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Vil du synge? 

Vi har fått kontakt med Anne Karin Arnesen, 
som er musikkutdannet og interessert i å 
danne en sanggruppe.   
Vi som hører dårlig, kan ha stor glede av å 
synge sammen med andre. Flere har allerede 
meldt sin interesse. Har du lyst til å bli med  
i 2017, ta kontakt med HLF Oslo Syd-Vest  
på mail: post@hlfoslo.no eller på telefon 
938 06 019 (helst sms). 

Formiddagstreffen  
– noe for deg? 

En onsdag i måneden arrangeres det 
formiddagstreff i våre lokaler på Brynseng, 
både for medlemmer og andre som har lyst 
til å komme. Hver gang er det et interessant 
program, dessuten god bevertning og mye 
hygge. Med andre ord en ordentlig trivelig 
stund! 

Dersom du ennå ikke har vært innom, så har 
du gått glipp av noe! Formiddagstreffen 
arrangerer også interessante og opplevelses-
rike turer som er subsidiert for medlemmene 
i HLF. Se i programmet her i Høreluren når 
neste samling er. 

HLF Oslo 100 år i 2017 

Når vi nå går inn i et nytt år er det faktisk slik 
at vi kan feire hundre års jubileum. Da er det 
nemlig 100 år siden det første lokallaget i 
HLF ble startet her i Oslo. I den forbindelse 
vil det skje flere ting. Blant annet vil Posten 
gi ut et eget frimerke, det blir laget et 
jubileumshefte og det blir et stort arrange-
ment i Oslo Rådhus fredag 17. november. 
Her vil det selvsagt være en rekke inviterte 
gjester, men det blir også plass til et par 
hundre av våre medlmmer. Dette – og flere 
andre detaljer – vil vi komme tilbake til i 
neste nummer av Høreluren. 

Hvorfor frivillig? 

 Du har tid, lyst og anledning 

 Dine interesser er til glede for andre 

 Du får nye venner 

 Du bestemme selv din "arbeidstid"  

 Vi ønsker få kontakt med deg 

Er du pårørende til  
en hørselshemmet? 

Tirsdag 28.03.17 kl. 18:00  
inviteres du til en interessant samling for 
pårørende i våre lokaler på Brynseng. 

Det er ikke bare den hørselshemmede selv 
som har utfordringer ved et hørselstap, men 
også familie og venner. En del av disse spørs-
målene vil vi ta opp gjennom interessante 
innlegg og samtaler. I tillegg blir det god 
bevertnig og hyggelig sosialt samvær.  

På grunn av bevertningen må vi be om en 
påmelding og da innen tirsdag 21.mars til 
fylkesleder Knut Magne Ellingsen. Mail: 
knutma-e@online.no eller på telefon/SMS 
468 63 109. 

VELKOMMEN! 

HLF Oslos hovedsponsor: 
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Kurs  –  iPad og MacBook 
Fordeler hos oss: 
 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 
Brynsv. 13, 1 etg. 3 min gange fra Brynseng T-
bane og Brynseng bussholdeplass. Ingen for-
nuftige parkeringsmuligheter. Rullestolvennlig. 

Varighet:  
1 gang pr uke i 5 eller 6 uker. Hver kursdag er 
på 3 økter a snaue 40 min varighet. Pauser 
kommer i tillegg. (På de tidlige kursene er 
første pause 25 min lang for å få tid til å spise.) 
Er du forhindret fra å komme en dag, kan du i 
stedet komme en av de andre dagene som 
samme trinn går (feks hvis du er syk en tirsdag, 
kan du i stedet komme feks torsdag). 

Pris:  
750 kr for HLF-medl, 1.100 for andre (men 
Uforsker-kursene er priset annerledes).  
Hvis du på forhånd vet at du ikke kan komme 
alle 5 gangene, gir vi drøyt 10% avslag pr gang. 
Hvis du ønsker å repetere et trinn du har gått 
før, er det ½ pris (gjelder ikke for Uforsker-
kursene). Hvis du ønsker å gå et kurs 2 ganger 
pr uke (feks både man og tors), er det ½ pris på 
ekstra-kurset. 

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

Forutsetninger for alle trinnene:  
1. Din iPad må være av fabrikat Apple. 
2. Din iPad må være operativ (den må være 

satt opp og klar til bruk). 
3. 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. 

