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HØRELUREN

Telefon 974 07 430 mandag og torsdag kl 10-13. E-post: post@hlfoslo.no
NB: På mandager er vi kun tilgjengelig på telefon.

Første kontordag etter sommerferien er mandag 22. August og siste kontordag
før jul er torsdag 15. Desember.

HLF Oslos kontor / administrasjon:

NR. 3/2022 AUGUST-DESEMBER
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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!

Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene?
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Kan du tenke deg å engasjere deg i HLF Oslo?

Litt informasjon

Fylkesstyret i Oslo trenger flere engasjerte medlemmer i ulike verv
som f.eks. styremedlem, fylkeskontakt og studieleder.

Har du lyst til å vite mer, så ta kontakt med valgkomiteens leder,
Finn Kampestuen-Berntzen.
Mail:  kbtz@getmail.no Telefon: 971 52 377

P.g.a. pandemien har ikke Høreluren kommet ut så regelmessig som den gjorde 
før, men nå ser det ut til at det går mot mer normale tider. Denne utgaven dek-
ker programmet for resten av 2022. Neste utgave vil bli gitt ut ca. 20. desember 
som da vil dekke første kvartal i 2023. Etter det er planen med fire utgivelser i 
året, ca. 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Skulle det dukke 
opp et eller flere arrangementer i løpet av høsten vil informasjonen bli sendt ut 
på mail, SMS og sosiale medier. Det planlegges bl.a. et temamøte om diskrimi-
nering i begynnelsen av november.

Det er Stein Thomassen som har hatt ansvaret for det praktiske rundt utgivelsen 
av Høreluren, men han takker nå av. På vegne av styret i Fylkeslaget vil vi takke 
Stein for meget godt utført arbeid gjennom mange år. Når noen slutter så er det 
noen som overtar og denne gangen ble det undertegnede. Jeg er ingen redak-
tør, men en koordinator mellom trykkeriet og de som ønsker stoff i Høreluren.

I juni ble det avholdt landsmøte i HLF i Bodø og vi kan med glede gratulere 
Bjørg Kampestuen-Berntzen fra Oslo som nyvalgt forbundsleder de neste tre 
årene. Mer omtale fra landsmøtet finner du inne i bladet.

Da håper jeg dere har hatt en god sommer og ønsker dere en god høst.
Til slutt håper jeg at dere vil ha interesse for noen av våre arrangement.
Vi har mye spennende å tilby som f.eks. båttur og temamøte. Dessuten
har formiddagstreffen fire interessante arrangement.

Lars Tore Bjørkevoll
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Lyst til å bli med på båttur? 

Tur med S/S Vollan i Oslofjorden

HLF Oslo Syd/Vest inviterer alle HLF medlemmer i Oslo til båttur i Oslofjorden 
med S/S Vollan den 28.august. Skipet er et av fjordens største og flotteste topp-
seilerskonnerter som vil ta oss med på et flott seilas i Oslofjorden. 
 
Ombord serveres det en lunsjbuffé. Drikke må betales av den enkelte selv.
Eventuelle matintoleranse/allergier må oppgis ved påmelding.

Egenandelen for å være med på turen er 300 kr pr person.
Det dekker selve båtturen og lunsj.
Egenandelen betales ved bekreftet påmelding.
Kontonummeret er 7041.05.16231 

Velkommen til å delta
på en hyggelig båttur!

TID: Søndag 28.august kl 12.00 - 15.00. 

OPPMØTE: Kl. 11.45, da båten drar presis kl 12.00. 

STED: Ombordstigning skjer fra Rådhusbryggen 2. 

PÅMELDING: Bindende påmelding innen 16. august til:
 Camilla.Midtmoen@hlfoslo.no
 eller SMS/tlf til 46 19 62 66 

 NB! Det er begrenset med plasser på turen vår.

