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«BUDSTIKKEN»
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter (Bergen Døveforening)

Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

Nr. 5 - torsdag 8. mai 2003 Budstikkens 43. årgang

TerminlisteBergen Døvesenter er en fortsettelse av Bergen Døveforening, opprettet 30.
mai 1880. Navneendringen til Bergen Døvesenter ble vedtatt på årsmøtet
2002. Bergen Døvesenter eier og administrerer eiendommene Kalfarveien
79 i Bergen og feriehjemmet ”Risperlen” i Lindås.

Bergen Døvesenter har som fremste formål å kjempe for at døve skal oppnå
likestilling og likeverd med de øvrige som bor i Bergens-regionen. Som døve
regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig alder.
Døvesenteret har ellers ulike aktivitetstilbud til barn, ungdom, voksne og
eldre. Det være seg kulturaktiviteter, sport, kurs, temamøter, helgeturer og
mye mer.

Vi søker:

KULTURMEDARBEIDER
i 80% engasjement fra medio august 2003, med mulighet for
100% med forbehold om økonomisk støtte fra Bergen kommune.

Kulturmedarbeideren skal ta seg av arbeidsoppgaver
som fokuserer på følgende områder:
Barn og ungdom, idrett og kultur.

Krav til søker:
Søker må kunne tegnspråk, like å arbeide med barn og ung-
dom, og være idretts- og kulturinteressert. Det vil også bli lagt
vekt på kreativitet, samarbeidsevner og personlig egnethet.
Jobben innebærer også en del kvelds- og helgearbeid. Søker
som har godt kjennskap til døvemiljøet og døves kommunika-
sjonsmetoder vil bli prioritert.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist mandag 2. juni 2003. Søknad med CV sendes til
senterstyret v/Toralf Ringsø, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
Han kan også kontaktes for nærmere opplysninger (e-post:
toralf.ringsoe@c2i.net - teksttelefon: 55 12 16 55).
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Bergen Døvesenter, Døves Idrettsklubb, Hordaland foreldrelag
for hørselshemmede utarbeider felles instruks for kulturmedar-
beideren, som skal være klar i forbindelse med intervju med
eventuelle søkere.

Mai:
08 to 1900 Medlemsmøte.
09 fr 1900 Døves Kvinneklubb har

årsmøte.
10 lø 1800 Kulturstyret arr. Hippie-

fest i kjellerlokalene.
12 ma1830 Bergen døvehistorielag
13 ti 1100 Andakt på Konows

senter
1100 Dagsenter i storsalen

1100-1400.
1600 BDS har styremøte.

14 on Styremøte døvblitte-
gruppen

17 lø 0900 Flaggheising og frokost
i døvekirken. Andakt v/
Lars Hana. Offer til
misjonsarbeidet på
Madagaskar.

1000 17. mai-åpent i døve-
senteret (til kl. 16.00)

18 sø 1100 Gudstjeneste i døvekir-
ken v/Lars Hana. Natt-
verd.

19 ma1800 DIK har styremøte
20 ti 1030 Åpen kirke i døvekirken.

1100 Pensjonisttreff
21 on 1800 Samarbeidsforum
22 to 1830 Tema: Tolketjenesten
23 fr 1800 Døvblittegruppen har 20

års jubileum
27 ti 1100 Dagsenter i storsalen

1100-1400.
Juni:
03 ti Pensjonisttreff (blåtur?)
09 sø 1100 Friluftsgudstjeneste på

Kristkirketomten v/Lars
Hana.

10 ti 1100 Dagsenter i storsalen
1100-1400.

15 sø 1100 Gudstjeneste v/Lars
Hana. Nattverd. Hage-
fest.

16 ma1830 Bergen døvehistorielag.
18 on 1800 DIK har styremøte
20 fr Ungdomsklubben: Tur

til feriehjemmet Risper-
len (til søndag)

22 sø Gudstjeneste på Tys-
nes v/Tom S. Tomren.
Kirkekaffe på Arne
Nesses hytte.

24 ti 1100 Dagsenter i storsalen
1100-1400.

26 to Siste åpningsdag før
sommerferien.
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Runde årRunde årRunde årRunde årRunde år
blant BDS-medlemmer
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Til Bergen Døvesenter
Tusen takk for gaven på min 70 års
dag. Hilsen Sverre Johansen

Vår nye daglige leder i Bergen Døve-
senter, Rune Anda, Søreidgrend, blir
50 år 16. mai, og som det sto i Bud-
stikken forrige nr., skal dagen feires
med ”åpent hus” i døvesenteret på
selve dagen, der alle er velkommen fra
kl. 18. Hans eget forslag til gave, er
pengegave til ”Nytt Døvs Hus på Ma-
dagaskar”, en sak som han brenner
for. (Det er hittil kommet inn over
100.000 kroner på konto 6526 56
06568.)

   Rune var typograf på Designtryk-
keriet AS til han ble ansatt som daglig
leder 1. mars i år. Han har stor erfa-
ring fra organisasjonsarbeid tidligere,
bl.a. som leder i Bergen Døveforening
1984-87. Han har også sittet i styret
for Norges Døveforbund, vært redak-
tør for Budstikken m. m. Han har store
kunnskaper om data, og vi venter at
mange av medlemmene skal få nytte
av hans kunnskaper. Det er viktig når
vi tenker på at hørselshemmede har
vanskelig for å følge med i samfun-
net. Gjennom bruk av data (Internett/
e-post osv) åpner det seg mye større
muligheter for oss.

   Vi kan allerede merke oss nye ting
i døvesenteret etter at Rune begynte
her, og det blir spennende å følge med
i fortsettelser. Vi ønsker ham lykke til,
og: Gratulerer med dagen!

ELSE JOHANNE SVEAAS
som nå bor i Loddefjord, fyller 60 år
7. juni. Hun er døvblitt, og etter å ha
vært elev på Ål folkehøyskole, ble hun
selv ansatt der. I en årrekke hadde hun
spesielt ansvar for kommunikasjons-
trening på kurs for døvblitte. En peri-
ode var hun også leder i Hallingdal
Døveforening. Men så ble hun forel-
sket i Bergen by, søkte og fikk jobb

som tegnspråklærer på Vestlandet
kompetansesenter. Og her er hun nå.
Gratulerer med dagen!

GRETE OLSVOLD ELVEBAKK
Grete Olsvold Elvebakk (f. Olsvold),
Øvre Ervik, fyller 50 år 10. juni. Hun
er født i Øystese og gikk på døvesko-
len i Oslo (Skådalen), konfirmert 1968.
I Bergen fikk hun jobb som punche-
dame (kontorarbeid med hullkort), og
hun har mange år med kontorarbeid
bak seg. Hun og Kristen fikk seg hjem
i Øvre Ervik, men Kristen døde dess-
verre altfor tidlig – i fjor – og Grete
har hatt en vanskelig tid de siste åre-
ne. Likevel er hun blid når hun av og
til kommer i døvesenteret. - Vi gratu-
lerer med dagen!

INGRID  STUELAND
Ingrid Stueland (f. Sandvik) døde 14.
april. Hun var enke etter tidligere dø-
veprest på Vestlandet, Einar Stueland,
som også var formann i Bergen Dø-
veforening (1939-1953). Han var dø-
veprest fra 1934 til 1956, da han ble
sogneprest i Børsa.

Ingrid Stueland var født i Horten.
Hennes bror Agnar Sandvik var hjel-
peprest for døve i Bergen 1928-34,
og han var nestformann og sekretær i
døveforeningen. Han opprettet i den
tiden De Døves Ungdomsforening
(1930) under Bergen Døveforening,
og var selv formann der.

Ingrid Stueland opprettet ”Fru Stue-
lands Syklubb”, som hun ledet til hun
flyttet til Børsa. Da ble klubbens navn
endret til ”Døves Glede”. Klubben
besto av hørende slektninger/venner
av døve og formålet var å støtte me-
nigheten og døveforeningen. Klubben
ble oppløst for få år siden.

Ingrid Stueland var 97 år gammel
da hun døde i Børsa, og hun hadde da
vært enke i 10 år.

RUNE ANDA

Foto:
Skjalg Iversen

God plass!

Kr 7 pr. time / kr 40 pr. døgn

Parkeringsmuligheter
Når det blir fullt på parkeringsplas-
sen ved døvesenteret, kan du kjøre
et lite stykke nedoverveien og fin-
ne ledig plass (se bildene)

Ut fra døvesenteret

Hjertelig takk
for den pene kransen itl min mann
Birger Breiteigs bisettelse.
Med hilsen Olaug, barn, svigerbarn

og barnebarn
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Litt av hvert

22 døve fra USA til Bergen i sommer!
Kommer du til døvesenteret torsdag
10. juli kl. 18-21, så er det meget mulig
du vil få hilse på døve fra USA.

Dagsenter åpnet
av Annlaug Koppen (bildet under), leder
i Pensjonistgruppen tirsdag 29. april kl.
11.00. Dagsenter er åpent annenhver tirs-
dag, det vil si de tirsdagene det ikke er
pensjonisttreff.

Til Newcastle i desember
Som tidligere opplyst, er det planer om
juletur til Newcastle torsdag 11. til søn-
dag 14. desember. Det koster kr 2.290 tur/
retur for en voksen, inkl. alle måltider.
(Pr. 7. mai har 16 meldt seg på til turen!)

17. mai
Dramagruppen (bildet)
hadde nok mat til alle
som kom til døvesente-
ret 1. mai, og det var
MANGE som kom.

Gruppen skal også ha
ansvaret for servering
17. mai kl. 10 - 16.
Det blir også lek og
underholdning for
barn, samt 17. mai-
tale. Velkommen!

Døvestevne i Innvik
29.-31. august 2003

Til høsten er det igjen klar for døvestev-
ne i nord, der Bergen Døvesenter og
Møre og Romsdal Døveforening samar-
beider om. I år er det vi som står for ar-
rangementet.

Fra IMI Hotell (bildet) i Innvik har vi
fått hyggelige priser for oppholdet, som
inkluderer middag/kveldsmat ved an-
komst fredag, frokost lørdag (varme
brød, hjemmelaget honning, frisk frukt...),
middag lørdag, frokost søndag og lunsj
søndag:

Kr 990 pr. preson i dobbeltrom for hele
helgen

Kr 500,- for ekstra seng på rommet
Kr 1.310 i enkeltrom.
Som vanlig vil Bergen Døvesenter

støtte våre medlemmer økonomisk. Det
kommer vi tilbake til i neste nummer
(juni).

Du kan allerede nå melde deg på.

Eiendomsstyret
Som nevnt i forrige nummer består eien-
domsstyret av Erling Buanes (leder),
Harry Ellingsen og Helge Herland. Man
ønsker en eller to kvinnelige medlemmer.
Den eller de som er interessert, kan ta
kontakt med Erling.

Kvinneklubben til Rosendal
Kvinneklubben skal arrangere busstur
til Baronien i Rosendal lørdag 21. juni.
Påmelding innen torsdag 12. juni til An-
ne Folland, SMS 924 27 136 eller ttlf. 55
26 56 48.

Syn på saken: Kommentar til
Øyvind Madsens innlegg i siste
nummer av Budstikken
De vedtektene - også formålsparagra-
fen som Madsen er opptatt av - som
ble vedtatt på årsmøtet 15. mars 2003,
er gjennomført på demokratisk vis.
Styrets forslag, der det ble gitt rom
for diskusjon på årsmøtet, endte som
kjent med flertallsvedtak (27 mot 5,
og kanskje 10 som ikke stemte).

Styret.

Sommerbord 19. juni
Alle som deltar på sommerbordet i døve-
senteret torsdag 19. juni er med i trek-
ning av to gratis billetter til fotballkam-
pen Brann-Tromsø søndag 29. juni!

Politisk debatt
Høyre, Arbeiderpartiet og SV har svart
at de kommer til politisk debatt i døve-
senteret torsdag 28. august 2003, i for-
bindelse med kommunevalget septem-
ber 2003.

43 nye høsten 2002:
Høsten 2002 var det som kjent medlems-
verving, og de nye medlemmene ble til-
budt bare 100 kroner for resten av året.
Det ble registrert hele 43 nye medlem-
mer. Hittil i år har hele 35 av dem betalt
kontingent for 2003! Dette var veldig bra.
Ellers har over 230 medlemmer allerede
betalt kontingent, og mange av dem har
i tillegg gitt ekstra pengegave til døve-
senteret. Vi sier tusen takk for det!
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B-blad
Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenon
sommeren) og sendes til alle med-
lemmer av Bergen Døvesenter. Ut-
giftene dekkes av medlemskontin-
gent og abonnement (kr 100 året for
ikke-medlemmer).
  Red.: Daglig leder Rune Anda

På torsdagene:
Spis middag i Døvesenteret!
Bare 60 kroner for en god por-

sjon! (Barn kr 30.)
Middag i Døvesenteret er blitt suk-
sess. Hver torsdag er det minst 30
personer som spiser hos oss! Du
kan komme i Døvesenteret og spise
middag som på kafé hver torsdag
framover, fra kl.16 til 18. Det er
blide Vibeke Varn Flatemo som
serverer. Du får både god middag,
dessert og kaffe/kaker på stedet. -
Når det er pensjonist-treff (tirsda-
ger, se nedenfor), er det middags-
servering kl. 13-14, åpent for alle.

Program
 torsdagene framover i storsalen i

Døvesenteret:

Torsdag 8. mai kl. 18,30:
Medlemsmøte i BDS (se egen no-
tis i bladet)

Torsdag 15. mai kl. 18,30:
Frikveld.

Torsdag 22. mai kl. 18,30:
Tolketjenesten.
Tolketjenesten i Hordaland infor-
merer, og viser noen sketsjer.

Torsdag 29. mai:
Stengt. Kristi himmelfartsdag.

Torsdag 5. juni kl. 19.00
Medlemsmøte: Rapport fra lands-
møtei Norges Døveforbund.

Torsdag 12. juni kl. 18.30
Eksamen og karakterer. Edvard
Rundhaug orienterer.

Sakset fra Budstikken 22. sept. 1983:
Fredag 26. august 1983 kl. 19,45 i døve-
senteret ble det første døvblitt-utvalget
på Vestlandet opprettet med Silje Bro-
svik og Harald Gåsland som medlemmer.
Sammen med dem på møtet var også for-
eningens formann Marta Sander samt
inntil da kontaktpersoner for døvblitte,
Toralf Ringsø og Rune Anda, til stede.
Da dette korte møtet var ferdig, kunne
Marta Sander like etter kunngjøre for de
øvrige frammøtte på døvblitte-møtet at
utvalget var opprettet. Det er å håpe at
døvblittutvalget vil være til nytte og
hjelp for andre i samme situasjon som
våre medlemmer i døvblittutvalget. Ber-
gen Døveforening er beredt til å støtte
dette utvalget på beste måte, både med
å stille lokalene gratis til disposisjon, ved
å hjelpe dem økonomisk, og ved å ut-
veksle erfaringer. Det er på det rene at et
utvalg for døvblitte er helt nødvendig -
av mange grunner. Døvblitte selv vet
bedre enn døvfødte eller barndomsdø-
ve som for lengst har glidd seg inn i dø-
vemiljøet, hvordan overgangen fra det å

være hørende til plutselig å være døv,
virkelig føles. Det er ikke bare å si: «Nei,
det skulle ikke være noe problem; kom
inn i døvemiljøet, lær tegnspråk og se
hvordan det går!» Nei, døvblitt-utval-
gets oppgave blir forhåpentligvis man-
ge, men først og fremst - slik det sa til
Bergens Tidende 7. sept.; «Døvblitte vil
hjelpe hverandre». Ønsker utvalget å
arrangere kurs bl.a. i munnavlesning,
tegnspråk o.a. må Bergen Døveforening
tre støttende til og ordne  med lærere,
lærerlønn osv. Et døvblitt-utvalg er og-
så nødvendig som en myk overgang til
døvemiljøet. På opprettelsesmøtet 26.
august ville Silje og Harald ta som første
oppgave å gå til avisen og opplyse om
utvalget. Dette er gjort 7. sept. Vi er spent
på fortsettelsen.

Red. (Rune Anda).

Døvblittegruppen feirer 20 års jubileum
i døvesenteret fredag 23. mai. Styreleder
Toralf Ringsø og daglig leder Rune An-
da er invitert (begge deltar).

Serveringslisten
på torsdags-kveldene framover:
15. mai:

Jan Helge Ekerhovd
Hilde Evensen

22. mai:
Solomon Beyene
Sigrun Ekerhovd

5. juni:
Nina Ofstad
Rita Karin Lone Borlaug

12. juni:
Anne Folland
Jon L. Olafsson

19. juni:
Svein Tore T. Olsen
Tatjana Viktorovna

26. juni:
Hilde Nygård
Eirik Mrathinsen

Harry Ellingsen har hoved- ansva-
ret for serveringen
Vennligst møt fram i god tid, så sal-
get kan begynne ved 18-tiden.

Døvblittegruppen 20 år

Besøk av brannvesen
En fra Bergen Brannvesen var innom
døvesenteret 5. mai for å sjekke røm-
ningsveier. Han var fornøyd med det som
døvesenteret har gjørt mht skilting av
rømningsveier osv. Noe gjenstår, og ny
kontroll blir om et halvt år.

Vår brannsjef, Erling Buanes (t.h.), gikk run-
den sammen med brannmannen og daglig
leder (og tolken Christina).

Ønsker du besøk?
Innen 1. juni kan vi søke NDF om til-
skudd til å reise for å besøke døve i fylket.
Ønsker du besøk, ta kontakt med daglig
leder så snart som mulig!

Ttlf. 55 32 79 79.



1

«BUDSTIKKEN»
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter (Bergen Døveforening)

Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

Nr. 6 - torsdag 19. juni 2003 Budstikkens 43. årgang

Jubileumskomiteen: Bak fra venstre: Toralf Ringsø, Gunn Kristin Selstad og Gøsta Rougnø.
Foran fra venstre: Edvard Rundhaug (leder) og Ingeborg Skaten. Daglig leder Rune Anda er
også med i komiteen, som er begynt å forberede til døvesenterets 125 års jubileum i 2005.

Lek og moro i døvesenteret 17. mai 2003

God
sommer!

Døve-
senterets
kjeller-
stue er
åpent
hver
torsdag
i juli!

Ny kultur-
medarbeier
fra august:
Ellen Due

(side 3)
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Er du mellom 16 og 20 år? Da kan du melde deg på

Talent-konkurranse høsten 2003

«Regler»
1 Bergen Døvesenter innbyr gutter og jenter født 1983-1987 (16-

20 år) til talent-konkurranse.
2 Det må være minst 10 påmeldte og konkurransen skal starte

torsdag 11. september kl. 18.00
3 Konkurransen går ut på at deltakerne skal utøve skuespill, som

også kan gå under benevnelsen «solo-opptreden»
4 Kun døve og tunghørte tegnspråkbrukere kan delta
5 Juryen blir oppnevnt av kulturstyret i Bergen Døvesenter
6 Medlemmer kan muligens få anledning til å avgi sin stemme
7 Finalen finner sted torsdag 16. oktober kl. 19.00
8 Vinneren får kr 2.000 + gratis reise og opphold til Døves

kulturdager i Trondheim
9 Alle opptredener vil bli filmet av Bergen Døvesenter

Opptredelsen:
A Du skal være kreativ (gjerne finne på noe nytt)
B Du bestemmer selv om det du framfører skal fremkalle latter,

eller om publikum skal bli imponert over kunststykket ditt, spille
pantomime, fremføre sang på tegnspråk, eller kanskje du enkelt
og greit bare vil fortelle vitser (og da bør det kanskje helst være
døve-vitser?)

C Den oppnevnte juryen skal avgjøre om du går videre i konkurran-
sen  eller om du blir takket for din innsats med oppfordring til
bedre lykke neste gang (neste år?)

Påmelding til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen,

innen tirsdag 9. september 2003,
enten pr. brev, over teksttelefon 55 32 79 76, telefaks 55 31 11 88
eller via e-post: post@bgds.no.
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Ellen-Margrethe Swane Due (26)
tiltrer som ny kulturmedarbeider i
Bergen Døvesenter, etter at innstil-
lingsgruppen hadde sett gjennom 5
søknader. Ellen begynner i midten av
august 2003.

Ellen har nettopp avsluttet et års-
studium i tegnspråk ved Høgskolen i
Bergen (se bildet under). Hun er i
daglig kontakt med døvemiljøet i
Bergen både gjennom hørselshem-

mede venner, døvesenteret og fot-
ballen. Hun spiller nemlig fotball i
Bergen Døves Idrettsklubb. Under
intervjuet med henne merket vi oss
at hun har en god innsikt i døvemil-
jøet, og hennes tegnspråk er god.

I det siste halvåret har hun foku-
sert på studiet sitt, men nå er hun
altså ansatt som kulturmedarbeider i
Bergen Døvesenter.

Hun har lang erfaring med å jobbe
med barn og ungdom i flere forskjel-
lige sammenhenger. Etter videregå-
ende jobbet hun i 2 år ved St. Sunni-
va skole, som er en katolsk privat
barne- og ungdomsskole. Der had-
de hun varierte arbeidsoppgaver,
blant annet som gymlærer for 1.-3.
klasse, og som aktivitetsleder for
barna på skolefritidsordningen hvor
de drev med både sport og andre
kreative aktiviteter.

Ellen har også jobbet 1 1/2 år som
klubbarbeider ved Ungdomsklubben

Det gule Huset i Oslo. Også der
innebar hennes jobb mye igangset-
ting av aktiviteter og gjennomføring
av disse. De arrangerte blant annet
talentkonkurranse for Vinderen by-
del, juleverksted og flere spillturne-
ringer. Hun fikk god kontakt med
ungene i Ungdomsklubben, og trives
generelt godt med å arbeide med
barn og unge.

