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BUDSTIKKEN
Døves Dag-arrangement på Torgalmenningen 

lørdag 25. september 2004

Tegnspråkkurs hver hele time fra kl. 11 til 15.
Mer tekst og bilder på side 2, 3 og 8.

Helsebyråd Trude Drevland (til venstre) som elev på tegnspråkkurs.
Til høyre: Tegnspråklærer Ingunn Storlykken Herland.
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Vi var enige i at det var et vellykket arrangement! Det var så 
mange som stilte opp på Torgalmenningen for å bistå med 
servering, salg, undervise, snakke med folk, bli intervjuet 
av media, og til å skape en pen ramme omkring arrange-
mentet. Spesielt flott var det at alle døvetolkstudentene 
stilte opp for å tolke eller gjøre noe annet hele tiden! (Det 
bør de få plusspoeng for når karakterene deres skal opp 

Helsebyråd Trude Drevland (se bildet på forsiden) holdt en 
liten tale, og sa seg fornøyd med kontakten med Bergen 
Døvesenter. Hun viste blant annet til "Veiledningsdoku-
mentet" som kom ut tidligere i år. Hun fortalte også at 
kommunen er innstilt på å opprette Rådgivningskontor 
for hørselshemmede fra og med januar 2005.

Temaet ved årets "Døves Dag" var "TEGNSPRÅK"
Publikum (de som fulgte med) fikk se de ulike tegnene knyttet til ordene i ordlisten

som ble delt ut i folderen. Likeså var det en del (barn og voksne)
som prøvde tegnspråkprogrammer på data. Arrangementet varte fra kl. 10 til 16.

Blir det flere som melder seg på tegnspråkkurs når folk har tenkt seg om?

til vurdering!) Kaffehuset Friele gav gratis kaffe, Lerøy 
Fabrikker gav gratis saft, som til og med var helt nytt (eple/
pæresaft, med 50% mindre sukker. Første smaksprøve den 
lørdagen!). Mesterbakeren i Bergen spanderte gratis boller. 
Arve Helgesen stilte opp som speaker hele denne dagen 
(det bestemte han seg for dagen før. At han skulle være med 
hele dagen, bestemte han seg bare halv time før han egent-
lig skulle gå kl. 12.45!), og ofret tid som han skulle brukt 
på sine idrettsaktive barn på forskjellige steder den dagen. 
Døvesenterets folk, deriblant kulturstyrets medlemmer og 
noen andre, bidro til at det ble et arrangement av format! 
Men så var det regnet, for det regnet og regnet. 

Vi hadde framme blant annet et par dikt: “Jeg kan høre 
hånden din” og “Gi mig et blomst mens jeg lever”. Noen pu-
blikummer ba om å få tilsendt kopi, og det har vi ordnet.

Dette bildet er tatt kl. 15.20.
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Arve Helgesen.
Tegnspråkkurs startet kl. 11.00. Gunn Kristin og Lena 
underviser (“velkommen”)

Gunnbjørg Hansen (datter til Gunnar Hansen). Hun 
hadde også ansvaret for høyttalerne og musikken i “stille 
stunder”.

Rune Eng, leder i Hordaland foreldrelag for hørsleshem-
mede.

9 bærbar-PC på scenen, med 3 forskjellige tegnspråkpro-
grammer på data, som deltakerne/publikum fi kk prøve. Vi 
takker følgende for at vi fi kk låne deres PC: Jarl Magnus 
Johansen, Per Harald Sunde, Rune Eng (foreldrelaget), 
Bjørn Olav Magnusdal (Bomma) og Hjelpemiddelsentralen 
i Hordaland.

Bildene er tatt av daglig leder.

Status med tanke på salg, kurs og innmelding: 
45 T-skjorter ble solgt. 
21 CD-ROM med tegnspråk ble solgt. 
11 musematte med enhåndsalfabet ble solgt.
3 meldte seg på tegnspråkkurs. 
Bergen Døvesenter (og Norges Døveforbund) 
fi kk 5 nye medlemmer.

Arve Helgesen var en frem-
ragende speaker. Ingunn 
Herland, Gunn Kristin Sel-
stad, Hilde Hassum og Lena 
Mei Kalvenes Anda sto for 
tegnspråkundervisning fra 
scenen. Unni Helland fra 
Møller kompetansesenter 
viste deltakerne bruk av 
tegnspråkprogrammene.

