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Styret i Bergen Døvesenter
ønsker leserne
en riktig god jul

og et godt jubileumsår i 2005!

Klement A. Våge, Gunn Kristin Selstad,
Kjetil Høgestøl, Toralf Ringsø, Erling Buanes, 

Ellen Østrem, Sunniva Lyngtun og Rune Anda.

Gledelig jul og godt nytt år!

Ansatte i Bergen Døvesenter
ønsker alle sammen

en gledelig jul
og et godt nytt år!

Øverst fra v.: Kåre Nyheim, Mona de Lange, 
Vibeke Varn Flatemo, under fra v. Thorbjørn 
Johan Sander, Thora Gåsland og Rune Anda

Tolkestudentene på Høgskolen i Bergen:

"Hei! Vi ønsker dere alle en riktig
god jul og et godt nytt år!"

Bak fra venstre: Elisabeth Pedersen Magerøy, Janne Kristin Lid, Ruth-Bente Aglen-Losvik,
Irene Vikesdal, Silje Seltveit Osdal, Ida Nydegger og Hanne Randi Nylund.

Foran fra venstre: Randi Elisabeth Rygg, Gudrun Vea Melhus, Glenn M. Kristensen,
Robert Aas Osdal, Kathrine Kvalheim, Frode Osnes og Marianne Bøthun.
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor er du fra?
4. Noen døve i familien? 
5. Hvordan oppsto interessen for tegnspråk/tolkestudiet?
6. Har du noen hobby, i så fall hva slags?
7. Noe spesielt du håper å bli spesialist på mht tolking? 
   (Legebesøk, skoletolking, stemmetolk, festtolk, møtetolk, tolk i forbindelse 

med idrettsaktiviteter e.a.)
8. Hva ønsker du døvesenteret skal gjøre for døvetolkstudentene? (Alle forslag 

og ideer mottas med takk!)

Spørsmål til tolkestudentene

1. Ruth-Bente Aglen-Losvik
2. 23 år
3. Sjøvegan i Troms fylke
4. Nei.
5. Jeg kjente ingen tegnspråkbrukere før 

jeg startet på studiet, så jeg vet ikke 

1. Marianne Bøthun
2. 24 år
3. Dale i Sunnfjord
4. Har ingen døve i familien
5. Språk generelt er noko eg interesserar 

meg for. Eg jobba eit år som lærar på 
ein ungdomsskule der det skullel starte 
ein døv elev.  I den samanheng kom det 
nokre personar frå Vestlandet Kompe-
tansesenter. Dei haldt eit foredrag for 
dei tilsette på skulen om tegnspråk. 
Dette var så interessant at eg bestemte 
meg for at eg ville lære meg tegnspråik. 
Eg kom inn på det fyrste kullet tegn-
språk grunnfag her i Bergen. Dette gav 
meirsmak og eg bestemte meg for å 
fortsette på tolkestudiet.

7. Det er vanskeleg å seie noko om kva eg 
har lyst å spesialisere meg i med tanke 
på tolking. Dette er kanskje noko eg 
kan finne meir ut om etter å ha jobba 
som tolk ei stund. I byrjinga er det nok 
viktig å prøve ut ulike situasjonar, å lære 
undervegs. Eg synest tolkeprofesjonen 
verkar allsidig, og dette er noko som 
appellerar meg.

1. Glenn M. Kristensen
2. 45 år
3. Arendal. Flyttet til Bergen i 1983 og har 

bodd her siden.
4. Ja. En svoger i Bergen og svoger og 

svigerinne i Oslo.
5. Arbeidet i VKS, og ble dermed litt kjent 

med døvemiljøet.
6. Er sportsidiot, men mest på det passive 

plan. (TV titting)
7. Har ikke tenkt mye på det, men idretts-

aktiviteter hadde nok vært interessant.
8. Kommer ikke på noe spesielt.

- Tolkestudiet er treårig nå, 
men det er mye som skal læres 
på disse årene, sier  Ellinor 
Hjelmervik og Ingeborg Skaten 
til Budstikken. – Derfor er vi 
avhengig av god kontakt med 
brukerne for at studentene skal 
bli flinke tolker!

Ellinor forteller at tolkestudiet skal 
utdanne tolker for tre brukergrupper: 
døve, døvblinde og døvblitte. Det 
betyr at studentene skal lære å tolke 
mellom to forskjellige språk: norsk og 
norsk tegnspråk. De skal også lære å 
bruke tegn-som-støtte-for-talen (TSS) 
og skrivetolking for døvblitte – og de 
skal lære forskjellige tolkemetoder 
for døvblinde. Ledsaging står også på 
fagplanen.

- Interesserte finner fagplanen 
på høgskolens nettsider, opplyser 
Ingeborg, som selv

ble utdannet tolk på den tiden det 
var mest vanlig at de som søkte seg til 
tolkeutdanningen hadde døve foreldre.

- I dag er det helt annerledes. 

helt hvorfor jeg ble så interessert i 
tegnspråk. Det hørtes spennende ut, 
så jeg begynte på grunnkurs for å se 
hvordan det var. Jeg likte studiet mer og 
mer etter hvert som tegnspråkkompe-
tansen min økte, så jeg bestemte meg 
for å gå videre og bli tolk.

6. Jeg har studert kunst og håndverk to år. 
Nå er det favoritthobbyen min, men det 
krever mye tid og utstyr, så jeg produ-
serer ikke så mye. Ellers synger jeg i 
et kor som heter "Gospel Bergen". Jeg 
håper at jeg en gang får muligheten til å 
kombinere tolk- og kunstutdanningen.

