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fokusere på, og vi må se på hvordan et 

medlemsblad kan bidra til disse tingene. 

Å få hørselshemmede til å bli 

mest mulig selvhjulpne og 

minst mulig isolert fra 

"normal"-samfunnet, er kan-

skje det Høreluren kan bidra 

best med. Dette kan gjøres ved 

(Fortsetter på side 10) 

Mer enn 5.000 nordmenn er såpass overføl-

somme for lyder at de ikke klarer å stå i 

jobben sin. 

Når du føler fysisk ubehag ved lyder av en 

viss styrke eller ved spesielle typer lyder, og 

andre ikke gjør det, da er du lydoverfølsom. 

Nesten halvparten av de som oppsøker 

behandling for plagsom tinnitus, er også 

lydoverfølsomme i en eller annen grad. 

Behandling? Kontakt Rådgivningskontoret 

for hørselshemmede (se baksiden). 

Husker du eventyret om keiseren? Selv om 

Høreluren har fått ny layout, er det faktisk 

innholdet som er viktigst. 

Det koster mye å sende ut 

bladet 4 ganger i året. Så mye at 

det er uforsvarlig å ikke fylle det 

til randen med nyttig stoff. Men 

hva er nyttig? Da må vi se hva 

HLFs vedtekter sier vi skal 

Hørelurens nye klær 

Overfølsom for lyder? 

Lokallag & grupper 
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HØRELUREN 

"Dette likte jeg svært dårlig!" sier flere 

medlemmer etter at fylkesstyret rett før jul 

besluttet å parkere mange kurs denne 

våren. 

Fylkeslaget valgte å kutte ned på kurs som 

ikke var direkte hørsels-relatert. Reduksjo-

nen gjaldt kun vår-halvåret. Fylkeslaget 

forstår protestene, men har hatt kapasi-

tetsproblemer. Er du interessert i å hjelpe 

til med det administrative rundt kursak-

tiviteten, så gi lyd fra deg! Forresten, hva 

slags kurs synes DU bør prioriteres? 

Det nye Fylkesstyret som trådte inn i mid-

ten av mars, vil re-vurdere og komme med 

et fyldig kurs-tilbud for høst-halvåret. Selv 

om fokus vil være på kurs som er direkte 

matnyttig for hørselshemmede, vil også 

andre kurs settes opp. 

Barbert kurstilbud 

Aktuelt 

  

Ny Fylkesleder 6 

Nettverk for jobb 3 

Hvor få hjelp? 2 

Ny bok 3 

Likemenn 6 

Mestring? 2 

 

• Det er ikke hva HLF kan 

gjøre for deg  

- men hva du kan gjøre for 

HLF! 

• Tunghørte bør lære noen 

triks for å fikse hverdagen 

bedre. 

Jo mer du vet om dine hørselsproblemer, jo 

lettere er det å takle dem. Kunnskap er 

makt! Lær deg om hørselen og om 

hjelpemidler du kan bruke, så får du en 

betydelig lettere hverdag. 

Rett etter påske starter vi kurset Hørsel og 

høreapparat (se s 4). Det vil strekke seg 

over 6 onsdag formiddager. Se kursoversik-

ten på side 4. 

Da en del audiografer later til å ikke helt 

forstå pasientens problemer, vil du ha stor 

fordel av å ha litt kunnskap som setter deg i 

(Fortsetter på side 10) 

Hørsel og høreapparat 



Tegnspråk? Ja, på sett og vis. Tegn som 

støtte til tale er et slags tegnspråk som 

brukes samtidig som man snakker. Dermed 

blir det lettere å forstå hva som sies. Dette 

er et nyttig verktøy for sterkt tunghørte. 

Kurs starter rett over påske. Se s. 4. 

Tegn som støtte 

" Tenk at det ikke var 

en tunghørt som 

oppfant epost, 

internett, diskusjons

forum, chat, 

tekstmelding " 

HØRELUREN 2 

Høreluren 
Talerør for Oslo Fylkeslag av 

Hørselshemmedes Landsfor-

bund (HLF),  

og for tilhørende lag og grupper. 

Asvarlig redaktør: 

Stein Thomassen 

Utgiver: 

Oslo Fylkeslag av HLF 

Utgivelsesdatoer i 2009: 

20/3, 20/6, 20/9, 20/12 

Frist for innsendt stoff: 

28/2, 28/5, 28/8, 28/11 

Opplag: 5.400 

Munnavlesning 

Fokus på mestring 

Det er ikke alltid lett å takle sine 

hørselsproblemer. Mange har nytte av 

mestringskurs. Det er heller ikke dumt å 

lære seg å nyttige triks og bruke nyttige 

hjelpemidler (f.eks. skrive tekst-meldinger 

på mobiltelefon og e-post). HLFs 

formålsparagrafer sier bl.a. at vi skal sørge 

for at medlemmene klarer seg bedre i 

"normal-samfunnet". 

Oslo kommune og Helse Sør-Øst gir oss 

økonomisk støtte. De legger vekt på ak-

tiviteter som letter trykket på helsevesen 

(Fortsetter på side 10) 

Tenk å kunne lese på munnen. Tenk å se 

hva forelskede hvisker til hverandre, hva 

damen bak skranken spør deg om, hva bar-

tenderen sier. Tenk å kunne samtale i 

støyende omgivelser. Tenk så fint det had-

de vært... 

Det er bare en hake. Du blir nødt til å gå på 

kurs hvis du skal lære det skikkelig. Og du er 

nødt til å gjøre lekser... 

I Inkognitogt 12 holder vi munnavlesning-

skurs. I vinter gikk 6 tunghørte på kurs for å 

lære seg munn-avlesning. "Vi gikk på 

nybegynner-kurs i høst, og nå vil vi lære 

mer." Alle har tenkt å fortsette på trinn 3 

som starter rett etter påsken. 