Foto: Trollcruise



side 5Høreluren 2022 nr 3

AUDIOGRAFENS ROLLE

Nytt temamøte i HLF Oslo mandag 5. september kl. 18
i Sagene Samfunnshus
På dette temamøte setter vi opp igjen møtet som ble avlyst i februar. Her vil vi 
fokusere 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 vanske-
lige problemstillinger her. Vi prøver å få med oss folk med ulike erfaringer og 
oppfatninger om audiografens rolle. Naturligvis slipper vi også til representanter 
for denne yrkesgruppen. Vi håper på like godt fremmøte som før sommeren og 
mye engasjement.

Møtet blir i Sagene Samfunnshus mandag 5. september klokka 18 og varer ca. 
to timer. Møtet blir ikke sendt digitalt, så man må møte fysisk. Det vil bli bestilt 
skrivetolker.

Vi vil gjerne at du melder deg på til møtet.
Send en e-post til irene.syse@hlfoslo.no
Oppgi fullt navn og telefonnummer.
Du får skriftlig melding hvis du får plass.

Har du tanker og ideer rundt dette
viktige temaet så hører vi gjerne
om det og! Send gjerne innspill
til samme mailadresse.
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Sjåfør Jan Erik fra Askeladden Reiser 
kjørte 44 glade deltagere ut i eventy-
ret. De gode hjelperne Inger Johanne, 
Finn, Jorunn, Liv og Gøril passet på at 
alle hadde det så bra som program-
met vårt lovet.

Stor stas i Villa Fridheim 

God mat på Krøderen KroNatur og kunst på Blaafarveverket

Våren 2022 ble avsluttet med heldagstur 9. juni. Her er noen billedglimt fra turen
til Blaafarveverket på Åmot og Villa Fridheim på Bjørøya i Krødsherad.

FORMIDDAGSTREFFEN - Vårens avslutning
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Torsdag 25. august - Botanisk hage

Velkommen til møtene våre høsten 2022. Vi byr på tre formiddagsmøter
i Brynsveien 13. 22. september / 20. oktober / 24. november.

Og vi inviterer til omvisning i Botanisk hage 25. august. Omtale av hvert 
arrangement følger nedenfor. Vi fortsetter å be om påmelding med navn og 
telefonnr til møter og utflukt. Det er praktisk for oss å ha i tilfelle et 
arrangement blir avlyst. Velkommen til hyggelig samvær!

Høreluren blir også lagt ut elektronisk på denne linken:
www.hlfoslo.no/horeluren Her finner du denne utgaven samt tidligere
utgitte utgaver.

Hilsen Liv, Jorunn, Inger Johanne, Gøril, Finn og Ingrid

Formiddagstreffen inviterer til omvisning i Oslos vakreste
og mest spennende hage. 

I Botanisk hage på Tøyen kan vi nyte vakre blomster og trær, men også lære om 
truede arter og arbeidet med å ta vare på disse. Vi kan glede oss over å kjenne 
igjen hageplanter som var populære i norske hager for lenge siden. Og vi kan 
beundre eksotiske planter som vi kanskje bare har lest om. Omvisningen tar ca 
en time. Formiddagstreffen betaler for denne. Og etterpå kan vi få kaffe og godt 
bakverk på kafeen som ligger midt i 
museumshagen. Det betaler vi selv. Vi 
møtes ved hovedinngangen kl 1145. 
Hvis du kommer med T-banen til Tøy-
en, møtes vi ved utgangen kl 1125. Så 
går vi sammen bort til Botanisk hage 
v/hovedinngangen og videre til møte-
plassen for omvisninger foran Botanisk 
museum.

FORMIDDAGSTREFFEN - Høsten 2022

Påmelding innen 22. august 2022 med navn og tlf til Ingrid Tvedt Evensen
på sms 470 56 268 eller e-post ingridtvedt.evensen@gmail.com
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Torsdag 22. september 2022 kl. 12.00

For det er ikke Fredsmarsjen i 1945 du skal gå, 
men til en presentasjon av vår alles udødelige Lalla 
Carlsen!

