
dekke hele vår-halvåret. 

Hørelurens viktigste oppgave er  

å gi medlemmene info om Oslo-

lagenes aktiviteter og arrange-

menter. Dette bør vi klare fint med 

2 utgaver pr år. 

I tillegg har vi jo våre nettsider 

(www.hlfoslo.no) - men Høreluren 

vil altså utkomme på papir enda 

noen år. 

Enklere utseende 

Etter ønsker fra flere 

lesere har vi forenklet 

bladets utseende. Målet 

er å gjøre det lett å 

finne den informasjonen 

du er interessert i. 

"Som fylkesleder kan jeg ikke lukke 

øynene for en årlig besparelse på 

ca 100.000 kr." 

Ved å halvere antall utgivelse pr år 

og bytte trykkeri, klarer vi å halv-

ere kostnadene selv om antall 

sider er øket til 16. 

I hånden holder du derfor årets 

siste utgave. Først om 5 mndr 

kommer neste nummer. Og det vil 

Færre utgaver 

august - desember 
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Talerør for HLF Oslo 

fylkeslag og tilhørende 

lag og grupper. 

Asvarlig redaktør: 

Stein Thomassen 

Utgiver: 

HLF Oslo fylkeslag 

Opplag: 5.200 

Neste utgivelse: 

ca 15/12-2009 

Frist for stoff: 

15/11-2009 

Inkognitogt 12, 0258 

Tlf: 22 55 73 58 

Epost: post@hlfoslo.no 

Nett: www.hlfoslo.no 
 

Hvis ikke annet er oppgitt, så gjelder følgende: 

 

 Alt foregår i våre lokaler i Inkognitogt 12 (bak Slottet). 

 Alltid teleslynge i Inkognitogt 12. 

 Kurs: Frist for påmelding: 14 dager før kursstart. 

 Frist for betaling: 10 dager før kursstart. 

 Spesiell info fås hos kontaktperson oppført i den aktulle 

aktiviteten. 

 Påmelding og generell info: tlf: 22 55 73 58 (man-tors kl 11-14) 

eller epost: post@hlfoslo.no 

A K T I V I T E T E R 

18 aug 

tirsdag 

0730 

T 

tur 

Dagstur til Skjærgårdsparadiset Koster med Groruddalen Hørselslag.  

Mer informasjon på s 12. Avreise fra Bussterminalen kl. 7.30. Pris pr. pers. kr. 

400,- for medlem. Ikke-medlem kr. 675,- pr. pers. Bindende påmelding SNAREST. 

19 aug 

onsdag 

1800 

O 

omvisning 

Rusletur rundt i deler av bydel gamle Oslo. Lederen av Vålerenga Historielag vil 

være guide. Mobil tele-slynge tilgjengelig, og turen er gratis. Kanskje avslutter vi 

med en kopp kaffe for egen regning på en av bydelens spennende serveringssteder. 

Møt fram foran Vålrenga kirke. Mer informasjon på side 13. 

25 aug 

tirsdag 

1130-1400 

(6 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Fransk øvet. Lærer: Karin Lobben Smaaland.  

Varighet: 6 tirsdager. Høyt faglig teoretisk/muntlig innhold. 

Pris: 400 for medlemmer, 800 for ikke-medlemmer. 

26 aug 

onsdag 

1700-2130 

(8 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Billedvev 3. Lærer: Hilde Solheim Pettersen.  

Varighet: Ut året, 4 onsdager med lærer og 4 uten. Høyt faglig-teoretisk innhold. 

Pris: 500 for medlemmer, 1.000 for ikke-medlemmer. 

27 aug 

torsdag 

1130-1400 

(4 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Litteratur. Lærer: Karin Lobben Smaaland.   

Varighet 4 torsdager. Ca 1 gang pr mnd. 

Mer info: Ada Spæren, tlf / sms 950 58 677, kurs@oslohlf.no 

27 aug 

torsdag 

1400-1600 

(8 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Internett senior - trinn 1. Lær deg grunnleggende bruk av 

Internett: "surfing", søking og epost. (Ikke nettbank og nettbutikk). Forutsetninger: 

Du må kunne flytte musen noenlunde presist, og holde musen helt i ro mens du 

klikker på museknappen. Du må også øve deg mellom hver kursdag. Maks 6 del-

takere. Ta med din bærbare PC (om du ikke har, kan du låne for 200 kr). 

Varighet: 8 mandager a 2 timer. Lærer: Stein Thomassen, tidl. dataingeniør.  

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/internett, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 

Lærebok (ca 100 kr) tilkommer. 

27 aug 

torsdag 

1730-1900 

(8 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Lær deg avspenning. Vår hørselshemning gjør oss ofte 

anspente. Lær muskelavspenning og mental avspenning.  

Varighet: 8 torsdager a 1,5 time. Lærer: Stein Thomassen. 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/avspenning, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 

29 aug 

lørdag 

 

I 

info 

Informasjonsstand på Internasjonal torgdag på Grønland i bydel gamle Oslo. 

Mer informasjon på side 13. Stikk innom eller vær med oss på arrangementet. Vi 

skal love deg en minnerik dag. 
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1 sept 

tirsdag 

1415-1615 

(12 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Munnavlesning - viderekommen 3. Fortsettelseskurs for deg 

som gikk på Munnavlesning i våres, eller som er på et nivå hvor du føler at du har 

stor hjelp av å se munnen til de som snakker. Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/munn, 

eller mobil/sms 400 48 393. Varighet: 12 tirsdager a 2 timer.  

Lærer: audiopedagog Solveig Storo tilstede annen hver gang. Fremmøte med til-

rettelagte oppgaver og trening de gangene lærer ikke er tilstede. 

Pris: 500 for Oslo-medlemmer, 600 for andre HLF-medl, 900 for ikke-medl. 

1 sept 

tirsdag 

1415-1615 

(12 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Tegn som støtte - 3. Passer for både erfarne og kvikke nybe-

gynnere. Hvis du ofte omgås folk med sterkt nedsatt hørsel, er det veldig nyttig å 

bruke tegn som støtte for å tydeliggjøre den muntlige kommunikasjonen. Kurset er 

altså myntet på både hørselshemmede og nærpersoner. Mer info: www.hlfoslo.no/

kurs/tegn, eller mobil/sms 400 48 393. Varighet: 12 tirsdager a 2 timer. 

Lærer: audiopedagog Solveig Storo tilstede annen hver gang. Fremmøte med til-

rettelagte oppgaver og trening de gangene lærer ikke er tilstede. 

Pris: 500 for Oslo-medlemmer, 600 for andre HLF-medl, 900 for ikke-medl. 

1 sept 

tirsdag 

1700-1900 

M+A 

møte + 

assistanse 

Tinnitus- og menière-kafé. Støttegruppe for de som plages av tinnitus, lydover-

følsomhet eller menière. 

Mer info: www.hlfoslo.no/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

2 sept 

onsdag 

1400-1530 

(8 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Mestring av tinnitus og lydoverfølsomhet - SENIOR. Hva 

gjør at dette kan være så voldsomt plagsomt? Hvilke typer behandling kan hjelpe de 

fleste? Hva kan du gjøre selv? Kurset er tilrettelagt for seniorer og går på for-

middagene. Varighet: 8 onsdager a 1,5 timer, men ikke de dagene det er 

seniortreff, Drøbak-tur, fjelltur. Altså blir det kurs følgende dager: 2/9, 16/9, 

30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11. Lærer: Stein Thomassen, forfatter av boken 

"Selvhjelp ved tinnitus - Hvordan mestre plagsom øresus".  