Søndag 26. september var det døvegudstjeneste ved dø-
vekapellan Tom S. Tomren (bildet) på Fløien restauranten, 
med noen døve og hørende tilstede, deriblant et par døve-
tolkstudenter. 

Deretter var det 
"kirkekaffe" på 
restauranten. 
Også denne da-
gen regnet det.
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Helt siden 60-tallet har det vært 
forsket på cochlea implantat (CI), et 
hjelpemiddel som kan gjøre døve i 
stand til å høre. Da teknologien var 
ny, krevde det nærmest en tralle for å 
frakte utstyret. I dag har det krympet 
til en liten sender implantert bak øret 
som kommuniserer med en utvendig 
mikrofon og taleprosessor.

Ingen er uenige om at teknologien 
har kommet langt, at den vil gjøre 
nye fremskritt og at det for mange 
gir nye muligheter for å delta i sam-
funnslivet. 

31. august påla derfor helseminis-
ter Ansgar Gabrielsen Rikshospitalet 
snarest å tilby CI-operasjon til de 23 
døve barna som i dag står i kø. For 
at lyd ikke bare skal fortone seg som 
støy, er det avgjørende å få implantatet 
så tidlig som mulig, og helst innen to 
års alder. 

Hjerterått 
Blant teknologer, medisinere og i de 
tunghørtes organisasjoner har det ikke 
manglet på optimisme. «Dette er det 
20. århundres mest betydningsfulle 
utvikling innen kommunikasjon,» 
skrev professor John Niparko ved 
Johns Hopkins-universitetet i USA. 

Blant døve, derimot, har entusi-
asmen ikke vært like påtagelig. De 
første voksne nordmenn fikk sine 
cochlea-implantater i 1986. Barn har 
vært operert her til lands siden 1988 
- til å begynne med i hemmelighet av 
frykt for reaksjonene i døvemiljøet. 
Teknologien ble oppfattet som et an-
grep på de døves kultur og tegnspråk. 
Motstanden mot CI har avtatt med 
årene, men fremdeles er dette et tema 
som vekker sterke følelser. 

For oss som hører, fortoner det seg 
uforståelig og fullstendig hjerterått at 
voksne mennesker som selv er døve 
eller tilhører døvekulturen stiller seg 
skeptiske til at barn skal få muligheten 
til å høre. Så vet de fleste av oss også 
lite om hva det vil si ikke å høre eller 
hvordan det fungerer å kommunisere 
med tegnspråk. 

- Jeg tenker ikke på at jeg er døv. 
For meg er tegnspråk et fullverdig 
språk. Hvorfor skal jeg streve og 
streve og streve for å kommunisere 
med hørende, undret en døv mann 
jeg snakket med. Han har valgt et liv 
uten CI, men i egne øyne like fullt et 
lykkelig liv. 

Mangler støtteapparat 
Faktum er at alle CI-opererte forblir 
tunghørte (eller også stokk døve 
når implantatet ikke virker slik man 
trodde) - med alle de utfordringer det 
medfører i et samfunn av hørende. Det 
er ikke vanskelig å forstå at overgan-
gen fra en taus tilværelse der tegnspråk 
er et utmerket kommunikasjonsmid-
del til et liv der høring krever hardt 
arbeid hver eneste dag, får døve til 
å reflektere over om tilpasningen er 
verdt det. 

Som en døv kvinne med høreapparat 
uttrykte det: 

- Det er utrolig slitsomt hele tiden 
å leve på andres premisser. Ved å gi 
barn litt hørsel og samtidig frata dem 
muligheten til å kommunisere på 
tegnspråk, tvinges de til en kontinu-
erlig tilpasning. Jeg frykter at denne 
tilpasningsdyktigheten vil hindre den 
oppvoksende generasjon i å kreve 
anerkjennelse for det de er. 

Det gjør ikke diskusjonen rundt CI 
enklere at støtteapparatet for hørsels-
hemmede i Norge ikke fungerer for 
barn med CI. Senest i høst valgte en 
familie å flytte til USA for å sørge for 
bedre oppfølging av sin CI-opererte 
fireåring. For å få mest mulig ut av 
implantatet kreves intens trening med 
vekt på hørsel og tale, uten støtte fra 
tegn. Mange leger og forskere mener 
at det norske prinsippet om tospråklig 
opplæring, altså både tale- og tegn-
språk, ødelegger effekten av CI. 