4. Du må vite hva ditt Apple-passord er. 

Hjelp i forkant av kurset 
Hvis punkt 2, 3, eller 4 ikke er i orden, kan vi 
hjelpe. Hjelpen koster 50 pr påbegynt kvarter. 
Det er bare å møte opp og vente på tur tirs 
24/1, ons 25/1, tors 26/1 mellom 1200 og 1500. 

iPad Senior - trinn 1 

For absolutt nybegynnere. Hovedmålene er å 
kunne besvare epost, bli god til å bruke fing-
eren 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. 

 Ta bilder og vise dem fram. 

 Bli litt kjent med noen enkle apper, feks 
nyheter, værmelding, tlf-opplysning. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.100 for andre. 

Oppstart: Velg en av disse mulighetene: 

 Fre 27 jan kl 10.45 (5 fortløpende fre) 

 Man 30 jan kl 10.45 (5 fortløpende man) 

 Tirs 31 jan kl 13.30 (5 fortløpende tirs) 

 Tors 2 feb kl 13.30 (5 fortløpende tors) 

iPad Senior – trinn 2 

Hovedfokuset er nå på å kunne sende epost 
(inkl vedlegg) til hvem som helst. Og bli litt 
bedre kjent med noen andre viktige apper på 
iPaden. Vi repeterer også viktige ting fra tr 1. 
Forkunnskap: Du bør klare å besvare epost, og 
du bør være noenlunde presis med fingeren. 
Hva du lærer:  

 Repetere de viktige tingene fra trinn 1. 

 Mer avansert bruk av epost (Mail-appen). 

 Bedre kjent med tastatur og skriving. 

 Bedre kjent med Bilder-appen. 

 Safari-appen (internett) på helt grunn-
leggende nivå. 

 Diverse. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.100 for andre.  
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Oppstart: Velg en av disse mulighetene: 

 Ons 1 feb kl 10.45 (6 fortløpende ons) 

 Fre 10 mars kl 10.45 (6 fre, men ikke 7/4 og 
14/4) (Siste kursdag = 28 april) 

 Man 13 mars kl 10.45 (6 man, men ikke 
10/4 og 17/4) (Siste kursdag = 8 mai) 

 Tirs 14 mars kl 13.30 (6 tirs, men ikke 4/4 
og 11/4) (Siste kursdag = 2 mai) 

 Tors 16 mars kl 13.30 (5(fem) tors, men 
ikke 13/4) (Siste kursdag = 20 april) 

iPad Senior – trinn 3 

Hovedfokuset er nå på å bli enda bedre kjent 
med nettleseren Safari og dens mange for-
virrende finesser, samt å oppdage noen andre 
nyttige apper, feks finne rutetider for buss og T-
bane, og lese bøker på iPaden. Vi repeterer 
også viktige ting fra tr 2. 
Forkunnskap: Du må klare å besvare epost, og 
du bør være rimelig presis med fingeren. 
Hva du lærer:  

 Repetere de viktige tingene fra trinn 2. 

 Bruke Safari og bli godt kjent med bruken 
av faner. 

 Finne rutetider for buss og T-bane. 

 Holde orden på bilder. 

 Lese e-bøker med iBooks-appen. 

 Løse småfeil selv (slippe å gå til verksted). 

 Diverse annet. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.100 for andre. 

Oppstart: Velg en av disse mulighetene: 

 Tirs 31 jan kl 10.45 (5 fortløpende tirs) 

 Tors 2 feb kl 10.45 (5 fortløpende tors) 

 Ons 22 mars kl 10.45 (6 ons, men ikke 
12/4) (Siste kursdag = 3 mai) 

iPad Senior – trinn 4 

Hovedfokuset er nå å utvide horisonten. Bl.a. 
skal vi lete opp informasjon på internett, be-
stille billetter og se på TV. Vi repeterer også 
viktige ting fra tr 2 og 3. 
Forkunnskap: Du må klare å besvare epost, og 
du bør være rimelig presis med fingeren. 
Hva du lærer:  

 Repetere de viktigste tingene fra trinn 2 

 Søking etter info (Google og Wikipedia). 

 Bestille tog-/fly-billetter. 

 Se TV (NRK) på iPaden. 

 Video-telefon (Facetime). 

 Facebook (kun forklaring av hva det er og 
hva vi kan bruke det til). 

 Diverse annet. 

Pris: 750 kr for HLF-medl, 1.100 for andre. 

Oppstart: Velg en av disse mulighetene: 

 Tirs 14 mars kl 10.45 (6 tirs, men ikke 4/4 
og 11/4) (Siste kursdag = 2 mai) 

 Tors 16 mars kl 10.45 (5(fem) tors, men 
ikke 13/4) (Siste kursdag = 20 april) 

Utforsk din iPad (= trinn 5-7) 

Et «spør-og-grav»-kurs hvor deltakerne setter 
dagsorden.  
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig 
med Safari (inkl faner), klare å besvare epost, 
og være rimelig presis med fingeren. 

