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HØRELUREN

HLF Oslo

2016 - nr 3 (juli - okt)

Kontorets åpningstider:
Mandag, onsdag, fredag

–

kl 10 - 13

Adressen er Brynsveien 13, 0667 Oslo. Nærmeste T-bane og busstopp er Brynseng
Gå av på Brynseng. Gå langs Østensjøveien i retning av byen helt til du kommer til
Brynsveien som stikker inn mot venstre. Gå inn Brynsveien. I bygget på venstre hånd
finner du oss. Vi er i 1. etasje. Ta også en titt på kartet på side 11.
OBS: Vi holder stengt fra 25. juni til 16. august.
God sommer!

Med HLF Oslo på cruise i Karibien?
Flere har spurt om muligheten for at HLF Oslo tar initiativ til et cruise med best mulig
tilrettelegging for hørselshemmede.
Vi har undersøkt med sikte på høsten 2017. Det er da mulig å få et syv dagers cruise med
utreise fra og retur til Florida. Prisen vil være ca. NOK 10 000 pr. person når to deler en
utvendig lugar med balkong. Ca. NOK 17 500 om den skal benyttes som single lugar. For
utvendig lugar uten balkong blir prisene henholdsvis NOK 8 000 pr. person og NOK
14 500. Innvendig lugar er NOK 7 500 pr. person og 13 500. I prisen er inkludert alle
måltider, aktivteter m.m. og tips til personalet. I tillegg kommer drikkevarer og
organiserte turer i land. Flyreisen t/r kommer selvsagt også som en utgift og eventuelt
ekstra opphold i Florida noen dager.
Dette er kun en forespørsel for å undersøke interessen og en positiv tilbakemelding er
helt uforpliktende. Dersom det er mange nok som tar kontakt, vil vi innhente næmere
reiseopplegg og priser m.m. og komme med et konkret tilbud.
Henvendelser skjer til Knut Magne Ellingsen:
Mail: knutma-e@online.no Tlf. 468 63 109. Adresse: Sagstuveien 5 a, 0976 Oslo.
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Kurs i Mindfulness
HLF, Oslo Fylkeslag har vært så heldige å få tilbud på et kvalitetskurs innen stressmestringsteknikken «Mindfulness» fra Viggo Johansen som ligger godt under markedspris. Vår pris blir kr
2.000,- mens markedspris er kr 5.000,-. Påmeldingsfrist er 21.09.16. Der tas forbehold da vi
søker kursstøtte, men dersom for få melder seg på og der ikke blir kursstøtte kan kurset bli
avlyst. Kurset er ikke bare for medlemmer, men for alle med hørselsrelaterte utfordringer.
Mindfulness består av teknikker som bl.a. gir:







Økt indre ro
Aksept
Større bevissthet om egne tanke- og følelsesmønstre
Forsterker gode opplevelser, gode følelser og gode relasjoner
Større motstandskraft og velvære
Økt oppmerksomhet
osv.

