
Årsmøte-innkalling 

I Inkognitogt 12, kl 1800: 

HLF Oslo Syd: man 8 feb 

HLF Oslo Vest: tirs 9 feb 

HLF Oslo Nord-Øst: ons 10 feb 
 

På Stedet vårt (Veitvet/Linderud 

eldresenter), kl 1800: 

HLF Groruddalen: tors 11 feb 

januar  -  juli 

2010  -  nr 1 

HØRELURENHØRELUREN  
HLF Oslo 

Illustrasjon: BBC 

Skisse av det indre ørets hårceller under "tangenten" for en av de ca 4.500 tonene vi kan høre. 

De fleste høreapparatbrukere har betydelig skade på de 3 til høyre, særlig i de lyse tonene. 

Fugl og fisk kan reparere hårceller automatisk, pattedyr (f.eks. mennesker) kan ikke. 

Saker du måtte ønske å fremlegge 

på årsmøtet, må være sendt 

lokallagets styre minst 3 uker før 

møtedato. 

Sakspapirene kan du hente en ukes 

tid i forveien i Inkognitogt 12 (man

-tors kl 1100-1400). Eller du kan 

be om å få dem tilsendt. 

Les mer på ditt lokallags egne 

sider lenger bak i bladet. Kunnskap  makt ! 
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Talerør for HLF Oslo 

fylkeslag og tilhør-

ende lag og grupper. 

Asvarlig redaktør: 

Stein Thomassen 

Utgiver: 

HLF Oslo fylkeslag 

Opplag: 5.400 

Neste utgivelse: 

ca 15/07-2009 

Frist for stoff: 

ca 15/06-2009 

Inkognitogt 12, 0258 

Tlf: 22 55 73 58 

Epost: post@hlfoslo.no 

Nett: www.hlfoslo.no 

Hvis ikke annet er oppgitt, så gjelder følgende: 
 

 Alle (uansett medlemskap eller ikke) er velkomne. 

 Sted: Inkognitogt 12 (bak Slottet) (Ta buss nr 21 eller trikk nr 19 til 

Riddervolds plass og gå deretter200 meter) 

 Teleslynge / guiedslynge (portabel teleslynge) tilgjengelig. 

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

epost: post@hlfoslo.no 

 Spesiell info fås hos kontaktperson oppført i den aktulle aktiviteten. 

 Frist for påmelding: 14 dager før kursstart.  

A K T I V I T E T E R 
HØRELUREN 

? K 

kurs 

Litteratur 

Varighet 4 ganger. Ca 1 gang pr mnd. Lærer: Karin Lobben Smaaland. Dato ikke fastsatt 

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

? K 

kurs 

Fransk kultur og språk 

12 timer. Nybegynner / øvet. Lærer: Karin Lobben Smaaland. Dato ikke fastsatt ennå. 

Pris: 400 for medlemmer, 800 for andre. Formålet er å forberede seg til vårens Paris-tur 

som er planlagt 3 juni. 

12 jan 

tirsdag 

1000-1430 

K 

kurs 

Billedvev 1 

10 tirsdager. Nybegynner / øvet. Du kan låne vev til å begynne med. Pris: 500 for HLF-

medlemmer, 900 for andre. Lærer Torunn Syversen, 916 05 867. Mer info på s 11. 

12 jan 

tirsdag 

1130-1400 

K 

kurs 

Fransk øvet 1 

6 tirsdager. Lærer: Karin Lobben Smaaland. Pris: 500 for medlemmer, 900 for andre. 

Alle ons-

dager 

1100-1400 

B 

bistand 

Veiledningskontoret 

Hjelp for høreapparatbrukere. Åpent hver eneste onsdag. Første gang er 13/1. Mer info 

på s 11. 

20 jan 

onsdag 

1200-1600 

M 

møte 

Seniortreffen 

Audiopedagog Karina MacGlade-Grando: "Hørsel, hørselstap og aldring". Entré kr 50.- 

Se også generell beskrivelse av Seniortreffen på side 11 og 17. 

25 jan 

mandag 

1400-1600 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 2 

Populært. Beskrivelse: s 10. Varighet: Beskrivelse: s 10. Varighet: 8 mandager. Datoer: 

25/1, 1/2, 8/2, 15/2,    1/3, 8/3, 15/3, 22/3. 

25 jan 

mandag 

1700-1900 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 3 

Populært. Beskrivelse: s 10. Varighet: Beskrivelse: s 10. Varighet: 8 mandager. Datoer: 

25/1, 1/2, 8/2, 15/2,    1/3, 8/3, 15/3, 22/3. 
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26 jan 

tirsdag 

1215-1400 

K 

kurs 

TSS (tegn som støtte til tale)- nybegynner 

Passer for både nybegynnere og litt erfarne. Myntet på både hørselshemmede og nær-

personer. Mer info: side 9. Varighet: 6 tirsdager. (men ikke uke 6 som er vinterferien). 

26 jan 

tirsdag 

1415-1600 

og / eller 

1215-1400 

K 

kurs 

Munnavlesning - nybegynner 

Jo dårligere hørsel, jo nyttigere å kunne lese munnen til folk. Nybegynner-kurset er 

myntet på både hørselshemmede og nærpersoner. Mer info: side 9. Varighet: 6 tirsdager. 

(ikke uke 8 som er vinterferien). Pris: 600 for HLF-medlemmer og pårørende, og 1.000 

for andre. 

26 jan 

tirsdag 

1615-1800 

eller 

1415-1600 

K 

kurs 

Munnavlesning - trinn 4 

12 tirsdager (men ikke uke 8, 13,14). Fokus på å forstå kjente tekster som fortelles uten 

stemme. Lærer tilstede hver 3. gang. Konkrete øvinger med ringleder de andre gangene. 

Mer info: side 9. Pris: 600 for HLF-medlemmer og pårørende, 1.000 for andre. 

27 jan 

onsdag 

1130-1330 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 1 

Populært. Beskrivelse: s 10. Varighet: 8 onsdager, men ikke når det er seniortreff.  

27 jan 

onsdag 

1400-1600 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 2 

Populært. Beskrivelse: s 10. Varighet: 8 onsdager, men ikke når det er seniortreff.  

27 jan 

onsdag 

1700-1900 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 3 

Populært. Beskrivelse: s 10. Varighet: 8 onsdager, men ikke når det er seniortreff.  

27 jan 

onsdag 

1700-1900 

K 

kurs 

Spansk nybegynner / 1 

9 onsdager. Lærer: Javier Martinez Alarcon. 

Pris: 500 for medlemmer, 900 for andre. Lærebok (Caminos 1) tilkommer. 

27 jan 

onsdag 

1900-2100 

K 

kurs 

Spansk konversasjon 

9 onsdager. Nivå: oppfrisking / øvet. Lærer: Javier Martinez Alarcon. 

Pris: 500 for medlemmer, 900 for andre. Lærebok (Caminos 1) tilkommer. 

27 jan 

onsdag 

1800 

M 

møte 

Åpent møte i Groruddalen 

Forbundsleder Knut Magne Ellingsen vil snakke om hva HLF vil arbeide for i den lands-

møteperioden vi er inne i. Mer info på HLF Groruddalens egne sider (s. 21). 

28 jan 

torsdag 

1130-1330 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 1 

Populært. Beskrivelse: s 10. Varighet: 8 torsdager. Datoer: 28/1, 4/2, 11/2, 18/2,    4/3, 

11/3, 18/3, 25/3. 

28 jan 

torsdag 

1400-1600 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 2 

Populært. Beskrivelse: s 10. Varighet: 8 torsdager. Datoer: 28/1, 4/2, 11/2, 18/2,    4/3, 

11/3, 18/3, 25/3. 
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Alle ons-

dager 

1100-1400 

B 

bistand 

Veiledningskontoret 

Hjelp for høreapparatbrukere. Åpent hver eneste onsdag. Mer info: s 11. 

28 jan 

torsdag 

1800 

F 

film 

FILM: Mamma Mia 

En film som neppe trenger nærmere omtale. Det er filmen vi alle skulle hatt hjemme når 

humøret er på bånn og problemene synes uløselige. Rene vitamininnsprøytingen! 

30 jan 

lørdag 

0900-ca17 

T 

tur 

Heldagstur til Sandefjord 

Besøke firmaet AURISMED, leverandør av hørselsteknisk utstyr. Daglig leder Petter 

Brown vil bl.a. fortelle om Contego, det nye trådløse samtalesettet. 

Lettere servering. Maks 20 personer. Deretter besøk i MIDTÅSEN SKULPTURPARK 

og PAVILJONGEN, begge med arbeider av billedhugger Knut Steen. Vi avslutter med 

omvisning i Anders JAHRES herskapshus. 

”Nettbussen” starter kl. 0900 fra Hotell Opera, inngang sjøsiden. Tilbake Oslo ca 

kl.1700. Underveis hjem, inntar vi et måltid på hyggelig kro, til selvkost. Bussturen 

sponses av HLF OSLO VEST. Inngangsbillettene Midtåsen (Paviljongen og Villa Jahre) 

kr. 100.- betales på stedet. Bindende påmelding innen 25. januar. 

2 feb 

tirsdag 

1700-1900 

M+B 

møte + 

bistand 

Tinnitus- & meniere-kafé 

Se beskrivelse på side 11. 

8-11 feb 

man - tors 

1800 

Å 

årsmøte 

Årsmøtene for de 4 lokallagene 

Man 8 feb: HLF Oslo Syd:   Inkognitogt 12 

Tirs  9 feb: HLF Oslo Vest:   Inkognitogt 12 

Ons 10 feb: HLF Oslo Nord-Øst:  Inkognitogt 12 

Tors 11 feb: HLF Groruddalen.  Stedet vårt!  Se lokallagets sider bak i bladet (s. 21). 

11 feb 

torsdag 

1115-1400 

K+O 

kurs + 

omvisn. 

Oslos museer og slott 

Omvisning + kafébesøk. Det er plan om flere muséer. Teleslynge. Detaljer: Ada Spæren 

tlf. 22 44 68 94. Pris: 100 for HLF-medlemmer og pårørende, 200 for andre. 

OBS! Fremøte ved Oslo Bymuseum, Frognerveien 67 (tlf 23284170). 

11 feb 

torsdag 

1730-2030 

K 

kurs 

Tinnitus og lydoverfølsomhet 

4 torsdager. Datoer: 11/2, 18/2,    4/3, 11/3. 

Se beskrivelse på side 9. Lærer: mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for HLF-medlemmer, 1.000 for andre. 

16 feb 

tirsdag 

1800 

M 

møte 

Fransk aften 

med kåseri av Hege Jensen NRK. ”Er det virkelig mulig å forstå franskmennene? Om 

livet og språket i landet med høyhastighetstog, hyppige streiker og vin til maten?” 