Ellen er vant til å jobbe både selv-
stendig og i gruppe, har et godt stå-
på humør og tar alltid i et ekstra tak
når det trengs. Det kan vi lese av
CV-papirene som lå ved søknaden
hennes. Hun er kreativ og flink til å
planlegge, igangsette og gjennomfø-
re aktiviteter for barn og ungdom,
leser vi blant annet.

Vi mener hun er godt kvalifisert til
de arbeidsoppgaver som ble oppgitt
som kriterier for jobben, og vi tror
hun vil bli en god kulturmedarbeider
i Bergen Døvesenter.

Kulturmedarbeider

Disse studentene har nettopp avsluttet et årsstudium i tegnspråk på Høgskolen i Bergen 2002-2003: Bak
fra venstre: Lene Andreassen, Halldis Tveit, Helèn Førde, Kjersti Ravndal, Ida Nydegger, Linda Kvinge,
Ida Lillejord, Olav Røtne, Eivind Vaksvik, lærer Olav Haldorsen, Britt Schoder. Foran fra venstre: Guro
Kvam, (litt bak)Ann Rita Vikør, Ellen Due, Margot Berge, Grethe Krantz, Marianne Bøthun, Ida Sofie
Tertnes. Ikke tilstede: Kristine(Tine)Ganz, Yngvild Knee, Kari Marie Austevoll, og lærer Torill Zahl.

Ellen Due

I forbindelse med NM i innendørsfot-
ball i Bergen 1.-2. februar 2003 var
Ellen Due med i jurygruppen som ut-
pekte beste spillere, «All star team» osv..
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PersonaliaPersonaliaPersonaliaPersonaliaPersonalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

TUSEN TAKK
for blomstergaven til min 65 års dag!

Laila Borghild Hansen

TUSEN TAKK
for pengene på min 75 års dag!

Hilsen Thorbjørn Johan.

Født
Rose-Merete Rosland og Bård Mo-
Gregersen fikk en sønn ot Trym en
lillebror den 12. mai. Vi er en familie
fra Jæren og Nordland som gratule-
rer. Babyen er det 3. barnebarngutt
som vi er stolt av!
Hilsen Rita, Magnor, Arill, Gro-Ani-
ta og Thomas Rosland.

HJERTELIG TAKK
for oppmerksomhet og kr 1.000 til
Nytt Døves Hus på Madagaskar, i for-
bindelse med min 50 års dag.

Rune.

Runde år
50 år
Stein Erik Ohna, Holmestrand, fyller 50
år 18. juli. Han er født i Bergen, og som
barn var han ofte med sine foreldre, Liv
og Eilif Ohna, i døveforeningen. Han er
audiopedagog og har bl.a. vært rektor i
noen år ved Nedre Gausen skole. For
tiden er han opptatt av forskning og
knyttet til Institutt for spesialpedagogikk
ved Universitetet i Oslo (ISP). Mange
kjenner ham som sønn av tidligere dø-
vekonsulent Eilif Ohna.

Sølvbryllup
Eilin (f. Dahl) og Øivind Ystheim, Tiller,
kan feire sølvbryllup 8. juli. Øivind er fra
Øystese, men han har nå i mange år bodd
i Trondheim.

Dødsfall
MARIE BJØRKÅS
Marie Antonie Bjørkås, Bergen, døde 8.
mai på Haraldsplass sykehus. Hun var
født 30. juni 1918 og var døvblitt. Helt til
i fjor høst var hun aktiv i døvblittgrup-
pen i Bergen døvesenter, hvor hun triv-
des og forsøkte å lære flere og flere tegn,
men hun hadde alltid penn og papir klar
for å unngå misforståelser. Hun hadde
vanligvis en datter med seg, av og til
også en datterdatter. – Marie ble bisatt
14. mai fra Håpets kapell.

HALDIS HILL
Haldis Astrid Hill (f. Albrigtsen) døde 5.
mai. Hun var født 6. juli 1932 på Maur-
nes i Sortland, Vesterålen, og hun gikk
på døveskolen i Trondheim, hvor hun
ble konfirmert i 1950. Hun hadde to dø-
ve søstre, Astrid Johanne, som døde bare
25 år gammel, og Anna Bernharda, som
døde i Oslo i 1972. Haldis bodde en tid i
Bergen, og søsteren Anna var i noen år
hushjelp på yrkesskolen for døve.

   Haldis ble gift med en døv svenske,
og siden 1964 var hun bosatt i Sverige.
Hun bodde på Sundbyberg utenfor
Stockholm, men holdt kontakt med gam-
le skolekamerater. Hun ble begravet fra
Lötsjö kapell 9. mai.

med billedvev som hobby, solgte ikke
et eneste billedvev i sitt liv, ønsket
det ikke! Døde høsten 2002. Famili-
en ønsket at døvesenter og døvekir-
ken hadde noe laget av henne. (Og
det er ordnet!)

14. mai var kunstekspert Anne
Folland innom døvesenteret og sør-
get for at åklet kom på plass, i Hal-
len (bildet over)!

Onsdag 21. mai overrasket Døves
Kvinneklubb v/Anne Folland deltaker-
ne på møtet i Samarbeidsforum med å
overrekke styreleder Toralf Ringsø kr
5000. Kvinneklubben ønsket å dekke
halvparten av det døvesenteret la ut
for åklet!

Arvingene etter Ingrid Jacobsen (her
ved Erling og Thor Inge, se bildet
under) hadde salgsutstilling i døve-
senteret torsdag 8. mai. En del fikk
de solgt, og både døvesentert (et
stort åkle) og døvekirken (et billed-
vev med Jesu-motiv) sikret seg hvert
sitt prakteksemplar.

Ingrid Jacobsen var født 1916 på
Seim, hadde 3 andre døve søsken,
gikk på grendaskole 500 meter ned
veien kun annenhver uke. Hun lærte
å veve tradisjonell husflid-ting, dvs.
åklær, løpere, andre tepper og også
damaskvev (vanskelig arbeid med
smått tynt stoff til duker m.m.) av
sin mor og eldre søsken. Bodde i
Bergen i mange år, jobbet hos Jør-
gen Lien bl.a. i Møllendalsveien. Had-
de mange døve venner, blant annet
Nesse-familien, Ohna-familien, Sam-
uelsen i Helleveien, de gamle Samu-
elsen i Nygårdsgaten (Sverre og Si-
vert), familie med Thor Inge og Er-
ling Jacobsen. Ingrid flyttet tilbake
til Seim tidlig på 60-tallet, begynte i
familiefirmaet som veverske. Begynte

Ingrid Jacobsens kunstverk
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Døvestevne i Innvik 29.-31. august 2003

Til høsten er det igjen klar for døvestevne i
nord, der Bergen Døvesenter og Møre og
Romsdal Døveforening samarbeider om. I
år er det vi som står for arrangementet.

Fra IMI Hotell (bildet) i Innvik har vi fått
hyggelige priser for oppholdet, som inklu-
derer middag/kveldsmat ved ankomst fredag,
frokost lørdag (varme brød, hjemmelaget
honning, frisk frukt...), middag lørdag, frok-
ost søndag og lunsj søndag:

Kr 990 pr. person i dobbeltrom for hele
helgen

Kr 500,- for ekstra seng på rommet
Kr 1.310 i enkeltrom.
Bergen Døvesenter betaler leie av buss med

sjåfør. Deltakerne skal bare betale for opp-
holdet.

Disse blir også med: Toralf Ringsø (styre-
leder), Gunn Kristin Selstad (nestleder),

Rune Anda (daglig leder) og Erling Buanes
(varamedlem i fylkeslaget).

Meld deg på, du også! Ta kontakt med
daglig leder. Møt våre venner fra Møre og
Romsdal!

Skjalg Iversen og Leif Gunnar Kvernberg har deltatt på alle (nesten
alle?) døvestevne siden 1970-årene. Foto: Gøsta Rougnø.

Ny trillebord
De som jobber på kjøkke-
net er glad for at døvesen-
teret har kjøpt et nytt trille-
bord.

Nye bord
Nå har døvesenteret ende-
lig skaffet seg nye, lette
bord i storsalen (16. mai).
De tidligere var så tunge at
vaskefolkene var redd for å
brekke ryggen.

Brukermedvirkning

Fredag 23. mai deltok daglig leder på et møte på Bergen
Airport Hotell der RTV var arrangør. Formålet var å dis-
kutere hvordan Hjelpemiddelsentralen kan bli bedre
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Pensjonistgruppens
blåtur - og hvilken
blåtur!
Jeg er så heldig og få stelle på kjøkke-
net når pensjonistgruppen har treff om
tirsdagene, og det er kjempekoselig. I
tillegg fikk jeg være med på årets blå-
tur, og det satt jeg veldig stor pris på.

Bussen hentet oss ved Hansa Bryg-
geri, oppe i veien. Vi var 25 stk. med
tolken, Britt Bjørø. Hun gjorde en flott
jobb med å tolke alt det guiden fortal-
te. Bussjaføren, Frank fra Gaia, kjør-
te oss trygt og sikkert til Breistein, der
vi tok fergen over til Osterøy. På
Osterøy sto Margrethe Normann fra
Guide Service på Osterøy. Hun kun-
ne fortelle mye om smått og stort som
har skjedd på øyen.

Første stopp var ved Hamre kirke.
Den ble bygget ca. 1620, og var et
fantastisk skue. Flotte, gamle maleri-
er og skrifter på vegger og i tak. Ut-
vendig holdt de på å legge tjære på
den gamle måten, det var en nydelig
lukt. Etter omvisning der, kjørte vi
forbi barndomshjemmet til døveprest
Hammer, og videre mot Ole Bulls
odelsgård på Valestrandsfossen. Det
var også en vakker bygning, med mas-
se flotte utskjæringer i to rom.

Så var det tid for middag. Den ble
inntatt på Ole Bulls kro. Der fikk vi
nydelige, hjemmelagede kjøttkaker
med grønnsaker, og en nydelig fro-
masj til dessert. Vi skulle gjerne hatt
middagslur etter en så kraftig middag,
men ferden måtte gå videre. Etter en
lang omvei med masse lokalhistorie,
endte vi på Havråtunet.  Det er et gam-
melt klyngetun med over 30 hus tett i
tett. Noen er bebodd hele året, og jor-
den drives på den gamle måten frem-
deles. Etter en lang og innholdsrik dag,
kjørte vi over Kvisti bro og tilbake til
byen.

Tusen takk til blåturkomiteen for et
flott opplegg og en flott tur.

Mona de Lange Trenger du noen å snakke med som
ikke sier det videre? Kirkens SOS
er en krisetelefon, åpen for alle,
hele døgnet.

Teksttelefon: TTLF 55 32 56 97

Du kan også skrive brev til oss:
SOS-melding: www.kirkens-sos.no.
Her finner du også mer informasjon
om Kirkens SOS. SOS-meldinger
besvares innen 24 timer.

HVORDAN HAR DU DET…
EGENTLIG?

Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste:
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hull i hagen!

Fotografert inne fra hullen. Stort
tomrom! Roten henger i løse luften!
Foto: RA.

Før 17. mai oppdaget man et hull i
hagen, som viste seg å være 2,5
meter dyp! Bydrift har sett på det og
det er «bare» en helle som er ram-
let ned. Dvs at hullet ikke er så langt
som fryktet og dermed godt nok sik-
ret. Døves menighet har fått anbud
og venter på grønt lys fra Fellesrå-
det. De regner med det er ordnet
innen onsdag.

Budstikkens medarbeider
Hver måned får vi god hjelp av Skjalg
Iversen (bildet under). Når Thora Gås-
land er ferdig med å kopiere Budstikken,
overtar Skjalg. Han bretter de sammen
og setter på adresselapper. Først legger
han bladet ut i Storsalen torsdagskvel-
den i håp om at flest mulig henter bladet
(for å spare porto). Fredag setter han på
frimerker og så blir bladet sendt til de
andre, som mottar bladet uken etter.

Til Newcastle i desember?
Foreløpig har 25 personer meldt seg
på til båtturen (FjordLine) til New-
castle fra torsdag 11. til søndag 14.
desember 2003. Det koster kr 2.290
pr. person inkl. alle måltider. Påmel-
ding til daglig leder.
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Bergen fra A til Å(Aa)
Det er lagt inn link til www.bgds.no
(adresse til Bergen Døvesenters
hjemmeside) på liste over byens or-
ganisasjoner. Du finner den her:
http://www.ba.no/bergen_a-aa/or-
ganisasjoner/

Norges Døveforbunds landsmøte:
Kjetil Høgestøl nyvalgt vara-
medlem i forbundsstyret
Gunnar Hansen ble gjenvalgt som sty-
remedlem, mens vår kulturleder Kjetil
Høgestøl ble valgt inn som varamed-
lem.

Norgestaxi Bergen AS
Daglig leder kontaktet Norgestaxi med
spørsmål om døve kunne bestille dro-
sje over mobiltelefon (SMS). Til det
svarte de at de foreløpig ikke har en
slik ordning.

«I midlertidig har vi en fin løsning
for å bestille bil fra Hjemmeadressen/
FASTELEFONEN, vi registrerer dine
medlemmer med fasttelefonnummer,
adresse. Når disse personene ringer
08000 vil de automatisk få opplest sin
hjemmeadresse å få spørsmål om de
ønsker bil til denne adressen. Ved å
taste 2 vil de automatisk få tilsendt bil
til sin hjemmeadresse. De slipper på
denne måten å stå i kø for å få drosje,
samt de slipper å snakke med vår sen-
tralbordbetjening.

Håper dette kan være en fin auto-
matisk løsning for den enkelte inntil
videre.»

Sa de... (men vi kan jo snakke...)

Dette er det nye forbundsstyret, fra venstre: Sissel Gjøen (generalsekretær9, Tore
Solem, Kjetil Høgestøl (vara), Torill Lorentzen, Niels Kristensen (vara), Hanne
Kvitvær (forbundsleder), Gunnar Hansen og Irene Greftegreff. (Tom Harald Dahl,
styremedlem, og Øyvind Madsen, vara, var ikke tilstede.)

Norges Døveforbunds landsmøte i Stokmarknes 29/5 - 1/6

Hordaland foreldrelag for hør-
selshemmede gratulerer Ellen
Due med ansettelsen som ny
kulturmedarbeider i Bergen
Døvesenter, og ser frem til å
samarbeide om barne og ung-
domsaktiviteter. Foreldrelaget
inviterer henne til foreldrehelg,
med døve barn og ungdom på
Øystese 22.-24. august 2003!

To slitne fjellvandrer: Svein Tømmerbakke
og Bente Bjånesøy i forbindelse med syv-fjells-
tur søndag 27. mai 2003.

Svein har nå gått syv-fjellsturen for
27. gang. Det vil si at han har gått 27
x 7 = 189 fjell i disse «syvfjells-søn-
dagene» tilsammen. I år startet han
fra Gravdal kl. 08.30 og kom i mål ca
kl. 20.30. Sosialt samvær med kjente
og ukjente underveis. Denne dagen
var det rekord deltagelse: Hele 2975
personer deltok!

Svein bodde hos Ingunn og Helge Herland
da han var i Bergen for å erobre de 7 fjelle-
ne. Han klarte å ta bilde av en opptatt redak-
tør av Se og Hør, unnskyld!!! - Døves Tids-
skrift!

Sveins 7-fjells-statistikk:
1. Ingrid Storedale 28 ganger
2. Svein Tømmerbakke 27 ganger
3. Kjetil Høgestøl 2 ganger
3. Pål Fengestad 2 ganger
5. Bente Bjånesøy 1 gang
5. Bruno (dansk) 1 gang
5. Ellen Østrem (gav opp?)
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Litt av hvert
Nye medlemmer
Mona-Birgitte Johnsen, døv
Hilde Hassum, døv
Linda Sandvold, døv

Bord og stol til salgs
16. mai kom endelig de nye bordene
på plass i storsalen. De gamle borde-
ne er til salgs. Døvesenteret håper at
noen vil kjøpe et bord for kr 100 pr.
stk.

Før jul håper vi å kjøpe nye stoler,
ved hjelp av inntektene fra høstens
basar. Da kan vi også selge de gamle
stolene. Noen har allerede bestilt sto-
ler, for kr 100 pr. stk.

Interesserte kan bestille hos daglig
leder.

Døve fra USA
Torsdag 10. juli får vi kanskje besøk
av noen døve fra USA. Pr. 1. juni har
12 personer i alderen 25 til 65 pr meldt
seg på turen til Skandinavia. De kom-
mer fra hele USA. 10 av de påmeldte
er døve. Turleder heter Loy Estes. En
av deltakerne er døvetolk. Vår kon-
taktperson på e-post, Vicki Shank, er
professor of Mathematics at Gallau-
det University (52 år). Hennes mann,
Barry Harlan (59), blir også med. Han
er high school teacher of the deaf in
the city of Baltimore. Han har 7 elev-
er dette skoleåret.

Tegnspråklærere søkes
Det har vært mange telefoner i begyn-
nelsen av juni, av folk som gjerne vil
gå på tegnspråkkurs. Årsaken er en
artikkel i «Summetonen» i BA 30. mai.
Vi lovet å ringe tilbake når vi vet hvor-
dan det blir med kurs etc. Nå søker vi
etter tegnspråklærer(e). Er du inter-
essert, vil det være fint om du tar kon-
takt med vårt kontor på tlf 55 32 83
21 eller ttlf. 55 32 79 76.

Brann-billetter
på sommerbord!
Medlemmer som deltar på sommerbord i
døvesenteret torsdag 19. juni vil delta i
trekning av 2 Brann-billetter til kampen
mellom Brann og Tromsø på Stadion
søndag 29. juni kl. 16!

Sommervakter
Døvesenteret skal være åpent hver tors-
dag (kl. 18-21) i juli. Helge Herland har
tilbudt seg å ha vakten torsdag 3. juli.
Hvem kan ta vakten torsdag 10., tors-
dag 17., torsdag 24. og torsdag 31. juli?
Ta kontakt med daglig leder så snart som
mulig. (Ps. kanskje lurt å ha to vakter
torsdag 10. juli når døve fra USA kom-
mer på besøk.) Det er andakt i døvekir-
ken torsdag 3. og torsdag 17. juli.

Døvblittseksjonen har feiret
20 års jubileum
Fredag 23. mai var ca 25 personer samlet
for å feire Døvblittseksjonens jubileum.
Festens hovedtaler var Aslaug Walters
(bildet under), som gjennom flere år har
undervist døvblitte og deres pårørende
i tegnspråk.

Etter at deltakerne hadde spist deilig
smørbrød var det mange taler, der Ha-
rald (Gåsland) og Aslaug (Walters) fikk
mye skryt for det arbeidet de har gjort
gjennom årene.

Bergen Døvesenters nestleder Gunn
Kristin Selstad, og daglig leder Rune
Anda var tilstede på festen og begge
hadde noe å si. Gunn Kristin hilste fra
styreleder Toralf Ringsø, som dessverre
ikke kunne komme pga sykdom. Rune
fortalte at han ble kjent med Harald Gås-
land (bildet over) før døvblittegruppen
ble opprettet i 1983. Harald jobbet da på
en bensinstasjon på Laksevåg, der Rune
pleide å fylle bensin. Og det var Harald
som tok imot betalingen. Denne gangen
tok han imot en gave på kr 1.000 fra
Døvesenteret.

Harald takket alle talerne for gode ord.
Han minnes starten og det gode samar-
beidet med Silje Brosvik. (Silje flyttet se-
nere til østlandet.) Han sa også at døv-
blitte trives godt i døvesenteret.

HJERTELIG TAKK
for kr 1000 til vårt 20 års jubileum
23. mai. Bergen Døvblittseksjon

Harald Gåsland, leder

Døveskolens framtid
20. mai var det møte i døvesenteret
med deltakere fra Hordaland foreldre-
lag for hørselshemmede, Cochleaklub-
ben, FAU, Hunstad skole, Døvesen-
teret samt VKS v/senterleder Jørgen
Varden og John Sverre Fauske. Det
var brukerrådet i VKS som innkalte til
møtet med brukerne. Bergen Døve-
senter representerte ved Toralf
Ringsø, Klement Våge og Rune Anda.

Dagsenter til høsten
Det nye dagsenteret, som ble startet
tirsdag 29. april, vil fortsette utover
høsten (starter 19. august kl. 11). Hvis
alt går i orden, vil vi tilby både norsk-
kurs og trim for pensjonister. Kanskje
mere til. Følg med på tekst-tv!

Loddbøker
Basarkomiteen er kommet i gang! Nå
deles det ut 100 loddbøker a 100 lodd,
som hver koster kr 5,-. Det vil si at
basarkomiteen kan tjene kr 500 pr.
loddbok. Men selgerne kan få behol-
de kr 100 for hver utsolgt loddbok,
hvis de ber om det. Loddbøkene fåes
på kontoret i døvesenteret!
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Bergen Døvesenter
innkaller til

ekstraordinært årsmøte
torsdag 18. september 2003

kl. 19.00

Sak:
Medlemskontingent 2003

Deretter, samme kveld,
blir det medlemsmøte.

Sak:
NDFs landsmøte 2005

og jubileumskomiteens
tanker i forbindelse med

Bergen Døvesenters
125 års jubileum i 2005

Musikk-PC
Fra Rasmus Meyers Legats Milde Stif-
telse har vi mottatt kr 9000 som støt-
te til PC-utstyr tilknyttet musikkanleg-
get i diskoteket. Tidligere flyttet vi PC
mellom Internet-cafe og diskotek - og
det ble litt for tungvint i lengden. Men
nå har støtten altså løst problemet.

HJELPEMIDDELLAGERET
for korttidsutlån har denne adressen:
Øvre Fyllingsvei 35, 5161 Laksevåg.
Forleden var en døv innom kontoret i
døvesenteret og beklaget over at det
tok så lang tid å vente på å få tekstte-
lefonen tilbake. Den var enten til re-
parasjon eller til innbytte. Han hadde
ventet i en måned.

