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BUDSTIKKEN
TEGNSPRÅKCAFÈ i døvesenteret:
Tirsdag 1. juni
Tirsdag 15. juni
Tirsdag 22. juni 

Døvestevne i Kalvåg 
27.-29. august

Side 2

Feriehjemmet Risperlen 
runder 45 år

Side 4

Ekstraordinært årsmøte
24. juni. Sak: Risperlen

Side 8 (se også side 3)

Kl. 11 til 14
Velkommen!
(Vi kan godt endre navnet fra "Dagsenter" til "Tegnspråkcafe"! Lyder bedre?)
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      Barn 4-12 år Enkeltrom  Dobbeltrom
Overnatting i dobbeltrom m/frukost kr 350,- pr.pers.pr.døgn   350 x 2 = 700
Tillegg for enkeltrom m/frukost kr 150,- pr.pers.pr.døgn  500 x 2 = 1000
Overnatting born m/frukost kr 250,- pr.pers.pr.døgn 250 x 2 = 500
Havets Festbord, kalde og varme 
rettar, ei oppleving kr 350,- pr. pers. 175 350 350
Lunsj m/møterom * kr 175,- pr. pers. 88 175 175
Middag m/dessert kr 250,- pr. pers. 125 250 250
Total for oppholdet for en person 888 1775 1475

Tur til Flona, gåtur med lunsjpakke, bålbrenning, m/kjentmann kr 175,- pr. pers
- Havfiske m/Gamle Opstad. Tek 48 pass. 

Her kan De ete lunsj, båten har skjenkeløyve og alle rettigheiter kr 1.450,- p/t 
- Draging av teiner/fiske, m/kjentmann kr 300,- p/t pr. båt

- Båttur m/tresnekke på eiga hand eller m/kjentmann frå kr 100,- p/t 

Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening og Døves Menighet:

Knutholmen (Kalvåg) 27.-29. august 2004

I gangavstand rundt den vesle vågen finn du rorbuene, rom eller leilegheiter, restauranten, puben, dansegolvet og møteromma. Heile Kalvåg 
er eit stort levande hotell! Når du kjem til Knutholmen har du teke steget inn i ei maritim verd. Familien Fosse som eig og driv staden har 
lagt vekt på at den gamle sjøbustilen vert teken vare på. Restauranten manglar ingenting. Her finn du båten, skjeret, ausekjæret, tønna, 
taukveilen, snekka og fjæresteinane. Utanfor har du akvariet med fiske frå området.

Båt fredag 27. august:
Fra Bergen 16.30
Til Smørhamn 20.20

Båt søndag 29. august:
Fra Smørhamn 16.25
Til Bergen 20.10

Pris for båtreise med Flaggruten, tur/retur Bergen-Smørhamn:
Bergen-Smørhamn:
Voksen: 1.200
Honnør: 510
Barn 4-16 år 510
OBS. Det er også ulike rabatt: 
1) Ektefeller som reiser sammen, der den ene har rett på honnør, får den 
andre også reise på honnør-pris.
2) To voksne som reiser sammen til full pris, kan få par-rabatt: Den ene 
betaler bare 50%.
3) En eller to voksen som reiser sammen med to eller flere barn: For barn 
nr. 2 eller flere, betaler man kun kr 120 pr. barn tur/retur!

Total fullpris (dyrest) med reise og opphold (enkeltrom) = kr 2.975. Honnør 
på reise og overnatting på dobbeltrom = kr 1.985. Barn kr 1.395 (eller kr 
1.005 hvis 2. eller flere barn som reiser sammen

Påmelding til Rune Anda eller Tho-
ra Gåsland, Kalfarveien 79, 5018 
Bergen. Ttlf. 55 32 79 76, tlf. 55 
32 83 21, fax 55 31 11 88, e-post: 
post@bgds.no / thora@bgds.no.
Deltakerne fra Bergen får øko-
nomisk støtte fra døvesenteret, 
og deltakerne utenfor Bergen får 
støtte fra Døves fylkeslag.
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Som styreleder i Bergen Døvesenter ønsker jeg å komme med 
mine synspunkter i denne følsomme saken vedr. feriehjemmet 
på Risperlen:

Ansvar
Selv om noen mener det var unødvendig å få en tilstands- og 
brannrisikorapport, så står jeg fast på, etter råd fra flere, at det 
var riktig å få gjennomført det. I Norge er det kommet nye 
regler rundt brannforebyggende tiltak som mange kanskje ikke 
kjenner til. Vi er blant annet – i henhold til reglene – blitt pålagt 
av Brannsjefen i Bergen til å gjennomføre brannforebyggende 
tiltak. Høsten 2000 fikk vi beskjed om å stenge døvesenteret 
hvis vi ikke gjorde som vi ble pålagt. Nylig, i mai 2004, fikk 
vi nye krav som vi må oppfylle, etter at brannvesenet hadde 
full inspeksjon av Kalfarveien 79 i slutten av april i år. Det 
kommer stadig nye regler. Branninspeksjon skjer hvert år. 

”Brannvernreglene” sa også at vi måtte ha en ansvarlig 
branvernleder i døvesenteret. Det gjorde vi, og Erling Buanes 
gikk på kurs og fikk godkjent brannvernsertifikat. Hans jobb 
er bl.a. å påse at regler blir fulgt og evt anmelde meg - som 
styreleder - hvis jeg ikke følger opp. Disse reglene gjelder våre 
eiendommer, inklusiv Risperlen. Det vil være uansvarlig av 
meg som styreleder å ignorere disse reglene som jeg kjenner 
til hvis det skulle brenne og liv skulle gå tapt. Det hjelper lite 
å si: ”Det brenner jo aldri der, alle er forsiktige.” Men man vet 
aldri. Ansvaret faller på meg som styreleder personlig - ikke 
på  medlemmene og Bergen Døvesenter. Slik er reglene.