Vanskelig valg 
Dette bestrides av andre forskere og 
døve som mener man bør bestrebe 
seg på å maksimere barnets og ikke 
implantatets potensial. Å velge bort 

Til journalist Ane V. Håbjørg 

VG 15.09.2004: 

“FOR DØVE ØRER” 
Bergen Døvesenter vil takke for 
den gode artikkelen din i VG sist 
tirsdag. Det er nesten som om vi 
selv har skrevet det, bare at vi ikke 
har klart å få skrevet det slik du 
har gjort! 

Forøvrig er vi opptatt av at døve 
barn (enten de har CI eller ikke) må 
få anledning til både å lære å tale 
og å tilegne seg tegnspråk (“hel-
gardering”). Vi er ikke motstandere 
av at barn (eller folk som mister 
hørselen, for den saks skyld) får 
innoperert cochlea-implantat. Her 
i døvemiljøet er det mange CI-bru-
kere, og felles for de aller fleste er 
at de også bruker tegnspråk. 

Igjen, takk for en god og saklig 
informasjon i VG. 

Vennlig hilsen 
Bergen Døvesenter 

*

Takk for gode ord. Jeg er særlig 
glad for at jeg har klart å formidle 
døves syn på saken. Det er altfor 
ofte slik at “de normale” vet best 
- på alles vegne.

Beste hilsen
Ane Håbjørg

VG 15.09.2004:

For døve ører 
Det fortoner seg som et moderne mirakel. Døve får oppleve lyd.

Det er en utfordring for dem - og oss.

tegnspråk eller tale med tegn har en 
pris. Hvis man ikke lykkes i å kom-
munisere med hørsel og tale, vil man 
uten tegnspråk også miste fotfestet i et 
miljø der man kunne fungert normalt 
med tegnspråk. 

De fleste foreldre gjør valg på vegne 
av sine barn ut fra egne erfaringer. For 
hørende foreldre er det ikke lett å velge 
på vegne av sine døve barn. Men det 
er ikke sikkert at døve foreldre heller 
sitter med fasiten. 

Å velge vekk CI og de muligheter 
denne teknologien på sikt kan gi, er 
en umulighet selv om noen vil falle 
gjennom. Utfordringen til oss alle 
er å gjøre det lettere å høre dårlig i 
en verden dominert av hørende. Jeg 
håper i så måte at jeg ikke taler for 
døve ører.
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Hvem sa hva (7)
”Det er ikke likeverdighet 
før vi får en døv statsminister 
- eller i det minste en 
bystyrerepresentant.”

Hans C. Tveit (V) en gang i beynnelsen 
av 90-tallet i en politisk debatt i Bergen 

Døveforening.

Datafryd
begynte 1. oktober å leie et lite kontor/
lagerrom i 2. etasje. Det er Egil Jo-
hansen som driver enkeltmannsfirmaet 
"Datafryd". Egil har ellers de siste 
årene vært døvesenterets viktigste IT-
mann. For dette lille rommet betaler 
Datafryd kr 500 i måneden.

Bingo
Døvblittgruppen har Bingokveld 
fredag 8. oktober kl. 19. Bingoen blir 
i kjellerstuen i døvesenteret. Mange 
flotte gevinster. Tur med Fjord Line for 
2 personer som toppgevinst. Enkel ser-
vering. ALLE er hjertelig velkommen. 
Hilsen Bergen Døvblittseksjon.

Hjertelig takk
for gavekort til min 75 års dag.

Evelyn Osland.

Takk
for oppmerksomheten med en nydelig 
blomst og pyntepotte til vårt gullbryl-
lup. Det varmet.

Hilsen Aslaug og Ingard.

Tusen takk
for pengegaven vi fikk til 80-årsdagen 
vår.

Vennlig hilsen
Møre og Romsdal Døveforening

Lorents Ness (leder)

75 år
Ingard Sørhaug, Fana, blir 75 år 21. 
oktober.

75 år
Annlaug Koppen (f. Kvarme), Ber-
gen, blir 75 år 1. november. Hun har 
de siste årene vært leder i pensjonist-
gruppen i Bergen. (Hun blir bortreist 
på dagen.)

Nye medlemmer 25.09.2004:
Harald Storedale
Renate Olsen
Linea Nilsen
Hilde Sundve Jordheim
Ellinor Hjelmervik
Kathrine Kvalheim

Hittil i år: 
14 nye medlemmer.
3 skriftlige utmeldinger

DIK: 99 års fest
Døves Idrettsklubb innbyr til 99 
årsfest i døvesenteret lørdag 30. 
oktober kl. 19.00. 

