
1

BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

 Nr. 1  Torsdag 29. januar 2004 44. år gang

Å, å, å - som tiden fl yr sier de fl este jeg møter – plutselig 
er det 2004. Hvorfor sier vi det? Kanskje en av grun-
nene er at vi trives så godt i vår hverdag - og kanskje 
litt innen miljøet i Bergen Døvesenter? Nå er det 2. året 
vi har praktisert den nye strukturen etter omorganisa-
sjonen innen vår organisasjon. Hvordan har det gått, 
spør vi oss selv? Selv mener jeg det har gått bedre enn 
forventet – selv om vi ennå ikke er ferdig, men det blir 
vi vel heller aldri? Vi ser det gir resultat med iherdig 
jobbing av de som er med i nettverket innen Bergen 
Døvesenter. Vår største styrke er at vi har en meget 
bra administrasjon med daglig leder i spissen. Men 
også andre støttespillere i de ulike styrer, utvalg og 
enkelte medlemmer og andre innen det gode nettverket 
vårt gjør en god jobb. Uten dem har det ikke gått - og 
vi trenger alle disse med videre inn i 2004, og også i 
årene som kommer!

Vi går et nytt og spennende år i møte! Her går mine 
tanker til 125 års jubileet i mai 2005! Her  ønsker vi å 
markere oss stort! Skal vi komme videre med å kjempe 
om full likestilling og likeverd med de øvrige - bergen-
serne – som bor i vår egen by, må vi satse på å markere 
at vi er en verdifull ressurs! Vi har mange ganger fått 
høre bl.a av politikerne at vi er for beskjedne. Så vi har 
en jobb å gjøre,  med mange spennende og utfordrende 
oppgaver å se fram til!

I fjor opplevde vi en meget positiv dialog med 
kommunes politikere. Først i forbindelse med besøk 
(politisk debatt) i døvesenteret før kommunevalget. 
Senere ble daglig leder og undertegnede godt mottatt  
i Rådhuset. Her opplevde å bli lyttet til om det viktige 
og betydningsfulle arbeidet som skjer i Bergen Dø-
vesenter og hva senteret betyr for døve og tunghørte 
i forskjellige aldre i Bergens-regionen. Derfor var vi 
veldig spente på hva vi skulle få i økonomisk støtte 
da det ble kjent at Bergen kommune gikk med 1 mil-
liard i underskudd i 2003. Så gleden ble stor da vi fi kk 
melding om at vi er bevilget 640.000 for 2004! (13.000 
mer enn 2003).

Veldig gledelig er det også å få tilbakemelding fra 
folk innen Bergen bystyre sitt kontor, som skriver at 

vi gjør en kjempejobb av 
uvurderlig verdi. Slikt var-
mer mye og gir inspirasjon 
som gjør at det er morsomt 
for meg å være senterleder 
sammen med senterstyret, 
alle de andre styrene og 
underavdelingene, admi-
nistrasjon og alle andre i 
nettverket innen Bergen 
Døvesenter. 

Nyttårstanker fra Senterlederen

Men håpet om å få et kommunalt rådgivingskontor 
som bærer navnet ”Rådgivingskontor for hørselshem-
mede og døvblinde i Bergen” i 2004 blir dessverre 
urealistisk pga. kommunens meget vanskelige øko-
nomi. Prosjektgruppen fi kk prosjektmidler fra Helse 
og Rehabilitering via NDF og de har godkjent 1⁄2 års 
forlengelse av prosjektet, fram til sommeren 2004. Så 
prosjektarbeidet fortsetter med håp om å få realisert  
planene i 2005 (til BDS sitt 125 års jubileum – det ville 
blitt en fantastisk jub.gave!). 

Vi går inn i et nytt år med mange spennende utfordrin-
ger innen Bergen Døvesenter og vårt nettverk. Resul-
tatet fra seminaret ombord på ”MS Jupiter” desember 
2003 er et godt eksempel på det. Erfaringene mine viser 
at det er meget viktig å satse på et slikt seminar hvert 
år. Selvsagt så lenge vi har økonomi til det. Poenget 
er at seminardeltakerne skal bistå med tanker og ideer 
om hvordan nettverket innen Bergen Døvesenter skal 
drives i framtiden og evaluere hva som var bra hittil 
og hva som ikke var bra og som bør rettes på. Hvis vi 
ikke kommer sammen for å drøfte og ikke gjør noe, 
kan vi risikere å sovne inn i en tornerosesøvn. Det er 
ikke bra! 