Servering av franskinspirert mat og drikke, kr 75.- 

Bindende påmelding innen 12. februar, tlf 22 55 73 58 (man-tors kl 11-14). 

Karin Lobben Smaaland et ses élèves souhaitent bienvenue à tous! (Karin og hennes 

elever ønsker alle velkommen!). 
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Alle ons-

dager 

1100-1400 

B 

bistand 

Veiledningskontoret 

Hjelp for høreapparatbrukere. Åpent hver eneste onsdag. Mer info: s 11. 

17 feb 

onsdag 

1200-1600 

M 

møte 

Seniortreffen 

Dr. philos biokjemi Steinar Bergseth: "Kreft og gener". Entré kr 50.-. Se også generell 

beskrivelse av Seniortreffen på side 11 og 17. 

17 feb 

onsdag 

1700-2100 

K 

kurs 

Billedvev 3 

5 onsdager, ca 1 gang pr mnd. Nybegynner / øvet. Lærer: Hilde Sollien Pettersen. Kon-

takt Ada Spæren tlf. 22 44 68 94. Pris: 500 for HLF-medlemmer, 900 for andre.  

25 feb 

torsdag 

1800 

F 

film 

FILM: Løp Lola løp (Tyskland 1998) 

Regi Tom Tykwer. ”Filmen er oppfinnsom, morsom og med en rekke overraskelser, som 

vi møter helt fra første stund. Den er et interessant filmeksperiment som har humor, hek-

tisk spenning og en fabelaktig energi. Alt tettpakket av forfatter-regissørens friske tal-

ent.” Han ble nominert til Gullpalmen på filmfestivalen i Venezia. 

2 mars 

tirsdag 

1200-1300 

F 

foredrag 

Lydoverfølsomhet 

Foredrag av audiopedagog / konsulent Guri Engernes Nielsen som jobber hos 

Rådgivningskontoret for hørselshemmede. Gratis. 

2 mars 

tirsdag 

1700-1900 

M+B 

møte + 

bistand 

Tinnitus- & meniere-kafé 

Se beskrivelse på side 11. 

9 (?) mars 

tirsdag 

1130-1400 

K 

kurs 

Fransk øvet 2 

6 tirsdager. Oppfølging av trinn 1. Lærer: Karin Lobben Smaaland. Pris: 500 for 

medlemmer, 900 for andre. 

12 mars 

fredag 

1430 

O 

omvis-

ning 

Besøk på Norges Musikkhøgskole  

Slemdalsvn. 11. Knut Olseng: ”Prestasjonsangst. Hvorfor blir vi nervøse? Hva skjer inne 

i oss? Hva kan vi gjøre med det?” I tillegg får vi en eksklusiv omvisning ”bak kulissene” 

i Musikkhøgskolens lange hus. Restauranten er åpen for enklere servering. Bindende 

påmelding innen 8. mars, tlf 22 55 73 58 (man-tors kl 11-14). 

16 mars 

tirsdag 

1215-1400 

eller 

1415-1600 

K 

kurs 

TSS (tegn som støtte til tale) - Viderekommen 1 

Passer for både erfarne og kvikke nybegynnere. Myntet på både hørselshemmede og 

nærpersoner. Mer info: side 9. Varighet: 6 tirsdager (men ikke uke 13 og 14). Pris: 600 

for HLF-medlemmer og pårørende, 1.000 for andre. 

OBS! Oppgi hvilket klokkeslett som passer best, og hvilket som ikke passer. 

16 mars 

tirsdag 

1415-1600 

og / eller 

1215-1400 

K 

kurs 

Munnavlesning - Viderekommen 1 

Myntet på hørselshemmede som gikk nybegynnerkurset. Mer info: side 9.  

Varighet: 6 tirsdager (men ikke uke 13 og 14). Pris: 600 for HLF-medlemmer og på-

rørende, 1.000 for andre. 

OBS! Oppgi hvilket klokkeslett som passer best, og hvilket som ikke passer. 
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16 mars 

tirsdag 

1800 

M 

møte 

Hyggekveld i Inkognitogt. 12 

Anledning til å ta hørselstest så langt vi rekker. Hørsels-og tinitus-likemenn hjelper til. 

Alle ons-

dager 

1100-1400 

B 

bistand 

Veiledningskontoret 

Hjelp for høreapparatbrukere. Åpent hver eneste onsdag. Mer info: s 11. 

17 mars 

onsdag 

1200-1600 

M 

møte 

Seniortreffen 

Prosjektkoordinator i HLF, Steinar Birkeland: "Hvordan jobber HLF sentralt for å 

fremme hørselshemmedes saker i samfunnet". Se også generell beskrivelse av Senior-

treffen på side 11 og 17. 

24 mars 

onsdag 

 

M 

møte 

Åpent møte i Groruddalen 

Mer info på HLF Groruddalens egne sider lenger bak i bladet (s. 21). 

25 mars 

torsdag 

1800 

F 

film 

FILM: Catch me if you can (USA 2003) 

Regi Steven Spielberg. Filmen er basert på en sann historie om en av Amerikas største 

bløffmakere. Leonardo DiCaprio spiller hovedrollen Han forfølges av FBI agenten Tom 

Hank. Rene katt og mus leken. Filmen slutter på en helt uventet måte. Var det slik også i 

virkeligheten? DiCapio ble Oscar nominert for sin tolkning. 

31 mars 

onsdag 

1100-1400 

B 

bistand 

Veiledningskontoret 

Hjelp for høreapparatbrukere. Åpent selv om det er "rompåske". 

Åpent hver eneste onsdag. Mer info: s 11. 

  Påske 

6 april 

tirsdag 

1700-1900 

M+B 

møte + 

bistand 

Tinnitus- & meniere-kafé 

Se beskrivelse på side 11. 

8 april 

torsdag 

1730-2030 

K 

kurs 

Tinnitus og lydoverfølsomhet 

4 torsdager. Datoer: 8/4, 15/4, 22/4,    6/5. 

Se beskrivelse på side 9. Lærer: mobil/sms 400 48 393. 

Pris: 600 for HLF-medlemmer, 1.000 for andre. 

12 april 

mandag 

1400-1600 

K 

kurs 

Turistspansk 

8 mandager. Nivå: oppfrisking (nybegynner / litt øvet). Se beskrivelse på side 2. Lærer: 

Astrid Hernholm. Pris: 500 for HLF-medl, 900 for ikke-medl. Lærebok (Mundos 1) 

tilkommer. Tidspunkt kan flyttes til kveldstid dersom ønskelig. 

15 april 

torsdag 

1100-1430 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 1 

Beskrivelse: s 10. Varighet: 4 torsdager. 3 timer pr gang, men avbrutt av 30 min lunsj 

(ta med mat selv) i tillegg til småpauser. Datoer: 15/4, 22/4, 29/4, 6/5. 
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Alle ons-

dager 

1100-1400 

B 

bistand 

Veiledningskontoret 

Hjelp for høreapparatbrukere. Åpent hver eneste onsdag. Mer info: s. 11. 

17 april 

lørdag 

1100 

(går over 3 

forskjellige 

ukedager) 

K 

kurs 

Lær å se 

OBS! Strekker seg over 3 forskjellige ukedager: 

Lør 17/4 kl 1100-1400: "Først var bildet". Vi starter med å se gjennom kameraøyet. Ta 

med eget kamera! 

Tors 20/4 kl 1500-1800: "Et øye på hver finger". Besøk hos NRK dekoravdelingen, 

verkstedene, studio, også nyhetsstudio, kostyme- og rekvisittlagrene. 

Man 26/4 kl 1100-xxxx: "Å lære å se". Besøk hos Olav Mosebekks tegneskole. 

Pris: Egenandel ca. kr. 130.-  for 4 x 3 timer. Maks 10-12 deltagere. 

Bindende påmelding innen 9. april. Mer info: s 21 og Grethe Hejer tlf 22 49 34 99. 

19 april 

mandag 

1430-1800 

K 

kurs 

Internett senior - trinn 3 

Beskrivelse: s 10. Varighet: 4 mandager. 3 timer pr gang, men avbrutt av 30 min lunsj 

(ta med mat selv) i tillegg til småpauser. Datoer: 19/4, 26/4, 3/5, 10/5. 

21 april 

onsdag 

1200-1600 

M 

møte 

Seniortreffen 

Oslo Seniorklær v/ Marianne Haakonsen: Visning og salg av merkevarer. Se også 

generell beskrivelse av Seniortreffen på side 11 og 17. 

24 april 

lørdag 

1100 

T 

tur 

Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden 

Bindende påmelding. Se beskrivelse på HLF Oslo Syd sine sider lenger bak i bladet 

(s.19). 

28 april 

onsdag 

1800 

M 

møte 

Åpent møte i Groruddalen 

Mer info på HLF Groruddalens egne sider lenger bak i bladet (s. 21). 

29 april 

torsdag 

1800 

F 

film 

FILM: Amadeus (USA 1984) 

Regi Milos Forman. Også denne filmen drives fremover i stort tempo. Tom Hulce er 

Mozart. Hans uanstrengt kreative prestasjoner står høyt over de enkle komposisjonene til 

hans sjalu rival Salieri. Overdådige opptaksteder, tidsriktige detaljer og Mozart’s udøde-

ligemusikk, gjør denne filmen til en stor opplevelse på flere plan. Den ble da også beløn-

net med 8 Oscar: for beste film, regi, manus, mannlig birolle (Salieri), scenografi, kosty-

mer, sminke, lyd. Nominert til Oscar ble Tom Hulce, foto og klipp. 

4 mai 

tirsdag 

1700-1900 

M+B 

møte + 

bistand 

Tinnitus- & meniere-kafé 

Se beskrivelse på side 11. 

5 mai 

onsdag 

1830 

T 

tur 

Rusletur på Kampen sammen med Kampen Historielags guide 

Turen starter kl. 1830 i Kampen park ved statuen "En Svømmer". Se nærmere beskriv-

else på Oslo Nord-Østs egen side lenger bak i bladet (s. 18). 
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Alle ons-

dager 

1100-1400 

B 

bistand 

Veiledningskontoret 

Hjelp for høreapparatbrukere. Åpent hver eneste onsdag. Mer info: s 11. 

8 mai 

lørdag 

0830-1900 

T 

tur 

Ut i det blå - til Finnskogen 

Heldagstur via Charlottenberg med storsenter og handlemuligheter. Så venter repu-

blikken Finnskogen! En eventyrlig opplevelse. Pris kr. 415.- innkludert ekte finne-

middag på det gamle gårdstunet Mattisplass. Deltagerantallet begrenset til 49. Les mer 

på HLF Oslo Vests sider bak i bladet (s. 20). Bindende påmelding innen 4.mai. 