Dette er således teknikker som gir mestring og passer for alle. Mindfulness blir mer og mer
anvendt i forbindelse med stressmestring fordi den har så god virkningskraft. Selv på
«forskning.no» kan man lese at teknikken lindrer bl.a. angst og depresjoner og smerter dempes.
Grunnen til at vi ønsker å tilby mindfulnesskurs er at mange med hørselsvansker opplever å bli
slitne og faller ut av arbeidslivet før pensjonsalder. Når personer med hørselsvansker tar
stressmestringskurs privat opplever de ofte at læreren demper stemmen fordi situasjonen skal
virke beroligende og avslappende. For personer med hørselsvansker vil dette tvert imot bli
anstrengende, og ofte får de ikke med seg hva som blir formidlet. Derfor tilbys personer med
hørselsvansker dette kurset i lokaler hvor hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk er til stede.
Kurset vil gå i HLF sine lokaler i Brynsveien 13 på Bryn hvor det er teleslynge og lærer bruker
mikrofon.
Kurset går 8 onsdager og varer i fra 17.00 – 19.00 pr gang.
Datoene blir: 5.10, 12.10, 19.10, 02.11, 9.11, 16.11, 23.11 og den 07.12.
Lokalene ligger 5 minutters gange fra T-bane og buss på Brynseng.
Man kan ta buss 23, 104, 24, 103, 109. 3B eller T-bane nr. 1, 2 eller 4 til Brynseng.
Gå mot toppen av bakken og du kommer til Brynsveien som er en tverrgate av Østensjøveien.
Om kurslærer
Kurslærer Viggo Johansen har mange års erfaring i Mindfulness og har holdt mindfulnesskurs
siden 2006 over hele Europa. Han har også 3 års utdannelse i kognitiv terapi og har skrevet de 2
bøkene «Indre stillhet» og «Stille vitne: Mindfulness meditasjon».
Viggo Johansen er dyktig til å lære ifra seg og har en klar og rolig stemme.
Besøk gjerne Viggos hjemmeside; http://www.mindfulliving.no/
Dersom du er interessert vær så snill å gi tilbakemelding på e-mail: lillemor.lorentz@hotmail.no
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Kurs – hørselsfaglig
Hvordan håndtere barn som har
tinnitus?
Barn og unge tenåringer har tinnitus i omtrent
samme utstrekning som voksne. Men de bør
håndteres annerledes enn voksne. Kurset
baserer seg på anbefalinger fra British Tinnitus
Association og British Society of Audiology.
Kurset belyser:
 hva er tinnitus, og hvilke årsaker
 hvordan oppdage at barn har tinnitus
 hvordan forholde seg til dem
 hvordan utrede
 hvordan behandle
 hvordan forebygge plagsomhet
Målgruppe:
 audiologisk helsepersonell
 annet helsepersonell som kommer i befatning med barn opp til 16 år
 barneskole- og barnehageansatte som
omgås hørselshemmede
 foreldre til tinnitusbarn eller hørselshemmede barn
 likepersoner
 ansatte og tillitsvalgte i HLF
Foreleser: Stein Thomassen, kunnskapsformidler, fast tinnitusforeleser på Landaasen
Rehab, gjennomgått kurset Assessment and
management of tinnitus in children hos British
Tinnitus Association, oversetter av av British
Society of Audiology sin faglige veileder for
håndtering av barn med tinnitus, forfatter av
boken Selvhjelp ved tinnitus.
Arrangør: HLF Oslo Syd-Vest
Sted: Brynsveien 13, Oslo, 1 etasje (teleslynge,
rullestolvennlig).
Tidspunkt: helgen 17-18 september, kl 11-17
på lørdag og 10-14 på søndag.
Deltakeravgift: 1.500 kr ved betaling innen 14
august, 1.700 kr innen 14 september, 1.900 kr

deretter. Ved avbestilling refunderes det innbetalte beløpet med fratrekk av 200 kr.
Prisen inkluderer enkel lunsj begge dager, samt
norsk utgave av BSA’s veileder for håndtering
av tinnitusbarn. (Reise og losji inngår ikke.)
Likepersoner og tillitsvalgte i HLF Oslo Syd-Vest
får spesialpris.
Påmelding og betalingsopplysninger:
epost: stein@hlfoslo.no / sms: 400 48 393

Veien til et bedre liv med nedsatt
hørsel
Målet er å øke mulighetene for en best mulig
hverdag med nedsatt hørsel. Pårørende / nærpersoner kan også ha god nytte av kurset.
Kurset tar for seg temaer som bl.a.:
 Hvordan håndtere utfordringer som nedsatt hørsel kan gi
 Nyttig kunnskap om virkemåten til vår
skadede hørsel
 Hvordan høreapparater forsøker å hjelpe
oss – og hva de ikke klarer
 Hvordan holde høreapparatene i god stand
 Hva du bør forvente av ørelegen / audiografen
 Hva HLF kan hjelpe deg med
Oppstart: Vi har 2 kurs, ett på dagtid og ett på
kvelden. Velg det som passer best for deg. Du
kan gjerne komme på formiddagen en uke og
på kvelden en annen uke.
 Torsdag 8 sept, kl 13.30
(3 ganger: 8/9, 15/9, 22/9)
 Torsdag 8 sept, kl 18.00
(3 ganger: 8/9, 15/9, 22/9)
Varighet: 3 uker. Ca 2,5 t pr gang.
Pris: 300 kr.
Sted: Brynsveien 13, 1 etasje (rullestolvennlig).
Påmelding: epost: kjell.ton35@gmail.com eller
sms: 954 31 500 eller brev: Kjell Tøn, Ankerv.
64 A, 0767 Oslo.

