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Bergen Døvesenter
har årsmøte 
lørdag 13. mars kl. 11.00

i døvesenteret

Årsmøtet er åpent bare for medlemmer
som har betalt sin kontingent for 2003
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Kjære medlemmer
Nå er det igjen tid for årsmøte og tilbakeblikk på aktivitetene 
som ble gjennomført i fjor.

Vi prøver denne gangen å presentere årsmeldingen som 
en slags årbok for Bergen Døvesenter 2003.

I tillegg til selve informasjonen, har vi også tatt med planer/tanker omkring samme 
tema for året 2004. For noen kan det kanskje være interessant å "se litt inn i fram-
tiden" på den måten.

Året 2004 blir ganske sikkert like spennende som 2003, men da også med nye mål 
og utfordringer. I 2003 har vi innledet et samarbeid med våre gode venner i en stor 
organisasjon som vi hittil ikke har hatt så mye kontakt med: Hordaland fylkeslag av 
Hørselshemmedes Landsforbund og en av deres tiknyttede lokallag: Bergen Hør-
selslag. Vi er en tegnspråkfokusert organisasjon, mens de har mer nytte av bruk av 
hørselsrest blant annet ved hjelp av høreapparat, med god nytte av teleslynge og 
likeså skrivetolk. Kontakten mellom oss går gjennom døvetolk og skrivetolk. 

Men vi har mye til felles, og det er nettopp det vi samarbeider om. Målet er å 
arbeide sammen med sikte på å oppnå bedre tilgjengelighet for hørselshemmede 
i Bergen kommune og ellers i Hordaland fylke.

Ellers er det mye annet som også er viktig, også her i samarbeidets ånd: Felles 
arrangementer for hørselshemmede barn og unge i samarbeid med Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede, og ikke minst samarbeide med både Hunstad 
skole og Bjørkåsen skole. Tiltak for barn og ungdom er svært viktig, og nettopp 
derfor håper vi at Bergen kommune vil møte oss både med forståelse og med større 
økonomisk støtte her (se utvikling av tilskudd fra kommunen, side 25).

Om ett år feirer Bergen Døvesenter 125 års jubileum, som en av byens eldste 
frivillige organisasjoner. Da blir det sikkert større satsing i døvehistoriens og døve-
kulturens ånd!

Rune Anda
daglig leder

Husk å ta med denne årsmeldingen til årsmøtet! 
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1  Bergen Døvesenter
2003 var det andre året den nye organisasjonsmodellen 
var tatt i bruk. Vi hadde daglig leder ansatt på heltid. Vi er 
kommet godt i gang med å skape nytt liv til den virksom-
heten som vi i 123 år har drevet til beste for døve i Bergen 
og omegn. Mange var spent på hvordan det skulle bli med 
et Døvesenter, daglig leder, og ett styre - men vi synes vi 
har gitt svaret gjennom praktisk arbeid. Vi har valgt den 
rette kursen. Nå er det bare å jobbe energisk videre for å 
bli et stadig bedre senter for våre brukere. For selv om vi 
er kommet godt i gang er det langt igjen før vi kan si oss 
fornøyd med alt. Heldigvis, for det betyr at det fortsatt er 
behov for din og min innsats i det videre arbeidet.

Vi vil minne om døvesenterets formål og tiltak slik det 
er sitert i vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet 15. mars 
2003:

§ 1. Formål     

Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å kjempe 
for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øv-
rige som bor i Bergens-regionen. – Som døve regnes også 
sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig 
alder.

Virksomheten i senteret er i hovedsak basert på tegnspråk 
og tegn-støttet kommunikasjon.
 
§ 2. Tiltak

For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig 
følge nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta 
kontakt med myndighetene når noe bør rettes på eller døves 
rettigheter er truet.

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2003 

Senterstyret 2003, bak fra venstre: Rune Anda (daglig leder), Erling 
Buanes (eiendomsleder), Kjetil Høgestøl (kulturleder), Sunniva L. 
Vik (2. varamedlem), Harry Ellingsen (1. varamedlem). Foran fra 
venstre: Gunn Kristin Selstad (nestleder), Toralf Ringsø (styreleder), 
Ellen Østrem (styremedlem).

Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang 
til å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, 
og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede kulturelle akti-
viteter.

Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper for 
spesielle oppgaver/tiltak.

2  Medlemstallet
Det var registrert 293 medlemmer i døvesenteret pr 31. 
desember 2003. Dette er en økning på 4 medlemmer i 
forhold til året før. 5 av medlemmene er æresmedlemmer. 
Følgende medlemmer har gått bort siden årsmøtet i fjor: 
Birger Breiteig (æresmedlem), Hans W. Larsen, Sverre 
Bjørø, Klara Danielsen og Torbjørn Solhaug.

Medlemsfordeler
Det lønner seg å være medlem, idet man i tillegg til gratis 
medlemsblad kan ha nytte av ulike tilbud:
    *  Halv pris på ulike arrangementer i døvesenteret.
    *  Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesente-

ret.
    *  Halv pris på opphold på feriehjemmet Risperlen.
    *  Ofte støtte til deltakelse på utflukter o.a.
    *  Rimelig deltakeravgift på kurs.
    *  ”Klippekort” når du kjøper middag i døvesenteret  (kr 

60 pr. porsjon, hver 6. middag gratis)
    *  Døves Tidsskrift inkludert i medlemskapet
    *  Medlemskort til ungdomsklubben og idrettsklubben 
Du blir medeier i et flott døvesenter og et fint feriehjem, 
men aller viktigst:
   * Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre sam-

funn for døve.
   * Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døve-

senter. 
   * Og du blir automatisk medlem av Norges Døvefor-

bund. 

Bildet er fra døvesenterets årsmøte 15. mars 2003.
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(2004: Nytt kontingentsystem blir innført. Bankgiroene 
kommer kun fra Norges Døveforbund og alle skal betale med-
lemskontingenent dit. Døvesenteret får sin del av kontingent 
etterpå, fra Norges Døveforbund. I Bergen Døvesenter blir 
det slik at Døves Idrettsklubb skal få kr 50 for hvert medlem, 
etter vedtak både på døvesenterets årsmøte og idrettsklub-
bens årsmøte. Det var også meningen at Døves Ungdomsklubb 
skulle få kr 50 for hvert medlem under 30 år.)

Medlemsutvikling:

1970: 309 medlemmer
1975: 294
1980: 365
1985: 420
1990: 326
1995: 344
2000: 238
2003: 293

Ikke krav om medlemskap

Den nye organisasjonsmodellen til Bergen Døvesenter 
har gjort en rekke gode og, etter vår mening,  fornuftige 
forbedringer. Blant annet kreves det ikke medlemskap 
for å komme til døvesenteret, eller å ta del i program og 
aktiviteter som tilbys i huset. Hvem som helst kan delta i 
alt mulig, både døve og hørende (unntatt årsmøte, der det 
kun er adgang for medlemmer). Man bestemmer selv om 
man vil bli medlem, og få del i de godene medlemskapet 
gir (medlemsfordeler, se over), samt å delta aktivt i idretts-
klubbens program.

3 Styrets arbeid
Døvesenterets styre har bestått av følgende:
Styreleder: Toralf Ringsø
Nestleder: Gunn Kristin Selstad
Styremedl.: Kjetil Høgestøl (kulturleder)
      Erling Buanes (eiendomsleder)
      Ellen Østrem
1. varamedlem:  Harry Ellingsen
2. varamedlem:  Sunniva L. Vik

Daglig leder har fungert som sekretær for styret.

4  Personalet
Rune Anda har arbeidet i 100% stilling som daglig leder. 
Han begynte mandag 3. mars 2003.

Thora Gåsland har arbeidet i 50% stilling som 
kontorfullmektig/tolk.

Ellen Due var fra og med 11. august engasjert i 80% 
stilling som kulturmedarbeider. Hennes arbeidsområder 
var: Barn, ungdom, kultur og idrett. Døves Idrettsklubb 
dekket 20% av stillingen.

(2004: Ellen sa opp jobben før 01.02.2004 (bildet under). Det 
blir vanskelig å avertere stillingen på nytt da døvesenteret 
ikke har lyktes i å få økt tilskudd fra Bergen kommune for 
2004. Men senterstyret er innstilt på å finne løsninger slik 
at vi likevel kan engasjere en kulturmedarbeider en eller to 
dager i uken.)

Styret har i 2003 hatt 9 styremøter og behandlet 173 
saker (derav før årsmøtet i fjor: 3 styremøter og 38 saker).  
Samarbeidet i styret har fungert svært godt.

Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Erling Buanes 
som leder og med disse medlemmene: Harry Ellingsen, 
Helge Herland, Anne Folland, Anlaug Sørhaug, samt Arvid 
Støyva (feriehjemmet).  De har hatt en veiledende rolle i 
forhold til senterstyret og kommet med forslag til det som 
bør gjøres av vedlikehold og annet arbeid i huset.

På samme måte har senterstyret oppnevnt kulturstyre, 
med Kjetil Høgestøl som leder og med Sigrun Ekerhovd, 
Heidi Dyrøy og Martin Skinnes som medlemmer.

Daglig leder har fungert som sekretær både for eien-
domsstyret og kulturstyret. Kulturmedarbeideren overtok 
sekretærfunksjon i kulturstyret fra og med 11 august. 

Medlemsmøter:
27. mars: Innkomne forslag fra døvesenteret til NDFs 

landsmøte.
8. mai: Innkomne forslag fra andre til NDFs landsmøte, 

Medlemmenes Interessefond, og oppklaring på to spørsmål 
fra årsmøtet 13. mars.

5. juni: Rapport fra NDFs landsmøte.
18. september: Jubileumsåret 2005

Ekstraordinært årsmøte
18. september: Medlemskontingent 2004. 
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6  Lovkomiteen
På årsmøtet i fjor ble det vedtatt ny lov for Bergen Dø-
vesenter. Som ny lovkomité ble valgt Thorbjørn Johan 
Sander, Ingunn Storlykken Herland og Gunnar Hansen. 
Det har ikke vært noen oppgaver for komiteen siste år, men 
det har vært en del diskusjon i forbindelse med den nye 
kontingent-ordningen i NDF. Vi vil se hvordan ordningen 
fungerer, så foreløpig endrer vi ikke på vår lov. Fungerer 
ordningen bra, vil vi ta opp forslag om å tilpasse vår lov 
til NDFs kontingent-ordning.

Statsautorisert revisor Kjell Zahl og døvesenterets regnskapsfører, 
Asle Karlsen, kontrollerer regnskapene januar 2004.

Kåre Nyheim har jobbet ca 25% stilling som renhol-
der.

Thorbjørn Johan Sander har jobbet 25% stilling som 
sekretær for ”Arbeidsgruppen for opprettelse av Rådgiv-
ningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen”.

Mona de Lange vært kantineansvarlig om tirsdagene, 
både under pensjonisttreff og dagsenteret.

Vibeke Flatemo har vært kokk og tilberedt middag de 
tirsdagene det har vært pensjonist treff og hver torsdag 
ettermiddag. Tilbudet med middagsservering har vært 
meget populært.

Asle Karlsen har vært knyttet til administrasjonen som 
regnskapsfører. Ellers har administrasjonen nytt godt av 
frivillige tjenester fra Egil Johansen med hjelp til mange 
dataspørsmål, - og fra Skjalg Iversen med utsendingen av 
Budstikken. Han har også hjulpet til med å fotografere og 
filme i forbindelse med arrangementer.

Samarbeidet blant de ansatte har vært preget av godt miljø 
og godt humør!

Nye kontortider fra august 2003 ble som følger:
     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

5  Revisorer
Døvesenteret er svært heldig som har en dyktig statsautori-
sert revisor, Kjell Zahl. Han behersker tegnspråk, og i til-
legg til å revidere regnskapene har han bidratt med verdifull 
kunnskap når vi har bedt om råd. Det er heller ikke mulig 
å finne en revisor i hele verden som gjør revisjonsarbeidet 
billigere enn Kjell!

Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva 
som varabilagsrevisor.

Hver gang Budstikken skal ut, får vi hjelp av Skjalg Iversen. Han 
setter sidene sammen, stifter, kleber på adresselapper og porto. (Fra 
og med 2004 skal vi ikke sette på frimerker. Vi leverer bladene til 
Postkontor og betaler porto for reell vekt og antall eksemplarer.

7 ”Budstikken”
Foreningens medlemsblad ”Budstikken” kom ut med 11 
nummer i 2003. 

Thorbjørn Johan Sander har vært redaktør for bladet fram 
til april. Fra og med mai-nummeret overtok den nyansatte 
daglig leder funksjon som bladets redaktør.

Budstikken sendes ut til alle medlemmer + noen abon-
nenter, samt til døveforeninger i landet + andre forbindelser. 
Senterstyret vedtok i desember 2003 at alle som ønsker det 
(medlem eller ikke medlem), kan få Budstikken gratis over 
e-post som PDF-fil, og at bladet legges ut på hjemmesi-
den. Pr. 31.12.2003 er det registrert 86 e-post mottakere. 
Døvesenteret har også et annet informasjonsmedium som 
oppdateres nesten hver dag: http://www.bgds.no

(2004: Medlemmene vil fortsette å motta Budstikken pr. van-
lig post. Vi håper noen vil gi beskjed om at det er nok bare å 
sende bladet over e-post, så kan vi redusere antall "trykte" 
eksemplarer.  Fra og med 2004 vil det koste kr 200 for de 
som ønsker å abonnere på bladet (altså ikke-medlemmer, som 
ønsker å få bladet tilsendt pr. vanlig post. - Mens det er gratis 
for dem å få det over e-post.

I tillegg til kunngjøring/terminliste i Budstikken, prøver vi 
hver dag å oppdatere terminlisten på hjemmesiden. Vi håper 
på alles hjelp til å rette på eventuelle feil, eller gi beskjed om 
noe er glemt. Her er det viktig at vi hjelper hverandre så det 
ikke blir uheldige ”program-kollisjoner”.)
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8  Eiendommene
Eiendomsstyret har bestått av Erling Buanes (leder), Harry 
Ellingsen, Helge Herland, Anne Folland og Anlaug Sør-
haug, samt Arvid Støyva som kontaktperson for feriehjem-
met Risperlen. De har hatt 3 møter i 2003.

Arbeidet med å brannsikre huset ble videreført også i 2003, 
og styret har tatt sikte på å bli ferdig med alt brannvesenet 
har krevd utført. Men det er noe igjen, så vi håper alt blir 
ferdiggjort innen sommeren 2004. Brannforebyggende ar-
beid har kostet oss mange penger, men var helt nødvendig 
for fortsatt å ha et forsamlingslokale. Vi har ellers gjennom-
ført brannøvelse, med godt resultat: Alle ble evakuert på 3 
minutter! Og under falsk alarm en onsdag i desember ble 
alle døvblinde som var i 1. etasje, evakuert hurtig, sammen 
med sine ledsagere!

Kjellerstuene 

har fått 6 nye stoler i ”spisestuen”, så nå er det plass til 30 
ved de runde bordene.

I første etasje 

Åkle laget av tidligere medlem, Ingrid Jacobsen (døde høs-
ten 2002) ble kjøpt for kr 10.000. Kvinneklubben spleiset 
50%, er hengt opp i hallen. (Se bildet nede til høyre.)

