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Høreluren utkommer 4 ganger i året: ca 20. des, ca 20 mars, ca 20 juni og ca 20 sept.  Frist for innlevering av stoff er 30 dager 
før. 

 

HLF Oslos kontor / administrasjon: 
 

Telefon 974 07 430 mandag og torsdag kl 10-13. E-post: post@hlfoslo.no 

Siste kontordag før jul er tordag 16. desember,  
og på nyåret er første kontordag mandag 3. Januar. 

NB: På mandager er vi kun tilgjengelig på telefon. 

 

Innkalling  til  årsmøter 
 

HLF Oslo Syd-Vest: 

Onsdag 9. februar kl. 18.00 i Brynsveien 13. Saker som ønskes behandlet, må være 
levert styret senest 3 uker før møtet. Årsmøtepapirer kan hentes på kontoret i 
Brynsveien en uke før møtet. 

HLF Oslo Nord-Øst: 

Torsdag 10. februar kl. 18.00 i Brynsveien 13. Saker som ønskes behandlet, må 
være levert styret senest 3 uker før møtet. Årsmøtepapirer kan hentes på kontoret 
i Brynsveien en uke før møtet. 

Fylkeslaget: 

Årsmøtet i HLF Oslo er i lokalene våre på Brynseng mandag 14. mars 2022 kl. 18:00. 
De som har stemmerett, er de valgte delegatene fra lokallagene, men ALLE 
medlemmer er hjertelig velkommen! 

 

Kan du tenke deg å engasjere deg i HLF Oslo? 
 

Det er både spennende og engasjerende å være frivillig medarbeider i HLF. 
Interessante saker og godt fellesskap med andre medarbeidere.  

Vi har en engasjert gjeng som synes det er gøy å være med, men vi vil være veldig 
glad for noen flere medarbeider. Har du lyst til å vite mer, så ta kontakt med 
fylkesleder Knut Magne Ellingsen. Mail: knutma-e@online.no Telefon: 468 63 109 
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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! 

 
 

  



Høreluren  2022  nr 1  side 5 
 

 

 

Formiddagstreffen – Vinteren 2022 
 

 
Endelig! Etter nesten 2 års opphold kan vi igjen invitere til møter og utflukter. Vi gleder 
oss til å se hverandre. Nå har de fleste av oss fått nødvendige vaksiner. Men alt kan 
ikke bli som før Covid-19 kom og samfunnet ble lukket ned.  

Vi må nå ha påmelding med navn, adresse og telefon til alle arrangementer,  
både møter og utflukter (i tilfelle smittesporing blir nødvendig). 

Formiddagstreffen skal fortsatt ha møter med kåserier og foredrag med aktuelle 
temaer. Og det planlegges utflukter til interessante steder både i Oslo og utenbys. 

Møtene holdes i Brynsveien 13, 1. etasje, inngang rundt hjørnet. Møtedag er hver 
tredje torsdag i måneden (endret ukedag). Det blir enkel servering med baguetter, 
kaffe og kake etter foredrag/kåseri.. Inngangspenger er fortsatt kr. 50,-. 

Her er det planlagte programmet: 

Torsdag 20. januar 2022 kl 1200  

Tidligere leder i LO Yngve Hågensen kåserer over emnet  

«FRA FINNMARK TIL YOUNGSTORGET» 

Det er sagt om Yngve Hågensen at han er en av de 
fagforeningskjemper som har hatt mest innflytelse på 
samfunnsutviklingen i Norge. Mannen med kjappe replikker, 
glimt i øyet og klar tale for arbeiderbevegelsen er levende 
samfunnshistorie. 

Påmelding med navn, adresse og telefon til Jorunn Alida 
Fredriksen på sms til 970 22 301 eller på epost til 
jorunnalida@yahoo.no   innen 17. januar 2022.  