På et medlemsmøte ble det nevnt at Bergen Døvesenter står 
ansvarlig - ikke styrelederen. Hvis så er tilfelle og det skulle 
brenne og liv gått tapt ville det bli et stort erstatningskrav 
med den konsekvens at Bergen Døvesenter slås konkurs, 
hvis det blir snakk om millioner i erstatning. Derfor var det 
veldig viktig å få dokumentert en risikovurdering av fagfolk 
som brannsjefen henviser til. Jeg ber om forståelse. Forøvrig 
vises det til "Brann og eksplosjonsloven" av 14.06.2002 § 
13, med tilhørende "forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn" av 26.06.2002 samt "Forskrift om systematisk Helse, 
Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) 
av 01.01.1997.

Anbud
Etter ønske fra medlemsmøtet 1. april ble det sendt anbudsbrev 
til 13 ulike firmaer. Vi fikk 9 svar og et firma fikk tilslaget om å 
komme med en helhetsvurdering på hva som må gjøres og hvor 
mye det vil koste. Anbudet var på 2 faser. Fase 1 undersøkelsen 
vil komme på ca 30-35.000. Da er ikke Fase 2 - brannsikringen 
tatt med. Dette vil komme i tillegg. Resultatet fra 1. fase vil bli 
lagt fram på ekstraordinært årsmøte torsdag 24. juni. Firmaet 
lovet å ha ferdig sin rapport i god tid før møtet. Her må altså 
det ekstraordinære årsmøtet ta standpunkt til hva som skal 
skje videre. Samtidig vil styret trolig be om at det blir tatt ut 
et bestemt beløp fra Medlemmenes Interessefond.

Økonomi
Slik vår totale økonomiske situasjon er i nå - er det viktig 
at medlemmene er realistiske i vurderingen av en eventuell 
tilleggsutgift av feriehjemmet. Uansett kan det bli en kost-
bar og stor økonomisk belastning for Bergen Døvesenter i 
mange år framover. Ønsker vi å leve med det på våre skuldre 

i framtiden? Personlig er jeg redd det vil komme på et par 
hundretusen kroner. 

Mitt spørsmål er da: Hvordan skal vi finansiere dette? Er 
vi tjent med å ha 2 eiendommer? Hva er viktigst for medlem-
mens daglige livskvalitet? A) Døvesenteret som brukes nesten 
hver dag og hvor vi får inntekter av utleie? B) Feriehjemmet 
som få medlemmer bruker - noen dager i året - og som er et 
utgiftsobjekt? Medlemmenes Interessefond har ca kr 400.000. 
(Det var ca 800.000 før, men da er mye brukt i forbindelse med 
brannforebyggende tiltak i Kalfarveien 79.) Samtidig sliter vi 
med et lån på litt under 200.000. Hvor skal vi få inntekter fra 
slik at det vil dekke de årlige utgiftene på et feriehjem. Etter 
mitt syn er det økonomisk selvmord hvis vi ikke får dekket 
utgiftene på en forsvarlig måte. 

Fra før har vi en lav inntekt for oppholdet på feriehjemmet. 
Det er ikke nok til å dekke de vanlige utgiftene i dag. Alterna-
tivet er å heve oppholdsinntektene betydelig høyere?

Dugnad
For 15-10 år siden var det vanlig at folk stilte opp på dugnad. 
Men i dag ser vi at det er noen få - fra den eldre generasjon 
som stiller opp. Hva sier den nye generasjonen til å stille i en 
dugnad som trolig vil vare i mange år framover? Selv Bergen 
Døvesenter har opplevd at svært få stiller opp til dugnad når 
vi har bedt om det - f. eks bare for å vaske vinduene før 17. 
mai!

Her må vi bare erkjenne at slik samfunnet generelt har 
utviklet seg så ser det ut at folk - hørende og døve - har en 
annen livsstil enn for 10-15 år siden. Feriehjems-åndene og 
bedriftshytte-åndene er på vei ut. Folk har mer penger nå enn 
før til ulike mål/aktiviteter.

Bedre livskvalitet
Mitt ønske er at medlemmene skal få bedre livskvalitet på 
mange ulike måter i sitt daglige  liv i årene som kommer. Vi 
får mange søknader og spørsmål om økonomisk støtte til ulike 
tiltak i nettverket vårt. Men vi har måttet avslå mange pga at 
vi ikke hadde økonomi til det. Hadde vi bare hatt et FOND 
hvor vi kunne hente penger fra slik at de kunne fått oppfylle 
sine mål/aktiviteter.

Fond 
Det ble sagt at dersom feriehjemmet skulle selges skulle salgs-
inntektene gå til å dekke utgiftene til å male Bergen Døvesenter 
i forbindelse med 125 års jubileet neste år. Men det er FEIL. 
Denne påstanden er tatt ut fra løse luften! 

Ved et eventuell salg – mener jeg – at pengene skal bli satt 
inn på et FOND som vil få et eget fondstyre. Disse kan for 
eksempel forvalte midler etter søknader iflg bestemte regler 
som medlemmene bestemmer, og disse personene velges på 
Døvesenterets årsmøtet.

Tiden endrer seg
Gjør den ikke det? Vi har opplevd (i hvert fall jeg) å flytte 
”Døves Hus” fra Vestre Torvgt 20 a til Welhavensgt 68 i 1975 
- (hvor jeg har lagt ned masse tid og krefter under oppussin-
gen) – og så mot min interesse flyttet Bergen Døveforening 
til Kalfarveien 79 i 1985. Hva blir det neste? Det vet kanskje 
ingen. Uansett om medlemmene er uenig eller enige - så er 
det en del av livet vårt i vår vakre by Bergen. Vårt miljø er 
liten. Vi skal tross alt leve sammen og komme videre selv om 
vi er enige eller uenige - flertallet bestemmer! 

Toralf Ringsø
Styreleder i Bergen Døvesenter

RISPERLEN
døvesenterets feriehjem
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på kjøpet. Utmerket plass til både 
små og store familiehus, som nok 
blir bygd i løpet av de kommende 
år. Den første broen fører oss ut 
til en liten holme med flaggstang. 
Den neste broen fører ut på Ris-
holmen. Her står båtnaustet. 
Naust? En merkelig benevnelse! 
Det er et solid og vakkert hus i to 
etasjer. Første etasje kan bli rene 
ballsalen. Annen etasje har kjøk-
ken og soveplasser. Vi kan kalle 
det ungdomshuset. Glimrende 
badeplasser overalt både for de 
minste og for mesterne. To ro-
båter hører med. Sjøen er full av 
fisk. 60.000 koster det hele. 