22. september er vi så heldige å få Lalla Carlsens 
barnebarn, den heller ikke ukjente Vibeke Sæther, 
og hennes mann Gunnar til å kåsere om Vibekes 
bestemor – Lalla. En nærmere presentasjon av Lalla 
Carlsen er unødvendig for vår generasjon, for fremfø-
ringene av «Norge i rødt, hvitt og blått», «Vi gikk og 
vi gikk…» og «Ei hel ei, ei halv ei…» er jo udødelige. 
Hun var jo ikke bare revystjerne; filmene Freske fras-
park, Bussen, Sønner av Norge, Støv på hjernen, for 
eksempel, kommer vi ikke utenom. Mange vil nok, 
og med stor rett, kunne si at Lalla Carlsen var med 
og formet gullårene i norsk revykunst. Hun døde i 
Oslo i 1967.

Etter kåseriet blir det enkel servering
med baguetter, kaffe og kake.
Inngangspenger er fortsatt kr. 50,-

Påmelding innen 19. september 2022 med navn 
og telefon til Liv Bergan på sms til 456 14 447 
eller på e-post til loddb@online.no

«Vi gikk og vi gikk, og vi gikk og vi gikk» - til Brynsveien 13!

Foto: Signe Dons, Aftenposten
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Torsdag 20. oktober kl. 12.00 - Brevduer i krig og fred

Etter kåseriet blir det enkel servering
med baguetter, kaffe og kake.
Inngangspenger er fortsatt kr. 50,-

Tom Corneliussen har brevduer som hobby. Han vil ta oss med inn i en sport få 
av oss vet noe om fra før. Dette er tamduer som har en særlig evne til å finne 
hjem. Derfor har de blitt brukt som budbringere for menneskene helt fra bibelsk 
tid. Bare tenk på Bibelens fortelling om syndfloden og duen som kommer tilbake 
til Noah med en oljekvist i nebbet, tegnet på at flommen hadde stoppet.
I dag brukes duene stort sett i konkurranser.
En god og rask due er meget verdifull. Kanskje
Tom Corneliussen har med seg noen brevduer
som vi får beundre på nært hold. Ryktet sier at
de er vakre, muskuløse og veloppdragne.

Påmelding innen 17. oktober 2022 med navn og
telefon til Gøril Lindtun på sms til 452 39 837
eller på e-post til goril.lindtun@hotmail.no

Tom Corneliussen, en nestor i Norsk brevdueforbund,
kåserer over emnet ”Brevduer i krig og fred”
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Vår julegjest i år er Steinar Eraker - prest 
og seniorrådgiver i avdeling Rus og 
Psykisk helse i Kirkens Bymisjon. Han 
vil gi oss et innblikk i en jobb han har 
hatt siden 1985. Han sier det slik: «På 
møtet hos Formiddagstreffen 24. no-
vember ønsker jeg å dele noen tanker 
og erfaringer rundt hva julen gjør med 
oss mennesker når ikke alt er på stell 
og familierelasjonene er kompliserte 
eller fraværende. Men også hva julefei-
ring kan skape av gode opplevelser når 
det vanskelige i livet ikke skyves under 
teppet. Jeg vil også dele noen julesan-
ger som jeg har brukt mye i forbindelse 
med julemarkeringer i arbeidet mitt”.

Kr. 200,- innbetales til konto 
7066 05 10360 (HLF Oslo).
Merk innbetalingen «Førjulsmøte 
24.11.2022». Dersom du melder
deg på tidlig, er 21. november
siste dato for avmelding for å få
refundert innbetalte penger.

På grunn av innkjøpte selskapssnitter
og noe ekstra i glasset blir det kr. 200,-
i inngangspenger denne gang.

Påmelding innen 21. november 2022 med navn
og telefon til Jorunn Alida Fredriksen på sms
970 22 301 eller e-post jorunnalida@yahoo.no

Formiddagstreffens årlige julemøte med kåseri og snitter til lunsj

Torsdag 24. november 2022 kl. 12.00
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KURS • KURS • KURS • KURS • KURS

Nivå: lett (... être simple et naturel, c’est la 
plus grande difficulté...)
Start: mandag 29. august 2022 kl. 10.45 
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer
(siste kursdag 24. oktober) 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. 
Kursrom: «Annalund»
(Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge) 
Kursarrangør: HLF Oslo
Kurspris: kr 500,-
(Minst 7 deltakere/maks. 8 deltakere)
Påmeldingsfrist: 8. august 2022
Betalingsfrist: 15. august 2022
Avbestillingsfrist: 22. august -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. All deltakelse
på kurs er på eget ansvar.