7. Jeg tror det kan være positivt å ta 
mange ulike tolkeoppdrag, slik at jobben 
blir variert.

De fleste studentene søker 
tolkeutdanningen fordi de er 
interesserte i tegnspråk, men har 
ingen bakgrunn fra døvemiljøet. 

Det betyr at de må lære alt i løpet 
av de tre årene på høgskolen, der det 
første året er et rent tegnspråkstudie. 
De to neste årene er selve 
tolkeutdanningen, som altså startet 
opp i høst for første gang i Bergen.       

Både Ellinor og Ingeborg er glad for den 
interessen Døvesenteret viser for tolkestu-
diet ved Høgskolen i Bergen (HiB). De to 
er faglærere ved studiet, som også har døve 
tegnspråk-lærere knyttet til seg: Ingunn Stor-
lykken Herland og Kristin Fuglås Våge. 

Bli kjent med de første døvetolkstudentene ved
Høgskolen i BergenAlle var i Bergen Døvesenteret torsdag 2. desember.

Noen ble intervjuet, men her i presenterer vi ALLE SAMMEN!
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1. Ida Nydegger 
2. Snart 22år
3. Født og oppvokst i Bergen, Landås og 

Åsane
4. Nei
5. En vennine har en bror som ble døv da 

han var liten og der lærte jeg litt tegn. 
Da var jeg rundt ti år tror jeg. 

   Så var jeg lærling på Åstvedt Industrier, 
der det var døve som jobbet. For å 
kunne prate med disse meldte jeg meg 
på Ts-kurs og det fant jeg ut at jeg ville 
fortsette med. Så høsten -02 begynte 
jeg på HiB på Årsenhet TS. 

   Så gikk jeg et år på Ål folkehøyskole, før 
jeg begynte her på tolk.

6. Jeg er glad i å ta bilder, lage mat, gå tur, 
studentaktiviteter (sitter i studentråd 
styre på HiB Landås) og være med ven-
ner og familie. Jobber også i barnehage 
ca 40%

7. Jeg ser på mulighetene for å ta veldig 
varierte oppdrag... Jeg er interessert i å 
lære litt om det meste, så jeg vil prøve 
å komme innom mest mulig og få varia-
sjon. Jeg har jo fagbrev som Platearbei-
der og har jobbet med det i fire år, der 
jeg også vært innom maskinering og 
sveising. Det tror jeg ikke mange tolker 
har så der har jeg jo en fordel som 
kjenner til faguttrykk, maskiner osv. 

8. Hjelpe oss med informasjon og stille 
opp, hvis vi trenger det i forbindelse 
med oppgaver eller prosjekter. 

  Være åpen og ærlig om hva dere mener 
er god og dålig tolking, og hvordan dere 
ønsker en tolk skal opptre, og andre 
“døvehemmeligheter” 

   Gjøre oss synlige for brukerne, at vi er 
med på arrangementer som Døves dag 
ol. 

  Vi må jo gjøre noe aktivt vi også, så det 
er jo litt opp til oss selv også!

1. Gudrun Vea Melhus
2. 21 år
3. Skudeneshavn på Karmøy. 
4. Jeg har ingen døve i familien
5. Jeg fattet interesse for tegnspråk 

da jeg tok et “tegn til tale” kurs på 
Nordhordland folkehøyskole skoleå-
ret 2002-2003. Det var ved en ren 
tilfeldighet jeg la merke til at det var 
mulig å studere tegnspråk ved høy-
skolen i Bergen. 

   Jeg har alltid hatt lyst å jobbe med 

1. Elisabeth Pedersen Magerøy
2. 31 år
3. Jeg kommer fra Trondheim.
4. Nei. 
5. Jeg gikk på videregående, på helsefaglig 

linje, sammen med en tunghørt jente og 
en døv dame. 

6. Språk er spennende!
7. (... tenke, tenke...) 
8. At tolkestudentene fikk døve faddere! 

En tanke å spinne videre på...?

1. Janne Kristin Lid
2. 22 år
3.  Volda på Sunnmøre
4. Nei
5. Gjennom min søster som jobbet i 

administrasjonen på Høgskolen i Sør 
Trøndelag. Hun foreslo jeg burde prøve 
tolkestudiet, siden hun ble veldig fasi-
nert selv. Ellers hadde vi to tunghørte 
elever på barneskolen, så der lærte vi 
alfabetet og noen få tegn. Den gang var 
det veldig morsomt, noe det fremdeles 
er:)

1. Kathrine Kvalheim 
2. 20 år 
3. Stårheim i Nordfjord 
4. Ja, en bror på 7 år 
5. Måtte lære meg tegnspråk da vi opp-

daget at lillebroren min var døv. Det 
var kjempeinteressant og jeg bestemte 
meg for at jeg hadde lyst å jobbe med 
tegnspråk. Etter et år på Ål bestemte 
jeg meg for å prøve ut tolkestudiet. 