Bergens Døveforening kunne 
i fellesskap med feriehjemsko-
miteen stille 25.000 kroner til 
disposisjon. Men spottprisen var 
betinget av at betaling skulle skje 
innen 3 måneder. Hvor skulle vi 
få resten fra? Rendedal klarte i 
løpet av kort tid å få 3 rentefrie 
lå på til sammen 9.000 kroner, 
som skal betales tilbake i løpet 
av 10 år. Medlemmene og andre 
interesserte tegnet seg for partial-
obligasjoner á kr 100,00. I løpet 
av kort tid var det tegnet obli-
gasjoner for 8.000 kroner blant 
medlemmene. Disse pengene 
skal betales tilbake etter at 10 
år er gått. Rentefritt. I skrivende 
øyeblikk gjenstår det å skaffe ca. 
15.000 kroner, men alt tyder på 
at Rendedal skal klare å gjen-
nomføre sin dristige men meget 
fordelaktige finansieringsplan, 
slik at det skal bli ganske lett å 
tilbakebetale lånene i årene som 
kommer. 

Navnekonkurransen ble omfat-
tet med stor interesse. Det kom 
inn bortimot hundre forslag. 
Av disse kom 3 til “finalen” på 
døveforeningens årsfest, nemlig 
Strandbo, Perlen og Sommerbo, 
samtlige foreslått av Torsar. Imid-
lertid hadde Konrad Rendedal i 
mellomtiden fått greie på at hol-
men vår het Risholmen, og dette 
hadde gitt ham ideen til å gi for-
slaget “Perlen” en “innfatning av 
ris”, altså “Ris-Perlen”, og dette 
forslaget gikk av med seieren, tett 
fulgt av “Strandbo”. - Ris-Perlen 
ble således navnet på Bergens 
Døveforenings feriehjem, et navn 
som på sett og vis bryter radikalt 
med navnetradisjonen i kjeden av 
feriehjem for døve. Det står glans 
av det navnet, og vårt feriehjem 
er i sannhet en perle. 

For temmelig frisk bris sto 
“Bruvik” ut fra Bryggen med 
mange glade døve om bord 

1959: Bergens døve har fått feriehjem! 

Et sommerparadis til spottpris 
I år er det 45 år siden Bergen Døvesenter kjøpte 
feriehjemmet Risperlen. Vi gjengir en artikkel fra 
Tegn og Tale (nå: Døves Tidsskrift) nr. 13/1959.

Våren og forsommeren 1959 vil 
bli stående som en av de aller 
mest hektiske perioder i Bergen 
Døveforenings historie. En hel 
serie av styremøter, medlems-
møter, ekstraordinære årsmøter 
og drøftinger - febrilsk aktivitet 
og hektisk stemning som for-
plantet seg og rev alle med seg 
- kulminerte med innvielsen av 
feriehjemmet “Ris-Perlen” på 
Veland søndag 7.juni. Og Ber-
gens døve hadde med et slag 
fått et ønskeferiehjem et ferie-
hjem som ingen drømte om å få 
realisert på mindre enn 10 år da 
døveforeningen holdt sitt årsmøte 
27. februar. 

Hvordan det hele har gått til? 
Det er mange år siden Bergens 

Døveforening fikk sin feriehjems-
komite, en komite som skulle 
arbeide med å skaffe penger til 
et feriehjem en gang i framtiden. 
Komiteen har vært riktig manns-
sterk, men det har likevel gått 
svært sent med kapitaløkningen. 
Det gikk best i begynnelsen, da 
det ble vist spillefilmer i forenin-
gens lokale ukentlig til inntekt for 
feriehjemsfondet. Dessuten gikk 
det som kom inn ved kaffe- og 
smørbrødsalg i foreningen om 
fredagene til dette formål. Det 
gikk ganske bra, men så ble ut-
leien av spillefilmer stoppet. Det 
var forbudt å konkurrere med de 
kommunale kinoene på denne 
måten. Og dermed var det som 
om feriehjemmet ble borte bak 
synsranden igjen. Kaffesalget 

innbrakte ikke så meget at det 
virkelig monnet. Det gikk lang-
somt. En basar iblant i samarbeid 
med syforeningen hjalp jo en del, 
og syforeningen ga dessuten re-
gelmessige bidrag, men det gikk 
likevel langsomt, og våren 1959 
var kapitalen ikke kommet lenger 
enn til ca. 10.000. 

Likevel ble det maset til stadig-
het om kjøp av feriehjem. De siste 
årene har det vært foretatt flere 
turer omkring byen for leting etter 
et passelig sted. Annonsespaltene 
i avisene har vært gjenstand for 
inngående studium, og man har 
foretatt utflukter for å se på steder 
som har vært til salgs. Stadig kom 
man hjem igjen med magert ut-
bytte. Det var likesom ingenting 
passet. Prisene var skyhøye, og 
stadig var det store mangler ved 
det som var til salgs. 

Imidlertid ga man ikke opp. 
Våren 1959 ble det avertert på 
framtredende plass i “Bergens 
Tidende” at Bergens Døvefore-
ning var interessert i kjøp av 
feriehjem. Blant de tilbud som 
kom inn, var det ett som skilte seg 
ut. “Danskehytta” på Veland var 
til salgs. Etter en konferanse ble 
det besluttet å se på eiendommen, 
og det ble kjærlighet ved første 
blikk. I mellomtiden hadde et 
medlemsmøte gitt komiteen og 
styret utvidede fullmakter. Nå 
ble det en søndag foretatt utflukt 
til Veland av en representativ 
forsamling av medlemmer. Alle 
falt for “Danskehytta”, og på sty-

remøte på feriehjemmet samme 
dag besluttet døveforeningens 
styre enstemmig å forelegge det 
ekstraordinære årsmøte, som var 
innkalt samme kveld, en finan-
sieringsplan utarbeidet av Konrad 
Rendedal, og å be om fullmakt 
til å foreta innkjøp. En arkitekt 
var med på denne utflukten, og 
han noterte alt som trengtes av 
utbedringer. 

