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Nesten døv journalist 
 

Tekst: Frank Rossavik  Foto: Wikipedia  
Tidl. publ. i Lutter Øre desember 2012 

Misforståelser 

Først en liten historie fra virkeligheten. Da 
jeg på 1990-tallet var politisk journalist i 
Bergens Tidende, var dagens forsvars-
minister Anne-Grete Strøm Erichsen 
ordfører i Bergen. Vi hadde mye med 
hverandre å gjøre og ble nesten venner. En 
gang var jeg på et fylkesårsmøte i Arbeider-
partiet. Ordføreren holdt festtale, og 
plutselig så nevnte hun meg: 
"Jeg snakker jo mye med Frank 
Rossavik, som dere vet. Og hver 
gang han har intervjuet meg, 
står jeg opp neste dag, åpner 
Bergens Tidende og er spent på 
hva han tror at jeg har sagt." 

Min bakgrunn 

Jeg må si litt om meg selv. Jeg 
er 47 år gammel, snart 48 og 
født i Stavanger. Jeg mistet det 
meste av hørselen i 1969, da 
jeg var 4 år gammel. Grunnen var trolig 
hjernehinnebetennelse.  
Jeg er døv på venstre øre, men har en 
hørselsrest på høyre. Den har jeg utnyttet 
med de sterkeste apparatene på markedet 
i alle år siden. Til å begynne med hadde jeg 
en boks hengende rundt halsen og 
ledninger opp til øreproppen.  
Legene den gangen rådet mine foreldre til 

å plassere meg på en institusjon for 
døvstumme. Mine foreldre var sta og sa 
nei. De ville ikke ha meg på institusjon. De 
insisterte på at jeg skulle gå på vanlig skole. 
Det er jeg takknemlig for. 

Drømmejobben 

Helt siden jeg var meget ung, hadde jeg det 
klart for meg at jeg skulle bli journalist. 
Hvorfor aner jeg ikke. Journalistikk er 
selvsagt et uhyre upraktisk yrke for en som 
er så tunghørt som jeg er. Men slik ble det. 

Jeg begynte som frilanser og 
sommervikar i tenårene og fikk 
min faste jobb i 1987 etter noen 
år på universitetet. Siden den 
tiden har jeg jobbet mest som 
journalist, bl.a. 13 år i Bergens 
Tidende, men også som 
informasjonssjef i SV og i Europa-
bevegelsen. I dag er jeg frilanser. 
Jeg har skrevet fire bøker, sittet i 
mange styrer, holdt mange fore-
drag og forelesninger, ledet og 
deltatt i debatter og mye annet. 

Jeg er også ganske ofte på radio og i TV. 

Mine regler 

Det er selvsagt ikke problemfritt, men 
følger man noen "regler" går det bra. Her 
er noen regler fra egen erfaring: 

1. Vær alltid åpen om ditt handikap. 

Hvis folk ikke vet om det, kan de ikke ta 
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hensyn. Hvis de vet om det, men du ikke 
selv er åpen om at du hører dårlig, kan de 
bare ta litt hensyn. Min erfaring er at 
hørende tar hensyn, når de blir bedt om 
det. En gang intervjuet jeg en kommissær, 
altså en av toppfolkene i Europakommi-
sjonen. Han klarte å sitte og se på meg, 
snakke mye tydeligere og høyere enn han 
ellers gjør – i nesten en time. 

2. Ha øynene åpne for at handikappet 
ditt noen ganger kan gi fordeler. 

Det har jeg systematisert i mitt yrke. Mest 
typisk er pressekonferanser. Dere kan 
sikkert tenkte dere hvor vanskelig det er. 
Masse folk, knitrende kamera, skramlende 
stoler og en som snakker langt der fremme. 
Da viser jeg til høreapparatet mitt og får 
den beste plassen øverst ved bordet, like 
ved siden av henne eller ham som skal 
snakke. Aldri har noen nektet meg den 
plassen.  
Eller enda bedre, jeg venter til presse-
konferansen er slutt; går til personen som 
snakket, og sier at jeg ikke fikk med meg 
det han eller hun sa. Da får jeg ofte et 
møte på tomannshånd i et rolig rom. Ofte 
fikk jeg jo med meg det som ble sagt, men 
skaffer meg fordelen av at jeg kan stille 
noen ekstra spørsmål. Da får jeg en fordel 
sammenliknet med de andre. 

3. Ikke vær redd for å si fra om at et 
lokale du er i burde hatt teleslynge, et 
møte burde hatt skrivetolking og så 
videre. 

Jeg bad en gang om å få installert tele-
slyngeanlegg i formannskapssalen i Bergen. 
Det fikk jeg, og anlegget var så kraftig at jeg 
kunne følge forhandlingene hundre meter 
utenfor døren. Det var veldig praktisk da de 
behandlet saker i lukket møte. Møte-
rommet på arbeidsplassen din bør selvsagt 

ha teleslynge, og det kan fås gjennom 
hjelpemiddelsentralen. 

4. Sørg for å plassere deg riktig i 
forhold til de du skal snakke med. 

Det er selvsagt kanskje, men jeg har møtt 
andre hørselshemmede som ikke har tenkt 
på noe såpass grunnleggende. 

5. Bruk elektronisk kommunikasjon. 

SMS, E-post, internett, intranett og sosiale 
medier er en gave til oss tunghørte. Mange 
ser negative sider ved at teksten tar mer 
over der talen tidligere dominerte. Og sant 
nok, uproblematisk er det ikke. Men for oss 
tunghørte er det sannelig flere fordeler enn 
ulemper ved denne utviklingen. Vi kan 
delta på like fot. Aldri før har jeg følt meg 

mer påkoblet samfunnet enn nå. I mitt yrke 
kan jeg nok gjøre spesielt mye bruk av 
disse kommunikasjonsformene for å hente 
inn informasjon, stille spørsmål osv. Noen 
ganger intervjuer jeg også folk elektronisk, 
selv om det vanligvis ikke er en fullgod 
løsning.  

Lær å bruke 

iPad 

Kurs for nybegynnere 
og viderekomne 

hos HLF Oslo 
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Selv om jeg kanskje er spesielt heldig på 
dette punktet, tenker jeg den nye 
"tekstligheten" er til nytte i de fleste – for 
ikke å si alle – yrker. For ikke å snakke om i 
deler av den private sfæren.  

6. Unngå flest mulig møter! 

Jeg har klart å gjøre nesten hva jeg ville i 
løpet av min karriere, men en gang ble det 
fullstendig stopp: Jeg ville prøve meg som 
sjef. Plutselig måtte jeg være med på en 
haug av møter fra morgenen av, og 
plutselig måtte jeg høre alt som ble sagt 
der. Det krever enorm konsentrasjon, 
masse energi, og jeg var som regel utslitt 
ved lunsjtider. Selvsagt hjelper det med 
tekniske hjelpemidler, men det hjalp ikke 
nok for meg.  
Det gikk ut over jobb, og det gikk ut over 
fritiden. Alle som hører dårlig, får i alle fall i 
perioder, problemer med å være frisk og 
opplagt både i arbeidstiden og i fritiden. 
Med en jobb som min, er det fritiden som 
lider. Å være et mediemenneske, er langt 
på vei en livsstil. 

Det skal nok gå bra 

Hovedbudskapet mitt er at det går bra, i 
hvert fall stort sett bra, hvis man bare 
spiller kortene sine rett. Og så er det en 
ting til som er viktig, og den skal jeg 
avslutte med, i form av en ny, liten historie 
fra virkeligheten. 

I mitt tilfelle er hovedproblemet at jeg 
hører diskantlyder spesielt dårlig. Dermed 
går jeg glipp av mange konsonanter. Hvis 
lydbildet ellers er dårlig, går jeg gjerne 
glipp av alle konsonanter. Likevel skaffer 
jeg meg selv en god del trøbbel i både tide 
og utide, for eksempel ved å lede eller 
delta i paneldebatter. Da er det en masse 
summing og støy, selv når ingen egentlig 
sier noe. Akustikken i rommet er ofte så 
som så. Når folk i tillegg klapper eller ler 

stadig vekk, blir det rene heksegryten for 
slike som meg. Jeg trenger alltid litt tid for 
å oppfatte konsonantene, eller rettere sagt 
tid for at hjernen får omdannet vokal-
strømmen til ferdige ord. Her hjelper det 
selvsagt med god språkforståelse. Og ikke 
så sjelden må jeg rett og slett gjette. Da er 
jeg slik skrudd sammen, at jeg helst gjetter 
på det morsomste eller mest interessante 
folk kan ha sagt. Det har oppstått massevis 
av misforståelser. 

Einar Førde 

En gang snakket jeg om biografien min om 
Einar Førde på et møte i Stavanger. Under 
spørsmålsrunden var det en kar som satt 
langt bak i salen, og han spurte: "Hvilken 
betydning fikk det, at Einar Førde var en 
damenes mann?"  

Det vil si – det var det jeg trodde han 
spurte om: Om det hadde dreid seg om en 
annen enn Førde, ville jeg ha utelukket 
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denne muligheten. Men akkurat i dette 
tilfelle var det ikke noe usannsynlig 
spørsmål å stille. Einar Førde var jo en 
grabukk. Så jeg prøvde å svare, og etter 30 
sekunder forsto jeg jo på salens vantro og 
hikstende reaksjoner, at det var noe annet 
mannen hadde spurt om. Det han spurte 
om, var: "Hvilken betydning fikk det, at 
Einar Førde var NATO-motstander?"  
Det er jo unektelig noe annet. Og ikke 
stemmer vokalene helt heller. Men det var 
nå det min underholdningshungrige hjerne 
fikk ut av lydene fra bakerste benk, etter at 
de hadde banet seg vei gjennom all støyen 
og inn i høreapparatet mitt. 

Regel nr 7 

Det var mitt siste og kanskje viktigste tips: 
Ikke ta handikapet ditt så tungt. Kanskje 
finnes det noen få perfekte mennesker her 
i verden. I alle fall har vi noen heldige som 
fremstår som perfekte, som ser perfekte 
ut, og som gir inntrykk av å beherske alt. 
Men de alle fleste har noe de sliter med. 
De aller fleste vet også at de har noe de 
sliter med. Og de forstår at det er slik for 
andre også. De vil ikke le AV deg, men MED 
deg, hvis du gir dem sjansen. 

-   0   - 
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Jakten på etterklangen 
Tekst og foto:  Trine Jonassen  
Tidl.  publ.  på Barnehage.no nov. 2012, 
http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2012
/November/Jakten-pa-etterklangen/) 

Barnehager 

Det er ikke lydnivået til barna som er støy-
problemet i barnehagen, sier akustikk-
konsulent Yvet Martin.  