Nå kan du bruke SMS når du kontakter pasientreisekontoret i Oslo og Akershus. Mer info på internett:
www.tinyurl.com/zf2svhk
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Kurs – iPad, iPhone, Mac
Fordeler hos oss:










Kursene går på dagtid
Små klasser (max 10 deltakere)
Rolig tempo og mye repetisjon
Holder oss til det som er viktig
Bruker lettfattelig hverdagsspråk
Prater høyt, tydelig og rolig
Bruker teleslynge og høyttaler
Alt vises på storskjerm
Tålmodig kursinstruktør

Sted
Brynsveien 13, 1 etasje (rullestolvennlig).

Varighet:
1 gang pr uke i 6 uker (vanligvis). Hver kursdag
er ca 2,5 timer medregnet pauser.

iPad Senior - trinn 1
For absolutt nybegynnere. Hovedmålene er å
kunne besvare epost, bli god til å bruke fingeren på skjermen, rette opp skrivefeil, og bli litt
kjent med iPadens typiske måte å fungere.
Hva du lærer:
 Nøyaktig bruk av fingrene.
 Grunnleggende bruk av skjermens tastatur
 Lese epost og besvare den.
 Bli litt kjent med noen enkle apper, f.eks.
nyheter, værmelding, tlf-opplysning.
 Ta bilder og vise dem fram (på helt grunnleggende nivå).
Pris: 900 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.

Forutsetninger for alle trinnene:

Oppstart: Velg mellom flere muligheter:
 Tirsdag 6 sept kl 11.30 (6 ganger: 6/9,
13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10)
 Fredag 9 sept kl 11.30 (6 ganger: 9/9,
16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10)

1.
2.

iPad Senior – trinn 2

Påmelding og info
epost: post@ipadkurs.no, sms: 400 48 393 eller
brev: HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo.

3.

4.
5.

Din iPad må være av fabrikat Apple.
Din iPad må være operativ (den må være
satt opp og klar til bruk).
Din iPad må også være satt opp til å motta
og sende epost via iPadens Mail-app, og
sending av epost må fungere andre steder
enn bare hjemme hos deg selv.
Du må vite hva ditt Apple-passord er.
Du bør ha lyst til å bli fortrolig med iPad, og
du bør ha lyst til å øve litt hjemme.

Hjelp i forkant av kurset
Hvis punkt 2, 3, eller 4 ikke er i orden, kan vi
hjelpe deg. Hvis du er usikker på om punktene
2, 3 og 4 er i orden, bør vi sjekke det for deg.
Hjelpen koster 50 kr pr påbegynt kvarter.
Hjelp får du ved å møte opp og vente på tur.
Du kan ankomme tirsdag 30/8 og fredag 2/9
mellom kl 11.30 og 14.00.

Planlagt start siste uken i oktober. Detaljert
annonsering kommer i neste nr.

iPad Senior - trinn 3 og 4
Mer info: www.ipadkurs.no

Facebook
Lær å bruke Facebook på PC, Mac, iPad.
Mer info: www.ipadkurs.no

Mac PC - trinn 2
Ikke iPad, men Mac (Apples PC)!
Beregnet på deg som har begynt å bruke Mac,
men som synes det er vrient å komme videre.
Pensumet er opp til deltakerne, altså et spørog-grav-kurs. Mer info: www.ipadkurs.no
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Kurs – diverse
Fransk litteratur 3/2016
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la plus
grande difficulté...)
Start: torsdag 25. august 2016 kl. 10.45
Tid: kl. 10.45 – kl. 13.30, inkl. 0,5t konversasjon
Varighet: 7 torsdager à 2,5 timer.
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.
Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge
Pris: kr 600,- for HLF-medl./ kr 900,- for andre
Påmeldingsfrist: 8. august 2016.
Påmelding/henvendelser skal skje til kursleder
Kursleder/kontaktperson: Willy Sørvang, tlf.
90 74 71 09, epost: willy.sorvang@gmail.com

Spansk - Nivå: nybegynner
Lærebok: Mundos 1
Kursleder: Astrid Hernholm
Pris: 700 for HLF medlemmer, 1.100 for andre
Kursstart: mandag 17. oktober kl.13.00-15.00
Kursadresse: Brynsveien 13
Varighet: 7 mandager à 2 timer
Påmeldingsfrist: mandag 3. oktober
Kontaktperson: An-Dorthe Johannesen
an-dorth@online.no eller mobil 91550671
Arrangør: HLF Oslo Nord-Øst