11 mai 

tirsdag 

1200-1300 

F 

foredrag 

Tinnitus 

Foredrag av audiopedagog / konsulent Karina McGlade-Grando som jobber hos 

Rådgivningskontoret for hørselshemmede. Gratis. 

17 mai 

mandag 

1200-1600 

S 

samvær 

17.mai - Åpent hus 

Sliten og kaffetørst etter barnetogene? Stikk innom Inkognitogt 12 for kaffe, kaker, 

boller og brus. Fri entré, men litt for mat og drikke. Velkommen! 

19 mai 

onsdag 

1200-1600 

M 

møte 

Seniortreffen 

Lektor Marlene Micki Longum: "Latter sprenger grenser". Se også generell beskrivelse 

av Seniortreffen på side 11 og 17. 

26 mai 

onsdag 

1800 

M 

møte 

Åpent møte i Groruddalen 

Mer info på HLF Groruddalens egne sider lenger bak i bladet (s. 21). 

27 mai 

torsdag 

1800 

F 

film 

FILM: De dødes tjern (Norge 1958) 

Regi Kåre Bergstrøm. ”Filmatiseringen av en av Norges beste kriminalromaner, skrevet 

av André Bjerke, har blitt en klassiker i norsk filmhistorie. Av den ganske sofistikerte 

psykologiske thrilleren klarte Kåre Bersgtrøm å lage en både morsom og krypende nifs 

film, som fremdeles evner å nagle tilskueren til kinosetet i frydfull uhygge.” André 

Bjerke er selv med på rollelisten sammen med Henny Moan, Henki Kolstad, Bjørg 

Engh, m.fl. Henny Moan introduserer filmen. 

28 mai 

fredag 

1430- 

O 

omvis-

ning 

Klokkespillkonsert 

med foredrag og omvisning i Uranienborg kirke ved Laura Marie Levorsen Ryeslåtten. 

Kirken har et av landets beste klokkespill med 34 klokker som ble innviet i 2004. Orien-

tering med lysbilder om klokkene i tårnet. Omvisning i tårnet, inntil 12 – 15 personer. 

Det blir ”smaksprøver” av klangbildet fra klokkespillet. For hørselshemmede er det en 

stor opplevelse å skru av høreapparatet, stå nær klokkene i tårnet og føle vibrasjonene og 

lydtrykket mot kroppen. Vi avslutter dagen i Inkognitogaten’s lille hage med mat og 

drikke i sommerens tegn. Kr. 75.-  Bindende påmelding innen 25/05. 

1 juni 

tirsdag 

1700-1900 

M+B 

møte + 

bistand 

Tinnitus- & meniere-kafé 

Se beskrivelse på side 11. 
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Kurs 
 

 Munnavlesning 

Spionopplæring??? 
Nei, slett ikke - kun munnav-

lesningskurs for vår egen del. 

Har du problemer med å høre 

hva som blir sagt når mange er 

samlet? Det er nemlig vårt pro-

blem, og derfor gikk vi på kurs 2 timer hver tirsdag i 

høst. Kostbart? Slett ikke. Dessuten er vi en trivelig 

liten gjeng - kun 7 stykker. Til våren fortsetter vi, for 

dette vil vi bli gode på !!! 

Ivrig kursdeltaker 

Nybegynner 
For tunghørte men også pårørende, da det blir en del 

fokus på generelle samtale-utfordringer. Oppstart i 

slutten av januar. 

Viderekommen 1 
For tunghørte som har gått nybegynner-kurset eller som 

har lagt merke til at de ser mye på munnen til folk de 

snakker med. Oppstart i mars. 

Viderekommen 4 
For deg som gikk på vk. 3 i høst, eller som vet at du har 

veldig stor hjelp av å se munnen til den som prater. 

Varighet: 12 tirsdager a 2 timer. Lærer tilstedehver 3. 

gang. Fremmøte med tilrettelagte oppgaver og trening 

de gangene lærer ikke er tilstede. 

 

Felles detaljer 
Lærer er audiopedagog Solveig Storo, mobil/sms  

476 38 007. Se aktivitetsplanen for datoer og detaljer. 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs. 

 

Tegn som støtte 
Tunghørte som prater med hverandre i støyende om-

givelser, har stor nytte av tegn som støtte (TSS) for å 

tydeliggjøre den muntlige kommunikasjonen. 

Hos oss kan du lære TSS av audiopedagog Solveig 

Storo, mobil/sms 476 38 007. Nybegynner starter i 

slutten av januar, og viderekommen i midten av mars. 

Se aktivitetsplanen og www.hlfoslo.no/kurs. 

 

Tinnitus og lydømfintlighet 
Hva gjør at dette kan være så voldsomt plagsomt? 

Hvilke typer behandling kan hjelpe de fleste? Hva kan 

du gjøre selv? Vi går i dybden, men bruker lettfattelig 

hverdagsspråk. Varighet: 4 kvelder a 3 timer (spredt 

over 4 uker). Foreleser: Stein Thomassen, forfatter av 

boken "Selvhjelp ved tinnitus - Hvordan mestre plag-

som øresus".  

Les mer i aktivitetskalenderen og på www.hlfoslo.no/

kurs/tinnitus, eller mobil/sms 400 48 393. 

 

Avspenning 
Litt annerledes enn de fleste tenkte seg. Slik kan vi opp-

summere høstens avspenningskurs. Bakgrunnen for 

kurset var at mange tunghørte anstrenger seg både fys-

isk og mentalt for å følge med i samtaler og blir ofte 

mer anspent enn andre. 

I tillegg til fysiske og mentale avspenningsøvelser tok 

kurset for seg såkalte automatiske tanker som er viktig i 

sammenheng med situasjoner som gjør oss anspente. 

Ved å øve på å tenke i andre og nyttigere tankebaner, 

kan vi lettere unngå å bli anspente. Flere av deltagerne 

syntes dette var både interessant og nyttig. 

Interessen for avspenning var imidlertid såpass liten at 

vi ikke setter opp nytt kurs med det første. 

9 juni 

onsdag 

0930 

T 

tur 

Seniortreffen - dagstur 

Dagstur. Rundtur i "Stomperudbygda" bl.a. med tur på den dampdrevne museumsjern-

banen "Tertitten" som åpnet i 1896. 550 kr. Bindende påmelding. Les mer på side 17. 

15 juni 

tirsdag 

1800-2100 

S 

samvær 

Sommer- / hage-fest 

Suksessen fortsetter. 100 kr. pr pers. Vi spanderer reker og mineralvann. Ønsker du vin 

eller øl, tar du med selv. Velkommen! 

http://www.hlfoslo.no/kurs
http://www.hlfoslo.no/kurs
http://www.hlfoslo.no/kurs/tinnitus
http://www.hlfoslo.no/kurs/tinnitus


 Internett for seniorer 
Vi har kurs på forskjellige nivåer. Velg det 

som passer for deg. Maks 6 deltakere. Vi 

går rolig frem, og vi fokuserer bare på det 

vesentlige. Alt vises på lerret, og hver del-

taker bruker egen PC. Teleslynge og tydelig prating. 

De 12 deltakerne på høstens kurs var så fornøyd at de 

nesten ikke hadde fravær (kun 6%). 

Lærer: Stein Thomassen, tidl. dataingeniør, mobil/sms 

400 48 393, kurs@hlfoslo.no. 

Pris: 600 for HLF-medlemmer og pårørende, 1.000 for 

andre. Forutsetter bruk av egen PC (har du ikke, kan du 

få låne for 40 kr pr gang). 

Dato og klokkeslett: se aktivitetskalenderen. 

Mer info: www.hlfoslo.no/kurs. 

Trinn 1 
Du lærer grunnleggende bruk av tastatur, mus / peke-

plate, startmeny, vinduer, skriving, internett-surfing og 

epost (inkl vedlegg). 

Trinn 2 
Drilling av trinn 1 slik at det sitter skikkelig. Pluss 

enkelte nye ting, f.eks. bestille kinobilletter og finne 

frem rutetabeller. Etter trinn 2 skal du være selvhjulpen 

når det gjelder å surfe og søke på internett og skrive 

epost med vedlegg. 

Trinn 3 
Stikkord: nettbutikk, nettbank, informasjonssøking, 

diskusjonsforum, nedlasting, organisere bilder og doku-

menter i mapper, minnepinne, lagre / brenne på CD. 

Mange øvingsoppgaver. Tempoet er nå litt høyere, så 

du må beherske mus / pekeplate skikkelig. 

 

Lær å se 
Når hørselen begynner å svikte, skal det være smart å 

trene opp synet. Til å se. For enkelte yrkesgrupper faller 

det naturlig  å bruke øynene. Med et eneste blikk kan de 

øyne en situasjon, en atmosfære. Og de kan mer enn de 

fleste av oss glede seg over en ”grå” fjellvegg – for den 

er jo ikke bare grå! Det er et utall farver i en grå stein. 

Hvordan skal man lære seg å bruke SYNET? Kanskje 

starte med kurs i TEGN SOM STØTTE FOR TALE? 

Eller gå på MALERKURS – da blir man mer oppmerk-

som på detaljene. 

Enklest er det å prøvestarte hjemme: ”Tegn inngangs-

partiet av huset du bor i. Helst når du er borte hjemme-

fra. For lett? Da kan du ta med resten av fasaden” – sa 

professoren i kunsthistorie til sine ferske arkitektstu-

denter.  Mens han selv tegnet katedralen i Rheims med 

hvit kritt på den store, sorte tavlen. Ned til minste 

detalj. Uten fuskelapp. 

Vi setter opp kurset Å lære å se 17. april. Mer info i 

aktivitetskalenderen. 

 

Spansk 
Et kurs for nybegynnere og et for øvede. Dessuten et vi 

kaller turistspansk. Les mer i aktivitetskalenderen.. 

 

Fransk 
Vi har kurs på trinnene Øvet 1 og Øvet 2. Dessuten et 

som går på å lære om fransk kultur og språk. Les mer i 

aktivitetskalenderen på s 2-5. 

Sa va! 
Pour le moment nous sommes 6 personnes dans le 

groupde francais (une personne est actuellement en 

France). Nous avons plusieurs activités dans notre 

classe. Nous suivons deux livres nommeés "Avec 

Plaisir". Ils sont pour un degré supérieur. Nous lisons 

des textes (préparés et non préparés) que nous 

traduisons et discutons. 

Le dialogue entre le professeur et les élèves, et entre les 

élèves eux-mêmes, est un élément important. Ce 

dialogue comprend par exemple les événements actuels 

et en Norvège et en France. La culture et l'histoire 

francaises sont aussi parmi nos thèmes. Pour nous, qui 

sont durs d'oreille, un petit groupe est trés avantageux. 

Pour terminer, nous sommes heureux d'avoir un 

professeur de lycée en francais, tres inspirante. Elle a 

vecu 7 ans en France et connaît le pays trés bien. 