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 

2 sept 

onsdag 

1730-2130 

(4 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Mestring av tinnitus og lydoverfølsomhet. Hva gjør at dette 

kan være så voldsomt plagsomt? Hvilke typer behandling kan hjelpe de fleste? Hva 

kan du gjøre selv? Varighet: 4 onsdager a 3 timer. Lærer: Stein Thomassen, forfatter 

av boken "Selvhjelp ved tinnitus - Hvordan mestre plagsom øresus". 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 

5 sept 

lørdag 

1300 

O 

omvisning 

HLF Oslo Syd arrangerer omvisning i Operaen. Maks 25 deltakere. Etter omvis-

ningen er det reservert bord i restauranten kl 1400, hvor den som har lyst til det, kan 

nyte en fiskesuppe eller noe annet. Omvisningen koster kr 70 for medlemmer og 

kr 120 for ikke medlemmer. Påmelding til Inger Klæboe tlf 908 70 584 eller 

epost inger.klaeboe@mac.com innen 20. august. 

Betaling til Hlf Oslo Syd sin konto nr 6049 05 05957 innen 28 august. 

7 sept 

mandag 

1400-1600 

(8 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Internett seniorer - trinn 4. Hovedvekt på "chat", "msn", 

"facebook" og epost. Forutsetninger: Fortrolig med mus, tastatur, vinduer, menyer, 

enkel "surfing", enkel søking, enkel epost. Noenlunde brukbar hukommelse. 

Ta med din bærbare PC (om du ikke har, kan du låne for 200 kr). 

Varighet: 8 mandager a 2 timer. Lærer: Stein Thomassen, tidl. dataingeniør. 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/internett, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 

Lærebok (ca 100 kr) tilkommer. 

7 sept 

mandag 

1700-1830 

(8 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Bli venn med audiograf og apparat. Få best mulig uttelling av 

dine høreapparater og hjelpemidler! Hvordan fungerer vår nedsatte hørsel? Hvordan 

kan høreapparat hjelpe? Hvilke andre hjelpemidler er til nytte? Hva kan audiografen 

gjøre for deg, og hva kan du gjøre for audiografen? Varighet: 8 mandager a 1,5 time 

(ikke 28/9). Lærer: Janne Hallset, audiograf hos Ullevål Stadion ØNH. 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/apparat, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 500 for Oslo-medlemmer, 700 for andre HLF-medl, 1.000 for ikke-medl. 
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9 sept 

onsdag 

1030 

T 

tur 

Dagstur til Drøbak. Vi besøker bl.a. "Julehuset", torget, "Skipperstua" og akvariet. 

Mer informasjon på s 11. 

9 sept 

onsdag 

1100-1400 

A 

assistanse 

Veiledningskontoret. Hørselshjelper (likemann for høreapparat-brukere) er tilstede 

i Inkognitogt 12. Velkommen til en prat eller litt praktisk hjelp. 

12. sept 

lørdag 

1000-1600 

T 

tur 

NY TUR UT I DET BLÅ! Denne gangen inviterer Oslo VEST medlemmene fra alle 

lokallag til Blaafarveværket. Avreise fra hotell Opera kl 1000 med Schau’s Buss. Sc 

Bussen tar 30 passasjerer. Vi tar med guideslyngen og mottakere. 

På Blaafarveværket blir det omvisning i utstillingen DRØMMESOMMER. Og reserverte 

bord i restauranten. Bespisningen betaler hver for seg. Bussturen og omvisningen 

står Oslo Vest for. Bindende påmelding ønskes til sekretariatet tlf. 22 55 73 58 

mellom 17.08 og 4.09 eller pr. e-post: post@oslohlf.no. 

Velkommen til somrene slik Nikolai Astrup, prins Eugen og Ulf Nilsen opplevde dem! 

15 sept 

tirsdag 

100-1430 

(10 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Billedvev 2. Lærer: Torunn Syversen. Varighet: 10 tirsdager. 

Veveramme til utlån. Individuell undervisning etter behov.  

Pris: 500 for medlemmer, 1.000 for ikke-medlemmer. 

17 sept 

torsdag 

1800 

F 

film 

HØSTENS TORSDAGSFILMER starter med THE BODYGUARD (1992). Vi fikk ikke sett 

filmen før sommerferien pga tekstproblemer. Iflg. produsenten Warner Bros. er dette 

filmen som har alt: spenning, grøss, romantikk, fare, lidenskap. 

Entré kr. 30.- enkel servering. 

I sin spektakulære filmdebut spiller Whitney Houston en artist på toppen av sin 

karriere, Rachel Marron. Fans vil se henne, høre henne, ta på henne. Men en av dem 

vil drepe henne – og det er her sikkerhetseksperten Frank Farmer, spilt av Kevin 

Costner, kommer inn i bildet. Farmer er profesjonell og alltid på vakt. Rachel er vant 

til å ha kontrollen over sitt glamorøse liv. Begge forventer å ha kommandoen. Men 

de forventer ikke å forelske seg! Regi Mick Jackson. 

22 sept 

tirsdag 

kl 1000 

T 

tur 

3 døgns høsttur "Norge i et nøtteskall" fra tirsdag til fredag. 3 overnattinger på 

STALHEIM HOTELL med utsikt Nærøydalen, tur med Flåmsbanen og båttur Aurlands- 

Nærøy- og Sognefjorden. Halvpensjon. Priser: HLF-medlemmer dobbeltrom per pers: 

kr 3.050, andre kr 3.450, enkeltrom per pers: kr 3.500 andre kr 3.900. Info/påmeld-

ing STRAKS Ada Spæren m.tlf 95058677. Frist betaling pr giro kontonr 7066 05 

10360: 11. august, avbestillingsfrist pr sms: 19. august. Fremmøte 10.00 tirsdag 

OSLO BUSSTERMINAL. Mer info: info@stalheim.com eller www.stalheim.com. 

25 sept 

fredag 

kl 1400 

U 

utstilling 

Åpning av Aud-Eli Thjømøe's maleriutstilling i Inkognoitogt. 12. Arbeidene er til 

salgs. Det serveres leskedrikker og noe attåt. 

VELKOMMEN til stemningsfulle fargesammensetninger. 

28+29 sept 

man + tirs 

1400-1900 

I 

info 

Aksjonsdag / Åpent Hus. Dørene i Inkognitogt 12 står på vidt gap fra 1400 til 

1900. Vi byr på massevis av interessante ting: gratis hørselstest, visning av filmen 

Null Sus, demonstrasjon av hørselsteknisk utstyr, briefing om støttetelefonen, 

maleriutstilling, kåseri om Briskeby skole for hørselshemmede, auksjon, info om 

temareiser, kaffe og kaker, demonstrasjon av videotelefon, info om vårt kurstilbud, 

og mer... 

Ordfører Fabian Stang, forbundsleder Knut Magne Ellingsen, ildsjel Willy Walheim, og 

mange andre kommer. Kommer du? 

30 sept 

onsdag 

1730-2130 

(4 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Mestring av tinnitus og lydoverfølsomhet. Hva gjør at dette 

kan være så voldsomt plagsomt? Hvilke typer behandling kan hjelpe de fleste? Hva 

kan du gjøre selv? Varighet: 4 onsdager a 3 timer. Lærer: Stein Thomassen, forfatter 

av boken "Selvhjelp ved tinnitus - Hvordan mestre plagsom øresus". 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 
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6 okt 

tirsdag 

1700-1900 

M+A 

møte + 

assistanse 

Tinnitus- og menière-kafé. Støttegruppe for de som plages av tinnitus, lydover-

følsomhet eller menière. 

Mer info: www.hlfoslo.no/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

13 okt 

tirsdag 

1130-1400 

(6 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Fransk øvet. Lærer: Karin Lobben Smaaland.   