Vi ringte Hjelpemiddelsentralen i
Hordaland, og ble henvist til Hjelpe-
middellageret på Laksevåg. De står for
levering av tekniske hjelpemidler i kom-
munen. Der fikk vi til svar at de had-
de ringt 4 ganger - for å avtale leve-
ring - uten å få kontakt! Selvfølgelig
kunne de ikke få kontakt, for de had-
de selv hans teksttelefon! Denne his-
torien kan vel sammenlignes med
molbo-historier.

Nå er saken ordnet. For sikkerhets
skyld har Hjelpemiddellageret fått brev
fra Bergen Døvesenter der slike for-
hold blir gjort oppmerksom på, en
gang for alle (?).

Hjelpemiddellageret på Laksevåg har
telefonnummer 55 94 71 30 og tele-
faks nr. 55 94 71 39.

Ovenstående tilfelle skulle ikke fore-
komme, og det må kanskje betraktes
som «arbeidsulykke» når vi nå er
informert i brev fra HMS:

Lån av teksttelefon
i forbindelse med reparasjon
Vi har sendt brev til HMS Hordaland
og fortalt at det har forekommet at
teksttelefon ble levert til reparasjon,
og at man i ventetiden var uten tekst-
telefon. Ventetiden ble for lang.

I svarbrev skriver HMS Hordaland:
«Allerede for to år siden ble dette pro-
blemet tatt opp med Hjelpemiddelsen-
tralen. Det ble da fattet et vedtak at
teknisk avdeling skulle ha 1 teksttele-
fon Diatext liggende som kunne lånes
ut i forbindelse med reparasjonen av
egen maskin. Ved et uhell ble ikke vår
nye tilsatte ordre-sekretær som var
tilsatt i mars 2003 på teknikk infor-
mert om dette. Det beklager vi me-
get.

Jeg kan derfor bekrefte at det i dag
ligger reservemaskin Diatext klar for
utlevering neste gang en teksttelefon
går i stykker,» skriver forvaltningsle-
der Klaus Finne hos Hjelpemiddelsen-
tralen i Hordaland.

Adobe InDesign
Bergen Døvesenter har fått støtte fra
Kavlis legat til anskaffelse av Adobe
Collection. Det er en pakke med føl-
gende programvarer: InDesign, Illus-
trator, Photoshop og Acrobat.

Til høsten skal vi tilby datakurs i bruk
av InDesign, og vi håper etterhvert
også å gå løs på de tre andre program-
varene. Disse programvarene brukes
i dag av flere trykkeribedrifter og nå
flere andre firmaer. Man kan lage
medlemsblad, behandle bilder, være
kreativ og man kan lage ferdige data-
filer for levering til trykkerier.

Det er mulig kurset starter allerede i
august. (Det var snakk om 22.-24.
august 2003.) Hvis du er interessert,
kan du gjerne melde deg på nå. Kurs-
avgift er ikke avklart ennå, men det
kan bli snakk om kr 500-1000 pr. per-
son.

Ledig plass på
Ål folkehøyskole
Undervisningen foregår på tegnspråk.

Hovedemner for døve og tunghørte
elever er 1) Mote og design, 2) Informa-
sjonsteknologi (data), 3) Foto og video,
4) Sport og natur.

På programmet står også fellesfag (fri-
luftsliv, døves kultur og historie, pro-
sjektarbeid osv.), valgfag, skoletur, tegn-
språkopplæring, norskopplæring m.m.

Egenandel er kr 48.000 pr. skoleår. Un-
dervisningen er gratis. Statens lånekas-
se for utdanning gir lån og stipent. Dø-
ve og tunghørte kan søke A-etat.

Interesserte kan ta kontakt med folke-
høyskolen på telefon 32 08 26 00, tekst-
telefon 32 08 26 01, e-post:
aal.folkehogskole@al.fhs.no

Det er «billigere» å melde
seg ut skriftlig enn å bli
strøket som medlem
Nå har 267 medlemmer betalt med-
lemskontingent for 2003, - noen av
dem etter purring. Så nå er det noen
igjen som ikke har gitt lyd fra seg.
Dette nummeret er det siste nummer
av Budstikken de får før vi stryker
dem. Men det er et håp likevel. De
som ennå ikke har betalt medlemskon-
tingent for 2003, kan gjøre det nå.
Hvis de vil melde seg ut, er det lurt å
sende oss skriftlig utmelding. Ifølge
den nye loven kan det bli «hardt» å bli
medlem igjen senere, for da må man
først betale det de skylder for 2003 +
et gebyr på kr 100 for gjeninnmelding,
som årsmøtet i mars 2003 har ved-
tatt. Det vil si at man må betale kr 400,-
først og så i tillegg betale den nye kon-
tingenten! Derfor er det lurt å si ifra
om du vil melde deg ut. Da blir det
lettere å bli medlem igjen senere.

Link til Bergen Døvesenter
Baunen holder til på Arken i Åsane
senter, og er kjent for deilig mat til
selskap o.a. Av og til blir det bestilt
mat derfra til selskaper som leies ut i
døvesenteret. Bergen Døvesenter har
inngått en avtale med dem. Når de som
leier hos oss bestiller mat hos Bau-
nen, får vi prosent av salget. Baunen
har ellers lagt en link til Bergen Døve-
senter på deres hjemmeside:
http://www.baunen.no/
layout_mindre/
topp_hovedmeny.html Eiendomsstyret

har endelig fått kvinnelige medlemmer,
og består nå av Erling Buanes (leder),
Harry Ellingsen, Helge Herland, Anne
Folland og Anlaug Sørhaug.
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Juni:
20 fr Ungdomsklubben: Tur til

feriehjemmet Risperlen
(til søndag)

21 lø Døves Kvinneklubb på
tur til Baroniet i Rosen-
dal.

22 sø Gudstjeneste i Uggdal
kirke på Tysnes v/Tom S.
Tomren. Kirkekaffe på
hytte til Arne Nesse.

24 ti 1100 Dagsenter i storsalen
1100-1400.

26 to Frikveld
27 fr 1900 Idrettsklubben har

veterankveld
Juli:
Kjellerstuene holdes åpent
3., 10., 17., 24. og 31. juli.
Åpningstider: kl. 18.00-21.00.
03 to 1800 Kort kveldsgudstjeneste

m/nattverd.
17 to 1800 Kort kveldsgudstjeneste

m/nattverd.
August:
04 ma Frikveld
07 to Frikveld
12 ti 1030 Åpen kirke v/Lars

1100 Pensjonisttreff
2000 Hordaland foreldrelag for

hørselshemmede har
styremøte i døvesenteret

14 to 1200 Andakt Konows v/Lars
1830 Tema: Se tekst-tv

17 sø 1100 Gudstjeneste i døvekir-
ken v/Lars

19 ti 1100 Dagsenter
1600 Senterstyret har møte.

20 on 1700 Speiderne har informa-
sjonsmøte i døvekirken

21 to 1830 Tema: Se tekst-tv
Neste nummer av Bud-
stikken kommer ut. Frist
for innlevering av stoff til
bladet: 14. august.

22 fr-24 sø Ungdomsklubben: Tur til
feriehjemmet Risperlen
(til søndag) med elever
fra Bjørkåsen skole

22 fr-24 sø Hordaland foreldrelag for
hørselshemmede arr. tur
til Øystese

26 ti 1030 Åpen kirke v/Tom
1100 Pensjonisttreff

28 to 1800 Politisk debatt i døve-
senteret

29 fr Døvestevne 29.-31.
august 2003 på IMI
Hotell i Innvik.
Speiderne deltar.

28 to - 01.09: Døvblittseksjon på tur til
Danmark.

September:
01 ma1830 Bergen døvehistorielag
02 ti 1100 Dagsenter
04 to 1200 Andakt Konows v/Tom

1830 Tema: Rådgivnings-
kontor for hørselshem-
mede v/Th J Sander

05 fr 1900 Døves kvinneklubb
07 sø 1100 Gudstjeneste i døvekir-

ken v/Tom. Konfirmant-
innskriving

07 sø ? Foreldrelaget på tur til
Smøråsfjellet.

09 ti 1030 Åpen kirke v/Lars
1100 Pensjonisttreff

10 on 1700 Speidermøte
11 to 1800 Talentkonkurranse I
16 ti 1100 Dagsenter
18 to 1800 Talentkonkurranse II

1900 Ekstraordinær årsmøte.
Sak: Medlemskontingent
2004.
Deretter: Medlemsmøte.
Sak: Jubileumsåret 2005
og landsmøte.

19 fr 1800 Døvblittseksjon har
styremøte

23 ti 1030 Åpen kirke v/Tom
1100 Pensjonisttreff

24 on 1700 Speidermøte
25 to 1200 Andakt Konows v/Lars

1800 Talentkonkurranse III
1900 Tema.

27 lø 1900 Døves Dag-fest
28 sø 1100 Døves Dag 2003. Guds-

tjeneste i døvekirken v/
Lars

30 ti 1100 Dagsenter

Oktober
02 to 1800 Talentkonkurranse IV

1900 Tema
03 fr 1800 Døvblittseksjon har

BINGO-kveld
05 sø ? Foreldrelaget på tur til

Gullfjellet og Rednings-
hytten

06 ma1830 Bergen døvehistorielag
07 ti 1030 Åpen kirke v/Lars

1100 Pensjonisttreff
09 to 1800 Talentkonkurranse V

1900 Tema
10 fr 1900 Kvinneklubben
14 ti 1100 Dagsenter
15 on 1700 Speidermøte
16 to 1200 Andakt Konows v/Lars

1900 Talentkonkurranse -
finale!

17 fr ? Døves idrettsklubb har
årsfest

19 sø 1100 Gudstjeneste i døvekir-
ken v/Tom. Konfirmant-
presentasjon.

? Foreldrelagets familie-
dag i døvesenteret.

21 ti 1030 Åpen kirke v/Lars
1100 Pensjonisttreff

23 to 1830 Tema
24 fr-26 sø Døves kulturdager i

Trondheim
27 ma Døvekirkenes

medarbeidersamling på
Bårdshaug til 29. okt.

30 to 1830 Tema
31 fr 1900 Ungdomsklubben:

Halloween i kjelleren.

November
01 lø 1400 Speiderhelg med

Hallowenfest og overnat-
ting i døvekirken

02 sø 1800 Alle helgensguds-
tjeneste i døvekirken v/
Lars

03 ma1830 Bergen døvehistorielag

04 ti 1030 Åpen kirke v/Tom
1100 Pensjonisttreff

06 to 1200 Andakt Konows v/Tom
1830 Tema: Bergen Døve-

senters nye hjemmeside
blir presentert.

07 fr 1900 Døvblittseksjon, oriente-
ring om rådgivnings-
kontor

09 sø ? Foreldrelaget på tur til
Fløyen og Brushytten

11 ti 1100 Dagsenter
12 on 1700 Speidermøte

1800 Døvblittseksjon har
styremøte

13 to 1830 Tema
16 sø 1100 Gudstjeneste i døvekir-

ken v/Tom
18 ti 1030 Åpen kirke v/Tom

1100 Pensjonisttreff
20 to 1830 Tema
22 lø 1200 Hordaland foreldrelag for

hørselshemmede arr.
treff på Vannkanten

22 lø kl? BDS arr. Basar
23 sø kl? Basar (forts.)
25 ti 1100 Dagsenter
26 on 1830 Samarbeidsforum
27 to 1200 Andakt Konows v/Tom

1830 Tema
30 sø 1100 1. søndag i advent.

Familiegudstjeneste i
døvekirken v/Lars. Utde-
ling av «Min kirkebok» til
4 åringene.

Desember
01 ma1830 Bergen døvehistorielag
02 ti 1100 Dagsenter
03 on 1700 Speidermøte
04 to 1830 Tema
05 fr 1800 Døvblittseksjon har

kommunikasjonstrening
1900 Døvblittseksjon har

juleavslutning
1900 Døves Kvinneklubb

julekos i kjellerlokalene
06 lø 1400 Speiderhelg i døvekirken

med juleverksted.
07 sø 1800 Lysmesse i døvekirken v/

Tom
09 ti 1100 Pensjonisttreff (julebord,

sted?), med andakt.
11 to 1200 Andakt Konows v/Lars

1700 Båtavgang, tur til New-
castle (retur søndag kl.
21.15)
OBS. Døvesenteret
stengt

16 ti 1100 Dagsenter
24 on 1200 Andakt Konows v/Tom

1500 Julaftengudstjeneste i
døvekirken v/Tom

25 to 1300 Samling i døvekirken v/
Tom

31 on 1100 Pensjonisttreff (nyttårs-
kos)

TERMINLISTE DØVESENTER - IDRETTSKLUBBEN - UNGDOMSKLUBBEN - KVINNEKLUBBEN - HISTORIELAGET - PENSJONIST-
GRUPPEN - DØVBLITTSEKSJON - DØVEKIRKEN - KONOWS SENTER - FORELDRELAGET - KULTURSTYRET o.a.

Både foreldrelaget og kvinneklubben
har levert inn program for 2004. Hvis
de andre har noe av 2004-program-
met klar, kan de levere det til daglig
leder.
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Bergen Døvesenter innbyr til

HJEMMESIDEKONKURRANSE
1) Bergen Døvesenter skal ha ny hjemmeside-profil fra 1. januar

2004.
2) Det innbys til hjemmeside-konkurranse.
3) Kun medlemmer av Bergen Døvesenter kan delta.
4) Forsiden skal ha en stolpe eller heading som forteller hva Bergen

Døvesenter er.
5) Fra forsidens stolpe eller heading skal man med enkel klikk få

nødvendige informasjoner om Bergen Døvesenter og dets virk-
somhet og aktiviteter.

6) Forsidens hovedområde skal være nyheter/kunngjøringer
7) Daglig leder skal kunne administrere og oppdatere hele Bergen

Døvesenters hjemmeside
8) Ledere (eller andre) i underavdelinger og andre skal kunne opp-

datere egne sider, med egen passordtilgang
9) Det skal være mulig å legge inn påmelding til ulike arrangementer

via påmeldingsskjema på hjemmesiden.
10) Deltakerne kan lage forslag på sin(e) respektive hjemmeside,

men ikke offentliggjøre det.
11) Frist for «innlevering» av hjemmesideforslag er

1. oktober 2003.
12) Beste hjemmeside, som blir brukt fra og med 1. januar 2004, ho-

noreres med kr 2000. I tillegg skal vinnerens navn og e-post
adresse - om ønskelig - ha fast plass et passende sted på hjem-
mesiden.

13) Bergen Døvesenters styre skal være jury.
14) Hvis/når juryen blir fornøyd, og har utpekt vinneren, vil det nye

forslaget bli presentert for medlemmene en torsdag i november.

For ytterligere spørsmål, kontakt daglig leder Rune Anda i døvesenteret
eller benytt e-post: post@bgds.no.

Påmelding til daglig leder innen
1. august 2003
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B-blad
Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenon
sommeren) og sendes til alle med-
lemmer av Bergen Døvesenter.
  Red.: Daglig leder Rune Anda

På torsdagene:
Spis middag i Døvesenteret!

Bare 60 kroner for
en god porsjon! (Barn kr 30.)

Hver torsdag er det cirka 30 personer
som spiser hos oss! Du kan komme i
Døvesenteret og spise middag som
på kafé hver torsdag framover, fra kl.16
til 18. Det er Vibeke Varn Flatemo
som serverer. Du får både god mid-
dag, dessert og kaffe/kaker på stedet.
- Når det er pensjonist-treff er det
middagsservering kl. 13-14, åpent for
alle.

Program
 torsdagene framover i storsalen i

Døvesenteret:

Torsdag 14. august kl. 18.30:

Tema: Se tekst-tv

Torsdag 21. august kl. 18,30:
Tema: Se tekst-tv

Torsdag 28. august kl. 18,00:
Politisk debatt.

Torsdag 4. september kl. 18.30:
Tema: Rådgivningskontor for
hørselshemmede v/Th J Sander

Torsdag 11. september kl. 18.00
Talentkonkurranse. Se side 2.

Torsdag 18. september kl. 18.00
Talentkonkurranse II.
19.00: Ekstraordinært årsmøte, sak:
Medlemskontingent 2004. Deret-
ter medlemsmøte om jubileumså-
ret 2005.

Serveringslisten
på torsdags-kveldene framover:

7. august
Kurt Oksnes
Asgeir Straume

14. august
Jan de Lange
Harald Gåsland

21. august
Åse Borgen Ejankowski
Hans Petter Anundskås

28. august
Gunnar Hansen
Kjersti Iden

4. september
Sverre Johansen
Jarl Magnus Johansen

11. september
Birgit T. Karlsen
Guttorm Karlsen

18. september
Johannes Lutro
Trygve Aase

25. september
Liv Nyseth
Peder Nyseth

Vi ønsker ryddig
parkeringsforhold på
parkeringsplassen
Til høsten blir det satt opp et skilt
på parkeringsplassen som for-
teller litt om området og at par-
keringsplassen er forbeholdt de
som besøker stedet.

Vi ønsker å signalisere til fremmede at vi har behov for parkeringsplassen
selv, og at de må vise hensyn ved for eksempel å parkere lenger nede i
Kalfarveien. Det blir også laget en lapp med tekst som kan festes til vin-
dusvisker når man er rimelig sikker på at parkerte biler opptar plassen og
besøker andre steder i Kalfaret enn «døvelandet». Døves Menighet og
Bergen Døvesenter vil prøve å lage en liste med bilnumre til de som har
rimelig grunn til å parkere på området. Vi vil også prøve å lage «medlems-
bevis» som man kan ha innenfor frontruten, som kan lette kontrollen på
parkeringsplassen. Du som er medlem, og har bil, kan du gi oss ditt
navn og bilnummer? Så ordner vi resten. Send over e-post til
post@bgds.no eller lever på kontoret (eller send pr. post).

Ditt navn: ........................................ Bilnummer: ...........................

Villparkering 17. mai!

Nyhet fra og med august:

Hver 6. middag gratis!
Medlemmer av Bergen Døvesenter
kan få utdelt «klippekort» som stem-
ples hver gang du kjøper middag, en-
ten om tirsdagene eller torsdagene.
Det koster kr 60 pr. middag, men hver
6. middag er gratis! OBS. Det gjelder
kun for medlemmer. Ikke-medlemmer
er selvfølgelig velkommen til å spise
middag i døvesenteret for kr 60, men
de kan ikke dra fordel av «klippekort»-
tilbudet.

Torsdag
12. juni
2003
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«BUDSTIKKEN»
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter (Bergen Døveforening)

Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

Nr. 7 - torsdag 21. august 2003 Budstikkens 43. årgang

Velkommen til

Politisk debatt
i døvesenteret torsdag 28. august 2003 kl. 18.00!

Vi håper at det går i orden både med døvetolker og
skrivetolker til en spennende kveld i døvesenteret,
torsdag 28. august. Etter det er det bare litt over to
uker igjen til kommune- og fylkestingvalget 15. sep-
tember.

Alle de politiske partiene i Bergen møter med re-
presentanter.

Hovedtemaet blir «Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede», men man skal også komme inn på arbei-
det med å få opprettet tolkeutdanning på Høgskolen i
Bergen.

Det er satt av to timer til debatten. På slutten blir det
sikkert tid til andre spørsmål som publikum måtte ha
på hjertet. Det vil kanskje være naturlig å fokusere på
døvesaker?

Thorbjørn Johan Sander er prosjektleder i arbeids-
gruppen for opprettelse av rådgivningskontor for hør-
selshemmede, og det blir da han som skal lede debat-
ten.

Det blir, som vanlig, middagsservering i døvesente-
ret torsdag kl. 16.00 - 17.00. En porsjon middag koster
kr 60. Det serveres også dessert, kaffe og kaker.

Velkommen!

Hvis du har spørsmål til politikerne kan du for ek-
sempel gjøre det slik:

- skrive spørsmålet ditt på en lapp og levere til Thor-
bjørn,

eller
- fortelle Thorbjørn hva du har tenkt å spørre om,

så kan han notere det og formidle det videre til politi-
kerne, med forbehold om at det blir tid nok.

Debatten starter kl 18.00. Derfor vil det være fint
om spørsmålene dine blir gitt til Thorbjørn Johan San-
der senest kl. 17.30.

Bergen Døvesenter innkaller til

ekstraordinært årsmøteekstraordinært årsmøteekstraordinært årsmøteekstraordinært årsmøteekstraordinært årsmøte
torsdag 18. september 2003 kl. 19.00

Sak: Medlemskontingent 2003

Deretter, samme kveld, blir det medlemsmøte.

Sak:
NDFs landsmøte 2005 og jubileumskomiteens
tanker i forbindelse med Bergen Døvesenters

125 års jubileum i 2005

Til kulturdagene i Trondheim?
Skal du til kulturdagene 24.-26. oktober som
turist, bruk påmeldingsskjema i Døves Tids-
skrift, august 2003.  Du må bestille flybilletter
selv. Kontoret kan være behjelpelig. Se ellers:
http://www.kulturdagene.net/

Kunngjøringer fra Bergen Døvesenter finner du
også på tekst-tv og på vår egen hjemmeside:
www.bgds.no
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Er du mellom 16 og 20 år?
Da kan du melde deg på

Talent-konkurranse
høsten 2003
(Etter mønster av

Idol-konkurransen)

«Regler»
1 Bergen Døvesenter innbyr gut-

ter og jenter født 1983-1987 (16-
20 år) til talent-konkurranse.

2 Det må være minst 10 påmeld-
te og konkurransen skal starte
torsdag 11. september kl. 18.00
og fortsetter hver torsdag unn-
tatt i høstferien.

3 Konkurransen går ut på at del-
takerne skal utøve skuespill,
som også kan gå under benev-
nelsen «solo-opptreden», og va-
rer i ca 3-5 minutter.

4 Kun døve og tunghørte tegn-
språkbrukere kan delta

5 Juryen er oppnevnt av kultursty-
ret, og består av: Kristin Fuglås
Våge, Kate Traasdal Rundhaug
og Martin Skinnes, med Ingunn
Storlykken Herland som reser-
ve.