– Vår primitive hjerne er ikke tilpasset et liv 
innendørs, mener akustikk-konsulent Yvet 
Martin. 

Som ekspert i akustikk og etterklang, 
hjelper hun både med å få barnehager og 
skoler tilpasset det intrikate menneskeøret. 
Dermed reduseres stress og muskelsmerter 
hos både store og små. 

For optimal effekt, bør barnehager bygges 
med riktige og tilpassede lydabsorberende 
materialer, som i følge Martin slett ikke er 
dyrere enn vanlig materialer. Men det er 
også håp for eksisterende bygg. 

Nytter ikke å lappe 

– Det hjelper ikke å sette opp plater her og 
der. Eller fylle på med tepper og møbler. 

De absorberer ikke den egentlige støyen. 
Da bør man bytte ut hele taket på innsiden, 
for å stoppe etterklangen i rommet. Det 
nytter ikke å lappe litt her og der, sier 
Martin.  

Grensen for etterklang i for eksempel 
klasserom, er satt til 0,6 til 0,8 sekund. Det 
høres kanskje ikke ut som mye, men 
Martin synes likevel grensen er satt for 
høyt. For at barn skal ha et best mulig 
lydmiljø, er det beste om man kan komme 
ned i 0,4 sekunder for klasserom. I spise-
rom må man regne med 0,5 sekunder. 

Menneskeøret er et resultat av millioner av 
års utvikling for best å fange opp lyder. 
Men i et par hundre år har vi blitt tvunget 
til et liv innendørs. En tilværelse Martin 
mener hjernen vår ikke kjenner seg igjen i. 

Retningslinjer 

Passende etterklangstider: 

 Lydstudio:  
0,0 - 0,3 sekunder 

 Øvelsesrom større enn 135 m³:  
ca 0,5 sekunder 

 Prøverom større enn 400 m³:  
0,8 - 1,0 sekunder 

 Kammermusikkrom over 2.000 m³:  
1,1 - 1,6 sekunder 

 Konsertsaler større enn 19.000 m³:  
1,7 - 2,2 sekunder 

 Kontorlandskap (Open Air):  
ca 0,35 sekunder 

 Klasserom (125 - 250 m³):  
0,6 - 0,8 sekunder 

Akustikk-konsulent Yvet Martin har hjulpet mang 
en barnehage med å finne og absorbere kjernen til 
støy og dermed stress. Og det er som regel langt fra 
det man tror. 
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Hjernen hører fare 

– Flate vegger og tak behandler ikke lyd slik 
vår hjerne er utviklet til å tolke den. Vi 
omgir oss med lave frekvenser som hjernen 
tolker som fare. Suset fra ventilatoren, 
duren fra trafikk og den evige lyden fra alle 
våre maskinelle hjelpemidler. Lyder vi ikke 
er bevisste på, men som ørene fanger opp 
og som blir tolket av urhjernen som fare. 
Så sender den ut stress-signaler, slik at vi 
kan flykte eller kjempe, men det trenger vi 
jo ikke. Dermed setter det seg i kroppen, 
og vi kommer hjem med hodepine og stive 
ledd og muskler, forklarer den svenske 
akustikkeren. 

Hun mener det er en stor del av grunnen til 
høyrøstede barn og voksne i barnehagen. 
Det evige stresset det er å bli badet i slike 
lave frekvenser, gjør at vi hever stemmen 
og snakker øverst i halsen, også for å 
overdøve støyen. Stresset kan også komme 
til utløp i form av aggresjon hos barn. 

– I naturen betyr lave frekvenser torden, 
jordskjelv eller rovdyr. Fare. Nå kan vi ikke 
gå tilbake til et liv utendørs, men vi kan 
tilpasse rommene vi tilbringer dagen i. Og 
for små barn er dette ekstra viktig. Stress 
hos små barn følger dem videre i livet på 
en helt annen måte enn hos oss voksne, 
sier Martin. 

Barna er ikke problemet 

Derfor er det fåfengt å be barna være stille, 
siden det ikke løser det egentlige 
problemet. Sverige har nå innsett alvoret i 
støysituasjonen, og hver kommune har fått 
oppført et pilotbygg som eksempel på 
hvordan støyabsorberende materialer kan 
brukes fra ytterst til innerst. Det gjelder 
også å planlegge bruken av rommet, og 
designe lydabsorbsjonen ut fra det.  

– I et auditorium, for eksempel, skal 
stemmen bære. Da kan du ikke legge 

lydabsorberende materialer over stedet 
der det skal tales fra. Da drukner stemmen 
og taleren må anstrenge seg. I et allrom 
handler det om å dempe støyen fra 

elementene rundt slik at man slipper å 
rope til hverandre, sier Martin. Hun presi-
serer hvor viktig det er å ha en akustikk-
konsulent med i byggeprosessen i tillegg til 
arkitekten. 

– I Norge bygges det mye nå. Men det 
hjelper lite om det ikke bygges rett. Helsen 
til barn må komme først. 

Etterklangstid 

Etterklangstid er et begrep fra rom-
akustikken. Den er et mål på hvor lang tid 
det tar for lyd i et rom å svekkes. Etter-
klangstid betegnes T og måles i sekunder. 

Mer nøyaktig er definisjonen av etter-
klangstid den tiden det tar før energien av 
den diffuse lyden i et rom er sunket til en 
tusendel, eller -60 dB lydtrykknivå, etter at 
kilden er blitt slått av. 

Kirker og jernbanestasjoner har lang 
etterklangstid siden veggene reflekterer 
lyden godt, det vil si med små tap. Kinoer 
og konsertlokaler har gjerne kort etter-
klangstid. Vanlig møblerte oppholdsrom i 
bolig har en typisk etterklangstid på 0,5 
sekund.  
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Stoffer eller konstruksjoner som reflekterer 
lyd dårlig, altså med store tap, sluker lyden. 
Slike stoffer kalles akustiske absorbenter. 
Bekledte mennesker er gode absorbenter; 

fulle kirker har derfor kortere etter-
klangstid enn tomme. Det ekvivalente 
absorbsjonsarealet er et hull med dette 
arealet som sluker all lyd, mens rommets 
flater tenkes å ikke absorbere. 

Absorberingen og etterklangstiden er 
frekvensavhengige. Man måler etterklangs-
tiden for å finne det ekvivalente 
absorbsjonsareal, eller kortere: rom-
absorbsjonen. 

-   0   - 
 

 

 

Krav til den som leverer ut høreapparat
Tekst:  Hentet fra NAVs nettsider   

Vedlegg 3 til § 10 b - Krav til kvali-
fikasjoner, regler for undersøkelse, krav 
til utstyr, lokaler mv. og om faglig med-
virkning ved undersøkelse av hørsels-
hemmede, avtrykk av øregang og til-
pasning av høreapparat 

FASTSATT AV HELSEDIREKTØREN DEN 29. 
AUGUST 1986 I MEDHOLD AV § 5 I 
MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM STØNAD 
TIL HØREAPPARATER 

1. Krav til kvalifikasjon 

Den lege som utfører eller har ansvaret for 
undersøkelse av den hørselshemmede, og 
på grunnlag herav kan rekvirere høre-
apparat for trygdens regning, skal være 
godkjent spesialist i øre-nese-hals-
sykdommer, ha minst seks måneders 
tjeneste i audiologi og ha praktisert 
audiologi / tilpasning av høreapparater de 
siste tre år. 

Fakta fra HLF: 

Hentet fra brosjyren God Lyd - brosjyre  
ti l barnehageansatte  

 3 av 4 barnehageansatte er utsatt 
for plagsom støy på jobben. 

 1 av 4 barnehageansatte er hørsel-
skadet som følge av støy. 

 Hvert sjette barn lider av øresus 
som følge av støy. 

 Støy er en vanlig årsaksfaktor ved 
nedsatt hørsel, øresus, stress og 
muskelspenninger. 

 Støy kan føre til nervøsitet, blod-
trykksøkning, hodepine, søvn-
vansker og redusert trivsel. 

 Lydmåleren Lydia kan hjelpe deg 
med å kontrollere støyen i barne-
hagen, og bidra til å gi barna høyere 
bevissthet om støy. 
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2. Regler for undersøkelser mv. 

1. Det skal gjøres en fullstendig medisinsk 
audiologisk diagnostikk og vurdering, som 
skal bygge på: 

a. sykehistorie og klinisk øre-nese-
halsundersøkelse, med nødvendige 
tilleggsundersøkelser 

b. terskelaudiometri med luft- og ben-
ledning 

c. taleaudiometri med bruk av én-
stavelsesord og tallord (Norsk Tale-
audiometri) 

d. relevante supplerende audiologiske 
undersøkelser så som lekeaudiometri, 
impedansaudiometri m.m. 

e. valg og utprøving av apparat på 
grunnlag av kjennskap til apparatets 
elektroakustiske ytelser i relasjon til 
den dokumenterte hørselfunksjon. 

2. I forbindelse med tildeling av høre-
apparat skal følgende tjenester være 
tilgjengelige: 

f. avtrykk av øregang og fremstilling av 
individuelt tilpassede ørepropper, 
enten av legen selv eller hans 
kvalifiserte hjelpepersonale, eller 
under legens faglige ansvar av høre-
apparatforhandler som legen har 
avtale med 

g. instruksjon og opplæring i bruk og 
vedlikehold av høreapparat, og 
eventuelt pedagogisk veiledning og 
behandling med sikte på å gi den 
hørselshemmede optimal evne til 
kommunikasjon 

h. tilpasning, justering og kontroll av 
høreapparat med tilbehør, herunder 
ørepropp, før endelig rekvisisjon 

i. ny kontroll og eventuell justering og 
opplæring etter 1. gangs rekvisisjon, 
etter 6-12 måneders bruk av apparatet. 

j. informasjon og rådgivning av såvel den 
hørselshemmede som den nærmeste 

familie e.l. med sikte på å ivareta de 
sosiale funksjoner og å minske den 
sosiale funksjonshemning som 
hørselstapet medfører. 

Barn, psykisk utviklingshemmede og ung-
dom og voksne med særskilte problemer, 
skal henvises til hørselsentral. 

Legen skal føre nøyaktige oppgaver over 
undersøkelse i forbindelse med høre-
apparater, og skal på anmodning gi ved-
kommende hørselsentral og/eller fylkes-
lege nødvendige statistiske og administra-
tive opplysninger. 