Varighet: 6 tirsdager. Høyt faglig teoretisk/muntlig innhold. 

Pris: 400 for medlemmer, 800 for ikke-medlemmer. 

13 okt 

tirsdag 

1730-1900 

(8 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Lær deg avspenning. Vår hørselshemning gjør oss ofte 

anspente. Lær muskelavspenning og mental avspenning.  

Varighet: 8 tirsdager a 1,5 time. Lærer: Stein Thomassen. 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/avspenning, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 

14 okt 

onsdag 

1100-1400 

A 

assistanse 

Veiledningskontoret. Hørselshjelper (likemann for høreapparat-brukere) er tilstede 

i Inkognitogt 12. Velkommen til en prat eller litt praktisk hjelp. 

15 okt 

torsdag 

1400-1530 

O 

omvisning 

NAV Hjelpemiddelsentral i Peter Möllers vei 15 har den glede å ønske medlemmer 

av Oslo VEST velkommen til besøk på deres nye utprøvningssenter. 

Les mer på side 15. 

21 okt 

onsdag 

1200-1600 

M 

møte 

Seniortreffen. Populære Odd Grann kåserer om "Helse, humør og alder". 

22 okt 

torsdag 

1230-1500 

(6 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Hørsel og høreapparat for seniorer. Hvodan fungerer 

hørselen? Hva er et audiogram? Hva kan høreapparat gjøre for meg? Varighet: 6 

torsdager a 2,5 time (inkl lang pause). Lærer: audiograf Irene Hveem.  

Teleslynge brukes ikke på dette kurset. 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/apparat, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 500 for Oslo-medlemmer, 700 for andre HLF-medl, 1.000 for ikke-medl. 

22 okt 

torsdag 

1800 

M 

møte 

HAMSUN DAGER. Oslo VEST ønsker å markere 150 års jubileet for Knut Hamsuns 

fødselsår og inviterer medlemmene fra alle Oslo’s lokallag til en feststund i 

Inkognitogt. 12. Skuespiller Jan Hårstad vil la oss få oppleve noen av dikterens 

NOVELLER OM KJÆRLIGHET. VELKOMMEN til en kveld utenom det vanlige. 

22 okt 

torsdag 

1800 

M 

møte 

”En god hverdag med nedsatt hørsel” hvor en representant fra Oslo kommunes råd-

givningskontor er foredragsholder, og foredrag om Tinnitus-problematikken (fore-

dragsholder ennå ikke bestemt). I Vålerenga Bydelshus, Hedmarksgt.2 (hjørenet 

Strømsvn / Hedmarksgt). Ta buss 37 til Vålrenga. Møtet er åpent for alle, det er 

gratis adgang, og teleslynge finnes i lokalene. 

28 okt 

onsdag 

1730-2130 

(4 ganger) 

K 

kurs 

Oppstart av kurset Mestring av tinnitus og lydoverfølsomhet. Hva gjør at dette 

kan være så voldsomt plagsomt? Hvilke typer behandling kan hjelpe de fleste? Hva 

kan du gjøre selv? Varighet: 4 onsdager a 3 timer. Lærer: Stein Thomassen, forfatter 

av boken "Selvhjelp ved tinnitus - Hvordan mestre plagsom øresus". 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for Oslo-medlemmer, 800 for andre HLF-medl, 1.200 for ikke-medl. 

28 okt 

onsdag 

1800 

M 

møte 

Groruddalen Hørselslag holder åpent møte på Veitvet eldresenter. Lektor Odd 

Georg Murud holder foredrag om Knut Hamsuns liv og diktning. Enkel servering 

og loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. Gratis entré, batterisalg, hørselshjelpere er 

tilstede. Teleslynge. Alle er hjertelig velkommen. 

29 okt 

torsdag 

1800 

F 

film 

HAMSUN DAGER. Oslo VEST viser den norsk/svensk/danske filmen SULT (1966), 

basert på Knut Hamsuns glitrende debutroman. VELKOMMEN til en kveld utenom det 

vanlige. For omtale av filmen, se side 15. 

Entré kr. 30.- enkel servering. 
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3 nov 

tirsdag 

1700-1900 

M+A 

møte + 

assistanse 

Tinnitus- og menière-kafé. Støttegruppe for de som plages av tinnitus, lydover-

følsomhet eller menière. 

Mer info: www.hlfoslo.no/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

11 nov 

onsdag 

1100-1400 

A 

assistanse 

Veiledningskontoret. Hørselshjelper (likemann for høreapparat-brukere) er tilstede 

i Inkognitogt 12. Velkommen til en prat eller litt praktisk hjelp. 

12 nov 

torsdag 

1800 

M 

møte 

”En god hverdag med nedsatt hørsel” hvor en representant fra Oslo kommunes råd-

givningskontor er foredragsholder, og foredrag om Tinnitus-problematikken (fore-

dragsholder ennå ikke bestemt). 

I Sagene Samfunnshus, Trinserudsalen, Kristiansandsgt. 2 v/ Sagene kirke. Møtet 

er åpent for alle, det er gratis adgang, og teleslynge finnes i lokalene. 

18 nov 

onsdag 

1200-1600 

M 

(møte) 

Seniortreffen. Bjørvika er i fokus for tiden med nye gateløp som "Håkon den 5. gt." 

og "Dronning Eufemias gate", men hvem var dette kongepar fra middelalderen? 

Amatørhistoriker Bernt Frydenberg kåserer om sin helt Håkon 5. og dronningen! 

25 nov 

onsdag 

1800 

M 

møte 

Groruddalen Hørselslag holder åpent møte på Veitvet eldresenter. Kjell Brattelie 

holder foredrag om brannsikring. Enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med en 

gevinst. Gratis entré, batterisalg, hørselshjelpere er tilstede. Teleslynge. Alle er 

hjertelig velkommen. 

26 nov 

torsdag 

1800 

F 

film 

Vi vil gjerne fortsette med filmer om enkeltskjebner, fortalt i svart/hvit. På opp-

fordring viser vi i reprise TOLV EDSVORNE MENN (1957) med Oscar nominerte Henry 

Fonda i hovedrollen. Innledningen er ved Kjell Tøn som vil fortelle hvorfor han brukte 

nettopp denne filmen i opplæring i lederutvikling. Entré kr. 30.- enkel servering. 

Det spesielle er at dette dramaet, som gjør sparsomt bruk av virkemidler og som 

hele tiden er medrivende, ikke foregår i en rettssal, men i et trangt juryrom en kvel-

ende varm ettermiddag. Henry Fonda satte egne penger i prosjektet og ga oppdrag-

et til Sidney Lumet, en dynamisk veteran med erfaring fra TV-drama. For denne sin 

fengslende og lovpriste debutfilm ble Sidney Lumet tildelt Gullbjørnen ved filmfesti-

valen i Berlin. 

1 des 

tirsdag 

1700-1900 

M+A 

møte + 

assistanse 

Tinnitus- og menière-kafé. Støttegruppe for de som plages av tinnitus, lydover-

følsomhet eller menière. 

Mer info: www.hlfoslo.no/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

9 des 

onsdag 

1100-1400 

A 

assistanse 

Veiledningskontoret. Hørselshjelper (likemann for høreapparat-brukere) er tilstede 

i Inkognitogt 12. Velkommen til en prat eller litt praktisk hjelp. 

12+13 des 

lør+søn 

1030-1700 

(2 dager) 

K 

kurs 

Helgekurset Mestring av tinnitus og lydoverfølsomhet. Hva gjør at dette kan 

være så voldsomt plagsomt? Hvilke typer behandling kan hjelpe de fleste? Hva kan 

du gjøre selv? Varighet: 2 dager a 6,5 timer (inkl lunsj). Lærer: Stein Thomassen, 

forfatter av boken "Selvhjelp ved tinnitus - Hvordan mestre plagsom øresus".  