6. Er veldig glad i å vere ute i naturen! 
7. Det har jeg ikke tenkt så mye over.. 

Reisetolk kanskje? :) 
8. Hmmm.. Invitere oss på forskjellige 

arrangement, gjerne sammen med døve 
ungdommer....? (skal ta kontakt om jeg 
kommer på noe lurt!:) ) 

mennesker, og fant raskt ut at tolkerol-
len gir meg mulighet til dette samtidig 
som det alltid vil være nye utfordringer 
som dukker opp. I starten kan jeg tenke 
meg å jobbe som frilanstolk. Etter tol-
kestudiet har jeg nemlig lyst å studere 
barnevernspedagogikk, og tror det kan 
være lurt å vedlikeholde tegnkompe-
tansen underveis. Jeg trives veldig godt 
i studiet, og ser frem til å komme ut i 
arbeid som tolk. 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor er du fra?
4. Noen døve i familien? 
5. Hvordan oppsto interessen for tegnspråk/tolkestudiet?
6. Har du noen hobby, i så fall hva slags?
7. Noe spesielt du håper å bli spesialist på mht tolking? 
   (Legebesøk, skoletolking, stemmetolk, festtolk, møtetolk, tolk i forbindelse 

med idrettsaktiviteter e.a.)
8. Hva ønsker du døvesenteret skal gjøre for døvetolkstudentene? (Alle forslag 

og ideer mottas med takk!)

Spørsmål til tolkestudentene

6. Spiller piano og saksofon. Ellers liker jeg 
å gå turer i fjellet.

7. Ikke noe spesielt ønske...
8. Syns tilbudet er fint som det er :)
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1. Hanne Randi Nylund
2. 22 år gammel
3. Narvik
4. Ingen døve i min familie
5. Interessen for språk generelt har alltid 

vært der, men tegnspråket ble jeg kjent 
med da jeg var liten og mamma lånte 
tegn til tale-bøker på biblioteket til min 
søster og meg. Det var jo så gøy! Men 
interessen for å studere tegnspråk kom 
helt tilfeldig, da jeg satt å så i søkehånd-
boka og plutselig så at det var mulig å 
studere dette språket. Jeg søkte, kom 
inn og etter det har det bare ballet på 
seg. Har blitt bitt av basillen, hehe. 

6. Hobbyene mine er trening (fotball, 
treningsstudio, spinning, turer, etc), være 
sammen med venner og kjæresten, gå 
på kafé, kino, film, og ellers være med 
på det som skjer. 

7. Dette har jeg ikke tenkt så mye på 
foreløpig, men etterhvert som jeg får 
innblikk i de ulike formene for tolking, 
finner jeg nok mine favorittoppdrag. 
:) Men det er jo greit med litt variasjon 
kanskje.. 

8. Hm.. vanskelig å si. Men kanskje arran-
gere noe mer rettet mot unge men-
nesker, i samme aldersgruppe som oss 
studentene. Men klager ikke, er bare en 
tanke..:) 

1. Silje Seltveit Osdal
2. 21 år
3. Rauland i Vest-Telemark
4. Har døve svigerforeldre
5. Jeg fikk døve svigerforeldre, og måtte lære 

meg tegnspråk.
6. Jeg synger i kor.
7. Kunne tenke meg å bli skoletolk på 

universitetet, men det blir nok en stund 
til...

8. Jeg synes Døvesentret gjør massevis 
allerede, ved å invitere oss ned og holde 
kontakten med oss. Veldig bra!

1. Randi Elisabeth Rygg
2. 24 år
3. Nordfjord
4. Nei
5. Mine besteforeldre jobbet i sin tid på 

Hjemmet for døve i Andebu, så det er 
derfra jeg har fått ideèn om å lære meg 
tegnspråk. 

6. Hobby: leser, salsa, trene, gå tur, sykler, 
kino, være sammen med venner.

7. Nei, har ikke funnet noe spesielt jeg vil 
spesialisere meg innen, synes det er fint 
å prøve forskjellig.

8. Godt spørsmål, synes det er fint om 
det er samarbeid mellom oss. Men har 
ikke noen konkrete ideèr.

1. Robert Aas Osdal
2. 23 år, født 20. sept. 1981
3. Ulsteinvik
4. Foreldrene mine er døve, samt tvilling-

broren til min far og ei inngifta tante
5. I og med at jeg har døve i nær familie, 

så falt det seg ganske naturlig... Jeg har 
sett behovet opp gjennom oppveksten, i 
tillegg til at jeg synes at det å være tolk 
virker kjempeinteressant. 

6. Jeg liker å holde meg i form... Trener en 
del. Ellers liker jeg også friluftsliv i de 

1. Frode Osnes
2. 28 år
3. Innvik i Sogn & Fjordane
4. Nei
5. Var sammen med ei som kommer fra en 

familie der flere har jobbet med  døve.
6. Fotball og knivlaging
7. Litt tidlig å si enda.
8. Ikke noe spesielt jeg kommer på i far-

ten.

1. Irene Virkesdal
2. 21 år
3. Askøy
4. Nei.
5. Jeg har alltid  ønsket å lære meg tegn-

språk, men visste egentlig ikke så mye 
om  mulighetene for å studere det. Da 
jeg helt tilfeldig så at HiB hadde  tegn-
språk grunnfag; tenkte jeg at det hadde 
det vært spennende å studere.  Og det 
var det!!! Så da var det helt naturlig 
å begynne på  tolkeutdanningen. Har 
absolutt ikke angret på det.

6. Jeg liker å være litt kreativ,  så på denne 
tiden av året er det naturligvis laging av 
julekort og  julegaver som står for tur. 
Jeg er også veldig glad i å lese.

7. Kanskje skoletolk. Tror det kan være 
veldig  kjekt, mange utfordringer.

8. Har ingen spesielle ønsker. Synes det er 
flott sånn som det er.

fleste former, kanskje mest telemark-
kjøring..

7. Det eneste jeg har tenkt over, er at 
det å tolke idrettsbegivenheter virker 
kjempeinteressant. 

8. Det er ikke så mye dere i BGDS kan 
gjøre. Jeg vil heller si at ballen ligger 
hos tolkestudentene, og at det er vårt 
ansvar å sette opp en god møteplass 
mellom oss og tegnspråkbrukerne i 
området.  Vi har begynt litt med tegn-
språkpub på Era annenhver uke, men 
behovet er også stort for å møtes på 
andre arenaer.. 