Spansk - Nivå: litt øvet
Lærebok: Mundos 1
Kursleder: Maria D. Rios-Paredes
Pris: 700 for HLF medlemmer, 1.100 for andre
Kursstart: Torsdag 15. sept, kl. 16.00-18.00
Kursadresse: Brynsveien 13
Varighet: 7 torsdager à 2 timer
Påmeldingsfrist: 1. september
Kontaktperson: An-Dorthe Johannesen
an-dorth@online.no eller mobil 91550671
Arrangør: HLF Oslo Nord-Øst

Spansk - Nivå: godt øvet
Lærebok: Mundos 2 (første utgave)
Kursleder: Ruth Enersen
Pris: 700 for HLF medlemmer, 1.100 for andre
Kursstart: Onsdag 21. sept. kl. 11.00-13.00
Kursadresse: Brynsveien 13
Varighet: 7 onsdager à 2 timer

Påmeldingsfrist: 7. september
Kontaktperson: An-Dorthe Johannesen
an-dorth@online.no eller mobil 91550671
Arrangør: HLF Oslo Nord-Øst

Mindfulness 1/2016
Nivå: nye og erfarne
Start: onsdag 5. oktober 2016 kl. 17.00
Tid: kl. 17.00 – kl. 19.00
Varighet: 8 onsdager à 2 timer
Øvrige datoer: 12. okt, 19. okt, 2. nov, 9. nov,
16. nov, 23. nov og 7. des.
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.
Kursrommet er tilrettelagt med teleslynge
Kurspris: kr 2.000,- pr. person
Maksimum 19 personer
Påmeldingsfrist: 21. september 2016. Bindende
påmelding.
Påmelding/henvendelser skal skje til kurslederassistent Heidi Lorentzen
e-post: lillemor.lorentz@hotmail.no
Se også omtale på side 2

Billedvev 3/2016
Nivå: Nye / øvede
Start: tirsdag 20. september 2016 kl. 10.00
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 10 torsdager à 4,5 timer.
Pris: kr 600,- for HLF-medl./ kr 1.000,- for andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M. Hauger)
Antall deltakere: min 6 /maks 8
Kurssted: Nær Solli Plass på Skøyen
Påmeldingsfrist: 2. september 2016
Påmelding/henvendelser skal skje til kursleder
Kursleder/kontaktperson: Torunn Syversen, tlf.
916 05 867, epost: post@torunnsyversen.no

Kultur og kunsthistorie i kirkene
2/2016
Kultur og kunsthistorie i kirkene fortsetter:
Vi velger å besøke kirker og steder Uranienborg
menighet inviterer til. Programmet er i skrivende stund ikke ferdig, kun datoene er valgt,
derfor anbefales ved interesse å se selv på
hjemmesidene til Uranienborg menighet eller
ta kontakt med HLF Oslo`s studieleder:
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Uranienborg menighet:
kontor-tlf.nr 23 62 90 80 og deres hjemmesider: www.uranienborgkirke.no)
HLF Oslo`s kontaktperson:
Ada Spæren (studieleder), tlf.nr.: 950 58 677 /
e-post: ada.sparen@gmail.com
Høstens arrangementsdato:
Torsdag 8. sept., torsdag 6. okt. og torsdag 17.
nov. Tidspunkt kl. 10.00 hver gang.
Fremmøte-adresse: Uranienborg kirke ovenfor
Uranienborg skole, Uranienborgveien, Briskebytrikken stopper utenfor Uranienborg skole og i

Holtegaten. Evt. Helsfyr-Aker Brygge-bussen
med holdeplass i Skovveien og Josefines gate.
Se ellers hva som oppgis i høstens program fra
Uranienborg menighet.
Teleslynge finnes i Uranienborg kirke og benyttes under foredragene, mens HLF`s guideslyngesekk medbringes for bruk under omvisning (m. forbehold). Si gjerne i fra på forhånd
om slik behov/ønske til menighetskontoret
eller Ada Spæren 95058677.
Ellers er påmelding ikke nødvendig til Uranienborg menighet.

Møter / Foredrag / Turer
17 august kl 10.30

28 september kl 18.00

Dagstur til Sandefjord og Strømstad
Se Formiddagstreffens oversikt på side 8.

