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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

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

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

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

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

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

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

Nyttårstanker fra Senterlederen

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

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

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

Godt nyttår!
       Toralf Magne Ringsø, senterleder  

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

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

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

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

Vi takker Hjelpemiddelsentralen for 
gaven!

Nye hjemmesider
Døvblittseksjonen:

www.eliwestgard.com/
bergendoevblittseksjon/

Hordaland Foreldrelag for Hør-
selshemmede:

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

www.bgds.no

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

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

Forhv. skolebestyrer P. Andersson, 
Tegn og Tale nr. 7/1948 (tidl. Døves 
Tidsskrift)

2

Husk døvesenters årsmøte
lørdag 13. mars 2004 kl. 11.00

i Kalfarveien 79!

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

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

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

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

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

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

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

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

Da sier vi: Hjertelig velkommen 
til dem!

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

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

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

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

Kulturmedarbeideren
slutter 29. januar

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

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

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

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

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

Stiftelsen Signo

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

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

Bergen Døvesenter
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenon som-
meren) og sendes til alle medlemmer 
av Bergen Døvesenter. Red.: Daglig 
leder Rune Anda.
Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

Program torsdagene framover 
i storsalen i Døvesenteret:

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

TERMINLISTE

Bergen

Døvekirke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi ser frem til et spennende stevne. 
Noter datoen!

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

Dramakurs
Teater-øvelse starter onsdag 10. mars 
kl. 18-20, og hver onsdag framover 
med Kristin Fuglås. Påmelding på 
oppslag i døvesenteret.
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Kunngjøring fra styreleder Toralf Ringsø 21. februar 2004

Feriehjemmet Risperlen 
stengt inntil videre

Medlemsmøtet i Bergen Døvesenter 19. 
februar 2004 diskuterte salg eller opp-
pussing av feriehjemmet Risperlen. Den 
uformelle rapporten fra branninspektør 
Kjell A. Reigstads befaring på feriehjem-
met i fjor sommer ble også diskutert. Noen 
mente at rapporten ikke var et pålegg om 
at brannforebyggende tiltak var nødvendig 
å gjennomføre. 

I rapporten står også følgende setning: 
”Brannvernet kjem i løpet av året til å 
vurdere om bygget skal registrerast som 
særskild brannobjekt i samsvar med ”Lov 
om brannvern” § 13”, og videre: ” Eigar/
brukar av bygget bør likevel, uavhengig 
av denne uformelle rapporten vurdere 
risikoen av bygget og vurdere eventuelle 
andre tiltak”.

Som styreleder følte jeg derfor behov for 
en avklaring på rapporten. Jeg har i går 
vært i kontakt med Bergen Brannvesen 
og orientert om situasjon på feriehjem-
met Risperlen. Jeg viste også til rapport 

fra uformell befaring på Risperlen 4. juli 
2003. Jeg har også vært i kontakt med 
Kjell A. Reigstad.

I den uformelle rapporten ble det på-
pekt en rekke mangler som det bør gjøres 
noe med. Manglene er omfattende, og en 
eventuell brann kan føre til katastrofale 
konsekvenser for liv og helse.

Som styreleder for Bergen Døvesenter, 
og dermed overordnet ansvar for eiendom-
mene Kalfarveien 79 og Risperlen, ønsker 
jeg ikke å stå ansvarlig for det som even-
tuelt kan skje på feriehjemmet.

I forståelse med branninspektør Kjell A. 
Reigstad og i henhold til § 13 i ”Lover og 
forskrifter til bruk i brannvernarbeidet”, 
beslutter jeg å stenge feriehjemmet Ris-
perlen inntil videre. En ny, formell rapport, 
vil komme senere. Deretter skal man vur-
dere videre tiltak.

Bergen, 21. februar 2004
Styreleder Toralf Ringsø

(Avgjørelsen støttes av hele senterstyret.)



FERIEHJEMMET RISPERLEN - HVIS DET SKULLE OPPSTÅ BRANN

Senario
Vi gjengir et avsnitt fra rapporten etter en uformell befaring på Risperlen

av branninspektør Kjell A. Reigstad sommeren 2003.
Han prøvde å beskrive hva som kan skje i tilfelle brann.

Brann på natt i eit av soveromma 
ved fullt belegg (18 senger)

Dersom det byrjar å brenne på eit av soveromma i 2 høgda 
på natt, (eks. ved bruk av levande lys eller liknande) vil ingen 
”høyre” brannen. Det er plassert røykvarslarar i gang i 2 høgda 
men ikkje på soveromma. 

Når brannen på soverommet er kome så langt at røyken kjem 
ut i gangen (gjennom dør) kan det vere ”for seint” for dei som 
oppheld seg i brannrommet. Brannen kan og føre med seg 
straumbrot slik at det ikkje er lys i denne etasjen. Når den som 
har vibratoren under hovudputa vaknar, lyt denne personen 
varsle kvar enkelt personleg. Dette tar lengre tid enn ved vek-
king av høyrande. Kommunikasjon om kvar ein skal rømme ut, 
kvar det er plassert sløkkjeutstyr og korleis ein skal forholde 
seg til brannen vert vanskeliggjort, og det kan vere vanskeleg 
å nå alle utan tale. Ein ser for seg kaotiske tilstandar. 