Stor-lerretet bak scenen er flyttet nærmere publikum. Nå 
kan man velge om man vil se overhead-/videokanon-bilder 
på lerretet eller på den hvite veggen bak scenen.

Bak kjøkkenet ble lagerrommet total forandret ved hjelp 
av en dugnadsgjeng, og det er kjøpt inn nye lagerhyller. 
Der er det blitt mye mer praktisk å ha diverse utstyr som 
tallerkner, glass og andre ting.

Og så er det satt opp ny og oversiktlig oppslagstavle i 
gangen.

Av nye ting som er kjøpt inn er blant annet: 
Regulerbar talerstol (egentlig dirigentbord), Bærbar-PC, 25 
bord til storsalen (de kom dagen før 17. mai), 5 babysto-

ler fra IKEA, trillebord til kjøkkenet, kokken Vibeke fikk 
både forkle og nye arbeidssko, fargekopimaskin på kontoret 
(leasing), scenelys m.m.

I andre etasje 

Nytt lerret til styrerommet.

I tredje etasje 

er hele etasjen utleid (og det har det vært siden 1986, først 
ca 70% av etasjen, og senere 100%).

Kommentarer:  
Teleslyngeanlegg monteres i kjeller, storsalen og styrerom 
i januar/februar 2004. 

Eiendomsleder Erling Buanes har gjort en fantastisk jobb 
med å holde oppsyn med huset gjennom hele året. Han har 
vært der nesten hver eneste dag, også i forbindelse med 
utleie om helgene. Styret ønsker ellers å rette en spesiell 
takk til Sverre Johansen for en enestående innsats med 
forskjellig snekkerarbeid i huset gjennom året. Vi er heldige 
som har en så sprek og flink pensjonist.

Utvendig maling

Det er på tide å friske opp huset, bl.a. med utvendig maling. 
Vi håper å få det gjort innen Bergen Døvesenter feirer 125 
års jubileum i 2005. I juni 2003 søkte vi Norsk kultur-
minnefond om støtte på kr 580.000 til utvendig maling + 
diverse. I annonsen deres het det blant annet: ”Eier du et 
kulturminne? Nå kan du søke midler fra det nyopprettede 
Kulturminnefondet. Fondet skal dele ut fem millioner kr 
i år. Midlene kan i utgangspunktet tildeles alle kategorier 
kulturminner og kulturmiljøer på land og under vann og 
flytende fartøyer. Kulturminnefondets styre vil legge vekt 
på å støtte prosjekter som er rettet mot allmennheten og 
lokal samfunn, og prosjekter som kan bidra til verdiskap-
ning.”

Etter å ha lest retningslinjene, mente vi at annonsen 
var skreddersydd til døvesenterets formål. Men det kom 
avslag, med den begrunnelse: ”Deres søknad oppfylte 
ikke kriteriene i retningslinjer for tildeling av midler.” I 
brevet står det at vedtaket kan påklages til Miljøvernde-
partementet, og det har vi gjort. (Svar på klagen kommer 

Bildet er fra branninspeksjon 5. mai 2003. Han er fornøyd med det 
døvesenteret har gjort. Nå er det bare noen få ting som må ordnes 
før alle kravspesifikasjoner fra "Branndokumentasjon & Sikring AS" 
er gjennomført. På to-tre år har vi brukt ca halv million kroner på 
brannsikringsarbeidet.
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i 2004.) I søknadsbeløpet (kr 580.000) forelå et anbud fra 
et malerfirma i Bergen på kr 440.000 for stillas, skraping, 
grunning, maling (3 forskjellige farger), inkl. moms. (I 
1997 lånte vi kr 500.000 til utvendig maling av huset. Pr. 
01.01.2004 er det ca kr 200.000 igjen av lånet.)

Leietakere

Vi har faste leietakere i Kirkens SOS, Kontaktklubben for 
døvblinde og Norsk Døvehistorisk Selskap.  Dette er greie 
leietakere som vi er svært glade for å ha i huset. I romjulen 
flyttet Kontaktklubben for døvblinde til hjørnekontoret, som 
tidligere var brukt av barne- og ungdomssekretæren. Ellers 
har utleie til brylluper og andre store dager vært omtrent 
på samme nivå som i 2002.  Medlemmer av Døvesenteret 
får leie lokaler til medlemspris. 

(2004: Norsk Døvehistorisk Selskaps kontor flyttet i januar til 
tidligere kontor for Kontaktklubben for døvblinde.)

Leie av lokaler

Lokaler i døvesenteret 2003 fredager og lørdager
(Hvis både storsalen og kjellerlokalene leies ut alle fredager og 
lørdager i året, ville det bli tilsammen 208 utleiekvelder - altså 52 
uker x 2 kvelder x 2 etasjer = 208)

Årsprognose utarbeidet i august 2003:

Utleie til ikke-medlemmer 40

Utleie til medlemmer 12

Total strømforbruk i 2003: 109.196 kWh

Eiendomsstyret satte opp prisen på leie av lokaler, først 
for ikke-medlemmer fra 01.05.2003 og så for medlem-
mer fra 01.09.2003. Prisoversikten kan man finne på 
www.bgds.no.

(2004: Vi har tilbudt miljøbasen på Hunstad skole til å bruke 
døvesenterets lokaler med ulike spill uten at det koster dem 
noe. Betingelsen er at de ansvarlige voksne er med og passer 
på barna. Vi håper tilbudet faller i smak og at vi får oppleve 
å se mange barn og ungdom i huset etter hvert. Ellers er ulike 
arrangementer på trappene!

Likeså har vi tilbudt Hordaland fylkeslag av Hørselshem-
medes Landsforbund og deres lokallag i fylket å låne døve-
senterets lokaler når det måtte passe, vederlagsfritt. De takket 
for tilbudet, og har begynt å holde sine møter i huset.

19.-23. april blir det arrangert Nordisk Ungdomsuke i 
døvesenteret, med Bjørkåsen skole som arrangør.

I terminlisten på døvesenterets hjemmeside (www.bgds.no) 
er det lagt inn opplysninger om lokalene er ledig eller ikke, 
etter ønske på seminaret 11.-14. desember 2003. Der er også 
satt inn utleiekode som forteller om kontrakten er underteg-
net, om depositum er betalt osv.)

Lokalene har naturligvis vært opptatt til eget brukt langt 
flere ganger enn oppgitt her – idet søndag, mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag ikke er tatt med. Og da er lokalene i bruk 
hver eneste dag bortsett fra om søndagene:

Mandager til tegnspråkkurs, dramakurs.
Tirsdager til pensjonisttreff/dagsenter, iblant til tegn-

språkkurs og styremøter.
Onsdager til dagsenter for døvblinde.
Torsdager er hovedåpningskveld for alle, med ulike 

program.
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Feriehjemmet ”Risperlen” 

på Veland i Lindås har hatt Arvid Støyva som kontaktperson 
til eiendomsstyret. Også i 2003 var det en del besøk. Det 
var helst de samme personene som besøkte feriehjemmet 
en gang i blant. Overnattingsgjester var det ikke så mange 
av.  

Som vanlig var det andakt på ”Risperlen” langfredag 
(denne gangen ved døvekapellan Tom S. Tomren). Gudrun 
Boge Karlsen var også med og bidro under andakten. Ung-
domsklubben har hatt noen helger på feriehjemmet sammen 
med elever på Bjørkåsen skole. Lite utleievirksomhet i 
2003. Fra og med høsten 2003 er det daglig leder som står 
for utleie av feriehjemmet. Det er skiftet nye vinduer på 
Naustet. 

Feriehjemmet var billig i drift i 2003, men det er et stort 
behov for skikkelig vedlikehold og investeringer. Etter 
vedtak i eiendomsstyret og senterstyret samt informasjon 
i Budstikken ble en takstmann bestilt for å gå gjennom 
feriehjemmets tilstand. 

4. juli 2003 hadde feriehjemmet besøk av branninspektør fra 
Forebyggende avdeling, Brannvern, Lindås kommune. 

(2004: Verdi- og lånetakst med tilstandsrapport og kost-
nadsoverslag på rehabilitering fra en takstmann forteller at 
eiendommen Risperlen er verdt 2 millioner kroner. Det nevnes 
også at det er nødvendig å forbedre de to husene for minst kr 
360.000 kroner. Det blir drøftet på møter hva man skal gjøre 
med feriehjemmet Risperlen.)

Veiledningsdokument

Utarbeidet av

Bergen Døvesenter - Bergen Hørselslag
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund

Hordaland Døves Fylkeslag

Tilgjengelighet
for hørselshemmede

i Hordaland

11.02.2004

Dokumentet tilgjengelig 16. mars!
Veiledningsdokumentet "Tilgjengelig for hørselshemmede i 
Hordaland" er et resultat av et samarbeid mellom Bergen Døve-
senter, Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund, 
Bergen Hørselslag og Hordaland Døves Fylkeslag.

Dokumentet er ment som et hjelpehefte for dem som har ansvar 
for å tilrettelegge forholdene for hørselshemmede innbyggere i 
Bergen kommune og Hordaland fylke. 

Last ned dokumentet på www.bgds.no (fra 16. mars 2004)

Besøkstall på Risperlen 

2002:   2003:
Langfredag 44 personer Langfredag 44 pers.
9. mai 6  Påsken 5  pers.
7-9. juni 2 familier 10.-11. mai 13 speidere
29/6-2/7 3  8. juni 3 pers.
14. juli 8  19. juli 4 pers.
4. august 9  24. juli 3 pers.
8. august 1  30. august 4 pers.
11. august 10  19.-21. sept. 14 pers.
25. august 3  Helg i okt. 17 pers.
5-6. oktober 9  (Bjørkåsen)

Regnskap for feriehjemmet Risperlen 
vil bli lagt fram på årsmøtet.
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9  Kulturarbeidet
Kulturstyret har bestått av: Kjetil Høgestøl (leder), Sigrun 
Ekerhovd, Heidi Dyrøy og Martin Skinnes. Det må nevnes 
at mange andre også har bidratt til kulturaktiviteter i tillegg 
til kulturstyret. De har hatt 3 møter i 2003.

Torsdagene har også i 2003 vært den store foreningskvel-
den.  Suksessen med middagsservering (bildet) fra kl.16  
ble videreført og det har vært mellom 30 og 40 spisegjester 
hver gang. Nytt fra høsten 2003 var tilbud på ”klippekort” 
for medlemmer, der hvert 6. middag er gratis. Det har 
også – som i alle år – vært kveldsservering med kaffe og 
vafler om torsdagene der flere medlemmer serverte etter 
tur. Noen torsdager før sommeren hadde vi barneklubb 
kl.18-20 i forbindelse med foredrag, og det har vært åpne 
kjellerlokaler for ungdom der spesielt internettkafeen har 
vært mye besøkt. Internettkafeen ble i august flyttet til 
aktivitetslokalet i 1. etasje. 

I hallen har det vært fast info-TV der program og aktiviteter 
i tiden framover ble annonsert.

Norges Døveforbunds kulturpris 2003 til Harry Ellingsen

Det varierer med middagsbesøk i døvesenteret. Noen ganger er det 
20, andre ganger er det 60-70 personer. Det er kokken Vibeke som 
lager middag annenhver tirsdag og hver torsdag.

For sitt mangeårige innsats som frivillig kjøkkenhjelp i 
døvesenteret, fikk Harry Ellingsen tildelt Norges Døve-
forbunds kulturpris under Døves kulturdager i Trondheim 
25. oktober 2003.

(2004: Middagsservering forsøkes økt fra kl 16-17 til kl. 16-18, 
med middag klar for 50 gjester istedenfor 30.)

I forkant av foredragene har det i vinter vært ”Nyhetskvar-
ter” v/Thorbjørn Johan Sander, og senere noen minutter 
med ”Verdt å vite” ved daglig leder. 

Foredragstema 2003:

Tvilling-skole Rektor Marit Dalbye
Tvangsekteskap, en norsk tradisjon?
      Thorbjørn Johan Sander
Mot en ny grunnskoleopplæring for døve?
      Sissel Grønlie og Ellinor Hjelmervik
Informasjon om arbeidstilbud for døve
      Siri Johannessen og Per C. Ejanowski
Reiserapport fra Palestina
      Toralf M. Ringsø

Selv om det var en lørdag, var det likevel mer enn 50 som møtte i 
døvesenteret for å "høre på" den døve engelskmannen Paddy Ladd 
22. mars 2003 fra kl.12 til 15! Han holdt også forelesning på Uni-
versitetet dagen før.

Døvekultur – mangfold og fellesskap
      Paddy Ladd  fra England (bildet)
Døvesenterets hjemmeside på internett
      Rune Anda m/debatt

Brannsikring Magnus J. Eilertsen (bildet)
Tolketjenesten i Hordaland
      Tolketjenesten
Rapport fra NDFs landsmøte
      Kjetil Høgestøl og Rune Anda
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Eksamen og karakterer
      Edvard Rundhaug
Rådgivningskontor for hørselshemmede
      Thorbjørn Johan Sander
Lynkurs i huske-teknikk
      Rune Anda
Myter om døve Thorbjørn Johan Sander
Alternativ behandling
      Benedicte Kahrs

Kroppsspråk Ingunn Hagen (bildet)

Vin og vinsmaking
      Øystein Kalvenes Ellingsen (bildet)
Tegnspråkmateriell og tegnordbok
      Torill Ringsø
Ungdomsleir i Canada
      Ellen Østrem

Noen torsdager ordnet vi med barnepasser, men det viste 
seg å være umulig å si på forhånd om det kommer foreldre 
med barn eller ei. Et par ganger hyret vi barnepass selv 
om det ikke kom noen barn, noen ganger var det et par-tre 
barn. Vi får se hvordan det blir i 2004, om det er behov for 
barneklubb om torsdagene.

Ellers har medlemmer som sto oppført på serveringslis-
ten stilt opp og hjulpet til med å selge kaffe og vafler om 
torsdagene. 

(2004: Vi vil prøve å ”ta det med ro” med temaer, og få inn 
noen torsdager fri for temaer. Man ønsker også bedre utvalg 
på salg av varer fra ”disken” på kjøkkenet om torsdagene, jfr. 
seminar om bord på MS Jupiter, desember 2003)

10 Arrangementer

a) Dagsenter. Etter forslag fra Pensjonistgruppens styre 
på døvesenterets årsmøte 15. mars 2003 ble man enige 
om å gjennomføre et forsøk med dagsenter de tirsdagene 
det ikke er pensjonisttreff. Dagsenter ble da åpnet tirsdag 
29. april kl. 11.00 av lederen i Pensjonistgruppen Annlaug 
Koppen (bildet). Mona de Lange har stått for servering 
hver gang dagsenter var åpent. Det har variert med besøk, 
fra ca 10 personer til ca 70 personer, men med 15 i snitt. 
Ved årets slutt viste dagsenterets regnskap et underskudd 
på ca kr 12.000. 

(2004: Senterstyret har på sitt siste møte i desember bestemt 
at drift av dagsenter skal fortsette i hele 2004.)

b) Cowboy-fest lørdag 8. mars 2003 ble en spennende 
kveld, der noen kledde på seg cowboy-antrekk. Noen av 
deltakerne kom fra Trondheim og Oslo.

c) Babytreff (bildet) for døve foreldre med småbarn: Sam-
tidig med at det var pensjonisttreff i storsalen kl. 11-14, var 
det på vårparten babytreff i kjellerlokalene. Disse treffene 
ble senere flyttet til døvekirkens lokaler.