Et ønske som studenten Elisabeth tok opp: At tolkestudentene 
fikk døve faddere! Hvorfor ikke? Kanskje studentene og vi døve 
kan lufte dette ønsket på tegnspråkkafeen på ERA onsdag 5. 
januar 2005 kl. 19? Kanskje hver student kan ha en fast døv fad-
der en periode, for så å bytte med andre? Diskuter det!
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Helse & Rehabilitering
Søknaden vår - som vi sendte i samarbeid med Hordaland 
fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund, Bergen Hør-
selslag og Døves Fylkeslag - kom ikke med blant de som 
fikk støtte om prosjektmidler fra Helse & Rehabilitering. 
Vi søkte om midler der vi kunne videreføre arbeidet med 
tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland, og da på 
området "Reiseliv". Blir vi heldig neste gang?

TEGNSPRÅKKAFE
I samarbeid med Bergen Døvesenter har tolkestudentene i 
Høgskolen i Bergen satt i gang tegnspråkkafe i by`n. Det 
startet med at Hanne Randi Nylund (som står i spissen for 
dette arrangementet) tok kontakt med nestleder i senter-
styret, Gunn Kristin Selstad, om det kunne være en idè i 
å starte en slags à la Raft som finnes i Trondheim. Raft er 
en klubb som er beregnet for tegnspråklige studenter, men 
TEGNSPRÅKKAFE som arrangeres i by`n er beregnet 
for alle slags mennesker som er interessert i å treffes og 
prate på tegnspråk. Onsdag 24. november var siste treff 
før jul. For stamgjestene ikke fortvil! På nyåret blir Tegn-
språkkafeèn satt igang onsdag 5. januar på ERA, utestedet 
på Xhibition, kl. 19.00.  

Man kan fundere grunnen til at tegnspråkkafe ble ar-
rangert i by`n framfor i Bergen Døvesenter. Foreløpig 
er Tegnspråkkafe ikke beregnet som en klubb slik Raft i 
Trondheim fungerer. Tolkestudent Hanne Randi Nylund 
og noen av hennes medstudenter ville først se om folk har 
behov for en slik tegnspråk samling annen hver onsdag. 

Allerede onsdag 29. september ble tegnspråkkafeen 
startet på Scotman. På det andre treffet kom mange tegn-
språkbrukerer og det ble en flott kveld! Men noen måtte 
sitte tett til hverandre eller bli stående. For at det skal være 
nok sitteplasser for alle som møtte opp, prøvde tolkestudent 
Hanne Randi Nylund og noen av hennes medstudenter å få 
reservert border og stoler, men onsdagskveld var en ”hellig” 
kveld for de fotballglade tv-seerne. Dermed måtte de finne 
et annet sted å treffes, og i dag treffes vi på Era, utestedet 
på Xhibition, som ligger ved den gamle hovedposthuset. 

Siden Tegnspråkkafeèn ble startet har treffet foregått an-
nen hver onsdag. Både unge og eldre døve medlemmer fra 
Bergen Døvesenter har møtt opp og vært nysgjerrig i å bli 
kjent med tolkestudentene. Dessuten får tolkestudentene 
også anledning til å bli bedre i å kommunisere på tegnspråk. 
Treffet gjelder også for døve medlemmer som ikke har 
anledning til å treffes i Bergen Døvesenter på en torsdag, 
da noen av dem jobber torsdagskveld. 

Å være med på tegnspråkkafe har ingen aldersgrense. 
Til dette treffet har det vært en hørende tegnspråkdeltaker 
som er i alder 60 også vært med. Det tror vi det har vært 
nyttig for ham.

Alle mine trofaste kaffe- og vaffel-kunder
ønskes en riktig 

GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR. 
Takk for det gamle. 

Harry

Bergen Døvekirke 15 år
10. desember 2004 er det 15 år siden Bergen Døvekirke 
ble innviet (10.12.1989). 

I Bergen er det ca. ti tall av døvestudenter som studerer 
både i Høgskolen og Universitetet i Bergen. Døve som 
treffes på tegnspråkkafe består av både unge og eldre som 
er i jobb. Men dette treffet er også relevant for døvestu-
denter. Hvor er dere?

Nestleder i senterstyret Gunn Kristin Selstad.
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Teater Manu viser 
"Privattimen"
på Scene USF 
tirsdag 18. januar 2005 kl. 20

Tegnspråkteateret er på turne igjen, denne gangen med 
Privattimen (komisk drama)

Et burlesk skuespill bygget på en dramatisk tekst
Teppet går opp og skrivebordet til en gammel 

professor kommer til syne. Hushjelpen åpner døren 
til en ung, atten år gammel elev som møter opp til 
en privattime. Eleven kommer hit for å forberede 
seg til den universelle doktorgraden om bare tre 
uker. Men hvem er denne unge og naive eleven som 
ikke kan mer enn et åtte år gammelt barn? Hvem er 
denne besynderlige professoren som etter hvert blir 
en sadistisk tyrann? Hvem er denne hushjelpen som 
både er forkynner og samtidig frembringer det tragiske 
utfallet?

Privattimen (1950) gir et riktig inntrykk av 
forfatterens filosofi. Gjennom en absurd samtale viser 
Ionesco det nesten umulige ved en dialog og bruken av 
språk som maktredskap.