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

Pris (inkl enkel lunsj begge dager): 900 for Oslo-medlemmer, 1.200 for andre HLF-

medl, 1.800 for ikke-medl. 

16 des 

onsdag 

1200-1600 

M 

møte 

Seniortreffen. JULEMØTE med ekstra bevertning og underholdning ved vår  venn 

Odd Georg Murud som vil orientere litt om trubaduren Evert Taube og 

synge/spille noen av hans viser på gitar, samt litt julemelodier. Entré kr 

100,-. Påmelding innen 1. desember til Ragnhild Torp Thoresen, 

tlf.: 22 21 30 28. 
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Landsmøtet 

Harstad var vertskap for et vellykket landsmøte. 

Oslo stilte med 9 delegater, og 3 av dem entret 

talerstolen. Da bladet "Din hørsel" sikkert refererer 

mye fra landsmøtet, er det ingen grunn til at Høre-

luren skal gjøre det samme. 

En sak som likevel bør nevnes, er omfordeling av 

kontingent-inntektene. Vedtaket gjør at Oslo mister 

 inntekter (omkring like mye som kostnaden for ett 

nr av Høreluren). Men samtidig får vi 

omtrent tilsvarende økning fordi 

medlems-kontingenten blir høyere fra 

årsskiftet. I praksis betyr det at vi går 

glipp av de økte inntektene vi vanligvis får når 

kontingenten økes hvert 3. år. Dette vil merkes, da 

kostnadsnivået i samfunnet jo ikke står stille. 

Omfordelingen vil gi en mer rettferdig fordeling 

mellom fylkene, og alle de 3 fylkene som vil tape 

økonomisk på omfordelingen, stilte seg likevel soli-

darisk med de som kommer fordelaktig ut. 

 

Ut av isolasjonen 

Det er en stund siden vi diskuterte utviklingen 

innenfor likemannsordningen. Kan det være tillatt å 

ta opp en gammel kjepphest? 

En stund var det fokusert på hørselshjelper-

ordningen i vår organisasjon. Dette skyldtes 

antakelig at fagpersoner var involvert, og at 

organisasjonen i mangel av noe bedre gikk inn for 

å lage kurser for disse. Et utmerket tiltak! Men... 

var ikke dette et beskjedent forsøk på å gå audio-

grafer og audiopedagoger i næringen? De har jo sin 

eksamen, og ”vet” hva som er viktig for alle med 

nedsatt hørsel. Allikevel sitter man igjen med 

følelsen av at den impliserte selv ikke ble ”hørt”, 

for å si det på en litt pussig måte. 

Tidligere skolerte Fylkeslaget likemenn – riktignok 

under navnet ”hørselshjelper”. En del av skoler-

ingen gikk på forelesninger fra representanter for 

høreapparat-leverandørene, men det som så ut til 

å gi best utbytte, var det helgekurset som i sin tid 

ble arrangert på Mastemyr, der fokus ble lagt på 

den psykiske siden av et hørselstap. Her foreleste 

den meget velrenommerte katastrofepsykiater og 

professor Lars Weiseth. Hans riktignok knappe 

forelesninger ga et innblikk i reaksjoner og tiltak 

som ble satt stor pris på av deltakerne. 

Nå er det få igjen av daværende likemenn, og det 

burde være en ide å se om det kunne arrangeres 

tilsvarende kurser med fagpsykiatrisk ekspertise. 

En skolering av likemennene på dette området 

burde gjøre alle tryggere på sin oppgave i møte 

med mennesker i krise, eller som i alle fall har en 

dårlig hverdag fordi de ikke mestrer sin situasjon, 

og har isolert seg. 

Det dukker ofte opp enkeltpersoner på forening-

enes møter, som gjerne sitter pent og pyntelig for 

seg selv og ikke veksler mange ord men de øvrige. 

Det er nok ikke bare kjøp av batterier de har i 

sinne, men et ydmykt ønske om å få en personlig 

kontakt med noen som kan noe om deres situasjon. 

La det være en målsetting å sette likemennene i 

stand til ikke bare å gi av sin egen erfaring, men 

også ha kunnskaper om hvorledes man møter 

mennesker i vanskeligheter. Vær aktive og møt nye 

besøkende med oppriktig interesse! 

Jarl Frode Bech 

 

Hva er det med Groruddalen? 

I forrige nummer påstod vi at "En norsk bok om 

tinnitus er ikke hverdagskost. Ei heller at for-

fatteren er medlem av Groruddalen Hørselslag." 

Der tok vi 50% feil. For han kom nettopp fra HLF 

Groruddalen, han som skrev tinnitus-boken "Når 

lyd blir larm" for snaue 15 år siden. Og han het 

faktisk Knut Magne Ellingsen. 

 

Lydoverfølsom?  –  Det finnes hjelp!  

Høreluren tok en prat med audiograf 

Janne Hallset hos Ullevål Stadion Øre-

Nese-Hals. Hun forteller at minst 2 % 

av befolkningen opplever lydover-

følsomhet i ulik grad. For mange kan 

det å være lydoverfølsom skape mange hindringer 

og utfordringer i det daglige. Lydopplevelsen kan 

være for sterk til at man klarer å kjøre kollektiv-

trafikk, det kan være å handle mat, være sosial 

med familie og venner, eller leke med barna. 

Videre sier Janne at hyperakusis (lydoverfølsomhet) 

er en overreaksjon i hørselssystemet på sterke 

lyder som gir personen lavere terskler for hva man 

opplever som ubehagelig lyd. Man kan oppleve 

smerter og ubehag i og rundt øret. Fonofobi 

(lydskrekk) og misofoni (lyd-irritasjon) er en nega-

tiv kobling av lyd til kroppens følelsessystem 

(sinnsstemninger). Man kan oppleve redsel, uro, 

angst, irritasjon eller utmattelse tilknyttet en eller 

flere spesielle lyder. Lydoverfølsomhet kan ramme 

alle og trenger ikke følges av andre hørsels-

problemer. 

Artikler 



forstå folk når du ser munnen deres enn når du 

ikke ser den, er du sannsynligvis på et nivå som 

passer for kurset vårt. Se aktivitetskalenderen 

øverst på side 3. 

 

Lær tegnspråket TSS 

Omgås du mennesker med sterkt nedsatt hørsel, 

kan tegnspråk være et nyttig redskap i tillegg til å 

snakke vanlig. Tegn som støtte til tale (kalt TSS) 

brukes for å tydeliggjøre ordene du sier. Dette gjør 

det lettere for den sterkt hørselshemmede å forstå 

hva du mener (i hvert fall hvis dere begge be-

hersker TSS). Hos oss kan du lære TSS. 

Detaljer for kurset finner du i aktivitetskalenderen 

øverst på side 3. 

 

Høstens Aksjonadager 

Mandag og tirsdag 28 og 29 september står dørene 

i Inkognitogt 12 på vidt gap mellom 1400 og 1900. 

Vi byr på massevis av interessante ting: 

gratis hørselstest, visning av filmen Null Sus, 

demonstrasjon av hørselsteknisk utstyr, briefing 

om støttetelefonen, maleriutstilling, kåseri om 

Briskeby skole for hørselshemmede, auksjon, info 

om temareiser, kaffe og kaker, demonstrasjon av 

videotelefon, info om vårt kurstilbud, og mer... 