La oss ha et mål i 2004: Bergen Døvesenter skal 
være et ATTRAKTIVT  og meningsfylt sosial- og 
kulturell samlingssted hvor det skjer noe til enhver 
tid på forskjellige måter tilpasset de ulike brukernes / 
medlemmenes ønsker i alle aldre.

Godt nyttår!
       Toralf Magne Ringsø, senterleder  

Toralf M. Ringsø.Toralf M. Ringsø.
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Litt av hvert
Bruksanvisning
til døvesenterets videofi lmopptaker er 
funnet under opprydding på kontoret til 
tidligere barne- og ungdomsarbeider. (Vi 
etterlyste det i forrige nummer.)

PARKERING
Det er kommet ny parkeringsautomat 
på parkeringeplassen rett ovenfor dø-
vesenteret. Det koster kr 6 pr. time å 
parkere der. Når du ser at det er fullt 
på parkeringsplassen hos oss (den som 
kommer først, tar plassen først), er det 
bare å parkere der oppe. Har du tenkt 
å være i døvesenteret i 3 timer, koster 
det bare kr 18! Vær så vennlig og ikke 
parker langs den smale veien opp mot 
parkeringsplassen. NÅ er det altså in-
gen problemer å parkere på offentlig 
plass for kr 6 pr. time!

2 monitor gitt i gave fra Hjelpe-
middelsentralen i Hordaland!
Klaus Finne ved HMS leste Budstikkens 
julenummer og gjorde seg straks om til 
julenisse og gav døvesenteret 2 stk TV-
monitorer som vi kan bruke i forbindelse 
med spill og dans via Playstation! I Bud-
stikken spurte vi om noen hadde monitor 
som døvesenteret kunne bruke. 

Vi takker Hjelpemiddelsentralen for 
gaven!

Nye hjemmesider
Døvblittseksjonen:

www.eliwestgard.com/
bergendoevblittseksjon/

Hordaland Foreldrelag for Hør-
selshemmede:

www.h-f-h.no
Se ellers vår hjemmeside:

www.bgds.no

Hvem sa hva 
I Budstikken skal vi prøve å hente inn 
sitater fra tidligere numre av Døves 
Tidsskrift, eller andre publikasjoner. 
Vi begynner med denne: 

“Dette, at tegnspråket, som 
henvender seg til øyet, har en 
helt annen struktur enn ordenes 
språk, som vender seg til øret, en 
ganske annen sanseport inn til be-
visstheten, er et forhold som har 
langt større betydning enn mange 
har klart for seg.” 

Forhv. skolebestyrer P. Andersson, 
Tegn og Tale nr. 7/1948 (tidl. Døves 
Tidsskrift)
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Husk døvesenters årsmøte
lørdag 13. mars 2004 kl. 11.00

i Kalfarveien 79!

75 ÅR
Harry Theodor Stene, Fyllingsdalen, 
blir 75 år 26. januar. Bortreist på 
dagen.

70 ÅR
Berit Oline Bjørø (f. Grimstad), Ber-
gen, blir 70 år 16. februar.

NDFs landsråd
Styreleder Toralf Ringsø og nestleder 
Gunn Kristin Selstad representerer 
Bergen Døvesenter på NDFs landsråd 
på Gardermoen 13.-15. februar 2004. 
Rapport derfra får vi på medlemsmøtet 
torsdag 25. februar kl. 19.

TORBJØRN SOLHAUG
Helt uventet på oss i døvemiljøet i Ber-
gen kom meldingen om at Torbjørn 
Solhaug var død. Han døde 18. januar, 
bare 61 år gammel, og ble begravet fra 
døvekirken 23. januar.

