgift refunderes ikke. 
Vi tar forbehold om endringer i 
programmet. 
 
Evt avlysning er uten ansvar for HLF 
Oslo. 

Billedvev  2/2021  (kveld) 

 

 
 
Nivå: ny/litt øvet/øvede 
Kursstart: onsdag 13. okt. kl. 18.00 
(første gang, øvrige dato fra kl 17.30) 
Kurstid med lærer/kursleder: kl 18.00-
21.00 (3 timer pr gang) 
Kursets varighet: 3,5 t pr gang, inntil 3 
ganger i perioden okt. - . nov. 2021. 
Kursdatoer: oktober: 13., 27. og 
november: 3., 17., evt. 24.   
Lærebok: Billedvev i rammevev  
(M. Hauger) 
Veveutstyr: utlån av veveramme er 
mulig 
Vevestativ: utlån etter avtale 
Vevemateriell: vevegarn m.m. må 
anskaffes av kursdeltaker 
Kurssted: Vevestuen nær Solli pl. 
 
Kurspris: kr 400,- pr deltaker 
Kursleder: Anne Gro Johansen 
Plass til minst 4 deltakere (maks 5) 
Påmeldingsfrist: 30. Sept 2021 
Bindende påmelding 
Påmelding og henvendelser skal skje til 
kontaktperson 
Kontaktperson: Ada Spæren, pr epost: 
ada.sparen@gmail.com 
 
Betaling skal skje, etter bekreftet 
påmelding, direkte pr bank til  
HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo,  
kontonr:  7066.05.10360 
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Mht Covid-19 situasjonen i samfunnet 
ordnes smittevern tiltak ihht råd og 
regler fra myndigheter, FHI og HLF 
sentralt, etter beste evne. Ved evt 
sykdom må man holde seg hjemme og 
melde forfall til kontaktperson. 
 
All deltakelse er på eget ansvar. 
 
Kurset kan bli avlyst ved for få 
påmeldte eller av andre årsaker. 
Beskjed vil bli gitt pr epost og pr sms til 
de som har opplyst epost-adresse og 
mobil.tlf.nr. Kursavgift refunderes ikke. 
Vi tar forbehold om endringer i 
programmet. 
 
Evt avlysning er uten ansvar for HLF 
Oslo. 
 

Bridge 

Bridgen vil starte opp onsdag 15. 
September kl. 11:00 på Bryn. Inntil 

videre spiller vi hver onsdag. Gratis for 
HLF-medlemmer.  

Kontaktperson: Lars Tore Bjørkevoll,  
tlf 481 59 250. (ikke Kari Lilleøien) 

Sjakk 

 

 

 
Gratis for HLF Oslo-medlemmer 

Vi er allerede i gang og har plass til flere 
deltakere og holder på hver onsdag  
kl 13.00 - 17.00 

Sted: ''Hørselens Hus'' i Brynsveien 13 
(1. etasje) 

Påmelding og nærmere opplysninger 
ved kursleder Dan Erik Løvås 
e-post: danerik@oslohlf.no 
mobil: 938 06 019 (SMS) 

 

  

mailto:danerik@oslohlf.no
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Returadresse: HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 
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