Torsdag 17. februar 2022 kl 1200 

Audiograf Anki Egge kåserer over emnet 

«Å HØRE ELLER IKKE HØRE» 

Det er det store spørsmålet for oss som hører dårlig. Anki 
Egge deler sin kunnskap med oss om høreapparater og 
hjelpemidler. Hun har tatt hørselstester og tilpasset 
høreapparater for oss hørselshemmede i en årrekke. Utstyret 
har blitt bedre og bedre i årenes løp. Men klarer vi å bruke alt 
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utstyret? Anki Egge vet noe om dette også. 

Påmelding med navn, adresse og telefon til Jorunn Alida Fredriksen på sms til  
970 22 301 eller på epost til jorunnalida@yahoo.no  innen 14. februar 2022. 

Torsdag 24.mars 2022 kl. 1200 

Velkommen til omvisning i synagogen i Oslo 

Du får en unik mulighet til å møte en jødisk 
person i en jødisk setting. Du får historien til 
akkurat denne 101 år gamle synagogen. Du 
får et innblikk i jødiske tradisjoner og tro, 
samt en opplevelse av rommets elementer og 
symboler. Hvert symbol, hver utsmykning og 
hver gjenstand bærer sin egen historie. 

Omvisningen er gratis og varer ca. 1 time. Vi 
møtes utenfor synagogen i Bergstien 13 på 
St.Hanshaugen kl. 11.50. Det blir delt ut 
"kippa" (hodeplagg til mennene). Bagger etc. 
må vi levere fra oss før vi går inn. 
(Brann/sikkerhetsmessig). 

Off. kommunikasjon: se rutetabeller for buss 
37 og buss 21 på nettstedet ruter.no. 
Buss 37: Gå av på stoppestedet 
St.Hanshaugen. Derfra ca 8-10 min gange til 
Bergstien 13. 
Buss 21: Gå av på Falck Ytters plass. Derfra ca 5 min gange til Bergstien 13. 

Også mulig med gateparkering for bil. 

Det er kafeer i nærheten. Komiteen vil "befare" disse på forhånd, samt mulighet for 
bordbestilling. 

Påmelding med navn, adresse og telefon innen 10.mars 2022 til Jorunn Alida 
Fredriksen på sms til 97 02 23 01 eller på e-post til jorunnalida@yahoo.no 
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Arbeidslivsforum 
 

 

  I løpet av disse Corona tider er dessverre Arbeidslivforum blitt sterkt redusert. 
Dessverre så har vi ikke hatt mulighet å få satt opp noe program dette året. 

Men vi har laget et tekstet videoopptak av et foredrag som heter  
Hva var det jeg sa? - Om kommunikasjon i nære relasjoner  
av Hege Saltnes fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse. 
Det ligger på denne nettadressen: vimeo.com/showcase/7578936 
(OBS: Teksting slås på med CC-knappen, og deretter velge Norsk.) 

Nå er vi i tenkeboksen og håper å komme sterkere tilbake i 2022. 

Er det noen i yrkesaktiv alder som kan tenke seg å bli med i Arbeidslivforum? 
Noen som har ideer og forslag om nye tema vi kan ta opp? 

Ta gjerne kontakt med oss. 
E-post wivian.thunestvedt@hlfoslo.no 
Eller wivifix@wemail.no 

 

Beste hilsen fra HLF Oslo  
v/ Styringsgruppa i Arbeidslivsforumet  
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Hva forventer vi av en audiograf? 
 

 

På neste temamøte i HLF Oslo fokuserer vi på  
den viktige jobben som audiografene gjør. 

Alle hørselshemmede med høreapparater har erfaring med denne yrkesgruppen.  

Hvordan bør så den «ideelle» audiografen opptre? Klarer vi selv å formidle vårt 
behov til audiografen? Er det lov å være uenig med fagpersonen?  

Det er mange dilemmaer og vanskelige problemstillinger her.  

Vi inviterer folk med ulike erfaringer og oppfatninger om audiografens rolle. 
Naturligvis slipper vi også til representanter for denne yrkesgruppen.  

Vi håper på godt fremmøte og mye engasjement på det neste møtet i Sagene 
Samfunnshus mandag 14. februar klokka 18.  