Torbjørn var født 25. april 1942 i 
Vefsn, og han gikk på døveskolen i 
Trondheim. Han hadde to døve brø-
dre. Han bosatte seg i Bergen, hvor 
han fi kk jobb og stiftet familie. Hans 
tidlige død blir et stort tap for Edith, 
og vi sender våre dype medfølelse til 
henne.

HORDALAND FYLKESLAG
AV HØRSELSHEMMEDES
LANDSFORBUND
har fått tilbud om å bruke døvesente-
rets lokaler til egne aktiviteter (styre-
møter, medlemsmøter o.a.) uten at det 
skal koste dem noe. Det ble sentersty-
ret enige om på møtet før jul.

I brev av 19.01.2004 takker HLF 
Hordaland "for det fl otte tilbudet" og 
gleder seg til å benytte seg av det. De 
har hatt styremøte på "Kongerom-
met" 17. januar, og brukte også vårt 
nye teleslyngeanlegg der. "Det var 
faktisk bedre og kraftigere lyd i deres 
fastmonterte teleslynge enn vårt eget 
transportable teleslynge!" skrev de 
blant annet.

Døvesenteret ligger litt "avsides" 
sier de, så de tror de vil holde styre-
møter i Nygaten, men ved større møter 
så har de Døvesenteret i bakhodet.

Da sier vi: Hjertelig velkommen 
til dem!

Lek og spill 
Noen torsdagsettermiddager var det 
lagt ut ulike leker/spill i storsalen. Vi 
synes det er artig å oppleve at barn 
fra miljøbasen på Hunstad skole har 
begynt å bruke deler av tiden i døve-
senteret. Voksne lot seg også friste, 
blant annet med couronne-spill. Det 
var støtte fra NDFs Barne- og ung-
domsutvalgs FRIFOND som gjorde 
det mulig å gå til innkjøp av ulike 
aktivitetsutstyr!
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Toralf til Palestina
6.-12. februar 2004. Igjen reiser Toralf nedover til Midt-Østen 
sammen med noen fra Signo i arbeidet med å forbedre situa-
sjonen for døve palestinere, blant annet med organisasjons-
kunnskap, døveforeningenes rolle osv.

Toralf på "OU-turnè"
23. januar var Toralf i Oslo Døveforening og fortalte om 
organisasjonsutvikling i Bergen Døvesenter. Han har tidli-
gere besøkt Stavanger Døveforening og Møre og Romsdal 
Døveforening. Norges Døveforbund har bedt BDS om ti 
minutters orientering om døvesenteret, for det er blant 
annet satt opp "Døveforeningenes rolle i fremtiden" på 
dagsorden for NDFs landsråd 13.-15. februar.

Det blir Karneval i døvesenteret lørdag 21. februar kl. 
15-17 v/ Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede. Følg med på tekst-tv side 773.

Ved nyåret kunne en lese følgende melding på døvesenterets hjemmeside:
Ellen Due har sagt opp sin stilling som kulturmedarbeider. Hennes siste 
arbeidsdag blir 29. januar 2004. Ellen fl ytter tilbake til Oslo, der hun har 
sin familie. Hun ble engasjert som kulturmedarbeider 11. august 2003, 
og døvesenteret håpet at tilskudd fra Bergen kommune ville økes slik at 
denne stillingen kunne bli fast i årene framover. Men slik gikk det ikke, 
da kommunen har hatt vanskelig økonomi. Styret takker Ellen for hennes 
fremragende innsats i arbeidet for barn og ungdom i døvesenteret, og håper 
å få bruk for henne en gang i framtiden! Kanskje hun blir å fi nne blant de 
første døvetolk-studentene på Høgskolen i Bergen? Hvem vet?!
Senterstyret er bekymret for hva som vil skje med aktivitetene for 
barn og ungdom uten nok økonomi til en kulturmedarbeider-stilling. 
Styret har derfor bestemt seg for å fi nne løsning på problemet. Kanskje 
økonomien vår kan tillate en liten stilling på 20%, eller kanskje 40% 
sammen med Idrettsklubben. Det jobbes med saken!