Hvem er Aksjonsdagene  myntet på? "Først og 

fremst hørselshemmede som 

ikke er medlemmer ennå." sier 

vår driftige arrangements-gene-

ral Grethe Hejer. "Og selvsagt 

alle Oslo-medlemmer som ikke 

har benyttet seg av tilbudene vi 

har i våre flotte lokaler." legger 

hun til. 

Ordfører Fabian Stang, for-

bundsleder Knut Magne Ellingsen, ildsjel Willy 

Walheim, Phonak, Lokalavisen, Østlandssendingen 

(kanskje) og mange andre kommer. Kommer du? 

 

Lyst til å bidra litt? 

I HLF Oslo har vi behov for folk som kan trå til med 

små-oppgaver innimellom. Vi tenker f.eks. på selge 

billetter, rydde, skrive brev til politikere, delta i 

brukerråd, skrive referater, pynte lokalene til fest, 

holde styr på teleslyngeanlegget, assistere på 

turer, holde foredrag, stå på stand, dele ut 

brosjyrer, lede interessegrupper, osv, osv.... 

Har du lyst og tid til en av disse tingene, hører vi 

8 

Janne forteller at Ullevål Stadion ØNH har drevet 

med hyperakusis behandling et halvt års tid og har 

opplevd utelukkende positive resultater. 6 hyper-

akusis pasienter er allerede ferdig behandlet. De 

forteller om en normalisert hverdag der de endelig 

slipper å ta hensyn til lydomgivelsene. 5 pasienter 

er under behandling for hyperakusis i dag, og disse 

viser alle rask bedring. 

Fonofobi og misofoni (lydskrekk og lydirritasjon) 

behandles med informasjon og rådgivning. 

Pasientene må snu deres automatiske negative 

reaksjoner på lyder. Siden Ullevål Stadion ØNH 

startet med denne behandlingen, har de hjulpet 6 

fonofobiske / misofoniske pasienter til å gjenskape 

et normalt forhold til lyd.  

Også Rådgivningskontoret for hørselshemmede i 

Oslo tilbyr behandling av lydoverfølsomhet. 

Høreluren vet at mange fastleger og ønh-spesia-

lister vet praktisk talt ingen ting om overfølsomhet 

for lyder. Vi anbefaler på det sterkeste at du 

oppsøker noen som tar lydoverfølsomhets-

problemet ditt på alvor! 

 

Gi oss din epost-adresse  

Så kan vi i fremtiden sende deg den 

elektroniske utgaven av Høreluren. Be 

HLF legge din epost-adresse inn i med-

lems-registeret ved å sende en epost 

til hlf@hlf.no. 

Samtidig kan du oppgi hvilke kategorier du passer 

best inn i: Tunghørt. Sterkt tunghørt / døvblitt. CI-

operert. Tinnitus. Meniére. Yrkesaktiv. Foreldre til 

hørselhemmet barn. 

 

Lær munnavlesning 

Når hørselen blir skral, er det nyttig å beherske 

munnavlesning. Går du inn for det, kan du ganske 

flink. Belønningen er å kunne forstå hva andre sier 

selv om det er støyete rundt deg. De du prater med 

opplever det som du hører bedre enn du faktisk 

gjør. 

Hvis du måtte flytte til Italia, ville du da velge å gå 

på italiensk-kurs, eller ville du regne med at det var 

godt nok å omgås italienere og lære språket på 

den måten? 

HLF Oslo setter opp et munnavlesningskurs som 

strekker seg over mesteparten av høsthalvåret. 

Kurset er beregnet på de som allerede har tilegnet 

seg en viss forståelse av munnbevegelser og 

kroppsspråk. Dersom du synes det er mye lettere å 
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3. Tinnitus (øresus). 

4. En følelse av "dotter" eller trykk i ørene. 

 

Menières sykdom berører som oftest folk i 40- og 

50-årene, selv om personer fra 20 og oppover også 

kan bli berørt. Sykdommen er sjelden blant barn. 

Menn og kvinner later til å være like utsatt. 

I starten kommer svimmelhets-anfallene gjerne  

2-10 ganger pr mnd. Etter to år blir gjerne halv-

parten fri for svimmelhets-anfallene, og de fleste 

andre har mindre enn 3 anfall pr mnd. Etter 8 år 

blir de fleste fri for svimmelhets-anfall. 

Selv om svimmelhets-anfallene kan bli sjeldnere 

gjennom årene, er det en tendens til at hørsels-

nedsettelsen forverres, og at tinnitus ofte forblir et 

problem. Derfor bør man ikke trekke den slutning 

at man spontant kan "bli frisk" fra sykdommen. Det 

er også mange pasienter hvor symptomene ikke 

forsvinner, selv etter mange år. 

Det er meget store variasjoner i sykdommens 

langsiktige utvikling. 

På Hukeland sykehus i Bergen ligger det nasjonale 

kompetansesenteret for meniére og andre balanse-

sykdommer. Sykehuset i Arendal har også god 

peiling på disse tingene. 

På www.balanselaboratoriet.no kan du finne mye 

nyttig og lettfattelig kunnskap. Her kan også 

legene finne grundig og pålitelig informasjon om 

balanse-forstyrrelser. 

 

Kom med tips og innlegg! 

Også du kan bidra med ris, ros, ønsker, tips, 

debattinnlegg, faktastoff osv i Høreluren... 

 

På gjensyn! 

Nytt nummer i postkassen om 5 mndr. 

gjerne fra deg! 

 

Støttegruppen for tinnitus og 

menière trenger hjelpere. 

Den såkalte Tinnitus- og Menière-kaféen trenger en 

ildsjel og noen hjelpere som kan holde gruppen 

aktiv slik at den kan fortsette å være til hjelp for 

tinnitus- og menière-plagede. Gruppen møtes ca 10 

kvelder i året. 

Gi lyd fra deg hvis du kunne tenke deg å bidra. 

 

Redaktøren ønsker avløsing  

Har du lyst til å være redaktør av 

Høreluren? Gi i så fall lyd fra deg! Pr idag 

honoreres man med et fast beløp som 

dekker arbeid, telefon, reiseutgifter o.l. 

 

Lyst til å bidra litt MER? 

Både fylkeslaget og lokallaget Syd jakter etter 

leder som kan tre inn til våren. Kunne du tenke deg 

en lederrolle, ta kontakt. 

 

Meniéres sykdom 

De som av og til får anfall av svimmelhet og følelse 

av "dotter" i ørene, kan kanskje være rammet av 

meniére (uttales menjær). Legene har ofte vanske-

ligheter med å stille riktig diagnose, så mange har 

gått i åresvis før det ble fastslått at de led av 

meniéres sykdom. Her kommer litt informasjon 

hentet fra University of Whasington i USA. 

Vanligvis har man disse 4 kjennetegnene: 

1. Anfall av roterende svimmelhet. 

2. Varierende hørselsnedsettelse i bassområdet, 

og hørselen blir litt dårligere for hvert anfall. 
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Fylkeslaget 

Kontakt oss 

HLF Oslo Fylkeslag 

Inkognitogt. 12  

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

post@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no 

Leder:  

Stein Thomassen 

tlf / sms 400 48 393 

 

Nestleder:  

Wivi Garthe 

 

Kasserer:  

Dan Erik Løvås 

tlf / sms 938 06 019 

 

Studieleder:  

Ada Spæren 

kun sms 950 58 677 

Medlem:  

Vibecke Longva 

 

Medlem:  

Kjell Tøn 

tlf 22 13 87 30 

http://www.balanselaboratoriet.no
http://www.tinnitus-tips.no/translations/oto.wustl.edu/men/index.html
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ute i hagen i det mest strålende vær! Salget fra et 

bugnende kakebord gikk unna. Alt bakt av 

seniorene selv. Vi lar bildene tale! (Fotos: Anne-

Lise Thorén) 

 

Seniortreffen har behov for rekruttering! 