Ordene stanger mot hverandre og går rundt i 
ring. Tankene tømmes for innhold og gir plass til 
absurde utsagn og ganske enestående forklaringer 
av matematikkens og lingvistikkens grunnlag. 
Meningsløsheten og det absurde kompenseres av den 
stadig mer markerte hardheten læreren behandler sin 
elev med.

Ut over å kritisere skolesystemet viser dette 
korte stykket med ettertrykkelighet det perverse 
ved all makt: Man gjør aldri noe for fellesskapets 
beste, men for sitt eget beste. Voldtekten og drapet 
i Privattimen ser ut som en fysisk omdanning av 
den samvittighetsvoldtekten som politisk og religiøs 
ideologi prøver å gjennomføre.

Norsk oversettelse finnes ikke i bokhandel.
Billett/pris 
Ordinær pris: kr. 180,-
Honnør/Student*: kr. 140,-
Grupper (min 10): kr. 160,-
Medlemmer i NDF*: kr. 170,-
*For å få rabatt må bekreftelse vises.

Aktiviteter for barn
Referat fra møte torsdag 18. november 2004 kl 17 – kl 
18.30 i Bergen Døvesenter.
Tilstede: Rune Anda, Vibeke Flatemo og Sigrun Ekerhovd 
fra Bergen Døvesenter.

Rune Eng og Jan Erik Bergfjord fra Hordaland Foreldrelag 
for Hørselshemmede.

Helge Herland og Dag Hafstad fra Døves Idrettsklubb.
Mål med møtet: Hvordan døvesenteret, foreldrelaget og 

idrettsklubben kan samarbeide bedre til beste for barna.
Konklusjoner fra møtet:
Sosiale treff: Døvesenteret og Foreldrelaget samarbeider 

om juletrefest lørdag 8. januar, karneval lørdag 26. februar kl 
15 – kl 18 og en blåtur helgen 10. – 12. juni (enten fredag til 
lørdag – eller lørdag til søndag). Alle arrangementer selvsagt 
både for barn og voksne.

Begge Runene styrer den videre planleggingen av disse 
tre arrangementene.

Det tas sikte på tre nye fellesarrangementer høsten 2005.
Barneidrett: Idrettsklubben og Foreldrelaget samarbeider 

om å få i gang barneidrett (allidrett) i gymnastikksalen på 
Hunstad skole om onsdagene, med start etter nyttår. Den beste 
tiden er fra kl 17 til 18.15. Det sendes ut brev til foreldrene 
der vi lodder interessen for tilbudet. Idrettslaget skriver utkast 
til brev og sender Rune E., som videresender til foreldrene.

Vi tenker oss et tilbud annenhver onsdag for barn opptil 
11- 12 år, og annenhver onsdag for barn som er over 12 år.

For at det ikke skal bli for få deltagere i gruppene vil vi 
åpne for at også søsken og venner inviteres med på trenings-
kveldene.

Vi tenker å drive med ulike ballidretter som fotball, hånd-
ball, volleyball, basketball – og at vi en onsdag kan ta alle 
med på bowling.

Målet med tiltaker er selvsagt at ungene skal ha det gøy, 
slik at de synes det er moro å være med på treningene.

Idrettslaget og Foreldrelaget må samarbeide om å stille 
instruktører.

Idrettslaget vil søke idrettskretsen og andre om økonomiske 
tilskudd.

Økonomi: Enighet om at utgiftene ved arrangementene 
deles likt mellom Døvesenteret og Foreldrelaget – eller 
Idrettsklubben og Foreldrelaget. Men det søkes om tilskudd 
til de ulike arrangementene, som nevnt til idrettskretsen 
– men også til Fylkesmannen og andre.

Spesielt ble muligheten for å søke Hansa om gratis brus 
nevnt. Rune A. tar ansvaret for dette. 

Referert av Helge.

Jan Erik Bergfjord, Rune Eng og Sigrun Ekerhovd.
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Hvem sa hva (8)
”...selv de allerflinkeste læbeaflæsere har udtalt 
det som ren umulighed at forstaa presters tale 
uden tegn-haandbevægelse”

Ragnar Ziener, 1894  

Nye medlemmer:
Steinar Vestad
Hanne Randi Nylund
Marius W. Kalvenes Anda
Roy Skaftun
Liv Bente Vinje

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

60 år
Kurt Jonny Oksnes blir 60 år den 17. desember.

65 år
Liv Nyseth (f. Sletteng) blir 65 år 20. desember.

50 år
Ellinor Rose Schmidt (f. Johnsen), 5243 Fana, blir 50 år 
21. desember.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet i forbindelse med min 75 års dag den 
2. september.               Hilsen Odd Martin Birkeland

HJERTELIG TAKK
for gavekortet jeg fikk til min 60 års dag.

Vennlig hilsen Asle Georg Karlsen.

DØDSFALL
Ingrid Kjølleberg (f. Alvær) døde 2. november på syke-
hjemmet, Konows senter i Bergen, som følge av en uhel-
bredelig sykdom som brøt ut for alvor i sommer. Hun var 
født 2. november 1925, og var hørende, men godt kjent i 
døvemiljøet som gift med Helge. Ved sin død hadde hun i 
mange år vært sekretær i Bergen døvesenters pensjonist-
gruppe. - Begravelsen fant sted fra Bergen døvekirke 5. 
november.

Bergen Døvesenter
Vi takker for deltakelsen ved kone og mors bortgang.
Varm hilsen fra Helge & Sidsel Kjølleberg m/familie.