"Det er jo litt kult å se hva kjærestepar 

hvisker til hverandre..." "Ja, og så er det 

herlig å slippe å bry seg så mye om hvor 

bråkete det er når jeg prater med noen." 

En annen fordel er at du slipper å bry nor-

malthørende med dette. Du lærer deg mun-

navlesning skikkelig, og dermed blir det 

mye lettere for deg å forstå hva "normale" 

mennesker sier. 

Hvor henvender jeg meg? 

Du synes tinnituslyden (øresuset) er plag-

somt, men vet ikke hvor du blir tatt på al-

vor. Du er overfølsom for lyder, men legen 

tar deg ikke på alvor. Du hører så dårlig at 

det er vanskelig på jobben, men audio-

grafen klarer ikke å stille inn høre-

apparatene skikkelig. 

Hvor i alle dager skal du henvende deg for å 

få fornuftig hjelp? Her er noen tips. 

• Rådgivningskontoret (se s. 12) 

• Likemann (hørselshjelpere) (s. 6) 

• Veiledningskontoret (s. 5) 

• Tinnitus- og meniere-kafé (s. 5) 

Har du tips og erfaringer du mener kan 

være til nytte for andre, så kom med dem! 

Inkognitogt 12, 0258 Oslo 

Tlf: 22 55 73 58 

E-post: post@oslohlf.no 

Oslo Fylkeslag av HLF 

 

Gå på kurs 

om 

hørsel og  

høreapparat 

og forstå din  

situasjon bedre 

 

Se side 4 

De siste 6 månedene har vi kjørt 6 kurs om 

mestring av plagsom tinnitus og lydoverføl-

somhet. Kunnskap om årsak, virkemåte og 

behandlingsmetoder er viktig. Kursene har 

vært på 12 timer, nok tid til å trenge i dyb-

den. De fleste deltakerne er sulteforet på 

informasjon og synes kurset er spennende 

og nyttig. Vi bruker vanlig norsk, ikke vans-

kelig legespråk. Nye kurs starter rett etter 

påske. Se s. 4. 

Tinnitus-kurs 

I et møte vi nylig hadde med Helse Sør-Øst, 

ble det understreket at tildeling av 

økonomisk støtte skjer på grunnlag av hvil-

ke type aktiviteter foreningen har. Kose-

reiser og sosiale samlinger kvalifiserer ikke 

for støtte. Aktiviteter som kan lette presset 

på helsevesenet, prioriteres. 

Penger fra Helse Sør-Øst 



nettverkskoordinator kontakter aktuelle 

personer i målgruppen, får vite litt om den 

enkelte, alder, kjønn, bosted, yrke, utdan-

ning, interesser. På bakgrunn av op-

plysningene settes gruppen sammen og det 

inviteres til det første møte. På første møte 

gir nettverkskoordinator en målrettet 

beskrivelse av hva som er hensikten med å 

møtes: Jobbfastsettelse og karriereutvi-

kling. 

Etter hvert som gruppen har sine møter, 

følger koordinator opp med råd og 

veiledning uten aktiv deltakelse i møtene 

Hvis du er interessert, så ta kontakt med 

Steinar Antonsen, Seniorkonsulent i HLF:  

epost: antonsen@hlf.no 

tlf: 22 63 99 20 

mobil: 922 97 447 

Delta i nettverksgruppe for hørsels-

hemmede i yrkesaktiv alder? Nystartet initi-

ativ trenger deltakere. 

Målsetting 

Utvikle og utprøve en selvhjelpsmodell for 

yrkesaktive hørselshemmede med sikte på å 

beholde jobben og videreutvikle karrieren. 

Etablere møteplass for yrkesaktive som 

sliter på jobben før problemene blir så store 

at det går ut over yrkesaktiviteten. 

I løpet av prosjektperioden på ett år skal det 

etableres minst 6 nettverksgrupper, med 3 

til 8 personer i hver gruppe. Gruppene vil 

stå som modell for senere opprettelse av 

slike nettverksgrupper over hele landet, i 

regi av HLF, etter prosjektperiodens utløp. I 

Danmark har de hatt stor suksess med slike 

nettverksgrupper. De har holdt på siden 

2006 og har nå 16 grupper med i alt 82 

medlemmer. 

Metode 

Samme fremgangsmåte som i Danmark. En 

streboffs anerkjente forklaring av hva som 

gjør at tinnitus-lyden kan være så plagsom 

for noen. Boken forklarer også teknikker 

som brukes i seriøse behandlings-metoder 

som TRT og kognitiv terapi. 

150 sider med matnyttig og håndfast info 

om hvordan du kan forholde deg for å re-

dusere plagsom tinnitus. 

En norsk bok om tinnitus er ikke 

hverdagskost. Ei heller at forfatteren er 

medlem av Groruddalen Hørselslag. 

"Jeg skrev boken fordi jeg ble sint" sier for-

fatteren som har deltatt på Jastreboffs kurs 

for TRT-behandlere i USA. "Altfor mange 

plagede har møtt et uvitende og util-

strekkelig helsevesen. 

"Selvhjelp ved tinnitus" baserer seg på Ja-

"Jeg skrev boken 

fordi jeg ble sint " 

Ny bok om tinnitus 

Nettverksgrupper for yrkesaktive 

3 

funksjonshemmede? 

Hvis du var revmatiker (og 

tunghørt), ville du da synes det var 

greit at møtene i revmatiker-

foreningen foregikk uten teleslynge, 

eller ville du da føle at revmatiker-

foreningens møter ikke var 

tilgjengelig for deg? 

Etter at den nye loven om diskriminering 

kom, går våre lokaler en usik-

ker fremtid i møte. Tar vi 

rullestolsbrukere og blinde på 

alvor? 