Dagsenter åpnet av Annlaug Koppen 29. april 2003.

Dagsenter 29. april 2003.
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g) Hippiefest 10. mai 2003
samlet hele 50 deltakere, de fleste av dem ikledd ”hippie-
klær”! Det er ønske om å gjenta suksessen.

d) Dataparty 5.-6. april 2003

Kulturstyret arrangerte Dataparty i storsalen 5.-6. april 
2003.

e) Langfredagstur til Risperlen 18. april 2003

Andakt på feriehjemmet Risperlen på langfredag er en lang 
tradisjon, som begynte med døveprest Hammer for over 30 
år siden. Denne gangen var det Tom S. Tomren som holdt 
andakt, godt hjulpet av Gudrun Boge Karlsen. Mer enn 30 
møtte fram og været var strålende.

f) 1. mai-arrangement
1. mai var det dramagruppen som sto for servering fra kl. 
10 til kl. 14. Som vanlig var storsalen nesten fullt (bildet 
under).

h) 17. mai-arrangement
17. mai var en stor dag med fullt hus og praktfullt vær.  
Dramagruppen sto for serveringen. De fikk hjelp av kultur-
styret til å ta seg av leker  (bildet over) og underholdning for 
barn.  Toralf Ringsø holdt tale for dagen. En god bergensk 
søttendes feiring!

i) 7-fjellstur 25. mai 2003
Etter initiativ fra Kjetil Høgestøl i kulturstyret samlet en del 
døve til den tradisjonelle 7-fjellsturen siste søndag i mai. 

j) Sommerbord torsdag 19. juni 2003. Vi dekket på bord 
inne og grillet ute under en paviljon i pøsende regnvær, med 
salat og annen deilig tilbehør. Den kvelden var det utlod-
ning på 2 gratis billetter til fotballkampen Brann-Tromsø 
på Stadion 29. juni. De som vant var: Sigrun Ekerhovd og 
broren Jan Helge Ekerhovd!

k) Hjemmeside
Høsten 2003 var det hjemmesidekonkurranse der formålet 
var å komme med forslag til ny layout for Bergen Døvesen-
ters hjemmeside www.bgds.no. Bjørn Johnsen laget et pent 
forslag, som nå er tatt i bruk fra og med januar 2004.

Dramagruppen hadde også ansvaret for 17. mai-servering, mens 
kulturstyret tok seg av leker for barn.

Klement Våge var med på moroa 17. mai.
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l) Døvestevne i Innvik 29.-31. august 2003 n) Døves Dag-aksjon 27. september 2003
I forkant av Døves Dag (se bidet nede til venstre) deltok 
Sigrun Ekerhovd, Vibeke Varn Flatemo og Ellen Due på 
NDFs ”Døves Dag”-seminar 12.-13. september. Dette la 
grunnlaget for innhold i Døves Dag-aksjon på Torgal-
menningen i Bergen lørdag 27. september. Der var også 
kulturstyret med og bidro med informasjon om døvesaken 
til allmenheten, sammen med kulturmedarbeideren og nest-
leder i døvesenteret. Det ble delt ut siste nummer av Døves 
Tidsskrift, håndalfabet-kort, salg av T-skjorte, loddsalg osv. 
Om kvelden var det Døves Dag-fest i døvesenteret.

o) Spillekveld i storsalen 16. oktober 2003 var et forsøk 
på å gjøre storsalen til en helaftens moro med ulike spill. 
Dette er kanskje noe kulturstyret vil prøve å tilrettelegge 
de torsdagene det ikke er temakveld i døvesenteret.

p) Døves Kulturdager i Trondheim 
24.-26. oktober 2003
Dramagruppen var samlet i døvesenteret hver uke nesten 
hele året, fra januar til oktober. Det ble øvd på stykket 
”Husvertinnen er forsvunnet!”. For å bidra med mest mulig 
av inntekter til dekning av gruppens deltakelse under døves 
kulturdager i Trondheim, sto dramagruppen for servering i 
døvesenteret 1. mai, 17. mai og festen i forbindelse med Dø-
ves Dag i september. Stykket ble vist under generalprøven i 
døvesenteret torsdag 23. oktober, under Døves kulturdager 
i Trondheim lørdag 25. oktober, og under teaterkveld på 
Hunstad skole mandag 1. desember. En flott forestilling!

Barneteater med elevene fra Hunstad skole ble støttet 
økonomisk ved deltakelse under Døves Kulturdager i 
Trondheim, og der fikk de publikums pris for framførel-
sen! Elevene viste også forestillingen ”Lena, 15 år” under 
døvesenterets arrangement ”Teaterkveld med cafe” på 
Hunstad skole mandag 1. desember.

Fotoutstilling
Kurt Oksnes deltok i fotoutstilling under Døves kulturdager 
i Trondheim. (Et av bildene sto i Budstikken desember 
2003.)

Man kan vel si at det var uvanlig mange som deltok på 
døvestevnet i 2003. Omtrent 60 deltakere! Stedet var 
Innvik, og tur til Brikdalsbreen ble det. Ellers var det mye 
underholdning og leker samt rikelig med sosialt samvær, 
som betyr mye i ethvert arrangement (for døve)! Leie av 
buss og sjåfør (Egil Johansen) ble muliggjort ved hjelp av 
støtte fra Fylkeslegen i Hordaland. Deltakerne betalte kun 
for oppholdet. Fjerntboende deltakere fikk dekket både 
reise og opphold fortrinnsvis av Fylkeslegen via Døves 
Fylkeslag. Representanter fra Bergen Døvesenter besto av 
Toralf Ringsø og Rune Anda, mens Gunn Kristin Selstad 
og Erling Buanes deltok på vegne av Hordaland Døves 
Fylkeslag.

m) Talentkonkurranse høsten 2003. Ideen om å gjen-
nomføre en talentkonkurranse for hørselshemmede 
ungdommer i alderen 16-20 år ble iverksatt i håp om å få 
flere unge til å aktivisere seg å på kulturfronten. Vinneren 
skulle få gratis reise og opphold i forbindelse med Døves 
kulturdager i Trondheim, samt kr 2.000 kontant. Kravet 
var at minst 10 meldte seg på til solo-opptreden, der de 
selv skulle bestemme type fremførsel: Pantomime, sang 
på tegnspråk, fortelle vitser eller noe annet. Det var kun 
påmeldt 3 deltakere. Noen mener at det ikke er mange 
som er klar for å opptre alene på scenen foran publikum. 
Talentkonkurransen er utsatt til 2004, og da kanskje med 
gruppeframførelser. 

Døves Dag-arrangement på Torgalmeningen 27. september.

Fra stykket "Husvertinnen er forsvunnet!"
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q) Halloween-fest 5. november 2003 og auksjon. Sammen med tidligere solgte lodder kom det 
inn over kr 41.000 denne gangen, og eiendomsstyret sa seg 
veldig fornøyd med resultatet. 

Basarkomiteen besto av: Harry Ellingsen, Helge Herland, 
Erling Buanes, Thora Gåsland, Dag Hafstad, Anne Fol-
land, Gunn Kristin Selstad, Kjetil Høgestøl og Anlaug 
Sørhaug.

s) Teaterkveld med cafè mandag 1. desember 2003 på 
Hunstad skole. Skolen lot oss få låne gymnastikksalen 
gratis til framvisning av de to teaterforestillingene ”Lena, 
15 år” og ”Husvertinnen er forsvunnet!”. Det var sendt ut 
innbydelse til ulike politiske partier, og noen fant seg tid 
til å komme (Venstre og Fremskrittspartiet). Etter salg av 
kaffe og kaker etc., samt inngangspenger (kr 30), deles 
overskuddet likt på dramagruppen til Hunstad skole og 
Bergen Døvesenter.

t) Juleverksted for barn torsdag 11. desember 2003 
samlet bare noen få småbarn. Tidligere gjennomførte vi 
juleverksted på en lørdag. 

u) Båttur til Newcastle 11.-14. desember 2003
Det var 2. gang Bergen Døvesenter gjennomførte utflukt 
utenlands samtidig som det ble gjennomført seminar om 
døvesenterets framtid. I desember 2002 var det båttur til 

Halloweenfest onsdag 5. november var det i kjellerlokalene 
i døvesenteret. Kulturmedarbeider Ellen Due la alt til rette 
i samarbeid med elevrådet på Hunstad skole.

r) Basar søndag 23. november 2003

Ingard Sørhaug med ”loddtrekningsmaskin” som han har brukt hvert 
år i forbindelse med basar i døvesenteret. 

I 2003 var det døvesenterets tur til å arrangere basar (an-
nethvert år er det Døves Menighet som har det). Formålet 
denne gangen var å skaffe inntekter til kjøp av nye stoler i 
storsalen. Basarsøndagen 23. november kom det mange til 
døvesenteret. Fra kl 16 til kl. 19.30 var det åresalg, loddsalg 

Over 70 døve og hørende tegnspråkkyndige reiste sammen til New-
castle 11.-14. desember 2003, arrangert av Bergen Døvesenter. Bildet 
er tatt fra øverste dekk (dekk 7) i full storm på vei hjem.

Dramagruppen har her nettopp vist "Husvertinnen har forsvunnet!", 1. des. 2003
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Danmark, mens det i desember 2003 ble båttur til England. 
Ca 70 deltok, derav 19 på seminar. Det ble tid til besøk i 
Sunderland Døvesenter, som mulig blir vårt samarbeids-
partner i forbindelse med jubileumsåret 2005. I Newcastle 
besøkte vi hotellet som blir NDFs landsmøtehotell i 2005. 
Det ser bra ut. Seminaret var ellers interessant og la ”pre-
misser” for det videre arbeidet i døvesenteret.

(2004: Bergen Døvesenter vil, i tråd med ønsket fra semi-
nardeltakerne, følge opp med nye OU-seminar/kurs også i 
slutten av året.)

v) Nyttårsaften 31. desember 2003: Om dagen markerte 
pensjonistgruppen at det var årets siste dag, som samtidig 
var en slags 30 års jubileum for starten på organisert arbeid 
for uføre og pensjonister i Bergen Døvesenter. Om kvelden 
var det fest for alle som ønsket sosialt samvær i det trygge 
miljøet vi har i døvesenteret, og ca 35 festglade venner 
samlet seg i kjellerstuene. Arrangementskomiteen besto 
av Harry Ellingsen, Åge Sørhaug, Tore Birkeland og Arvid 
Støyva. Det ble overskudd på kr 2.677,50, som skal gå til 
innkjøp av nye stoler til storsalen.

(2004: Det er planer om at jubileumskomiteen skal stå for 
nyttårsfeiring 31.12.2004 for å markere inngang til Bergen 
Døvesenters 125 års jubileumsår 2005.)

w) Andre arrangementer
I tillegg til ulike aktiviteter er det en gruppe som arrangerer 
”Døvetreff ” hver måned. De driver med forskjellige ak-
tivteter, som f.eks kinotur, restaurantbesøk, pubtur, kortere 
turerer, f eks til feriehjemmet, hyggekvelder i døvesente-
ret o.a. Et par-tre ganger i året har de ”Døvetreff ” i døve-
senteret i samarbeid med Kulturstyret. Alle er velkommen 
til å delta i ”Døvetreff ” sine arrangementer. 

(2004: Program for våren er klart og kan fåes ved å kontakte 
døvetreffkomiteen som i år består av Hilde Evensen, Anette 
Mortensen og Heidi Seltveit.)

x) Besøk i døvesenteret
Biskop Stålsett var på bispevisitas hos Døves Menighet. 
I den forbindelse besøkte han døvesenteret og ble vist 

11 Jubileumskomite

Jubileumskomiteen består av (sittende fra venstre) Edvard 
Rundhaug (leder) og Ingeborg Skaten. Stående fra venstre:  
Toralf Ringsø, Gunn Kristin Selstad, og Gøsta Rougnø. 
Daglig leder Rune Anda er også med. Komiteen har hatt et 
par møter i 2003. De har også besøkt et hotell i Newcastle 
der vi skal bo under NDFs landsmøte 2005, som vil gjen-
nomføres i forbindelse med Bergen Døvesenters 125 års 
jubileumsprogram.

(2004: Det er ventet større aktivitet i jubileumskomiteen med 
forberedelse og klargjøring av program i forbindelse med 
døvesenterets jubileumsår 2005.)

rundt i lokalene, samt hadde en kort samtale med styret 
på styrerommet.

Ansatte på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve hadde 
Blåtur i slutten av mai. Uten at de ansatte visste det, ble 
reiseruten deres blant annet lagt til døvesenteret, og der 
fikk de middag, dessert, kaffe og kaker. Det var også en 
slags utlodning der vinneren fikk utlevert to bøker som 
ble utgitt i forbindelse med Bergen Døvesenters 100 års 
jubileum i 1980.

Torsdag 10. juli fikk døvesenteret besøk av over ti døve 
fra USA, som var på rundreise i Skandinavia. Gunn Kristin 
Selstad viste rundt i døvesenteret.

Kulturstyret takker alle som har stilt opp for kulturstyret og 
døvesenteret  enten det er som foreleser, medhjelper under 
arrangement, styremedlemmer eller ansatte ved døvesente-
ret, og håper på fortsatt samme støtte også i 2004.

Museet i 2. etasje er populær for besøkende i døvesenteret, og spesielt 
for studenter, foreldre til døve barn og elever på tegnspråkkurs. Her 
er det Toralf med døvetolken Ingeborg som viste fram museet.

Festsalen i Holiday Inn Newcastle City, hotellet der vi skal bo i for-
bindelse med Norges Døveforbunds landsmøte 20.-22. mai 2005.
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12 Bergen Døvesenters 
representasjonsoppdrag
Fredag 23. mai 2003 var daglig leder med på heldags-semi-
nar på Bergen Airport Hotel. Tema: Prosjekt oppgaveløs-
ning og aktiv brukermedviskning. Formålet var å diskutere 
hvordan Hjelpemiddelsentralen kan bli bedre.

Tirsdag 20. mai 2003, tema: Fremtidens skole med bruker-
representanter fra ulike grupper. Bergen Døvesenter deltok 
med Klement Våge, Toralf Ringsø og Rune Anda.

Andre som deltok var: Hordaland foreldrelag for hørsels-
hemmede, Cochleaklubben, FAU, Hunstad skole samt VKS 
v/senterleder Jørgen Varden og John Sverre Fauske.

Norges Døveforbunds landsmøte 
i Stokmarknes 29. mai-1. juni:
     Toralf Ringsø, Kjetil Høgestøl og Rune Anda
     Varamedl.: Erling Jacobsen og Edvard Rundhaug

Generalforsamling Designtrykkeriet: Kjetil Høgestøl.

Ekstraordinær generalforsamling Døves Forlag: Thorbjørn 
J. Sander

Generalforsamling Åstveit Industrier
     Vi var påmeldt, men pga mangel på døvetolk meldte vi 
avbud samme dag.

Årsmøte i Funksjonshemmedes Studieforbund Hordaland 
22. april:
     Gunn Kristin Selstad med Kjetil Høgestøl som vara

Årsmøte i FFO Hordaland 22. mai:
     Kjetil Høgestøl og Ellen Østrem

Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg: 
     Gunn Kristin Selstad med Rune Anda som vara.