Tegnspråkkafè
Døvetolkstudenter har tegnspråkkafe i sentrum annen-
hver onsdag kl. 19.00. Neste treff er onsdag 5. januar 2005 
på ERA på Xhibition (gamle postkontor i sentrum).

Budstikken 1985
Er det noen som har Budstikken komplett fra 1985? Vi 
savner denne årgangen i Budstikken-samlingen vår, 
fra 1961 til 2003. (Det er mulig noen har lånt innbundet 
Budstikken fra 1985 og glemt å levere tilbake?)

Døves Menighets basar 14. nov
gav et overskudd på ca kr 25.000. Menigheten takker alle 
som har bidratt med å strikke, lage ting o.a., og alle som 
solgte loddbøker, og ikke minst alle som hjalp til under 
selve basardagen i døvesenteret! TUSEN TAKK!

TRYGGHETSALARM
Trygghetsalarm var oppe som tema på pensjonisttreffet den 
9. november. Vi har sendt e-post til helsevernetaten i Bergen 
kommune om trygghetsalarm. Menighetssykepleier Mary 
Ann i Døvekirken kan hjelpe å søke. Søknaden sendes til 
Pleie og omsorgskontoret i den bydelen søker bor, og det 
er vurderingsenhetene ved disse kontorene som behandler 
og prioriterer søknadene. Det går an å søke om kommunal 
trygghetsalarm samtidig som en søker om Falken-alarm. Da 
kan man ha en Falken alarm til man får kommunal alarm. 
Man betaler bare for den tiden man har Falken-alarmen, og 
det er ingen bindingstid. Det er viktig at alle som søker om 
Falken-alarm, i tillegg søker kommunal trygghetsalarm.

Grunnene til dette, mener Mary Ann, er at det er viktig å 
vise kommunen hvor stort behovet er, og at det er billigere 
å ha en kommunal alarm.

Mary-Ann kan kontaktes på teksttelefon 55 56 41 23, 
evt. mobiltelefon 416 20 062.

Hittil i år: 
26 nye medlemmer.
3 skriftlige utmeldinger
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Det ekstraordinære årsmøtet torsdag 24. 
juni 2004 oppnevnte en komite, bestå-
ende av Anne Folland, Arvid Støyva og 
Øystein Ådnanes. Deres oppgave var 
å vurdere hva som skulle gjøres med 
feriehjemmet. 

Styreleder Toralf Ringsø ønsket 
velkommen til møtet. Før han overlot 
ordet til komiteen, kunngjorde han at 
Bergen Bystyre hadde vedtatt at Råd-
givningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde blir opprettet i 2005. Likeså 
fortalte han at døvesenterets nye salgs-
disk mellom kjøkkenet og storsalen var 
klar for bruk samme dag, - laget av 
Sverre Johansen.

Så ble ordet overlatt til den første i 
komiteen: Anne Folland 

Hun fikk hjelp av Jon Olafsson til 
å presentere sine undersøkelser. Først 
kom man inn på når de forskjellige 
lov og forskrifter ble trådt i kraft, med 
tanke på at Risperlen ble bygget i 1948. 
Plan og bygningslov kom i 1985, byg-
geforskrifter i 1987, og sist oppdatert i 
2002. Det ble så vist (powerpoint-pre-
sentasjon via videokanon) prioriteringer 
med tanke på brannforebyggende tiltak: 
De nødvendigste først, resten kunne man 
ordne senere. Man kom også inn på at 
antall overnattingsgjester avgjør om det 
holder med vibrasjonsvarsling eller om 
det er nødvendig med våken nattevakt. 
Naustet skulle man ikke gjøre noe med 
foreløpig, men konsentrere seg om 
hovedhuset. Man ønsker å få Risperlen 
inn i budsjettet for Bergen Døvesenter, 
som fast post, istedenfor som usynlig 
post under investeringer, reparasjoner 
og vedlikehold. Det er også ønske om 
å få tilbake ren ”feriehjemsstyre” slik 
det var tidligere. Ellers mente de at det 
bør utarbeides et langsiktig oppussings-
program, at man ikke skal ordne alt på 
en gang. Mht finansiering foreslo de et 
lån på kr 50.000 fra Døves Idrettsklubbs 
fond, og kr 50.000 fra Medlemmenes In-
teressfond, samt egeninnsats for å skaffe 
inntekter i forbindelse med døvesente-
rets basar høsten 2005.

Arvid Støyva presenterte sin del. Han 
startet med to ord på lerretet: ”Tenk po-
sitiv”

Og så gikk han inn på noen fjellvet-
tregler som han prøvde å overføre til 
denne saken. Han var opptatt at man 
så framover og ikke bakover. Også han 
kom inn på lover og forskrifter i forbin-
delse med bygget og brannforebyggende 
tiltak. Noen sitater fra teknisk forskrift 

Daglig leder kommenterte forslag om 
å søke om støtte fra legater. Søknad var 
sendt både til Riebers legat og til Trond 
Mohn, etter oppfordring fra medlemme-
ne. Det har gått måneder og ingen av de 
to har svart på søknadene. Han orienterte 
ellers om den økonomiske situasjonen i 
Bergen Døvesenter, som kom til å vise 
et stort underskudd i 2004. 

Etter at mange hadde vært fremme 
med sine meninger og synspunkter, var 
komiteen ferdig kl. 20.50.

Styreleder Toralf Ringsø overtok mø-
teledelsen og takket komiteen for arbei-
det. Han etterlyste hva medlemmene ble 
enige om. Diskusjonen fortsatte.