“Danskehytta” ble bygd like et-
ter krigen som rekreasjonshjem 
for dansker, og den ble bygd 
med midler fra danskehjelpen. 
Imidlertid hadde det knirket i 
samarbeidet, således at danske-
hytta på Veland var blitt skjøvet 
tilside. Danskene ble henvist til 
Lysebu og Danebu på Østlandet. 
I flere år hadde derfor hytta på Ve-
land ligget for vær og vind, bare 
utleid en gang iblant, til tross for 
at den bød på alle de bekvemme-
ligheter en kunne ønske og lå på 
et helt ideelt sted. Eiendommen 
var takstert til 120.000 kroner, 
men det hadde vært uråd å få 
solgt. Eiendommen var så stor 
at det nødvendigvis måtte være 
større foreninger som kunne ha 
interesse av den. 

På det ekstraordinære med-
lemsmøte i Bergens Døvefore-
ning samme kveld ble styret 
enstemmig gitt de fullmakter 
som trengtes. Likeså ble Konrad 
Rendedals f inansieringsplan 
enstemmig godkjent. Man var 
blitt tilbudt eiendommen for 
den utrolig lave pris av 65.000 
kroner, og under forhandlingene 
hadde selgerne strukket seg enda 
lenger, slik at kjøpesummen var 
satt til bare 60.000. Det var virke-
lig spottpris. Eiendommen er på 
ca. 10 mål, hvorav halvparten på 
fastland, resten på en liten holme 
og den større Risholmen. Disse 
er forbundet med broer. På fast-
landet ligger hovedbygningen, 
et stort hus med full kjelleretasje 
som rommer bl. A. Peisestue, bad 
og vaskerom. I første etasje er det 
moderne kjøkken, stue, veranda 
og en stor salong med kamin, 
møblert bl. A. Med sofaer og le-
nestoler. I annen etasje er bl. A. 
3 store soverom og altan (ovenpå 
verandaen). Alle etasjer har vann-
klosett. Loftet vil med små midler 
kunne bli forandret til soverom. 
Området utenfor er planert og 
forsvarlig inngjerdet, så barna 
ikke skal ramle i sjøen. Brønnen 
er utmerket. Innlagt vann i alle 
etasjer. Varmtvannsbeholdere. 
Service og inventar følger med 
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søndag 7. juni. Feriehjemmet 
skulle innvies. Da man fryktet 
fullstendig kaos, var deltakeran-
tallet begrenset til 80 pluss en del 
innbudte. Med strålende humør 
gikk ferden til Ostereidet, hvor-
fra vi tok bussen det siste styk-
ket. Værgudene var forholdsvis 
nådige mot oss. De regndråpene 
som falt innimellom, gjorde oss 
ikke noe vondt, og tross den 
sterke vinden var det sommer i 
luften, mild sommer. Vel to ti-
mer etter starten fra Bergen, var 
vi fremme, og der møtte det oss 
en virkelig stor overraskelse. Det 
hadde vært litt av et problem for 
oss hvordan de 92 festdeltakere + 
festkomiteen og de mange barna 
som fulgte med skulle få plass. 
Vi ble henvist til “båtnaustet”, og 
det var ikke til å kjenne igjen. Her 
var det dekket til 92 personer, og 
enda var det plass til flere. Det var 
et helt ideelt festlokale, vakkert 
pyntet, og det kunne gladelig vært 
plassert en god del flere gjester 
der. Barna ble bevertert ovenpå. 

Utenfor smalt flaggene friskt 
i vinden. 

Eilif Ohna ønsket velkom-
men på vegne av festkomiteen. 
Han var spesielt glad for å se at 
praktisk talt alle de innbudte var 
kommet, tross det usikre været. 
Tilstede var bl.a. foreningens 
æresmedlemmer Ansgar Breiteig 
og Nils Gjerstad, pastor Hammer 
med frue (repr. for Døves Menig-
het), Albert Breiteig og frue (repr. 
for Norske Døves Landsforbund), 
fru Ida Rendedal (repr. for Dø-
ves Glede), fru Dagny Nesse 
(repr. for Døves Syforening), 
Helge Kjølleberg (repr. for Dø-
ves Idrettsklubb), Olaf Olsen 
(repr. for Døves Sjakklubb), 
Nils Gjerstad (repr. for Bergen 
off. skole for døve, i styrer Engs 
fravær), arkitekt Losnedahl og 
frue (som i sin tid hadde tegnet 
feriehjemmet) samt Th. Sander 
(som han kalte utsendt medar-
beider fra Tegn og Tale). 

Feriehjemmets nabo, “Fila-
delfia”, hadde vært så velvillig 
å påta seg matlagningen for 
anledningen, og det kom de 
meget hederlig fra. Lapskausen 
som ble servert var alle tiders. 
Det kan jo godt være at det var 
det friske været og sjøluften som 
skjerpet appetitten og fikk maten 
til å smake ekstra godt, men den 
smakte iallfall helt utmerket, 
både med og uten flatbrød og øl. 
Den samme attesten skal rabar-
bra-kompotten få. 

Ohna tok så ordet, nevnte 
annonsen som hadde satt hele 
feriehjemssaken på spissen, og 
hvordan Konrad Rendedal var 
blitt trukket med i galoppen, hvor 
han fort var blitt selve krumtap-
pen. Han ga ordet til Rendedal. 