Er det riktig at våre lokaler skal 

være så utilgjengelige for 

Rullestol 

" selvhjelpsmodell  

for å beholde  

jobben  

og videreutvikle 

karrieren " 

 

Gå på kurs 

om 

tinnitus  
og  

lyd-

overfølsomhet 

 

Se side 4 

 

Tinnitus- 

og menière- 

kafé 

Støttegruppen  

møtes første  

tirsdag i hver mnd 

 

Se side 5 



Mestring tinnitus og lydoverfølsomhet  -  Start man 20/4 

Internett senior trinn 3  -  Start man 20/4 

Munnavlesning trinn 3  -  Start tirs 21/4 

Hørsel og høreapparat  -  Start ons 22/4 

Tegn som støtte til tale  -  Start tirs 21/4 

HØRELUREN 4 K U R S 

6 tirsdager 14:15 - 16:00. Lærer: Audiopedagog Solveig Storo. 

Bygger videre på trinn 2, men passer også for deg som har skaffet deg litt erfaring på egen 

hånd eller på annet hold. 

Pris: Oslo-medlem: 200. Andre HLF-medl: 250. Ikke-medl: 400. 

6 tirsdager 16:15 - 18:00. Lærer: Audiopedagog Solveig Storo. 

Målgruppe: Tunghørte og nærpersoner. Målsetning: Få et grunnlag av tegn til å kunne "si" 

enkle setninger uten lyd, for eksempel i støyfylte omgivelser eller på avstand. Innhold: Grun-

nleggende innføring i tegnforråd med vekt på sentrale temaer hentet fra dagliglivet. Fokus på 

praktiske øvelser. 

6 onsdager 12:30 - 15:00 (inkl lang pause). Lærer: Audiograf Irene Hveem. 

Hvordan fungerer hørselen vår? Hva er et audiogram? Hvordan virker høreapparater? Hvor-

dan få mest nytte av høreapparatene? Osv. 

Pris: Oslo-medlem: 200. Andre HLF-medl: 250. Ikke-medl: 400. 

OBS!  >>>  Riktig tid for Billedvev 3 er 16:00-21:00 (5t)  <<<  OBS! 

Hent din  

gratis-billett  
i Inkognitogt 12  

(rett bak slottet) 

 
T U R E R 

4 onsdager 17:00 - 20:00. Lærer: Stein Thomassen. 

Beskrivelse og pris: Se øverst i listen. 

Mestring tinnitus og lydoverfølsomhet  -  Start ons 13/5 

Meniére 

selvhjelpskurs 

Briskeby skole og  

kompetansesenter 

Del 1: 5-7 mai  

Del 2: 1-3 sept 

Del 3: 1-3 des  

Info + påmelding: 

Sigrid Undsets hjem  -  onsdag 3 juni  kl 12:00 

Avreise fra Bussterminalen kl 10:00 Se side 7 

Opera-omvisning  -  lønrdag 6 juni  kl 14:00 

Oppmøte i Operaen kl 13:45 Se side 11 

Strömstad + Koster  -  tirsdag 18 august  kl 07:30 

Avreise fra Bussterminalen kl 07:30 Se side 8 

4 mandager 17:00 - 20:00. Lærer: Stein Thomassen. 

Årsaker, virkemåte og behandlings-teknikker.  

6 mandager 14:00 - 16:00. Lærer: Stein Thomassen. 

Bygger på trinn 2. 

Ang. Kurs: 

Info og påmelding: 

22 55 73 58 

(man-tors 1100-1400) 

400 48 393 

(alle dager) 

Kurs avlyses dersom for få 

melder seg på. 



B
u

t it's
 a

ll rig
h

t n
o

w
,  

I le
a

rn
e

d
 m

y
 le

s
s

o
n

 w
e

ll. 

Y
o

u
 s

e
e

, y
a

 c
a

n
't p

le
a

s
e

 e
v

e
ry

o
n

e
, 

s
o

 y
a

 g
o

t to
 p

le
a

s
e

 y
o

u
rs

e
lf 

5 M Ø T E R 

EN FISK VED NAVN WANDA (1988) En løsslup-

pen komedie i regi av Charles Crichton. 

Tre menn og en kvinne raner et smykkehvelv. 

De stoler ikke på noen av de andre og er selv 

upålitelige. Dessuten er de kriminelle ama-

Filmkveld  -  tors 23/4 kl 18:00 

Filmkveld  -  tors 28/5 kl 18:00 

Filmkveld  -  tors 18/6 kl 18:00 

tører som planlegger å lure hverandre ved å 

opprette interne allianser. Dette resulterer i 

de mest absurde komplikasjoner! Noe de 

proffe ringrevene John Cleese og Michael 

Palin vet å meste uanstrengt og humørfylt! 

Entre kr. 30.- Enkel servering. 

OCEAN's ELEVEN (2001) m. George Clooney, 

Matt Demon, Brat Pitt, Julia Roberts. 

Planen er lagt. Reglene er klare. Hvis alt går 

etter Danny Ocean's opplegg blir gevinsten 

150 millioner dollar. En god slump penger til 

hver av de 11 medsammensvorne. 

"Regissør Steven Soderbergh's talent, kombin-

ert med en rolleliste som er stjernespekket 

nok til å lyse opp hele Las Vegas, gjør at dette 

elegante kuppet forblir en uforglemmelig 

opplevelse" reklameres det med. Og denne 

gangen holder reklamen hva den lover! 

Entre kr. 30,- Enkel servering 

THE BODYGUARD (1992) m. Whitney Houston 

og Kevin Kostner. Regi Mick Jackson. 

En bittersøt, lidenskapelig, øm og overdådig 

film. Den ble en kassasuksess, mye takket 

være relanseringen av sangen "I will always 

love you". 