Brukermedvirkning på hjelpemiddelområdet 
(et prosjekt):  Rune Anda

Det tilgjengelige arkiv:
     Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda

Representant i Konows senterets styre:
     Toralf Ringsø og Gunn Kristin Selstad
     Vara: Ingunn S. Herland og Sunniva L. Vik

Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, 
helgetur til Øystese 22.-24. juni:
     Kulturmedarbeider Ellen Due

Bildet er fra diskusjonsmøte om "Framtidens skole" med represen-
tanter fra ulike brukergrupper, i døvesenteret 20. mai 2003.

13 Brukerrådet ved VKS
Brukerråd er en modell for å gi brukerne innflytelse ved 
kompetansesentrene. 3 av våre kompetansesentre (Møller, 
Nedre Gausen og Vestlandet) prøver nå denne modellen. 
Bergen Døvesenter har i 2002 oppnevnt Thorbjørn J. Sander 
som representant i brukerrådet ved Vestlandet kompetanse-
senter (VKS), som omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane. Erling Jacobsen har vært vararepresentant.

I 2003 ble det holdt to landsomfattende seminarer for bru-
kerrådene, det første på Møller ks og det andre på Garder-
moen. Ved siden av disse seminarene har det vært heldags 
brukerrådsmøter på Eikelund. Andre døve i brukerrådet er 
Hanne Kvitvær (oppnevnt av Stavanger Døveforening) og 
en elevrepresentant fra Bjørkåsen.

Rådet har hatt så mange saker på sine møter at program-
met har vært sterkt presset. Veldig mange saker har vært 
diskutert, for det er for tiden mange ting som skjer, proble-
mer ved at elevtallet har minket sterkt de siste årene, om-
organiseringer, oppsigelser, økende integrering, spørsmål 
om å gi nye tilbud f.eks. i forbindelse med CI-barn.

Forsøket med brukerråd skulle avsluttes ved utgangen 
av året 2003, men forsøksperioden er blitt forlenget til ut 
første halvår 2004. 

14 Kommunalt 
rådgivningskontor
Bergen Døvesenter fikk prosjektmidler fra Helse og Reha-
bilitering for å arbeide med forberedelser til opprettelse av 
rådgivningskontor i Bergen kommune. Som prosjektleder 
ble oppnevnt Thorbjørn Johan Sander, som ble ansatt av 

Fra seminar om rådgivningskontor, 

på Bergen Airport Hotell 17. mars 2003.
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BDS i 25 % stilling. – I forbindelse med dette, ble det 
oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av Birger Johnsen, 
ASVO (leder), Thorbjørn Johan Sander, BDS (sekretær), 
Rune Anda, BDS, Unni J. Stenberg, Bergen Hørselslag, 
Norunn Kalvenes, Foreldrelaget for hørselshemmede, Guri 
Kaland Sværen, Døves menighet, Mary-Ann Grønås, syke-
pleier for døve, Tone Høylandskjær, Konows senter, Sissel 
Grønlie, Vestlandet kompetansesenter, Kari M. Haugland, 
Syns- og audiopedagogisk senter, Mona Machin, ASVO. 

Arbeidsgruppen har hatt en rekke møter og kontakten 
med kommunen førte til at det ble opprettet en referan-
segruppe hos byrådsavdelingen for helse og bydeler med 
førstekonsulent Tove S. Hanssen som leder. Thorbjørn J. 
Sander har representert BDS i denne gruppen, som ble 
ferdig med sin utredning i høst. Denne utredningen blir 
grunnlaget for kommunens videre behandling av saken.

Arbeidsgruppen har gjennomført et stort seminar for å 
få samordnet innsatsen best mulig, og senere et mindre 
seminar for å bli enige om hvilke kvalifikasjoner vi ønsker 
av daglig leder for rådgivnings-kontoret. Gruppen er blitt 
enig om at kontoret bør hete: Rådgivningskontor for hør-
selshemmede og døvblinde i Bergen.

Da BDS inviterte til politisk debatt før kommune-
/fylkestingsvalget i høst, var også rådgivnings-kontoret 
hovedsaken, og alle partiene uttrykte sterk støtte til pla-
nene.

Håpet om at kontoret kunne begynne i 2004 var dessverre 
urealistisk pga kommunens meget vanskelige økonomi, så 
det satses nå på en begynnelse i 2005.

Med godkjennelse fra NDF, er prosjektperioden forlenget 
med et halvt år, fram til juni 2004.01.08

Fra arbeidsgruppens møte i døvesenteret 12. september 2003.

Fra seminaret på Bergen Airport Scandic Hotell 2. oktober 2003

15 Døvetolkutdanning 
i Bergen 

I april ble ”Arbeidsgruppen for opprettelse av døvetolkut-
danningen i Bergen” opprettet, med Gunn Kristin Selstad 
som leder, og Lillian S. Eriksen, Thorbjørn J Sander og 
Rune Anda som medlemmer. Gruppen sendte blant annet 
et par brev til departementet, hadde møte med både VKS og 
Tolketjenesten, og tok opp saken med byens politikere og 
med fylkesordføreren. Saken ble også nevnt under politisk 
debatt i døvesenteret 28. august.

8. oktober kom den hyggelige meldingen om at det 
var satt opp døvetolkutdanning på Høgskolen i Bergen, i 
statsbudsjett for 2004. Nå er vi endelig kommet i mål med 
tilsvarende utdanning i Bergen som Trondheim og Oslo 
har hatt lenge!

Bergen Døvesenter har foreslått at Gunn Kristin Selstad 
blir brukernes representant i det videre arbeidet i forbin-
delse med døvetolkutdanningen.

Gunn Kristin Selstad, leder i "Arbeidsgruppen for opprettelse av 
døvetolkutdanningen i Bergen"

Melding på døvesenterets hjemmeside 
2. februar 2004::

Høgskolen i Bergen starter høsten 2004 opp 2 årig 
utdanning i tolk for døve, døvblinde og døvblitte

Høgskolen har valgt å konsentrere kreftene om at dette 
skal bli et godt studietilbud og tar derfor å ikke opp nye 
studenter til 60 sp tegnspråk i 2004. Høsten 2005 vil det 
igjen bli opptak til 60 sp tegnspråk. Hvor ofte det blir 
opptak til tolkeutdanningen er enda ikke avgjort, melder 
Bjørg Kristin Selvik fra HiB. 

Høgskolens studietilbud ble vedtatt av styret for Høg-
skolen i Bergen i desember 2003.

En av meldingene i avisene i forkant av kommunevalget:
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16 Kurs / seminar
a) Tegnspråkkurs:
Gunn Kristin Selstad og Hilde Hassum har vært tegnsprå-
kinstruktører i 2003. 

e) Tilgjengelighet for hørselshemmede 
i Bergen og Hordaland

b) Dramakurs:
Kristin Fuglås Våge, tidligere ansatt profesjonell skuespil-
ler hos Norsk Tegnspråkteater, var instruktør da dramagrup-
pen var samlet om mandagene fra januar til oktober 2003. 
Gruppen var aktiv på å samle inn penger til reise og opphold 
i forbindelse med Døves Kulturdager i Trondheim. 

c) Datakurs:
22.-24. august var det et avansert datakurs i døvesenteret, 
med Bjørn Johnsen som kursleder. 9 deltakere lærte å 
bruke dataprogrammet Adobe InDesign, som brukes på 
flere trykkeribedrifter, men også i foreninger og mange 
firmaer. Se bildet under.

d) Trimkurs:
Nils Johan Bjørø tok på seg ansvaret med å trimme eldre 
døve med jevne mellomrom. I 2004 blir det gjennomført i 
forbindelse med Dagsenter annenhver tirsdag.

Datakurs 22.-24. august, med 9 deltakere fra Bergen, Oslo og 
Stavanger.

Bildet viser de fleste av deltakerne på dramakurset, her fra 1. mai 
der de skaffet inntekter til gruppens reise til kulturdagene.

Bak fra venstre: Torger Maldal (Døves Fylkeslag), Agvald 
Ingvaldsen (Døves Fylkeslag), Trine Humblen Forsberg 
(Hordaland HLF), Gerd Dåvøy (Hordaland HLF), Gerd 
Hansen (Bergen Hørselslag), Unni J. Stenberg (Bergen 
Hørselslag), Ragna B. Langlo (Kommunalt råd for funk-
sjonshemmede), Rune Anda (Bergen Døvesenter), Harald 
Gåsland (Bergen Døvesenter), Bjørn Ruste (Bergen Dø-
vesenter), Erling Jacobsen (Bergen Døvesenter) og Er-
ling Buanes (Døves Fylkeslag). Foran fra venstre: Lillian 
Sætre Eriksen (Hordaland HLF), Toralf Ringsø (Bergen 
Døvesenter) og Gunn Kristin Selstad (Døves Fylkeslag). 
Foto: Tone Schulstock døvetolk). Ikke på bildet: Døvetolk 
fredag 19. september: Anita Hafstad og Tone Schulstock. 
Døvetolk lørdag 20. september: Anita Hafstad og Vibeke 
Mortensen. Skrivetolk fredag og lørdag: Lise Nergaard og 
Erik Haugom 

Vi tror det er første gang i historien at flere organisasjoner 
som har med hørselshemmede å gjøre, ble samlet for å 
diskutere felles mål. Det skjedde under et seminar 19.-20. 
september med deltakere fra følgende organisasjoner:
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund
Bergen Hørselslag
Hordaland Døves Fylkeslag 
Bergen Døvesenter

Ragna B. Langlo (til høyre) er leder i Kommunalt råd for funksjons-
hemmede i Bergen. Hun orienterte om rådets arbeid, her tolket av 
Tone Schulstock.
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Seminaret konsentrerte seg om ”Tilgjengelighet for 
hørselshemmede i Bergen og Hordaland”. Gruppearbeid 
førte til mange punkter der man påpeker mangler som bør 
rettes på slik at hørselshemmede innbyggere skal føle at 
tilgjengeligheten blir bedre. Det er meningen at vi skal 
utgi en brosjyre i løpet av 2004 som veiledning for alle 
som skal tilrettelegge forholdene for ulike folkegrupper/
funksjonshemmede.

Referat på www.bgds.no.

Antall hørselshemmede i Bergen kommune 
og Hordaland fylke
I forbindelse med arbeidet med et veiledningshefte ”Til-
gjengelighet for hørselshemmede”, har vi fått verdifull tall-
materiale av Høresentralen ved Haukeland Sykehus. De er 
basert på antall pasienter som er registrert tilsammen hos 
Høresentralen og hos Bergen Hørselsinstitutt, pr. 8. oktober 
2003. Her gjengir vi konkrete tall, fordelt i aldersgrupper. 
Tallet fra aldersgruppen 0-10 år virker ganske høy. Det 
store tallet for aldersgruppen under 10 år skyldes nok i ho-
vedsak skoleelever ved Bergensskolene som faller ut under 
screeningen som gjøres av audiografer fra BHI, evt. elever 
som er borte når man er på skolene og foretar screnningen. 
Disse elever blir innkalt til BHI for å få sjekket hørsel og 
de fleste har normale funn. Det er ikke tatt hensyn til grad 
av hørselstap eller bruk av høreapparat.

Alder:    Bergen kommune  Hordaland utenom Bergen  Hordaland total

00-10 år      8.380  1.768  10.148
11-20 år      2.889  720  3.609
21-30 år      1.159  479  1.638
31-40 år      1.182  837  2.019
41-50 år      1.504  1.328  2.832
51-60 år      2.117  1.784  3.901
61-70 år      2.899  2.106  5.005
71-80 år      3.873  2.589  6.462
81-90 år      1.894  1.135  3.029
91-100 år       170  57 227
Total         26.067  12.803  38.870

f) Swing-kurs:
14 personer deltok på Swing-kurs høsten 2003

g) Seminar: ”Visjoner mot år 2005”
11.-14. desember gjennomførte vi et seminar om bord på 
MS Jupiter. Det er ønske om lignende seminar hvert år. 
Poenget er å bistå med tanker og ideer om hvordan døve-
senteret skal drives i nær framtid, hva som var bra hittil og 
hva som ikke var bra og som bør rettes på. Meget givende 
seminar!

Referat på www.bgds.no

h) Arrangert av andre:

Kurs/seminar for ansatte i døveforeninger 
28.-29. mai v/Oslo Døveforening:
Rune Anda

Døves Dag-seminar 12.-13. september 
v/Norges Døveforbund:
Ellen Due, Sigrun Ekerhovd og Vibeke Varn Flatemo.

Organisasjonskurs 10.-12. oktober 
v/Norges Døveforbund:
Ellen Due, Sigrun Ekerhovd og Heidi Dyrøy

Likemannskurs 28.-30. november 
v/Norges Døveforbund :
Annlaug Koppen, Anne Berg samt Erling Buanes (som 
leder av NDFs Pensjonistseksjon)

Erling Buanes er ikke bare leder av NDFs Pensjonistseksjon, men 
også eiendomsleder i Bergen Døvesenter.

Swingkurs i døvesenteret, 

med instruktør fra Rock'n Rolfs Danseskole.
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17 Underavdelinger 
Døvesenteret har mange underavdelinger der det jobbes 
godt. 

Det har vært mye aktivitet for barn og ungdom med sko-
lemesterskap på ski på Ål og likeså i fotball og ellers har 
idrettsklubben vært meget aktiv i bowling. Idrettsklubben 
deltok med en representant (Dag Hafstad) på døvesente-
rets seminar ombord i MS Jupiter til England. DIK synes 
slike fellesdiskusjon og samarbeid om døvesenterets
fremtid er veldig flott. Vi diskuterte også jubileumsåret 
2005 der døvesenteret skal feire 125 års jubileum og 
idrettsklubben 100 års jubileum.

(2004: Det nye blir at idrettsklubben får kr 50 for hvert med-
lem av Bergen Døvesenter, og det vil si at alle medlemmer blir 
også idrettsklubbens medlemmer. Innad i klubben skal de ha 
egen kontingent for aktive idrettsutøvere. Døves Idrettsklubb 
blir 100 år i 2005, og i den forbindelse planlegges det store 
jubileumsprogram.)

c) Ungdomsklubben (stiftet 1963). Klubbens oppgaver ble 
i 2003 ivaretatt av daglig leder Rune Anda og kulturmedar-
beider. Ellen Østrem har vært fungerende leder for klubben. 
Hun organiserte weekendtur til feriehjemmet Risperlen og 
DUK spanderte pizza til ungdommene i forbindelse med 
et fotballstevne.

(2004: Styret mener det er uhyre viktig å åpne for ulike fritids-
tilbud for døve ungdommer. Derfor prøver vi å stramme inn 
utgifter for å gi plass til en kulturmedarbeider som skal jobbe 
for barn, ungdom, idrett og kultur. Vi håper at kommunen 
kan finne midler til en slik stilling, helst permanent.)

d) Pensjonistgruppen 

(Opprettet 12. april 1973)
har som før brukt tirsdagene som sine møtedager. De åpner 
møtene med kaffe og vafler, så er det forskjellige saker 
som diskuteres – etterpå er det tid for småprat, og som en

Leder:           Annlaug Koppen
Nestleder:     Helge Kjølleberg
Kasserer:      Norvald Eikenes
Sekretær:      Ingrid Kjølleberg
Styre-
medlemmer: Kristian Storedale
                    Skjalg Iversen
Varamedlem:Thorbjørn Johan 
                    Sander

Pensjonisttreff i mars 2003.

a) Kvinneklubben 

(Stiftet 13.10.1902) 
er over 101 år gammel. Klubben har hatt 6 samvær i kjel-
lerlokalene i døvesenteret i løpet av året. Under julekos i 
desember hadde klubben besøk av Bente Larsen, som stilte 
ut sine nydelige quilting-arbeider til stor beundring av alle 
som studerte hennes arbeider. Alle ble imponert. 12. juni 
hadde Kvinneklubben en dagstur med buss (sjåfør Egil 
Johansen) til Rosendal med omvisning i Baroniet. 