6 Medlemmer kan muligens få an-
ledning til å avgi sin stemme

7 Finalen finner sted torsdag 16.
oktober kl. 19.00

8 Vinneren får kr 2.000 + gratis
reise og opphold til Døves
kulturdager i Trondheim

9 Alle opptredener vil bli filmet av
Bergen Døvesenter

Opptredelsen:
A Du skal være kreativ (gjerne fin-

ne på noe nytt)
B Du bestemmer selv om det du

framfører skal fremkalle latter,
eller om publikum skal bli im-
ponert over kunststykket ditt,
spille pantomime, fremføre
sang på tegnspråk, eller kan-
skje du enkelt og greit bare vil
fortelle vitser (og da bør det kan-
skje helst være døve-vitser?)

C Den oppnevnte juryen skal av-
gjøre om du går videre i konkur-
ransen  eller om du blir takket
for din innsats med oppfordring
til bedre lykke neste gang (nes-
te år?)

Påmelding til Bergen Døvesenter,
Kalfarveien 79, 5018 Bergen,
innen tirsdag 9. september 2003,
enten pr. brev, over teksttelefon 55
32 79 76, telefaks 55 31 11 88 el-
ler via e-post: post@bgds.no.
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PersonaliaPersonaliaPersonaliaPersonaliaPersonalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

ELI AASE
Eli Garvik Aase (f. Garvik), Bergen,
som var hørende, gift med den døve
Trygve Wilhelm Aase, døde 18. juni
under opphold på Kreta, 67 år gam-
mel. I minneordene om henne i Ber-
gens Tidende nevnes at hun  gjorde
en stor innsats i Kirkens SOS.

HENNING BERNSTRØM
Henning Villy Bernstrøm, Bergen,
døde 15. juli, 83 år gammel. Han var i
mange år avdelingsleder på Døves
Trykkeri AS, og han fikk Norges Vels
medalje for lang og tro tjeneste. Selv
om han  var hørende, ble han kjent
med mange som besøkte trykkeriet
gjennom årene, og etter at han ble
pensjonist fortsatte han lenge med å
besøke trykkeriet for å holde litt kon-
takt med sine tidligere arbeidskame-
rater.

HANS W. LARSEN
Hans Wolmer Thomas Larsen døde
23. juli. Han var født 18. desember
1923 i Roskilde, Danmark, og etter
konfirmasjonen utdannet han seg til
typograf. Da han ble kjent med at
Døves Trykkeri AS var blitt opprettet
i Bergen, ønsket han å arbeide der. Han
flyttet til Bergen, hvor han skiftet
mellom å arbeide hos boktrykker Gud-
mund Hammer og på Døves Trykkeri
AS. Han fant seg også en norsk livs-
ledsagerske og stiftet familie. Han og
Birgit (f. Kallevik) fikk tre sønner, men
han ble dessverre tidlig enkemann.
Birgit gikk bort allerede i 1971.

Tross mye motgang, beholdt Hans
Wolmer sitt smittende humør, ikke
minst takket være støtten fra sin man-
geårige gode venninne, danske Anne-
lise Birket, og han forble typisk dansk
uansett de mange årene i Norge. Han
drev også med sport. I mange år spil-
te han badminton, og senere bowling.
Han deltok i bowling så sent som for
et halvt år siden, da hans helse plutse-
lig sviktet. Ellers var han også aktiv
bridgespiller. I Bergen var han dess-
uten en av dem som viste særlig om-
sorg for døvehytta på Totland, inntil
denne ble solgt. Han og Birgit bygget

egen hytte på Avaldsnes, nær Birgits
fødested.

Mange vil savne Hans Wolmers smil
og muntre replikker i døvemiljøet i
Bergen.

------------------------------------
(I stedenfor blomster ønsket familien
heller en gave til Bergen Døvesenter,
giro 5202.05.75204. Pr. 16.08.03 var
det kommet inn kr 1.550 fra 6 givere)

Takk
Til Bergen Døvesenter
Takk for oppmerksomheten og gave-
penger til min 50 års dag!

Hilsen Grete Elvebakk.

Til Bergen Døvesenter
Tusen takk for gavekort i anledning
min 60 års dag.

Vennlig hilsen Else J. Sveaas.
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Litt av hvert
Besøk av døve fra USA
Gunn Kristin Selstad hadde vakt i dø-
vesenteret torsdag 10. juli. De som
kom dit gledet seg til å treffe ameri-
kanere. Det var både unge og pensjo-
nister som kom. Da amerikanerne
kom, ble stemningen god og praten
livlig. De kom fra ulike deler av USA.
Det ble også omvisning i døvesente-
ret, og de ville vite mye om døvesen-
teret. Både for amerikanerne og med-
lemmer i døvesenteret ble torsdag 10.
juli en fin og uforglemmelig kveld, sier
Gunn Kristin.

Fantastisk dugnads-innsats av

Sverre Johansen
Nesten daglig er Sverre Johansen i
Døvesenteret og sysler med litt av
hvert. Han har blant annet fått istand
verkstedlokalet i kjelleren, hjulpet til
med den nye oppslagstavlen, m.m. Nå
holder han på med bak-kjøkkenet. Han
er virkelig god å ha for døvesenteret!
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Til Newcastle i desember?
Foreløpig har 28 personer meldt seg på til båtturen (FjordLine) til Newcast-
le fra torsdag 11. til søndag 14. desember 2003. Det koster kr 2.290 pr.
person inkl. alle måltider. Påmelding til daglig leder.

Leie av lokaler i døvesenteret
Lokalene er først reservert når 50% av prisen er betalt innen 14 dager etterat
man har bestilt leie.

Ikke-medlemmer:
Storsal med kjøkken (fredag/lørdag kl. 10-neste dag – kl. etter avtale) kr 4.500
Søndagsleie storsal m/kjøkken (kl. 10-24) kr 2.000
Kjellerstuene m/kjøkken (fredag/lørdag kl. 10-neste dag kl. 9) kr 3.500
Behov for å forberede (dekke bord etc.) kvelden før* (fra kl. 18), tillegg: kr 400
Leie av musikk (kun i kjellerstuen): …………………………………….. kr 500
Duker, kr 50,- pr. stk.

(* ikke torsdag kveld.)

Medlemmer:
Gjelder fester for medlemmer, dets ektefelle/samboer og medlemmets barn. Utover det gjelder priser for
ikke-medlemmer. Man må ha vært medlem i minst ett år, og betalt to årskontingenter. (De som er utmeldt
eller strøket som medlem, må starte på nytt ved gjen-innmelding.)

Storsal med kjøkken (fredag/lørdag kl. 10-neste dag – etter avtale) kr 2.000
Søndagsleie storsal m/kjøkken (kl. 10-24) …………………………….. kr 1.500
Kjellerstuene m/kjøkken (fredag/lørdag kl. 10-neste dag kl. 9) ……….. kr 1.500
Behov for å forberede (dekke bord etc.) kvelden før* (fra kl. 18), tillegg: kr 200
Leie av musikk (kun i kjellerstuen): …………………………………….. kr 300
Duker, kr 40,- pr. stk.

(* ikke torsdag kveld.)

Ønsker du å leie lokaler neste år, er det best å være tidlig ute med reservasjon og å betale halvparten i
depositum. Noen har allerede reservert lokaler i 2004.Døvesenteret, idrettsklubben og andre må skynde seg å
gå gjennom programmet for 2004 for å sikre seg lokaler til egne arrangementer (fester, sammenkomstre,
forelesninger eller lignende), og be Thora eller daglig leder om å reservere lokaler til egne arrangementer.

Når er de ansatte i huset?
Ansatte: Rune Anda Thora Gåsland Ellen Due Kåre Nyheim Vibeke Flatemo Mona de Lange
Mandag Ja Fri Ja Ja Fri Fri
Tirsdag Ja Ja Ja Ja Ja* Ja
Onsdag Ja Ja Ja Fri Fri Fri
Torsdag Ja Ja Ja Fri Ja Fri
Fredag Ja Fri Fri Ja Fri Fri

Offisiell kontortid i
Bergen Døvesenter
fra august 2003

Mandag 09.00-14.00
Tirsdag 09.00-14.00
Onsdag 09.00-14.00
Torsdag 14.00-20.00
Fredag 09.00-14.00

*De tirsdagene det er pensjonisttreff

Vedr. de tre førstnevnte: Det betyr ikke at de hele tiden er på kontoret. Noen
ganger har man avtaler andre steder (møter  eller andre avtaler). Men minst en
skal være på kontoret i den offisielle kontortiden - se kontortider i rammen til
høyre. I tillegg er eiendomsleder Erling Buanes (pensjonist) ofte på kontoret,
nesten hver dag fra mandag til fredag ca kl. 12.00-15.00.
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B-blad
Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenon som-
meren) og sendes til alle medlemmer
av Bergen Døvesenter. Red.: Daglig
leder Rune Anda.
Toralf Magne Ringsø er styreleder i
Bergen Døvesenter.

På torsdagene:
Spis middag i Døvesenteret!

Bare 60 kroner for
en god porsjon! (Barn kr 30.)

Hver torsdag kan du komme i Døve-
senteret og spise middag som på kafé,
fra kl.16 til 18. Det er Vibeke Varn
Flatemo som serverer. Du får både
god middag, dessert og kaffe/kaker
på stedet. - Når det er pensjonist-treff
er det middagsservering kl. 13-14,
åpent for alle. (OBS. Du får «klippe-
kort» som stemples hver gang du kjø-
per middag. Hver 6. middag er gratis!)

Program torsdagene framover i
storsalen i Døvesenteret:

Torsdag 28. august kl. 18,00:
Politisk debatt.

Torsdag 4. september kl. 18.30:
Tema: Rådgivningskontor for
hørselshemmede v/Th J Sander

Torsdag 11. september kl. 18.00
Talentkonkurranse. Se side 2.

Torsdag 18. september kl. 18.00
Talentkonkurranse II.
19.00: Ekstraordinært årsmøte, sak:
Medlemskontingent 2004. Deret-
ter medlemsmøte om jubileums-
året 2005.

Serveringslisten
på torsdags-kveldene framover:

21. august
Åse Borgen Ejankowski
Hans Petter Anundskås

28. august
Gunnar Hansen
Kjersti Iden

4. september
Sverre Johansen
Jarl Magnus Johansen

11. september
Birgit T. Karlsen
Guttorm Karlsen

18. september
Johannes Lutro
Trygve Aase

25. september
Liv Nyseth
Peder Nyseth

Harry Ellingsen har hoved-
ansvaret for serveringen
Vennligst møt fram i god tid, så sal-
get kan begynne ved 18-tiden.

26 ti 1030 Åpen kirke v/Tom
1100 Pensjonisttreff

28 to 1800 Politisk debatt i døve-
senteret

29 fr Døvestevne 29.-31.
august 2003 på IMI
Hotell i Innvik.
Speiderne deltar.

28 to - 01.09: Døvblittseksjon på tur til
Danmark.

September:
01 ma1830 Bergen døvehistorielag
02 ti 1100 Dagsenter
04 to 1200 Andakt Konows v/Tom

1830 Tema: Rådgivnings-
kontor for hørselshem-
mede v/Th J Sander

05 fr 1900 Døves kvinneklubb
07 sø 1100 Gudstjeneste i døvekir-

ken v/Tom. Konfirmant-
innskriving

07 sø ? Foreldrelaget på tur til
Smøråsfjellet.

09 ti 1030 Åpen kirke v/Lars
1100 Pensjonisttreff

10 on 1700 Speidermøte
11 to 1800 Talentkonkurranse I
16 ti 1100 Dagsenter
18 to 1800 Talentkonkurranse II

1900 Ekstraordinær årsmøte.
Sak: Medlemskontingent
2004.
Deretter: Medlemsmøte.
Sak: Jubileumsåret 2005
og landsmøte.

TERMINLISTE
19 fr 1800 Døvblittseksjon har

styremøte
23 ti 1030 Åpen kirke v/Tom

1100 Pensjonisttreff
24 on 1700 Speidermøte
25 to 1200 Andakt Konows v/Lars

1800 Talentkonkurranse III
1900 Tema.

27 lø 1900 Døves Dag-fest
28 sø 1100 Døves Dag 2003. Guds-

tjeneste i døvekirken v/
Lars

30 ti 1100 Dagsenter

Oktober
02 to 1800 Talentkonkurranse IV

1900 Tema
03 fr 1800 Døvblittseksjon har

BINGO-kveld

Kulturstyret:
Torsdagene i døvesenteret
Kulturstyret prøver å finne nye fore-
dragstemaer til høsten. Noen av disse
kan bli aktuelt. Dato kommer senere
(for sikkerhets skyld, følg med på
tekst-tv):
Temaforslag og foredragsholdere:
Prosjekt døvekirke Kenya v/Birger
Johnsen, Canada sommeren 2003 v/El-
len Østrem, Naturvern v/Tom Tomren,
Con Moto, kroppsspråk v/Ingunn Ha-
gen, Generalprøve før kulturdagene v/
Dramagruppen

Seminar 19.-20. september:

Tilgjengelighet !
Det planlegges et seminar i døvesen-
teret der Hørselshemmedes Landsfor-
bund, Bergen Hørselslag, Hordaland
Døves Fylkeslag innbys til kurs/se-
minar om tilgjengelighet for hørsels-
hemmede i Bergen og Hordaland. Vi
håper at det gir resultater.

Kultur-
medarbeider
Ellen Due
har begynt!

I forrige nummer av Budstikken skrev
vi litt om henne. Hun skal jobbe for
barn, ungdom, idrett og kultur. Hun
kan også bistå med telefonhjelp o.a.
når det er behov for det.

Trim for eldre
Nils Johan Bjørø skal lede eldre-trim-
men i høsten. Det koster ingenting å
være med. Tidspunktene avtales mel-
lom ham og deltakerne. Vil du være
med, ta kontakt med ham!
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«BUDSTIKKEN»
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter (Bergen Døveforening)

Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

Nr. 8 - torsdag 25. september 2003 Budstikkens 43. årgang

Bak fra venstre: Torger Maldal (Døves Fylkeslag), Agvald Ingvald-
sen (Døves Fylkeslag), Trine Humblen Forsberg (Hordaland HLF),
Gerd Dåvøy (Hordaland HLF), Gerd Hansen (Bergen Hørselslag),
Unni J. Stenberg (Bergen Hørselslag), Ragna Langlo (Kommunalt
råd for funksjonshemmede), Rune Anda (Bergen Døvesenter -
BDS), Harald Gåsland (BDS), Bjørn Ruste (BDS), Erling Jacobsen
(BDS) og Erling Buanes (Døves Fylkeslag). Foran fra venstre:
Lillian Eriksen Sætre (Hordaland HLF), Toralf Ringsø (BDS) og
Gunn Kristin Selstad (Døves Fylkeslag). Foto: Tone Schulstock
(døvetolk).

Seminar i Bergen Døvesenter
19.-20. september 2003

«Tilgjengelighet for hørselshemmede
i Bergen og Hordaland»

Døves Dag
Ta deg en tur til Torgalmenningen lørdag 27. sept. mellom
kl. 10.00 og 15.00! Der skal vi ha en plass for oss selv, med
plakater, døvetolker og personer fra Bergen Døvesenter.
Vi skal dele ut Døves Tidsskrift og håndalfabet-kort. De
heldige barna vil få utdelt T-skjorte med håndalfabet på-
trykket. Det blir også salg av lodd. Vi skal også svare på
spørsmål fra folk. Ansvarlig for aksjonen er: Kulturmedar-
beider Ellen Due, Sigrun Ekerhovd og Vibeke Varn Flate-
mo. De har vært på NDFs Døves Dag-seminar 12.-13. sept.

Døves Dag-fest lørdag 27. september
Sosialt samvær, «Taco», underholdning m.m. Drama-
gruppen har ansvaret for lørdagsfesten. Entre kr 100
for medlemmer, kr 150 for ikke-medlemmer. Påmel-
ding på oppslag i døvesenteret.

- Dette er historie, sa Toralf Ringsø da seminaret var over
søndag 20. september. - Jeg kan ikke huske at vi har hatt
slik fellesmøte mellom våre organisasjoner tidligere, sa han.

Man ble enige om å samarbeide mot felles mål. Nummer èn
på vår felles prioriteringsliste er: Tekstede informasjonstavle
på offentlige steder: Sykehus, legevakt, buss, tog, båt, stor-
sentre o.a. der det gis opplysninger over høyttaler. Daglig
leder skal utarbeide en handlingsplan som skal ut til høring
før en fra hver organisasjon skal samles til møte før jul.

Basar 23. nov.
Bergen Døvesenter skal ha BASAR i døvesenteret søn-
dag 23. november 2003. Man håper å tjene minst 80.000
kroner både i salg av medlemslotteri og åresalg. Basarko-
miteen er både glad og takknemlig for for de gevinstene
som allerede er kommet til basaren, og håper på flere. Mes-
teparten av inntektene skal gå til kjøp av nye stoler i stor-
salen! Vi har flere medlemsloddbøker som vi håper noen
vil hjelpe til med å selge fram til basardagen.

Ungdommer:
1. Thomas Bjelland, 14 år
2. Tor Stensvand Fiksen, 14 år
3. Erlend Lønning, 15 år
4. Erlend Pettersen Skår, 14 år
5. Steffen P. Aarli, 14 år
6. Lill Beate Ulstein, 14 år
7. Claudia F. Martinsen, 14 år
8. Camilla Voldsund, 14 år
9. Linda Veronica Steinsbø, 14 år

Døves kulturdager i Trondheim
24.-26. oktober
På programmet fra Trondheim ser vi at Bergen Døvesenter
skal fremføre «Husvertinnen er forsvunnet» lørdag 25. okto-
ber kl. 11.15, og at dramagruppen fra Hunstad skole skal i
ilden kl. 13.50. Følgende reiser med Norwegian Air Shuttle 24.
okt (retur 26. okt):

Voksne:
10. Åsta Rosendahl Knudsen
11. Margaret Stokkan
12. Kristin Fuglås Våge
13. Ingunn S. Herland
14. Cathrine Grindhaug
15. Anlaug Sørhaug
16. Martin Skinnes
17. Bjarte Troland
18. Birgit Crone Leinebø
19. Kate T. Rundhaug
20. Kjetil Høgestøl
21. Ellen Due

Premiere i døvesenteret torsdag 23. oktober
Dramagruppen ha premiere med stykket «Husvertinnen er
forsvunnet» i døvesenteret torsdag 23. oktober kl. 19.00. Nå
har vi bedre scenelys som er kommet på plass 17. september,
etter støtte fra Riebers legat!

Døves Dag-gudstjeneste søndag 28. sept.
Det blir gudstjeneste i forbindelse med Døves Dag i
Døvekirken søndag 28. sept. kl. 11.00. Velkommen!
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Litt av hvert
Takk fra Ellen Østrem
Ellen sendte postkort fra Canada i som-
mer der hun takket for støtten hun fikk
(kr 3.000) for å delta i WFDs Youth Camp
(Døves verdensforbunds ungdomsleir).
Kom til døvesenteret torsdag 4. desem-
ber! Da skal Ellen vise oss bilder og for-
telle fra hennes sommer-opplevelser!

Dødsfall

ANNA B. RØED
som bodde i Bergen, døde 26. juli, 93 år
gammel. Hun var hørende. Hun arbeidet
i sin tid sammen med døve på Døves
Trykkeri AS, til nådd aldersgrense. Flere
tidligere arbeidskamerater møtte opp
ved begravelsen.

SVERRE BJØRØ
Sverre Nikolai Bjørø, Bergen, døde 20.
august. Det kom ikke uventet, for det
hadde gått sterkt nedover med ham den
siste tiden. Han sovnet stille inn på det
nye Konows Senter, hvor han hadde
bodd den siste tiden. – Sverre var født
på Bjorøy i Fjell 6. august 1919, og selv
om han bodde i Bergen, var han hele
livet sterkt knyttet til sitt hjemsted, hvor
han også hadde hytte. Sverre hadde to
eldre døve søstre, som gikk på døvesko-
len i Trondheim, og i likhet med sin lille-
bror hadde han stor fordel av kommuni-
kasjons-erfaringene fra søstrene. Men
Sverre kom til døveskolen i Oslo, hvor
han ble konfirmert i 1935. Som de fleste
døve på den tiden, utdannet han seg til
skredder. I Bergen ble han tidlig aktiv i
Døves Idrettsklubb. Han hadde spesielt
god spenst og oppnådde sterke resulta-
ter i lengde og høyde uten tilløp. Også i
utendørs friidrett gjorde han det godt,
men han sluttet forholdsvis tidlig som
aktiv idrettsmann. Det som ble hans store
interesse, var kulturarbeidet, spesielt
som skuespiller. ”Døve-Scenen i Ber-
gen” blomstret opp, med Sverre i mange

roller. Senere ble det mange sketsjer som
underholdning på fester, men med de
årlige Døves kulturdager som høyde-
punktene. Og naturligvis på de nordis-
ke kulturfestivalene. Mange husker ham
f.eks. i store roller som i framføringen av
Holbergs ”Maskerade” ved Nordisk
Døvekongress 1965, og som ”Peer Gynt”
ved Døves nordiske kulturfestival i Aal-
borg. Eller i dramatiseringen av folkevi-
sedanser som ”Fanitullen”. Hvis vi had-
de hatt Norsk døveteater den gangen,
ville Sverre helt sikkert vært profesjo-
nell skuespiller. Han hadde også en egen
evne til å fortelle historier. Det ble aldri
kjedelig i hans selskap. – For familie og
venner ble det tungt de siste årene etter
hvert som Sverres syn ble mer og mer
svekket. Den siste tiden var han nesten
helt blind, så kontakten med ham ble
meget komplisert. På en måte er det godt
å tenke på at han fikk en lett, smertefri
død.