Filmens superstjerne blir truet på livet og må 

få seg en livvakt, en bodyguard. Han klarte 

ikke sin forrige jobb godt nok. Setter derfor i 

gang de strengeste sikkerhetstiltak. Noe 

popstjernen i høy grad misliker. Men - I will 

always love you. 

Entré kr. 30.- Enkel servering. 

17-mai-kafé / åpent hus  -  søn 17/5 kl 12:00 

Åpent hus etter barnetogene. Er du blitt 

sliten i bena og kaffetørst, så er du og dine 

velkommen innom Inkognitogt 12 for kaffe, 

boller og brus og litt av hvert annet. 

Fra kl 12.00 til 16:00. 

Fri entre, men litt for kaffe etc. 

Hjelpemidler + åpent møte  -  ons 29/4 kl 18:00 

På Veitvet i Groruddalen Se side 8 

Foredrag: Togtur med transsibirske  -  ons 15/4 kl 12:00 

Se side 8 

Første tirsdag i mnd (ikke juli). 

Støttegruppe for folk som plages av tinnitus, 

lydoverfølsomhet eller menière. Både er-

farne og nye er hjertelig velkomne. 

Tinnitus- og menière-kafé 

tirsdagene  7/4, 5/5, 2/6  

og 4/8  kl 17:00-19:00 

Hørselshjelper (likemann for høreapparat-

brukere) er tilstede mellom 1100 og 1400. 

Velkommen til en prat eller litt praktisk 

hjelp. 

Veiledningskontoret 

onsdagene  13/5 og 10/6   

kl 11:00-14:00 

 

H U S K: 
 

Både kurs og møter  

finner sted  

i Inkognitogt 12  

(rett bak Slottet)  

dersom ikke  

annet er oppgitt 

 

Alltid teleslynge 

Hagefest  -  ons 10/6 kl 17:00 

Gardenparty-suksessen gjentas i år. Blir det 

regn, trekker vi inn. 

Velkommen! 

" Hvis alt går etter 

Danny Ocean's 

opplegg,  blir 

gevinsten 150 

millioner dollar " 



Min innsats som fylkesleder vil farges av at 

vi må yte noe selv før vi kan forlange hjelp. 

Vi kan ikke bare legge oss ned og si at dette 

går ikke, og så vente på å bli geleidet til en 

beskyttet verden. Først må vi forsøke de 

hjelpemidler og metoder som er 

tilgjengelig. Før vi lager en frimerkeklubb 

for hørselshemmede, må vi for-

søke å fungere i en vanlig fri-

merkeklubb. 

Jeg ønsker derfor at organisasjo-

nen skal være "produktiv". 

Medlemmene må settes i stand 

til å takle "normalsamfunnet" 

best mulig. Vi må bli flinkere til å 

mestre vår egen situasjon. Vi må 

bli fortrolig med vår skavank. Vi 

må vite nok om den til å kunne 

stille krav til audiografer, øreleger og andre. 

Vi må være fortrolig med aktuelle hjelpe-

midler og andre triks. 

Men vi skal også kreve teleslynge på alle 

kinoer, teatere, kundeskranker, konferanse- 

og kurslokaler, osv. Vi skal kreve teksting av 

TV og film. Vi skal kreve skrive-telefoner. 

Hei, stopp litt! Skrive-telefoner er jo al-

lerede i bruk hos alle hørende under 50 år... 

Stein Thomassen 

Valgkomitéen har også i år hatt problemer 

med å finne kandidater til vervet som 

fylkesleder. I året som gikk, hadde vi ingen 

valgt leder, men nestleder Berit Anthones-

sen trådte inn som fungerende leder. 

Meget kort tid før årets årsmøte 

sa jeg under tvil ja til å være 

kandidat til fylkesledervervet. 

Tvilen kom ikke av frykt for å 

ikke klare oppgaven. Tvilen kom 

av at mitt levebrød er innenfor 

hørsels-området og dette kan 

være en utfordring med tanke 

på habilitet. 

Da jeg har erfaring som fylkes-

sekretær, har vært Oslos utsend-

ing på RS-møte, har sittet i regionstyret og 

deltatt på møter med Helse Sør-Øst, er jeg 

ikke helt ukjent med hvilke oppgaver jeg 

går til. 

På slutten av 70-tallet fikk jeg min in-

geniørutdannelse innen elektronikk og da-

ta. Siden den gang har jeg jobbet mye med 

reparasjon av datautstyr og datasystemer. 

For 4 år siden vinket jeg adjø til denne 

bransjen og ble ett år senere totalt oppslukt 

av å sette meg inn i årsaker, virkemåte og 

behandling når det gjelder tinnitus og lydo-

verfølsomhet. Bl.a. har jeg gått på kurs hos 

Jastreboff (anerkjent tinnitus-guru).  

Det er ikke så mange som har rede på slikt, 

så siden høsten 2007 har jeg holdt kurs og 

foredrag for både Briskeby, HLF sentralt, 

forskjellige fylkeslag, flere lokallag, og Land-

aasen Rehabiliteringssenter. Jeg har også 

rukket å oversette en tinnitusbok og selv 

skrevet en bok om hvordan man kan mes-

tre plagsom tinnitus. 

Likemenn (hørselshjelpere) i Oslo 

Ny leder i Fylkeslaget 

" Hei, stopp litt!  