Pris: Du betaler pr deltatt kursdag: 200 kr for 
HLF-medl, 300 for andre. OBS: Om du forhånds-
betaler hele kurset (12 kursdager), får du 33% 
avslag (dvs 4 gratis-dager), men du får ingen 
refusjon hvis du avbryter kurset. 
Oppstart:  

 Ons 1 feb kl 13.30 (12 fortløpende ons) 
(Siste kursdag = 26 april). 

Du har MacBook men føler den er litt vrien å 
bruke. Du har også litt erfaring fra iPad, iPhone 
eller Windows-PC. Et «spør-og-grav»-kurs hvor 
deltakerne setter dagsorden.  
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig 
med styreplate/mus, du må klare å besvare 
epost, og du må være litt kjent med Safari. 
Annet: Du må du kjenne ditt Apple-passord, og 
du ha med deg din egen MacBook. 

Pris: Du betaler pr deltatt kursdag: 350 kr for 
HLF-medl, 450 for andre. OBS: Om du forhånds-
betaler hele kurset (12 kursdager), får du 33% 
avslag (dvs 4 gratis-dager), men du får ingen 
refusjon hvis du avbryter kurset. 
Oppstart:  

 Man 16 jan kl 13.30 (12 fortløpende man) 
(Siste kursdag = 3 april). 
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Kurs  –  diverse 

Bridge 

Det er plass til flere spillere i bridgegruppa.  
Hjernetrim kan vi alle trenge, og hvorfor ikke ha 
det morsomt samtidig? Det er god stemning i 
bridgegruppa, og praten går livlig i kaffepausen. 
Gruppa møtes hver fredag mellom kl 11-15 i 
Hørselens Hus i Brynsveien 13, Oslo. 
Vi håper at dette kan være noe for deg? Ta 
kontakt med Kari Lilleøien på tlf 950 63 159 
eller e-mail: kar-s-li@online.no  

Fransk litteratur 1/2017 

Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la plus 
grande difficulté...). 
Start: Mandag 9. januar 2017 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. Kursrommet er 
tilrettelagt med teleslynge. 
Pris: kr 600,- for HLF-medl./ kr 900,- for andre. 
Påmeldingsfrist: 20. desember 2016. 
Påmeld. / henv. til kursleder Willy Sørvang, tlf. 
90 74 71 09, epost: willy.sorvang@gmail.com. 

Billedvev  1/2017 

Nivå: Nye / øvede 
Start: Tirsdag 17. januar kl. 10.00 
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30 
Varighet: 10 tirsdager 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: Vevestue nær Solli Plass 
Påmelding: Torunn Syversen, tlf. 916 05 867, 
epost: post@torunnsyversen.no 

Billedvev  2/2017 

Nivå: Nye / øvede 
Start: Tirsdag 4. april kl. 10.00 
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30 
Varighet: 10 tirsdager à 4,5 timer. 
Pris: kr 300,- for HLF-medl./ kr 700,- for andre 
Lærebok: Billedvev i rammevev (M. Hauger) 
Antall deltakere: min 6 /maks 8 

Kurssted: Vevestue nær Solli Plass 
Påmelding: Torunn Syversen, tlf. 916 05 867, 
epost: post@torunnsyversen.no 

Kultur og kunsthistorie i kirkene  
1/2017 

Fremmøte-adresse: Uranienborg kirke ovenfor 
Uranienborg skole, Uranienborgveien, Briskeby-
trikken stopper utenfor Uranienborg skole og i 
Holtegaten. Evt. Helsfyr-Aker Brygge-bussen 
med holdeplass i Skovveien og Josefines gate. 

Teleslynge finnes i Uranienborg kirke og 
benyttes under foredragene, mens HLFs guide-
slyngesekk medbringes for bruk under 
omvisning (med forbehold). Si gjerne i fra på 
forhånd om slik behov/ønske til menighets-
kontoret eller Ada Spæren 950 58 677.  

Det er ingen forhåndspåmelding til arrange-
mentene. Programmet avsluttes senest kl. 
13.00 (bortsett fra søn 12 juni).  

Etter programmet kan de som har lyst og 
anledning være med på felles lunsj. Lunsj er 
ikke inkludert i prisen.  

Velkommen! 