Berit, Lill, Grethe, Sissel, Grete, Otta 

 

Litteratur 
Se s 2 i aktivitetskalenderen. 

 

Oslos museer og slott 
Se i aktivitetskalenderen (mars). 

 

Billedvev 
Vi har kurs på flere nivåer og med forskjellig fokus. Se 
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aktivitetskalenderen på side 2 og 5, og beskrivelse 

nedenfor. 

Billedvev - 1 
Hver tirsdag klokka 1000 møtes vi til billedvevkurs i 

Inkognitogaten. 

 

Her ser du Torbjørg og Ragnhild i arbeid på kurs-

rommet. På veggene er det utstilt arbeider som kurs-

deltakerne har laget. Tida går fort i hyggelig lag, vi 

vever og koser oss, og kaffepausen er noe alle ser fram 

til. 

Har du lyst til å være med? Det er plass til flere. 

Vi starter opp med nytt kurs 12. Januar 2010. Det går 

over ti ganger og varer fra klokka 1000- 1430. I tillegg 

har vi en utflukt til en utstilling. 

Du kan være nybegynner eller kunne litt. HLF har vev 

du kan låne til å begynne med. Medlemspris kr. 500,-. 

Ta kontakt med Ada Spæren tlf. 22 44 68 94 eller lærer 

Torunn Syversen 916 05 867. 

Billedvev - 3 
Høyt faglig-teoretisk innhold. Ca 1 gang pr mnd. 

Lærer: Hilde Solheim Pettersen. Mer info: s. 5. 

 

 

Aktiviteter 
 

Veiledningskontoret 
Hver eneste onsdag kl 1100 - 1400 i perioden 13/1- 

16/6. En hørselshjelper er tilstede i Inkognitogt og vil 

med sin skolerte brukerkunnskap kunne hjelpe deg med 

høreapparatene dine samt gi informasjon om de fleste 

hørselsrelaterte forhold. Ikke nødvendig å avtale tid på 

forhånd. Velkommen! 

 

Foreldre? 
Ta en titt på side 22! 

Ungdom / ung voksen? 
Ta en titt på side 23! 

 

Seniortreffen 
Den tredje onsdagen i måneden. Entré kr 50.-. Fra kl 

1200 til 1600. Foredrag. Teleslynge. Enkel servering. 

Hørselshjelper til stede. Salg av batterier. Se også s 17. 

 

Tinnitus- & meniere-kafé 
Samtaleforum / støttegruppe for rammede. Den første 

tirsdagen i måneden (men ikke i januar og juli) fra kl 

1700 til 1900. Gratis. 

 

 Filmvisning 
Hver siste torsdag i måneden. Entré 

kr 30.-. Starter kl 1800. Lyd både via 

høyttalere og teleslynge. Enkel ser-

vering etter visningen. 

 

Fra King til Obama - litt 

kultur i hverdagen. 
Denne gangen samlet HLF OSLO VEST oss til en 

lørdagsutflukt til gamle Vestbanen, nåværende  Nobels 

Fredssenter, for å se den 

kritikerroste utstillingen 

"Fra King til Obama." 

En ung mannlig guide 

med en stemme og så 

distinkt tale at vi ikke 

savnet høreutstyr, ledet 

oss gjennom bygningen. 

Vi fikk høre hvordan 

Martin Luther King jr. og borgerrettskampen på 60-

tallet banet veien for Barack Obamas historiske 

valgseier i 2008. 

Her var fotogafier av samtlige fredsprisvinnere, filmer 

og musikk. 

Vi fikk et foredrag om Alfred Nobels liv og hans testa-

mente som jo ligger til grunn for Fredsprisen.Om det 

spesielle fra testamentet som sier at Fredsprisen skal 

deles ut i Oslo, mens alle de andre Nobelprisene blir 

utdelt i Stockholm. 



Ergoterapeuter, hjemmesykepleiere og hjemme-

hjelpere gjør sikkert så godt de kan, men må rekke 

over flest mulige på en strevsom dag. Det er ikke å 

forvente at de skal ha kunnskap, men ikke minst tid 

til å sette seg ned hos den enkelte. Hvor mange 

ganger opplever de at den besøkte ber dem 

"glemme" gulvvasken og i stedet sette seg ned til 

en kopp kaffe og en prat! 

Våre likemenn skal ikke trenge seg på noen. Av 

den grunn må lagene bare gjøre oppmerksom på at 

de står til disposisjon. Et fåtall rent prosentvis, 

oppsøker mulighetene på Rådgivningskontoret 

eller vårt møtested i Inkognitogt. 12. Man skal 

heller ikke se bort fra at mange har gitt opp "å 

gjøre noe med det", basert på dårlige erfaringer fra 

tidligere. 

Fylkeslaget har stått til disposisjon for sykepleier-

skoler, skoler med helsefag og også sykehjem, der 

erfaringen med likemennenes kunnskaper har vært 

positive. Nå viser det seg at Sosialdepartementet 

ikke uten videre godtar at innsatsen kan honoreres. 

Først skal likemannen dokumentere besøket på 

eget skjema. Det skal inneholde navnet på den be-

søkte, adressen, hvor lang reiseavstand og med 

hvilket kommunikasjonsmiddel som brukes. Der-

etter skal årsaken til besøket forklares, med oppgitt 

tidsforbruk. Dernest helst den besøktes underskrift

(!) Da innføres et byråkrati som vi som frivillig 

organisasjon ikke er tjent med. Skjemaveldet redu-

serer spontaniteten til en hørselshjelper/likemann, 

som gjerne tar et oppdrag eller to på sparket. 

Vi har det samme forholdet når våre forelesere 

etter invitasjon dukker opp på et sykehjem for å 

kurse hjelpepleierne i enklere vedlikehold av 

hjelpemidler, og når de må sørge for autorisert 

reparasjon/fornyelse. Hvordan snakke med (ikke 

til!) medmennesket med kun en liten hørselsrest. 

Tilbakemeldingene på kursene har vært positive. 

Så kommer en eller annen ”etat” og krever at slik 

kursing ikke må foregå uten at en med pedagogisk 

utdannelse går god for kursingen! Vi har altså 

valget mellom å la være å bistå, eller å lete etter 

”pedagurker” som er disponible. 

Skal vi le, eller gråte? 

Jarl Frode Bech 
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Etter omvisningen var veien kort inn til Pascals "Café 

de la Paix", med sin anerkjente kakebuffet. Her ble vi 

sittende en god stund og koste oss med kaker og kaffe 

før vi dro videre. Selv valgte jeg en spasertur langs 

Aker Brygge i den lune høstluften.  

Slike "ekskursjoner" tar vi 

gjerne om igjen. Vi mennesker 

lever jo som kjent ikke av brød 

alene, vi trenger litt kultur og-

så. Derfor er også de måned-

lige filmaftener, torsdags-

filmene, et must. Ikke minst 

fordi de følges opp med litt 

kaker o.a. i tillegg til det dag-

lige brød. 

En stor takk til Grethe for slike initiativer! 

En deltaker 

 

Høstens Aksjonsdager 
En varm takk til de mange medhjelperne som medvirket 

til at høstens Åpent hus (også kalt Aksjonsdagene) ble 

vellykket. Og til arrangementsgeneralen Grethe Hejer. 

Du har sikkert lest omtalen i bladet Din hørsel allerede. 

Innsamlingen til nystartede Oslo Foreldreforening ga 

ca 2.800 kr. Mange takk til giverne! 

 

17.mai  &  Sommerfest 
Det er blitt tradisjon å møtes i Inkognitogt 12 på 17.mai 

etter barnetogene for kaffe og noe å bite i. Det samme 

gjelder Sommerfesten med reker og loff i begynnelsen 

av juni. Er været fint, sitter vi ute på hageflekken vår. 

Tidspunkt: se s 8-9. Hjertelig velkommen! 

 

 

Annet 
 

Hørselshjelpernes dilemma 
Det er ikke til å komme forbi at våre hørselshjelp-

ere/likemenn har kunnskaper som det offentlige 

ofte har glede av. Hjemmebesøkene har vist at det 

sitter mange glemte mennesker, hvis eneste kon-

takt med omverdenen er dersom de er så heldige å 

ha den kommunale hjemmetjenesten på besøk. 

HØRELUREN 



9788205280793): Første norske fagbok om tinnitus/

øresus som er basert på oppdatert faglig kunnskap, 

både nasjonal og internasjonal, samt flere års klinisk 

erfaring fra tinnitusbehandling i Norge. Boken 

omhandler mulige årsaker til tinnitusutvikling, 

forekomst, diagnostisering og behandling. 

 Dr. Stephen Nagler's tinnitus-bok - du kan over-

vinne din tinnitus (isbn 9788292937020): Stephen 

Nagler er kirurgen som fikk hylende tinnitus, 

gjennomgikk TRT-behandling, omskolerte seg, 

startet tinnitus-klinikk, og ble sjef for den 

amerikanske tinnitusforeningen. I boken preenterer 

han et klokt og oversiktlig bilde av plagsom tinnitus 

og hyperakusis. Både virkemåte og behandling 

belyses godt. 

 Nyttige bøker 
Tro det eller ei, det finnes bøker som 

er myntet på folk som oss. Løp til 

bokhandleren og ta en titt på noen av 

disse. På biblioteket finner du sikkert 

enda flere. 

 Kan døve bli hørende? En 

kartlegging av de hundre første barna med 

cochleaimplantat i Norge. (isbn 9788274772144): CI 

har på kort tid endret døve barns mulighet til å 

oppfatte tale radikalt. Økt taleoppfattelse har blant 

annet medført økt mulighet til deltakelse i samfunnet, 

personlig, sosialt og med henblikk på utdannelse og 

yrkesliv. Boken er basert på studie Ona Bø Wie har 

gjennomført. 

 Uten hørsel? En bok om hørselshemming (isbn 

9788245002379): Tar for seg oppvekst og voksenliv 

for døve, tunghørte og døvblitte før og nå, og 

reflekterer over hva som er viktig og uviktig for 

selvutvikling, trivsel og deltakelse i skole og 

samfunn. 

 Øre-, nese-, halssykdommer - en kortfattet innføring 

(isbn 9788205303423): Forfatteren har prøvd å 

tilpasse sykdomslæren til de problemer 

allmennpraktikeren møter i sin hverdag i form av 

symptomer, årsaker, diagnostikk og behandling av de 

vanligste sykdommene i øre-, nese- og halsområdet. 

 La hendene snakke! Ordbok i tegnspråk (isbn 

9788203246227): En ordbok med 2500 ord. Tar ut-

gangspunkt i det som skjer på skolen, hjemme, på 

fritiden, i ferier osv. Hvert ord er illustrert med en 

tegning som viser hvordan tegnet skal utføres. Boken 

er først og fremst laget for døve barn og deres 

familie, venner, lærere og medelever. 