Skrive-telefoner  

er jo allerede i bruk 

hos alle hørende 

under 50 år... " 

HØRELUREN 6 Oslo Fylkeslag av HLF 

Kontakt oss 

Oslo Fylkeslag av HLF 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

post@oslohlf.no 

www.oslohlf.no 

 

Nytt styre i  

Fylkeslaget: 

Leder:  

Stein Thomassen 

tlf / sms 400 48 393 

Kasserer:  

Dan Erik Løvås 

Tlf / sms 938 06 019 

Studieleder:  

Ada Spæren 

kun sms 950 58 677 

Medlem:  

Vibecke Longva 

Medlem:  

Kjell Tøn 

Medlem:  

HLFs likemenn har gjennomført opplæring-

skurs og er godkjente til å utføre likemann-

sarbeid innenfor den gruppen man har egen 

erfaring fra og er sertifisert for. 

Likemennene skal, gjennom sine egne erfa-

(Fortsetter på side 8) 

En likemann hjelper andre hørsels-

hemmede som er i samme situasjon som 

dem selv. Likemannstilbudet er et supple-

ment til det offentlige rehabiliteringstil-

budet. En likemann skal være bevisst sin 

rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet 

og skal ikke gå inn i behandlerrollen. 

 

Lyst til å  
være vår  

webmaster? 

Kontakt oss på 

400 48 393 
post@oslohlf.no 



" Lektor Murud  

fortalte  

så fengslende om  

Sigrid Undsets liv " 

7 Seniortreffen 

Seniortreffen er organisasjonsmessig 

direkte tilknyttet Oslo Fylkeslag av 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). 

Møtene er åpne for alle, og vi har gode 

teleslynger. 

Der er batterisalg og hørselshjelper til 

stede. Enkel bevertning. 

Entré: kr 30,-. Ta gjerne med en liten 

gevinst til åresalgene. 

Seniortreffen kan være noe for deg. 

Du er velkommen til sammenkomster i 

Inkognitogt. 12, 1. etg., hvor det, i tillegg til 

hygge med enkel bevertning, også satses på 

korte interessante foredrag om aktuelle 

temaer av god kvalitet, - noen ganger med 

hørselsrelatert innhold. 

I Inkognitogaten er det tilrettelagt med 

teleslynge, hørselshjelper er tilstede og du 

kan få kjøpt rimelige gode, høreapparat-

batterier - og ikke minst, du får tilbud om 

våre trivelige turer. 

I Seniortreffen får du kontakt med likestilte 

og få nye venner, men ta gjerne med en 

venn eller nærperson, om du vil. 

Formiddagstilbud for den litt eldre garden Kontakt oss 

Seniortreffen 

Oslo Fylkeslag av HLF 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

senior@oslohlf.no 

www.senior.oslohlf.no 

 

Styret 

Leder:  

Anne-Lise Thorén 

Medlem:  

Ragnhild T. Thoresen 

Medlem:  

Gudrun Grimsgaard 

Medlem:  

Borghild Bergseth 

Medlem:  

Inger Hagen 

 

Se også 

Internett:  

www.senior.oslohlf.no 

Tekst-TV: 

To medlemmer, Kirsten og Torleik Feragen, 

la i høst ut på den flere døgn lange togturen 

med den berømte "Transsibirske jern-

banen" fra Moskva til Bejing i Kina! 

Vi får høre om deres op-

plevelser ledsaget med lysbild-

er. Reisen gikk via, for oss så 

fjerne steder, som gjennom 

Sibir og Mongolia! 

Onsdag 15/4, kl 12:00 

"Åpent hus etter barnetogene" 

Blir du sliten i bena og kaffetørst etter bar-

netogene. Da er du/dine velkommen innom 

til kaffe, boller og brus og litt av hvert an-

net, til det etter hvert så populære arrange-

mentet etter barnetogene, fra kl 

12:00 til 16:00! 

Fri entre, men litt for kaffe etc. 

17.mai, kl 12:00 

med beregnet tilbakekomst ca kl. 19.00. 

Antall deltakere er begrenset til 40 per-

soner. 

Pris pr. person : kr. 435,- for medlemmer, 

for ikke-medlemmer : kr. 585,-. Bindende 

påmelding innen 20. mai til : Oslo Fylkeslag 

av HLF ved kasserer Dan Erik Løvås, Inkogni-

togt. 12, 0258 Oslo : kontonr. 

7066.05.10360. Merk giroen : Sen-

iortreffen/Lillehammer og glem ikke eget 

navn/adr. 

Kontaktperson: Ragnhild Thoresen, tlf 22 21 

30 28 

SOMMERTUR til "Bjerkebek" Sigrid Undsets 

hjem på Lillehammer : 

Husker du januarmøtet, hvor lektor Murud 

fortalte så fengslende om hennes liv. Som 

oppfølging til dette legger vi årets sommer-

tur til hennes dikterhjem. 

PROGRAM: Avreise fra Bussterminalen kl. 

10.00, møt opp i god tid. Stans på "By the 

Way", på Espa, for kafferast. På "Bjerkebek" 

deles vi i mindre grupper for guidet 

omvisning i Undsets dikterverksted/hjem. 

En bedre middag med dessert/kaffe inntar 

vi på "Telemarkstunet" i de flotte tømmer-

bygningene som var Telemarks fylkes gave 

til Olympiabyen i 1994. Vi avslutter med ca. 

1 1/2 times spasertur i byens berømte 

gågate. Hjemturen går via Gjøvik og Lynga 

Onsdag 3/6, kl 10:00  på Bussterminalen 

 

Flere  

aktiviteter  
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Groruddalen Hørselslag holder åpent møte 

onsdag 29 april 2009 på Veitvet/Linderud 

eldresenter i Veitvet Senter kl 18:00. 

En representant fra Firma Enklere Liv A/S vil 

demonstrerer og vise fram produkter fra 

Enklere Liv A/S. 

Det blir enkel servering og loddsalg. Ta 

gjerne med en gevinst. Gratis entré, 

batterisalg og hørselshjelpere tilstede. 

Teleslynge. 