Samtlige av oss, som driver "treffen", er i ganske 

høy alder, og har stått på i mange år. Det hender 

Formiddagstilbud for den litt eldre garden, 

- Da er SENIORTREFFEN noe for deg! 

Du er velkommen til våre sammenkomster i 

Inkognitogt. 12, 1. etg., kl. 12.00 hver 3. onsdag i 

måneden, unntatt i juni, juli og august. I juni og 

september drar vi årlig på trivelige dagsturer. 

I Seniortreffen får du kontakt med likestilte, får nye 

venner, men ta gjerne med deg en venn eller nær-

person, om du vil. Sammenkomstene er åpne for 

alle! 

Inkognitogaten 12 er tilrettelagt med teleslynger. 

Seniortreffen har alltid hørselshjelper tilstede, og 

det selges rimelige, gode høreapparat-batterier. 

Entré kr 50,- inkl. bevertning. Ta gjerne med en 

liten gevinst til åresalgene. 

På Seniortrffens sammenkomster, hvor det i tillegg 

til hygge, satses det også på interessante kåserier 

om aktuelle temaer av god kvalitet, - noen ganger 

med hørselsrelatert innhold. 

Seniortreffen er organisasjonsmessig direkte til-

knyttet HLF Oslo Fylkeslag. 

 

Rapport fra Åpent Hus på 17 Mai 

De vel 50 personene, i mange aldre, som var 

innom i løpet av dagen, koste seg så vel inne som 
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Kontakt oss 

HLF Seniortreffen 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

senior@oslohlf.no 

www.hlfoslo.no/senior 

Leder + sekretær: 

Anne-Lise Thorén 

tlf.: 22 23 46 25 

 

Nestleder:  

Borghild Bergseth 

 

Turleder:  

Ragnhild T. Thoresen 

tlf.: 22 21 30 22 

Medlem:  

Inger Hagen 

Medlem:  

Kari Bakken 

Se også 

Internett:  

www.hlfoslo.no/senior 

 

Tekst-TV: 

s 774, 775 og 776 

Seniortreffen 
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Seniortreffen 

Onsdag, 9. september går dagsturen til 

Drøbak! 

Vi tar vanlig rutebuss 541 - Drøbak. Holdeplassen 

for Drøbakbussen er nå i Fred Olsensgate utenfor 

nr 11. Bussen går kl. 11.05, men vi møtes kl. 10.30. 

Honnørbillett kr. 42.- en vei. 

Vel framme går vi bort til "Julehuset" hvor vi får 

høre litt om husets historie, og kan handle juleting. 

Tiden går fort til jul! 

Vi rusler litt på torget med småbutikker, spaserer 

til "Skipperstua" hvor vi, kl. 14.00, blir servert kaffe 

og 2 1/2 rundstykker for kr. 85.- pr person. 

Turen går videre til "Drøbak Akvarium" hvor guide 

tar i mot oss kl. 16.00. Inngangspenger kr. 50.- pr. 

person. Akvariet blir stengt for andre enn oss! 

Rutebussene tilbake til Oslo går fra Drøbak med 

jevne mellomrom. 

Av hensyn til bestilling av bevertning på Skipper-

stua, må vi vite antall deltakere på forhånd. Ring 

påmelding til Ragnhild Torp Thoresen, tlf.: 22 21 30 

28, innen 5. september. 

 

Onsdag, 21. oktober: 

Populære Odd Grann kåserer om "Helse, humør og 

alder". 

 

Onsdag, 18. november: 

Bjørvika er i fokus for tiden med nye gateløp som 

"Håkon den 5. gate" og "Dronning Eufemias gate", 

men hvem var dette kongepar fra middelalderen? 

Amatørhistoriker Bernt Frydenberg kåserer om sin 

helt Håkon 5. og dronningen! 

 

Onsdag, 16. desember: 

JULEMØTE med ekstra bevertning og underholdning 

ved vår venn Odd Georg 

Murud som vil orientere litt 

om trubaduren Evert Taube 

og synge / spille noen av hans 

viser på gitar, samt litt 

julemelodier. Entré kr 100,-. 

Påmelding innen 1. desember 

til Ragnhild Torp Thoresen, 

tlf.: 22 21 30 28. 

iblant at noen ønsker å trekke seg. Vi søker derfor 

frivillige, som finner at de kan gjøre en innsats, stor 

eller liten. 

Er du interessert, ta kontakt med Anne-Lise Thorén, 

adr. Minister Ditleffs vei 2 A, 0865 Oslo, tlf.: 22 23 

46 25, før eller etter ferietiden. Vi er lydhøre for et 

talent du ønsker å bidra med, for eksempel organi-

sasjonserfaring, vi ser gjerne at også herrer finner 

interesse! 

 

Rapport fra turen til "Bjerkebek" 

Seniortreffen's dagstur til Sigrid Undsets dikter-

hjem "Bjerkebek" på Lillehammer 3. juni ble en fin 

opplevelse for de 41 deltakerne! 

Etter en god kafferast på Espa gikk det langs Mjøsa 

og oppover E6 som er under ombygging til 4-felts 

motorvei. Interessant bare det! Ikke lett å bygge 

veier i fjellNorge. 

På "Bjerkebek", fikk vi, i mindre grupper, god 

guiding og fortelling om nobelprisvinnerens liv. 

Svært mange hadde nok lest: "Kristin Lavrans-

datter", den historiske romanen hun fikk prisen for i 

1928. Flott at dikterhjemmet nå endelig er åpnet 

for publikum, med sine gamle middelalderbyg-

ninger, som Undset fikk flyttet ned fra Gudbrands-

dalen til sitt tun. Under krigen måtte hun flykte fra 

landet og kom til Amerika hvor hun dro rundt og 

talte Norges sak! Hun døde på Lillehammer i 1949. 

Turen innbefattet mer, - nemlig flott middag i 

"Telemarkstunet", gaven fra Telemark fylke til 

Olympiaden i 1994. Dette var selvsagt også 

tømmerbygninger. 

Innen hjemturen tok bussen oss på rundtur i 

Lillehammer, i sakte tempo, bl.a. gjennom den, fra 

OL så berømte gågaten! Som vanlig på våre turer 

var sjåføren god guide og Ragnhild Torp Thoresen, 

fikk skikkelig applaus for sin tilrettelegging av 

turen! Og, ikke minst, været var strålende! 

Anne-Lise Thoren 
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Dagstur til Skjærgårdsparadiset 

Koster 18/8 

med Groruddalen Hørselslag tirsdag 18. august 

2009. Avreise fra Bussterminalen kl. 7.30. 

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. 

En god lunsj på Ekenäs Skärgårdshotell. 

Slappe av med en rusletur i maritime omgivelser. 

Kl. 14.30 blir vi hentet av Kosterbåten tilbake til 

Strömstad. Handletur i Strömstad før vi går ombord 

i Color Lines båter og får en 2,5 times fjordcruise til 

Sandefjord. 

Taxfreetilbud, kaféer, restauranter ombord. An-

komst Sandefjord ca kl. 19.00 og over Holme-

strand, Drammen tilbake til Oslo ca kl. 21.00. 

 

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

Ikke-medlemmer kr. 675,- pr. person. 

 

Bindende påmelding SNAREST med betaling til 

Groruddalen Hørselslag kontonr. 0530 24 97550 v/ 

Wivi Garthe, Inkognitogt 12, 0258 Oslo innen 1. 

august 2009. Husk medlemsnr til Color Line og 

fødsels år. 

Begrenset antall 40 personer. 