For sin store innsats i kulturarbeidet
ble Sverre i 1985 utnevnt til æresmedlem
i Bergen Døveforening.
 th.j.s.

Hans W. Larsen
Bergen Døvesenter har tilsammen fått
inn kr 2.800 i gave etter Hans Wol-
mer Larsens bortgang.

Datakurs InDesign
ble vellykket gjennomført i døvesente-
ret 22.-24. august med 9 deltakere. Kan-
skje noen av kursdeltakerne vil videre-
utvikle sine kunnskaper på det området,
med tanke på jobb-sammenheng? Vårt
medlem, Bjørn Aa. Johnsen, var ansvar-
lig kursleder. Han jobber på Designtryk-
keriet AS.

Repr. fra Madagaskar
På Norges Døveforbunds landsmøte
ble døveforeningene oppfordret til å
bidra med pengestøtte til dekning av
reise og opphold for en døv represen-
tant fra døveforbundet på Madagas-
kar i forbindelse med døves verdens-
kongress i Canada juli 2003. Bergen
Døvesenter støttet med kr 1.000.

Daglig leder til Madagaskar
21. oktober til 1. november er daglig le-
der Rune Anda på Madagaskar som re-
porter for Døves Media. Uken før, 13.-
17. oktober, er han på et kurs på Ål.

Medlemskontingent 2005
Ekstraordinært årsmøte 18. sept. vedtok
å følge det som ble bestemt på NDFs
landsmøte, at kontingenten for 2005 blir
kr 500 for hovedmedlem (inkl. Døves
Tidsskrift) og kr 100 for ektefeller/sam-
boer. Våre medlemmer får også Budstik-
ken + andre medlemsfordeler. Referat
kommer i neste nummer.

Nordisk kulturtreff 2004
Bjørkåsen skole står for tur til å arrange-
re nordisk kulturtreff neste år. Det skal
være en del av Bjørkåsen skoles inter-
nasjonale skoleprosjekt, med deltakere
fra de nordiske landene. Man regner med
at ca 70 personer deltar i kulturtreff man-
dag 19. til lørdag 24. april 2004.

Bergen Døvesenter har sagt ja til at
skolen kan bruke døvesenterets lokaler.
Torsdag 22. april blir fridagen deres, og
den kvelden kan døvesenteret legge opp
til et program for de nordiske deltaker-
ne. Lørdag 24. april blir det festmiddag,
utstilling o.a.

Vår varmeste takk
for vennlig deltakelse og blomsterhil-
sen ved Sverre Nikolai Bjørø sin bort-
gang.

Berit, Britt og Sverre jr.

Runde år
70 år
Einar Jakob Magnussen, Bergen, blir 70
år 9. oktober.

65 år
Aud Berit Johnsen (f. Åkenes), Morvik,
Bergen, blir 65 år 20. oktober.

60 år
Grethe Johnsen, Bergen, blir 60 år 18.
oktober.

50 år
Kåre Neeraas, Sandnes, blir 50 år 5. ok-
tober.

Ellen (til venstre) var på scenen sammen med
noen deltakere fra verdens ungdomsleir, un-
der Døves verdenskongress. Bildet er fra
internett-video dagen etter framvørelsen i juli.

Talentkonkurranse utsatt
Det var bare 3 som meldte seg på til ta-
lentkonkurransen, der ungdommer i al-
deren 16-20 år ble oppfordret til å delta.
Ny sjanse til våren 2004.
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Døvestevne i Innvik
57 personer fra de tre fylkene; Møre og
Romsdal, Sogn og Fjordane og Horda-
land deltok på et vellykket døvestevne i
Innvik 29.-31. august 2003. Man var blant
annet på tur til Briksdalsbreen.

Arr.: Døves Menighet, Bergen Døvesen-
ter og Møre og Romsdal Døveforening.

Det nye bystyret 2003-2007:
67 menn og kvinner er utpekt av partie-
ne og velgerne til en fast plass i Bergen
bystyre for perioden 2003-2007. Det nye
bystyret møtes første gang 27. oktober
og skal da velge ordfører og byråd. 7
(eller 10%) av de som er med i det nye
bystyret, deltok i politisk debatt i Ber-
gen døvesenter 28. august 2003:

Harald Victor Hove (H), Terje Ohnstad
(A), Helen Kongshavn (FrP), Tina Ås-
gård (SV), Ragnhild F. Mellingen (KrF),
Marte M. Persen (RV) og Hans Carl Tveit
(V).

Kanskje det er første gang vi har opp-
nådd betydelig støtte fra politikerne til
noe konkret under en slik debatt som vi
hadde i døvesenteret 28. august?

Vi fikk enstemmig støtte til rådgiv-
ningskontor. Noen hadde også under-
søkt litt i kommunen og mente at saken
vår er i god gang. Fremskrittspartiet var
det eneste partiet som hadde Rådgiv-
ningskontor for hørselshemmede med i
sitt valgprogram, men vi tror at andre
partier ville tatt det med hvis vi hadde
vært tidligere ute med saken.

Vi fikk også sterke uttalelser om den
50 % omsorgsarbeiderstillingen ved si-
den av sykepleieren. Det var fint at me-
nigheten nevnte at dette gjelder som en
midlertidig ordning fram til vi får Råd-
givningskontor, for det gir kontoret en
slags «flygende start» om vi kan argu-
mentere med at vi allerede har halvan-
nen stilling, slik at det ikke blir noen stor

utgiftsøkning ved opprettelsen av Råd-
givningskontor. Politikerne fikk kopi av
menighetens brev om saken, for å ta den
opp med byrådsavdelingen.

Det var også lett å få støtte til oppret-
telse av tolkeutdanning ved HiB (Høg-
skolen i Bergen), for det vil jo kommu-
nen egentlig tjene på, da det er en stats-
finansiert sak. Dette siste har Bergen
Døvesenter allerede fulgt opp ved at
partiene har fått kopi av brev til departe-
mentet, og bedt partiene presse på saken
med henvisning til dette brevet.

Selv om døveskolesak ikke var kom-
munalt valgsak, ville Kurt Oksnes like-
vel fremlegge sin bekymring for situa-
sjon på Bjørkåsen skole til våre politike-
re i håp om forståelse og støtte.

Toralf Ringsø åpnet og avsluttet de-
batten, som var ledet av Thorbjørn  Jo-
han Sander.

(Tekst og bilder på www.bgds.no.)

Døves kulturdager 2004
Fjerntboende døve i Hordaland fylke (de
som bor utenfor Bergensområdet) kan
søke om å få delvis dekket utgifter i for-
bindelse med Døves kulturdager 24.-26.
oktober. Søknad kan sendes til Døves
Fylkeslag, Kalfarveien 79, 5018 Bergen,
innen 6. oktober 2003.

Døves Fylkeslag har et styre bestående av
personer fra Bregen Døvesenter og Sunn-
hordland Døveforening. Foran fra v.: Gunn
Kristin Selstad (leder), med Erling Buanes
(bak henne) som vara, og Torger Maldal
(styremedlem) med Agvald Ingvaldsen (bak
ham) som vara. (Foto: Rune, 20.09.03.)

Døves Fylkeslag

Politisk debatt i Bergen Døvesenter 28. august 2003

Terje Helen Kongs- Harald Ragnhild Turid Marte Mjøs Arne Tine Hans-Carl
 Ohnstad (A) havn (FrP), Hove (H) Mellingen (KrF) Sveen (PP) Persen (RV) Østgård (SP) Åsgård (SV) Tveit (V)

Anne Berg og Laila Hansen

8. sept: Døveskolene i fare?
(http://www.bt.no/meninger/debatt/
article190608)

7. sept: Lang kø for å få døvetolk
(http://www.bgds.no/dovetolk.pdf)

Døveskole og døvetolk i BT
7. sept. var det stort oppslag i Ber-
gens Tidende der man fokuserte på
mangel på døvetolk på Vestlandet.
(Bergen Døvesenter har sendt brev til
Departementet der det ble anmodet om
at det ble opprettet egen tolkeutdan-
ningslinje på Høgskolen i Bergen fra
og med høsten 2004.).

8. sept. hadde vi et leserinnlegg i
samme avis, der vi uttrykte vår be-
kymring over døveskolenes framtid.
Vestlandet kompetansesenter sier opp
mange ansatte pga. færre elever. Slut-
ter for mange av dem som virkelig kan
kommunisere med døve elever, spør
vi blant annet.

Artiklene kan man finne på følgen-
de sider:

Følg med på
Bergen Døvesenters

hjemmeside: www.bgds.no
(Akkurat nå - 21.09 - er det pro-
blemer å oppdatere siden. Følg
derfor med på www.andata.no)
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På torsdagene:
Spis middag i Døvesenteret!

Bare 60 kroner for
en god porsjon! (Barn kr 30.)

Hver torsdag kan du komme i Døve-
senteret og spise middag som på kafé,
fra kl.16 til 18. Det er Vibeke Varn
Flatemo som serverer. Du får både
god middag, dessert og kaffe/kaker
på stedet. - Når det er pensjonist-treff
er det middagsservering kl. 13-14,
åpent for alle. (OBS. Du får «klippe-
kort» som stemples hver gang du kjø-
per middag. Hver 6. middag er gratis!)

Program torsdagene framover i
storsalen i Døvesenteret:

Torsdag 25. september:
Forberedelse til Døves Dag.

Torsdag 2. oktober kl. 19.00:
Frikveld.

Torsdag 9. oktober kl. 19.00
Thorbjørn J. Sander:
«Myter om døve»

Torsdag 16. oktober kl. 18.00
Tema: Spillekveld (bridge, sjakk
o.a. Ta med spill hvis du har)

Torsdag 23. oktober kl. 19.00
Dramagruppen fremfører stykket
som de skal vise under kulturda-
gene (premiere)

Torsdag 30. oktober kl. 19.00:
Frikveld?

Torsdag 20. november kl. 19.00:
Birger Johnsen forteller om kir-
keprosjektet i Kenya

Torsdag 4. desember kl. 19.00:
Ellen Østrem forteller om sine opp-
levelser i Canada i sommer (Ver-
dens ungdomsleir og Døves Ver-
denskongress.)

Serveringslisten
på torsdags-kveldene framover:

2. oktober
Matthias Runarsson
Ingeborg Skaten

9. oktober
Nina H. Dahle
Malvin Kvingedal

16. oktober
Harald Håverstad
Anette Mortensen

23. oktober
Svein T. Olsen
Marta Ringsø

30. oktober
Ole Morten Rolland
Birte Schieldrop

6. november
Hilde Hassum
Mona B. Johnsen

13. november
Tore Birkeland
Elin Buanes

20. november
Arvid Hauge
Bibbi Leinebø

27. november
Erna Espedal
Olav Espedal

4. desember
Gry Inger Engh
Egil A. Marthinussen

11. desember
Gunnar Fauskanger
Arne Nesse

Harry Ellingsen har hoved-
ansvaret for serveringen
Vennligst møt fram i god tid, så sal-
get kan begynne ved 18-tiden.

September:
25 to 1200 Andakt Konows v/Lars

1900 Info og forberedelse til
Døves Dag.

27 lø 1000-1500: Torgalmenningen!
1900 Døves Dag-fest

28 sø 1100 Døves Dag 2003.
Gudstjeneste i døvekirken
v/Lars Hana

30 ti 1100 Dagsenter

Oktober
02 to Frikveld.
03 fr 1800 Døvblittseksjon har

BINGO-kveld
06 ma1830 Bergen døvehistorielag
07 ti 1030 Åpen kirke v/Lars

1100 Pensjonisttreff
09 to 1900 Th J Sander:

«Myter om døve»
10 fr 1900 Kvinneklubben
14 ti 1100 Dagsenter
15 on 1700 Speidermøte
16 to 1200 Andakt Konows v/Lars

1800 Spillekveld (se rammen)
17 fr ? Døves idrettsklubb har

årsfest
19 sø 1100 Gudstjeneste i døvekir-

ken v/Tom. Konfirmant-
presentasjon.

? Foreldrelagets familie-
dag i døvesenteret.

21 ti 1030 Åpen kirke v/Lars
1100 Pensjonisttreff

23 to 1900 Dramagruppen har
premiere (se rammen)

24 fr-26 sø Døves kulturdager i
Trondheim

27 ma Døvekirkenes
medarbeidersamling på
Bårdshaug til 29. okt.

30 to 1900 Frikveld?
31 fr 1900 Ungdomsklubben:

Halloween i kjelleren.

November
01 lø 1400 Speiderhelg med

Hallowenfest og overnat-
ting i døvekirken

02 sø 1800 Alle helgensguds-
tjeneste i døvekirken v/
Lars

03 ma1830 Bergen døvehistorielag
04 ti 1030 Åpen kirke v/Tom

TERMINLISTE

Trim for eldre
Nils Johan Bjørø skal lede eldre-trim-
men «Rolig trim» utover høsten. Det
koster ingenting å være med. Neste
trim er onsdag 1. oktober kl. 11.00!
Velkommen!

Døvblitte: Bingo
Fredag 3. oktober kl. 18.00 har Døv-
blittseksjonen bingo i døvesenteret.
Mange flotte gevinster + 1. premie:
Tur med Fjord-Line. Alle er hjertelig
velkommen.

Til Newcastle i desember?
Nå har vi ca 65 påmeldte til båtturen
(FjordLine) til Newcastle fra torsdag 11.
til søndag 14. desember 2003. Det koster
kr 2.290 pr. person inkl. alle måltider (hon-
nør kr 2.090). Vi har reservert 100 køyer.
Påmelding til Bergen døvesenter innen
16. oktober.

Forskuddsbetaling må trolig skje til
døvesenteret omkring 1. november. Vi
kommer tilbake til det i neste nummer.
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Litt av hvert

60 år
Bjørg Sigrun Tømmerbakke (f. Nam-
tvedt) Isdalstø, blir 60 år 13. desem-
ber.

Døves misjonsforening
Alle misjonsforeningens venner øn-
skes velkommen til Astrid Tokle fre-
dag 2. januar 2004 kl. 18.00. Ha en
fin førjulstid og juletid til så lenge!

Kulturpris til Harry!
Under festmiddagen i forbindelse med
Døves kulturdager i Trondheim 25.
oktober 2003, fikk Harry Ellingsen
Norges Døveforbunds kulturpris for
sin innsats i døvesenteret gjennom
mange år.

Bergen Døvesenter hadde søkt om
at han skulle få en slik pris, på grunn
av hans frivillig arbeid gjennom mer
enn ti år, trolig 15 år. Han har frivillig
påtatt seg ansvaret for å se til at de
som leide lokaler i døvesenteret fikk
god service, og han har i flere år hatt
ansvaret for kantinen om torsdagene.
Når noen ikke kom for å servere, tok
han over. Mange ganger ble han væ-
rende i huset til siste person gikk, så
han kunne låse huset.

Vi gratulerer med prisen! Den var
velfortjent!

BASAR SØNDAG 23. NOVEMBER
Vi starter kl. 16.00. Mange fine ge-
vinster! 1. gevinst på loddbok er reise
for to med FjordLine. Vakre duker fra
Madagaskar skal auksjoneres bort.
Velkommen til døvesenteret søndag 23.
nov. kl. 16.00!

Gavekonto
Bergen Døvesenters gavekonto er
5238.68.10591. Hittil i år er det ikke
kommet inn en krone på den kontoen
(det var noen som spurte).

Hans W. Larsen
Pengegave som var kommet inn i for-
bindelse med Hans W. Larsens bort-
gang, kom på kr 2.800. Styret fore-
slår at pengene brukes til utsmykking
i storsalen/hallen i forbindelse med
oppussingsplaner i 2004.

Feriehjemmet Risperlen
- en «perle» i forfall
Ble tatt opp som sak på døvesenterets
styremøte 4. november. Man disku-
terte muligheter for å markedsføre
utleie av feriehjemmet, men kom til at
feriehjemmet først må gjøres i god
stand før man kan si at den er god
nok for utleie. Før styremøtet kom det
en hyggelig telefaks fra Egil Bjørke-
lid, Stavanger. Han var på Risperlen
sist påske, og han skriver: «Jeg må få
lov å gi uttrykk for min begeistring
over feriehjemmet som et fint rekrea-
sjonssted i naturskjønne omgivelser,
det eneste i sitt slag for døve i hele
Vestlandet». Samtidig synes han det
er et skår i gleden at feriehjemmet var
preget av forfall. Han mener at noe
må gjøres, blant annet nevner han føl-
gende:

a) Bunnbordene til sengene er trykk-
impregnerte (giftig) og bør skiftes ut
med naturtre.

b) Det samme er med trebrettet på
gulvet i dusjrommet

c) Skummadrassene bør skiftes ut
med nye

d) De fleste rom bør bekles med
gipsplater eller doble gipsplater mel-
lom etasjene av hensyn til brannsik-
kerheten. Ekstra rømningsvei fra 2.
etg. mangler (dvs. det mangler brann-
tau eller stige slik at man kan komme
trygt ned til marka fra altanen).

I første omgang vil styret prøve å få
en takstmann til å gå gjennom hele
eiendommen og utarbeide tilstandsrap-
port, samt oversikt over hva som bør
ordnes, kanskje også med oversikt
over hva han tror det vil koste.

OBS.
Feriehjemmet Risperlen er stengt for
vinteren og åpner igjen våren 2004.

Gode teaterpresenta-
sjoner fra Bergen!
Nå er Døves kulturdager 2003 ferdig,
den 36. i rekken siden starten i 1967.
Begge forestillingene fra Bergen ble
godt mottatt: ”Husvertinnen er for-
svunnet” v/Bergen Døvesenters dra-
magruppe, og ”Lena 15 år” v/9. klas-
se på Hunstad skole. Sistnevnte fikk i
tillegg ”Publikums pris”!

Døvesenterets dramagruppe hadde
generalprøve i døvesenteret før kul-
turdagene, torsdag 23. oktober, foran
en fullsatt storsal. Hunstad skoles dra-
magruppe viste stykket under grunn-
skoleuken etter kulturdagene. Men det
er mange som ikke har sett det. Nå
har de sjansen: Mandag 1. desember
kl. 17.30 i gymsal på Hunstad skole!
(Se forsiden.)

Døves Kvinneklubb har

Julekos
i kjellerlokalene fredag 5. desember

kl. 19.00
Bente Larsen viser sine flotte

quilting-arbeider
Utlodning
Samvær

Varm mat - Kaker - Kaffe og te
Inngang kr 100,- pr. person

Påmeldingsfrist onsdag 3. desember
til Anne Folland, ttlf. 55 26 56 48 -

sms 924 27 136
Alle er hjertelig velkommen

Døves Pensjonistgruppe
har julebord på Hotel Norge tirsdag 2.
desember (ikke tirsdag 9. desember)!

Trenger du noen å snakke med som
ikke sier det videre? Kirkens SOS
er en krisetelefon, åpen for alle,
hele døgnet.

Teksttelefon: TTLF 55 32 56 97

Du kan også skrive brev til oss:
SOS-melding: www.kirkens-sos.no.
Her finner du også mer informasjon
om Kirkens SOS. SOS-meldinger
besvares innen 24 timer.

HVORDAN HAR DU DET…
EGENTLIG?

Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste:
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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Døvetolkutdanningen i Bergen
Etterat det ble kjent at døvetolkutdan-
ningen på Høgskolen i Bergen endelig
kom med på statsbudsjett for 2004, ble
saken slått stort opp i BA (Bergensavi-
sen) 14. oktober med tittelen «HiB star-
ter egen linje for døvetolker» og et stort
bilde av høgskoledirektør Nils Mæhle.
Men et sted i artikkelen sto det noe som
mange reagerte på. BA hadde tatt kon-
takt med Norges Døveforbunds funge-
rende generalsekretær Bjørn A. Kristi-
ansen. Blant mye bra han har sagt, kom
denne gale opplysningen: «- En døve-
tolk kan begynne på under 200.000 kro-
ner i året. Likevel har vi troen på at flere
vil melde seg om budsjettet blir vedtatt,
forteller han.»

Dette er feil. Lønnen er bedre enn som
så. Døvesenteret har reagert på artikke-
len og tatt kontakt med Kristiansen i
NDF, som på sin side beklaget dette. Han
hadde i ettertid undersøke saken og fant
ut at det han sa var feil.

Vi håper ikke at det fører til at færre
søker døvetolkutdanning, nettopp på
grunn av feil opplyst lønnsnivå som
mange ikke kan leve med. (Det har fak-
tisk vært en som pr. e-post spurte om
det var riktig det som sto i BA, at lønnen
er sååå lav.) Møte med politikere

Bergen SV Bystyregruppe inviterte
Bergen Døvesenter til å komme og
legge frem vår sak i forbindelse med
budsjettåret 2004. Det er kanskje før-
ste gang et politisk parti «helt av seg
selv» inviterte døvesenteret.

Vi kunne ikke komme til avtalt tid
pga mangel på døvetolk. Men SV lot
oss bestemme møtedato og tid. Styre-
leder og daglig leder var innom kon-
toret til Oddny Miljeteig 10. novem-
ber og det var en inspirerende samta-
le, i 45 minutter. Oddny jobbet tidli-
gere i Norges Blindeforbund, og det
var sikkert hennes erfaring derfra som
gjorde at hun forsto døvesenterets si-
tuasjon bedre enn politiker flest. Der-
etter møtte vi Aps Terje Ohnstad, som
lyttet til våre argumenter. Leserne hus-
ker kanskje Ohnstad fra politisk de-
batt i døvesenteret 28. august 2003?
Vi har også kontaktet Fremskrittspar-
tiet over e-post og spurte om et møte
med dem. Likeså fikk vi råd om å kon-
takte Bystyret ved Monica Mæhle. Fra
henne fikk vi en hyggelig tilbakemel-
ding på e-post, der hun opplyste at
hun har videresendt saken vår til Her-
mann Friele. Kanskje vi hører fra
ham...?