3. Krav til utstyr 

Ved undersøkelse mv. av den hørsels-
hemmede skal det forefinnes, foruten 
vanlig utstyr til spesialistpraksis i øre-nese-
halssykdommer: 

a. rentoneaudiometer og 
b. utstyr for taleaudiometri som minst 

tilfredsstiller kravene i IEC 177 (angitt 
på deklarasjonen for apparatet) 

c. impedansmeter (ønskelig av hensyn til 
diagnostikken) 

d. adekvat utvalg av høreapparater (f.eks. 
kroppsbårne, bak øret osv.) for ut-
prøving 

e. utstyr for øregangsavstøpning og for 
fremstilling av individuelt tilpassede 
ørepropper, jf. punkt 2 

f. Audiometrisk utstyr skal regelmessig 
kontrolleres subjektivt, og kalibreres 
ved et kompetent laboratorium minst 
hver 3. år, eller når resultatet av den 
subjektive kontroll tilsier det. Lydhode 
renses og taleaudiometri-båndet 
skiftes i henhold til leverandørens 
instruksjon. 

4. Krav til lokaler 

I forbindelse med tildeling av høreapparat 
skal det, foruten vanlige lokaler for 
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spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer 
være til disposisjon: 

a. rom der det kan foretas hørselsmåling 
med tone- og taleaudiometri, som 
tilfredsstiller tekniske krav i ISO-6189 
tilpasset norske forhold. (Kravene i ISO-
6189 er inntatt i rundskriv fra 
direktoratet for arbeidstilsynet: Hørsel-
kontroll av støyeksponerte arbeids-
takere. Bestillingsnr. 416.) 

b. rom for høreapparatutprøving som er 
tilfredsstillende lyddempet, dvs. har en 
lydisolasjon som holder støynivået fra 
ukontrollerbare støykilder under 30 dB 
(A), og en etterklangstid som ved 500 
HZ ikke overskrider 0,8 S. Der det av 
medisinske grunner er nødvendig med 
ambulerende virksomhet, så som i 
aldershjem, sykehjem o.l., kan kravene 
til romstandard fravikes. 

5. Faglig medvirkning 

Den lege som utfører undersøkelser etter 
disse regler, er ansvarlig for den 
virksomhet som utføres av legens 
hjelpepersonale (audiograf o.l.) og for 
avstøpning og eventuell fremstilling av 
ørepropper som utføres av den som legen 
har avtale med. 

Legen skal samarbeide med den lokale 
hørselsentral og etter anmodning fra 
denne motta hørselshemmede for 
vurdering av høreapparat innenfor sin 
kompetanse og kapasitet. 

6. Hørselsentraler 

Det som er nevnt om krav til kvalifika-
sjoner, undersøkelser, utstyr og lokaler 
under punktene 1 til 4, gjelder også hørsel-
sentraler. Hørselsentralen skal: 

1. ha fast tilknyttet hørselspedagog, inge-
niør (audiotekniker) og det nødvendige 
antall audiografer og kontorpersonale 

2. ha ansvar for nødvendig undervisning, 
etterutdannelse og samarbeidsrutiner 
for dem som arbeider med rekvirering 
og levering av høreapparat m.m. i sitt 
geografiske område 

3. føre statistiske oppgaver over hørsels-
hemmede i sitt geografiske område, i 
samarbeid med leger som er godkjent 
etter disse regler, og eventuelle andre 
statistiske oppgaver som fylkeslegen 
anmoder om 

4. ha utstyr for teknisk kontroll av høre-
apparater, og for kalibrering av audio-
metrisk utstyr 

5. i samarbeid med øre-nese-hals-
avdeling, øvrige kliniske avdelinger og 
eventuelle tekniske hjelpemiddel-
sentraler, foreta undersøkelse og til-
pasning av nødvendige tekniske hjelpe-
midler for barn, for personer med 
funksjonshemning i tillegg til hørsels-
hemning, og personer henvist fra andre 
instanser 

6. i samarbeid med skoler med hørsels-
hemmede elever sørge for optimale 
akustiske forhold i aktuelle klasserom 
og føre tilsyn med at teknisk-audio-
logiske tiltak fungerer etter hensikten. 

7. Forskjellige bestemmelser 

Helsedirektøren kan etter individuell 
vurdering fravike disse krav og regler når 
særlige grunner foreligger. 

Fylkeslegen / stadsfysikus i Oslo fører tilsyn 
med virksomheten og kan be om de opp-
lysninger som er nødvendige for å føre 
tilsyn. 

-   0   - 
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HLF OSLO FYLKESLAG 

inviterer til 

ÅRETS FJELLTUR 2013 
DALSETER HØYFJELLSHOTELL 

FRA MANDAG 9. SEPT. TIL FREDAG 13. SEPT. 2013 
4 DØGNS OPPHOLD 

 rom m/dusj, wc, tlf., tv, nye Jensen-senger 

 svømmehall, badstue, solarium 

 salonger, bar, dansemusikk  

 minibuss, ev. mot et lite tillegg pr tur  

 helpensjon fra mandag lunsj til fredag frokost 

 Enhver deltaker reiser på eget ansvar og med egen 
reiseforsikring. De som allerede har meldt seg på, er 
registrert og får tilsendt giro straks  
               evt. mat/drikke underveis ikke inkludert 

Buss tur/retur Oslo – Dalseter Høyfjellshotell, Espedalen 
Fremmøte Inkognitogaten 12, mandag 9.sept. AVREISE kl 10:00 

 dobbeltrom HLF-medlem pr. person kr 3.340,- 
 dobbeltrom ikke medlem pr. person  kr 3.900,- 

 enkeltrom HLF medlem pr. person    kr 3.740,- 

 enkeltrom Ikke medlem pr. person    kr 4.300,- 
 

Frist påmelding: 21. juli 2013 

Etter påmelding og plasstildeling, vil bankgiro bli sendt deltakerne, med betalingsfrist 
1. august 2013. Avbestillingsfrist 12. august. Ved ev. avbestilling etter denne dato, vil 
innbetalt turpris ikke bli refundert. KONTAKT: Ada Spæren, mobil/sms 950 58 677, 
epost ada.sparen@gmail.com.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Påmeldingsslipp sendes: HLF Oslo, Inkognitogaten 12, 0258 Oslo – mrk. ”Årets fjelltur” 
 

NAVN: _______________________________________________________________________ 
 

ADRESSE: ___________________________________________________Tlf.: ______________ 
 

Navn på evt. ledsager:___________________________________________________________ 

Navn og telefonnr til nærmeste pårørende i tilfelle ved behov: 
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Kompetanseheving i bransjen?
Tekst:  Høreforeningen (Danmark)   
Oversettelse: Stein Thomassen  

Tre danske anbefalinger 

Akademiet for de Tekniske Videnskaber 
(ATV) i Danmark samlet nylig represen-
tanter fra kunnskapsinstitusjoner, regioner, 
høreapparat-leverandører, klinikker og 
brukerorganisasjoner til et temamøte om 
utviklingsmuligheter innen det hørsels-
tekniske feltet. Møtet munnet ut i disse tre 
anbefalingene: 

1. Styrk utdanningen:   
Fremtidige diagnosemetoder og høre-
apparat-teknologier vil stille større krav 
til medarbeidere og ledere i behand-
lingssystemet. Det bør derfor under-
søkes hvordan utdanninger og etter-
utdanninger kan videreutvikles. ATV 
mener det er behov for en ny bachelor-
utdannelse som audiologiassistent og et 
påbygg (master) til audiologi med 
spesiell fokus på ledelse. 

2. Styrk forskningen:   
Det er behov for kvalitetsforskning 
innen nye behandlings- og diagnose-
metoder når det gjelder hørselstap. 

3. Styrk samarbeidet:   
Danmark kan bli et "laboratorium" for 
utvikling av velferd- og verdiskapning 
innen hørselsteknologi. Storskalaforsøk 
med mange brukere kan gi den 
dokumentasjonen som trengs for 
diagnose- og tilpasningsmetoder med 
flere komponenter. 

Høreforeningens kommentarer 

Den danske Høreforeningens general-
sekretær deltok på møtet. Han under-
streker at høreapparater må tilpasses / 

justeres spesielt for den enkelte bruker før 
de kan være til nytte. 

Omgivelsene på arbeidsplasser og i det 
offentlige rom er heller ikke innrettet til å 
passe for mennesker med nedsatt hørsel. 
Det er f.eks. vrient å høre når det er mange 
mennesker rundt et lunsjbord, og det kan 
føre til at den tunghørte isolerer seg. 

Dessuten har vi utfordringen med tele-
slynger. Det er stor forskjell på de for-
skjellige høreapparatene og deres samspill 
med teleslynge. Dette er ikke den beste 
teknologien, men det er den som er felles 
standard på verdensplan. Det er behov for 
en avløser til teleslynge og en bedre felles 
standardplattform for hørselstekniske 
hjelpemidler uansett fabrikat. 

Det er dessuten et problem at det mangler 
kunnskap om hvordan apparater kan 
håndtere problemet med tale-diskri-
minering, dvs. redusert evne til å skille 
lyder med forskjellige tonehøyder fra 
hverandre. Dermed er det vanskeligere å 
høre hva som blir sagt i støyende 
omgivelser pga vansker med å skille lydene 
fra hverandre. Det er behov for mer 
forskning og utvikling når det gjelder dette. 

Hvis det skal skapes bedre produkter, er 
det behov for tettere samarbeid mellom 
forskning og industri. Og det er helt 
essensielt at brukerne kommer mer i fokus. 

Det er også behov for forbedring i ut-
danningen av de som tildeler og håndterer 
høreapparatene. Apparatenes stadig mer 
komplekse finesser krever mer og ny 
kunnskap for de som utfører tilpasning / 
justering av dem. 

-   0   -

  



Høreluren  2013  nr 2  side 13 
 

Litt av hvert 

Tallerken-klirr 

Tallerkenklirr fra kjøkken og kantine er noe 
som mange høreapparatbrukere synes er 
plagsomt kraftig. Spør audiografen om hva 
som kan gjøres for å redusere dette! 
Drømmeaudiografen min tryllet bort 
mesteparten av dette ubehaget ved å stille 
på noe som heter SoundRelax på Phonak 
sine høreapparater. Mange av de andre 
fabrikatene og modellene har sikkert en 
lignende finesse. 

dB eller % ? 

Noen sier at de har så og så mange desibel 
(dB) nedsatt hørsel. Andre sier at de har så 
og så mange prosent (%) nedsatt hørsel. 
Tenk deg at du møter en som har 40 dB 
hørselsnedsettelse, og en som har 40 % 
nedsettelse. Hvem hører da dårligst? 

Hvis du liker regnestykker, kan du finne ut 
av det ved å bruke følgende regler som blir 
brukt flere steder i verden: 

 Hvis du vet hvor mange dB hørselstapet 
er, kan du regne ut %-tallet slik:  
% = (dB - 25) * 1,5 

 Hvis du vet hvor mange % hørselstapet 
er, kan du regne ut dB-tallet slik:  
dB = (% + 37,5) : 1,5 

Fasiten blir da:  
40 dB = 22 %   og   40 % = 52 dB.  
Dermed er det klart at 40 % nedsettelse er 
mye verre en 40 dB nedsettelse. 