Torsdag 9. februar:  
«En reise i norsk populærmusikkhistorie»  
Vi møter i Uranienborg kirke kl. 10:00.   
Musikkviter og forfatter Audun Molde vil trekke 
noen lange linjer gjennom norsk populær-
musikk, og trekke frem både uforglemmelige og 
kanskje noen forglemmelige høydepunkter. 
Deretter går turen til Popsenteret hvor vi får 
omvisningen - «Tilbake til ungdommen».  

Torsdag 9. mars:  
«Et år i Gestapos bur»  
Vi møter i Uranienborg kirke kl. 10:00.   
Rolf Olaf Haavik forteller om sin tid som fange 
på Grini. Deretter går turen til Grinimuseet.  

Torsdag 11. mai:  
«Frognerparken»  
Vi møter i Uranienborg kirke kl. 10:00.   
Kunsthistoriker Linken Apall-Olsen viser bilder 
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og forteller om området rundt Frognerparken. 
Deretter går turen til Vigelandsmuseet og selve 
parken. Husk varme klær og godt fottøy.  

Søndag 11. juni:  
«Holmsbu billedgalleri»  
Etter høymessen i Uranienborg kirke kl.11:00 
går turen til Holmsbu billedgalleri. Museet 
ligger i vakre omgivelser, og har faste samlinger 

av Henrik Sørensen, Thorvald Erichsen og Oluf 
Wold-Thorne, i tillegg til skiftende sommer-
utstillinger. Ta gjerne med kaffe og nistekurv – 
kanskje litt ekstra til de som ikke har med. 
Avreise med buss fra Uranienborg ca. kl. 13:00. 
Vi er tilbake senest kl. 18:00.   
OBS: Det er ønskelig med påmelding til denne 
turen til Holmsbu 11. juni. Send epost til: 
eirikmills@gmail.com 

 

HLF Oslo Nord-Øst 
HLF Oslo Nord-Øst sine 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!   
Alle møtene holdes i lokalene våre i Brynsv. 13. 

Velkommen! 

Onsdag 25. januar  kl 1800 

Åpent møte onsdag 25. januar kl 18.00. Vi får 
besøk av audiopedagogene på Smestad. De for-
teller litt om hva de tilbyr av tjenester, bl.a. 
trening i bruk av høreapparat og hjelpemidler 
og mestrings- og kommunikasjonsstrategier. 
 

Onsdag 15. februar  kl 18.00 

Årsmøte onsdag 15. februar kl 18.00. Det blir 
årsmøtesaker og lett servering. Årsmøtet er 
kanskje årets viktigste møte, så møt fram. 
Årsmøtepapirene kan hentes i lokalene våre 4 
uker før møtet. 

Onsdag 29. mars  kl 18.00 

Åpent møte onsdag 29. mars kl 18.00. Da er 
temaet Tinnitus (øresus) ved Stein Thomassen. 
Hva er det, og hva kan man gjøre hvis man 
synes dette er ganske plagsomt? 

Formiddagstreffen  (tidl. Seniortreffen) 
FORMIDDAGSTREFFENS  VÅRPROGRAM  2017 

Vårens program har mye å by på, så bli med på 
ferden og få påfyll for hode, hjerte og sjel. Det 
er alltid noe nytt å lære og å oppleve. Gå ikke 
glipp av turen til HLF Briskeby Kompetanse-
senter. I fjor fylte skolen 60 år. «Jeg er stolt av 
Briskeby og hva den har gjort og gjør for 
ungdom med hørselsutfordringer» sa forbunds-
leder Morten Buan under feiringen av dagen. 

Vårens program vil skifte mellom sammen-
komster i lokalene til HLF Oslo i Brynsveien 13 
og omvisninger på kjente og ukjente steder.  
Vi ser oss dessverre nødt til å øke inngangs-
pengene på møtene i Brynsveien fra kr. 40,- til 
kr. 50;-.  Det serveres enkel lunsj på møtene. 

Onsdag 18. januar kl 1200 

Kåseri i Brynsv. 13: «Livets gullalder – hvordan 
ta vare på helsen vår». 

Kristine Møller er ernæringsfysiolog ved 
Lovisenberg diakonale sykehus. Hun vil fortelle 
oss om noen små, smarte og enkle valg i 
matveien, som kan gjøre godt for helsen i eldre 
år, så vel som i yngre. 

Onsdag 15. februar kl 11.00 

I Hagegata 22 på Tøyen (mrk tiden).  
I dag våger vi oss ut på et område forbudt for 
voksne: BIBLO - det flunkende nye barne- og 
ungdomsbiblioteket på Tøyen. 
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Adkomst: T-bane til Tøyen. Vi møtes ved ut-
gangen fra T banen kl 10.45. 