Kontaktpers.: Ragnhild Torp Thoresen tlf. 22 21 30 

28 Magnus Halvorsen tlf. 915 57 787. 

 

Åpent møte 28/10 

Onsdag 28. oktober 2009 på Veitvet eldresenter kl. 

18.00. 

Lektor Odd Georg Murud holder foredrag om 

Knut Hamsuns liv og diktning. 

Enkel servering og loddsalg. 

Ta gjerne med en gevinst. Gratis entré, batterisalg, 

hørselshjelpere er tilstede. Teleslynge. 

Alle er hjertelig velkommen. 

 

Åpent møte 25/11 

Onsdag 25 november 2009 på Veitvet eldresenter 

kl. 18.00. 

Kjell Brattelie holder foredrag om brannsikring. 

Enkel servering og loddsalg. 

Ta gjerne med en gevinst. Gratis entré, batterisalg, 

hørselshjelpere er tilstede. Teleslynge. 

Alle er hjertelig velkommen. 

12 
HLF Groruddalen 

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

grorud@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no/grorud 

Leder:  

Wivi Garthe 

Tlf 906 98 065 

Nestleder:  

Øyvind Jensen 

Tlf 924 01 719 

Kasserer:  

Magnus Halvorsen 

Medlem:  

Arne Jensen 

Medlem:  

Ragnhild T. Thoresen 

Vara:  

Annelise Jensen 
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HLF Oslo Nord-Øst 

fremst for å kunne fortelle byens flerkulturelle miljø 

at vi finnes. Det er stor interesse for hørsel, men 

det viser seg at det ikke er lett å få disse 

menneskene til å delta på våre medlemsmøter 

eller ta kontakt. Behover er der åpenbart, rent 

statistisk har også 15 – 17% av våre nye lands-

menn hørselsproblemer som oss. 

Vi avholdt et stort informasjonsmøte i bydelen 

forrige år. Arrangementet hadde kjempeoppslut-

ning, men den målgruppen vi primært søkte etter 

glimret også her med sitt fravær. Tross dette har vi 

funnet ut at vi har stor glede og nytte av å delta på 

torgdagene også i år. Vi har gitt råd og veiledning 

til mange. 

Du finner oss med vår egen stand lørdag 29. 

august. Stikk innom eller vær med oss på arrange-

mentet. Vi skal love deg en minnerik dag. 

Info-møter om hørsel og tinnitus 

Sett av tidspunktene nå for våre to planlagte høst-

møter. Møtene er åpne for alle, det er gratis 

adgang, og teleslynge finnes i lokalene. 

I oktober; torsdag den 22, kl 1800. I Vålerenga 

Bydelshus, Hedmarksgt.2 (hjørnet Strømsvn / 

Hedmarksgt). Ta buss 37 til Vålerenga. 

I november; torsdag den 12, kl 1800. I Sagene 

Samfunnshus, Trinserudsalen, Kristiansandsgt. 2 v/ 

Sagene kirke. 

Programmet begge dager blir snakk rundt ”En god 

hverdag med nedsatt hørsel” hvor en representant 

fra Oslo kommunes rådgivningskontor er foredrags-

holder, og foredrag om Tinnitus-problematikken 

(foredragsholder ennå ikke bestemt). 

Vi kan love deg en spennende kveld, med rik 

anledning til å stille spørsmål om hørsel og 

hørselsproblemer. Hørselshjelpere er tilstede. 

Så gjenstår det å ønske medlemmene en god 

sommer, vi høres og ses etter en forhåpentligvis 

varm og god sommer. 

Kjenner du bydelen din?  

Bli med 19. august. 

Vi har planlagt en rusletur rundt i deler av bydel 

gamle Oslo. Møt fram foran Vålerenga kirke onsdag 

19. August kl 18.00. Det er lederen av Vålerenga 

Historielag som vil være guide. Det vil være mobil 

teleslynge tilgjengelig, og turen er gratis. 

Kanskje avslutter vi med en kopp kaffe, for egen 

regning, på en av bydelens spennende serverings-

steder. 

Vi trenger ditt oppmøte og godt vær, så skal vi 

garantere at dette blir en lærerik opplevelse. 

 

Internasjonal torgdag 29. august 

For tredje år på rad er HLF Oslo Nord-Øst med på 

arrangementet "Internasjonal torgdag". 

Dette er et årlig arrangement som avholdes på 

Grønland i bydel gamle Oslo. Der viser alle typer 

organisasjoner og foreninger i bydelene hva de 

arbeider med og hva de er opptatt av. 

Som det er sagt, er det et internasjonalt tilsnitt 

over disse dagene. Noe som gjenspeiles i typer av 

foreninger, og ikke minst i de mange salgsboder 

der kulinariske spesialiteter fra eksotiske land og 

steder er å få kjøpt. 

HLF Oslo Nord-Øst deltok på disse dagene først og 

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

nordost@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no/nordost 

Leder:  

Berit Anthonessen 

 

Nestleder:  

Bjørg Kampestuen 

Berntzen 

Sekretær:  

Liv Tåve Wien 

 

Økonomiansvarlig:  

Finn Kampestuen 

Berntzen 

Medlem:  

Vibecke Longva 

 

Vara:  

Ole A. Hansen 
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sterkt redusert livskvalitet. Unnlatelse av å gjøre 

noe med dette, viser at vi opprettholder et sam-

funnsmessig symptom på menneskers manglende 

ansvar for våre hørselshemmede medmennesker 

på sykehjem! 

Pilotprosjektleder Dan Erik Løvås 

 

 

Omvisning i Operaen 5/9 

HLF Oslo Syd arrangerer omvisning i Operaen 

lørdag den 5. september kl 1300. Etter omvisninger 

er det reservert bord i restauranten. Mer inform-

asjon i aktivitetskalenderen foran i bladet. 

 

 

Kurs 

Vi har også satt opp noen kurs vi mener er nyttige 

for mange av medlemmene våre. Et av dem om-

handler plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet. Et 

annet tar for seg bruk av data og internett. Se i 

aktivitetsplanen foran i bladet for å finne en dato 

som passer for deg. 

Bruk av høreapparater på Oslos 

sykehjem 

I år 2006/2007 hadde 

HLF Oslo et pilotprosjekt 

på sykehjem vedrørende 

stell og bruk av høre-

apparater. Formålet med 

prosjektet har vært å 

synliggjøre mangelfull 

hørselshjelp og skape 

gode modeller for frem-

tidig arbeid ved å bidra til et arbeid som kan gi et 

samordnet tilbud til høreapparatbrukere på syke-

hjemmene. 

Prosjektet har gitt oss de erfaringer/opplysninger 

som vi har visst om i mange år når det gjelder det 

mangelfulle ansvaret som Oslo kommune har for 

rehabilitering av hørselshemmede på sykehjem. 

Dette er et ansvar som i stor grad har uteblitt, til 

tross for at vi har en helselovgivning som tilsier at 

rehabilitering av hørselshemmede skal utføres.  

Konsekvensen er at høreapparatene fortsatt blir 

liggende i skuffene og ikke tilpasset brukerne. Det 

er helt meningsløst at høreapparater som skal gi 

eldre med redusert hørsel mulighet til å høre, ikke 

brukes!.  

HLF Oslo Fylkeslag 

og lokalforeningene 

har hatt 4 møter 

med Sykehjems-

etaten for å drøfte 

hvilke tiltak som 

kan settes i verk for 

å sørge for at eldre 

på sykehjem får 

hjelp til å bruke 

sine høreapparat. Vi 

kom fram til en relativ felles problemforståelse, 

men når vi skulle diskutere mulige løsninger, ble 

det helt håpløst.  