Rendedal fortalte litt om 
feriehjemskomiteens virke i 
årene som var gått, hvordan 
interessen hadde økt siden 1950 
og det stadig stigende presset 
fra medlemmenes side. Han var 
blitt med på en motorbåttur med 
komiteen i vår, og etter den turen 
var han blitt ordentlig interessert 
i saken, men syntes også at det 
så svært håpløst ut. Da tilbudet 
om “Danskehytta” kom, syntes 
han ikke det hørtes fristende ut. 
Det var ikke en “hytte” vi skulle 
ha. Men da han kontaktet eierne, 
ble han fort klar over at dette var 
noe utenom det vanlige. Etter 
første møte med “Danskehytta” 
var alle blitt begeistret og møtene 
etterpå hadde gått glatt. Han for-
talte hvordan det hadde gått med 
finansieringen hittil. Den store 
interesse som alle hadde omfat-
tet feriehjemmet med ga håp om 
at man skulle klare å betale de 
60.000 før de 3 månedene var 
gått. Interessen hadde stimulert 
ham i bestrebelsene. Nå var han 
glad for at vi var kommet så langt 
at innvielsen kunne feires, men 
feriehjemmet må alle gå sammen 
om å ta vare på i alle år som kom-
mer. Han overrakte derpå kjøpe-
kontrakten til døveforeningens 
formann, Harald Nesse. 

Nesse takket Rendedal for 
det gode arbeid han hadde gjort. 
Drømmen om feriehjem var me-
get gammel. Alle trenger å kom-
me ut av byen til sol og herlighet, 
til et sted hvor alle bekymringer 
viker bort og hvor man kan samle 
styrke. Om det ikke var solskinn 
i dag, så ville det komme mange 
dager senere med glitrende sol. 
Han uttrykte til slutt ønsket om at 
fred og vennskap alltid måtte råde 
på “Ris-Perlen”, og at alle gjester 
der må leve sammen som en stor 
og harmonisk familie. 

Pastor Hammer hilste fra me-
nigheten. Han håpet at fred og 
hvile måtte senke seg over de som 
skulle feriere på “Ris-Perlen”, så 
de virkelig fikk ferie. Det var 
Gud selv som hadde bestemt at 
menneskene skulle ha hviledager. 
Det var Guds vilje at menneskene 
iblant skulle få anledning til å ko-
ple av fra hverdagens mas. Han 
ønsket lykke til med det vakre 

feriehjemmet, og overrakte en 
pengegave fra menigheten. 

Fru Ida Rendedal syntes vi 
hadde fått et deilig sted. Hun 
overrakte en pengegave til utstyr, 
fra Døves Glede. 

Fru Dagny Nesse lykkønsket 
fra Døves Syforening og over-
rakte en gave bestående av 289 
deler kjøkkenutstyr/bestikk. 

Helge Kjølleberg uttalte at 
idrettsklubben vil være med og 
støtte feriehjemmet, men han hå-
pet at arbeidet på feriehjemmet 
ikke ville gå ut over det arbeid 
som måtte gjøres på idrettsklub-
bens hytte om sommeren. Det er 
stort sett de samme folk som utfø-
rer slikt arbeide, og det kan derfor 
lett bli en drakamp om arbeids-
kraften. Idrettsklubben vil gjøre 
sitt beste for et godt samarbeid, og 
han ventet at foreningen ville gjø-
re det samme. Han garanterte at 
idrettsklubben ville tegne seg for 
obligasjoner for minst 500 kroner 
i feriehjemmet, og overrakte en 
gjestebok som deltakerne ved 
innvielsesfesten skulle være de 
første til å skrive sine navn i. 

Olaf Olsen sa at han ikke hadde 
trodd på feriehjem. Det er bare 
snakk, tenkte han, og så hadde 
han lagt seg til å sove. Han hadde 
drømt om feriehjemmet, og da 
han våknet sto det der. Han måtte 
ta og kjenne på det før han forsto 
at det var virkelighet. På vegne 
av sjakklubben overrakte han et 
fiskegarn, som var hengt opp så 
det omkranset hele lokalet. 

Norske Døves Landsforbunds 
sekretær, Albert Breiteig, fortalte 
at det i 1950 var 5 feriehjem for 
døve i Norge, og siden var det 
stadig blitt flere. Hvorfor ikke 
også i Bergen? Et feriehjem 
har kanskje mer enn noe annet 
evnen til å samle medlemmene. 
Det feriehjem som i dag ble 
innvidd var det 15. i rekken av 
feriehjem for døve. Han hadde 
på avstand beundret den iherdig-
het som var vist i arbeidet for å 
klare å kjøpe feriehjemmet. Som 
forbundssekretær hadde han måt-
tet være litt forsiktig med å binde 
seg til foreningsarbeidet, men han 
kunne i hvert fall si at hvis ferie-
hjemmet kom i vanskeligheter, 
så kunne de regne med støtte fra 
landsforbundet. Han ville ellers 
minne om at også hytta på Totland 
var verdifull og må bli omfattet 
med samme omsorg som før. Han 
avsluttet med å si at feriehjemmet 
“Ris-Perlen” virkelig er en perle, 
og hver eneste døv i Bergen og 

omegn må være flink til å pusse 
denne perlen, så den kan holde 
seg skinnende blank. 

I styrer Engs fravær hilste 
skredderlærer Nils Gjerstad fra 
døveskolen. Det har alltid vært et 
godt forhold mellom foreningen 
og skolen. Kanskje “Ris-Perlen” 
er stedet for en framtidig skoleleir 
for døve? Han ønsket til lykke og 
overrakte en kajakk, laget på sko-
lens snekkerverksted. 

Arkitekt Losnedahl hadde 
tegnet feriehjemmet, men dette 
var første gang hans å det med 
sine egne øyne. Han lurte på om 
det er de døve som følger etter 
ham, eller han som følger etter de 
døve, for han hadde flere ganger 
før dumpet ned blant døve. Han 
takket til slutt de tjenende ånder 
for god mat. 

Derpå takket Nesse for alle 
gaver og gode ønsker, og man 
brøt opp fra bordet. 

Så ble vimpelen med navnet 
“Ris-Perlen” heist på holmen, 
mens man bega seg til hovedbyg-
ningen, hvor kaffen ble inntatt i 
salongen. 

Etter kaffen var det hyggelig 
samvær, fotografering og ellers 
snuste både store og små rundt 
over alt for riktig å bli kjent med 
feriehjemmet. 