Bridgegruppa i aksjon. EKO-verdiene i prak-
sis. (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.

Nivå: lett (... être simple et naturel, c’est la 
plus grande difficulté...)
Start: mandag 31. oktober 2022 kl. 10.45 
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer
(siste kursdag 12. desember) 
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. 
Kursrom: «Annalund»
(Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge) 
Kursarrangør: HLF Oslo
Kurspris: kr 500,-
(Minst 7 deltakere/maks. 8 deltakere)
Påmeldingsfrist: 10. oktober 2022
Betalingsfrist: 17. oktober 2022
Avbestillingsfrist: 24. oktober 2022
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.

FRANSK LITTERATUR 3/2022

BRIDGE

FRANSK LITTERATUR 4/2022



side 12Høreluren 2022 nr 3

Nivå: ny/litt øvet/øvede 
Start: Onsdag 19. oktober kl 17.30
(kurstid kl 17.30-21.00)
Varighet:  6 onsdager à 3,5 timer
Kurspris: kr 800,- pr. person
Antall kursdeltakere: minst 4/maks 6 
Påmeldingsfrist: 28. september 2022
(Bindende påmelding)
Kursleder: Anne Gro Johansen
(tilstede 3t fra kl 18.00, i alt 12 timer) 
Kursdatoer: 19. okt., 26. okt., 
nov. 2., 9., 16., 23.
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.

Påmelding og henvendelser skal skje til kon-
taktperson Ada Spæren, pr epost til 
ada.sparen@gmail.com. Betaling skal skje, 
etter bekreftet påmelding, direkte pr bank
til HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo, kon-
tonr: 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.

BILLEDVEV 2/2022 - Kveldstid SJAKK - Hver Onsdag

KURS •  KURS •  KURS •  KURS •  KURS

Vi har plass til flere deltakere i sjakkgruppa
og holder på hver onsdag kl 13.00-17.00 
i ”Hørselens Hus” i Brynsveien 13 (1. etg.).

Påmelding og nærmere opplysninger
ved Dan Erik Løvås, mobil: 938 06 019 
E-post: danerik@oslohlf.no
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HLF avholdt landsmøte i Bodø 17. – 19. juni. Programmet inneholdt mange viktige 
og interessante saker, men det er noen spesielle som det er verd å trekke frem og 
som kan være greit for Oslos medlemmer å få med seg. 

Morten Buan har sittet som forbundsleder i tre perioder og det var derfor valg på 
ny forbundsleder. Valgkomiteen hadde innstilt Bjørg Kampestuen-Berntzen i fra 
Oslo til vervet og hun ble også valgt. Noe spenning var det knyttet til valget, fordi 
landsmøtet på forhånd hadde gjort en vedtektsendring om at ingen i lederverv 
på sentralt nivå, uansett styre eller komité kan sitte mer enn tre perioder sam-
menhengende. Det ble foreslått dispensasjon ifra regelen for flere av de foreslåtte 
styremedlemmene, noe som ble vedtatt og Bjørg var dermed valgbar. Bjørg er 
godt kjent for mange av Oslos medlemmer, - hun har vært aktiv både sentralt og i 
lokallaget i Nord-Øst og har bl. a. jobbet med å rette søkelyset på utfordringer for 
hørselshemmede i arbeidslivet. 

En lang diskusjon ble det også rundt spørsmålet om heving av kontingent i fra 
kr 490 til kr 550. Her ville ikke landsmøtet ha noen økning i kontingentsatsen, sett 
på bakgrunn av at kontingenten allerede oppleves som høy for mange med dårlig 
råd, og organisasjonen har en solid økonomi. 

En annen sak som det var knyttet stor spenning til var forslaget til navneendring. 
Sentralstyret hadde foreslått å ende navn til Hørselsforbundet for på den måte å 
tydeliggjøre at det ikke bare er de med nedsatt hørsel som har en plass i organi-
sasjonen. Etter en lang diskusjon ble det, med knappest mulig flertall, bestemt å 
beholde navnet Hørselshemmedes landsforbund. 