 Tegn som språk - en antologi om tegnspråk (isbn 

9788205358287): Hva er norsk tegnspråk? Et full-

stendig språk på linje med norsk, engelsk og swahili? 

Bare døve som bruker tegnspråk? Likt over hele 

verden? Hvordan skiller tegnspråk seg fra talespråk? 

Vil cochlea-implantat gjøre tegnspråk overflødig? 

Mulig å oversette Peer Gynt til norsk tegnspråk? 

 Selvhjelp ved tinnitus - hvordan mestre plagsom 

øresus (isbn 9788292937037): Lær hvordan plagsom 

øresus kan takles. Boken er myntet på deg som lider, 

pårørende, og ansatte i helsevesenet. Den bruker et 

lettfattelig hverdagsspråk men går likevel i dybden. 

Og i dybden må du når det gjelder plagsom tinnitus. 

 Tinnitus - årsaker, diagnose og behandling (isbn 
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TRENGER DU HJELP MED HØRE-

APPARATENE? 

Det er hjelp å få! 

Hørselshjelper Dan Erik Løvås betjener 

Veiledningskontoret i Inkognitogt. 12 

hver onsdag klokken 11:00 - 14:00 

i perioden 13. januar - 16. juni 

En hørselshjelper vil med sin skolerte bruker-

kunnskap kunne hjelpe deg med høreapparatene 

dine samt gi informasjon om de fleste hørsels-

relaterte forhold. 

Her følger noen eksempler på en hørselshjelpers 

arbeidsområder: 

 Hvordan få øreproppen/høreapparatet på riktig 

plass i øret 

 Hvordan rengjøre øreproppen/høreapparatet 

 Hjelp til å bytte slanger, filter 

 Gi gode tips om hvordan man gradvis venner seg 

til å bruke høreapparatet 

 Gi informasjon om grunnleggende rettigheter 

 Gi informasjon om varslingshjelpemidler som 

ringesignal med lyd/vibrasjon m.m 

 Gi informasjon om hvilke offentlige instanser 

innenfor hørsel som kan hjelpe deg 

 En hørselshjelper kan også komme på hjemme-

besøk 

 All hørselshjelp er gratis! 

 Hørselshjelperen har taushetsplikt 

 

Vel møtt! 



hjelper det ikke alltid med erfaring når den tilhører en 

gammel kontekst. 

Min egen holdning og livsinnstilling kan også sette sin 

kulør på erfaringene. Har jeg innstillingen at høreappa-

ratet bare piper og er til liten nytte i øret, vil erfaringen 

bare bekrefte dette. Apparatet blir liggende i skuffen og 

jeg er fastlåst i min egen erfaring. 

Det er viktig å lytte til andres erfaringer og sammen-

ligne med sine egne. Da kan man dra lærdom på et 

bredere grunnlag. Derfor er 

nettverks-grupper der man 

møter andre mennesker med 

erfaring fra det å være hørsels-

hemmet, en god form for 

rehabilitering. 

 

Selvfølelse 
Kompetanse betyr også at jeg 

har god selvfølelse. Selvfølelse 

hører sammen med slike ting 

som selvinnsikt og selvtillit. 

Det dreier seg om å finne sin 

innerste kjerne og identitet. Det 

kan være både krevende og ikke alltid uten smerte. 

Vanskelig dessuten, for vi har alle et sentrum av stillhet 

omgitt av taushet. 

God selvfølelse er en balansegang mellom tro på seg 

selv og selvsentrert fortreffelighet. Jeg vil formulere det 

slik: den som demonstrerer over-dreven selvsikkerhet, 

grenser til skråsikker uvitenhet. 

Kommunikasjon 
Å være kompetent betyr at jeg har god kommu-

nikasjonsevne. Den gode samtalen vet vi kan inneholde 

mange elementer. Det kanskje viktigste er at jeg er 

tilstedeværende med meg selv og bekrefter det gjennom 

en ekte væremåte uten maske og innøvde replikker. 

Lytting som vanligvis anses som en passiv handling, 

må være aktivt hjelpsom, ja nesten krevende i 

betydning utfordrende uten å klatre over den andres 

gjerde eller trenge seg inn. Og ikke tenke på hva jeg 

selv skal si når den andre er ferdig, det er ingen debatt 

hvor det er om å gjøre å ha rett og forsvare mine 

meninger. 

En god samtale innbyr til å si noe ubeskyttet, til å være 

prøvende. Den gode samtalen har ingen skrevne 

replikker, ingen påtrengende nysgjerrighet, men en 

forsiktig og vennlig interesse som venter på den rette 

tid og anledning når man blir invitert inn på den andres 

arena. 
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Hva er kompetanse? 
HLFs visjon er at vi skal gjøre hverdagen enklere for 

landets hørsels-hemmede. Dette skal vi oppnå ved å bli 

en organisasjon som det lyttes til i Norge på rehabili-

tering. For det forebyggende arbeidet er visjonen at alle 

innbyggere skal ha et bevisst forhold til hørsel og støy. 

Skal vi lykkes i dette er vår kompetanse et helt sentralt 

og kritisk avgjørende område. Uten kompetanse hos 

tillitsvalgte og 

medlemmer vil få 

lytte til oss, og 

anstrengelser til 

bevisstgjøring om 

forholdet mellom 

hørsel og støy blir 

meningsløs. Som 

en følge av dette 

blir spørsmålet: 

hva menes med 

kompetanse? 

 

Kunnskap 
Kunnskap om årsak og virkning til hørselshemning er 

kjernefeltet, både når det gjelder forskning, rehabili-

tering og forebyggende arbeid. Kunnskap er også en 

viktig forutsetning for å mestre sitt hørselsproblem 

eksempelvis for tinnitus- og minierèr-rammede. Her 

kan man virkelig bruke det litt forslitte uttykket “kunn-

skap er makt”. Makt over sin situasjon. 

Informasjons- og kursvirksomhet i HLFs regi er vel-

renommert. Og her får vi ikke glemme de kvalitets-

rettede innsatser som HLFs likemenn gjør. 

Ferdighet 
Ferdighet har med dugelighet å gjøre. Ferdighet oppnås 

gjennom læring og øving. I møte med hørselshemmede 

er det forbausende mange som ikke engang kan sette 

sine høreapparater på plass og langt mindre stelle og 

rengjøre dem. Selv det å bytte batterier kan for en del 

nybegynnere være til bekymring. 

Erfaring 
Erfaring er en vei til kunnskap - men mest på det 

pratiske planet. Innen mange yrker er praktisk erfaring 

en uvurderlig nødvendighet for å oppnå kompetanse og 

i visse tilfeller også autorisasjon.  

Vi som tilhører den eldre generasjonen betrakter ofte 

erfaring som en “trotjener” som overskygger nyvunnet 

kunnskap. Men innen områder med rask utvikling 

HØRELUREN 

Hilsen fra Valgkomiteen i  

Oslo Fylkeslag av HLF 

Året 2010 nærmer seg raskt, og med det følger 

årsmøtene ... 

Er det noen som er interessert i å være med i sty-

re og stell? Vi trenger deg så gjerne! Valgkomiteen 

ønsker positiv velvilje og tilbakemelding fra deg! 

Hilsen Valgkomiteen for Oslo Fylkeslag av HLF 

Borghild Bergseth, tlf 22 67 20 57 

Ragnhild Thorp Thoresen, tlf 22 21 30 28 

Kirsten I. Feragen, E-mail: kirsten.feragen@dnbnor.no 



tegnspråk. Vi tellet ikke de opptredende, men det syntes 

som de fleste av skolens 59 elever var med på scenen.  

Til slutt bød skolen på deilig ”fingermat” til alle opp-

tredende og deres gjester. 

Vi voksne hørselshemmede av den eldre garde er glade 

og takknemlige for at Oslo-skolen i dag har slikt et 

praktfullt, tilrettelagt skoleanlegg for hørselshemmede 

barn, med entusiastiske og kunnskapsrike ansatte. 

Ingrid Tvedt Evensen 

 

På skolebenken igjen? 
"Har du hørselsrelaterte spørsmål, ta gjerne kontakt 

med ditt nærmeste lokallag..." står det bak på en brosjy-

re fra HLF. Et viktig punkt i HLFs nye satsing på å bli 

mer synlig og respektert, er at HLF skal oppfattes som 

det naturlige stedet å få svar på hørselsrelaterte spørs-

mål. For å lykkes med dette, må tillitsvalgte og andre 

frivillige vite mer om viktige temaer som f.eks. hva 

som er skadelige lydnivåer, hvordan man beskytter 

hørselen, hvor man kan få hjelp for plagsom lydover-

følsomhet, osv. 

 

Slå sammen lokallagene? 
For ca 20 år siden ble Oslo Hørselslag delt opp i 4 lo-

kallag. I høst hadde styrene i de 3 lokallagene Vest, 

Nord-Øst og Syd et møte hvor de diskuterte om det 

kunne ha noe for seg å samle lokallagene igjen. Et vik-

tig spørsmål som ble stillet, var om organisasjonen 

egentlig er til for seg selv (de frivillige / tillitsvalgte) 

eller for medlemmene. Man forsøkte også å analysere 

om økonomiske tilskudd egentlig var større for 4 lokal-

lag tilsammen enn for ett samlet Oslo-lag og konklu-

derte med at det muligens kunne være en viss tilskudds-

fordel med 4-lags-ordningen. Når det gjaldt spørsmålet 

om 4 lokallagsstyrer fører til et rikere og mer slag-

kraftig miljø, pekte pilen i retning av at det var vansk-

elig å se noen slik effekt. Konklusjonen ble at det fore-

løpig ikke er gehør for sammenslåing. 

 

Er vi tøffe nok? 
Jeg har vært aktiv i HLF-sammenheng kun et par år og 

kjenner derfor ikke spesielt godt til hva organisasjonen 

opp gjennom tidene har utrettet når det gjelder hørsels-

hemmedes situasjon og anseelse i samfunnet. 

En svensk venn sa en gang til meg: "Vi hörselskadade 

 Hånden som metafor for kompetanse 
Hånden kan 

være et 

mangesidig 

symbol for 

den kompe-

tanse som 

HLFs tillits-

valgte og 

medlemmer 

bør besitte 

der de fem 

fingrene står for forskjellige kompetanseområder. 

Hånden er jo også den som de hørselshemmede må ty 

til når hørselen svikter. Men for at fingrene skal fungere 

behøves det blod og nerver, og det får holdninger og 

omsorg symbolisere. Omsorg er nettopp en av HLFs 

verdier. 

Kjell Tøn, lokallagsleder i HLF Oslo Vest 

 

Vetland skole, hvor er det? 
 Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 

ligger på Oppsal - i Østensjø 

bydel i Oslo. Skolen er en 

grunnskole for døve og tung-

hørte elever fra 1.-10.klasse. 