Leder:                        Anne O. Folland (bildet over)
Styremedlemmer:     Anlaug Sørhaug
                                  Birgit Crone Leinebø

b) Bergen Døves Idrettsklubb

(Stiftet 29.10.1905) 
Klubben er altså snart 100 år gammel (i 2005). Idrettsaktive 
er også flittigere brukere av huset. Klubben har kontorfel-
lesskap med døvesenteret i 2. etasje. De fleste har hjerte 
sitt både i idrettsklubben og i døvesenteret og da er det 
bare naturlig at vi prøver å samarbeide tettere. Spesielt 
på områdene barne- og ungdomsarbeid bør vi utnytte de 
felles ressursene som idrettslaget og døvesenteret har. Det 
bør være et satsningsmål i 2004.

Leder: Dag Hafstad (bildet under)
Sekretær: Helge Herland
Kasserer: Arvid Støyva
Styremedlemmer: Karen Molland
      Birte Schieldrup
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nyhet av året har døvesenteret ordnet med middag. Det er 
Vibeke Flatemo som står for middagene både tirsdager og 
torsdager. Mona de Lange serverer kaffe og kaker.

Søndag 11. mai hadde man besøk av 24 døve pensjonister 
fra Trondheim. De fikk middag i kjellerstuene og hørte 
på Toralf Ringsø, som fortalte om organisasjonsendring i 
døvesenteret. Thorbjørn Johan Sander tok deltakerne med 
på byvandring.

Gruppen hadde blåtur til Osterøy i juni, med ca 25 del-
takere.

I høsten var pensjonistene på busstur til Askøy/
Strusshamn, og ble blant annet vist rundt i Aktivetshuset 
til Askøy Museumslag av Victor S. Nilsen (nå Aksdal) som 
er leder der.

Pensjonistgruppen hadde blåtur i juni, med blant annet besøk til Ole 
Bulls hjem på Osterøy.

25. januar og 7. november  var Thorbjørn J. Sander med oss 
og fortalte om  prosjektarbeidet  i forbindelse med oppret-
telse av  Rådgivingskontor for hørselshemmede  og døve i 
Bergen. Meget spennende og bra prosjekt!

28. mars var Rigmor Gåsland med oss og fortalte om 
magnetterapi.

Der fikk vi vite mye interessant  om hvordan man med 
magneter kurerer forskjellige lidelser. Noen av oss hadde 
prøvd dette med godt resultat!

25. april  hadde vi besøk av Kari Mowat Haugland fra 
Syns og Audiopedagogisk senter. De er både en 1. og 2. 
linjetjeneste for oss.

Så hadde vi vår store BINGO kveld  3.oktober.
Eli  hadde vært rundt og samlet inn en mengde gevinster, 

helt fantastisk.
Det ble en meget hyggelig og spennende kveld med et 

fint overskudd til gruppa.
Det som ellers har preget dette året er at gruppa har 

markert sitt 20 år jubileum.
Et flott jubileumshefte ble laget av styrets medlemmer.
Så hele året har i grunnen stått i jubileumets tegn med 

både  jubileumsfest og tur til Danmark.
Selve festen ble holdt i Døvesenteret 23. mai. Festtaler 

var Aslaug Walters. Hun tok oss med både til London og 
andre steder vi hadde vært sammen på turer. Vi mimret mye 
på festen. Det var mange flotte minner vi tok fram! Gunn 
Kristin Selstad og Rune Anda representerte Døvesenteret 
og overrakte en gave  på kr. 1000. Jubileumsturen gikk med 
båt fra Bergen til Hanstholm - og buss til  Ålborg 28. august 
– 1. september. Vi bodde 2 netter på et flott hotell og hadde 
en jubileumsmiddag der siste kvelden, veldig vellykket. Tor 
Bjarne fikk en gave for sitt arbeid med turen.

Juleavslutningen 5. desember stod Marta for. En vellyk-
ket kveld med  innkjøpt koldtbord og et meget bra program. 
Tidligere døveprest Gudrun Boge Karlsen var med og holdt 
en kort juleandakt for oss.

På ekstraordinært landsmøte/ tillitsmannskurs i Asker 
7. – 9. mars, var Hilde J. Hellestvedt og Bjørn Ruste våre 
representanter. Harald Gåsland var med fra Landsstyret.

e) Døvblittgruppen

(Stiftet 1983) lever på en måte sitt eget liv i senteret. De har 
sine møter om fredagene. Møtene blir skrivetolket slik at 
en er sikker på at alle får med seg alt som sies på møtene. 
Det er flott å ha en slik gruppe som gir et tilbud til de som 
mister hørselen, og som ellers har vanskelig for å finne seg 
en plass i fellesskapet.

Leder:                        Harald Gåsland (bildet under)
Styremedlemmer:     Hilde J. Hellestvedt
                                  Tor-Bjarne Westgård
                                  Bjørn Ruste (nestleder)
                                  Marta Sander
Varamedlemmer:       Katie Schroor
                                  Eli Westgård (sekretær)
Valgkomite:               Thorbjørn J Sander og Oskar Einen

Gruppa har hatt 8 møter og 5 styremøter i 2003.

Fra døvblittgruppens 20 års jubileum 23. mai 2003

Harald Gåsland (til venstre).

Under: Aslaug Walters. Hun holdt 
festtalen under døvblittgruppens 20 
års jubileum 23. mai 2003.
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Likemannskurs 31. oktober – 2. november, her var Hilde 
og Harald med.

Thorbjørn J. Sander og Bjørn Ruste var med for første 
gang og ble nye likemenn.

Nordisk sommeruke i Finland 19. – 25. juli, her var Thora 
og Harald Gåsland med fra vår gruppe.

Året 2003 har vært et fint år for gruppa, der vi har stått 
sammen om jubileet.

Eli har opprettet hjemmeside for døvblittgruppen dette 
året: www.eliwestgard.com/bergendoevblittseksjon

En av våre trofaste medlemmer, Marie Bjørkås har gått 
bort. Et medlem som tenkte på oss alle til det siste. Vi lyser 
fred over hennes minne. Katie Schroor flyttet i høst hjem 
til Holland. Vi er ikke så mange i gruppa nå, men vi har 
et fint samhold.

Samarbeidet med HLFs gruppe er,  på grunn av samar-
beidsproblemer, innstilt inntil videre.

Så håper vi året 2004 vil bli et godt år for oss alle i Bergen 
Døvblittseksjon.

f) Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 

(Stiftet 07.05.1992) har som alltid hatt et aktivt år, med 
evigunge Nils Johan Bjørø (81) i spissen. 
Leder:                       Nils Johan Bjørø (bildet over)
Personlig varaleder: Thorbjørn Johan Sander
Sekretær:                  Marta Sander
Kasserer:                  Åge Lauritzen
Styremedlem:           Annlaug Koppen
Revisor:                    Helge Kjølleberg
Vararevisor:              Helge Herland
Valgkomite:              Kristian Storedale
                                 Toralv Kvingedal
                                 Sverre Johansen

Laget har hatt månedlige møter, unntatt i juli, med jevnt 
frammøte. Flere av medlemmene deltok på kurs i døvehis-
torie i Trondheim.

Laget har syslet med sitt ”døvemuseum”i 2. etasje i 
døvesenteret. I trappeoppgangen er satt opp malerier av 
døvehusene i vår historie, malt av Olav Espedal. Tekstene 
ved bildene forteller på grei måte om foreningens tilknyt-
ning til disse husene. (Se selv!)
Flere planer er på gang, men det er problemer med å finan-
siere en del av de større planene. Likevel er det god grunn 
til å glede seg over vårt fine ”museum” som mange har 
besøkt. Gjester som kommer til BDS blir begeistret over 
hva lokallaget har fått til.

(2004: Det blir blant annet et forberedelsesår med tanke på 
døvesenterets 125 års jubileum, der historielaget får en del 
å gjøre.)

Kulturmedarbeider Ellen Due med studenter fra tegnspråklinjen 
på Høgskolen i Bergen, her i døvesenterets "døvemuseum".

g) Bergen Døves Danseklubb

(Stiftet 01.10.2003) Klubben er altså helt fersk, etter initia-
tiv av kulturmedarbeider Ellen Due. Det ble så satt i gang 
swingkurs i storsalen, med 14 deltakere før jul. 

Følgende klubber ligger i ”dvale”, noen ble aldri formelt 
oppløst, men det er behov for å få liv i dem igjen:

Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves Ungdomsklubb 
(stiftet 1962), Døves Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves Mot-
orklubb (stiftet 1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 
Ungdomsaktivitetene ble i 2003 ivaretatt av kulturstyret, 
daglig leder og kulturmedarbeider. Iblant også i samarbeid 
med Hordaland foreldrelag for hørselshemmede.

h) Døves menighet, omsorgsboligene og Konows Senter 
er også det vi betegner som tilsluttede grupper. Vi setter 
pris på å ha gode naboer og synes vi i fellesskap har lagt 
grunnlag for et fortsatt godt samarbeid fremover. Vi er 
spesielt glad for at Konows Senter åpnet sitt nybygg på 
slutten av 2002 og mener vi har et gjensidig godt tilbud til 
hverandre som vi bør vite å utnytte. Vi har hatt to møter i 
2003, der vi blant annet diskuterte parkeringssaker og ellers 
saker av felles interesse.

i) Samarbeidsforum

Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig hatt 
to møter i samarbeidsforum der vi evaluerer arbeidet som 
er gjort og trekker opp retningslinjer for året som ligger 
foran oss. Bergen Døvesenter var representert ved Toralf 
Ringsø og Rune Anda.

Døvekirken
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18. Andre forbindelser
a) Norges Døveforbund 

Landsmøtet vedtok at Bergen Døvesenter skal stå for gjen-
nomføring av neste landsmøte, i 2005 (se avstemning på 
bildet under).

Vårt medlem Gunnar Hansen er styremedlem, og Kjetil 
Høgestøl er varamedlem i døveforbundet. (Under lands-
møtet dukket det opp et ”benkeforslag” på Erling Jacobsen 
som forbundsleder-motkandidat til Hanne Kvitvær. Resul-
tatet ble 27 stemmer til Hanne Kvitvær, Stavanger, og 22 
stemmer til Erling Jacobsen.)

Thorbjørn Johan Sander er medlem av forbundets lovko-
mite. Toralf Ringsø er medlem av forbundets hedersme-
daljekomite. Likeså er han forbundets bilagsrevisor. Rune 
Anda er medlem av forbundets bistandsutvalg.

Samarbeidet med Norges Døveforbund har vært godt.

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund. Vi har 
fått mye økonomisk støtte fra forbundet til kurs, foredrag og 
forskjellige andre tiltak. Ved forbundets landsmøte i Stok-
marknes 29. mai – 1. juni 2003 deltok Toralf Ringsø, Kjetil 
Høgestøl og Rune Anda (alle etter valg på døvesenterets års-
møte i fjor). I tillegg til disse deltok andre fra Bergen: Helge 
Herland og Gunnar Hansen (forbundsstyremedlemmer), 
Harald Gåsland (NDFs Døvblittseksjon), Erling Buanes 
(NDFs Pensjonistseksjon), Ellen Østrem (NDFs Barne- og 
Ungdomsutvalg) og Thorbjørn Johan Sander (NDFs Lov-
komite). Gunn Kristin Selstad skulle også ha vært med som 
medlem i NDFs valgkomite, men prioriterte forberedelse til 
eksamen. Bergen Døvesenter hadde lagt fram 7 innkomne 
forslag til landsmøtet og ett resolusjonsforslag som gikk på 
klargjøring av retningslinjer rundt dekning av tolkeoppdrag 
til ”dagliglivets gjøremål”.

Forbundsstyret valgt på landsmøtet i Stokmarknes 1/6-03, bak fra 
venstre: Kjetil Høgestøl og Niels Kristensen. Foran fra venstre: Sissel 
Gjøen, Tore Solem, Torill Lorentzen, Hanne Kvitvær, Gunnar Hansen 
og Irene Greftegreff. (Ikke med på bildet: Tom Harald Dahl.) b) Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS)

NDHS leier kontor i Døvesenteret, og der finner vi Thor-
bjørn Johan Sander (bildet under) nesten hver eneste dag, 
fordypet i det døvehistoriske arbeidet sitt. 

Bildet under: Flertallet stemte for at Bergen Døvesenter fikk ansvaret for gjennomføring av forbundets neste landsmøte, i 2005
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c) Tolketjenesten / Hjelpemiddelsentralen 
i Hordaland

Vi har hatt et møte med tolketjenesten på Hjelpemiddel-
sentralen 31. mars 2003 kl. 16 til 20. Følgende deltok: 
Toralf Ringsø, Gunn Kristin Selstad, Nina Dahle (tolk), 
Uwe Matthaus, Anita Hafstad (tolk), Elin Sande og Rune 
Anda. Formålet er å utveksle erfaringer og synspunkter 
rundt tolkeoppdrag og samarbeidet. Begge parter har ett 
ønske: Å arbeide mot bedre service mellom tolketjenesten 
og brukerne. Det er meningen å gjennomføre to slike sam-
arbeidsmøter i året. Vi har mange saker som vi ønsker å ta 
opp med tolketjenesten. Også klager fra brukerne noterer 
vi og tar opp med tolketjenesten, så sant brukerne ønsker 
det. Det planlagte møtet høsten 2003 ble utsatt til 2004. 

(2004: Vi håper på en avtale med tolketjenesten der det kan 
være en eller to døvetolker på plass i døvesenteret minst hver 
tirsdag kl. 10-14 og hver torsdag kl. 16-20. Det er noen viktige 
grunner til det. For det første skal eldre døve kunne bestille 
tolk på tegnspråk og ikke via telefon, sms, telefaks eller ved 
hjelp av hørende [det er langt til tolketjenestens kontor på 
Kokstad]. For det andre kan døvesenteret ha muligheter til 
å “hente døvetolken(e)” når det er foredrag eller møter når 
det er umulig å skaffe tolk på ordinær måte. For det tredje 

vil det være en fordel å ha døvetolk i huset når det dukker 
opp personer som trenger informasjon om døvesenteret, om 
døvesaker, om leie av lokaler osv.  Allerhelst ønsker vi en ansatt 
døvetolk i døvesenteret.)

d) Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund og Bergen Hørselslag

Vi har i løpet av året opprettet gode forbindelser med oven-
nevnte organisasjoner der vi blant annet samarbeidet om et 
bedre tilgjengelig samfunn for hørselshemmede i Bergen 
og Hordaland. Bergen Hørselslag feiret 70 års jubileum 
sist høst.

e) Hordaland Døves Fylkeslag

Bestod i 2003 av følgende: Gunn Kristin Selstad (leder), 
Erling Buanes, Torger Maldal og Agvald Ingvaldsen. De 
har hatt ett møte, 20. september 2003. Fylkeslaget søkte om 
og fikk støtte fra Fylkeslegen til delvis dekning av reise- og 
oppholdsutgifter for fjerntboende døve i forbindelse med 
døvestevne og Døves kulturdager.