Alle er hjertelig velkommen. 

tilbake til Oslo ca kl. 21:00. 

Pris pr. person kr. 400,- for medlemmer. For 

ikke-medlemmer kr. 675,- kr person. 

Bindende påmelding med betaling til Gro-

ruddalen Hørselslag, kontonr. 0530 24 

97550, v/ Wivi Garthe, Inkognitogt. 12, 

0258 Oslo, innen 1. august 2009. 

Begrenset antall 40 personer. 

Kontaktperson: Ragnhild Thoresen, tlf 22 21 

30 28, Magnus Halvorsen, tlf M 915 57 787. 

Dagstur til skjærgårdsparadiset Koster med 

Groruddalen Hørselslag 

Avreise fra Bussterminalen kl 07:30. 

Turen går mot Strömstad, kanskje en liten 

kafferast før vi går ombord i Kosterbåten 

(avgang kl 10:00) til Långegärde brygge. En 

liten tur med det populære Kostertoget 

som tar oss med på en liten runde rundt 

øya til Ekenäs Skärgårdshotell. 

Slapper av med en rusletur i maritime 

omgivelser. Kl. 14:30 blir vi hentet av 

Kosterbåten tilbake til Strömstad. Hand-

letur i Strömstad før vi går ombord i Color 

Lines båter og får en 2,5 times fjordcruise til 

Sandefjord. Taxfree-tilbud, kaféer og res-

tauranter ombord. Ankomst Sandefjord kl 

19:00 og over Holmestrand, Drammen 

Dagstur tirsdag 18 august kl 07:30  

Åpent møte onsdag 29 april kl 18:00 

" Turen går mot 

Strömstad,  

kanskje en liten 

kafferast før vi går 

ombord i 

Kosterbåten " 

HØRELUREN 8 Groruddalen Hørselslag 

17. mai blir det åpent hus i HLF's lokaler i 

Inkognitogt 12 fra kl. 12:00 til kl. 16:00. Det 

serveres kaffe, kaker og brus. 

Åpent hus 17. mai kl 12:00  

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

grorud@oslohlf.no 

www.grorud.oslohlf.no 

 

Styret 

Leder:  

Wivi Garthe 

Tlf 906 98 065 

Nestleder:  

Øyvind Nilsen 

Kasserer:  

Magnus Halvorsen 

Medlem:  

Arne Jensen 

Medlem:  

Ragnhild T. Thoresen 

Vara:  

 

Flere  

aktiviteter  
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ringer og kunnskap, gi hjelp som: 

• en god samtalepartner 

• motivasjon til å bruke aktuelle 

hjelpemidler 

• informasjon 

• råd og veiledning 

I Oslo finnes det likemenn for høreapparat, 

(Fortsatt fra side 6) 

Likemenn (hørselshjelpere) i Oslo 

tinnitus, menière og CI. 

Det er brukeren som avgjør om han eller 

hun ønsker kontakt med en likemann. Like-

mannsarbeidet er frivillig og den enkelte 

likemann kan sette begrensninger i forhold 

til hvor og når man ønsker å utføre like-

mannstjenester. 

Ønsker du kontakt med en likemann i Oslo, 

eller du har selv lyst til å bli en likemann, 

kontakt fylkeslaget eller et av lokallagene. 



" … sendt ut  

invitasjon og   

spørre- 

undersøkelse  

til ca 1100  

medlemmer " 

9 Oslo Hørselslag Nord-Øst 

Vi håper også på en medlemsaften på 

Sagene i løpet av siste halvår. 

Ellers er alle arrangementer som blir 

avertert i Høreluren av andre lokallag også 

noe vi kan være med på.  

Husk at kontoret er åpent 4 første ukedager 

fra 11oo til 14oo hvis dere har lyst til å 

komme innom en tur for å slå av en prat, 

kjøpe batterier og lignende.  Det ligger også 

gratisbilletter fra StenaLine der som kan 

hentes. 

Håper mange av oss vil treffes i 2009. 

Hilsen Team Nord-Øst   

Oslo Hørselslag Nord-Øst av HLF hadde sitt 

årsmøte i Inkognitogt. 12 mandag 2. febru-

ar. 

Vi var spente på om det ble noe oppmøte i 

år og hadde på forhånd sendt ut invitasjon 

til alle våre ca. 1100 medlemmer.  I tillegg 

la vi ved en spørreundersøkelse 

som vi håpet mange ville svare på.  

Vi har fått en del svar, men tar 

gjerne i mot flere! Svarene er ikke 

behandlet ferdig, men vi skal 

komme tilbake til dette senere. 

Vi var ikke så veldig heldig med 

gradestokken 2. februar, men det 

møtte opp 18 personer.  Det satte 

vi stor pris på og synes vi fikk litt 

igjen for den enorme portout-

giften vi hadde lagt ut i bre-

vutsendelse. 

Møtet gikk greit og valget likedan.  

Det ble fattet vedtak på at lokalla-

get nå heter Oslo Hørselslag Nord

-Øst av HLF.  Navnet har vært i 

bruk en stund nå, men det offisi-

elle vedtaket har manglet. Styret 

ønsket navnendring da like mange 

av våre medlemmer bor i bydeler 

som ligger i Øst som i Nord. 

Etter årsmøtet hadde vi invitert til sosialt 

samvær med underholdning av Vise-

teateret.  Disse ble godt mottatt og vi koste 

oss med hjemmebakst og kaffe.  Dette ar-

rangementet var åpent for alle lokallagene. 

Våre aktiviteter for resten av 

2009 er ennå ikke bestemt.  

Styret vil først lese gjennom 

svarene vi har fått på un-

dersøkelsen vår først.  Men 

som vanlig blir det stand på 

Grønlands torg antagelig første lørdag i 

september.  Dette kommer vi tilbake til i 

neste nummer. 