Kulturmedarbeideren
slutter 29. januar

Fra v.: Sigrun Ekerhovd, Ellen Due og Vibeke V. Flatemo på Torgalmeningen lørdag 27. 
september 2003 i forbindelse med "Døves Dag". De tre deltok på Norges Døveforbunds 
"Døves Dag-seminar" to uker i forveien.

Viktig informasjon!
Det er fortsatt fi re leiligheter ledig 
i Kalfarveien borettslag. De som 
kan tenke seg å se på leilighetene 
og vurdere å kjøpe dem, bør snarest 
ta kontakt for å få informasjon. 

Informasjonen kan du få hos 
eiendomsmegler Audny Feginn 
i Eiendomssalg Bergen, Halfdan 
Kierulfsgate 4, 5017 Bergen, samt 
Konows senter ved Tone Høyland-
skjær eller Reidun Vatne Moe. 

Du kan også få informasjon hos 
Erling Jacobsen, som også kan 
hjelpe deg dersom du føler deg 
usikker i forhold til eiendoms-
megler. 

Prisene er fra 580.000 til 620.000, 
og husleien er på 4666 kr pr måned. 
Det kan søkes om statlig bostøtte. 
Dette får man mer informasjon om 
hos eiendomsmegler.

Stiftelsen Signo

Døvesenteret anbefaler disse 
leilighetene som ligger nær døve-
senteret. Leilighetene er ideelle for 
mange, og det er bare å komme og 
se på dem. Dette koster ikke noe. 
Vårt medlem Erling Jacobsen har 
sagt seg villig til å bistå dem som 
er interessert og vurderer å kjøpe 
bolig i Konows senter. Man kan 
også be ham om hjelp ved eventu-
ell fl ytting. Alle henvendelser blir 
konfi densielt behandlet. (taushets-
plikt). 

Døvesenteret synes det er viktig 
at døve fl ytter inn der, slik at ikke 
Signo blir nødt til å selge leilig-
hetene til hørende som har behov 
for omsorgsbolig. Siden dette er et 
borettslag, bør det være et fl ertall 
av døve der, for å ivareta døves 
interesser. 

Bergen Døvesenter



4

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.

Program torsdagene framover 
i storsalen i Døvesenteret:

Servering
Hver torsdag, fra og med 12. februar 
til og med 1. april skal noen unge 
jenter fra Bergen Døves Idrettsklubb 
stå for servering i døvesenteret. De 
skal selge kaffe og noe å bite i, 
og overskuddet sparer de til deres 
reise til Australia i forbindelse med 
Deaflympics, januar 2005 der de skal 
delta i fotball.
Det blir servering fra kl. 18.00 fram 
til senest kl. 21.30.

TERMINLISTE

Bergen

Døvekirke

Utvidet middagsservering:
Middag serveres 
hver torsdag kl. 16.00 - 18.00!
Etter diskusjon om "visjoner" på 
seminaret ombord i Englandsbåten, 
vil vi nå gjøre et forsøk med utvidet 
middagsservering i døvesenteret: Fra 
og med torsdag 5. februar 2004 blir 
det middag fra kl. 16.00 til kl. 18.00! 
Tidligere handlet vi inn til middag for 
ca 30 personer, men nå skal vi satse 
på middag for ca 50 personer, og da 
skal det trolig være nok til alle sultne 
mager! Det koster fremdeles kr 60 pr. 
porsjon middag. Og medlemmene får 
fremdeles utdelt "klippekort" (som en 
av mange medlemsfordeler) der hvert 
6. middag er gratis.

Nye lover fra 01.01.2004
Torsdag 5. februar kl. 19.00 skal 
Thorbjørn Johan Sander fortelle 
oss om noen nye lover som trådte 
i kraft fra 1. januar 2004. Det er 
viktig at vi er orientert om de nye 
lovene.

Prikkbelastning
En fra Bergen Politikammer kom-
mer til døvesenteret torsdag 12. 
februar kl. 18.00 (merk tiden!) 
for å orientere om prikkbelastning 
for brudd på trafikkreglene.

Rapport fra Englandsturen
Torsdag 25. februar kl. 19.00 
blir det medlemsmøte med bl.a. 
rapport fra båtturen til England 
11.-14. desember 2004, både 
om selve turen og fra seminaret: 
"Visjoner mot år 2005" der man 
diskuterte døvesenterets framtid 
og jubileumsåret. 