En varm takk fra
Høgskolen i Bergen
Sammen med Bergen Døvesenter gle-
der vi oss over forslag til statsbud-
sjettet for 2004. Der går det fram at
Høgskolen i Bergen har fått penger til
oppretting av 20 studieplasser til dø-
vetolkutdanning fra høsten 2004.

Tildeling av midler lykkes etter stor
innsats fra mange ulike hold, noe som
går fram av pressemelding fra høgsko-
len om saken (se øverst på denne si-
den). Vi er kjent med at Bergen Døve-
senter har spilt en spesiell aktiv rolle.
Vi vil derfor sende en varm takk for
den viktige pådriverrollen senteret har
hatt i saken.
Med hilsen
Eli Bergsvik, rektor
Nils Mæhle, høgskoledirektør
Høgskolen i Bergen

Hordaland
Fylkeslag av HLF
vil slutte seg til de andre samarbeids-
partnerne og gratulere med et vellyk-
ket prosjekt!

Dersom stortinget vedtar budsjet-
tet med å åpne for å legge tolkeutdan-
ning til Bergen, er det en kjempestor
seier for døvesamfunnet, for alle hør-
selshemmede organisasjoner og for
tolkeformidlingssentralen som sliter
med å få dekket opp ledige tolkestil-
linger.

I HLF har vi mange døvblitte med-
lemmer som er avhengig av skrivetolk.
Vi ser frem til at tilgjengeligheten for
døvblitte også vil bli forbedret om 3
år med forhåpentlig mange nyutdan-
nede skrivetolker.
Med vennlig hilsen
Hordaland fylkeslag av HLF
Lillian Eriksen Sætre
fylkesleder

Tilskudd fra Bergen kommune
Som dere vet, har Bergen Døvesenter
engasjert en kulturmedarbeider (Ellen
Due) i 80% stilling fra og med 11.
august 2003. Stillingen er midlertidig.
Døves Idrettsklubb bidrar med 20%
av utgiftene til stillingen. Kulturmed-
arbeideren har ansvar for barn, ung-
dom, idrett og kultur. Vi merker en
oppadgående aktivitet på disse områ-
dene, og vi ser mange gode planer
framover. Men vi er avhengig av å få
øket tilskudd fra kommunen, noe vi
har sagt både under deputasjon i Ber-
gen Rådhus, og under samtaler med
politikere, samt i brev til flere politi-
kere.

Bergen Døvesenter har en del gan-
ger gjennom 20 år engasjert barne- og
ungdomsarbeider. Stillingen har aldri
vært trygg. Mange ganger har vi måt-
tet svelge skuffelsen og si opp våre
gode medarbeidere, pga manglende
økonomisk dekning. Vi håper at det
går bedre fra og med budsjettåret 2004.

Døvesenteret har mange planer. Vi
har hatt, og skal ha, seminar der vi
diskuterer døvesenterets visjoner. Det
er ikke lett å gjennomføre alle planene
når man ikke har nok kapasitet. Om
to år blir Bergen Døvesenter 125 år.

Tolkelønn
En døvetolk som har treårig utdan-
ning (minst 60 vekttall eller tilsva-
rende) blir innplassert i lønnstrinn
33 etter Statens lønnsregulativ.
Dette utgjør en grunnlønn på kr
260.300 brutto. Dersom tolken har
den «gamle» toårige utdanning og
mindre enn 60 vekttall eller tilsva-
rende studiepoeng, er minstelønnen
kr 227.300 (lønnstrinn 24 etter Sta-
tens regulativ). De som utdanner
seg til tolk nå vil gjennomføre en
treårig utdanning.

HMS Hordaland, oktober 2003

Klipp fra www.deafnet.no 27. oktober 2003:
Etter et intervju med Gunn Kristin Selstad om hva som ble gjort i arbeidet
med å få opprettet døvetolkutdanning i Bergen, skriver Deafnet: «Det hjel-
per å stå på! Vi gratulerer Bergen med opprettelsen, og vi oppfordrer andre
døveforeninger til selv å ta lokalpolitiske initiativ i saker som betyr mye for
døve i området. Nå har døvemiljøet i Bergen store forhåpninger om at det
skal bli lettere å skaffe tolk til arbeid, utdanning og fritid:

- Vi håper de første uteksaminerte døvetolker sommeren 2006 vil føre til
bedre tolketjenester for døve, tunghørte og døvblitte, avslutter Gunn Kris-
tin.»
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Bergen Døvesenter.

På torsdagene:
Spis middag i Døvesenteret!

Bare 60 kroner for
en god porsjon! (Barn kr 30.)

Hver torsdag kan du komme i Døve-
senteret og spise middag som på kafé,
fra kl.16 til 18. Det er Vibeke Varn
Flatemo som serverer. Du får både
god middag, dessert og kaffe/kaker
på stedet. - Når det er pensjonist-treff
er det middagsservering kl. 13-14,
åpent for alle. (OBS. Du får «klippe-
kort» som stemples hver gang du kjø-
per middag. Hver 6. middag er gratis!)

Program torsdagene framover i
storsalen i Døvesenteret:

Torsdag 20. november kl. 19.00:
Torill Ringsø demonstrerer tegn-
språkmateriell, produsert av Møller
kompetansesenter, deriblant Norsk
Tegnordbok.

Serveringslisten
på torsdags-kveldene framover:

20. november
Arvid Hauge
Bibbi Leinebø

27. november
Erna Espedal
Olav Espedal

4. desember
Gry Inger Engh
Egil A. Marthinussen

11. desember
Gunnar Fauskanger
Arne Nesse

Harry Ellingsen har hoved-
ansvaret for serveringen
Vennligst møt fram i god tid, så sal-
get kan begynne ved 18-tiden.

November
20 to 1900 Torill Ringsø presenterer

tegnspråkmateriell(deriblant
tegnordbok på CD).

22 lø 1200 Hordaland foreldrelag for
hørselshemmede arr.
treff på Vannkanten

1900 Lutefisk-fest i døvesente-
ret v/Lutefiskenes venner.

23 sø 1600 Basar i døvesenteret
25 ti 1100 Dagsenter (åpen for alle)
26 on 1100 Rolig trim for eldre

1830 Samarbeidsforum
27 to 1200 Andakt Konows v/Tom

1900 Birger Johnsen forteller
om kirkeprosjekt i Kenya

30 sø 1100 1. søndag i advent.
Familiegudstjeneste i
døvekirken v/Lars. Utde-
ling av «Min kirkebok» til
4 åringene.

TERMINLISTE

Torsdag 27. november kl. 19.00:
Birger Johnsen forteller om kirkepro-
sjektet i Kenya

Torsdag 4. desember kl. 19.00:
Ellen Østrem om sine opplevelser i
Canada i sommer (Verdens ungdoms-
leir og Døves Verdenskongress.)

Torsdag 13. november:
hadde vi besøk av Øystein Kalvenes
Ellingsen, som fortalte om vin og vin-
smaking. Det ble en interessant kveld
for alle som fulgte med. Thora Gås-
land reddet kvelden da hun stilte opp
som tolk. Tolketjenesten klarte ikke
å finne en ledig døvetolk.

Desember
01 ma1830 Bergen døvehistorielag
02 ti 1100 Pensjonistklubben har

julebord på Hotel Norge.
03 on 1700 Speidermøte
04 to 1830 Ellen Østrem forteller om

sine opplevelser i Ca-
nada i sommer.

05 fr 1800 Døvblittseksjon har
kommunikasjonstrening

1900 Døvblittseksjon har
juleavslutning

1900 Døves Kvinneklubb
julekos i kjellerlokalene

06 lø 1400 Speiderhelg i døvekirken
med juleverksted.

07 sø 1800 Lysmesse i døvekirken v/
Tom

09 ti 1100 Dagsenter
11 to 1200 Andakt Konows v/Lars

1700 Båtavgang, tur til New-
castle (retur søndag kl.
21.15)
OBS. Døvesenteret er
åpent.

16 ti 1100 Dagsenter
24 on 1200 Andakt Konows v/Tom

1500 Julaftengudstjeneste i
døvekirken v/Tom

25 to 1300 Samling i døvekirken v/
Tom

31 on 1100 Pensjonisttreff (nyttårs-
kos)

Newcastle
70 personer har meldt seg på, og be-
talt for å være med på båttur til New-
castle 11.-14. desember. Av disse kom-
mer 10 ombord på båten (Fjord Line)
i Haugesund, og 8 i Stavanger.

Juletrefest lørdag 10. januar
Det blir juletrefest for hele familien i dø-
vesenteret lørdag 10. januar 2004 kl. 15.00
- 17.00. Døves Menighet, Bergen Døve-
senter og Hordaland foreldrelag for hør-
selshemmede står sammen om arrange-
mentet. Politikorpset skal stå for musik-
ken. Kulturstyret i døvesenteret deltar.

Alle, både store og små, er hjertelig
velkommen!

Torsdag 6. november:
hadde vi besøk av døveprest Ingunn
Hagen som fortalte om sitt arbeid med
å informere folk om kroppsspråk.
Det var for mange en hyggelig gjen-
synmed tidligere døveprest!
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Idékonkurranse
I november 2003 var det utstilling 
i tidligere Mjellem & Karlsens 
lokaler. 15 arkitektfirmaer fra 
hele norden deltok i en konkur-
ranse. Det er spesielt forslaget fra 
ViaVekk vi bet oss merke i. Som 
man kan se av det øvre bildet, 
foreslår de at det blir bygget 3 
smale høyblokker på vannet rett 
utenfor "døvelandet". Skulle det 
vise seg at dette arkitektfi rmaet 
vinner konkurransen og at deres 
forslag vil bli gjennomført, vil 
døvesenteret sammen med dø-
vekirken og Konows senter, og 
evt. naboer protestere mot byg-
ging av de omtalte høyblokkene. 
(Bildet ble vist under et møte i 
samarbeidsforum i døvesenteret 
onsdag 26. november 2003, og 
reaksjonene lot ikke vente på 
seg.)

Gledelig jul!
Styret i Bergen Døvesenter ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Harry Ellingsen, Gunn Kristin Selstad, Kjetil Høgestøl, Toralf Ringsø, Erling Buanes, 
Ellen Østrem, Sunniva L. Vik og Rune Anda
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Seminar på Englandsbåten

             Kåre Nyheim Mona de Lange Vibeke V. Flatemo Thorbjørn J. Sander

 Thora Gåsland Ellen M. S. Due Rune Anda

Døvesenterets ansatte
ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år!

Seminardeltakerne representerte senterstyret, kulturstyret, eiendomsstyret, jubileumssty-
ret, samt underavdelinger og døvekirken. Bak fra venstre: Erling Buanes, Dag Hafstad, 
Kristin Fuglås Våge, Sverre Johansen, Martin Skinnes og Egil Johansen. Midterste rekke 
fra venstre: Norunn Kalvenes, Harry Ellingsenk, Harald Gåsland, Nils Johan Bjørø og 
Annlaug Koppen. Nederste rekke fra venstre: Ingeborg Skaten, Ellen Østrem, Sunniva 
L. Vik, Gunn Kristin Selstaed og Anlaug Sørhaug. Nederst: Toralf Ringsø. Døvekapel-
lan Tom S. Tomren var også med. 

David Jackson (daglig leder i Sunderland 
Døveforening) og Toralf. Vi ble enige om 
å samarbeide om det kulturelle innslaget i 
forbindelse med Bergen Døvesenters 125 års 
jubileum i mai 2005.

På tilbakeveien var det full storm (30 se-
kundmeter). Til tross for det, var hele 18 av 
19 deltakerne på plass da seminaret fortsatte 
søndag 14. desember kl. 10.00. Konferan-
selokalet vårt hadde panoramautsikt helt 
framme (bildet).

Alle var enige: Det er ønskelig med 
lignende seminar hvert år, der formå-
let skal være å komme med ideer og 
forslag til hvordan Bergen Døvesenter 
skal drives framover. På en måte kan 
man si at seminaret skal være  med på å 
holde «motoren» i døvesenteret i jevn-
lig aktivitet. Det var i desember i fjor 
organisasjonsutviklingskurset begynte, 
ombord på Danmarksbåten og med 
besøk i Ålborg Døveforening. Denne 
gangen stod England for tur med besøk 
i Sunderland Døveforening. I tillegg til 
19 seminardeltakere, var det over 60 
kjempegreie turister som reiste sammen! 
Også de vil ha mer av slike turer.

Tekst og bilder: Daglig leder

Over 60 personer ble med på turen til Sun-
derland døveforening. Vi leide egen buss.
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Min identitet som døv
Eivor Berg, avgangselev ved Nedre Gausen skole våren 2003.

Teksten ble skrevet som prosjektoppgave om identitet
i forbindelse med tegnspråkundervisningen. Eivor går nå på Bjørkåsen vg skole

Slik var hverdagen for meg, 
inntil for to år siden. Da sto jeg 
overfor et vanskelig valg. Skulle 
jeg bytte skole og bli en del av 
døvemiljøet? Eller skulle jeg 
fortsette som før og være en 
tunghørt som ”falt mellom to 
stoler”? Jeg valgte det første 
og begynte på døveskolen i 
Holmestrand. Tidligere hadde 
jeg gått i hørselsklassen på en 
hørende skole og ble sett på som 
den ”mest døve”. Det var veldig 
slitsomt å være den som hørte 
dårligst, så derfor var det en stor 
befrielse å begynne på Nedre 
Gausen. Her er jeg faktisk en 
av dem som hører best! I løpet 
av den tiden jeg har gått her, har 
jeg lært å akseptere hørselstapet 
mitt bedre. Jeg ser fremdeles på 
merg selv som sterkt tunghørt, 
mens jeg egentlig er definert 
som døvblitt nå. Jeg trenger 
fremdeles tid til å vende meg til 
tanken på det. På en måte tror 
jeg at de som har litt hørsel, vil 
falle utenfor uansett om de er på 
hørende eller døveskole.    På 
den hørende skolen blir man 
sett på som døv, som en person 
det er vanskelig å snakke med. 
På døveskolen blir man sett på 
som tunghørt (-hvilket man jo 
er!), den som kan tolke og ordne 
opp i situasjoner. Akkurat det er 

veldig vanskelig! Nettopp pga. at 
en er tunghørt, så er det tungt 
med slike situasjoner, særlig for 
en med såpass stort hørselstap 
som meg. Man har vært i det 
hørende miljøet lenge nok til 
å utvikle et godt norsk språk 
og en hørende kultur. Dermed 
opplever man i situasjoner at 
enkelte faktisk ikke tror meg når 
jeg sier ”Vennligst snakk tydelig! 
Jeg er døv.” Hva resulterer dette 
i? Jo, man blir usikker på seg 
selv. Jeg merker at jeg i større 
grad bruker papir og blyant eller 
mobilen fremfor stemme når jeg 
må ta kontakt med hørende.

Men det er også en stor 
befrielse å gå på døveskole. 
Man får utviklet tegnspråket 
og møter folk som er i samme 
situasjon som en selv. Behersker 
man tegnspråket godt, er det 
ingen forskjell på de døve og de 
tunghørte; alle er i samme båt; 
alle har et hørselstap. Akkurat det 
er veldig deilig; for meg er det 
fantastisk at folk blir kjent med 
MEG som individuell person; 
de blir ikke kjent med ”hun som 
hører så dårlig”.

Som allerede nevnt, så ser 
jeg fremdeles på meg selv som 
tunghørt, ikke som døv. Jeg lurer 

veldig på om det vil forandre seg i 
fremtiden. Kanskje vil jeg om fire-
fem år se på meg selv som døv 
og godta det. Eller kanskje jeg 
ikke klarer å akseptere det og 
velger CI. Det er mye som kan 
skje i framtiden. Slik hørselen 
min er i dag, kan jeg ikke tenke 
meg CI, men om den fortsetter å 
gå nedover, er det mulig jeg vil 
vurdere det igjen. For enkelte har 
denne operasjonen også hjulpet 
mot øresus, hvilket jeg håper 
den også vil gjøre for meg, om 
jeg velger dette.

Uansett hva valget og 
resultatet blir, vil jeg alltid være 
tegnspråkbruker. Tegnspråket 
har blitt en så stor del av meg nå, 
etter bare ett år i døvemiljøet, at 
jeg ikke kan tenke meg et liv uten. 
Jeg er litt redd for at det over tid 
vil gå ut over norsken min, men 
med tanke på at nesten ingen i 
familien min kan tegnspråk, og 
jeg også har hørende venner, så 
satser jeg på at det vil gå greit.

Den største utfordringen jeg 
står overfor nå, er det å begynne 
på videregående. Hvis jeg får det 
som jeg vil, så flytter jeg til Bergen 
og begynner på Bjørkåsen VGS. 
Det vil bli en stor forandring; der 
er det et større døvemiljø enn jeg 

Om morgenen så glemmer læreren å skru på mikrofonen.
Jeg må minne ham på det hver dag.
Og når jeg gir beskjed om at jeg ikke hører hva han sier,
fordi han har glemt å skru på mikrofonen, 
så skrur han den på, men gjentar ikke det han sa.
Da får jeg ikke med meg beskjedene.

Anonym
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er vant til her, og i tillegg vil ikke 
mamma være der og ordne opp. 
Jeg må lære å klare meg sjøl ute 
i samfunnet. Det blir spennende 
å se hvordan jeg kommer til å 
takle det. Vil jeg gå helt over til 
å være tegnspråkbruker, eller vil 
jeg fremdeles bruke stemmen 
min når jeg kommuniserer med 
hørende?

Slik jeg egentlig ser på meg 
selv i dag, så har jeg norsk som 
talespråk, med tegnspråk som 
det språket jeg lettest klarer å 
oppfatte. Skole-Norge i dag krever 
at man velger mellom norsk som 
første- eller andrespråk. Dette 
håper og regner med at snart vil 
endres, jo flere som får CI. På 
en døveskole (grunnskole) har 
man ikke mulighet til å ha norsk 
som førstespråk nå. Det MÅ det 
nesten bli endring på! Hvis ikke 
er det ikke vanskelig å spå at 
døveskolene vil forsvinne i løpet 
av få år, hvilket vil være veldig 
trist. Både døve barn og CI-barn 
trenger døveskolen, men den må 
tilpasses den enkelte elevens 
behov. Jeg har tegnspråk som 
førstespråk nå, fordi jeg er nødt. 
Ønsket var egentlig norsk som 
førstespråk, men fordi jeg hører 
for dårlig til å gå på hørende 
skole, blir jeg ”tvunget” over i en 
annen språkkode. Tegnspråket 
faller fremdeles ikke naturlig for 
meg når jeg snakker med andre, 
for jeg klarer ikke å uttrykke det 
jeg egentlig prøver å få sagt, på 
annet enn norsk.

Skal jeg oppsummere det 
jeg har skrevet, så vil jeg altså 
identifisere meg som sterkt 
tunghørtblitt med øresus som 
verken har noe første- eller 
andrespråk, med mulighet til å få 
CI, og som trives i døvemiljøet og 
aldri vil ut av det.

Hva er dette?
Kurt Oksnes stilte ut noen av sine mange gode bilder
under Døves kulturdager i Trondheim 24.-26. oktober.

Her viser vi det ene bildet,
av en baby som studerer navlen sin.

Bergen Døvesenter har støttet godt om aktive deltakere 
fra Bergen, ved å dekket deler av reise- og oppholdsutgif-
ter for dramagruppene (Hunstad skole og døvesenteret), 
og for fotograf Kurt Oksnes. Han takker senterets styre 
for støtten som gjorde det mulig for ham å delta.

God jul!
Hilsen Hordaland foreldrelag for hørselshemmede
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Budsjettkutt for kompetansesentrene
Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har skapt 
sjokkbølger: Inntil 30 millioner kroner skal kuttes av tilskuddet til de 16 
statlige kompetansesentrene som tilrettelegger undervisning for barn med 
spesielle behov. Nå må fl ere slutte, både internatpersonell og lærere på Hun-
stad skole og Bjørkåsen skole. Bergen Døvesenter har reagert på kuttet og 
sendt protestbrev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Kopi ble 
sendt til våre politiske forbindelser i Bergen. De vil prøve å gjøre hva de kan 
for å få omgjort det katastrofale kuttet. Arne Sortevik (FrP) sier følgende i 
en kommentar til Bergen Døvesenter: 

”FrP beklager at AP sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og V kutter 
i dette tilbudet i 2004. FrP viser til St meld mr 23  (1997.-1998) Om den 
spesialpedagogiske tiltakskjeden; her mangler det tilbakemelding. FrP foreslår 
derfor ny stortingsmedling om den spesialped. tiltakskjeden. Om det ikke går 
vil FrP følge opp og vurdere eget dok 8 forslag om saken like over nyttår; 
på denne måten kan vi sikre en bred dørftelse i Komiteen og kanskje på den 
måten få samlet støtte for ny melding og fokus på innholdet i kap 243 og på 
nødvendige ressurser.”

Vi håper at KUF-komiteen vil vurdere protesten nøye, og at de politiske 
partiene på Vestlandet forstår bedre hvor viktig det er å beholde tilbudene 
på Hunstad og Bjørkåsen, og at de gjør sitt ytterste for å droppe budsjett-
kuttet. 

årige skolen. Vi fikk paragraf 2.6: 
”Tegnspråkopplæring” i opplærings-
loven. Det sier at hørselshemmede 
skoleelever som har tegnspråk som 
førstespråk, skal ha undervisning i og 
på tegnspråk. Det var jubel i døvemil-
jøet. Men den nevnte paragrafen ble 
mer ”ødeleggende” enn man trodde. 
Foreldre til døve barn som ønsker at 
barnet skal ha undervisning basert 
på norsk som førstespråk, var ikke 
begeistret. Resultat: Hjemmeskolen 
var viktigere. 

Reduksjon i antall elever førte til 
masseoppsigelser, kanskje spesielt på 
Vestlandet kompetansesenter. Vest-
landet kompetansesenter har merket 
problemet. De har begynt å gå ut med 
utvidet tilbud. Det går ut på at man 
kan velge om det døve barnet skal 
få undervisning med utgangspunkt 
i tegnspråk som første språk, eller 
med utgangspunkt i norsk som første 
språk. 