Møte mellom tolketjenesten og døvesenteret 31. mars 2003. Fra 
venstre: Toralf Ringsø, Nina Dahle (tolk), Gunn Kristin Selstad, 
Uwe Matthaus, Anita Hafstad (tolk) og Elin Sande.

f) Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede

Foreldrelaget driver et viktig og verdifullt arbeid. De er 
flinke til å gjennomføre aktiviteter for hørselshemmede 
barn. De har hatt mange ulike tiltak gjennom årene, blant 
annet klatrekurs, skøytedag, flere fjellturer, familiehelg 
og mere til. Vi har hatt et godt samarbeid med Horda-
land foreldrelag for hørselshemmede. Vi har blant annet 
samarbeidet om juletrefest og karneval i døvesenteret. En 
planlagt familiedag i døvesenteret i oktober ble avlyst pga 
for få påmeldte. 

Foreldrelaget formål lyder som følger:
•  Å skape kontakt mellom familier med hørselshemmede barn 

og unge som hører til Vestlandet Kompetansesenter, avd. 
Hunstad og Bjørkåsen. 

•  Drive kurs og servicevirksomhet for medlemmene. 
•  Arbeide med aktuelle saker som kan bedre forholdene for 

hørselshemmede barn og unge samt i den forbindelse å være 
talerør overfor offentlige myndigheter og andre. 

•  Ta initiativ til nye servicetiltak og sosiale aktiviteter.
Rune Anda er medlem i foreldrelagets styre.

Styret i Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 2003: Fra venstre 
Rune Eng (leder), Ann Kristin Nord, Bente Ulstein og Rune Anda.

Skrivetolker under Døvblittgruppens 20 års jubileum 23. mai 2003. 
Her ser vi Lise Nergaard og Arne Kaland Sværen.
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g) Kontakt med Bergen Kommune

Fysisk møte med politikere i 2003:
1) Politisk debatt 28. august i døvesenteret der politikere 

fra 9 forskjellige partier deltok.
2) Deputasjon i Bergen Rådhus 8. oktober 2003 for å 

argumentere for behov for økt kommunal støtte til døve-
senteret. Daglig leder og kulturmedarbeider deltok.

3) Samtale med SV (Miljeteig) og Ap (Ohnstad) i no-
vember. Daglig leder og styreleder deltok.

4) Inviterte politikere til teaterkveld på Hunstad skole 
1. desember. Representanter fra Venstre (Tveit) og Frem-
skrittspartiet (Lundestad) deltok.

I oktober fikk vi brev med spørreskjema fra Bergen kom-
mune v/byrådsleders avdeling, med tittelen ” Kulturhus-
plan for Bergen – 2005-2015”. Der sto det blant annet 
følgende: 

”Skal kunst og kultur ”finne sted” må den ha tilgjen-
gelige og funksjonelle arenaer. Dette er utgangspunkt 
for ”Kulturhusplan for Bergen kommune”, som Bergen 
bystyre vedtok 22. mars 1999. Slike kulturhusplaner er 
en forutsetning for statlige og fylkeskommunale tilskudd 
til kulturbygg i Bergen, og er rammen for Bergen bystyres 
årlige bevilgninger til formålet.

Bergen kommune skal rullere ”Kulturhusplan for Ber-
gen” i løpet av vinteren 2003/2004. Den reviderte pla-
nen vil bli grunnlag for Bergen kommunes økonomiske 
prioritering til kulturbygg de neste 10 årene.” 

Innen fristen 12. november 2004 sendte vi 16 sider med 
tekst og bilder og alle nødvendige opplysninger om Bergen 
Døvesenters kulturhus. De ville blant annet vite om aktivi-
tetstilbud, utstyr (scene, scenelys, lokaler, museum, møter, 
utleie og mye mer), økonomi o.a.

Kontakten med kommunen har ellers vært en prioritert 
oppgave også i 2003, mesteparten gjennom e-post.

h) Jubilanter 2003

Bergen Døvesenter sendte gave og gratulasjon til følgende 
som feiret jubileum:
Bergen Døvblittseksjon, 20 års jubileumsfest 23. mai
Oslo Døveforening, 125 års jubileumsfest 22. november
Bergen Hørselslag, 70 års jubileumsfest 29. november
Bergen Døves Pensjonistgruppe, 30 års jubileum 31. des. 

Politisk debatt 28. august 2003. Fra venstre: Turid Sveen (PP), Marte Mjøs (RV), Arne Østgård (SP), Tine Åsgård (SV) og Hans-Carl Tveit 
(V). Bak dem ser vi døvetolken Kari Larsen. 

19. Legater / gaver
a) Bergen Døvesenters felleslegat

Legatet er et privat legat, og styret for legatet er til enhver 
tid det valgte styret i døvesenteret. Kapitalen per 31. de-
sember 2003 var kr. 210.575,46.  Det er ikke delt ut noen 
midler derfra for 2003, men det er tatt ut kr 5.000 i 2003 
pga godkjent tilskudd for 2002.

b) Einar Eriksens legat
Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lungesyke 
og døve. Legatet bestyres av advokat og vår representant i 
styret er Toralf Ringsø. Det deles ut 1/3 til hver av gruppene 
hvert år. Utdelingen gis til opplæring og kurs. Kapitalen per 
31. desember 2002 var kr  1,355.000 Bergen Døvesenter 
søkte og ble tilkjent kr 10.000 til organisasjonskurset 11.-
14. desember 2003.

c) Konows legat

Bergen kommunerevisjon har revidert årsregnskapet for 
Konsul August Konows legat for døve for regnskapsåret 
2002, som viser et årsresultat på kr 0,00. Regnskapet viser 
et langsiktig gjeld på kr 496.038,39. Det er penger som 
døvesenteret lånte av Konows legat da vi kjøpte huset i 
Welhavensgate i 1974.

d) Helse Vest

Fra Helse Vest fikk Bergen Døvesenter kr 20.000 i 2003 for 
opplysningsvirksomhet, bl.a. nyhetskvarter, informasjon, 
forebyggende tiltak osv.

e) HKH Prinsesse Märtha Louises Fond

Mottatt kr 6.500 til delvis dekning av reise og opphold 
i forbindelse med Døves kulturdager i Trondheim for en 
dramagruppe fra Hunstad skole, samt kr 3.500 i forbindelse 
med talentkonkurranse (utsatt til 2004).

f) NDF Barne- og ungdomsutvalgs Frifond

Etter søknad har vi mottatt kr 50.000 fra ovennevnte fond. 
Pengene går til anskaffelse av aktivitetsutstyr og til sam-
menkomst for ungdommer. Noe er brukt i 2003, mens resten 
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er overført til 2004. (Aktivitetsutstyr som er innkjøpt: Play-
station med to spill, playstation med en spill, dansematte, 
joypro dual force, fotballspill, body balance og couronne.) 
og til musikkanlegg pga danse-spillet, som også ble delvis 
dekket av Norges Danseforbund.

g) Norges Døveforbund

Har støttet med kr 5.500 til dekning av utgifter til fore-
dragsholdere i 2003, ellers kommer tilskudd til ulike 
kursvirksomhet fra NDFs Studieorganisasjon.

h) Riebers legat

Kr 10.000 til scenelys.

i) Rasmus Meyers Legats Milde Stiftelse

Kr 9.000 til PC-utstyr tilknyttet musikkanlegg i diskoteket 
i kjellerlokalene.

j) O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond

Kr 15.487 til anskaffelse av Adobe Collection dataprogram 
i forbindelse med datakurs for døve.

k) Gaver i forbindelse med 
Hans Wolmer Larsens bortgang

Her kom det inn kr 2.800, som etter styrets forslag skal gå 
til utsmykking i storsalen når lokalet er pusset opp i løpet 
av 2004.

l) Gaver til døvesenteret

Fått i gave: 2 TV-monitor fra Hjelpemiddelsentralen i 
Hordaland, samt noen bøker fra Berit og avdøde Sverre 
Bjørø.

m) Avslagene

I løpet av 2004 var det sendt mange søknader om støtte til 
ulike formål, blant annet: 

Fana Sparebanks Jubileumsstipend. De inviterte 8 or-
ganisasjoner til å søke om stipend på kr 125.000 hver til 
aktiviteter. Vi søkte med det formål å bygge bro mellom 
døve og hørende på tre områder: Barn, ungdom og idrett, 
men fikk avslag.

Norsk kulturminnefond, søkt om kr 580.000 til utvendig 
maling + skifting av en del materialer + tetningsarbeid i 
terrassen. Avslaget er påklaget.

Det var ellers søkt om støtte på kr 55.000 til tetningsar-
beid i terrassen ut mot bakhagen , kr 17.625 til anskaffelse 
av digital videokamera og videofilmredigeringsprogram, 
kr 3.500 til et stort lerrett, kr 15.000 til en PC, kr 34.500 
til anskaffelse av en komplett Allan eC kommunikasjon 
(kombinert billed, tekst og taletelefon med PC), kr 50.000 
til drift av dagsenter, kr 45.000 til anskaffelse av videokanon 
(den vi har passer til mindre lokaler), kr 4.000 til Nordisk 
Barneleir, kr 10.000 til Verdens Ungdomsleir, kr 25.000 til 
Døves kulturdager, kr 25.000 til Barnefestival, kr 51.311 
til reparasjon av fuktskader på toalettene, kr 450.000 til 
kultur- og idrettstilbud for døve, kr 10.000 til pensjonist-
gruppens utflukter, kr 60.000 for utarbeidelse av materiell 
i forbindelse med tegnspråkkurs,  kr 10.000 til oppsøkende 
virksomhet (svar ikke mottatt, søkt i mai).

20 Valgkomiteen
består av: Sigrun Ekerhovd, Helge Herland og Heidi Dyrøy, 
med Tore Birkeland og Helge Kjølleberg som varamedlem-
mer. Valgkomiteen skal lede valget på årsmøtet.

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Diagrammet viser den økonomiske utviklingen de 6 siste årene.
Mens årsregnskapet har øket, har tilskudd fra Bergen kommune nesten stått "på stedet hvil".

Årsresultat for Bergen Døvesenter

Tilskudd fra Bergen kommune, helse og sosial

Tilskudd fra Bergen kommune, kunst og kultur
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21 Diverse
Det ble sendt brev til departementet der vi understreket 
viktigheten av å opprette egen døvetolkutdanningslinje 
ved Høgskolen i Bergen.

Likeså sendte vi brev til departementet der vi uttrykte 
bekymring over redusert elevtall og oppsigelse av fagper-
sonell ved døveskolene.

Avisartikler/-innlegg om døvetolkmangel og om døve-
skolen i BT i 2003 (kan leses i www.bgds.no):

07.09: Lang kø for å få døvetolk
08.09: Døveskolene i fare?

Daglig leder og kulturmedarbeider (høsten 2003)  har hatt 
foredrag/informasjon ved Høgskolen i Bergen (tegnspråk-
linje).

Studenter på tegnspråklinjen i HiB 2003/04:

23 Økonomi og visjon
Vi sier det samme som vi skrev i fjor: Det er viktig å ha 
visjoner for fremtiden, men de skal helst forankres i den 
økonomiske virkeligheten vi må forholde oss til. Vi vil 
skape et døvesenter for alle døve og alle andre som føler 
seg vel sammen med oss. Vi ønsker at døve skal ha et kul-
turhus der vi forstår og blir forstått, på samme måte som 
alle andre innbyggere i kulturbyen Bergen har møteplasser 
der de kan realisere seg selv. Vår visjon er å bidra til å gi 
døve et meningsfylt liv. 

Men vi må forholde oss til økonomien. Det har ikke vært 
mulig å holde tritt med budsjettet. Derfor har store utgifter 
slått litt kraftig ut på enkelte områder, blant annet strøm og 
brannforebyggende tiltak, for å nevne noen. 

Vedlikehold og opprustning av døvesenteret koster oss 
en del penger. Det koster penger å sitte med et så stort, flott 
og ærverdig hus. Et hus som ble bygget allerede i 1869, 
og som vi døve har drevet de siste 19 årene. Som eiere av 
huset må vi være forberedt på at årlige investeringer i hu-
set vil koste oss dyrt. Alternativet er å la huset forfalle og 
møte en totalkrise om 10 år. Utvendig malerarbeid alene 
er beregnet til kr 440.000.

I tillegg har vi feriehjemmet Risperlen å ta oss av. I begyn-
nelsen av 2004 vil døvesenteret prøve å finne løsninger på 
hva som skal gjøres med eiendommene i nær framtid. 

Vi mener fortsatt at løsningen på økonomien ligger i et 
større årlig kommunalt tilskudd. Vi ønsker oss kr 1,2 mil-
lioner årlig over kommunebudsjettet, mot kr 640.000 som 
vi er tilkjent for 2004. Alle kommunens hørende innbyggere 
tar det som en selvfølge at de skal møte varme og trivelige 
kulturlokaler i bydelene. Når folk besøker kulturhuset i 
Åsane slipper de å tenke på hvem som skal vaske lokalene 
etterpå, de slipper å tenke på hvor de skal finne penger til 
strøm, telefon, bredbånd osv. Folk tar det som en selvfølge 
at kommunen ansetter folk til å jobbe i kulturhuset. Og 
ingen som bruker huset må vifte med et medlemskort.

Det er slik vi ønsker det i døvesenteret også. Vi ønsker 
oss ikke noe annet enn det hørende tar som en selvfølge. 
Vi ønsker oss et hus vi kan fylle med sosiale aktiviteter og 
utviklende kultur innenfor økonomisk trygge rammer. Nå 
bruker vi så utrolig mye energi på å finne penger at det blir 
lite krefter igjen til å utvikle det tilbudet vi ønsker å gi til 
døve i kommunen. Vi mener både administrasjonen og den 
politiske ledelsen i kommunen har fortstått dette, men det er 
en grense for hvor lenge vi klarer å drive døvesenteret basert 

Studenter på tegnspråklinjen i HiB 2002/03:

22 Aksjer
Bergen Døvesenter har 10 aksjer i Designtrykkeriet AS a 
kr 100 (=kr 1.000) og 4 aksjer i Åstvedt Industrier a kr 500 
(= kr 2.000). Det gis ingen aksjeutbytte på disse aksjene.

Aktiviteter for barn og unge er en viktig del av døvesenterets arbeid. 
Derfor trenger vi økonomisk støtte til en kulturmedarbeider.

Daglig leder har flere ganger fungert som "sosialsekretær" 
i ulike sammenhenger, blant annet i forhold til forsikrings-
saker, tekniske hjelpemidler, tolke offentlige dokumenter, 
bestille time hos tannlege, leger o.a., henvise til fagperso-
nell, klage på uønskede kjøp osv.
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på så mye idealisme som i dag. Faren for at folk går lei av 
for mye dugnads- og gratisarbeid må vi passe oss for. 

Det som er viktig nå, er å finne tid og krefter til å ta seg av 
døve ungdommer. Vi trenger noen som kan jobbe målrettet 
for å gi denne gruppen en meningsfull fritid, med idrett, 
kultur og sosiale sammenkomster. Vi er lei oss for at vi 
ikke har midler til en fast kulturmedarbeiderstilling, men 
vi kan ikke gi oss. Vi må få det igjennom. Her håper vi på 
muligheter for 100% tilskudd øremerket til denne viktige 
stillingen, fra Bergen kommune, så snart det lar seg gjøre. 
De folkevalgte vet - tror vi - at det er nødvendig. Vi håper 
at forståelsen blir omgjort til reell bevilgning snart, og at 
denne bevilgningen blir permanent.