Det vil bli tid til diskusjon og 
å høre medlemmenes mening. 
Kanskje vi kan diskutere hvor-
dan torsdagskveldene skal være 
i døvesenteret? På båten ble det 
foreslått annerledes torsdags-
kveld. Hvordan? Kom og lytt til 
forslagene! 

Medlemsmøte
Torsdag 19. februar kl. 19.00, sak: 
Feriehjemmet Risperlen. (Skal vi 
selge? Skal vi pusse opp?) Vi har 
tilstandsrapport fra en takstmann, og 
rapport fra branninspeksjon sist som-
mer. Interesserte kan be om å få kopi 
(gratis) hos daglig leder.

Torsdag 25. februar kl. 19.00 blir 
det et nytt medlemsmøte. Sak: 1) 
Rapport fra NDFs landsråd 13.-15. 
februar 2004, og 2) Rapport fra se-
minaret ombord i MS Jupiter 11.-14. 
desember 2003.

Døvestevne i august, 
sammen med foreldrelagene?
Sammen med Møre og Romsdal Døve-
forening og Døves menighet arrange-
rer vi det årlige "døvestevnet" 27.-29. 
august 2004. Denne gangen blir det på 
Knutholmen, ikke langt fra Måløy. Vi 
kommer tilbake med pris og reiserute 
senere. 

Denne gangen er det reservert plass 
til ca 150 personer. Med den utvidelsen 
håper man at foreldrelagene vil være 
sammen med oss. Vi håper og tror at 
mange av medlemmene i foreldrelagene 
vil motta tilbudet med glede. Hørsels-
hemmede barn som kanskje er i sjelden 
kontakt med voksne døve, får der gode 
muligheter til å snakke med mange 
voksne døve "på en gang"! Og hørende 
foreldre får "massevis av tid" til å bli 
kjent med flere voksne døve og høre 
deres bakgrunn, oppvekst, opplevelser. 

Felles program og underholdning, og 
kanskje også eget program for barn og 
for voksne? 

Vi ser frem til et spennende stevne. 
Noter datoen!

Februar:
01. sø: Gudstj. i døvekirken kl. 11 v/Tom.
03. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
Pensjonistgruppen har årsmøte kl. 11
05. to: Nye lover fra 01.01.04 v/Th J S.
10. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
12. to: Tema kl. 18: Prikkbelastning på fø-
rerkort v/Nordstrund fra Politiet
14. lø: Døves Idrettsklubb har ÅRSMØTE i 
kjellerlokalene kl. 11.
Kulturstyret arr. Dataparty i storsalen hele 
dagen og natten 14.-15. februar.
15. sø: Gudstj. i døvekirken kl. 11 v/Tom
16. ma: Historielaget har årsmøte kl. 18.30
17. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
Pensjonisttreff kl. 11
19. to: Medlemsmøte kl. 19: Sak: Feriehjem-
met Risperlen (se egen notis)
20. fr: Døves kvinneklubb kl. 19 i storsalen
21. lø: Døvesenteret og Foreldrelaget arr. 
Karneval i storsalen kl. 15-17 (se tekst-tv).
Idrettsklubben har Bowlingcup. Deretter 
hyggekveld i kjellerstuene kl. 18.00
Frist for å levere inn innkomne forslag til 
BDS årsmøte til styrelederen.
24. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
25. on: Askeonsdag i døvekirken kl. 18 
v/Lars
26. to: Medlemsmøte kl. 19. Sak: 1) Rapport 
fra NDFs landsråd 13-15 februar 2004 og 2) 
Rapport fra seminar ombord i MS Jupiter 
11.-14. desember 2003 (Budstikken nr. 2 med 
årsmelding kommer ut.)
27. fr: Døvblittseksjon har ÅRSMØTE i 
kjellerlokalene kl. 19

Dramakurs
Teater-øvelse starter onsdag 10. mars 
kl. 18-20, og hver onsdag framover 
med Kristin Fuglås. Påmelding på 
oppslag i døvesenteret.