Meny: Høstbord; reker, laks, 
krabbe med tilbehør. Salg av mi-
neralvann, kaffe. Musikk og dans. 

Inngangsbilletter: Kr 150 inkl. 
en mineralvann pr person som er 
DIK/BDS-medlem. Kr 250 for 
ikke-medlemmer. Aldersgrense: 
18 år.

Vestland Open og Vestlandsmes-
terskap i bowling for døve 30. okto-
ber kl. 11 på Bergen Bowlingsenter, 
Sandsli. Aktive betaler kun kr 150 
på festen om kvelden.

Påmeldingsfrist 22. oktober til 
Dag Hafstad, sms 959 74 837 eller 
e-post: da-haf@online.no

Velkommen!

VIL DU VÆRE MED Å 
BESTEMME?
I fjor diskuterte menigheten hvordan vi 
vil ha språket i gudstjenesten. De som 
var med på møtet bestemte at det skulle 
være noen gudstjeneste på norsk tegn-
språk og noen på tegn og tale.

Sånn har det vært dette året og det 
har stått i avisen og på tekst TV hvilket 
”språk” som er blitt brukt. Det ble også 
bestemt at denne ordningen skulle eva-
lueres etter et år.

Nå er året gått og 28.november (1.søn-
dag advent) blir det evalueringsmøte et-
ter kirkekaffen.

Deltakerne på Døvekirkenes fellesmøte i 
februar i år diskuterte hvilke mål Døves 
menighet i Bergen bør arbeide for. Vi 
gjør mange ting. Vi har:

q gudstjenester
q andakt i kirken 
q andakt på Konows senter
q konfirmantarbeid 
q speidergruppe 
q ungdomsråd
q ledertrening 
q misjonsforening 
q diakoniutvalg. 

Skal vi fortsette å gjøre tingene sånn 
som vi gjør de?

Skal vi gjøre noe annet? 
Skal vi ha gudstjenesten søndag 

kl.11.00 eller kl.18.00 eller …..? 
Skal vi satse på høymesse, ungdoms-

gudstjeneste, Thomasmesse (hva er 
egentlig det ?)?

Hvordan kan samarbeidet mellom 
døvesenteret og menigheten bli enda 
bedre? 

Vi er jo nesten de samme menneskene 
som er medlemmer både i menigheten 
og døvesenteret!
 

KOM PÅ MENIGHETS-
MØTE 28. NOVEMBER OG 
VÆR MED Å BESTEM
Alle som er døpt og over 15 år har 
stemmerett på menighetsmøte

Budstikken med egen varebil?!

Er vi ikke fornøyd med Postverkets le-
veringstid? Vil vi levere bladet raskere 
med vår egen "Budstikken"-bil? 

Dette flotte bildet ble tatt av Hans 
Erik Tofte i Danmark for noen uker 
siden, og han tenkte selvsagt på Bud-
stikkens lesere. Takk for bildet, Hans 
Erik!

Medlemsmøte:
"Feriehjemmet Risperlen" er 
utsatt fra 30. september til:

Torsdag 21. oktober

kl. 19.00!

Velkommen!

T-skjorter med enhåndsalfabet
til salgs i døvesenteret!
Kr 100 pr. stk. I størrelse S, M, L og XL. 
Farge: Marineblå eller hvit! (Se bilder 
fra Døves Dag i bladet.)
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Gunn Kristin Selstad, en av ildsjelene for tolkestudiet 
i Bergen, døv tolkebruker med cand. Mag og for tiden 
vikar i to uker for Rune Anda i Bergen Døvesenter.

Tolkeavisa møtte Gunn Kristin etter at hun hadde vist 
tolkestudentene Bergen Døvesenter og gitt de masse 
informasjon om arbeidet for døve i Bergen.

Endelig er studiet en realitet, hvordan er 
forventningene dine til dette?

”Jeg må aller først få lov til å si at jeg ikke er alene om 
engasjementet, vi er mange som har kjempet for denne 
saken her i Bergen.