Da det var gått nesten en halv time til, 
avsluttet Toralf med å si at styret kom-
mer til å legge fram saken på årsmøtet i 
mars 2005. Han sa også at medlemmene 
også har full rett til å komme med sine 
forslag som årsmøtet kan ta opp.

Møtet ble hevet kl. 21.15.
Ref. Rune Anda

Medlemsmøte torsdag 21. oktober 2004 kl. 19 – 21.15
Sak: Feriehjemmet Risperlen

1997 presenterte han på lerretet. 
Øystein Ådnanes presenterte også noe 

av det samme som de to andre har vist 
i forbindelse med brannforebyggende 
tiltak. I tillegg snakket han litt om kort-
siktige og langsiktige tiltak.

Deretter tok Arvid Støyva over styrin-
gen av medlemsmøtet. Det var komiteen 
selv som valgte ham som møteleder.

Daglig leder ba om ordet. Han viste 
til at noen hadde misforstått situasjo-
nen, idet en del hadde sagt: ”Styret 
skulle først ha spurt medlemmene 
om feriehjemmet skulle selges!” Men 
styret hadde aldri sagt eller vedtatt at 
feriehjemmet skulle selges. Hovedgrun-
nen til at feriehjemmet kom i fokus var 
med tanke på framtidig utleie. Styret 
ønsket da at alt skulle være i orden 
og at regler og forskrifter ble fulgt, 
blant annet brannforebyggende tiltak. 
Branninspektøren ble bedt om å se på 
forholdene, og takstmann ble bedt om 
å se på tilstanden og samtidig utarbeide 
kostnadsoverslag for eventuell nødven-
dig oppussingsarbeider. Det viste seg at 
det kom til å koste en del penger. Verken 
eiendomsstyret eller senterstyret ønsket 
å ta noen avgjørelse. Saken ble derfor 
satt opp på medlemsmøte 19. februar 
2004. Men allerede før den tid gikk det 
rykter om at styret hadde bestemt seg 
for å selge Risperlen, noe som altså var 
feil. En annen ting, som også spredte 
seg, var at det ble sagt at det hadde 
vært 3 avstemninger om feriehjemmet, 
og at det hver gang viste seg at med-
lemmene ville beholde feriehjemmet. 
Dette var også feil, for det har aldri 
vært noen seriøs avstemning, kun en 
prøveavstemning på medlemsmøtet 1. 
april 2004. Og dette ble gjort uten at 
noen konkret finansieringsforslag for 
eventuell brannforebyggende tiltak og 
oppussing kom til å koste.

Mange av de som sa noe, syntes 
at komiteen hadde gjort en god jobb. 
God presentasjon. God oversikt over 
ulike punkter de fant fram til. Samti-
dig var det mange som savnet konkret 
finansieringsplan ved eventuell brann-
forebyggende tiltak og oppussing. Når 
man låner penger, må man også finne 
ut hvordan det skal tilbakebetales, var 
det en som sa. Man snakket også om 
stenging, om forfall, om å søke om 
støtte fra legater, om at det er så få som 
besøkte feriehjemmet, om å øremerke 
kr 50 pr medlem til feriehjemmet (som 
tidligere) o.a. 

Info fra
Døves Kvinneklubb
Klubben har hatt hyggesamvær i 
døvesenteret fredag 22. oktober 
2004. Vi drøftet blant annet hvor-
dan kvinneklubben skal drives 
framover. Vi ble enig om – hvis det 
er mulig – at vi bytter en leder hvert 
år. Berit Hafstad tar over som leder i 
januar 2005. Jeg har sagt meg villig 
til å være kasserer.

Mange ønsker at vi skal fortsette 
med hyggesamvær, og det holder 
med 4 ganger i året. For 2005 ble vi 
enige om følgende datoer til hygge-
samvær kl. 19.00 i kjellerstuene:

Fredag 4. mars 2005
Fredag 10. juni 2005
Fredag 14. oktober 2005
Fredag 2. desember 2005
Beste hilsen Anne Folland, leder

Misjonsforeningen 
sitt juleselskap tirsdag 28. desem-
ber fra kl. 18 hos Astrid Tokle i 
Vågslia 70, Åsane. 

Ikke ta med mat, men ring på 
forhånd, for å avtale henting 
med bil! 

En riktig god jul ønskes alle 
misjonsforeningens venner, takk 
for støtten i året som går ut. 
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Bergen Døvesenter innbyr til

31. desember 2004 kl. 18.30 i døvesenteret,
Kalfarveien 79, Bergen

Vi markerer starten på
døvesenterets 125 års jubileumsår 2005

Velkomstdrink: Cider og musserende vin

Bordplassering: Bord for bord (grupper, ikke lange sammensatte bord)
Det skal plasseres navn på bord-kort. Par skal få sitte sammen. Unge og eldre 

blandes.

Meny:
Pinnekjøtt med kålrabistappe, pinnekraft og poteter

m/ Bergens Akevitt – Rødvin – Pils - Brus - Vann
Dessert: Hestesko-is m/jordbærsaus

Kaffe

Litt ”tull og tøys” og vitser
Egen underholdningsgjeng
Alle underavdelinger deltar

Kl. 00:30: Bergen Døvesenters jubileumslogo avdukes.

Programmet avsluttes kl. 02:00.

Det ordnes med buss-transport hjem for enkelte om natten
inntil 15 km - egenandel (Si ifra ved påmelding om du ønsker det)

Entre kr 350 pr person (medlem av NDF) - Ikke medlemmer: Kr 450,-

Bindende påmelding innen 21. desember (eller først til mølla)
til Bergen Døvesenter (post@bgds.no eller rune@bgds.no)

Maks ca 80 personer (brannsikkerhetshensyn)
(Ingen kan komme inn senere på kvelden)

Nyttårsfest
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Frode har i flere år bidratt med 
gøyale tegninger både i Budstik-
ken og i flere andre blader, og ikke 
minst i lokalavisen Marsteinen på 
Austevoll. 