Åpent møte onsdag 28. september kl. 18.00.
Vi får besøk av Leif Gjerland med kåseriet
«Oslos elleve byer» der han forteller om Oslos
byutvikling på en ny og morsom måte.
HLF Oslo Nord-Østs åpne møter er, som navnet
sier, åpne for alle. Vi har lett servering og
loddsalg med trekning av gevinster. Det er
likepersoner til stede, og de selger også batterier. Det bestilles skrivetolk til møtene våre. Ta
gjerne med gevinst til lotteriet!
Velkommen!

1 september kl 17.00
Sirkus, trylling og buktaling
Et muntert kåseri om underholdningslivet ved
Herman Berthelsen. Dato: 1. september 2016:
Tid 17.00.
Herman Berthelsen har vært forlagsredaktør i
mange år, men har også skrevet flere bøker om
norsk underholdningsliv. Den mest omfattende
er "Sirkus i Norge”, men også boken om utstilling av mennesker, ”Skjeggete damer og
siamesiske tvillinger”, inneholdt mye ukjent
stoff. Den siste boken heter ”Forlystelser på
Bygdøy” og kom i fjor.
Berthelsen har hele sitt liv hatt trylling og
buktaling som hobby, og vil gi noen eksempler
på dette. Han var med å stifte Norsk Cirkusforum, og har vært direktør for sitt eget barnesirkus, Cirkus Barnung.
Arrangør: HLF Oslo Syd-Vest.

12-16 september
Fjelltur: Se annonse på side 3.

21 september kl 11.00
Tur til Bogstad Gård: Se annonsering side 8.

19 oktober kl 12.00
Kåseri om 33 utrolige nordmenn
Se annonsering side 8.

26 oktober kl 18.00
Åpent møte onsdag 26. oktober kl 18.00. I Oslo
er det rundt 170 statuer av navngitte personer,
og bare ca 20 av disse er av kvinner. Anne
Sundby tar oss med på en «vandring» til disse
statuene.
HLF Oslo Nord-Østs åpne møter er, som navnet
sier, åpne for alle. Vi har lett servering og
loddsalg med trekning av gevinster. Det er
likepersoner til stede, og de selger også batterier. Det bestilles skrivetolk til møtene våre. Ta
gjerne med gevinst til lotteriet!
Velkommen!
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Formiddagstreffen (tidl. Seniortreffen)
Velkommen til turer og møter!
Vi er naturligvis spent på hva leserne av Høreluren mener om navneskiftet: fra Seniortreffen
til Formiddagstreffen. Send gjerne noen ord til
redaksjonen av Høreluren.
Høstprogrammet starter med to turer ut i det
grønne og fortsetter med tre formiddagsmøter
i Brynsveien 13. Ingangspengene i Brynsveien
er fremdeles kr 40 pr. person.

Onsdag 17. august kl 1030
Dagstur til Sandefjord og Strømstad
Kr 250. Et knalltilbud med handlemuligheter
allerede på båten. Under overfarten serveres
måltider for enhver lommebok. Det er også
avsatt tid til kaffe og shopping i Strømstad,
men mest tid hos Nordby. Dette er en av de
mest populære tilbudene fra Finn Carlsen.
Liv Bergan tar imot påmeldingene:
loddb@online.no eller telefon 456 14 447,
og avtaler om innbetaling av kr 250 (som gjøres
til konto 7066.05.10360 - HLF Oslo).
1030 oppmøte på Oslo Bussterminal
1100 avgang buss Oslo – Sandefjord
1330 avgang båt Sandefjord – Strømstad
Etter kort opphold i Strømstad går ferden til
shoppingsenteret Nordby. Her blir det 1 ½
times handle- og kaffetid. Tilbake i Oslo ca kl
2100.

Onsdag 21. september kl 1100
Tur til Bogstad gård
Kl 1108 buss 41 fra Røa T-banestasjon til Bogstad gård. Omvisningen begynner kl 1200. Vi
har med oss senderen og mottakerutstyret.
Inngangsbillett kr 100 per person.
Å oppleve Peder Ankers hjem er en stor opplevelse. Gården har tilhørt samme slektsgren
siden 1600-tallet, og det er spennende å høre
hvor avgjørende roller familiens medlemmer
har hatt i Norges historie. Mere avslører vi ikke
her og nå.