Jeg har store forventninger til kvaliteten på tolkene. 
Da tenker jeg spesielt på tegnforråd og stemmetolking. 
Tegnforråd og produksjonen er veldig avhengig av hvor 
man tolker. Jeg savner tolker som er gode til å skifte 

Av Cathrine Timm Haug

Tolkeavisa tok turen vestover for å besøke tolke-
studiet ved Høgskolen i Bergen og ble møtt av en 
entusiastisk gjeng! Jeg håper jeg klarer å formidle 
noe av det engasjementet som preger lærere, 
studenter og brukere i denne reportasjen. Det kan 
også muligens smitte over  på de av dere som var litt 
skeptiske til nok en utdanningsinstitusjon for tolker?
Det har gått en uke siden tolkestudentene møtte 
forventningsfulle opp til første skoledag. Jeg har avtalt et 
møte med den ene av lærerne, Ingeborg Skaten, og blir 
tatt imot med et vennlig håndtrykk.

Gratulerer med tolkestudiet i Bergen. Hvordan var første 
skoledag?

”I Bergen ble alle høgskolestudenter samlet til åpning 
av et nytt skoleår i Grieghallen. Det var en høytidelig 
stemning over arrangementet og jeg tenkte…nå skrives 
det historie i Bergen. Dette året var det ingen tolker 
tilstede ved åpningen og det er vel symptomatisk 
for situasjonen her i Bergen. Mangelen på tolker er 
enorm, og fører blant annet til at døve må si fra seg sin 
studieplass. Men, nå er vi i gang!”

14 av de 22 studentene som hadde fått studieplass 
møtte til studiestart, og det er en blandet gjeng både 
i alder og bakgrunn. 3 av 14 er menn, så det knyttes 
ekstra store forventninger til disse tre. Det finnes ingen 
mannlige tolker i Hordaland.

Tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen er lagt til 
avdeling for lærerutdanning, som ligger på Landås. Den 
har sitt faglige utspring fra Vestlandet Kompetansesenter 
(VKS), der lærerkreftene er hentet fra: Ellinor 
Hjelmervik, i  75 % stilling som koordinator og lærer 
(25 % på VKS), og Ingeborg Skaten i 75 % stilling som 
lærer (25 % som fagansvarlig for ”Tolk på arbeidsplass” 
på VKS). Kristin Fuglås Våge og Ingunn Storlykken 
Herland er ansatt som timelærere, og vil være viktige  
tegnspråk- og kulturressurser i studiet. I tillegg vil det 
også bli trukket inn eksterne forelesere. I uke 36 og 37 
er temaet ” Bruker- og samfunnskunnskap”, og da vil 
brukerorganisasjonene og fagmiljø bli representert ved 
blant andre psykolog Sissel Grønlie og leder for Bergen 
Døvesenter Toralf Ringsø.

”Vi ønsker oss bevisste studenter, og det vil bli 
lagt stor vekt på  at studentene skal lære å innhente 
informasjon om aktuelle tema, slik hverdagen er for 
tolker generelt.”

På høgskolen bruker man et dataverktøy som heter 
”Its learning”. Det er et nettsted til bruk for studenter 
og lærere. Der vil det bli lagt inn overheads fra 
forelesninger, tips om litteratur og pensum, debattsider 

Tolkeavisa nr. 4/2004:

Oppstart for tolkestudiet i Bergen
Gjengitt med tillatelse fra Tolkeavisa

og muligheter for kommunikasjon pr. e-post til forelesere 
og medstudenter. Det er lagt opp til studiedag på 
mandager og de andre dagene vil inneholde 4 timer 
undervisning. 

”Studentene skal også ut i observasjonspraksis, og vi 
har et godt samarbeid med Tolketjenesten i Hordaland 
om praksisplasser. Vi ønsker også å være aktive i forhold 
til programmet i Bergen Døvesenter, for å se om det 
er noe som kan være relevant for studentene, og vi 
planlegger  en presentasjon av studiet på en møtekveld. 
Det er viktig for oss å ha kontakt med de ulike 
brukergruppene, slik at vi kan diskutere forventningene 
til hverandre. Referansegruppen som ble opprettet i 
våres,  vil fortsatt være en viktig samtalepartner for oss. 
Pionertiden er helt spesiell, og vi opplever en stor og 
positiv interesse fra alle vi er i kontakt med. Det er dette 
solide nettverket av fagfolk og brukere i ryggen, som 
gjør at vi tør å gi oss i kast med de mange utfordringer vi 
har foran oss! ” avslutter Ingeborg.
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Frode Osnes, student på tolkestudiet i Bergen

Så må vi jo stille spørsmålet som alle har fått en eller 
tusen ganger: Hvorfor vil du bli tolk?