Det ble i det hele tatt en 
riktig utmerket innvielsesfest, 
som verken den sterke vinden 
eller regndryppene innimellom 
kunne legge noen demper på. 
Stemningen var ypperlig. For-
resten fikk vi solgløtt rett som det 
var. Jeg kan bare avslutte med å 
si at innvielsen ble den gjeveste 
jeg har vært med på. Og så kan 
det passe å ta med telegrammet 
fra en av feriehjemmets naboer, 
Bjarne Holsen:

Lykken er med når det 
slik seg vender: Rishol-
men kom i de rette hender!
Om det i dag er litt surt og grått.
Når enden er god, så er allting 
godt. 

Thorbjørn Sander
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Personalia
Hjertelig takk
for all vennlig deltagelse ved Gunhild 
Aksdal sin bortgang.

Familien v/Helge Aksdal.

Takk
for oppmerksomheten til 75 års da-
gen!  Hilsen Hans (Lie)

Tusen takk
for gavekortet jeg fikk på 60 års dagen 
min.    Mange hilsner fra

Lise Hammerhaug.

Takk
for vennlig deltagelse.

 Hilsen Skjalg.

Takk
Satt stor pris på gaven som jeg fikk på 
min 70 års dag. Atter takk!!

Hilsen Gyda Einemo.

Hvem sa hva (4)
”Kultur er kart for og av virkelig-
heten”

Clifford Geertz (1973)

Opplysning
På Bergen døvesenters årsmøte ble 
bl.a. Birger Breiteig minnet. Han 
gjorde som kjent en stor innsats i 
forbindelse med reisningen av Døves 
aldershjem på Landås, og han satt 
lenge som styreleder der.

Det kom da spørsmål om hvor mye 
som var kommet inn i forbindelse 
med begravelsen. Dette kunne ingen 
svare på.

Ved henvendelse til Konows Senter, 
har vi nå fått opplyst at det kom inn 
rundt kr 6.000, meget kjærkomne 
penger for Konwos Senter. - Så er 
dette oppklart.

Tusen takk
for gavekort til bursdagen min.

Nina H. Dahle.

Vi gratulerer 
Møre og Romsdal døveforening med 
80 års jubileum, som feires på Scan-
dic hotell i Ålesund lørdag 29. mai. 
Samme helg arrangeres det nasjonalt 
kurs i døvehistorisk arbeid i Ålesund, 
der noen av deltakerne fra Bergen er 
med.

Tidspunkter for Oslo (gjelder tilnærmet 
for hele landet): 
1. kontakt: 07.19.17 - 2. kontakt: 07.39.08
Maksimum (Venus lengst inne på skiven): 
10.21.32
3. kontakt: 13.02.51 - 4. kontakt: 13.22.26 
Forrige Venus-passasje synlig på Jorden: 
1882
Forrige Venus-passasje synlig i Norge: 
1769 (bare Nord-Norge)
Forrige Venus-passasje synlig i Sør-
Norge: 1761
Forrige Venus-passasje som var like 
gunstig i Norge: 1283
Neste Venus-passasje: 2012 (bare delvis 
synlig fra Norge) 
Neste Venus-passasje som er like gunstig 
sett fra Norge: 2247 
Antall Venus-passasjer som hittil er 
observert: 5, den første i 1639. 
Vinkeldiameter til Venus: 
58” (buesekunder) = 0,016 grader
Avstand fra Jorden til Venus: 
0,288851 AU = 43,2 millioner km
Under passasjen vil Venus være den 
nærmeste planeten noen av oss har sett!

Den nye røykeloven
Senterstyret behandlet på siste styre-
møte (11. mai) et spørsmål fra et med-
lem om Bergen Døvesenter skal følge 
den nye røykeloven som trer i kraft fra 
1. juni 2004. Svaret er: Ja. Det er ikke 
tillatt å røyke i noen lokaler i døvesen-
teret, heller ikke i kjellerlokalene. Det 
finnes askebeger på utsiden av huset, 
både ved hovedinngangen, ved uteter-
rassen og ved parkeringsplassen.

Kulturstyret
består av: Kjetil Høgestøl (leder), Si-
grun Ekerhovd (nestleder) og Vibeke 
Varn Flatemo (medlem), samt Tore 
Sande som medarbeider.

Eiendomsstyret
består av: Erling Buanes (leder), Harry 
Ellingsen og Helge Herland, med Olav 
Espedal som kontaktperson for ferie-
hjemmet Risperlen.

Yoga
Det er en ledig plass til Yoga-kurset 
4.-6. juni. Foreløpig har 9 meldt seg 
på. Kurset koster kr 600. Kurslederen 
blir: Ipek Dedeoglu Mehlum.

Venus’ midlere hastighet: 
35,02 km/s = 126 000 km/t
Jordens midlere hastighet: 
29,79 km/s = 107 000 km/t 
Vinkeldiameter til Solen: 32’ (bueminut-
ter) = 0,53 grader = 1920” (buesekunder)
Avstand til Solen: 
1,015058 AU = 151,9 millioner km 
Hvorfor Venus-passasjer er så sjeldne: 
Banen til Venus heller 3,4 grader i forhold 
til jordbanen. Som regel passerer derfor 
Venus enten over eller under Solen når Ve-
nus passerer mellom Solen og Jorden. Bare 
dersom Venus er nær skjæringspunktet med 
jordbanen kan det bli en passasje.
Det sorteste vi har sett: Under passasjen blir 
Venus det sorteste vi noen gang har sett! Bak-
siden av Venus er ekte sort. Kontrasten til den 
voldsomt lysende solskiven blir enorm! 
Enkleste måter å observere Venus-pas-
sasjen:
- Med solformørkelsesbriller
- Projeksjon med teleskop
- Live webcast på astronomi.no og 
astronomy.no

Kilde: www.astronomi.no

KORTE FAKTA OM 
VENUS-PASSASJEN 8. JUNI 2004

Budstikkens redaktør (og daglig leder) 
er opptatt av det som skjer på stjerne-
himmelen, og mener at denne begiven-
heten må ingen gå glipp av. Håper bare 
at solen blir synlig den dagen!