24 Konklusjon
2003 var et godt år for Bergen Døvesenter.  Vi opplever at 
barn, unge, voksne og eldre trives i  våre lokaler. Vi erfarer 
hvor viktig det er for døve å kunne komme sammen til felles 
prat over colaen og kaffekoppene. Vi har gledet oss over 
tematorsdager med et vidt spekter av foredrag. Men vi skal 
prøve å gjøre torsdagene annerledes og varierende.

Aktiviteten i senteret og i senterets underavdelinger og 
tilsluttede grupper har vært stor.

Vi har hatt flotte felles turer til Innvik, Trondheim og 
Newcastle/Sunderland.

Døvesenteret er glad for det gode naboskapet til Dø-
vekirken, Konows senter (inkludert omsorgsboligene). Vi 
er ekstra glad for den gode kontakten vi har fått med den 
politiske ledelsen og administrasjonen i Bergen Kommune, 
vi føler at de tar oss på alvor.

Bergen, 17. februar 2004

Samarbeidet og engasjementet i styret har vært svært 
godt. Det samme kan sies om samarbeidet mellom styret og 
de fast ansatte i senteret. Styret og daglig leder vil gjerne 
få uttrykke sin takk til alle som har bidratt med frivil-
lig innsats i en eller flere sammenhenger. "Det har vært 
utrolig trivelig å være ansatt i døvesenteret!", sier daglig 
leder. Alle har vi rodd i samme båt, alle har vi kjempet mot 
samme mål og så har vi opplevd å ha det gøy på veien. Det 
har vært inspirerende å lede døvesenteret og føle varmen 
og samholdet fra alle som bruker senteret. Sammen er vi 
gode! 

Bildet fra "Politisk debatt" i døvesenteret 28. august:

Selv om døveskolesak ikke var kommunalt valgsak, ville Kurt 
Oksnes (bildet) likevel fremlegge sin bekymring for situasjon 
på Bjørkåsen skole til våre politikere i håp om forståelse og 
støtte. Han sa blant annet: Jeg mener at Staten har det naturlige 
ansvaret og skal garantere skoleplass for hørselhemmete, 
som f.eks Bjørkåsen skole. Bjørkåsen er eneste landdekkende 
yrkesskole for hørselshemmede. Hørselhemmede har rett til å 
bli undervist i og på tegnspråk, og å ferdes i et rikt, fullverdig og 
trivelig prat og diskusjon også under friminuttene.Tegnspråket 
på Bjørkåsen er like rik og livlig som på hørende videregående 
skoler. Vi døve har 200 års erfaring når det gjelder tegnspråk 
på undervisning av hørselhemmede totalt sett. Forstår dere at 
vi ikke akseptere at myndighetene går i mot denne erfaringen 
og kunnskap? Forstår dere at tegnspråk for elever er nøkkelen 
til daglig personlig vekst og utvikling? Enkelte politikere på 
panelet nikket samtykkende. Noen vil gjerne gjøre noe overfor 
sentralpolitikere om de fikk en redelgjørelse for situasjonen.

2003: Et bekymringsfult år for døveskole-saken
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Forslag til budsjett for Bergen 
Døvesenter 2004

Driftsinntekter 2003-regnskap Budsjett 2004
Medlemskontingenter 43,850 40,000 1

Tilskudd fra Norges Døveforbund 160,887 100,000 2

Tilskudd fra Bergen kommune 627,000 640,000 3

Tilskudd fra Fylkesmannen, Helse Vest 53,000 100,000 4

Kontorleie 2. og 3. etasje 141,000 145,000 5

Utleie storsalen og kjellerstuene 186,000 200,000 6

Støtte fra legater, fond, gaver 90,000 150,000 7

Medlemsaksjoner 125,000 100,000 8

Kantine 130,000 160,000 9

Norsk lotteridrift 111,972 115,000 10

Basar 40,000 0 11

Andre inntekter 65,592 250,000 12

Prosjekt Rådgivningskontor 260,000 0 13

Medlemmenes Interessefond 0 50,000 14

Sum driftsinntekter 2,034,301 2,050,000

Driftsutgifter
Lønn, arb.giv, feriepenger (også kurs) 770,537 620,000 15

Avskrivning på bygningen 30,000 30,000 16

Strøm 119,221 100,000 17

Renovasjon, vann etc, rengjøringsmidler 81,665 60,000 18

Inventar, nyanskaffelser 208,847 150,000 19

Reparasjon, vedlikehold bygning 88,000 100,000 20

Brannforebyggende tiltak 60,000 40,000 21

Budstikken/årsberetning 11,200 25,000 22

Kontorkostnad (inkl telefon, internett, porto) 94,000 110,000 23

Utflukter (stevner, seminar o.a.) 150,000 200,000 24

Representasjon 36,840 20,000 25

Kontingenter/gaver 19,000 25,000 26

Forsikringspremier 31,930 35,000 27

Kulturtiltak (inkl barn og ungdom) 123,000 200,000 28

Andre kostnader 75,496 120,000 29

Prosjekt Rådgivningskontor 175,000 85,000 30

Jubileumskomiteen 0 50,000 31

Kulturmedarbeider (engasjement) 0 80,000 32

Sum driftsutgifter 2,074,736 2,050,000
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Kommentarer til budsjett for 2004
Vi tenker det vil være en idé å utdype litt av hva som skjuler 
seg bak de foreslåtte tallene. Vi kommenterer under hvert 
punkt og starter med driftsinntekter 2004. 

Medlemskontingenter 40 000 1

30% av våre medlemmer i dag er ektefeller av 
”hovedmedlemmer”. Fra og med 2004 vil kontingenten bli 
innkrevd av Norges Døveforbund direkte til medlemmene. 
Hovedmedlemmet betaler kr 500 (av det går kr 200 til 
døvesenteret) mens ektefellen betaler kr 100 (hele det 
beløpet går til døvesenteret). La oss si at vi i 2004 har 
200 hovedmedlemmer og 100 ektefellemedlemmer. Da vil 
regnestykket bli slik: 

Kr 200 x 200 hovedmedlemmer  = kr 40.000
Kr 100 x 100 ektefeller  = kr 10.000

Da kan vi håpe at døvesenteret får inn kr 50.000. Men det er 
kanskje realistisk å anta at en del ikke blir flinke til å betale 
kontingent direkte til NDF, som kanskje blir uventet for de 
som ikke har fulgt med i utviklingen. Derfor tipper vi kr 40.000 
i 2004.

Tilskudd fra Norges Døveforbund 100 000 2

Det blir ikke landsmøte i 2004, så tilskudd fra Foreningsfondet 
blir det kanskje ikke mye av denne gangen. Tegnspråkkurs-
virksomheten ligger kanskje på et lavt nivå sammenlignet 
med tidligere. Innenfor kr 100.000 er følgende vurdert: 1) 
Tegnspråkkurs, 2) Dramakurs, 3) Kurs/seminar om feriehjem 
med deltakere fra hele Norge (etter ønske fra daglig leder-
seminar i Stokmarknes i fjor), 4) OU-seminar i desember 
2004. (Denne posten er ikke så farlig, om det står lite eller 
mye. Skulle det bli enda større kursvirksomhet enn vi regner 
med, vil godkjente tilskudd fra NDF v/studieorganisasjon bli 
øket uten at det går utover døvesenterets økonomi.)

Tilskudd fra Bergen kommune 640 000 3

Her er tilskudd fra kommunen fastsatt: Kr 410.000 fra 
Byrådsavdeling for helse og bydeler, og kr 230.000 fra 
Avdeling for kunst og kultur, til sammen kr 640.000.

Tilskudd fra Fylkesmannen, Helse Vest 100 000 4

Før fristen 15.01.2004 har vi søkt om tilskudd til følgende 
tiltak:
 Døvestevne i Kvalvåg 27.-29. august 2004 kr 28.200
 Døves kulturdager i Oslo 22.-24. oktober 2004  kr 31.800
 Dagsutflukt for døve pensjonister 8. juni 2004  kr 10.000
 Kurs/seminar i desember 2004  kr 20.000
Vi har allerede mottatt kr 20.000 fra Helse Vest for 2004. Det 
er mulig kr 100.000 er satt litt for høyt i budsjettet. 

Kontorleie 2. og 3. etasje 145 000 5

Følgende regnestykke er gjort her:
 Kirkens SOS kr 90.000 
 (ny leieavtale kan endres for 2005)
 Kontaktklubb for døvblinde kr 40.000 
 (denne er øket fra kr 30.000 i fjor)
 Norsk Døvehistorisk Selskap kr 15.000 

Utleie storsalen og kjellerstuene 200 000 6

Som man kan se av årsberetningen, har lokalene stått mer 
tomme om fredager og lørdager enn de som var leid ut. 
Prisøkning på leien ble gjennomført for ikke-medlemmer 
fra og med 01.05.2003 og for medlemmer fra og med 
01.09.2003. Ved normal utleie vil kr 200.000 være realistisk, 
mener vi.

Støtte fra legater, fond, gaver 150 000 7

Her er beløpet satt kraftig opp. Det er kanskje best å være 
optimistisk. Av alle søknader vi sendte ut i 2003, ble 25-30% 
innvilget. Det var mest støtte på noen tusen kroner som kom 
inn, men størst av dem alle kom fra Frifond (NDFs barne- 
og ungdomsutvalg). Mulig vi kan håpe på samme tilskudd i 
2004. I tillegg skal vi bli mer aktiv på det området, søke om 
tilskudd til kjøkkendisk, til stoler, til utflukter og mye annet. Blir 
det mindre tilskudd enn budsjettert, reduserer vi tilsvarende 
under punkt 19, 23, 24 og 28 avhengig av hva vi får avslag 
på.

Medlemsaksjoner 100 000 8

Mulig er kr 100.000 satt for lavt, men mye der skal gå i 
balanse. Kanskje vi bør ta noe fra punkt 12 og flytte tallene 
hit? Her tenker vi blant annet på utflukter, der vi bestiller 
reisen og betaler samlet. Medlemmene betaler sin del til 
døvesenteret som vi så betaler ut (se punkt 24). 

Kantine 160 000 9

Kantinedriften gav et overskudd på kr 31.492 i 2003 
(inntekter kr 129.887 og utgifter kr 98.395). Det gjelder 
middagsserveringene, torsdagskveldsserveringer og drift av 
dagsenter. På englands-seminaret i desember uttrykte man 
ønske om å komme med bedre utvalg av varer enn bare kaffe 
og vafler. Og middagsserveringen blir utvidet fra kl 16-17 til 
kl. 16-18. Kanskje alt dette går mot kr 160.000?

Norsk lotteridrift 115 000 10

Inntekter fra Norsk lotteridrift har vært jevnt de to siste 
årene: Kr 116.413 i 2002, og kr 111.982 i 2003. Vi bommer 
kanskje ikke med kr 115.000 for 2004.

BUDSJETT 2004  -  INNTEKTER
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Kommentarer til budsjett for 2004
Basar (menigheten sin tur i 2004) 0 11

I 2004 har vi basar-pause. Bergen Døvesenter og Døves 
Menighet gjensidig avtale om å holde basar annethvert år. 
Derfor null inntekt for oss i 2004. 

Andre inntekter 250 000 12

Dette er kanskje satt opp litt for høyt. Her tenker vi på 
eventuell refundert lønn fra trygdekontor, salg av de gamle 
stolene, inntekt ved bruk av kopimaskin, annonser, innsetting 
av midler vi har på andre kontier (81.000 kroner, se punkt 32), 
kursinntekter o.a.

Prosjekt Rådgivningskontor 0 13

Pengene ble overført til døvesenterets driftskonto 
i begynnelsen av 2003, så mer tilskudd til dette 
prosjektarbeidet kommer nok ikke.

Medlemmenes Interessefond 50 000 14

Dette beløpet foreslås tatt ut av interessefondet til 
disposisjon for jubileumskomiteen.

Sum driftsinntekter 2 050 000

Lønn, arb.giv, feriepenger (også kurs) 620 000 15

Beløpet på dette punktet er satt opp mindre enn i 2003, idet 
Kulturmedarbeideren slutter og vi ikke får stor nok økning 
i tilskudd fra kommunen til å fortsette med den kulturelle 
stillingen. (Men det må vi jobbe med å få til, sammen med 
Bergen kommune.) Se punkt 32. Lønn til prosjektleder ved 
”Prosjekt rådgivningskontor” er tatt med under punkt 30.

Avskrivning på bygningen 30 000 16

Strøm 100 000 17

Strømregningen ble større enn budsjettet tilsa for 2003. 
Et antydet strømforbruk på kr 65.000 (budsjett 2003, da 
regnskapet 2002 viste strømforbruk på kr 61.100) kom i 
realiteten på over kr 100.000.

Renovasjon, vann etc, rengjøringsmidler 60 000 18

Avgift til kommunen, rengjøringsmidler, vask av duker m.m., 
men det punktet kan vi med fordel gå ned til kr 60.000.

Inventar, nyanskaffelser 150 000 19

Her er kr 41.000 øremerket til kjøp av nye stoler i storsalen, 
etter inntekt fra basaren 23. november 2003. Vi håper også 
å få tilskudd fra legater til kjøp av ny kjøkkendisk, som 
koster ca kr 50.000. Avslag på slike søknader (punkt 7 over) 
vil redusere beløpet her tilsvarende, slik at det skal være 
balanse. Fornying av kjøkkenet og bedre salgsdisk er noe 
som ble diskutert på englandsseminaret. 

Reparasjon, vedlikehold bygning 100 000 20

Dette punktet kommer vi aldri utenom. Eiendomsstyret har 
på sitt møte 20. november satt opp en prioriteringsliste på 
24 punter: Nr. 1 på listen står sluttføring av punktene som 
gjenstår i kravspesifikasjon i forbindelse med brannsikring 
(punkt 21 under), dernest prioriteres følgende: 1) Ventilasjon 
på kjøkkenet i kjelleren må gjøres i brukbar stand, 2) 
herretoalettet i kjelleren må pusses opp, 3) storsalen fornyes: 
a) gulvene slipes og lakkeres, b) veggene grunnes og 
tapetseres, c) scenegulvet heves for å gi plass til vogn under 
scenen for oppbevaring av stoler og bord. De tre punktene 
(unntatt brannforebyggende tiltak) er kostnadsberegnet 
til ca kr 65.000. Resten av prioriteringene overlates til 
eiendomsleder og daglig leder. Og så har vi eventuelle 
utgifter på feriehjemmet Risperlen.

BUDSJETT 2004   -  UTGIFTER
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Kommentarer til budsjett for 2004
Brannforebyggende tiltak 40 000 21

Se orientering i punkt 20.

Budstikken/årsberetning 25 000 22

I 2002 brukte døvesenteret kr 21.000 på Budstikken, mens 
vi nesten har halvert det i 2003. Grunnen er at vi nesten 
bare har kopiert hele bladet på kontoret vårt, bortsett fra 
årsberetningen i fjor som var trykket på Designtrykkeriet. 
I 2004 kan vi øke sidetallet noe og få med flere bilder, nå 
som vi har en bedre kopieringsmaskin. Det er viktig at vi ikke 
glemmer å få med rapport fra ulike aktiviteter, ellers kan man 
få inntrykk av at det er så stille i døvesenteret. Vi foreslår at vi 
prøver å forholde oss til kr 25.000.