Sykehjemsetaten kunne ikke bevilge en eneste 

krone til dette arbeidet. Så resultatet for de 

hørselshemmede på sykehjemmene er isolasjon og 

14 
HLF Oslo Syd 

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

syd@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no/syd 

Fungerende leder:  

Dan Erik Løvås 

tlf 938 06 019 

Kasserer:  

Inger Klæbo 

tlf 908 70 584 

Sekretær:  

Håkon Engh 

900 48 507 
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HLF Oslo Vest 

Bindende påmelding ønskes til sekretariatet  

innen 5. oktober tlf. 22 55 73 58 eller pr. e-post: 

post@hlfoslo.no 

VELKOMMEN til en lærerik ettermidddag! 

 

Ny tur ut i det blå! 

Nærmere bestemt til Blaafarveværket 12. sept-

ember. VELKOMMEN til somrene slik Nikolai Astrup, 

prins Eugen og Ulf Nilsen opplevde dem! Mer 

informasjon i aktivitetskalenderen foran i bladet. 

 

Høstens torsdagsfilmer 

Primus motor bak torsdagsfilmvisningene er vår 

egen Grethe Hejer. I høst vises 3 filmer: 17/9 THE 

BODYGUARD, 29/10 SULT og 26/11 TOLV ED-

SVORNE MENN. For detaljer, se aktivitetskalen-

deren foran i bladet  

Her en omtale av den norsk/svensk/danske filmen 

SULT (1966), basert på Knut Hamsuns glitrende 

debutroman.: 

”Det var i den tid jeg gikk rundt og sultet i 

Christiania, denne forunderlige by, som ingen 

forlater, før han har fået Merker av den.” Slik 

innleder Knut Hamsun sin debutroman SULT. Å 

skulle filmatisere denne romanen fra 1890, som 

hovedsakelig består av monologer, må ha fortont 

seg som et ambisiøst, for ikke å si umulig, prosjekt. 

At Henning Carlsen klarte å lage en film som 

fungerer helt utmerket som film, beviser nomina-

sjonen til Gullpalmen i Cannes, og ”Bodil” for beste 

film i 1966. Per Oscarsson fikk prisen for beste 

mannlige hovedrolle. Regi Henning Carlsen, foto 

Henning Kristiansen, scenografi Erik Aas, kostymer 

Ada Skolmen. Anja Breien og Grethe Hejer var også 

med i staben. De har tenkt å fortelle litt fra inn-

spillingen. 

VELKOMMEN til en kveld utenom det vanlige. 

Nærmere omtale av de to andre finner du i aktivi-

tetskalenderen foran i bladet (side 4 og 6). 

Flere Hørselsgrupper 

I forrige nummer av Høreluren og på Oslo-Vests 

hjemmeside beskrev vi de hørselsgrupper vi har 

vært med om å utvikle på Røa Eldresenter - kallt 

Røa-modellen. Disse gruppene er et møtested for 

hørselshemmede personer med høreapparat hvor 

de usjenert og tillitsfult kan diskutere de ut-

fordringer de møter i hverdagen. Gjennom denne 

erfaringsutveksling kan deltakerene få god hjelp 

med å leve med nedsatt hørsel. 

Vi har under våren søkt kontakt med flere senior- / 

eldresentre for at i samarbeide med dem starte 

opp og drive lignende hørselsgrupper etter Røa-

modellen i Oslo-Vest. Gjensvaret har vært veldig 

positiv. I august og september har vi planlagt opp-

start av nye grupper i følgende lokaler: Vinderen 

Seniorsenter, Slemdalsvn. 72, Majorstuens Senior-

senter, Slemdalsvn. 3, Homansbyen / Fagerborg 

Seniorsenter, Oscarsgate 36 B og Bygdøy Senior-

senter, Huk Aveny 45. 

For dem som er interessert i å delta i noen av disse 

gruppene er det bare å anmelde seg til respektive 

Seniorsenters kontor Man får nye venner i samme 

livssituasjon og god hjelp med å klare sin hverdag. 

Lykke til! 

P.S. Vi regner med at under høsten komme igang 

med ytterligere hørselsgrupper i samarbeide med 

andre seniorsentre i Oslo-Vest. 

 

Omvisning på hjelpemiddelsentralen 

NAV Hjelpemiddelsentral i Peter Möllers vei 15 har 

den glede å ønske medlemmer av Oslo VEST 

velkommen til besøk på deres nye utprøvnings-

senter torsdag 15. oktober kl. 1400-1530. Vi vil få 

en omvisning på selve utprøvningssenteret, samt 

generell informasjon om hjelpemiddelsentralen.  

Antall besøkende er begrenset til 30 personer, 

fordelt på to grupper á 15. 

Adkomst for eksempel med buss 57 eller buss 23. 

Stor parkeringsplass til dem som finner frem på 

egen hånd. 

Kontakt oss 

Inkognitogt. 12 

0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

vest@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no/vest 

Leder:  

Kjell Tøn 

tlf 22 13 87 30 

Sekretær:  

Grethe Hejer 

tlf: 22 49 44 99 

Kasserer:  

Tor Leik Feragen 

tlf / sms: 413 35 455 

Medlem:  

Kjell Gjertsen 

 

Vara:  

Kirsten Feragen 
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Hørsel i sentrum 

Trenger du hjelp med dine høreapparater, eller øns-

ker å kjøpe batterier er du velkommen til å besøke 

oss i vår butikk i Oslo sentrum. 

Butikken heter ”Hørsel i sentrum”, og ligger i  

Pilestredet 7A, med inngang rett fra gaten. 

Åpen:  mandag - fredag  kl 10 - 16  (lørdag stengt) 

Vi tilbyr produkter fra GN ReSound og Beltone: 

- Batterier, filter og annet tilbehør 

- Hjelp/justering av apparatene dine* 

- Inn- og utlevering av reparasjoner 

- Avstøpninger til propper 

- Støypropper og musikerpropper 

- ER6, ER6i og ER4 

- Generell veiledning 

* For justering og personlig veiledning hos audiograf 

må du bestille time på forhånd. 

Timebestilling: 22 47 75 30 

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:  

Gå av i Stenberggata. 

Rådgivningskontoret for Hørsels-

hemmede drives av Oslo 

kommune. De hjelper deg med 

alle typer hørselsrelaterte 

problemer (inkl tinnitus, lyd-

o v e r f ø l s o m h e t ,  m e n i è r e , 

hjelpemidler osv). 

I vinter flyttet de til St.Hans-

haugen og fikk også nytt tlf.nr. 

Besøk: Fredrikke Kvamsgt 1 

Post: Boks 6999 St.Hanshaugen 

Rådgivningskontoret for Hørselshemmede har FLYTTET 

Din hørsel - vår sak 
Inkognitogt 12, 0258 Oslo 

Tlf: 22 55 73 58 

Epost: post@hlfoslo.no 

Nett: www.hlfoslo.no 

HLF Oslo 

Rådgivningskontoret  

for hørselshemmede 

HLF Oslo 

Likemenn for høreapparat, tinnitus, menière, CI:  

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

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

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

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

Meld deg inn i HLF, interesseorganisasjonen for hørselshemmede 

http://www.gnresound.no/kontakt_oss/hoersel_i_sentrum-2.htm
http://www.gnresound.no/kontakt_oss/hoersel_i_sentrum-2.htm
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http://www.gulesider.no/kart/#lat%3D6644217.26651%26lon%3D597515.99883%26zoom%3D15%26layers%3DB0000%26id%3Dc_Z00223UQ%26offset%3D0%26tab%3Dyellow
http://www.storby.oslo.kommune.no/radgivningskontoret_for_horselshemmede/
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http://www.oticon.no/no_no/home.htm
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