Harry blir 65!
Harry Ellingsen fyller 65 år 1. juni. Vi 
ønsker ham lykke til med dagen. 
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ASVO Bergen 

10 år
Styreleder Toralf Ringsø 
og daglig leder Rune Anda 
var invitert til markering av 
10 års jubileum hos ASVO 
Bergen 5. mai 2004 samt 
offisiell åpning av Naturba-
keriet samme dag.

Toralf holdt tale og gav 
en plante til jubilanten fra 
Bergen Døvesenter.

Støtte fra BDS 
Fra tid til annen opplever vi 
at enkelte av døvesenterets 
medlemmer er aktiv deltaker 
i ulike sammenhenger i inn- 
og utland, som representant 
for Bergen. Det kan være 
deltakelse i kunstutstilling, 
bridge- og sjakkmesterskap, 
teateropptredener eller noe 
lignende. Medlemmer som 
ønsker litt økonomisk støtte 
fra døvesenteret, kan søke 
om det på forhånd og styret 
vurderer størrelsen på even-
tuell støtte. (Søknad etterat 
arrangement er gjennomført, 
blir ikke godtatt.)

Viktig besøk 
Døvblittgruppen hadde be-
søk av byrådsleder Monica 
Mæland i kjellerlokalene 
fredag 30. april. Styreleder 
Toralf Ringsø og nestleder 
Gunn Kristin Selstad var 
til stede, invitert av lederen 
i døvblittgruppen, Harald 
Gåsland. Temaet var: "Hva 
gjør politikerne for oss?" Det 
var ca 15 personer til stede. 
Både Toralf og Harald kom 
med verdifulle informasjo-
ner til Mæland. Det som 
forbauset, var at hun ikke 
kjente til arbeidet med å få 
opprettet rådgivningskontor 
for hørselshemmede og døv-
blinde i Bergen.

Feriehjemmet 
Risperlen
Det ble sendt ut anbud på 
brannteknisk gjennomgang 
av eiendommen. Tilbudene 
er kommet, og hele senter-
styret fikk videresendt mai-
lene. Eiendomsstyret hadde 
møte mandag 10. mai. Refe-
rat fra det møtet ble delt ut til 
senterstyret 11. mai. 

Styret ble enige om å tilby 
Rambøll Norge AS oppdra-
get, og at vi ber dem i første 
omgang foreta en utredning 
av eiendommen for å komme 
fram til hva som skal gjøres og 
hva det vil koste, samt utarbei-
de tegning over eiendommen. 
Dette oppdraget finansieres 
over vedlikeholdskonto (kr 
100.000 på budsjettet). Utred-
ningen fra Rambøll Norge AS 
legges fram for ekstraordinært 
årsmøte torsdag 24. juni 2004, 
så sant firmaet klarer å bli fer-
dig innen den tid (firmaet har 
sagt at det vil gå bra).

Branntilsynsrapport 
Kalfarveien 79
Vi har hatt besøk av ved 
Frode Tufte mandag 26. 
april 2004 i forbindelse med 
brannteknisk inspeksjon av 
eiendommen Kalfarveien 
79. Styret fikk kopi av til-
synsrapporten, som påpeker 
3 forskjellige avvik som må 
rettes opp: 

1) Det skal være en sys-
tematisk overvåking og 
gjennomgang av internkon-
trollen, for å sikre at den 
fungerer som forutsatt, 

2) Rømningsdørene fun-
gerer ikke tilfredsstillende 
(dørpumper) og 

3) Det skal utarbeides in-
struks som regulerer brann-
forebyggende og -bekjem-
pende tiltak, i forbindelse 
med utleie av lokaler.

Brannvernleder Erling 
Buanes skal oppfylle kra-
vene i samarbeid med dag-
lig leder.

Høstens organi-
sasjonsseminar
I motsetning til de to fore-
gående år, der døvesenteret 
hadde seminar om bord i 
Fjord Line, blir seminaret 
denne høsten holdt til på 
Rica Brakanes Hotell i Ul-
vik 15.-17. oktober 2004. 
Organisasjonsseminaret skal 
konsentrere seg om døvesen-
terets 125 års jubileum hele 
året 2005. Følgende inviteres 
til å delta, som dekkes av 
døvesenteret: 1) Senterstyret, 
2) Jubileumskomiteen, 3) Ei-
endomsstyret, 4) Kulturstyret 
samt en representant fra hver 
av disse: 5) Døves kvinne-
klubb, 6) Døves idrettsklubb, 
7) Døves Pensjonistgruppe, 
8) Døvblittgruppen, 9) Ber-
gen lokallag av Norsk Døve-
historisk Selskap, 10) Døves 
fylkeslag, 11) Døves menig-
het og 12) Konows senter.

Medlemskontingent 
kr 100 eller kr 500?
Døvesenteret har mottatt 
utskrift av medlemsliste 
fra Norges Døveforbund. 
Der kunne man se at noen 
ektepar/samboerpar kun 
hadde betalt for den ene, 
og selvsagt ble den laveste 
prisen brukt: Kr 100. Det er 
mulig noen misforstår. Man 
skal betale kr 500 (hoved-
medlem). Kr 100 er for 
ekstramedlemmer i samme 
familie (ektefelle/samboer/
barn under 18 år). Det paret 
som kun betalte kr 100, og 
ikke kr 500, vil risikere å 
miste Døves Tidsskrift. Det 
oppfordres derfor til å betale 
full-kontingent.

Torsdagskvelder
En representant på samar-
beidsforumets møte 5. mai  
synes at døvesenteret kunne 
prøve å flytte torsdagspro-
gram til fredagskveld for ek-
sempel en gang i måneden. 
Det var også tatt opp spørs-
mål om det var heldig å ha 
middag torsdag ettermiddag, 
og program samme kveld. 
Mange som spiser middag, 
pleier normalt å gå hjem ved 
17-18 tiden. Hvis man kut-
ter ut middagen, vil det da 
komme flere på kveldstid? 
Døvesenteret inviterer derfor 
til en diskusjonskveld der vi 
tar opp disse sakene.