Etter omvisning på BIBLO kan de som ønsker 
det bli med til Munch museet (5 minutter 
gange fra Tøyentorget) og se utstillingen 
«EMMA OG EDVARD – KJÆRLIGHET I ENSOM-
HETENS  TID».  
For de som heller vil på kafe, finnes det flere 
mulige steder på Tøyentorget. 

Onsdag 15. mars kl.1200 

Kåseri i Brynsv. 13: «Østmarka fra da til nå». 

Forfatter Even Saugstad vil med utgangspunkt i 
boka «Østmarka fra A til Å», gjennom ord og 
bilder ta oss med til Østmarkas vakre natur. Vi 
får høre om eneboere, krigens helter og slitere 
på husmannsplassene. 

Onsdag 19. april 

Besøk på HLF Briskeby videregående skole og 
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede 
tjenester.  
Senteret ligger i Lier, 5 km utenfor Drammen. Vi 
bruker tog og buss og betaler transport selv. 

Påmelding innen 5. april 2017 til Ingrid Tvedt 
Evensen, mobil 470 56 268 eller e-post 
ingridtvedt.evensen@gmail.com 

Vi gleder oss til å se HLFs flotte skole- og 
kurssted. Vi er allerede ønsket hjertelig vel-
komne! Nærmere opplysninger om fremmøte 
for samlet avreise fra Oslo S fås ved påmelding. 

* 

Merk dere datoene for de to siste arrange-
mentene dette halvåret som det kommer mer 
om i neste nummer av Høreluren.  
Onsdag 24.mai kl 1200 i Brynsveien 13.  
Onsdag 14.juni. Ut på tur.  
Vi ønsker vel møtt i vårhalvåret, til dere som 
møter trofast opp, og til dere som enda ikke har 
vært på møtene våre. Hvis du trenger hjelp  
til å finne fram til Brynsveien, eller ønsker en  
å komme sammen med, kontakt oss gjerne  
(Edel Rønning mobil 97748684, epost 
edelroen@online.no).  
Vi ønsker også dere yngre som har ledig tid på 
formiddagen, hjertelig velkommen. Vi trenger 
friske, nye krefter! 

Hilsen  Liv, Thor, Grethe, Kari, Inger, Knut, 
Ingrid, Jarl-Frode og Edel 

 

 

  

Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene? 

Veiledningskontoret (Brynsveien 13, 1 etg) hver onsdag og fredag kl 10.00 - 13.00 

En likemann/hørselshjelper vil med sin skolerte brukerkunnskap kunne hjelpe deg med høre-
apparatene 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 
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Returadresse:  HLF Oslo 
Brynsveien 13 
0667 Oslo 

 

Årsmøter 
Herved innkalles det til årsmøter i lokallag, foreldrelag og fylkeslag. Forslag som ønskes 
behandlet må være sendt det aktuelle styret senest 3 uker i forveien. På lokallagenes og 
foreldrelagets årsmøter har alle medlemmer som har betalt kontingenten for foregående 
og/eller inneværende år, stemmerett ved personlig fremmøte. På fylkeslagets årsmøte 
har kun lokallagenes delegater stemmerett. 

Lokallaget HLF Oslo Nord-Øst:  
Onsdag 15. februar kl 18.00 i Brynsveien 13. Det blir årsmøtesaker og lett servering. 
Årsmøtet er kanskje årets viktigste møte, så møt fram. Årsmøtepapirene kan hentes i 
lokalene våre 4 uker før møtet. 

Lokallaget HLF Oslo Syd-Vest:  
Mandag 13. februar kl 18.00 i Brynsveien 13. Årsmøtepapirene kan hentes i lokalene våre 
4 uker før møtet. 

Foreldrelaget HLF HLF Akershus og Oslo foreldrelag:  
10, 11 eller 12. februar. Laget sender ut detaljer senere.  

Fylkeslaget HLF Oslo:  
Tirsdag 14.mars 2017 kl. 18:00 i Brynsveien 13. Møtet er åpent for alle, men bare 
lokallagenes delegater har stemmerett. 

Kontoret 
Åpent  man, ons og fre  kl 10.00 – 13.00. 

Adresse:  Brynsveien 13, 0667 Oslo   –   Nærmeste T-bane og busstopp:  Brynseng 
Tlf: 974 07 430   –   Sms: 974 07 430   –   Epost: post@hlfoslo.no 

Gå av på Brynseng. Gå på venstre side av Østensjøveien i retning av byen (vestover) helt til du 
kommer til Brynsveien som stikker inn mot venstre. 10-20 meter inn i Brynsveien ser du inngangs-
døren vår på din venstre side.  
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