Kontorkostnad (inkl telefon, 
internett, porto) 110 000 23

Beløpet er noe høyere enn normalt. Her tenker jeg på 
mulig støtte fra fond og legater til utarbeidelse og kopiering 
og utgivelse av et veiledningshefte for hørselshemmede i 
Bergen kommune og Hordaland fylke som største utgiftspost 
(ca kr 30.000?). Resten skal gå til det daglige arbeidet på 
kontoret, inkl. telefon, telefaks, hjemmesideoppdateringer, 
utarbeidelse av brosjyrer (utleiebrosjyre), porto både til brev 
og til utsendelse av medlemsblad. Totalt sett tror vi kr 110.000 
er realistisk.

Utflukter (stevner, seminar o.a.) 200 000 24

Her har vi døvestevne i nord og seminar (om bord i en båt 
til Danmark?). Storparten av inntektene skal komme fra 
deltakerne selv, for betaling av felles regning. (Til Newcastle-
turen desember 2003 betalte vi ca kr 150.000.)

Representasjon 20 000 25

I 2004 er det kanskje ikke mange representasjons-reiser, 
bortsett fra Landsråd 13.-15. februar. Men det er kanskje lurt 
å ha et ”betryggende beløp” i budsjettet.

Kontingenter/gaver 25 000 26

I 2003 har vi betalt kontingent til FFO Hordaland og FFO 
Bergen. Ellers har vi gitt gaver i forbindelse med medlemmers 
jubileumsår og foreninger/underavdelinger som fyller år. I 
2004 skal Døves Idrettsklubb få kr 50 for hvert medlem, For 
300 medlemmer kan det bli snakk om kr 15.000. 

Forsikringspremier 35 000 27

Ikke til å unngå! Med en verdi på nesten 15 millioner kroner 
for Døvesenteret og kr 2 millioner for feriehjemmet Risperlen 
(inkl Naust), må man regne med høy forsikringspremie.

Kulturtiltak (inkl barn og ungdom) 200 000 28

Utstilling, hobby, kinokvelder, kveldstreff, kjøp av 
aktivitetsutstyr. Utgifter i forbindelse med Døves kulturdager i 
Oslo 22.-24. oktober, ungdomsweekend (det er øremerket ca 
30.000 kroner til ungdomstiltak, rest av tilskudd fra Frifond). 
Utgifter til kulturdager er mest avhengig av deltakernes 
egenandel (punkt 8 eller 12 over). For 2004 kan vi ikke regne 
med at døvesenteret støtter de aktive deltakernes reise og 
opphold slik som i 2003. Men vi skal søke om legatmidler og 
håpe på det beste.

Andre kostnader 120 000 29

Utlegg i forbindelse med styremøter (bespisning), årsmøte 
(mat i pausen), og andre møter (samarbeidsforum etc.), 
overføring av midler til andre som vi søker på vegne av 
(punkt 7), uventede utgifter osv.

Prosjekt Rådgivningskontor 85 000 30

Prosjektet Rådgivningskontor har fått forlenget funksjon, 
fram til sommeren 2004. Kr 85.000 er øremerket til dette 
prosjektet, etter tilskudd på kr 260.000 i januar 2003 fra Helse 
og Rehabilitering via Norges Døveforbund.

Jubileumskomiteen 50 000 31

Det er nødvendig å gi jubileumskomiteen midler som de 
kan arbeide ut fra, og ikke stoppe opp fordi det ikke finnes 
penger. 
Kr 50.000 er egentlig satt tilfeldig, men vi regner med at det 
skal holde i forberedelsesåret. 

Kulturmedarbeider (engasjement) 80 000 32

Styret mener det er både viktig og nødvendig å ha en person 
som først og fremst skal ta seg av barn og ungdom, samt 
kultur og idrett. Det er ikke lett å stramme inn særlig mye på 
det foreslåtte budsjettet. Beløpet her er satt på grunnlag av 
midler Bergen Døvesenter har stående på to ulike kontoer i 
Sparebanken Vest (se punkt 12): Kr 20.000 som var disponert 
av folkedansgruppen, og kr 60.000 som var disponert av 
tidligere barne- og ungdomsarbeider/fritidsleder.

Sum driftsutgifter 2 050 000
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Jeg var til stede (som styremedlem) på årsmøtet til Horda-
land foreldrelag for hørselshemmede onsdag 11. februar 
2004. Det som gledet oss i foreldrelagets styre var at det 
kom mange. I fjor var det bare 5 eller 6 til stede, mens 
antallet i år var på ca 15 frammøtte. Foreldrelaget har litt 
under 40 familiemedlemmer.

Årsberetningen fortalte om et godt og aktivt år for 
foreldrelaget. Dette ble det satt pris på av flere foreldre 
gjennom året i fjor. Blant annet arrangerte foreldrelaget 
fjelltur 6 søndager i fjor. Barn og voksne som fullførte 6 
turer, fikk utdelt diplom og premie under juletrefesten i 
døvesenteret 10. januar i år. Det har også vært familiehelg 
22.-24. august 2003, karneval i samarbeid med døvesen-
teret, tur til Vannkanten o.a. Foreldrelaget har ellers faste 
svømmedager på Hunstad skole: Hver tirsdag kl. 17 til 19, 
kun for medlemmer. Og så har de fått sin egen hjemmeside: 
www.h-f-h.no.

Foreldrelaget har også vært aktiv og vist interesse og 
engasjement i forbindelse med døveskolesaken. Mange 
ganger opplevde vi at foreldrelaget og døvesenteret var 
enige om de samme målene. Den gjenvalgte lederen i for-
eldrelaget, Rune Eng, er også leder i VKS Brukerråd.

Nå var det et interessant årsmøte nylig. Styret ble endelig 
øket fra 4 til 7 medlemmer. Det var plutselig lett å få for-
eldre til å si ja til styreverv. Samtidig var man lei seg over 
at et av foreldrelagets populære styremedlem, Ann Kristin 
Nord (Anki), trakk seg ut av styret. Hun var den som skapte 
”solskinn” i aktivitetene. Men man har tro på at hun blir en 
av foreldrelagets aktive støttespillere i ulike sammenhenger 
også i 2004. Hun sa til og med at hun følte anger på at hun 
gikk ut av styret. Det lover godt for laget!

På slutten av årsmøtet ble Stortingsmeldingen tatt opp. 
Rune Eng gikk gjennom en del punkter, og stilte spørsmåls-
tegn ved mange av dem. Det ble en del diskusjon. Nettopp 
diskusjonen fortalte meg hvor foreldrene vil hen. De har 
selv merket hvordan deres barn opplever skolehverdagen, 
både i grunnskolen og i barnehagen, både på Hunstad 

skole og på hjemmeskolen. Foreldrene støtter tanken om 
at Hunstad skole skal bli tvillingskole (til en vanlig hørende 
skole), men ikke for enhver pris. Forandringen må ikke 
føre til at det hørselshemmede barnet får dårligere under-
visningstilbud. Og når det gjelder det hørselshemmede 
barnets skolegang på hjemmeskolen, mener foreldrene at 
livskvaliteten (undervisning, friminutter, fritid osv.) ikke 
er god nok. Det er mye å sette fingeren på. 

Foreldrelaget advarer mot ytterligere bemanningsreduk-
sjon på døveskolen: Vi har ikke råd til å miste flere dyktige 
ansatte! (Til slutt sitter man kanskje igjen med ansatte som 
ikke kan kommunisere med deres barn.)

Det som også var virkelig interessant under nevnte disku-
sjon, var da en døv mor ba om ordet. Hun skjønte kanskje 
ikke foreldrenes frykt for døveskolens framtid. Hun fortalte 
at hun har gått integrert på hjemmeskolen og at det har 
fungert veldig bra. Da hun kom til Kongstein videregående 
skole, merke hun at hun hadde problemer der. Etter kort 
tid valgte hun å gå på videregående skole sammen med 
hørende, og det har gått veldig bra, ifølge henne.

Da var jeg spent på foreldrenes reaksjon. De etterføl-
gende kommentarer varmet meg virkelig! Den døve moren 
ble forsiktig satt på plass. Det er ikke så enkelt som noen 
kanskje tror. Man må se på helheten til barnet, og valg av 
skolested er veldig individuelt.

Der og da forsto jeg at enda flere foreldre til hørselshem-
mede barn er blitt mer realistisk i sine tanker omkring det 
hørselshemmede barnets livskvalitet. 

Nå spør vel leseren med hvilken rett jeg har å påstå at 
foreldrene er blitt mer realistiske? Nåja, det er ikke lett å 
forklare. Jeg får heller si at jeg kjenner mange hørselshem-
mede, har hørt deres ulike opplevelser, og jeg har selv gått 
8 år på døveskolen, bodd på internat og hatt tegnspråk 
"døgnet rundt". Men jeg vil ikke prøve å si at alle hørsels-
hemmede barn må gå på døveskole, men at døveskolen med 
deres tegnspråkmiljø behøves. Det er det mange som vet!

Rune

Realistiske foreldre

Finn-Erik Vinje: Barn på 3 år skal kunne ca 1000 ord
Alle normale mennesker – uansett intelligens og oppvekststed – lærer å snakke temmelig nøyaktig like lang 
tid, dvs. fire-fem år. Det er forbløffende kort tid, for systemet er uhyre innfløkt. Enda mer forbløffende er det at 
tilegnelsen skjer automatisk, uten noen som helst instruksjon. Det eneste som skal til, er at barnet utsettes for 
språk, dvs. lever i etmiljø der det hører språk. Barn som bor i Kina, lærer seg kinesisk – og dét tar ikke lengre 
tid enn for et norsk barn som skal tilegne seg norsk.

(…)
Fra toårsalderen tilegner barnet seg nye ord hver eneste dag, og når det nærmer seg treårsdagen, er det 

beregnet at det har et forråd på mer enn 1000 ord. Større og større deler av den virkelighet som omgir dem, 
kan de beherske språklig.

Teksten er hentet fra Finn-Erik Vinjes nye bok: ”Språk 2004 – en situasjonsrapport”. Finn-Erik Vinje er professor i mo-
derne nordiske språk.

Nå kommer et viktig spørsmål til foreldre som har hørselshemmede barn: Hvor mange ord eller tegn behersker barnet 
ditt? Er barnet 3 år og kan bare 500 norske ord? Er barnet ditt 3 år og kan ca 1000 tegn? Hvordan vet du det? Greier du å 
registrere at barnet ditt kan mange tegn? Om du er skuffet over at barnet bare kan 100 ord, bør du vel prise deg lykkelig 
over at barnet kan mer enn 1000 tegn. Eller hva? Rune
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TERMINLISTE

Foreløpig fram til påske:
Middag serveres 
hver torsdag kl. 16 - 18!
Etter diskusjon om "visjoner" på semi-
naret ombord i Englandsbåten, vil vi nå 
gjøre et forsøk med utvidet middags-
servering i døvesenteret: Fra og med 
torsdag 5. februar 2004 ble det middag 
fra kl. 16.00 til kl. 18.00! Tidligere hand-
let vi inn til middag for ca 30 personer, 
men nå skal vi satse på middag for ca 50 
personer, og da håper vi det skal være 
nok til alle sultne mager! Det koster 
fremdeles kr 60 pr. porsjon middag. Og 
medlemmene får fremdeles utdelt "klip-
pekort" (som en av mange medlemsfor-
deler) der hvert 6. middag er gratis.

Mars:
02. ti:  Åpen kirke kl. 10.30.
 Pensjonisttreff kl. 11. Tema: "Nye 

lover fra 01.01.04" v/Th. J. Sander.
04. to: Frikveld
05. fr:  Kulturstyret har sosial samvær i 

kjellerstuene kl. 19. Ta med ost og 
kjeks selv.

06. lø:  Hordaland fylkeslag av Hørsels-
hemmedes Landsforbund har møte 
i kjellerlokalene kl 10-18

09. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
10. on: Dramagruppen kl. 18-20.
11. to:  Tema kl. 18.30: Menneskerettig-

heter v/Tanja Clifford, Amnesty 
International Norway.

12. fr:  Døves Idrettsklubb har ekstra-
ordinært årsmøte i storsalen kl. 19.

12. fr:  Tegnspråkstudentene ved Høg-
 skolen i Bergen inviterer til 

hattefest i kjellerlokalene kl. 21.00
13. lø:  Bergen Døvesenter har årsmøte kl. 

11.00
14. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 

v/Lars. Menigheten har årsmøte 
etter gudstjenesten.

16. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
17. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
18. to:  Frikveld?
19. fr:  Døves kvinneklubb kl. 19 i stor-

salen: Besøk av Annlaug Totland fra 
Grete Roede AS med temaet: Sunn 
helsekost og slanking.

19. fr:  Døvblittseksjon i kjellerstuene
kl. 19:  Landsmøtesaker.
20. lø:  Døvetreff i kjellerlokalene kl 19: 

Mafia-fest. Gryterett m/loff.
21. sø:  Foreldrelaget har søndagstur
23. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
 Døvehistorielaget har møte kl. 12
 Senterstyret (det gamle og det nye 

styret) har styremøte kl. 16.
24. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
25. to:  Tema kl. 19. Bente Lundekvam 

fra Ligningskontoret orienterer 
om siste nytt vedr. skattelegging 
av privatpersoner, evt. om 
Skageutvalget sin innstilling, og 
svarer på spørsmål.

 Budstikken nr 3 kommer ut.
26. fr:  Døves kvinneklubb i kjelleren kl. 19
 Ungdomsrådet i døvekirken har 

filmkveld.
27. lø:  HLF Hordaland har årsmøte i 

storsalen kl 10-17
28. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 

v/Tom
30. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11
31. on:  Dramagruppen kl. 18-20.

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

Program torsdagene
framover i storsalen

i Døvesenteret:

Torsdag 11. mars 2004 kl. 18.30: 
Tanja Clifford fra Amnesty 
International Norway: 
Menneskerettigheter.

Torsdag 25. mars 2004 kl. 19.00: 
Bente Lundekvam fra 
Ligningskontoret 
orienterer om siste nytt 
vedr. skattelegging av 
privatpersoner, evt. om 
Skageutvalget sin innstilling, 
og svarer på spørsmål.

Torsdag 15. april 2004 kl. 18.30: 
Barbara Gentikow fra 
Department of Information and 
Media Studies, Universitetet i 
Bergen: 
Nye medier som 
kulturteknikker og som fora 
for kommunikativ handling

Legg merke til tidspunktene. 
Døvetolk er bestilt!

Hver torsdag fra 12. februar til 
1. april kl. 18 til ca 21.30 blir disse 
jentene å finne på kjøkkenet i 
døvesenteret. De skal delta i 
fotball under Deaflympics i 
Australia januar 2005 og må 
betale reisen selv. De har spurt 
om å få lov til å tjene penger på 

"Australia-
jentene" 
serverer 
om torsdagene!

Fra venstre: Cecilie, Line, Karen og Birte.

salg av vafler, kaker, kaffe osv. i døvesenteret, og 
senterstyret har sagt ja til den positive henven-
delsen. Så må vi bli flinke til å støtte dem!