Vetland deler skoleanlegg med 

en ordinær 1-10 skole, Oppsal 

skole, og er "Tvillingskolen" 

sammen med Oppsal. 

Flott, nytt skoleanlegg åpnet 

Tvillingskolene Oppsal og Vetland har fått nytt skole-

anlegg etter flere års byggeaktivitet. Onsdag 11. nov-

ember 2009 ønsket ansatte og elever på Vetland for-

eldre, familie og andre samarbeidspartnere til omvis-

ning, forestilling og sosialt samvær. Tre HLF-med-

lemmer fra lokallaget Oslo Vest ble hjertelig mottatt i 

de nye lokalene av stolte lærere. De svarte villig på våre 

mange spørsmål om små grupper og opplæring, fokus 

på visuell kommunikasjon, teknisk utstyr, kort sagt alt 

vi lurte på om tilrettelegging av opplæring for tunghørte 

grunnskoleelever med særlige behov. Vi ble meget 

imponerte over lokaler og utstyr, men kanskje mest 

over den iver og interesse vi møtte hos de ansatte. På 

denne skolen må det være godt å være. 

Etter omvisningen gav elevene, både de nåværende og 

noen tidligere elever, en festlig forestilling. Det var 

blant annet dans, klovning, akrobatikk og diktlesning på 

15 HØRELUREN 
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är så redda för att visa fram vårt handikapp att vi inte 

vågar kräva nån ting. Vi är tillräckligt lyckliga med 

våra 87 TV-kanaler. Och vi som vill nåt mer, är nöjda 

med att träffas på vår idylliska bortgjömda ö och be-

sluta vad som är best: porslinstallrikar eller pappers-

tallrikar." Makan til frekkhet! Skulle vi liksom begynne 

å annonsere at vi hører dårlig? 

For 50 år siden var det ikke uvanlig å bli mobbet for 

bruk av briller. I dag briller en viktig del av imagen til 

mange av de "kule". Faktisk går en del med briller uten 

å ha dårlig syn. Og uten solbriller er man ikke mye 

barsk. Dette har visstnok skjedd uten offentlige "syns-

sentraler" og "øye-nese-øre"-leger. Og uten ventetid. Ja, 

til og med har folk vært villige til å bruke svært mange 

av sine egne tusenlapper på briller bare fordi det var 

plagsomt og slitsom å lese uten. 

Måtte vi få til samme utvikling for høreapparater! 

Så her sitter jeg å venter på at Apple skal lansere en rå-

lekker iAid.... 

Avtroppet fylkesleder Stein Thomassen 

 

Redaktøren takker  
Mange takk for meg! Det har vært 

spennende og givende å dreie litt på 

bladets fokus. Bak neste nummer vil det 

stå en ny redaktør. 

Fylkeslaget har flere ganger understreket at Høreluren 

skal formidle slikt som angår Oslo-medlemmenes 

hørselsutfordringer. Bladet skal bidra til at vi lettere 

takler vår hverdag. Fotball, matlaging, utenrikspolitikk, 

kunst osv kan vi lese om drøssevis av andre steder. 

Stein Thomassen, avtroppende redaktør 

 

Fylkesleder-rollen 
Fylkeslederen er bindeleddet mellom lokallagene og 

HLF sentralt. Dette er en 2-vegs-jobb. Man skal repre-

sentere lokallagene oppad i organisasjonen. Og man 

skal bringe sentrale beslutninger og idéer tilbake til 

lokallagene. Fylkeslederen har stor innflytelse på orga-

nisasjonens kurs, men har kanskje sin viktigste oppgave 

i å motivere lokallagene til nyttig innsats for fylkets 

hørselshemmede. 

I Oslo (som er både fylke, kommune og by) er for-

holdene litt annerledes enn i andre fylker. Her kan vi 

snakke om at fylkeslaget er et kommunelag og lokal-

lagene er bydelslag. Det er også litt spesielt at alle Oslo

-lagene unntatt Groruddalen har nesten all sin virksom-

het i felleslokalene i Oslo sentrum, og at alle fylkets 

medlemmer har en geografisk nærhet til disse lokalene 

(maks 1 times reise med buss/bane). 

Rollen som fylkesleder formes i stor grad av den som 

besitter den. Det er rom for litt av hvert, men et av de 

viktige målene bør være å få frivillige og tillitsvalgte til 

å rette energien sin mot det som gjør Oslos hørsels-

hemmede bedre i stand til å leve et godt liv i "normal"-

samfunnet. Kall det gjerne hjelp til selvhjelp. 

Naturlovene sørger for at organisasjoner dras i retning 

av uproduktive papirmøller. En fylkesleder bør ha 

kikkerten rettet mot hva som gir langsiktig nytte for 

medlemmene. 

Avtroppet fylkesleder Stein Thomassen 

 

Fylkesleder søkes 
Talent for å se de store linjer og motivere til innsats?  

Kontakt oss! 

 

Lobbyist søkes 
Talent for å påvirke kommunens politikere og 

helseforetakenes beslutningstakere? Kontakt oss! 

 

Sponsorjeger søkes 
Talent for å åpne pengepungen hos givere og annon-

sører? Kontakt oss! 

 

Gi oss din epost-adresse  
Send en epost til hlf@hlf.no og be om 

at din epost-adresse legges inn i med-

lems-registeret. Samtidig forteller du 

hvilke kategorier du passer best inn i: 

Tunghørt. Sterkt tunghørt / døvblitt. CI-

operert. Tinnitus. Meniére. Yrkesaktiv. Foreldre til 

hørselhemmet barn. 

 

 

So long! 
Nytt nummer i postkassen om 6-7 mndr! 
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banen "Tertitten" som åpnet i 1896. 

På Blaker skanse ser vi på festningsverket fra 

1683. Vi besøker 2 gårder: Ålsgård med butikk, 

ved Sørum kirke og Arnmoen gård som har hus-

holdningsprodukter i tre til rimelige priser. Rund-

turen videre blir med guide. Rånåsfoss kraftverk / 

Bingsfoss får vi også med oss før vi i Sørumsand 

går om bord i "Tertitten" for en 20 minutters togtur 

til Fossum. Alt i nydelig natur! 

 
AVREISE med buss fra Inkognitogt. 12, kl 

09.30, men er du tidlig nok ute rekker du kanskje å 

få deg en kopp kaffe innen vi går i bussen. Ekte 

gårdsfrokost inntar vi ved ankomst Ålgård, og dit 

returnerer vi også senere på dagen til middag med 

rømmegrøt, spekemat og kaffe. Her blir det god tid 

til sosialt samvær ute eller inne i "Bjørkesalen" på 

gården. Her blir det anledning til kjøp av gårdspro-

dukter fra "Hildes gårdsbutikk" som har et stort 

varespekter. Retur til Inkognitogt kl 17.00. 

Pris pr person: kr 550,-. Bindende påmelding innen 

25. mai med innbetaling til Oslo Fylkeslag av 

HLF, konto 7066.05.10360, Inkognitogt 12, 0258 

Oslo. Merk giroen: "Stomperudbygda", og glem 

ikke å skrive ditt navn, adresse og fødselsår på 

giroen. 

Vi ønsker alle velkommen til våre sammenkomster 

i Inkognitogt. 12, 1. etg., kl. 12.00 hvor vi tilbyr 

interessante foredrag/kåserier som ofte er ledsaget 

av lysbilder. Du vil møte gamle venner og finne 

nye! I lokalene er det gode teleslynger, og hørsels-

hjelpere er alltid tilstede. Batterisalg. Ta gjerne 

med en liten gevinst til åresalgene. Entré kr 50,- 

som inkluderer enkel bevertning. 

OBS! Merk deg dagsturen 9. juni! 

 

Onsdag 20. januar kl 12.00 

Audiopedagog Karina MacGlade-Grando: "Hørsel, 

hørselstap og aldring". 

 

Onsdag 17. februar kl 12.00 

Dr. philos biokjemi Steinar Bergseth: "Kreft og 

gener". 

 

Onsdag 17. mars kl 12.00 

Prosjektkoordinator i HLF, Steinar Birkeland: 

"Hvordan jobber HLF sentralt for å fremme 

hørselshemmedes saker i samfunnet". 

 

Onsdag 21. april kl 12.00 

Oslo Seniorklær v/ Marianne Haakonsen: Visning 

og salg av merkevarer. 

 

Onsdag 19. mai  kl 12.00 

Lektor Marlene Micki Longum: "Latter sprenger 

grenser". 

 

DAGSTUR Onsdag 9. juni 

Rundtur i "Stomperudbygda" bl.a. med tur på 

den smalsporede, dampdrevne, museumsjern-

Kontakt oss 

HLF Seniortreffen 

Inkognitogt 12, 0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

senior@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no/senior 

Leder + sekretær: 

Anne-Lise Thorén 

tlf.: 22 23 46 25 

 

Nestleder:  

Borghild Bergseth 

22 67 20 57 

Turleder:  

Ragnhild Torp. Thoresen 

tlf.: 22 21 30 22 

Medlem:  

Inger Hagen 

Medlem:  

Kari Bakken 

Medlem:  

Liv Bergan 

 

Se også 

Tekst-TV: 

s 774, 775 og 776 

Seniortreffen 
HØRELUREN 

http://www.hlfoslo.no/senior
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HLF Oslo Nord-Øst 

Turen starter kl 1830 i Kampens Park ved statuen ”En 

Svømmer” som ligger i Gamleparken, ved bassenget, 

Sonsgate 2. Kampen Park er nærmeste bussholdeplass. 

 

Gi ditt bidrag til din lokale HLF- forening 

uten at det koster deg noe 
Siden første mars i år har spillerne hos Norsk Tipping 

hatt mulighet til å finne seg en grasrotmottager som får 

inntil 5 prosent av det de spiller for. Til nå har nær 400 

000 spillere bidratt med mer enn 100 millioner grasrot-

kroner til lag, foreninger og frivillige organisasjoner 

landet over. Når du spiller et eller annet spill fra Norsk 

Tipping (tipping Lotto etc.), kan du enkelt sørge for at 

din lokalforening får ditt bidrag.  HLF Nord - Øst er 

registrert i Brønnøysund i ”Grasrotregisteret” så det 

eneste du behøver å gjøre når du spiller, er å oppgi for-

enings navn eller organisasjonsnummer ved innlevering 

av kupongen: HLF Oslo Nordøst eller 990 619 158. 

 

Stort potensial 
Det er fremdeles rom for flere spillere i Grasrotandelen. 