Her har han oppdaget at daglig 
leder har tatt noen originale bil-
der som kom i Bergens Tidende i 
sommer ("Klagemuren" og "Skilt i 
sommerdrakt"). 

Nederste tegning er hentet fra 
Pensjonisttreff. Det var ikke lett å 
levere vekslepenger når prisen var 
kr 18 for kaffe og vafler. Krone-
stykkene ble fort tomme. Pensjo-
nistene syntes det var like greit at 
prisen ble rundet opp til kr 20. I 
Frodes tegning får daglig leder ros 
av finansministeren!

Frode Bjånesøys tegninger



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

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren) 
og sen des gratis til al le med lem mer av Ber gen 
Døvesenter. Andre kan abonnere på bladet for 
kr 200 i året. Bladet fåes også over e-post 
(PDF-fi l), og er gratis for alle, uansett om de 
er medlem eller ikke.

Neste nummer kommer ut torsdag 27. jan. 
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Juletrefest
lørdag 8. januar

Det blir juletrefest for hele familien i 
dø ve sen te ret lørdag 8. januar 2005 kl. 
15.00 - 17.00, med besøk av julenis-
sen! 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 Rune Eng, e-post: 
rune.engt@h-f-h.no, sms 958 30 012 
eller daglig leder Rune Anda, e-post: 
post@bgds.no, innen 5. januar 05.

12. desember kl 18: Lysmesse 
(tegnspråk), Tom S. Tomren og Lars 

Hana.
16. desember: Skolegudstjeneste 
for Hunstad skole v/ Tom S. Tomren.

Jul i Bergen døvekirke
Julaften 24. desember:

kl 13: Juleandakt på Konows senter 
v/ Lars Hana

kl 15: Julegudstjeneste v/ Lars Hana

1. juledag 25. desember:
kl 13: Andakt og lystenning

v/ Lars Hana

16. januar kl 11 gudstjeneste
v/ Lars Hana

30. januar kl 11 gudstjeneste
v/ Tom S. Tomren

16. februar kl 19: fastegudstjeneste 
v/ Lars Hana

27. februar kl 11: gudstjeneste
v/ Lars Hana

5. februar kl 10 – 16 arrangerer 
diakoniutvalget kurs

i besøkstjeneste
ved diakon Randi Andresen.

Søndag 6. februar kl 18. MENIG-
HETSKVELD. Norunn Kalvenes og 
Rune Anda forteller fra Madagaskar. 

Velkommen!

Åpen kirke i Bergen døvekirke 
tirsdager kl 10.30 på dager med 

pensjonisttreff. 

Velkommen til
Bergen døvekirkeDesember:

12. sø:  Ungdomsråd i døvekirken: 
           Lysmesse med Pizza-tur
14. ti:   Trim for eldre kl. 11.
14. ti:   Historielaget har julemøte kl. 12
16. to:  Velkommen til Julemiddag i Døve-

senteret kl 16.00! Vibeke serverer 
Juleskinke med rød surkål og rosekål 
m/saus, tyttebær. Kr 60 pr. person. 
Dessert: Riskrem m/saus, kr 20.

28. ti:   Misjonsforeningen har juleselskap 
hos Astrid Tokle i Vågslia 70 kl. 18. 

31. fr:   Pensjonistgruppen har nyttårsfest i 
kjellerstuen kl. 11-14.

31. fr:   Jubileumskomiteen arr. Nyttårsfest kl. 
18: ”Klar for jubileumsåret 2005!”

Januar:
01. lø:  Jubileumslogoen avdukes nyttårsnat-

ten kl. 00:30 i døvesenteret
04. ti:   Pensjonisttreff kl. 11-14
05. on:  Tegnspråkkafe på Xhibition (ERA) kl. 

19.
08. lø:  Juletrefest kl. 15-18, arr. BDS og HFH. 

Døves menighet deltar.
09.01-23.01: Storsalen stort sett opptatt
11. ti:   Døvehistorielaget har møte kl. 12.
18. ti:   Pensjonisttreff kl. 11-14
18. ti:   Senterstyret har styremøte kl. 16.
18. ti:   Teater Manu viser "Privattimen" på 

Scene USF kl. 20.00.
26. on: Døvblittgruppen: Styremøte 18-22
28. fr:   Døvblittgruppen: Sosialt samvær
29. lø:  Frist for innlevering av lovendrings-

forslag til BDS årsmøte.

Velkommen til 
Julemiddag 
i Døvesenteret torsdag 16. de-
sember 2004 kl 16.00! 
Vibeke serverer Juleskinke med 
rød surkål og 
rosekål m/saus, 
tyttebær. Kr 60 pr. 
person. Dessert: 
Riskrem m/saus, 
kr 20.

Årsmøte 2005
Bergen Døvesenter skal ha 

årsmøte
lørdag 12. mars 2005 kl. 11.00.

Tegnspråkkurs
for nybegynnere

Start: Mandag 17. januar 2005 
kl. 18.00.
Varighet: 8 mandager a 3 timer
Kursavgift: Kr 1.600
Inkl. Tegnstart på CD-ROM.
Diplom utdeles ved kursets slutt

Påmelding til post@bgds.no, 
tlf. 149 (be om 55 32 79 76).