Diskusjonskvelden blir 
torsdag 10. juni kl. 19. Vel-
kommen!

Rådgivnings-
kontor for hør-
selshemmede og 
døvblinde
Det er snart slutt med pro-
sjektarbeidet, og prosjektle-
der Thorbjørn Johan Sander 
skal skrive rapport til Helse 
og Rehabilitering, som 
gav prosjektet støtte på kr 
260.000. Bergen kommune 
har sendt ut et høringsut-
kast rundt denne saken 
med høringsfrist til 11. juni 
2004. Bergen Døvesenter, 
og mange andre, skal kom-
mentere utkastet. Så gjenstår 
det å se hva kommunen gjør 
i neste omgang.

17. mai
Det var ikke lett å finne en 
frivillig arrangør til å ta 
seg av servering 17. mai i 
år. Men det er et ungt par vi 
kan takke for at det ble en 
fin 17. mai i døvesenteret: 
Kjetil Høgestøl og Heidi 
Seltveit! De fikk god hjelp 
av 7 andre, til vask og pynt 
og servering, og ikke minst 
til at det også ble leker for 
barn!
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TERMINLISTE

Middag serveres 
hver torsdag kl. 16 - 18
Etter diskusjon om "visjoner" på semi-
naret ombord i Englandsbåten, ble det 
gjort 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.  Det koster kr 
60 pr.  porsjon middag. Og medlemmene 
får utdelt "klippekort" (som en av mange 
medlemsfordeler - fint om du viser medlem-
skortet) der hvert 6. middag er gratis.

Juni:
01. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Tegnspråkcafè kl. 11
02. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
 Diskusjonsmøte med Kirkens SOS 
 kl. 18. Alle velkommen.
03. to:  Storsalen er utleid kl. 09-15.30.
 Frikveld eller temakveld kl 19
08. ti:  Pensjonistgruppen arr. Blåtur
09. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
10. to:  Diskusjonskveld kl. 19 (se notis).
12. lø -13. sø: Sommeravslutning for 

speiderne
13. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 v/

Tom. Deretter hagefest.
14. ma: Døvehistorielaget har møte kl. 18.30
15. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Tegnspråkcafè kl. 11
15. ti:  Senterstyret har styremøte kl. 16
16. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
17. to:  Sommermiddag kl. 16 (muligens ute)
 Kl. 17.30: Døves Misjonsforening 

ønsker alle velkommen til 
Døvekirken. Besøk av døveprost 
Terje Johnsen, som skal informere 
om Madagaskar. Han skal også 
besøke døvesenteret ca kl. 19.

18. fr:  Døves kvinneklubb samles ute 
 (ikke i døvesenteret).
22. ti:  Tegnspråkcafè kl. 11 (siste før ferien)
24. to:  Siste åpningsdag før ferien.
 Ekstraordinært årsmøte kl. 19 

Budstikken nr 6 kan hentes.

Torsdagene i sommer
Siste åpningsdag i døvesenteret for 
sommerferien er torsdag 24. juni. 
Første åpningsdag etter sommerferien 
blir torsdag 5. august.

Men det blir sosialt samvær hver 
torsdag, også i sommerferien, kl. 18 
til 21:

Torsdag 01. juli: Døvesenteret
Torsdag 08. juli: Døvesenteret
Torsdag 15. juli: Døvekirken
Andakt kl. 18 v/Lars Hana. Deretter 

samvær i døvekirken.
Torsdag 22. juli: Døvesenteret
Torsdag 29. juli: Døvekirken
Andakt kl. 18 v/Tom Tomren. Deret-

ter samvær i døvekirken.

Ekstraordinært
årsmøte 24. juni
Bergen døvesenter innkaller til 
ekstraordinært årsmøte torsdag 
24. juni kl. 19.00. 
Sak: Feriehjemmet Risperlen.

Vedr. ekstraordinært årsmøte:
Vi skal få rapport fra et firma som nå 
skal utrede feriehjemmet Risperlen 
og levere en oversikt over hva som 
må gjøres i forbindelse med brann-
forebyggende tiltak og oversikt over 
kostnader. Rapporten skal legges 
fram på ekstraordinært årsmøte. 

Medlemsmøtet skal bestemme hva 
som skal gjøres videre. 

Pga ekstraordinære utgifter til 
feriehjemmet kan det bli aktuelt å 
be om en større overføring fra med-
lemmenes interessefond. Dette må 
godkjennesav medlemmene. Det er 
derfor viktig at medlemmene finner 
tid til å komme til dette møtet.

Diskusjonskveld 
10. juni kl. 19
Vi skal diskutere: 
Middagsservering i døvesenteret + 
torsdagsprogrammer

Basaren i november 2003 innbragte over kr 40.000 som i sin helhet skal gå til 
kjøp av nye stoler i storsalen. Vi har hatt noen stoler fra IKEA på prøve, men 
medlemmene var ikke fornøyd. Nå prøver vi 3 andre stoler som kom fra Kenno 
AS ved Oslo (daglig leder var der onsdag 12. mai). Stolene er enten i storsalen 
eller i hallen. Mange har prøvesittet og det ser ut til at valget vil stå mellom 
stol nr 1 og nr 2 på bildet.  Kenno AS gir rabatt på kjøp av flere stoler (vi har 
sagt at vi trenger 100 stk.). Stol nr 1 - med sort sete - koster kr 795 (vi får den 
for kr 650 pr. stk.), stol nr. 2 - med burgunder sete - koster kr 885 (vi får den 
for kr 800), og stol nr. 3 - med blå sete - koster kr 290 (vi får den for kr 250). 
Moms kommer i tillegg. Ta deg en tur innom og si hva du synes! Foreløpig 
"stemme" viser: 32 for stol nr. 1, 16 for stol nr. 2 og 3 for stol nr. 3

1 2 3

Hvilken 
stol 
skal vi 
velge?