Ord fra Nord 

Etterlysning! 

Det er ikke for sent å sende 

inn svar på spørreundersøkel-

sen vår. 

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

nordost@oslohlf.no 

www.nordost.oslohlf.no 

 

Styret i Nord-Øst 

Leder:  

Berit Anthonessen 

Nestleder:  

Bjørg Kampestuen Berntzen 

Sekretær:  

Liv Tåve Wien 

Økonomiansvarlig:  

Finn Kampestuen Berntzen 

Medlem:  

Vibecke Longva 

Vara:  

Ole A. Hansen 

 

aktiviteter  
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" Husk at kontoret er åpent 4 første ukedager fra 11oo til 14oo " 



innslag, eller noe helt annet som kan være 

til glede for medlemmene? 

Kanskje et teaterbesøk med en hyggelig 

ramme rundt? 

Kan du noe som du gjerne vil vise oss?  

Kontakt oss! 

Vi vil gjerne ha e-postadressen til dere som 

har en, slik at vi i fremtiden kan sende dere 

informasjon om nyheter. 

Inger K 

Oslo Hørselslag Syd har hatt årsmøte. Til 

venstre ser du det nye styret. 

Vi planlegger flere aktiviteter i løpet av 

våren, først ut er musikalen Mamma Mia 

den 8. mai i det nyrestaurerte Folke-

teateret. 

Vi er fortsatt avhengig av å få innspill fra 

medlemmene. Det er begrenset hva styret 

alene kan organisere av tiltak, så vi er åpne 

for nye ideer. 

Kan noen tenke seg å ta 

ansvaret for en aktivitet lagt 

opp som et prosjekt, det 

være seg en reise, kort eller 

lang, åpent møte med fore-

dragsholder eller kunstnerisk 

Velkommen til Oslo Hørselslag Syd 

" Vi er kanskje  

den gruppen  

som vet minst  

om sin skavank " 

HØRELUREN 10 Oslo Hørselslag Syd 

å informere og motivere direkte, men også 

ved å formidler informasjon om hva lagene 

i Oslo har å tilby i så måte, f.eks. kurs som 

setter deltakerne i stand til å mestre sin 

situasjon bedre. 

Vi er kanskje den gruppen mennesker som 

vet minst om sin skavank. Og dermed er i 

dårligst stand til å takle den. Mange lærer 

seg ikke munnavlesning. Mange aner ingen 

ting om sin tinnitus. Nesten ingen vet hva 

de skal forvente av en audiograf. 

Tilbake til kostnadssiden: I stedet for å 

sende ut Høreluren 4 ganger i året, kunne vi 

hatt en stor annonse i alle Oslos lokalaviser 

hver eneste måned... 

For å unngå en snarlig død, må bladet vårt 

vise at pengene er vel anvendte. Kom med 

bidrag, du også! 

Stein Thomassen 

redaktør og fylkesleder 

(Fortsatt fra side 1) 

Hørelurens nye klær 

og kommunale tjenester. 

Noen vil ha det servert på sølvfat, andre 

henter rett fra gryta. Tenk at det ikke var en 

tunghørt som oppfant epost, internett, 

disku-sjons-forum, chat ("tekst-telefon"), 

tekstmelding! Her kommer altså nor-

malthørende og finner opp noe vi tunghørte 

har stor nytte og glede av. Ikke bare finner 

de det opp, de bruker det hele tiden også! 

Makan til frekkhet! 

(Fortsatt fra side 2) 

Fokus på mestring 

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

syd@oslohlf.no 

www.syd.oslohlf.no 

 

Styret 

Leder:  

Torbjørg Nilsen 

Kasserer:  

Inger Klæbo 

Sekretær:  

Dan Erik Løvås 

Vara:  

stand til å lettere få audiografen og 

hørselslegen til å gjøre det best mulig for 

deg. Uten kunnskap blir mange av oss bare 

sittende med lua i hånda og ta til takke med 

hva som helst. 

Det er på tide å ta grep! 

(Fortsatt fra side 1) 

Hørsel og høreapparat 

 

Flere  
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Lær deg 

TSS  
(tegn som støtte) 

Nyttig når du  

snakker til  

sterkt tunghørte 

 

Se side 4 



" hørselshemmede  

og audiografer  

skulle ha stor glede 

av å møtes  

i kollektive dialoger " 

11 Oslo Hørselslag Vest 

støtte og veiledning til  andre senior/

eldresentre i oppstarten. 

Alle hørselshemmede som nylig har fått eller 

står i ferd med å anskaffe høreapparater, 

møter  yrkesgruppen audiografer. Jeg tror at 

vi hørselshemmede og audiografer skulle ha 

stor glede av å møtes i kollektive dialoger. 

Det skulle kunne skape gode læringsmodel-

ler både for oss brukere av høreapparater 

og for audiografer i sin profesjon. En am-

bisjon kan være å få i gang en eller annen 

form for læringsforum der dialogen kunne 

utgjøre kilden til felles utvikling. Jeg har in-

gen erfaring av møte med audiografer i Nor-

ge, ettersom jeg har vært bosatt i Sverige de 

seneste 35 årene. Men jeg tror ikke 

forholdene er så store, avhengigheten av 

hverandre er den samme. 

En langsiktig ambisjon er å skape forutset-

ninger for kommunikasjon med 

medlemmene via e-post. Det skulle øke in-

formasjonsutbytet enormt og skape en 

nærhet mellom medlemmer og lokallag som 

vi i dag sårt savner. Men det kan ta tid, og 

derfor en utfordring. 