4 av 5 spillere hos Norsk Tipping har ennå til gode å 

finne seg en grasrotmottaker. Det kan du gjøre helt 

kostnadsfritt hos hvilken som helst kommisjonær, via 

mobilen eller på grasrotandelen.no 

Det koster det samme å spille som før, men litt av inn-

satsen går direkte til ditt lokallag – uten at din mulighet 

for å vinne blir mindre. Grasrotandelen er en vinn – vinn 

situasjon for både spillere og grasrotmottakere. 

I 2009 har Grasrotandelen tilbakevirkende kraft. Det vil 

si at det genereres grasrotmidler av alt spilleren har spilt 

for fra 1.januar, uansett når spilleren knytter seg til ordn-

ingen. 

Så skynd deg – vi har ingen tid å miste 

Litt om høstens aktiviteter i Nord- Øst 
Som tidligere nevnt hadde vi også i år stand på Inter-

nasjonal torgdag på Grønlands torg 29. august. Arrange-

mentet falt sammen med årets valgkamp. Det var derfor 

mange politiske partier og få andre som hadde stand og 

det var ikke så mange besøkende som i fjor. Vi snakket 

med folk og delte ut brosjyrer og twist. 

Mer vellykket var vår rusletur på Vålerenga 19. august. 

17 personer deltok på turen og sammen med Vålerenga 

historielag vandret vi rundt i strøkets smale og sjarmer-

ende gater et par timer. Det er mye god, gammel historie 

fra strøket og vår guide formidlet dette på en utmerket 

måte, og alle ga uttrykk for at turen var vellykket og 

høreforholdene fungerte bra. 

Nok et vellykket arrangement på Vålerenga var Åpent 

hus i Vålerenga bydelshus den 22. oktober. Temaet var 

”En god hverdag med nedsatt hørsel” hvor Bjørg Kam-

pestuen-Berntzen holdt et engasjerende foredrag og 

Tinnitusinformasjon /rådgivning v/Willy Walheim. 

Arrangementet hadde nesten 30 besøkende som alle 

viste stor interesse for foredragene, ga stor applaus for 

begge to og kom med mange spørsmål. Frukt og jus ble 

servert.Vi fikk litt støtte fra bydel Gamle Oslo hvilket vi 

er meget glad for. I etterkant av møtet har det kommet 

innmeldelser til foreningen. 

Tilsvarende arrangement, med støtte fra Sagene bydel, 

ble holdt i Sagene Samfunnshus 12. november. Denne 

gangen med Karina McGlade fra Rådgivningskontoret 

for hørselshemmede. Rundt 20 personer var tilstede. 

 

 Planer for første halvår i Nord-Øst 

Vi starter med Årsmøte onsdag 10. feb-

ruar 2010 kl 1800 i Inkognitogt. 12 

16. mars arrangerer vi i samarbeid med 

SYD, hyggekveld i Inkognitogt. 12. Det 

vil bli anledning til å ta hørselstest. 

5. mai gjentar vi suksessen fra Vålerenga og innbyr til 

rusletur på Kampen med guide fra Kampen historielag. 

Kontakt oss 

Inkognitogt 12, 0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

nordost@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no/nordost 

Leder:  

Berit Anthonessen 

22 67 02 22 

Nestleder:  

Bjørg Kampestuen 

Berntzen 

Sekretær:  

Liv Tåve Wien 

Økonomiansvarlig:  

Finn Kampestuen 

Berntzen 

Medlem:  

Vibecke Longva 

Vara:  

Ole A. Hansen 

HØRELUREN 

http://www.hlfoslo.no/nordost
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Årsmøte-innkalling 
Innkalling til årsmøte i Oslo HLF Syd mandag 

den 8/2-2010 kl 18.00 i Inkognitogt. 12. 

Forslag som ønskes behandlet, må være sendt 

styret 3 uker i forveien. 

Årsberetningen sendes ikke ut, men kan hentes på 

kontoret i Inkognitogt. 12 f.o.m. 25/1-2010. 

 

Sammenslåing av lokallag? 
Mange av våre ordtak er sitater fra bibelen eller 

kjente forfattere og filosofer. De fleste har imidlertid 

røtter i vanlige folks liv og hverdag.  

Og livet er jo så mangslungent og ofte forvirrende. 

Kanskje det er derfor ordtakene også spriker i alle 

retninger? Hver for seg synes de klare og sanne, men 

sammen akk så forvirrende. Så også når det gjelder 

forholdet mellom stort og smått, mellom store og 

små; "Hvorfor være stor, når man er lykkelig som 

liten", "Det er bedre å være å være stor blant de små, 

enn å være liten blant de store", "Sterkest er den som 

står alene", "Sammen er vi sterke" osv. 

Det finnes uttallige andre. For å finne klarhet i for-

virringen, her som i livet ellers, gjelder det å finne en 

balanse. Det som er riktig i en situasjon kan være feil 

i en annen. Det er derfor HLF Oslo Syd inviterer de 

andre lokallagene i Oslo til en uformell samtale om 

fordeler og ulemper ved eventuelle sammenslåinger 

av lokallag. Skal vi fortsette å være små hver for oss, 

eller bli store sammen? 

Håkon Engh, styremedl. i HLF Oslo Syd 

 

Hva mener DU? 

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 

HLF Oslo Syd arranger lørdag den 24. april 2010 tur til Henie 

Onstad Kunstsenter på Høvikodden, og utstillingen av Anna-

Eva Bergman (1909-1987) sine arbeider. Det blir guidet 

omvisning, med guideslynger for dem som har behov for det. 

Anna-Eva Bergman er født i Stockholm, men vokste opp i 

Norge med sin mor. Hun var gift to ganger med kunstneren 

Hans Hartung, andre gangen holdt ekteskapet livet ut. Her er 

et klipp om kunstneren, sakset fra Akantus - Kunst og 

Håndverk for 8. - 10. klasse: 

"Anna-Eva Bergman – romantisk og streng 
Anna-Eva Bergman ble født i Stockholm, men vokste opp i 

Norge. Etter studier på Statens håndverks- og 

kunstindustriskole og Kunstakademiet i Oslo, utdannet hun 

seg videre i Wien og Paris. 

Der møtte hun den tysk-franske kunstneren Hans Hartung. 

De giftet seg i 1929. De var hverandres store kjærlighet, men 

ble skilt da krigen nærmet seg. Anna-Eva Bergman var mye 

syk, og ekteskapet fikk liten støtte i nærmiljøet. 

Tilbake i Norge etter skilsmissen måtte hun ha et levebrød. 

Hun skrev og tegnet for magasiner og aviser en periode. 

Bergman og Hartung giftet seg igjen hver på sin kant, men 

brevvekslingen opphørte ikke. Så en dag i Paris møttes de 

på en utstillingsåpning, og kjærligheten blusset opp igjen. 

Nytt ekteskap ble inngått i 1957. 

Anna-Eva Bergmans malerier er inspirert av naturen og 

geometriske regler og konstruksjoner. Hun bruker mektige 

former og klare linjer i sine abstrakte bilder." 

Turen starter med minibuss fra Opera Hotell, sjøsiden, vi 

kjører presis kl 1100 for å rekke omvisningen. 

Billettprisen for utstillingen er kr 55,- og betales av den 

enkelte deltaker. HLF Oslo Syd spanderer bussen og guiden. 

Bølgen&Moi driver restauranten på Høvikodden, og hvis det 

er noen som vil spise der, kan vi sjekke om det må bestilles 

bord. Gi beskjed ved påmeldingen. 

Vi har tre timer på oss der ute, så det blir rikelig tid til å se de 

faste utstillingene og skulpturparken i tillegg til Anna-Eva 

Bergmann, og kl 1445 møter vi ved minibussen klar til å 

kjøre hjem igjen. 

Det er plass til 16 personer i minibussen, og vi har plass til 

20 deltakere på omvisningen, så de som kommer først får 

være med bussen. Hvis noen vil kjøre egen bil eller annet gis 

det beskjed om det ved påmeldingen. Vi trenger også 

informasjon om noen har behov for guideslynge. 

Bindende påmelding innen mandag den 12 april 2010 kl 

1800 til Inger Klæboe tlf 908 70 584 eller epost 

inger.klaeboe@mac.com 

HLF Oslo Syd 

http://www.hlfoslo.no/syd
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HLF Oslo Vest 

vandring på 1500-tallet og svenskekongen Karl den 9. 

som ga dem fritt leide til Norge, så de kunne bosette 

seg i dette store skogområdet. 

 Middagen inntar vi på en av finnenes boplasser, 

Mattila, som ligger 

inne på svenskesiden. 

Her får vi servert en 

ekte finnemiddag. 

Med velfylte mager 

tar vi fatt på hjem-

veien mens vi for-

døyer de mange inte-

ressante inntrykkene vi har mottatt. I Kongsvinger tar vi 

farvel med guiden og triller videre via Skarnes og hjem 

til Oslo hvor vi ankommer ca kl 19. 

Både på ut- og hjemreisen passerer vi steder av stor 

historisk og kulturell interesse. Vår sjåfør Asbjørn vet 

mye om dette, og han deler gjerne sine kunnskaper med 

oss. 

Kr 415,- 
som inkluderer bussreisen, middag og guide på Finn-

skogen. Begrenset deltagerantall til 48.  

Billetten betales ved påstigning. 

 

Teknisk arrangør: Schau’s Buss as 

Velkommen til en interessant dag! 

Påmelding innen 23 april 2010 til HLF Oslo VEST 

 

 

Rapport fra Ut i det blå 

turen til Blaafarveverket 
Lørdag 12. sept inviterte HLF Oslo Vest til Ut i det blå 

tur til Blaafarveværket på Modum. 

Årets utstilling het "drømmesommer" med malerier av 

Bli med inn på Finnskogen! 

- etter at vi har handlet i Charlottenberg 
Kl: 08:30 den 8. mai 2010 reiser vi fra Thon Hotell 

Opera ved Sentralstasjonen. 

 På veien fram til Charlottenberg kjører vi over Fetsund, 

Bjørkelangen og 

Vestmarka. Etter 

snaue to timer 

ankommer vi 

storsenteret med 

sine 52 butikker. 

Systembolaget og 

flere spisesteder er 

det også her. 

Her får vi ca to timer til å handle mat, klær og edle 

varer og ikke minst, kose oss med en lunsj i en av 

restaurantene. Alt til lønnsomme ”svenskepriser”. 

Nå venter republikken Finnskogen på oss! 
Republikken har opphevet riksgrensen mellom Norge 

og Sverige. Selma Lagerlöf beskriver det treffende: ”En 

gräns av et annat slag”.  Republikken feires under finn-

skogdagene i juli hvert eneste år..  

 Finnskogen er en opplevelse. 

Vår entusiastiske og kunn-

skapsrike guide møter oss i 

Kongsvinger og tar oss med inn 

i skogens historie. Vi kjører via 

Roverud og inn til Svullrya. 