Så kan du jo slå i hjel litt tid ved å regne ut 
hvordan det blir ved en del andre tall. Da 
vil du sannsynligvis stusse over resultatet 
du får for 25 dB. Det hadde vært 
interessant å høre om noen av leserne kan 
forklare hvorfor dette resultatet egentlig er 
ganske logisk og fornuftig. 

Døvehund 

Hunden Pefo er lært opp til å være 
Monakas ører. Monika er nesten døv og 
oppfatter blant annet ikke hva folk sier. 
Når noen banker på døren, tar hunden 
med seg Monika bort til døren. Når noen 
sier navnet Monika, snur Pefo seg mot den 
som snakket. Slik blir Monika klar over at 
noen vil ha oppmerksomheten hennes. 

Hennes spesielle måte å prate på (fordi 
hun var tunghørt under barndommens 
språkutvikling) gjør at mange styrer unna 
henne i den sosiale hverdagen. Da er 
trofaste Pefo god medisin mot ensomhet. 

Forbedret gentest 

American Journal of Medical Genetics, 
forteller at ved å teste 34 gener som man 
vet er ansvarlig for tunghørthet, kan man 
stille en nøyaktig diagnose i halvparten av 
tilfellene. Om ikke lenge blir vi trolig i stand 
til å teste alle genene som har med døvhet 
å gjøre, til samme pris som det i dag koster 
å teste 2 gener. 
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De fleste tilfeller av tunghørthet / døvhet i 
barndommen er forårsaket av arv. Hvis 
man vet hvilket gen som er ansvarlig for 
hørselsproblemet hos et barn, er det 
lettere å si noe om risikoen for at 
kommende søsken, også vil få hørsels-
problemer. 

Ved å vite hva som er årsaken til døvheten 
hos et barn, er det dessuten lettere å vite 
hvordan døvheten vil utvikle seg videre 
gjennom oppveksten. Og dermed lettere å 
velge riktig behandling og riktig kommu-
nikasjonsmetode. Dette sier en av 
forskningssjefene hos Action on Hearing 
Loss (tidl. RNID). 

Noen ører tåler mindre 

Visse mennesker er genetisk bedre be-
skyttet enn andre mot hørselsnedsettelse. 
Dette har forskere fra Tyskland og Canada 
kommet frem til. Noen mennesker ser 
faktisk ut til å være mer sårbare for 
hørselstap. Undersøkelsen som ble pub-
lisert i FASEB Journal, fant at et protein 
virker beskyttende og gjør øret mer 
motstandsdyktig mot permanente støy-
skader. 

I undersøkelsen fant forskerne at proteinet 
som kalles AMPK, setter i gang en meka-
nisme som hjelper til å beskytte sensor-
cellene (hårcellene) i det indre øret. Det er 
disse cellene som skades ved kraftige lyder. 
Forskerne mener at deres oppdagelse kan 
føre til utvikling av nye strategier for 
forebygging av hørselsnedsettelse, spesielt 
hos personer med uheldige variasjoner i 
AMPK-genet. Forskerne håper også deres 
oppdagelse kan føre til utvikling av 
metoder som er egnet til å behandle 
skader fra støybelastning. 

Migrene og hørselstap 

Forskere i Taiwan har funnet at migrene 
fordobler risikoen for plutselig hørselstap. 

Plutselig sensorinevralt hørselstap (SSNHL) 
er en sjelden tilstand hvor en person 
opplever et plutselig og vanligvis uforklarlig 
hørselstap. Legene bruker ofte den 
engelske betegnelsen sudden deafness. 
Forskerne hos Taipei Veterans General 
Hospital i Taiwan har studert idiopatisk 
plutselig sensorinevral hørselsnedsettelse. 
Idiopatisk betyr at årsaken er ukjent. 

Undersøkelsen sammenlignet to pasient-
grupper, én gruppe som led av migrene, og 
en annen gruppe som ikke gjorde det. 
Resultatene viser at folk med migrene har 
nesten dobbelt så stor risiko for å utvikle 
idiopatisk plutselig sensorinevralt hørsel-
stap. 

Spebarn 

I tillegg til hørselstesting av nyfødte er det 
viktig å teste hørselen flere ganger de 
første leveårene. Forskning har nemlig vist 
at 25 % av de  som besto nyfødt-testen, 
senere fikk plutselig sensorinevralt hørsels-
tap (SSNHL). Dr. David Chi ved University of 
Pittsburgh Medical Center sier at det er lett 
å tenke at barn som har bestått nyfødt-
hørselstesten, selvsagt har ok hørsel. 
Dermed er man kanskje ikke godt nok på 
vakt overfor senere tegn på hørsels-
problemer. 
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Bedre CI-justering 

Vanderbilt University har søkt patent på ny 
metode for bedre justering av CI. Mange 
CI-brukere forteller om dramatisk bedre 
hørsel med Vanderbilt-metoden. Noen sier 
at de nå klarer å bruke telefonen mens de 
tidligere hadde store problemer med å 
forstå hva som ble sagt i andre enden. 

CI kan vanligvis sende lyd ut på 12-22 
punkter som sitter på en ledning som er 
operert inn i sneglehuset (det indre øret). 
Disse punktene stimulerer nerveceller 
(hårceller) som sender nervesignaler via 
hørselsnerven fram til hjernen. 

Ofte vil noen av punktene på ledningen 
ikke samarbeide bra med nervecellene. Da 
kan helheten i lydbildet bli forstyrret. Dette 
er ikke gunstig for CI-brukeren. Hvis man 
kunne finne ut hvilke punkter som faktisk 
roter det til, kunne man sørge for å ikke 
sende lydsignaler ut på disse punktene. 

Nettopp dette er den røde tråden i 
Vanderbilt-metoden. Ved å analysere rønt-
genbilder før og etter CI operasjonen, øker 
man sjansene for å finne ut hvilke punkter 
som bør deaktiveres. Denne jobben gjøres 
automatisk i Vanderbilt-metoden. 

Les mer på nettsidene til Vanderbilt:  
news.vanderbilt.edu/2013/03/high-fidelity 

Nedsatt lydtoleranse 

Tekst:  Wikipedia  

Lydoverfølsomhet er en samlebetegnelse 
som rommer hyperakusis og fonofobi (inkl 
misofoni). Andre betegnelser på lydover-
følsomhet: lydømfintlighet, overfølsom for 
lyder, nedsatt lydtoleranse, lydskrekk, lyd-
hating, lydirritasjon, lydintoleranse, lydfobi 
m.m.  
Hyperakusis (i motsetning til fonofobi) er 
en overdreven sentral auditorisk signal-
forsterkning og er ikke direkte knyttet til 

den perifere hørsel.  
Fonofobi (i motsetning til hyperakusis) er 
en betinget refleks, altså en psykologisk 
mekanisme lik edderkoppskrekk, flyskrekk 
o.l. Misofoni er også en betinget refleks 
men har aversiv reaksjon i stedet for 
fobisk.  
Majoriteten av de som har vært plaget en 
tid (typisk noen mndr), har grader av begge 
varianter (både fonofobi og hyperakusis). 

Diabetes og hørselstap 

Unge diabetikere har større risiko for å få 
nedsatt hørsel enn eldre. Dårlig regulering 
av blodsukkeret kan kanskje være grunnen 
til hørselsproblemene. 

Forskere sammenholdt resultater fra 13 
undersøkelser som omfattet over 20.000 
mennesker fra USA, Asia, Australia og 
Brasil. 12 av dem viste en sammenheng 
mellom diabetes og hørselsproblemer. 
Nedsatt hørsel er dobbelt så utbredt blant 
mennesker med diabetes.  

Foreløpig vet man ikke om bedre 
regulering av blodsukkeret vil kunne redu-
sere risikoen for hørselsnedsettelse. 
Forskerne sier at hverken alder eller 
støyende arbeidsplass kan forklare 
sammenhengen mellom diabetes og 
hørselstap. Muligens er det heller ikke 
diabetes i seg selv som er synderen. Faktisk 
kan det vise seg at hørselsproblemene 
kommer av medikamenter som diabetikere 
tar, f.eks. blodtrykksenkende og vann-
drivende medisiner. 

Det er behov for flere og grundigere under-
søkelser for å finne ut mer om sammen-
hengene og dermed øke mulighetene for å 
redusere risikoen. 

Smertestillende skader hørselen ? 

Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen, Ibuprox 
(alle med virkestoffet ibuprophen) og 
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Paracetamol, Paracet, Panodil, Pinex, 
Pamol, Paralgin, Perfalgan, Pro-Dafalgan 
(alle med virkestoffet acetaminophen) kan 
påvirke hørselen negativt. 

Hvis du er kvinne og tar noen av disse 
smertestillende midlene 6 ganger i uken, er 
det minst 25% risiko-økning sier forskere 
ved Brigham and Women's Hospital i 
Massachusetts i USA.  
Forskerne tror det er redusert blod-
tilstrømning til det indre øret som er 
årsaken til hørselsnedsettelse hos brukere 
av disse smertestillende midlene. Unge 
kvinner er mer utsatt enn eldre. 

Menieres sykdom 

Tekst:  Svenske Wikipedia  

Menieres sykdom er en kronisk sykdom i 
det indre øret, skapt av en forstyrrelse i 
væsketrykket i det indre øret. Den som er 
rammet av sykdommen, kan få tinnitus, 
nervefeil-basert hørselsnedsettelse, 
svimmelhetsanfall, og "dotter i ørene". 
Problemene varierer fra person til person, 
og svimmelheten kommer i form av anfall. 

Anslag viser at ca 4 promille av verdens 
befolkning lider av Menieres sykdom, og ca 
40.000 personer i Sverige. Vanligvis 
rammer sykdommen personer i alderen 
mellom 40 og 60 år. 

Sykdommen ble oppdaget av den franske 
legen Prosper Menière i 1861, men det var 
først etter hans død at hans oppdagelser 
ble anerkjent. 

Behandling: 

 Sunn livsstil (søvn/alkohol/tobakk/kaffe) 

 Redusere stress 

 Redusere salt-inntaket 

 Saccotomi (operasjon) 

 Gentamicin (medikament) 

 Diuretika (vanndrivende medikament) 

Innstilling av høreapparater 

Tekst:  Solveig Foss  

Jeg leser i forrige Høreluren på side 6 om 
tanker fra en produsent. Min tre år eldre 
bror med sterkt nedsatt hørsel pga. jobb i 
maskin til sjøs og senere i trykkeri 
(maskiner) har endelig innsett at han må ha 
høreapparat og har nå fått dette fra denne 
produsenten (ReSound). 