Som vanlig har vi påmelding til temamøtene våre, så send en e-post til 
irene.syse@hlfoslo.no med fullt navn og telefonnummer. Du får skriftlig svar 
dersom du får plass.  

Har du tanker og ideer rundt dette viktige temaet så hører vi gjerne om det og! 
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Gratis sjakk-kurs! 
 

 

HLF Oslo Syd-Vest inviterer til en studieringmøteplass  
hvor alle kan lære å spille 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. 

Pedagogisk tilrettelegging: 
Vi legger forholdene til rette for at eller flere likestilte som har god kjennskap til 
sjakk, kan være oss behjelpelig i opplæringsøyemed. 

Kursvarighet: 
Vi holder åpent hver onsdag klokken 13.00-17.00 

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 
 

Vårt gratistilbud er til alle medlemmer i Oslo og som gir en fin anledning til å 
komme sammen i et trivelig, likestilt og positivt fellesskap, samtidig som vi får 
stimulert vår hjernekapasitet på en god og vedvarende måte. 
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K U R S 
 

ALL DELTAKELSE PÅ KURS SKJER PÅ EGET ANSVAR. 

Fransk litteratur  1/2022 

Nivå: lett (... être simple et naturel, 
c'est la plus grande difficulté...) 
Start: mandag 10. januar 2022 kl. 10.45  
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30 
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer 
(vinterferie u 8 / siste kursdag 28. feb) 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.  
Kursrom: «Annalund». Kursrommet er 
tilrettelagt med teleslynge  
Kursarrangør: HLF Oslo SydVest 
Kurspris: kr 500,-  
Minst 7 deltakere / maks 8 deltakere 
Påmeldingsfrist: 17. des -21  
Betalingsfrist: 24. des -21  
Avbestillingsfrist: 3. jan -22 
 
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. 

Fransk litteratur  2/2022 

Nivå: lett (... être simple et naturel, 
c'est la plus grande difficulté...) 
Start: mandag 7. mars 2022 kl. 10.45  

Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30 
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer (siste 
kursdag 2. mai)  
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.  
Kursrom: «Annalund». Kursrommet er 
tilrettelagt med teleslynge  
Kursarrangør: HLF Oslo NordØst 
Kurspris: kr 500,-  
Minst 7 deltakere / maks 8 deltakere 
Påmeldingsfrist: 14. febr -22 
Betalingsfrist: 21. febr -22 
Avbestillingsfrist: 28. febr -22 
 
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.  

Billedvev  1/2022  (kveldstid) 

Nivå: ny/litt øvet/øvede  
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Start: Onsdag 16. februar kl 17.30 
(kurstid kl 17.30-21.00) 
Varighet: 4 onsdager à 3,5 timer (=14 t) 
Kurspris: kr 700,- pr. person/medlem 
(kr 800,- for andre) 
Antall kursdeltakere: minst 4/maks 6  
Bindende påmelding 
Påmeldingsfrist: 31. januar 
Betalingsfrist: 3. februar 
Avmeldingsfrist: 7. februar 
 
Kursleder: Anne Gro Johansen 
(tilstede 3t fra kl 18.00, i alt 12 timer)  
Kursdatoer: 16. febr., 2. mars, 16. mars 
og 30. mars  
Lærebok: Billedvev i rammevev (M. 
Hauger) 
Veveutstyr: utlån av veveramme er 
mulig 
Vevemateriell: vevegarn m.m. må 
anskaffes av kursdeltaker 
 
Kurssted: Vevestuen nær Solli pl. 
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. 

Bridge 

 

Bridgegruppa i aksjon. EKO-verdiene i 
praksis. (Engasjement - Kunnskap - 
omsorg). Kom og spill med oss. Du ser 
vel hvor hyggelig vi har det. 

Ta kontakt med Lars Tore Bjørkevoll, 
telefon 481 59 250. Vi spiller hver 
onsdag mellom kl 11 og 14. 
 

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  i ''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) 

  



 
 

 

Returadresse: HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 
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