Her besøker vi kirkegården og 

får høre utrolige historier om 

mennesker som er gravlagt her. 

Videre passerer vi hjemmet til 

Finnskogens første president, 

forfatteren Åsta Holth. 

Langs innsjøen Røgden får vi høre flere fengslende epi-

soder fra virkeligheten. Vi blir kjent med finnenes inn-

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 

kj.toen@online.no 

Sekretær:  

Grethe Hejer 

Tlf: 22 49 34 99 

grethehejer@yahoo.no 

Kasserer:  

Tor Leik Feragen 

Tlf / sms: 413 35 455 

tor-fer@online.no 

Medlem:  

Kjell Gjertsen 

Tlf: 905 53 144 

 

Vara:  

Kirsten Feragen 

Sms: 957 99 489 

kirsten.feragen 

@dnbnor.no 

HØRELUREN 

http://www.hlfoslo.no/vest
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HLF Groruddalen’s akti-

viteter første del av 2010 
Onsdag 27. januar: Åpent møte på Stedet vårt 

(Veitvet/Linderud eldresenter) kl. 18:00. Vi får besøk 

av forbundsleder Knut Magne Ellingsen som vil snakke 

om hva HLF vil arbeide for i den landsmøteperioden vi 

er inne i. Ta gjerne med en gevinst til Åresalget. Det 

blir enkel servering. Likemenn (hørselshjelpere) 

tilstede. Batterisalg. 

Torsdag 11. februar: Årsmøte på Stedet vårt (Veitvet/

Linderud eldresenter) kl. 18:00. Her behandles 

årsmøtesaker. Etter det offisielle møtet blir det uformelt 

samvær og det vil være likemenn (hørselshjelpere) 

tilstede. Batterisalg. 

Onsdag 24. mars planlegges et åpent møte på Nedre 

Fossum gård. Detaljer i programmet kommer vi tilbake 

til. Følg med i Akers Avis Groruddalen, NRK tekst-TV 

eller på vår hjemmeside på Internett. 

Onsdag 28. april blir det åpent møte på Stedet vårt 

(Veitvet/Linderud eldresenter) kl. 18:00. Programmet 

kommer senere. Følg med i Akers Avis Groruddalen, 

NRK tekst-TV eller på vår hjemmeside på Internett. 

Onsdag 26. mai blir det åpent møte på Stedet vårt 

(Veitvet/Linderud eldresenter) kl. 18:00. Programmet 

kommer senere. Følg med i Akers Avis Groruddalen, 

NRK tekst-TV eller på vår hjemmeside på Internett. 

 

* * * 

 

Alle Groruddalens medlemmer vil i januar 2010 få 

et eget brev med fyldig orientering om hva som skal 

arrangeres i de nærmeste månedene. 

 

HLF Groruddalen annonserer sine aktiviteter i 

Akers Avis Groruddalen, NRK tekst-TV og på sin 

hjemmeside på Internett. Her vil komme detaljer 

som ikke er klare når Høreluren trykkes.  

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 Torp Thoresen 

 

Vara:  

Annelise Jensen 

Prins Eugen, Nikolay 

Astrup og Ulf Nilsen. 

Prins Eugen, sønn av 

Kong Oscar II, ble en 

av Nordens store 

landskapsmalere. 

Nikolay Astrup skil-

drer norsk natur på en 

ny og spesiell måte - 

fargerikt og spen-

nende (forøvrig min 

favoritt-maler fra be-

søk på Astrup-tunet i 

Jølster for ca. 30 år siden) - han kan få et tre til å se ut 

som et troll. - Ulf Nilsen - en helt annen genre - han 

trekker ingen klare grenser mellom drøm og virkelighet 

- kombinerer det synlige og det følte, (i henhold til 

brosjyren). 

Interessant og spennende å se hvor forskjellig de tre 

kunstnere "forteller" hva de ser og opplever. Blaa-

farveværket er alltid i seg selv en stor opplevelse - desto 

større med disse flotte kunstnerne. 

Måltidet ute i fint vær gjorde turen hel-topp - stor takk 

til initiativtagerne fra deltagere. 

v/ en av dem 

http://www.hlfoslo.no/grorud


Kontakt oss 

HLF Oslo Foreldreforening 

Inkognitogt 12, 0258 Oslo 

SMS: 414 04 106 

foreldre@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no 

Fungerende leder:  

Morten Buan 

SMS: 414 04 106 

Fungerende kasserer:  

Synøve Buan 

SMS: 948 30 247 

 

OPPSTARTSMØTE I HLF OSLO FORELDRE-

FORENING SØNDAG 2. NOVEMBER  

 

Møtet var i HLF Oslo sine lokaler i Inkognitogt 12. Det 

var vel 20 foreldre og barn som møtte opp på det første 

møtet ved reoppstarten av foreldreforeningen i Oslo. 

 

Det kom klart frem at det er et stort behov for en 

møteplass for foreldre med 

hørselhemmede barn. Målet 

er å skape et treffsted for å 

utveksle erfaringer og gi 

hverandre støtte i relasjon 

til barnehage og skolesitua-

sjonen samt bringe inn aktu-

elle tema og foredrags-

holdere på hørselfeltet. Men 

en sosial møteplass for 

voksne og barn, er kanskje 

det viktigste. 

 

Det var også en gjennom-

gang av ”Veileder for opplæring av barn og unge med 

hørselshemming”. Denne veilederen er et bidrag til at 

barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og 

likeverdig opplæringstilbud. Veilederen er et nyttig 

hjelpemiddel for personale i barnehager, lærer og 

foreldre. 

 

Planen fremover er 3 til 4 møter i året samt en tur / 

samling for hele familien hvert år. 

 

På møtet ble det konstituert en arbeidsgruppe med 

Morten Buan som leder. Arbeidsgruppen vil koordinere 

arbeidet i foreningen 

frem til neste ordinære 

årsmøte. 

 

Arbeidsgruppen består i 

tillegg av: 

Benedikte Wenthworth 

Aziz Ahmed Sethi 

Tor Espen Hylland 

Ina Skaare 

Synøve Buan 

 

De som ønsker kontakt med HLF Oslo Foreldre-

forening, kan ta kontakt på mailadresse: 

foreldre@hlfoslo.no eller på SMS til mobiltelefon: 

41404106  
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HLF Oslo Foreldreforening 

Rådgivningskontoret  

for hørselshemmede 

http://www.hlfoslo.no
http://www.hlf.no/Horselhemminger/Tinnitus/Mestringstips/Informasjonstelefon-for-tinnitus--og-meniererammede/
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/


https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 

Det er såre enkelt å støtte oss! Bare last ned og skriv ut 

dokumentet som du får opp når du klikker her. Ta med 

arket til din spillekommisjonær sammen med spille-

kortet ditt neste gang du tipper og registrer deg! Spille-

kortet får du der du tipper. En vinn - kanskje-vinn situ-

asjon! :-) 

HLFU Oslo og Akershus er lokallaget til HLFU i Oslo 

og omegn. Vi er en aktiv ungdomsgruppe som har akti-

vitet 1 gang i mnd. Aktivitetene spenner seg over alt fra 

kino / middag / minigolf / bowling / besøk på Freia 

sjokoladefabrikk mm. 

Vi har 3 store hovedarrangementer hvert år: Årsmøtet 

med servering i februar, Utenlandstur i september og 

Julebord i desember. Datoer er ikke helt spikret. Sjekk 

www.hlfu.no og facebook (HLFU Oslo og Akershus). 

Januar: Skøyter og kakaokos i Spikersuppa 

Februar: Årsmøtet med servering 

Mars: Hyttetur 

Ta kontakt hvis du er interessert i å treffe andre som er i 

samme båt. 

 

Ønsker du å støtte HLFU Oslo og Akershus? Nå kan du 

la 5 % av alt det du tipper på Lotto, Tipping, Joker osv. 

gå til oss! Herligheten heter Grasrotandelen og den kan 

du lese mer om her: 
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lokallag. 

Frivillige innsats er et nøkkelbegrep i HLF. Vi er derfor 

avhengig av medlemmenes vilje til å bidra med prak-

tiske gjøremål. Dette spenner fra kakebaking til ledelse 

av grupper og lag. Ta kontakt og fortell hva du kunne 

ha lyst til å bidra med! 

Oslo Fylkeslag er paraplyen for Oslo-lagene og deres 

bindeledd mot HLF sentralt og mot kommunale myn-

digheter og helseforetak. I Oslo har vi ca 5000 med-

lemmer fordelt lokallag og grupper. De fleste har sine 

aktiviteter i Inkognitogt 12 (rett bak Slottet), men HLF 

Groruddalen har plassert seg nær sine medlemmer i 

Groruddalen. På sidene 16 - 23 ser du Oslos grupper og 

HØRELUREN 

Kontakt oss 

HLF Oslo Fylkeslag 

Inkognitogt.12, 0258 Oslo 

Tlf 22 55 73 58 

post@hlfoslo.no 

www.hlfoslo.no 

Fungerende leder:  

Wivi Garthe 

tlf / sms 938 06 019 

Fungerende nestleder:  

Kjell Tøn 

tlf 22 13 87 30 

Kasserer:  

Dan Erik Løvås 

tlf / sms 938 06 019 

Studieleder:  

Ada Spæren 

kun sms 950 58 677 

Medlem:  

Vibecke Longva 

 

 

HLFU Oslo & Akershus 

Kontakt oss 

HLFU Oslo og Akershus 

hlfu@hlfoslo.no 

www.hlfu.no 

Leder:  

Iva Wilson 

Tlf: 913 03 885 

ivajlwilson@hotmail.com 

 

HLFU 

London, september 2009 

Fylkeslaget 

http://www.hlfoslo.no
http://www.hlfu.no/


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: 400 kr pr år    (ungdom under 26 år / familiemedl.): kun 265 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 

Rådgivningskontoret for Hørsels-

hemmede drives av Oslo kom-

mune. 

De hjelper deg med alle typer 

hørselsrelaterte problemer (inkl 

tinnitus, lyd-overfølsomhet, 

menière, hjelpemidler osv). 

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 

Hjelp for tunghørte: Besøk oss i Inkognitogt 12 (rett bak Slottet) hver onsdag kl 1100-1400. 

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, ons, kl. 1900-2130 

Rådgivningskontoret for Hørselshemmede 
Besøk:  Fredrikke Kvamsgt 1 

(mellom St.Hanshaugen og 

Gamle Aker kirke) 

Buss nr 21 og 33: 

Gå av på St.Haugen (Bergstien) 

Buss nr 37 og 46: 

Gå av i Stenberggata. 

http://hlf.no/Om-HLF/Bli-medlem/
http://www.storby.oslo.kommune.no/radgivningskontoret_for_horselshemmede/
http://www.storby.oslo.kommune.no/radgivningskontoret_for_horselshemmede/
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/