Han gikk ut fra audiografen i det sterkt 
trafikkerte området Majorstuen med sine 
nye apparater og fikk omtrent sjokk. Etter 
en tids tenkepause kom han til meg med 
sine nyervervede vidundere. Jeg satte inn 
batterier og lot ham høre på riktig måte. 
Han følte seg mer vel i samtale med meg 
og min mann uten store problemer. Jeg 
anbefalte at han gikk tilbake til leverandør 
for bedre justering. 

Min tanke er, leverandør (audiograf) må 
lytte mer til brukerene! Det er for mange 
høreapparater som bare ligger i en skuff og 
ikke blir brukt. 

-   0   - 
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HLF Oslos tilbud til deg 

Spennvidde 

Datakurs, språkkurs, batterisalg, praktisk 
hjelp med høreapparatene, foredrag, råd 
og hjelp, kunstutstillinger, filmvisninger, 
billedvev, bridge, omvisninger osv. Alt 
dette tilbyr vi – og mere til. 

Hvor i byen er vi? 

Du finner oss i Inkognitogt 12 (rett bak 
Slottet). Her foregår de fleste av våre 
aktiviteter. Både buss og trikk stopper på 
Riddervolds plass som ligger 3 kvartaler 
unna. Vi har også aktiviteter ute i bydelene. 
F.eks. har HLF Nor-Øst/Groruddalen fore-
drag og møter i Groruddalen, som oftest på 
Veitvet. 

Hjelp og råd 

Likemenn er erfarne hørselshemmede som 
har gått kurs for å lære hvordan de kan 
være til nytte for andre. Praktisk talt alle 
onsdager, unntatt i skoleferiene, er en 
hørselshjelper, altså en likemann for 
høreapparatbrukere, tilgjengelig hos oss 
fra kl 11 til 14. Timeavtale ikke nødvendig, 
bare kom. Om du har veldig vanskelig for å 
komme til oss, kan vi komme hjem til deg. 
Tilbudet er gratis. 

Våre hørselshjelpere besøker også mange 
av seniorsentrene og sykehjemmene en 
gang i måneden. 

Kurs og sosiale aktiviteter 

Forskning viser at hørselshemmede oftere 
enn andre føler seg ensomme, og at vi 
oftere er plaget av mistrivsel og diffuse 
plager. Dette henger blant annet sammen 
med at vi har vanskeligere for å delta i det 
sosiale livet. Langtids-effekten av slikt er 
sjelden bra for oss. 

Så kom på våre kurs og sosiale aktiviteter. 
Det er inngangsbilletten til et rikere liv og 
dermed større tilfredshet i hverdagen. Hos 
oss er det lov å si hæ? om igjen og om 
igjen. Å gå på kurs er en fin måte å bli kjent 
med nye mennesker. 

Kontakt-info 

Tlf / sms: 974 07 430  
(bemannet tirsdag og torsdag 
kl. 11-14, ellers SMS/tekst-
melding) 

Post: Inkognitogt 12,  0258 Oslo 

Epost:  post@hlfoslo.no 

Besøk:  Inkognitogt 12, 1 etg.  
(rett bak Slottet)  
Nærmeste holdeplass:  
Riddervolds Plass 

www: www.hlfoslo.no 

OBS! 
Kontoret i Inkognitogt 12 er 

sommerstengt fram til tirsdag 20. 
august. 

Dessverre kan vi ikke lenger 
motta beskjed på 

telefonsvarer. 

SMS (tekstmelding) går greit 
fra og med 20. august. 
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Medlemsblad 

HLF Oslos medlemsblad, Høreluren, sendes 
ut til alle medlemmer i Oslo ca 20 juli og ca 
20 desember. Bladet informerer om våre 
tilbud og forsøker å formidle ting som er 
nyttig for hovedstadens hørselshemmede. 

Nytt telefonnummer 

Fra 1. januar 2013 er vårt nye telefon-
nummer 974 07 430. Telefonen er betjent 
tirs- og torsdager, mellom kl 1100 og 1400. 
Legg merke til at du nå kan sende 
tekstmelding (sms) til oss (974 07 430). Og 
selvsagt kan du fremdeles skrive epost til 
post@hlfoslo.no eller skrive brev til HLF 
Oslo, Inkognitogt 12, 0258 Oslo. 

Etter sommeren åpner vi tirsdag 20. 
august. Siste dag før juleferien blir 19. 
desember. Vi selger billige batterier over 
disk i kontortiden. Dessuten får du kjøpt 
batterier av våre hørselshjelpere når de er 
på besøk på seniorsentrene. Ønsker du 
batterier rett i postkassen, må du bruke 
tilbudene du finner i bladet Din Hørsel. 

Bruk oss! 

Vi er til for deg, så bruk tilbudene våre! Det 
er bra for foreningen, og det er bra for deg. 

Hjertelig velkommen! 

 

 

  

Meld deg inn  
i HLF, foreningen for hørselshemmede 

Det enkleste er å melde seg inn via nettsidene www.hlf.no 
Eller send inn denne kupongen til HLF, Boks 6652 Etterstad, 0609 Oslo 

Eller epost til hlf@hlf.no 
 

Pris: 450 kr pr år    (OBS: ungdom under 25 år / familiemedl.: kun 290 kr) 
 

Navn:   ___________________________________________________________________ 

Adresse:   _________________________________________________________________ 

Epost:   ___________________________________________________________________ 

Født: ____________________  Telefon: _________________  Mobil: _________________ 

 
Sett ring rundt en eller flere: 

Høreapparatbruker        CI-operert         Tinnitusrammet         Menièrerammet 

Foreldre til hørselshemmet barn         Sterkt tunghørt / døvblitt         Yrkesaktiv 

mailto:hlf@hlf.no
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Forsommerens båttur 
Tekst:  Kirsten I.  Feragen   
Foto: Finn Kampestuen Berntzen  

Livets øyeblikk er fullt av 
krydder. Det gjelder å ta imot 
dem med humor og optimisme 
når det er som verst. 

Båtturen 2. juni 2013 arrangert 
av HLF Oslo SydVest i sam-
arbeid med Trollcruise AS var 
et slikt eksempel. Den startet 
med høljende regnskyll som ga 
våte føtter og vann i gater og 
kjellere. Den ble avsluttet i 
strålende solskinn og behagelig 
sommer-temperatur! 

Til tross for de dårlige værutsiktene møtte 
50 personer opp. De som av ulike årsaker 
ikke kom, gikk glipp av god mat, høy 
stemning og vakker natur. 

Kapteinen førte båten til Fornebulandet og 
Snarøya-området, og vi ble bedre kjent 

med de vestlige deler av Oslofjorden. På 
vei mot Akershuskaia møtte vi Color 
Fantasy, som stevnet mot Kiel. Det var en 
merkelig følelse. "Vår" båt ble som en liten 
pusling i forhold til giganten Kiel-ferja... 

Takk til Trollcruise AS for en fin tur! 
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Déjeuner chez nous  (lunsj hos oss) 
Tekst:  Grethe Elisabeth Øen 

Franskgruppen inviterte vevgruppen til 
lunsj tirsdag 5. februar. Vi ble 20 glade 
damer som koste oss med ost og vin, 
delikat anrettet. 

Til kaffen hadde Randi bakt made-
leinekaker (som er veldig franske). 

Madame Birgitta, vår professeur, ønsket 
velkommen på fransk og minnet oss om 

hvor mange franske ord og uttrykk som 
finnes i vårt dagligspråk. 

Hun takket damene i vevgruppen for deres 
vennlighet og gavmildhet mot vår gruppe 
(vi arver stadig deilige kaker) og ønsket oss 
et hyggelig samvær rundt lunsjbordet. Vi 
hevet glassene; - - - santé! 

Praten fløt lett som vinen, og timene likeså. 
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Her kunne din annonse ha stått … 

 

 

 

kr 3.700,- (høyre-side) 

kr 2.950,- (venstre side) 

 

 

Priskalkulator: 

10 kr pr kvadrat cm + 400 kr 
Rabatt for venstre-sider: 20% 

(max HxB: 22x15 cm = hel side) 

Bakside: 
17 kr pr kvadrat cm + 800 kr 

(max HxB: 16x15 cm = ca 75% av siden) 
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Seniortreffen 

Formiddagstilbudet 

Hos oss vil du møte gamle venner og finne 
nye! Våre hyggelige lokaler er utstyrt med 
teleslynger. Batterier kan kjøpes til rimelige 
priser og hørselshjelper er tilstede på våre 
møter. Våre arrangementer våren 2013 har 
vært godt besøkt og vi håper at høstens 
program også vil være av like stor 
interesse! 

Onsdag 21 august   
Blaafarveværket – MUNCH OG MALER-
VENNENE PÅ MODUM 

På Nyfossum – HULDAS DØTRE - bunader 
av Lise Skjåk Bræk og Anne L. Apaydinli. 
Finn Carlsens buss går fra bussterminalen 
kl 1000. Pris kr. 200.-. Inngangsbillettene 
bekoster Studieforbundet FUNKIS.  
Bindende påmelding innen 16. august. 

Onsdag 18 september kl 1200   
Naturhistorisk museum   
(Botanisk hage) 

Vi møtes på museet i Sarsgt. 1. Grunnen er 
at de tunge krydderplantene ikke tåler 
frakten til Inkognitogaten 12!  
Christina Bjureke: TROPISKE PLANTER OG 
KRYDDER.  
Etter omvisning i veksthusene, kaffepause 
på Tøyen hovedgård. Ca kl. 1400 spaserer 
vi over gaten til Munchmuseet og 
jubileumsutstillingen MUNCH 150. Om-
visning ved kunstformidler Sigrun Rafter. 
Bindende påmelding til kontoret innen 13. 
september. 

Onsdag 16 oktober kl 1200 i 
Inkognitogt 12   
Kjell Hillveg: ET MØTE MED MOZART – 
MANNEN I MITT LIV. 

Kjell Hillveg er musikkskribent, program-
leder i NRK, har fire ganger vunnet musikk-
spørreleken Kontrapunkt, er hedret med 
Spellemannsprisen og utnevnt til ridder av 
1. klasse av St.Olavs orden for sin innsats 
som formidler av klassisk musikk. Les mer i 
intervju med Kjell Hillveg på neste side.  
Kun 40 plasser. Bindende påmelding til 
kontoret innen 14. oktober. 

Kontakt-info 

SMS:  974 07 430 
Tlf:  974 07 430   

(tirs og tors kl. 11-15)  
Snakk TYDELIG i telefon-
svareren. 
Åpner 20. august 

Post: Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost:  seniortreffen@hlfoslo.no 

 
Møtested:  Inkognitogt 12, 1 etg.  