Kjell Tøn 

Som nyvalgt styreleder i Oslo Hørselslag Vest 

og ny i organisasjonen HLF, har jeg fått 

gleden av å komme med noen betraktninger 

over hva jeg vil prioritere av aktiviteter både 

på kort og lengre sikt. Jeg er også relativt ny 

som bruker av høreapparater og har dermed 

nyvunnet erfaring av den livssituasjonen 

som det fører med seg. 

Jeg har følt behov av å ha noen likesinnede å 

prate med, som virkelig forstår de 

problemer og vanskeligheter jeg støter på i 

hverdagen som hørselshemmet. Det kan 

være alt mulig fra hvordan jeg skal stelle 

høreapparatene til å håndtere sosiale situ-

asjoner der mange prater i munnen på hve-

randre. Og når jeg sier virkelig forstår, så 

mener jeg evnen til å sette seg inn i situasjo-

nen med dyp innlevelse og begripe de 

følelser som involveres, det vi med et 

"finere" ord kaller empati. 

På Røa Eldresenter har jeg gjennom et års 

tid vært engasjert i en virksomhet der vi har 

kunnet skape slike forutsetninger som er 

beskrevet ovenfor. I en gruppe på 8 del-

takere har vi møttes hver annen uke og helt 

usjenert kunne prate om alle tenkelige situ-

asjoner som kan oppstå for oss 

hørselshemmede med høreapparater. Ingen 

av oss er eksperter på området, men med 

felles erfaring og kunnskap kan vi diskutere 

problemene og finne løsninger som gjør livet 

som hørselhemmet mindre problematisk. 

Jeg tror at "Røa-modellen" er ganske ene-

stående, og den har vist seg å være fram-

gangsrik. Det er mitt ønske å komme i gang 

med tilsvarende hørselsgrupper i andre 

deler av Oslo Vest. Jeg vil selvsagt stå til 

tjeneste med mine erfaringer fra Røa og gi 

Kjell Tøn - nyvalgt leder av Vest 

OSLO HØRSELSLAG VEST inviterer til TUR UT I DET BLÅ på Oslo’s mest berøm-
te tak, og omvisning inne i OPERAEN. 

Vi har reservert 25 billetter á kr. 120. Lokalforeningene sponser sine medlem-
mer med kr. 50.-. De resterende kr.70.- bes innbetalt til Oslo Hørselslag Vest, 
kontonr. 70410516231 innen 25. mai. Merk giroen ”OPERA.” 25. mai er også 
siste dato for påmelding tlf. 22 55 73 58. Interessen er stor. Først til mølla ---- 

Etter omvisningen er det hyggelig å nyte en god fiskesuppe (kr. 105.-) i Bras-
seriet Sanguine. 

VI MØTES INNENFOR VENSTRE HOVEDINNGANG SENEST kl. 1345. 
HJERTELIG VELKOMMEN! 

Opera-tur lørdag 6 juni kl 14:00 

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

vest@oslohlf.no 

www.vest.oslohlf.no 

 

Styret 

Leder:  

Kjell Tøn 

tlf / sms: 945 31 500 

Kasserer:  

Tor Leik Ferangen 

tlf / sms: 413 35 455 

Sekretær:  

Grethe Hejer 

tlf: 22 49 44 99 

Medlem:  

Kjell Gjertsen 

Vara:  
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Meld deg inn i HLF, interesseorganisasjonen for hørselshemmede 

Enklest via nettsidene www.hlf.no 

Eller send inn denne kupongen til HLF, Boks 6652 Etterstad, 0609 Oslo 

Pris: 350 kr pr år    (Familiemedl / ungdom under 26 år: kun 205 kr) 

Navn: 

Adresse: 

E-Post: 

Født:   Telefon:        Mobil: 

Sett ring rundt 1 eller flere:     Tunghørt     Døvblitt / sterkt tunghørt 

Tinnitus     Menière     Ungdom     Foreldre     Yrkesaktiv 

Post: Boks 6999 St.Hanshaugen 

E-post: radgivningskontoret 

@sby.oslo.kommune.no 

Tlf: 23 46 04 00 

Tekst-tlf: 23 46 04 02 

Buss:  

Buss nr 21 og 33:  

Gå av på St.Haugen (Bergstien) 

Buss nr 37 og 46:  

Rådgivningskontoret for Hørsels-

hemmede drives av Oslo kommune. De 

hjelper deg med alle typer hørselsrelater-

te problemer (inkl tinnitus, lyd-

overfølsomhet, menière, hjelpemidler 

osv). 

I vinter flyttet de til St.Hanshaugen og 

fikk til og med nytt tlf.nr. 

Her er ny kontaktinformasjon: 

Besøk: Fredrikke Kvamsgt 1 

Rådgivningskontoret for Hørselshemmede har FLYTTET 

Mestring gjør 

hverdagen enklere 

Inkognitogt 12, 0258 Oslo 

Tlf: 22 55 73 58 

E-post: post@oslohlf.no 

Oslo Fylkeslag av HLF 

Rådgivningskontoret  

for hørselshemmede 

Oslo Fylkeslag 

av HLF 

Likemenn for høreapparat, tinnitus, menière, CI:  

Sekretariatet videreformidler behov for hjelp! 22 55 73 58  post@oslohlf.no 

Tinnituskontakt: Kari Falck 22 25 16 23 / 415 63 224  tinnituskontakt@oslohlf.no 

Ménièrkontakt: Anne Jameson 22 23 46 43  menierekontakt@oslohlf.no 

Tinnitus- / menière-telefonen: 40 telefonister hjelper deg! 815 68 880 man- tirs- og onsdag kl. 1900-2130 

http://www.storby.oslo.kommune.no/radgivningskontoret_for_horselshemmede/
http://www.storby.oslo.kommune.no/radgivningskontoret_for_horselshemmede/
http://www.oticon.no/no_no/home.htm
http://www.gnresound.no/
http://www.butikk.tinnitus-tips.no/