Nyvalgt forbundsleder

Bjørg Kampestuen-Berntzen
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Underholdning ved Karin Krog

Det var også plass til kulturelle innslag med bl. a. Vokalgruppen Timbre fra Bodø 
som underholdt under åpningen av landsmøtet. Ikke minst vår kjære jazzsanger 
Karin Krog med topp musikere, som virkelig skapte stemning rundt festmiddagen. 
Undertegnede m fl. satte spesielt stor pris på den musikalske opplevelsen som 
gruppa sto for.

Da er det tre år til neste landsmøte og fylkeslaget i Trøndelag la inn en sterk søk-
nad i form av en video, for at møtet arrangeres der neste gang.

Øivind Skotland

Noen tilleggsobservasjoner fra bakerste benk

Av Finn Kampestuen-Berntzen

Undertegnede fikk være med som observatør på landsmøtet i Bodø, og jeg gjor-
de vel egentlig det en observatør skulle gjøre - jeg observerte. Og dersom noen 
kobler mitt navn til den nyvalgte forbundslederen, så ja, jeg er gift med henne. 
Men mine observasjoner - og refleksjoner - står helt og holdent «for egen regning 
og risiko».

Det hele begynte flott ved at avtroppende forbundsleder, Morten Buan, satte i gang 
med Jahn Teigens «Slå ring om hverandre» på Frivillighetens dag. Innimellom var 
det presentasjoner av ildsjeler. Helt utrolig hva enkelte får til og i hvilken grad de 
har viet seg til hørselssaken og latt den bli en del av deres livsstil. Respekt!

Ingen tvil om at dette satte en standard - det er slik vi skal ha det i HLF!
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Inniblant slagene var vi også med på en utflukt. HLF Bodø og HLF Nordland 
stod som vertskap for en kveld da vi først dro til Redningsmuseet hvor det var 
friluftsservering av grillet mat, heriblant også hvalkjøtt. Populært! Og været var bra. 
Deretter en tur opp til Keiservarden med en flott utsikt over Bodø med omegn. To 
busser og folk nok til tre, det ga utfordring. Noe forsinkelse ble det, men vi som 
måtte vente, fikk valuta for ventetiden: På vei opp til varden ble vi beskuet av en 
nysgjerrig elg. Avstanden kunne ikke være mer enn 10 meter mellom bussen og 
elgen!

Festmiddagen på lørdagskvelden ble en hyggelig affære. Den store overraskelsen 
hva meny angikk, var grillet tørrfisk. Undertegnede så for seg noen svidde tørre 
fiskefliser, men den gang ei! I konsistens minnet det hele litt om fast lutefisk, og 
den smakte aldeles fantastisk! All ære til HLF Bodø med Raymond Andreassen i 
spissen! 

Festen ble akkompagnert av Karin Krog som bød til beste en del av sitt repertoar. 
Over 80 år og fremdeles en flott sangerinne!

Landsmøtet ble avrundet med stil og i verdighet. Den nyvalgte forbundslederen 
takket av både avtroppende forbundsleder og de som ellers går av, presenterte 
medlemmene av de nye sentrale vervene pluss representanter for sekretariatet, 
og rundet det hele av med at hele landsmøtet holdt hverandre i hendene og sang 
med Jahn Teigen: «Slå ring om hverandre».

Og - det ble faktisk et nytt utvalg i etterkant av møtet, et utvalg som ikke var valgt: 
Covid 19-utvalget. Mange av delegatene ble smittet men det gikk visst bra det 
også.

Takk for at jeg fikk være med. Lærerikt!
    FK-Btz



 
 

 

Returadresse: HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 

Arbeidslivsforum

For øyeblikket har ikke Arbeidslivsforum mulighet til
å sette opp noe program.

Har ideer om et møte i løpet av 
høsten. Det vil gå ut SMS om vi får 
det til. Er det noen der ute som kan 
tenke seg å være med på idéer og 
planlegging.?

Ta gjerne kontakt:
Arbeidslivsforum v/Wivian Thunestvedt
wivian.thunestvedt@hlfoslo.no