Etter omvisningen er det kaffepause til selvkost
i Café Grevinnen. Deretter anledning til å
besøke butikken, rusle i parken eller spasere
langs Bogstadvannet.
Også tilbake til Røa går buss 41 hver halvtime.
*
De neste tre sammenkomstene blir i HLF’s
lokaler, Brynsveien 13, 1 etasje. Adkomst med
T-banene 1, 2, 3, 4 til Brynseng stasjon og ca 5
minutter gange fra stasjonen til HLF.

Onsdag 19. oktober kl 1200
Kåseri: «33 utrolige nordmenn»
Webjørn Svendsen Espeland forteller fra sin
bok om 33 elleville nordmenn: Hvordan klarte
Norges største skjørtejeger å forlove seg med
mer enn 400 kvinner? Hvorfor kjøpte Ole Bull
150 hvite flosshatter for å redde sin egen stat i
USA? Osv.
Inngangsbillett kr 40. Vennligst ta med en gevinst til loddsalget. Det må ikke være 200 par
sokker eller 50 bløtkaker, for å holde oss til Ole
Bulls eskapader.

Onsdag 16. november kl 1200
Kåseri: «På sporet av familien»
Slektsforsker Liv Marit Haakenstad forteller.
Detaljer kommer i neste nr.

Onsdag 14 desember kl 1200
Kåseri: «Kunsten å være kirke»
Kulturrådgiver Knut Erik Tveit i Oslo bispedømme forteller. Detaljer kommer i neste nr.
*

Velkommen !

Liv, Thor, Edel, Grethe, Kari, Ingrid,
Jarl Frode, Inger og Knut
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Tanker om Seniortreffen
På Seniortreffens møte 4. mai, dukket opp en tanke med henblikk på fremtiden. Hittil har Liv
Bergan og medarbeidere hatt en vellykket hånd om Seniortreffens arrangementer. Antakelig har
medlemmene i denne gruppen kunnet glede seg over nært vennskap og nært kjennskap til hverandre. Dette kan imidlertid føre til at nyankomne medlemmer føler seg litt overflødig, som ofte
er en vanlig reaksjon som oppstår i mennesker med såkalt "ervervet hørselstap". De vil lett føle
seg like "hemmet" i møte med foreningen, siden de aller fleste som har etablert seg i foreningen
på god vei har fått bearbeidet de psykiske belastninger som følger med tap av hørsel. I og med at
mange fremdeles ser på tap av hørsel som et alderdomsfenomen, kan en oppmykning av den
oppfatningen begynne med å døpe om "Seniortreffen" til "Formiddagstreffen".
I sin tid etablerte "tinnitusgeneralen" Willy Walheim samtalegrupper for tinnitusrammede. Stein
Thomassen gjør en stor innsats som foreleser på slike møter, men det er den personlige
kontakten etterpå som avgjør om et nytt medlem kommer tilbake, eller nøyer seg med et
engangsbesøk. Samtalegrupper kan også være noe å satse på.
Jarl Frode Bech.

Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene?
Kom innom Veiledningskontoret (Brynsveien 13, 1 etg)
Åpent hver onsdag og fredag kl 10.00 - 13.00
En likemann/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 likemann/hørselshjelper kan hjelpe deg med:


Hvordan få øreproppen/høreapparatet på riktig plass i øret



Hvordan rengjøre øreproppen/høreapparatet



Hjelp til å bytte slanger, filter



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



Likemannen/hørselshjelperen har taushetsplikt og kan eventuelt komme på hjemmebesøk.



Hjelpen er gratis!

Dersom du ønsker å bestille hjemmebesøk, kan du ringe kontoret på tlf: 974 07 430 mandag,
onsdag og fredag kl. 10 - 13, sende sms til 974 07 430 eller sende e-post til post@hlfoslo.no

Våre
gamle
lokaler

Kartutsnitt

Helsfyr

Brynseng

HLF Oslo
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Massevis av
busser går hit.

Helsfyr T-bane
og busstasjon

Brynseng
T-bane nr
1, 2, 3, 4

Parkering i arbeidstid
50 kr/t – Max 3 t

Parkering ETTER
arbeidstid
(gratis)
HLF Oslo

Brynseng
Buss nr
23, 24, 103, 104,
109, 3B

Bryn Brannstasjon
Buss nr
66, 76, 102, 76X

Bryn togstasjon
Tog nr L1
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Returadresse:

HLF Oslo
Brynsveien 13
0667 Oslo