Jeg var sammen med Randi (som også går på 
tolkestudiet), da interessen for tegnspråk ble vekket. 
Hun er en fjern slekting av Conrad Svendsen. Randi og 
jeg begynte på Ål folkehøyskole. Jeg er på omskolering 
fordi jeg hadde en jobb med mange tunge løft. Jeg har 
også valgt denne utdannelsen fordi jeg vet at det er 
jobbmuligheter. 

Hvorfor søkte du Bergen? 
Jeg har bodd i Bergen før, og var egentlig fast bestemt 

på ikke å flytte tilbake. Plutselig er jeg tilbake i byen og 
det er bra!

Nå har du altså begynt på tolkestudiet, hvordan er det?
Jeg føler at tegnspråkkompetansen er litt for dårlig, 

og håper det blir mye praktisk trening på studiet. 
Foreløpig har vi bare møtt Kristin, og hun er jeg 
veldig fornøyd med. Denne uken har vi møtt flere av 
brukerne og det har vært spennende. Vi i klassen er 
veldig ivrige med å få kontakt med noen døve studenter. 
Grunnfagsstudentene er veldig inkluderende, så vi har 

Kristin Fuglås Våge, lærer med fagene tegnspråk, kunst 
og håndverk og drama, jobber på Hunstad skole.

Da Tolkeavisa forlot Bergen Døvesenter var målet 
å få snakke med en av lærerne, og det fikk jeg på 
lærerrommet på Hunstad skole.

Du skal være språkmodell for tolkestudentene, hvordan 
ser du frem til den oppgaven?

Jeg er ikke så godt forberedt, men jeg er veldig 
nysgjerrig. Dette er jo veldig nytt for meg. Jeg har 
undervist mye i tegnspråk, men aldri for tolkestudenter. 
Det er satt av fire timer i uken til undervisning, siden jeg 
har jobben min på Hunstad. Jeg har møtt studentene og 
jeg ser at nivået er varierende. Mitt fokus vil være å få 
studentene opp på et høyt nivå i forhold til produksjon 
og avlesning av tegnspråk. Det er viktig at studentene er 
aktive, at de har mange spørsmål, evne til samarbeid og 
at de er engasjert i undervisning. 

Min oppgave blir å lage dramaoppgaver og drive 
med rollespill. Jeg gleder meg veldig til denne 
undervisningen.

allerede rukket å bli godt kjent med hverandre. Vi har 
studiedag på mandager og da samles de som kan på kafe 
der all kommunikasjon skal foregå på tegnspråk. Sist vi 
møttes var vi 10 personer, og dette er en tradisjon som 
grunnfagsstudentene har tatt med seg. På Døves dag 
skal vi stå stand på Torgalmenningen og være synlig 
i bybildet. Vi skal dele ut håndalfabet, reklamere for 
studiet og vise tegn for nysgjerrige forbipasserende. 
Skolen skal også sende oss til Døves Kulturdager i Oslo 
og det blir gøy.

Når du avslutter studiet om to år, hva gjør du da?
Det er litt vanskelig å planlegge, men jeg ønsker 

kanskje å flytte nordover. Jeg vet ikke hvor langt nord, 
men jeg må se litt på jobbmuligheter osv.

Tolkeavisa har fra januar skrevet litt om studiet i Bergen, 
og vi gir oss ikke med det. Nå har vi tenkt å gi Frode litt 
spalteplass i hvert nummer av Tolkeavisa, slik at dere 
lesere kan få et innblikk i studiehverdagen til Bergens-
studentene. Ettersom tolkeyrket er slik et kvinnedominert 
yrke, har vi denne gangen valgt å vie spalteplass til en 
mann. 

koder. Når jeg bruker tolk på universitetet vil jeg gjerne 
ha alle faguttrykk, jeg ønsker ikke så mye oversettelse. 
Men i andre situasjoner så vil jeg ha gode oversettelser. 
Vi er en gruppe med individuelle behov. Jeg ønsker 
også et godt samarbeid med bruker og tolk. Det er ikke 
bare tolkens ansvar at tolkesituasjonen skal fungere. Jeg 
ønsker også at det skal fokuseres på menneskelig innsikt, 
det er kvaliteter jeg setter høyt. 