(rett bak Slottet)  
Nærmeste holdeplass:  
Riddervolds Plass 

Tekst TV: side 774 – 776 

OBS! Når kontoret er sommer-
stengt (fram til 20/8): e-post 
til grethehejer@yahoo.no,  
tlf. 22 49 34 99 

Man må ikke spørre om meningen med livet, man må gi det mening. 
Håkon Bleken 
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Onsdag 20 november   
Erzebeth Røkenes: EGGENES KULTUR-
HISTORIE FØR OG ETTER VÅR TIDS-
REGNING. 

Vi er så heldige å bli invitert hjem til 
Erzebeth - Terrasseveien 29 A, Høvik. Dit 
går buss 121 fra Bussterminalen klokken 
1120, fra Fredriksgt. kl 1128 til holde-
plassen Terrasseveien. Etter foredraget 
enkel servering og mulighet å kjøpe vakre 
håndmalte egg.  
Kun 20 plasser. Bindende påmelding til 
kontoret innen 18. november. 

Onsdag 11 desember   
JULEMØTE 

Kl 12 i Inkognitogaten 12, med gløgg, 
julekaker, frukt, nøtter og marsipan! 
Kanskje blir det også en uventet over-
raskelse!  
Bindende påmelding til kontoret innen 9. 
desember. 

VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 

Ta gjerne med en liten gevinst til åre-
salgene. 

 

 

Kjell Hillveg + Wolfgang Amadeus Mozart = SANT 
Tekst:  Grethe Hejer  

At 188 år skiller dere ad er egentlig 
uvesentlig. 

Ja – det er ikke slike årstall som teller. Men 
at en 5-åring i 1761 allerede er musikalsk 
”voksen”, er fremdeles en gåte. Også at 
han som 16-åring komponerer en opera for 
verdens fremste sangere! Han døde bare 
36 år gammel, men etterlot 
oss et tjuetalls musikk-
dramatiske verk, 41 sym-
fonier, konserter for klaver, 
fiolin og forskjellige blåse-
instrumenter, kammer-
musikk- og klaver-kompo-
sisjoner. Han komponerte 
innen alle tenkelige genre.  

Har du selv kravlet opp på 
pianokrakken i 3-års 
alderen? 

Nei, nei! Men for meg ble 
1956 et skjebnens år. Eller 
skal man kalle det et 
lykketreff, noe forutbestemt, kanskje? Jeg 
vet ikke. Til 200-års feiringen av Mozarts 

fødsel i 1956 ble en del syvendeklasser 
invitert av skolesjefen i Oslo til konsert i 
Aulaen. En Mozart jubileumskonsert. Min 
klasse var blant dem. Byorkesteret spilte 
blant annet ”Eine kleine Nachtmusikk”. Jeg 
var 12 år gammel. Ble slått til jorden! 

Hvor gammel var Mozart selv da han 
komponerte ”Eine kleine Nachtmusik?”  

31 år. 

Du må ha en stor 
musikalitet inni deg for å bli 
så sterkt fanget av tonenes 
magi?  

Aner ikke.  
Mor spilte riktignok piano 
og far fiolin og mandolin. 
Mitt ringe bidrag var 
trompet i skolekorpset. Det 
var heller ikke noen 
musikere ellers i familien. 
En annen viktig ting hendte 
i 16-års alderen. På lør-
dagene etter skoletid fikk 

jeg selge plater i Norsk Musikforlag. 
Musikk, musikk - to timer hver lørdag! Da 
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var det gjort.  
Dermed var livsgrunnlaget lagt, med 
mange førsteklasses innspillinger. Og 
mange ivrige kunder! Musikk hver eneste 
dag. Hele dagen lang. Med tiden utviklet 
jeg evnen til å høre forskjell på inn-
spillingene. Hvor forskjellig dirigenter og 
utøvere oppfatter og tolker det samme 
musikkstykket. 

Hva er det som er så spesielt ved Mozarts 
musikk. At den kan gripe oss så sterkt?  
Det tyske ordet ”zart” betyr for øvrig også 
myk, følelsesfull, tidlig moden. 

Mozart er en av de store melodikerne, som 
skriver melodier som tilsynelatende virker 
så enkle, men som går rett til hjertet. En 
enkelthet som når dypere. Rytmisk er 
komposisjonene ikke kompliserte. Men 
nettopp derfor får man ørene opp for alt 
som ligger imellom. 

Blant mye annet, er du også en meget 
populær foredragsholder. Jeg har selv 
opplevd å måtte snu i døren – hver mulige 
sitte- og ståplass var for lengst opptatt! 

Jeg blir selv rørt av den store interessen. 
Kanskje det er en lengten etter mer klassisk 
musikk i en tid da vi oversvømmes av alle 
slags låter fra morgen til kveld. Jeg tror ikke 
det finnes noe svar på hvorfor vi blir grepet 
av musikken, hvorfor vi røres, gledes, eller 
fortviles. Mozart var flink til å skape 
kontraster - gjennom tårene er alltid smilet 
tilstede. Hans musikk er mentalhygiene for 
meg. 

Du har også en annen favoritt – Franz 
Schubert (1797-1828)  

Schubert var også en stor melodiker. Han 
skapte den moderne sang – das Lied - som 
selvstendig kunstform. Etterlot seg over 
600 sanger! Også symfonier og kammer-
musikk. Så kanskje det neste blir et 
foredrag om Franz Schubert. 

Vi kan nesten ikke vente til ditt besøk 16. 
oktober.  
HJERTELIG VELKOMMEN! 

-   0   - 

 

 

 

  

Photo © Copyright Steinway & Sons 
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Trenger du en prat om din hørsel og hjelp  

med høreapparatene? 

 

Da kan du stikke innom Veiledningskontoret i Inkognitogt. 12  

som har åpent  

hver onsdag kl 11.00 – 14.00 

 

En likemann/hørselshjelper vil med sin skolerte brukerkunnskap  

kunne hjelpe deg med høreapparatene dine samt gi informasjon om  

de fleste hørselsrelaterte forhold. 

 

Her følger noen eksempler på hva en likemann/hørselshjelper kan hjelpe 

deg med: 

 Hvordan få øreproppen/høreapparatet på riktig plass i øret 

 Hvordan rengjøre øreproppen/høreapparatet 

 Hjelp til å bytte slanger, filter 

 Tips om hvordan gradvis venne seg til god utnyttelse av høreapparatet 

 Hva finnes av tekniske hjelpemidler i tillegg til høreapparater 

 Hva er høretaktikk og hvordan påvirker hørselstapet hverdagen 

 Hvordan forholde seg til støyende, sosiale sammenkomster 

 Hvordan spille på lag med normalthørende nærpersoner/familie/ektefelle 

 Hva er grunnleggende rettigheter og hvilke offentlige instanser skal 

hjelpe 

 

Likemannen/hørselshjelperen har taushetsplikt og  

kan eventuelt komme på hjemmebesøk. 

 

Hjelpen er gratis! 

 

Dersom du  ønsker å bestille hjemmebesøk, kan du  

ringe kontoret på tlf: 974 07 430 tirsdag og torsdag kl. 11.00-14.00  

eller sende e-postmelding til 

post@hlfoslo.no 

mailto:post@hlfoslo.no
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HLF Oslo Nord-Øst/Groruddalen 

 

Forener krefter i Oslo. 

Styrene i HLF Groruddalen og HLF Oslo 
Nord-Øst hadde en stund vært i samtaler 
om en sammenslåing av de to lagene. Etter 
at HLF Oslo Vest og HLF Oslo Syd slo seg 
sammen i 2012, var det en fornuftig tanke 
at også de to øvrige lagene slo seg sammen 
slik at det nå er to like store lag i Oslo. 

Årsmøtene i begge lag vedtok sammen-
slåing, og på et ekstraordinært felles 
årsmøte 14.02.2013 ble det vedtatt at det 
heretter skulle være ett lag, og navnet 
skulle være HLF Oslo Nord-Øst/Grorud-
dalen. Navnet Groruddalen er med i en 
overgangsfase av praktiske årsaker. 

Sammenslåingen vil være gunstig – 
ressursene vil bli bedre utnyttet og det vil 
sannsynligvis bli lettere å rekruttere tillits-
valgte. Vi vil bli et sterkere lag, og dette vil 
komme medlemmene til gode. Det nye 
laget har ca. 2330 medlemmer. 

Det nye laget omfatter medlemmene i 
bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, 
Grünerløkka, Nordre Aker og Stovner. 

Alle som bor i disse bydelene ønskes 
spesielt velkommen til høstens aktiviteter. 

Andre er selvfølgelig også hjertelig 
velkomne. 

Program for høsten 2013: 

August: 

Onsdag 28.08.: Hørselstesting i Inkognito-
gt. 12 fra kl 14. Audiograf og likemenn til 
stede. 

Lørdag 31.08.: Torgdag med stand på 
Grønland kl 11 -16. 

September: 

Tirsdag 24.09.: i Vålerenga Bydelshus kl 
18. Tema: Å leve med tinnitus 

Kontakt-info 

Leder:  Wivi Garthe   
sms / tlf 906 98 065 

Brev: Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost:  nordost@hlfoslo.no 

Nettside: www.hlfoslo.no 
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Oktober: 

Onsdag 30.10.: Åpent møte på Veitvet kl 
18.00. Tema: foreløpig ikke avklart. 

November: 

Onsdag 27.11.: Åpent møte på Veitvet kl 
18.00. Julemøte med snitter og god under-
holdning. Pris kr 50.   
Påmelding innen 20. november til e-post: 
wivi.garthe@gmail.com  eller   
mhalvorsen@getmail.no  eller   
tlf  974 07 430 tirsd og torsd kl 11-14. 

Møtene på Veitvet er i Veitvet flerbruks-
senter i Veitvetsenteret. Det er servering 
med rundstykker og kaffe Salg av batterier 
og likemenn til stede. Møtene, med unntak 
av julemøtet, er gratis, men ta gjerne med 
en gevinst til åresalget. 

Vel møtt! 

 

 

 

 

 

HLF Oslo SydVest 

HØSTPROGRAM 

Bli med på omvisninger med guideslynge i 
september og oktober, se film med tele-
slynge i oktober, november og desember 
og spill bridge hver fredag i våre vakre 
lokaler i Inkognitogata 12.  
VELKOMMEN! 

Fredag 6. september kl 11.00:  
BRIDGE HVER FREDAG 

Start på fredagsbridgen. Undervisning av 
lærer hver 3. uke. Vi spiller ut november 
måned. Lyst til å lære? Mulighet for støtte 
til bridgekurs.  
Maks 20 deltakere. Entré kr 20.  
Påmelding senest mandag 2. september. 