Spørsmålet er om Vestlandet kom-
petansesenter kom for sent på banen 
med dette tilbudet. Denne kursendring 
burde de kanskje ha tatt for lenge si-
den. Vi kjenner til at enkelte foreldre 
til hørselshemmede barn får «vondt i 
magen» når de blir spurt om Vestlan-
det kompetansesenter. Det opplevde 
undertegnede blant annet på en CI-
konferanse i Oslo 4. juni 2002. VKS 
har visst gjort noen generaltabber, og 
skremt bort foreldre. Noen opplevde 
det slik at VKS «kategorisk» avviste 
ønsket fra foreldrene om undervisning 
med norsk som førstespråk, med hen-
visning til § 2.6. Det negative resul-
tatet i dag er kanskje selvforskylt, at 
det kanskje var Vestlandet Kompetan-
sesenters fortjeneste at fl ere foreldre 
har valgt å la sine døve barn gå på 
hjemmeskolen. Og at mange dyktige 
fagfolk må slutte. 

Dette er tragisk, for alle parter. 
Døveskolene må bestå for de som 
trenger det!

Hvorfor skriver vi om det i Budstik-
ken? Jo, fordi vi bryr oss. Først og 
fremst pga elevene, men det er også 
av uvurderling betydning at VKS får 
beholde ansatte som er dyktige i faget 
sitt og som samtidig kan kommunisere 
gjensidig med elevene.

Daglig leder, Rune Anda.

Hvert år de siste årene har mange an-
satte sett fram mot sommerferien med 
engstelse. De fryktet å få beskjed om 
å slutte. Årsaken var den samme: Det 
er for få elever, og for mange ansatte. 
Oppsigelsene var derfor naturlig. El-
lers ville det bli altfor mange ansatte 
pr. elev. Nå like før julen ringes inn, 
har 40 ansatte fått innkalling til sam-
tale. Mange av dem må slutte i 2004. 

Hvorfor har det utviklet seg slik? 
Hvorfor er det ikke så mange døve 
barn på døveskolene lenger? Flere 
og fl ere foreldre til døve barn velger 
hjemmeskole for barna sine, kanskje 

især de som bor langt fra kompe-
tansesentrene. Stikkordet er kanskje 
Cochlea Implantat (CI). Foreldrene 
kanskje håper og tror at med CI vil 
deres barn normaliseres. Bli som de 
andre. Bli hørende. Men de vet nok at 
forventningene er nokså overdrevet. 
Uansett: håpet og troen er der. Det 
viktigste er nok at foreldrene ønsker 
at deres døve barn skal kunne klare 
å snakke, og at de skal kunne klare å 
lese og skrive norsk.

I 1997 fi kk Norge en ny, og viktig, 
paragraf i læreplanverket for den 10-

Trist juleferie for mange ansatte 
på Vestlandet kompetansesenter
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Parkering
Vi har hatt møte med Døves Menighet og Konows senter i døvesenteret 4. desember der temaet var par-
keringsplass. Guri K. Sværen (Døves Menighet) opplyste at Carpark AS har tatt over parkeringsplassen 
som tidligere var brukt av Hansa Bryggeri (se kartet, «Parkering oppe»). De vil snart sette opp en parke-
ringsautomat. Prisen blir overkommelig: Kr 6 pr. time og maksimum kr 35 pr. døgn!  Til sammenligning 
koster det kr 7 pr. time og kr 40 pr. døgn på «Parkering nede».

Carpark AS er gavmild i julen: Julaften kan alle parkere GRATIS på nevnte parkeringsplass. Derfor 
skal ingen bekymre seg over at det blir parkeringsproblem når man skal til julegudstjeneste i Døvekirken 
onsdag 24. desember kl. 15.00.

Kirkens SOS trenger hjelp
Torsdag 29. januar 2004 kl. 19.00 vil Kirkens SOS 
fortelle om hva de er, hvilke problemer de møter på 
telefonen og i SOS-meldinger og litt om teksttelefonen. 
Kirkens SOS har direktenummer på teksttelefon: 55 32 
56 97. Men de ønsker å få innspill på hva de evt. bør 
gjøre annerledes. Skal vi anbefale at man tar i bruk 
SMS? Chatting? E-post? Billedtelefon? Eller holder 
det med teksttelefon? Forslag mottas med takk!

I dag kan teksttelefonbrukere få samtale med Kirkens 
SOS på dette nummer :

55 32 56 97

KONOWS SENTER

DØVESENTER

DØVEKIRKEN
HVPU

PARKERING
OPPE

PARKERING
NEDE

Åge Sørhaug og julenissen

på dansegulvet ombord i MS Jupiter

Foto: 
Dag 

Hafstad
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SALSA
Salsa betyr Saus og er et resultat av møtet 
mellom nord amerikanske rytmer (jazz og 
blues) og afro-karibiske rytmer (Puerto 
Rico & Cuba) i første halvdelen av 1900 
tallet.

Grunnrytmen kom fra afrikanerne som 
var slaver på plantasjer i Mellom-Amerika. 
Den afrikanske grunnrytmen ble blandet 
med latinsk musikk. Rytmemessig er salsa 
komplisert, da hvert instrument spiller ulik 
rytme.

Cubanerne mener salsa kommer fra Cuba, 
her har de en variant som kalles ”son”.
Salsamusikken ble populær utenfor Mel-
lom-Amerika på 60-tallet i New York. 
Eksilcubanere bosatt i USA hadde med 
seg musikken.

Salsa er et begrep på en grunnrytme som 
finnes i ulikt tempo, fra veldig rask til veldig 
rolig. Dansen har også ulike stilretninger. 
En retning kommer fra Cuba og en annen 
fra New York.

Som mange vet har vi i denne førjulstiden 
i år arrangert Swingkurs, i regi av det nye-
tablerte Bergen Døves Danseklubb. Vi har 
vært så heldige at Norges Danseforbund 
har hjulpet oss med støtte for å komme i 
gang, så vi fikk presset prisen pr. deltaker 
helt ned til kr. 150,- for 4 kvelder. Mange 
har vist sin interesse og blitt med, vi har 
hatt 14 stk som har vært med og danset. 
Instruktøren har vært eieren av danse-
skolen Rock`n`Rolfs her i Bergen, Rolf. 
En veldig flink og hyggelig mann. Alle 
tilbakemeldinger vi har fått fra deltakeren 
har vært positive.

Vi håper selvfølgelig å kunne fortsette 
denne trenden med danseløver her på Dø-
vesenteret etter jul. Vi har tenkt å prøve å 
få til et Salsakurs for eksempel. Kanskje 
allerede i slutten av januar, begynnelsen 
av februar. Vi regner med at kursavgiften 
blir like behagelig som før.

Så det er bare å bli med. 

Dansekurs på Døvesenteret

Har noen av dere andre forslag til dansetyper dere heller kunne tenke 
dere, ja, da er det bare å komme med forslag til Ellen Due. Kontakt henne 
på E-mail: ellendue@bgds.no eller           SMS: 957 05 175.

Da er det bare å si vel møtt på nyåret!!

SWING
Det begynte faktisk allerede tidlig i 1920-årene. Dansen ble opprinnelig 
kalt The Hop og ble først og fremst populær i Harlem. I 1927 ble navnet 
”Lindy” første gang brukt, antakeligvis til minne om Lindbergh’s kjente 
flyging over Atlanteren. Navnet Jitterbug kom tidlig på 1930- tallet. De 
som danset ble kalt ”bugs”, guttene drakk Jitter (Whisky-gin), og dermed 
kom navnet Jitterbug. Det var en hurtig og vilter dans med mye ”kast” og 
akrobatikk. Musikken de danset til var jazz, som i 30-årene ble kalt swing 
fordi den ”svingte”. Dermed ble dansen kalt swing dans. Musikken hadde 
røtter i ragtime, dixiland og blues. Når hovedstrømmen av jazzmusikken og 
swing, Lindy og jitterbug kom 1920- og til midten av 1930-årene, befant den 
seg hovedsaklig i det mørkhudete miljøet. Det første ti årene var deltagelsen 
av den hvite sosieteten begrenset til å se, høre og danse til rolig musikk. De 
fikk verken danse til swing eller Lindy- musikk. Det er takket være radio og 
Benny Goodman’s turné på kryss og tvers av landet at Jitterbugen i 1935 
kom inn i den hvite sosieteten og ble akseptert som en danseform.

LINDY HOP 
Var en slags blandingsgryte. Den kan sammenlignes med grønnsaksuppe 
med mange forskjellige ingredienser: Chatwalk, Black Bootom, Charlston, 
Shimmy ete. Dette ble mikset sammen, hvorpå man senere la til akrobatiske 
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trinn og rytmer. De fargede levde i en verden med sterkt 
raseskille, vold og arbeidsledighet, hvor det var vanskelig 
å overleve. Barna og tenåringene danset på gatene for at 
familiene skulle overleve. Disse barna startet veldig tidlig 
å danse, og mange av dem ble siden dansere på fasjonable 
steder som Cotton Club, Broadway o.l.

Ferdighetene ble utviklet gjennom sosiale danser, men 
kanskje mest gjennom konkurranser mot hverandre på 
dansegulvet. Mange nattklubber og dansesteder arrangerte 
dansekonkurranser. Konkurransene ble av større og større 
interesse. l 1934 ble Lindy Hop satt opp som en egen klasse 
i tidenes største dansekonkurranse, Harvest Moon Ball, som 
årlig gikk av stabelen

ROCK’N ROLL 
På midten av 50-tallet fikk Rock’n Roll-musikken fullt 
gjennomslag med Bill Haley og ”Rock around the Clock 
”. Swing ble igjen populær. Musikken var litt røffere, men 
trinnene var stort sett de samme som før. Det var for det 
meste de hvite som danset til Rock’n Roll. De pyntet litt 
på dansen, den var ikke fullt så vill som før, men inneholdt 
fortsatt mange akrobatiske variasjoner. Det ble nå danset 
Swing over ” hele verden”. Det er vel mest fra 50-tallet 
de fleste i Norge kjenner swingdansen. Det blir fortsatt 
danset Rock’n Roll i stor stil verden over. I Tyskland ble 
det på 70- tallet dannet en organisasjon: W.R.R.C. (World 
Rock’ n Roll Confederation). Der satte Rock’n Roll i sys-
tem med høye og penere sparketrinn, og akrobatikk kom 
i forgrunnen. Slik ble det laget konkurranser (EM, VM 
osv.) i Rock’n Roll. 

Konkurransesportsdansen Rock’n Roll er stadig populær 
og i Norge er det i dag flere par som driver aktivt med 
Rock’n Roll. Hovedvekten av de som driver med Rock’n 
Roll-dans er fra Trondheim og Oslo. Det blir holdt kurs 
og treningssamlinger, og dansen er spesielt godt egnet til 
forholdsvis unge folk som liker litt fart og spenning. Det 
blir hvert år arrangert NM og NNM i Rock’n Roll. Musik-
ken som blir brukt er alt fra 50-talls rock til disco. I 50-60 
årene på USA’s vestkyst var Blues svært populært blant 
sosieteten. En roligere swingstil oppsto: Westcoast. 

I England tok danseskoler fatt i swingen og kalte den for 
Jive. (Høyere kne løft enn i vanlig swing). Jive er en kon-
kurransedans, hvor engelskmennene fortsatt dominerer.

80-tallet: Boogie Woogie 
I midten av 80-tallet begynte en italiensk organisasjon som 
heter I.D.O. (Internasjonal Dance Organisasjon) med Boo-
gie Woogie som konkurransedans. Det er Boogie Woogie 
som internasjonalt er dagens svar på original swing. Boogie 
Woogie er en sosial dans hvor ”alle kan danse med alle. 
Boogie Woogie har helt klare røtter i Jitterbugen og 50-tals 
rocken, men uten den ”ville” formen for akrobatikk. Det er 
riktignok ”lov” med en del akrobatikk, men den foregår for 
det meste ”nede på gulvet”. Boogie Woogie er i stor vekst 
verden over og er nok en dans vi kommer til å se mer og 
mer til i tiden som kommer. Det blir holdt både nasjonale 
og internasjonale konkurranser i Boogie Woogie for dem 
som har interesse for det. Parallelt med Boogie Woogie har 
interessen for den gamle Jitterbug- Lindy Hop blomstret 
opp igjen.

Musikken som blir brukt er fortsatt JAZZ.

Aktivitetsutstyr kjøpt
Som følge av tilskudd fra Frifond (gjennom Barne- og 
ungdomsutvalg i Norges Døveforbund) har kulturme-
darbeideren kjøpt aktivitetsutstyr for nærmere 10.000 
kroner hos ToysRus:

Playstation med 2 spill
Playstation med 1 spill
Dansematte (brukes via Playstation, se bilder)
Joypro dual force (joystick)
Fotballspill
Body Balance
Couronne (med stativ)

Vi trenger 2 brukbare TV-monitor til playstation. 
Er det noen som har TV-apparat som ikke er i bruk 
lenger, men som vi kan ha nytte av? 

Miljøbase
Nå skal det bli bedre med aktivitetstilbud for små og 
store i døvesenteret. Siste nytt er at Hunstad skoles 
miljøbase er interessert i å ha “base” i døvesenteret av 
og til, kanskje noen torsdagsettermiddager. Vi har sagt 
at de kan få bruke lokalene og utstyret gratis.

Fotballspill for alle!

Dansemoro for alle!
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Basardagen
Søndag 23. november var det duket 
for den årlige basarsøndagen i døve-
senteret. Dette årets basar var et av de 
bedre på mange år, med ca kr 40.000 
i overskudd, og pengene skal gå til 
innkjøp av nye stoler i storsalen, slik 
det var kunngjort.

I løpet av vinter/vår 2004 skal vi kjøpe 
nye stoler til storsalen, og selge de ca 30 
år gamle stolene. Vi prøver å selge dem for 
kr 50 pr. stk. Et par personer har sagt at 
de ønsker å kjøpe noen stoler. Kanskje du 
også vil gjøre det samme? Vi har 80 stoler 
til salgs. Ta kontakt med daglig leder.

Det var auksjon på 3 duker fra Madagaskar, som daglig leder kjøpte i Anta-
nanarivoi slutten av oktober 2003. Først gikk de to små dukene unna (opprops-
pris kr 40) for kr 100 og kr 135, dernest den store duken (oppropspris kr 200). 
Det ble en spennende runde med noen som overbød hverandre, helt til Aslaug 
Sørhaug (bildet) slo til med et bud på kr 2.000! - Duken var ikke akkurat det 
viktigste, sa hun, - men det viktigste var å støtte døvesenteret!

De gamle stolene er til salgs

Lutefiskenes Venner hadde julebord 
i døvesenteret kvelden før basaren, 
og overskuddet derfra, kr 2.431, ga 
de i sin helhet til basaren!

Bompengeringen 
Fra og med 2. februar 2004 vil det bli 
innført nytt innkrevingssystem i Bom-
ringen i Bergen. Det nye systemet heter 
AutoPASS. Hvordan fungerer det? Hva 
koster det? Hva kan jeg gjøre for å få tak 
i en brikke? De fleste har fått informasjon 
i posten. Noen er kanskje usikker på hva 
det står i brevet fra Bro&Tunnelselskapet 
AS. Torsdag 15. januar 2004 kl. 19.00 i 
døvesenteret blir det informasjon om det 
nye bomringsystemet. Muligens blir det 
daglig leder selv som skal informere. 

En fra Bro&Tunnelselskapet mener at de 
brosjyrene de har sendt ut til innbyggerne 
er gode nok og forklarer alt. De mener at 
det ikke er nødvendig at noen kommer og 
holder foredrag.

Det er alltid gratis entre i forbindelse med 
foredrag, uansett om du er medlem av dø-
vesenteret eller ikke. Velkommen!
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Det ble en fin teaterkveld på Hunstad skole 
mandag 1. desember. Gymsalen var nesten 
fullt. Mobbescenen ”Lena, 15 år”, frem-
ført av 9. klasse på Hunstad skole, gjorde 
sterkt inntrykk. Og ”Husvertinnen er for-
svunnet!” v/dramagruppen i døvesenteret 
gjorde kvelden til en munter avslutning. 
Døvesenteret inviterte politikere og jour-
nalister til teaterkvelden, men som vanlig 
glimret bergensavisene med sitt fravær. 
Av politikere kom Hans-Carl Tveit (V) og 
Olav Lundestad (FrP), sistnevnte sammen 
med sin kone. Tvedt sa seg imponert over 
skoleelevenes mobbe-scene. Det kom 
inn kr 2.874 på billettsalg og kaffe-/saft-
/kakesalg. Beløpet deles likt mellom dø-
vesenterets og skolens dramagruppe med 
tanke på Døves kulturdager 2004.

Olav Lundestad, FrP Hans-Carl Tveit, V

Teaterkveld med cafè

Teleslynge i døvesenteret
Det er rart at vi ikke har hatt teleslynge i døvesenteret i det hele tatt. 
Døvblittseksjonen har behov for det. Døvblindes Kontaktklubb har 
behov for det. Tunghørte representanter som kommer til møter i 
døvesenteret, har behov for det. Styret har bestemt seg for å instal-
lere fastmonterte teleslynger både i storsalen og i kjellerstuen med 
det første. Det nye året skal begynne godt for teleslyngebrukere!

Dagsenter for Døvblindes 
Kontaktklubb
feirer 10 års jubileum i døvesenteret ons-
dag 21. januar 2004. Daglig leder i Bergen 
Døvesenter er invitert til samværet den 
dagen kl. 11-14.

Bergen hørselslag 70 år 
«Tusen takk for den nydelige blomster-
buketten vi fikk til vårt 70 års jubileum. 
Hilsen Bergen Hørselslag.» 

Døvesenteret sendte en gratulasjons-
hilsen i forbindelse med jubileumsfesten 
lørdag 29. november 2003.

Oslo Døveforening 125 år 
Lørdag 22. november feiret Oslo Døveforening et stort jubileum, to år før 
oss. Det var over 70 personer på festen. Bergen Døvesenter har sendt gra-
tulasjon og en pengegave.

Pensjonistgruppen 30 år
Nyttårsaften kl. 11-14 blir det julekos i kjellerlokalene. Man skal samtidig 
markere at det er 30 år siden hyggesamling for eldre ble organisert. Det 
første fant sted tirsdag 10. april 1973. Den gangen bestod styret i utvalget, 
av Aslaug Wedaa, Dagny Nesse og Andor Arnesen. Den gang het det «Vel-
ferdsutvalget». 

Gruppen arrangerer pensjonisttreff annenhver tirsdag i døvesenteret, samt 
utflukter og julebord utenbys (i år var det på Hotel Norge.) Annlaug Koppen 
er leder i pensjonistgruppen.

«Lena, 15 år»

«Husvertinnen er forsvunnet!»
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Januar:
02. fr: Døves misjonsforening kl. 

19 hos Astrid Tokle.
06. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11
07. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
08. to: Temakveld kl. 19.
10. lø: Foreldrelaget, Menigheten 

og Døvesenteret har juletre-
fest kl 15-17

11. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 
11 v/Lars

12. ma: Døvehistorielaget har møte 
kl. 18.30

13. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
 Tilgjengelighets-møte med 

HordalandHLF, Bergen Hør-
selslag, Døves Fylkeslag og 
Bergen døvesenter kl.18.

14. on: Kontaktklubb for døvblinde 
kl 09-15

15. to: Tema kl.19: Bompengering
16. fr: Ungdomsrådet i Bergen 

døvekirke har nyttårsdisko 
i kjellerlokalene kl. 19.

20. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
20. ti: Senterstyret har styremøte 
 (beretning,regnskap,budsjett)
21. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15 (de feirer dagsente-
rets10 års jubileum)

22. to: Middag i døvesentr. kl 16.
 Tegnspråkteateret viser 

”Revy Banana” på Dan-
seteatret kl. 19.00. 

23. fr:  Døvblittseksjon kl. 19
24. lø: Storsalen utleid.
25. sø: Foreldrelagets søndagstur
 Menighetskveld i døvekirken 

kl. 18. Rune forteller om be-
søket på Madagaskar.

27. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
28. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
 Speiderne kl. 17-19
29. to: Tema: ”Diskusjon med Kir-

kens SOS” kl. 19. Budstik-
ken nr 1 kommer ut.

30. fr: Kulturstyret har kveldskos i 
kjellerlokalene kl. 19

31. lø:  Storsalen utleid
 Frist for å levere inn lov-

endringsforslag til BDS 
årsmøte til styrelederen.

Februar:
01. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 

11 v/Tom.
03. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonistgruppen har års-

møte kl. 11
04. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
05. to: Temakveld kl. 19.
06. fr: Idrettsklubben har årsmøte 

kl. 18.00
07. lø: Dataparty v/kulturstyret 

(fram til søndag 8. februar)
10. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
11. on: Kontaktklubb for døvblinde 

Speiderne kl. 17-19
 Foreldrelaget har årsmøte på 

Hunstad skole kl. 19.
12. to: Kl. 19: Rapport fra seminar 

på englandsbåten i des. 03.
13. fr: Kjellerstuene utleid.
14. lø: Ungdomsrådet i døvekirken 

har skidag sammen med 
konfirmantene

15. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 
11 v/Tom

16. ma: Døvehistorielaget har års-
møte kl. 18.30

17. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
17. ti: Senterstyret har styremøte. 

(Siste gjennomgang av 
beretn/regnsk/budsj)

18. on: Kontaktklubb for døvblinde 
kl 09-15

19. to: Temakveld kl. 19.
20. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
21. lø: Idrettsklubben har Bowling-

cup. Deretter hyggekveld i 
kjellerstuene kl. 18.00

 Frist for å levere inn innkom-
ne forslag til BDS årsmøte til 
styrelederen.

22. sø: Foreldrelagets søndagstur
23. ma: Evt. senterstyremøte hvis det 

foreligger innkomne forslag 
til årsmøtet.

24. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
25. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
25. on: Askeonsdag i døvekirken kl. 

18 v/Lars
26. to: Speiderne kl. 17-19
 Temakveld kl. 19. 
 Budstikken nr. 2 med årsmel-

ding kommer ut.
27. fr: Døvblittseksjon kl. 19
28. lø: Døvesenteret og Foreldrela-

get arr. Karneval kl. ?

Mars:
02. ti:  Åpen kirke kl. 10.30.
 Pensjonisttreff kl. 11
03. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
04. to: Temakveld kl. 19.
09. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
10. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
11. to: Temakveld kl. 19.
13. lø: Bergen Døvesenter har års-

møte kl. 11.00
14. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 

11 v/Lars. Menigheten har 
årsmøte etter gudstjenesten.

15. ma: Døvehistorielaget har møte 
kl. 18.30

16. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
17. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
18. to: Temakveld kl. 19.
19. fr: Døvblittseksjon kl. 19
21. sø: Foreldrelagets søndagstur
23. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
23. ti: Senterstyret (det gamle og 

det nye styret) har styre-
møte.

24. on: Kontaktklubb for døvblinde 
kl 09-15

 Speiderne kl. 17-19
25. to: Temakveld kl. 19. Budstik-

ken nr 3 kommer ut.
26. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
 Ungdomsrådet i døvekirken 

har filmkveld.
28. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 

11 v/Tom
30. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11
31. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15

April:
01. to: Temakveld kl. 19. 
02. fr: Kjellerstuene utleid.
03. lø: Storsalen utleid.
04. sø: Palmesøndag
08. to: Skjærtorsdag. Gudstjeneste 

i døvekirken kl. 11 v/Tom
09: fr: Langfredag. Andakt på 

feriehjemmet Risperlen kl. 
12 v/Tom

11. sø: Påskedag. Høytidsgudstj. i 
døvekirken kl. 11 v/Lars

13. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
14. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
15. to: Temakveld kl. 19.
17. lø: Ungdomsrådet i døvekirken 

har skidag.
 Kjellerstuene utleid.
18. sø: Foreldrelagets søndagstur
19. ma – 24. lø: Døvesenteret er 

utleid til Nordplus 2003: 
Bjørkåsen skole arr. 

 Nordisk kulturuke.
22. to: Speiderne kl. 17-19 i døve-

kirken.
 Kulturstyret lager program i 

forbindelse med Nordplus!
24. lø: Fest i kjellerlokalene og 

storsalen i forbindelse med 
Nordplus!

25. sø: Gudstjeneste i døvekirken 
v/Tom. Konfirmantoverhø-
ring.

 Kjellerstuene utleid
26. ma: Døvehistorielaget har møte 

kl. 18.30
27. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11
28. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
28. on: Samarbeidsforum kl. 18.30
29. to: Temakveld kl. 19. Budstik-

ken nr 4 kommer ut.
30. fr: Døvblittseksjon kl. 19

Mai:
01. lø: Døvesenteret er åpen kl. 

10-14. Arr.: ?
02. sø: Storsalen utleid
04. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
05. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
06. to: Temakveld kl. 19.
07. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
08. lø: Storsalen utleid
09. sø: Konfirmasjon i døvekirken 

kl. 11 v/Tom
 Foreldrelagets søndagstur
10. ma: Døvehistorielaget har møte 

kl. 18.30
11. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
11. ti: Senterstyret har styremøte.
12. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
13. to: Temakveld kl. 19.
14. fr: Storsalen utleid
15. lø: Kjellerstuene utleid
16. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 

11 v/Lars
17. ma: Nasjonaldag
  Kl. 08.00 Flaggheising og frokost. 

Andakt i døvekirken kl. 09 
v/Lars

17. ma: Døvesenteret er åpen kl. 
10-14. Arr.: ?

18. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
19. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
20. to: Kristi himmelfartsdag.
21. fr: Storsalen utleid
22. lø: Storsalen utleid
23. sø: Foreldrelagets søndagstur
25. ti:  Åpen kirke kl. 10.30.
 Pensjonisttreff kl. 11
26. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
 Speiderne kl. 17-19
27. to: Temakveld kl. 19. Budstik-

ken nr 5 kommer ut.
29. lø: BDS 124 års fest
31. ma: 2. pinsedag. Friluftsguds-

tjeneste på Kristkirketomten 
v/Tom og andre

Juni:
01. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
02. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
03. to: Temakveld kl. 19.
04. fr: Storsalen utleid
05. lø: Storsalen utleid
05.-06: Mulig speiderhelg på Risper-

len.
08. ti: Pensjonistgruppen arr. 

Blåtur
09. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
10. to: Temakveld kl. 19.
12. lø: Storsalen utleid
13. sø: Gudstjeneste i døvekirken 

kl. 11 v/Tom. Deretter ha-
gefest.

 Foreldrelagets søndagstur 
(?)

14. ma: Døvehistorielaget har møte 
kl. 18.30

15. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
15. ti: Senterstyret har styremøte
16. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
17. to: Døvesenteret: Sommer-

bord kl. 19 (ikke middag 
kl. 16) ?

 Budstikken nr 6 kommer 
ut.

18. fr: Foreldrelaget på sommerav-
slutning på Hunstad skole

 Døves kvinneklubb kl. 19 i 
kjellerlokalene,

 Storsalen utleid
19. lø: Storsalen utleid
22. ti: Dagsenter med cafè kl. 11 

(siste før ferien)
23. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
24. to: Døvesenteret er åpen. Siste 

middag kl. 16 før ferien.

Juli:
01. to: Døvesenteret kl. 18-21.
08. to: Døvesenteret kl. 18-21.
(Det blir kort gudstjeneste i Døve-
kirken i forkant av to av torsdagene. 
Den ene med nattverd. Nærmere 
dato senere)
15. to: Døvesenteret kl. 18-21.
22. to: Døvesenteret kl. 18-21.
23. fr: Storsalen utleid
24. lø: Storsalen utleid
29. to: Døvesenteret kl. 18-21.
31. lø: Storsalen utleid
 Speiderne har kretsleir i Anes 

31.07-07.08.

August:
04. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
05. to: Døvesenteret kl. 18-21.
10. ti: Dagsenter med cafè kl. 11
11. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
12. to: Første middag etter ferien, kl. 

16. Døvesenteret er åpen.
16. ma: Døvehistorielaget har møte 

kl. 18.30
17. ti: Pensjonisttreff kl. 11
17. ti: Senterstyret har styremøte.
18. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
19. to: Temakveld kl. 19.
24. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
25. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
26. to: Temakveld kl. 19. Budstik-

ken nr 7 kommer ut.
27.-29. Døvestevne på Knutholmen 

i Bremanger. 
27.-29. Foreldrelaget har familie-

weekend (slås sammen med 

Terminliste 2004
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døvestevnet?)
31. ti: Pensjonisttreff kl. 11

September:
01. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
02. to: Temakveld kl. 19.
05. sø: Foreldrelagets søndagstur
07. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
08. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
09. to: Temakveld kl. 19.
10. fr: Storsalen utleid
11. lø: Storsalen utleid
13. ma: Døvehistorielaget har møte 

kl. 18.30
14. ti: Pensjonisttreff kl. 11
14. ti: Senterstyret har styremøte.
15. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
16. to: Temakveld kl. 19. 
21. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
23. to: Temakveld kl. 19. Budstik-

ken nr 8 kommer ut.
25. lø: Døves Dag-arrangementer
26. sø: Internasjonal Døves Dag
28. ti: Pensjonisttreff kl. 11
29. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
30. to: Temakveld kl. 19.

Oktober:
03. sø: Foreldrelagets søndagstur
05. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
06. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
07. to: Temakveld kl. 19.
11. ma: Døvehistorielaget har møte 

kl. 18.30
12. ti: Pensjonisttreff kl. 11

12. ti: Senterstyret har styremøte.
13. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
14. to: Temakveld kl. 19.
19. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
20. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
21. to: Temakveld kl. 19. Budstik-

ken nr 9 kommer ut.
22. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
24. sø: Søndagstreff med aktivite-

ter for barn i døvesenteret 
v/Foreldrelaget

26. ti: Pensjonisttreff kl. 11
27. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
28. to: Temakveld kl. 19.
30. lø: Idrettsklubben har Vest-

landscup i bowling. Hyg-
gekveld i kjellerstua kl. 18.

 Idrettsklubben har årsfest i 
storsalen og kjellerstua kl. 
19.

November:
02. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
03. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
04. to: Temakveld kl. 19.
07. sø: Foreldrelagets søndagstur
09. ti: Pensjonisttreff kl. 11
09. ti: Senterstyret har styremøte.
10. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
11. to: Temakveld kl. 19.
15. ma: Døvehistorielaget har møte 

kl. 18.30
16. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
17. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15

18. to: Temakveld kl. 19. Budstik-
ken nr 10 kommer ut.

21. sø: Døves menighet har basar i 
døvesenteret(?)

23. ti: Pensjonisttreff kl. 11
24. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
25. to: Temakveld kl. 19.
27. lø: Foreldrelaget på Vannkanten 

kl 12 + pizza kl 15
27. lø: Lutefiskenes venner har jule-

bord i døvesenteret kl 19.
30. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11

Desember:
01. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
02. to: Temakveld kl. 19.
03. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
06. ma: Døvehistorielaget har møte 

kl. 18.30
07. ti: Pensjonistgruppen har jule-

bord ute
07. ti: Senterstyret har styremøte.
08. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
09. to: Temakveld kl. 19.
14. ti: Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11 

(siste før jul)
15. on: Kontaktklubb for døvblinde 

kl 09-15
16. to: Døvesenteret har julebord kl. 

16
 Budstikken nr 11 (julenum-

mer) kommer ut.
31. fr: Pensjonistgruppen har 

nyttårsfest i kjellerstuen kl. 
11-14.

 Jubileumskomiteen arr. 
Nyttårsfest: ”Klar for jubi-
leumsåret 2005!”

Hvordan sende 
sms via 149?
Visste du at du kan sen-
de og motta tekskmel-
dinger (sms) via 149 
Du kan sende tekstmelding 
til 149 på følgende måte:

Begynn meldingen med 
å skrive 149, mellomrom, 
nummeret meldingen skal 
sendes til og deretter tek-
sten du vil sende. Send 
meldingen til 2080. 

Du får straks svar til-
bake: ”Meldingen er mot-
tatt. Takk for at du bruker 
denne tjenesten fra Telenor 
teksttelefon”. Dersom du 
ikke får noen annen mel-
ding kan du gå ut fra at 149 
har videresendt meldingen. 
Hvis det oppstår problemer 
med videresending av mel-
dingen vil du få beskjed om 
at 149 ikke har lyktes med 
å utføre oppdraget. 

Eksempel på melding: 

149 55555555. Kommer 
for sent til møtet. Kari 

Send til 2080. 

Kundebehandler viderefor-
midler tekstmeldingen til 
det nummer du ønsker, og 
eventuelt svar blir formidlet 
tilbake til deg. Prisen er kr 
10 pr melding. 

Du kan fortsatt ringe 149 
og be kundebehandler sende 
tekstmelding for deg. Prisen 
er kr 10 pr melding. 
Tjenesten er åpen hele 
døgnet.

Tegnspråkteater 
22. januar 2004
Teater Manu, som er det nye navnet på Tegnspråktea-
teret, viser ”Revy Banana” på Danseteateret torsdag 
22. januar kl. 19.00 (slutter ca kl. 21.10, inkl. 20 mi-
nutters pause). 

Østlandets Blad hadde en artikkel om styk-
ket 26. november. I et intervju svarer døve-
tolk Stordal slik: – Ironien ligger i tykke lag i i 
revyen, som først og fremst handler om situasjoner 
fra de døves hverdag, forklarer tolken. Før vi plutselig 
står foran en Broadway-scene, en parodi på Beverly Hills og et nyhetsoppslag om at 
døve er like «flinke» butikktyver som hørende. Kommunikasjonsproblemer mellom 
hørende og døve er en gjenganger i tablåene.

Daglig leder, Rune Anda, har sett stykket på Kolbotn (Oslo) 29. november, og er 
av den mening at det ikke er å anbefale barn under 15 år å se stykket, da mye vil gå 
dem ”hus forbi”. 

Døvesenteret er åpent torsdag 22. januar, selv om det ”kolliderer” med teaterfram-
førelsen, men det blir ingen program i døvesenteret. Kanskje det vil være en idè for 
de som skal på teater, først å ta turen innom døvesenteret for å spise middag kl 16 og 
slappe litt av før man vandrer til teateret? 

Om det nye navnet Manu, forklarer Mira Zuckermann til Deafnet: - Vi har lenge 
ønsket å endre navn fra det lange ”Det Norske Tegnspråkteater”. Det er langt både 
på tegnspråk og på norsk, og vanskelig å uttale for døve. Derfor har vi lett etter et navn 
som kan knyttes til teater, og som samtidig er tegnspråkvennlig. Manu betyr ”med 
hånd” på latin. Det knyttes til det vi formidler på scenen med hendene - på tegnspråk. 
Men vi beholder det gamle navnet som undertekst.

Nyttårsaften 
I år er det Åge Sørhaug, 
Tore Birkeland og Harry 
Ellingsen som skal ta på 
seg arrangementet i dø-
vesenteret nyttårsaften.

Start kl. 20.00.

Entre kr 50,- 
(både for medlemmer og 

ikke-medlemmer)

Salg av forfriskninger.

Velkommen!
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På torsdagene:
Spis middag i Døvesenteret!

Bare 60 kroner for
en god porsjon!

Hver torsdag kan du komme i Dø-
vesenteret og spise middag som på 
kafé, fra kl.16 til 18. Det er Vibeke 
Varn Flatemo som serverer. Du får 
både god middag, dessert og kaffe/
kaker på stedet. - Når det er pen-
sjonist-treff er det middagsservering 
kl. 13-14, åpent for alle. (OBS. Du 
får «klippekort» som stemples 
hver gang du kjøper middag. Hver 
6. middag er gratis!)

Budstikken i PDF-format
Vi kan sende Budstikken over e-post 
til alle som ønsker det. Bladet er gratis 
på den måten. Bladet vil også bli lagt 
ut på hjemmesiden vår.

Senterstyret ble enig på siste møte 
(9. des. 2004) at alle, uansett med-
lemskap, kan få Budstikken gratis 
over e-post. Medlemmer som ønsker 
det, kan få det både over e-post og 
som vanlig (papirutgave), eller en av 
delene. Ikke-medlemmer, som ønsker 
å motta Budstikken i papirutgave over 
vanlig post, må fra og med 01.01.2004 
betale kr 200 i abonnementet.

Nyttårskos med 
misjonsforeningen
Alle er velkommen til misjonsfore-
ningens kosekveld hos Astrid Tokle 
fredag 2. januar kl. 19. Døves misjons-
forening har ingen medlemsregister. 
Man snakker om alt mulig mellom 
himmel og jord, og som vanlig samler 
man inn litt penger til døvearbeidet på 
Madagaskar. Alle er hjertelig velkom-
men til Astrid Tokle, Vågslia 70, 5113 
Tertnes.

Nyttårsdisco
Det nyopprettede Ungdomsrådet i 
døvekirken har Nyttårsdisco i dø-
vesenterets kjellerlokaler fredag 16. 
januar 2004 kl. 19.00, melder den 
ferske lederen, Eivor Berg.

Ny kopimaskin - leasing 
Døvesenteret har inngått en avtale med 
firmaet Richo Norge AS for leasing av 
en ny fargekopimaskin Aficio 1224C. 
Underavdelinger, grupper, utvalg etc. 
har fått hver sin kode som de taster 
inn når de skal bruke kopimaskinen. 
Du kan også bruke den. Det koster kr 
0,25 å kopiere i sort/hvitt, og kr 2,00 
å kopiere i farger, på vanlig 80 grams 
kopipapir. Døvesenteret sender reg-
ning til avdelingene en eller to ganger 
i året etter hvor mange kopier de har 
tatt. (Dette bladet ble «trykket» på 
nevnte kopimaskin.)

BDS-årsmøte,mars 2004
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte 
lørdag 13. mars 2004 kl. 11.00. Vi 
regner med at valgkomiteen snart 
begynner å jobbe. Er du ikke fornøyd 
med senterstyret, så hjelp valgkomi-
teen med gode råd. Valgkomiteen 
består av Sigrun Ekerhovd, Helge 
Herland og Heidi Dyrøy, med Tore 
Birkeland og Helge Kjølleberg som 
varamedlemmer

Kulturhusplan for 
Bergen 2005-2015 
I oktober kom det brev fra Bergen 
kommune sammen med en del 
spørsmål. Det er et ledd i deres kul-
turhusplan for Bergen 2005-2015, og 
informasjonene skal legge grunnlag 
for framtidig bevilgning til kultur-
hus-aktiviteter. Vi har derfor prioritert 
denne saken høyt. Alle spørsmålene er 
besvart sammen med en del bilder (til 
sammen 16 sider).

Bruksanvisning
Videofilmfotograf Skjalg Iver-
sen etterlyser en bruksanvis-
ning til døvesenterets egen 
videofilmopptaker:Sony Digital 
Handycam. Han klarer å filme, 
men han vil gjerne bli bedre 
kjent med videokameraet som 
døvesenteret kjøpte for noen år 
siden. Er det noen som har tatt 
vare på det?

Klara Danielsen 
(f. Rendedal)
døde 21. november på Johannes me-
nighets sykehjem i Bergen. Hun var 
født 27. mars 1903, så hun ble godt 
over 100 år gammel.

Klara var datter av det kjente døve 
ekteparet Kari og Anders Rendedal. 
Anders står i døveforeningens historie 
som den første døve formannen. Kari 
var leder i døveforeningens syforening 
i mange år.

Klara var som ung aktiv i døvefo-
reningen, selv om hun var hørende. 
Senere var hun flittig med i støttefore-
ningen ”Døves Glede”. Og i alle år var 
hun flittig benyttet som døvetolk, alltid 
villig til å stille opp. Hennes mann var 
i flere år døveforeningens revisor.

Da Klara fylte 100 år i mars, fikk 
hun besøk av flere fra Bergen døvesen-
ter. Hun var da i fin form. – Hun vil bli 
husket som et vennlig, fint medmen-
neske, som hadde bare venner.

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Serveringslisten
på torsdags-kveldene framover:

Torsdag 8. Januar: 
     Ingunn S. Herland 
     Odd Hermansen 

Torsdag 15. Januar: 
     Anlaug Sørhaug 
     Ragnar Moe 

Torsdag 22. Januar: 
     Jerzy Macha 
     Norunn Kalvenes 

Torsdag 29. Januar: 
     Gerd B. Lamela 
     Sverre Johansen 

Torsdag 5. Februar: 
     Eva Lauritzen 
     Åge Lauritzen

Harry Ellingsen har hoved- 
ansvaret for serveringen
Vennligst møt fram i god tid, 
så salget kan begynne 
ved 18-tiden.

Heidi 40 år
Vi gratulerer Heidi Dyrøy som 
fyller 40 år 17. desember!

Klem fra gjengen.
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Con og Ipek viser oss mye av det som 
skjer på kulturfronten. Blant annet 
kan man få glimt av F3 Filmformfest 
i København, Kulturhelg i Frankrike, 
og selvfølgelig Døves kulturdager i 
Trondheim (videobildet i viser Hun-
stad skoles "Lena, 15 år".

http://www.zoom.coip.no/
zoomkanal/zoom.htm#

For tredje året på rad har Hunstad 
skole lagt ut julekalender på Inter-
nett. Elevene forteller om sine jule-
opplevelser, en for hver dag. 

http://home.hib.no/mediesenter/
hoykom/jul/2003/

NRK tar vare på mye av det vi ser på 
TV. De lagrer nyheter, sport, under-
holdning o.a. Også Tegnspråknyheter 
og Tid for tegn. Når du er kommet inn 
i www.nrk.no, klikker du på SE ved 
siden av NETT-TV oppe til høyre. 
Du må registrere deg som ny bruker 
hvis det er første gang du forsøker. 
Når du har brukernavn og passord, 
så går det fi nt. 

http://www.nrk.no/

Se levende 
tegnspråk 
på Internett!
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B-blad
Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som-
 me ren) og sen des til al le med lem mer 
(gratis) av Ber gen Døvesenter, og til 
abonnenter for kr 200 pr. år. Bladet 
kan også fåes som PDF-fi l over e-
post til alle interesserte (gratis). Red.: 
Daglig leder Rune Anda.
Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

Juletrefest
lørdag 10. januar

Det blir juletrefest for hele familien i 
dø ve sen te ret lørdag 10. januar 2004 
kl. 15.00 - 17.00, med besøk av jule-
nissen! Døves Menighet, Bergen 
Dø ve sen ter og Hordaland for el dre lag 
for hør sels hem me de står sammen om 
ar ran ge men tet. Po li ti korp set skal stå 
for mu sik ken. Kul tur sty ret i døvesen-
teret deltar. Alle, både store og små, 
er hjertelig vel kom men!

Påmelding til Ann Kristin Nord, e-
post: ok3@nhk.no, sms 938 33 804 
eller daglig leder Rune Anda, e-post: 
post@bgds.no, innen 5. januar 04.

Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

Døvekirken i julen 
17.desember: Bergen døvekirke kl.10.00

Besøk fra Pinnelien barnehage.

18.desember : Bergen døvekirke kl.13.00
Skolegudstjeneste for Hunstad skole

24.desember: Konows senter kl.12.00
Andakt v/Tom S. Tomren

Bergen døvekirke kl.15.00.
Julegudstjeneste v/Tom S. Tomren.

Offer til Kirkens Nødhjelp

25. desember: Bergen døvekirke kl.13.00
Åpent hus og andakt v/Tom S. Tomren

Første gudstjeneste 2004 er
10. januar

Den nye hjemmesiden til døvesenteret blir klar nyttårsdagen!
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