Det er nå tre menn som har begynt studiet her i Bergen 
og det er veldig bra. Vi har ingen mannlige tolker i 
Hordaland. Dette er noe de mannlige brukerne ser 
frem til. Jeg kan ikke ha en mannlig tolk, jeg blir helt 
blendet.” Sier Gunn Kristin smilende. ”Jeg er nok litt 
skuffet over at det bare er 14 som møtte til studiestart. 

Døvesenteret er veldig positive til samarbeid og vi 
har tilbudt studentene halv pris på medlemsskap, de 
er hjertelig velkommen til åpent hus på torsdagene, 
vi stiller lokaler til disposisjon for en eventuell 
studentforening og vi har bedt studentene følge med på 
våre hjemmesider.”

www.tolkeforbundet.no



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren) 
og sendes gratis til alle medlemmer av Bergen 
Døvesenter. Andre kan abonnere på bladet for 
kr 200 i året. Bladet fåes også over e-post 
(PDF-fil), og er gratis for alle, uansett om de 
er medlem eller ikke.

Neste nummer kommer ut torsdag 28. okt.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

STOLER til salgs
100 nye stoler er på plass i storsa-
len. Vi har solgt noen av de gamle 
stolene til kr 50 pr. stk. Det er flere 
igjen. Er du interessert i de gamle 
stolene, kan du ta kontakt med dag-
lig leder. 

LANDSMØTE OG 
JUBILEUM 2005
I juni-nummer hadde vi påmel-
dingsskjema i Budstikken. Det 
gjelder landsmøte 19.-23. mai 
med båttur til Newcastle og to 
overnattinger på hotellet der. Hit-
til er det kommet 27 påmeldinger 
fra enkeltpersoner. 

Vi noterer påmeldingene etter-
hvert som de kommer, og blir det 
fullt, kan andre stå på venteliste 
i tilfelle noen trekker seg. Vil du 
være med?

Oktober:
03. sø: Kulturstyret arr. tur til Nordsjø-

fartsmuseet i Telavåg. Vi kjører fra 
døvesenteret kl. 11.

05. ti:  Trim for eldre kl. 11.
06. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
07. to:  Frikveld
10. sø:  Omvisning i lysverket kl. 13.00.
11. ma:  Historielaget har møte kl. 18.30
12. ti:  Pensjonisttreff kl. 11
12. ti:  Senterstyret har styremøte.
13. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
14. to:  Åpen dag på Hjelpemiddelsentralen 

på ettermiddagen.
      Døvesenteret kl. 19: Thorbjørn Jo-

han Sander forteller litt i forbindelse 
med døvehistorie, og om døvemu-
seet i 3. etasje. Deretter blir det 
gruppeomvisning på døvemuseet.

15. fr - 17. sø: Bergen Døvesenter arr. 
seminar for tillitsvalgte (organisa-
sjonskurs) på Rica Brakanes Hotell 
i Ulvik.

19. ti:  Trim for eldre kl. 11.
20. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
21. to:  Medlemsmøte kl. 19.00: Feriehjem-

met Risperlen.
22. fr:  Døves kvinneklubb kl. 19 i kjeller-

lokalene.
22. fr - 24. sø: Døves kulturdager i Oslo
26. ti:  Pensjonisttreff kl. 11
27. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
28. to:  Temakveld kl. 19.
30. lø:  Idrettsklubben har Vestlandscup i 

bowling. Årsfest i kjellerstuene (se 
egen ramme)

November:
02. ti:  Trim for eldre kl. 11.
03. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
04. to:  Temakveld kl. 19.
05-07 (fr-sø) Dataparty i storsalen (slutter 

søndag kl. 14)
07. sø:  Foreldrelagets søndagstur
09. ti:  Pensjonisttreff kl. 11
09. ti:  Senterstyret har styremøte.
10. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
11. to:  Filmkveld for barn - storskjerm - kl. 

19.
13. lø - 14. sø: Speiderhelg.
14. sø: Basar i storsalen kl. 16 v/Døves 

Menighet
15. ma: Historielaget har møte kl. 18.30

Tegnspråkcafe?
Døvetolkstudenter planlegger å treffe 
døve i omtrent samme aldersgruppe 
som dem (20-44 år) annenhver onsdag 
kl. 19 i byen. Følg med på tekst-tv og 
hjemmesiden!

Flere bilder fra "Døves 
Dag"-arrangement på 
Torgalmenningen lørdag 
25. september 2004