Onsdag 25. september kl 12.00:  
KUNSTEN PÅ UiO BLINDERN 

Kunstforvalter Ulla Uberg viser oss rundt 
og starter med inngangshallen i Fysikk-
bygningen på Universitetet i Oslo. Se kart 
på www.uio.no.  
Forfriskninger et sted i nærheten etter 

omvisningen som varer ca 1 time.  
Maks 10 deltakere.  
Påmelding senest fredag 20. september. 

Torsdag 3. oktober kl 18.00:  
ITALIENSK FILM 

Regi: Paolo og Vittorio Taviani. ”Fiorile” 
(Vår) fra 1993.  
Familien Benedetti har kjørt hele natten fra 

Kontakt-info 

Leder:  Dan Erik Løvås,   
tlf / sms: 938 06 019 

Kontortid: Onsdager kl 11-14 (unntatt i 
skolens ferier) 

Adresse: Inkognitogt 12, 1 etg.  
(rett bak Slottet)  
Nærmeste holdeplass:  
Riddervolds Plass 

Brev: Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost:  sydvest@hlfoslo.no 
Nettside:  www.hlfoslo.no 

mailto:wivi.garthe@gmail.com
mailto:mhalvorsen@getmail.no
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Paris og ser endelig morgenen gry over 
Toscana. I bilen forteller pappa Luigi barna 
Simona og Emilio en sann historie som 
begynte for to hundre år siden. Med 
poetisk realisme slynger fortellingen seg 
frem gjennom generasjonene.  
Italiensk ost og vin etter filmen.  
Entré kr 50. Maks 16 deltakere.  
Påmelding senest mandag 30. september. 

Mandag 14. oktober kl 18.00:  
KUNSTEN PÅ STORTINGET 

Fremmøte senest kl 17.45. Omviseren tar 
oss med til kunsten i trappehallen, 
vandrehallen og komitéhuset. Forfrisk-
ninger et sted i nærheten etter omvis-
ningen, som varer i 1,5 time.  
Maks 10 deltakere.  
Påmelding senest torsdag 10. oktober. 

Torsdag 7. november kl 18.00:  
SPANSK FILM 

Regi: Pedro Almodovar. ”Hable con ella” 
(Snakk til henne) fra 2002.  
”Snakk til henne” sier sykepleieren Benigno 
til Marco ved sykesengen til kjæresten 
Lidia, som ligger i koma etter en ulykke. 
Selv pleier Benigno den unge Alicia, som 
ligger bevisstløs på fjerde året etter en 
trafikkulykke. Benigno snakker med Alicia 
hele tiden, viser henne ting og behandler 
henne i det hele tatt som en våken pasient. 

Spansk vin og tapas etter filmen.  
Entré kr 50. Maks 16 deltakere.  
Påmelding senest mandag 4. november. 

Torsdag 5. desember kl 18.00:  
JAPANSK FILM 

Regi: Naoko Ogigami. ”Megame” (Briller) 
fra 2007.  
Starten på den perfekte ferien; Du må 
drasse kofferten din i uendeligheter 
gjennom sanden, så jakt etter stedet der 
du skal bo, etter et kart det er umulig å 
forstå. Når du endelig kommer fram, ser 
eieren forundret på deg. Fant du virkelig 
fram hit? Det viser seg etter hvert at dette 
faktisk blir den perfekte ferien for den 
stressede universitetsprofessoren Taoko. 
Sushi og sake etter filmen.  
Entré kr 50. Maks 16 deltakere.  
Påmelding senest mandag 2. desember. 

 

ALLE PÅMELDINGER 

Til HLFs kontor:   
Tlf / sms: 974 07 430  
epost: post@hlfoslo.no  

Til styremedlem Pi Joner:  
Mobil / sms: 901 20 176  
Telefonsvarer: 23 40 99 88  
epost: pi.joner@hlfoslo.no 

 
 

 

Andre lag 
 

 

 

 

Foreldreforeningen 
Se  www.foreldre.hlfoslo.no  

Ungdomslaget 
Se  www.hlfu.hlfoslo.no  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HLF Oslo 

Fylkesleder: Knut Magne Ellingsen   
mobil 468 63 109 

Kontor:  Inkognitogt 12, 0258 Oslo  
(rett bak Slottet) 

Tlf:  974 07 430 (tirs+tors 11-14) 
Post: Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost:  post@hlfoslo.no 
Nett:  www.hlfoslo.no 

Fylkeskontakter 

Tinnitus:  Kari Falck, tlf 415 63 224  
tinnituskontakt@hlfoslo.no 

CI:  ULF Nagel, tlf 938 06019  
cikontakt@hlfoslo.no 

Yrkesaktiv: Wivi Garthe   
sms / tlf 906 98 065  
yrkesaktivkontakt@hlfoslo.no 

HLF Oslos hovedsponsor: 
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Lær å bruke iPad / internett 
 

Helt nødvendig i våre dager 
Selv normalhørende kommuniserer i dag i 
veldig stor grad skriftlig via internett 
(epost, Facebook o.l.). De bestiller også 
billetter, leser aviser og bøker og leter opp 
informasjon via internett. 

Dette gjøres ved hjelp av et nettbrett 
(f.eks. iPad), en PC (f.eks. Windows), eller 
en smart-telefon (f.eks. Android), som kan 
kobles til internett.  

I tillegg til å lære å bruke internett og iPad, 
har vi det gøy på kursene. 

Fordeler hos oss: 
 Små klasser (max 8-9 deltakere) 

 Rolig tempo og mye repetisjon 

 Holder oss til det som er viktig 

 Bruker lettfattelig hverdagsspråk 

 Prater høyt, tydelig og rolig 

 Bruker teleslynge 

 Alt vises på lerret 

 Tålmodig lærer 

Tempo på kveldskurs 
Kveldskursene holder litt høyere tempo og 
har derfor færre timer (typisk 12 timer i 
stedet for 16). 

Kurssted 
Alle datakursene holdes i Inkognitogt 12 
(bak Slottet) 

Lærer 
På alle datakursene: Stein Thomassen, 
dataingeniør og kunnskapsformidler 

Info + Påmelding 
Stein Thomassen, tlf / sms 400 48 393, 
epost  stein@hlfoslo.no 

 

 

  Forutsetning nr 1  

 

På ALLE iPad-kurs kreves det at: 

a) du har en iPad av fabrikat Apple.  
 

b) din iPad må være klargjort slik at du 
kjenner din Apple-ID og tilhørende 
passord. Uten dette passordet er 
iPaden til liten nytte. 

Hvis punkt b) ikke er i orden, kan vi 
hjelpe deg følgende dager:  
Man 26/8 kl 14-19, Tirs 27/8 kl 14-19, 
Ons 28/8 kl 11-16, Tors 29/8 kl 11-16. 

OBS: Avtal tid på forhånd.  
Hjelpen koster 250 kr. 

 

 

  Forutsetning nr 2  

 

På alle iPad-kurs UNNTATT "Trinn 1" 
kreves det at: 

c) iPaden din er satt opp til å sende og 
motta epost, og at dette fungerer. 

Hvis punkt c) ikke er i orden, kan vi 
hjelpe deg følgende dager:  
Tirs 20/8 kl 18-20, Man 26/8 kl 14-19, 
Tirs 27/8 kl 14-19, Ons 28/8 kl 11-16, 
Tors 29/8 kl 11-16. 

OBS: Avtal tid på forhånd.  
Hjelpen koster 250 kr. 
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iPad tr 1 - Senior 

Slutt å famle! Lær å bruke iPad skikkelig. 
Hva du lærer:  

 Grunnleggende bli kjent med iPad 

 Nøyaktig bruk av fingrene 

 Skriving og retting av skrivefeil 

 Ta bilder og videoer, og vise dem fram 

 Koble seg til internett (WiFi) 

 Legge inn apper (programmer) 

 Bli litt kjent med noen apper, f.eks. 
værmelding, tlf-opplysning, nyheter, 
matoppskrifter. 

Forutsetning: I tillegg til punkt a) og b) på 
side 30, må du ha lyst til å bruke iPad og 
lyst til å øve litt hjemme.. 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre. 
Oppstart: Velg mellom flere muligheter: 

 Mandag 2 september, kl 1300  
(8 man a snaue 2t) (ikke 30/9 og 28/10) 

 Onsdag 4 september, kl 1500  
(8 ons a snaue 2t) (men ikke 2/10) 

 Torsdag 5 september, kl 1100  
(8 tors a snaue 2 t) (ikke 3/10 o 31/10) 

iPad tr 2 - Senior 

Hva du lærer:  

 Surfe på internett (Safari) 

 Safari faner, bokmerker, o.l. 

 Bruke den innebyggede epost-appen 

 Rutetider 

 Bestille billetter (f.eks. kino) 

 iBooks (lese e-bøker) 

 Oppdateringer og viktige innstillinger 
Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) på side 30, må du være omtrent på nivå 
med vårt kurs "iPad tr 1" (se ovenfor). 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: Velg mellom flere muligheter: 

 Onsdag 4 september, kl 1300  
(8 ons a snaue 2 t) (men ikke 2/10) 

 Torsdag 5 september, kl 1300  
(8 tors a snaue 2 t) (ikke 3/10 og 31/10) 

iPad tr 2 - Yrkesaktiv (kveldskurs) 

Som "iPad tr 2 - Senior", men på kveldstid 
og litt høyere tempo. 
Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre. 
Oppstart: 

 Tirsdag 27 august, kl 1730  
(4 tirsdag kvelder a snaue 3 t) (men 
ikke 10/9 og 24/9) 

iPad tr 3 - Senior 

Fortsettelse fra trinn 2. Nå lærer du litt om 
mange forskjellige ting. Dette blir mer en 
oppdagelsesferd for å få en smakebit på 
mange av iPadens flotte muligheter. 
Hva vi berører: 

 Kalender og Påminnelser 

 Facetime og Skype 

 Importere bilder 

 iCloud, synkronisering og backup 

 Aviser, bøker, TV, podcast 

 Diverse annet 

Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) på side 30, må du være omtrent på nivå 
med vårt kurs "iPad tr 2" (se venstre 
kolonne). 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: Velg mellom flere muligheter: 

 Mandag 2 september, kl 1500  
(8 man a snaue 2 t) (men ikke 30/9) 

 Onsdag 4 september, kl 1100  
(8 ons a snaue 2 t) (men ikke 2/10) 

 Fredag 6 september, kl 1400   
(7 fre a 2 t) (men ikke 4/10) 

iPad tr 3 - Yrkesaktiv (kveldskurs) 

Som "iPad tr 3 - Senior", men på kveldstid 
og litt høyere tempo. 
Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre. 
Oppstart: 

 Tirsdag 15 oktober, kl 1730  
(4 tirsdag kvelder a snaue 3 t) 
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iPad tr 4 - Senior 

Vi går i dybden på ting vi tidligere har lært, 
og vi lærer nye ting. Her blir temaene i stor 
grad påvirket av deltakernes ønsker. 
Noe av det vi berører: 

 Holde orden på bilder 

 Kjøpe billetter 

 Norske e-bøker (Bokskya) 

 Engelske e-bøker (Amazon Kindle) 

 Nettbank 

 Aviser, magasiner 

 Skype 

 Diverse annet 

Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) på side 30, må du være omtrent på nivå 
med vårt kurs "iPad tr 2" (se forrige side). 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: 

 Tirsdag 3 september, kl 1400  
(8 tirs a snaue 2 t) (men ikke 1/10) 

iPad tr 4 - Yrkesaktiv (kveldskurs) 

Som "iPad tr 4 - Senior", men på kveldstid 
og litt høyere tempo. 
Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre. 
Oppstart: 

 Mandag 2 september, kl 1730  
(4 man kvelder a snaue 3t) (ikke 9/9) 

iPad tr 5 - Yrkesaktiv (kveldskurs) 

Fortsettelse fra tr 4. Temaene bestemmes 
av deltakernes ønsker og behov. 

Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) på side 30, må du være omtrent på nivå 
med vårt kurs "iPad tr 4" (se ovenfor). 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre. 
Oppstart: 

 Mandag 14 oktober, kl 1730  
(4 man kvelder a snaue 3t) 

 

iPad som fotoalbum - Senior 

Lær å bruke iPaden til å og holde orden og 
pynte på bildene dine. Vi bruker Bilder-
appen som følger med iPaden.  
Hva du lærer: 

 Hente inn bilder fra epost, kamera, 
minnekort og lignende. 

 Holde orden på bildene 

 Fikse litt på bildene (f.eks. beskjære, 
rette opp skråstilte bilder, fjerne røde 
øyne, justere lysstyrke). 

 Vise bilder på iPaden 

 Gi fra seg bilder, bl.a. via epost 

 Diverse annet 

Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) på side 30, må du være omtrent på nivå 
med vårt kurs "iPad tr 2" (se side 31. 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: 

 Torsdag 5 september, kl 1500  
(7 tors a 2 t) (ikke 3/10 og 31/10) 

 
 

Så et "gammeldags" PC-kurs: 

 

Internett senior - tr. 5/6 (vanlig PC) 

Temaene formes etter deltakernes ønsker. 

Forutsetning: Her må du være rimelig 
fortrolig med PC, f.eks. lett veksle mellom 
flere vinduer / faner. 

Pris: 650 for HLF-medl, 1.100 for andre.  
Oppstart: 

 Mandag 14 september, kl 1100  
(7 mandager à snaue 2 t) (men ikke 
30/9, 14/10 og 28/10)  

 
-   0   - 
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Lær deg språk 
 

Tysk - øvet  (øvet/gymnas) 

Stor vekt på å snakke på tysk, trene på det 
muntlige, språkutøvelse.  
Lærebok: Avtales med lærer (tlf 45859927) 
Kursleder: Angelika Hummel 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Tirsdag 24/9, kl 1800 
Varighet: 6 tirsdager à 2,5 timer 
Påmeldingsfrist: 16. september 

Fransk - øvet  (nivå godt øvet) 

Lærebok: Civilasation du Francais 
Kursleder: Birgitta Lie 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Tirsdag 10/9, kl 1100 
Varighet: 6 tirsdager à 2,5 timer 
Påmeldingsfrist: 2. september 

Fransk - øvet (uten lærer.)   

Nivå godt øvet. 
Lærebok: Civilasation du Francais 
Kursleder: Uten lærer 
Kontaktpers: Lill Iversen, mobil 480 59 042 
(helst sms) 
Pris: 200 for HLF-medl, 700 for andre 

Oppstart: Tirsdag 22/10, kl 1100 
Varighet: 6 tirsdager à 2,5 timer 
Påmeldingsfrist: 15. oktober 

Spansk - nybegynner 

Lærebok: El Mundos 
Kursleder: Astrid Hernholm 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Torsdag 17/10, kl 1300 
Varighet: 6 torsdager à 2,5 timer 
Påmeldingsfrist: 8. oktober 

Spansk – El Mundos (forts.)  

Lærebok: El Mundos 
Kursleder: Ruth Enersen 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Torsdag 12/9, kl 1500 
Varighet: 7 torsdager à 2 timer 
Påmeldingsfrist: 3. september 

Spansk - Caminos A2 (øvet/gymnas) 

Lærebok: Caminos 2 - lære- og arbeidsbok 
(isbn 9788205346574) (ca 500 kr i butikk) 
Kursleder: Beatriz Segura Aviles 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Mandag 23/9, kl 1900 
Varighet: 6 mandager à 2,5 timer (men 
ikke 21/10) 
Påmeldingsfrist: 12. september 

Kommunikasjon (trinn 1) 

Nivå nye og erfarne hørselshemmede og 
normalhørende. Venner og pårørende opp-
fordres til å delta, da er kursprisen gratis i 
følge med deltagende HLF-medlem (ett 
medlem med maks ett gratis følge).  
Kursinnhold: 

 teori og praksis med utgangspunkt i 
generelt muntlig språk og dagligtale 

Fint for tunghørte 
Våre klasser er små, bare 4-8 personer. 
Vi bruker teleslynge, slik at alle som har 
T-innstilling på høreapparatene, får 
bedre lytteforhold. 

Kurssted 
Inkognitogt 12 (bak Slottet) 

Påmelding og info 
Hvis ikke annet er oppgitt:   
Kontakt kontoret (se side 17)  
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 innblikk i bruk av tegn som støtte til tale 
("TSS"), dvs. visuell form for kommu-
nikasjon gjennom bruk av enkle tegn og 
uttrykk kombinert med vårt daglige 
verbale språk 

 innblikk i taleavlesningens teori og 
praksis, dvs. munnavlesningsteknikker 

 innblikk i skrivetolkingens muligheter 

 innblikk i generell tolketjeneste 

Lærebok: Avtales med kursleder 
Kursleder: May Lene Olsen 
Pris: 400 for HLF-medl, 500 for andre 
Oppstart: Mandag 16/9, kl 1800 
Varighet: 6 torsdager à 2,5 timer 
Påmeldingsfrist: 1. august 

Kommunikasjon med fokus på TSS 
(tegn som støtte til tale) 

Fortsettelse fra trinn 1. Her blir man kjent 
med og blir bedre til å kommunisere med 
folk med hjelp av enkle tegn og visuelle 

uttrykk for visse bokstaver, uttale m.m. Vi 
fortsetter å snakke "som før", men visuali-
serer deler av det muntlige språket! Bli 
"ekspert" i å kommunisere! 

Venner og pårørende oppfordres til å delta, 
da er kursprisen gratis i følge med del-
tagende HLF-medlem (ett medlem med 
maks ett gratis følge). 

Lærebok: Avtales med kursleder, ev. ut-
deling av kursmateriell. 
Kursleder: May Lene Olsen. 
Pris: 400 for HLF-medl, 500 for andre. 
Oppstart: Mandag 28/10, kl 1800. 
Varighet: 5 torsdager à 2 timer. 
Påmeldingsfrist: 21. oktober. 
 
 

 

Diverse kurs 
 

Billedvev – 1 

Nye / øvede.  
Sted: Inkognitogt 12. 
Lærebok: Billedvev i rammevev (M Hauger) 
Lærer: Torunn Syversen, 916 05 867. 
Pris: 800 for HLF-medl, 1.600 for andre. 
Oppstart: Tirsdag 17/9, kl 1000. 
Varighet: 10 tirsdager à 4,5 timer, til 
sammen 45 timer inkl kaffepause. 
Påmeldingsfrist: 5. september. 

Kunsthistorie 

Nivå fortsettelse / åpent for nye og øvede. 

 det vil bli vist lysbilder/holdt foredrag 

 en museumsrunde avtales med lærer 

 øvrige kursdatoer avtales med lærer 

 meget populært kurs 

Sted: Frogner Kirkestue. 
Lærebok: Avtales med lærer. 
Lærer: Sigrun Rafter, kunsthistoriker. 
Pris: 500 for HLF-medl, 800 for andre. 
Oppstart: Mandag en gang i sept/okt, kl 
1500. 
Varighet: 4 ganger à 2 timer. 
Kontakt: Ada Spæren tlf / sms: 950 58 677. 

Påmelding og info 
Hvis ikke annet er oppgitt:   
Kontakt kontoret (se side 17)  
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Kultur og aktivitet med   
Den norske kirke 

Høstens tema er lokalkirkens historie, 
kunst i lokalkirken samt kunstforedrag. 

Kursstart: torsdag 19. september. 
Fremmøte 1. gang i Frogner kirke, Bygdøy 
Allè 36-38, Oslo, fra kl 10.30. 
Program 1. gang: 
10.30 – Fremmøte / presentasjon. 
11.00 - Omvisningen starter. 
12.00 - Enkel nattverdsgudstjeneste (fri-

villig) ved sogneprest Paul Nome 
(Alternativ: konversasjon / erfar-
ingsutveksling i Kirkestuen). 

12.30 - Kaffe og konversasjon / erfarings-
utveksling i Frogner Kirkestue til 
høyre for kirken. 

14.00 - Programslutt. 

Kursgang 2: onsdag 25. september. 
Fremmøte 2. gang i Uranienborg kirke, 
Briskeby / Oslo, fra kl 10.30. 
Program 2. gang: 
10.30 – Fremmøte / registrering / presen-

tasjon. 
11.00 - Omvisningen starter. 

12.00 - Enkel messe (frivillig). 
12.30 - Enkel messelunsj / kaffe og kon-

versasjon / erfaringsutveksling. 
14.00 - Program slutt. 

Kursgang 3: torsdag / dato oppgis senere 
(trolig oktober / november) 
Fremmøte 3. gang i Frogner kirke fra kl 
11.30 i Frogner Kirkestue. 
Program 3. gang: 
11.30 – Fremmøte / presentasjon. 
12.00 - Enkel gudstjeneste. 
12.30 - Kaffe og konversasjon / erfarings-

utveksling i Frogner Kirkestue. 
13.00 - Foredrag med lysbilder om "Den 

hellige Familie", ved Sigrun Rafter, 
kunsthistoriker. 

15.30 - program slutt. 
 
Varighet: 3-4 ganger høsten 2013. Ved 
interesse kan det avtales flere besøk. 
Kursleder: 1. og 2. gang: Ada Spæren og  
3. gang: Sigrun Rafter, kunsthistoriker. 
Pris: gratis (kollekt el.lign kan forekomme). 
Påmeldingsfrist: 16. september. 
Kontaktperson: Ada Spæren sms / mobilnr 
950 58 677. 
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Nyttige bøker 
  

  

Returadresse:  HLF Oslo 
Inkognitogt 12 
0258 Oslo 
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