Når ein finn pulverapparatet veit vi at dette vert raskt oppbrukt 
(10-30 sekundar) dersom ein ikkje har særskild opplæring i 
bruk av dette. 

Brannvesenet vil på natt bruke minst 30 minutt fram til staden. 
Bygningen eller personar som er sakna i bygget vil ikkje kunne 
reddast etter så lang tid. 

Ein brann i slik trebygning utviklar seg særs raskt. Tidleg varsel 
er av vesentleg betydning for å sikre personar, men og å kunne 
sløkkje brannen på eit tidleg stadium. 



Medlemskontingent 2004
Kanskje du har fått bankgiro fra Norges Døveforbund, 
eller får det snart. Nytt fra og med 2004 er at Bergen 
Døvesenter IKKE skal sende giro til deg. Du får det 
bare fra Norges Døveforbund. Når du betaler direkte til 
Norges Døveforbund, betyr det at du samtidig har be-
talt medlemskontingent for Bergen Døvesenter. Det vil 
være fint om du overfører pengene innen forfall. 

Slik fungerer det i år:

a)
Kr 500 for enkeltmedlem

(samme kontingent også for pensjonister og studenter)
Bergen Døvesenter får overført kr 200 

fra Norges Døveforbund.

b)
Kr 500 for hovedmedlem i familien, og
kr 100 for samboer/ektefelle eller barn 

under 18 år:
Bergen Døvesenter får overført tilsammen kr 300 

fra Norges Døveforbund.

c)
Kr 500 for hovedmedlem i familien, og

kr 100 for samboer/ektefelle og
kr 100 for sønn og kr 100 for datter

(begge barn under 18 år):
Bergen Døvesenter får overført tilsammen kr 300 

fra Norges Døveforbund.

Som medlem av Bergen Døvesenter
og Norges Døveforbund får du:

* Halv pris på alle fester 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 kulturdager og stevner.
* Rimelig deltakeravgift på kurs.

* Medlemsbladet “Budstikken” gratis, hver måned 
* “Klippekort” når du kjøper middag i døvesenteret 

(kr 60 pr. porsjon, hver 6. middag gratis)
* Døves Tidsskrift inkludert i medlemskapet

* Medlemskort til idrettsklubben
* 10% rabatt på opphold ved Ål folkehøyskole

ved kurs og ferier
* 10% rabatt på forsikringer hos IF

Rabatt på forestillingene til Teater MANU
* Rabatt ved kjøp av tegnspråkvideoer fra Døves Media

TUSEN TAKK
for gaven jeg fikk på min 75 års dag.

Harry Stene

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med min 70 års dag.

Berit Bjørø

70 år
Gyda Einemo (f. Steinstø) i Øystese blir 70 år 17. 
mars. Selv om hun (og Reidar) bor langt borte fra 
Bergen, er hun heldigvis av og til å se sammen 
med oss i Bergen, av og til på våre pensjonisttreff.

60 år
Lise Hammerhaug (f. Wilhelmsen), som nå bor i 
Morvik, blir 60 år 11. mars. Populær tolk og tid-
ligere sosialsekretær i Bergen Døveforening.
Datter av døve foreldre på Østlandet.

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Veiledningsdokument

Utarbeidet av

Bergen Døvesenter - Bergen Hørselslag
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund

Hordaland Døves Fylkeslag

Tilgjengelighet
for hørselshemmede

i Hordaland

11.02.2004

16. mars 2004

Tirsdag 16. mars 2004 kl. 12.30
skal vi overrekke de første eksemplarene av 
"Veiledningshefte - tilgjenglighet for hørsels-

hemmede i Hordaland"
hos byrådsleder Monica Mæland

i Bergen Rådhus.
Helsebyråd Trude Drevland

vil også være tilstede.
Vi håper også at pressen kommer.

Bergen Døvesenter - Bergen Hørselslag
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund

Hordaland Døves Fylkeslag



b) Forslag fra senterstyret:
Feriehjemmet Risperlen
Senterstyret gis fullmakt til å opprette et utvalg på 3 
personer (en med økonomisk erfaring, en med bygg-
teknisk erfaring og en med brannteknisk erfaring) som 
skal utrede feriehjemmet Risperlens situasjon. Deres 
vurdering skal legges frem på et medlemsmøte, og 
dernest på et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2004. 
Da skal medlemmene bli enige om hva som skal gjøres 
med Risperlen.

c) Forslag fra Kulturstyret:
Det gis styrehonorar også til medlemmer 
både i eiendomsstyret og kulturstyret
Det er kommet forslag fra kulturstyret om at også med-
lemmer både i eiendomsstyret og kulturstyret skal få 
honorar, slik det er vanlig praksis med medlemmer av 
senterstyret.

Senterstyrets honorar lyder som følger (etter vedtak 
på årsmøtet 2002):
 Styreleder: kr 10.000
 Nestleder: kr   5.000
 Styremedlem: kr   7.000 (eiendomsleder)
 Styremedlem kr   7.000 (kulturleder)
 Styremedlem: kr   2.000
 1. varameldem kr    2.000
 2. varamedlem kr   2.000

Forslag til honorar:
 Medlem 
 i eiendomsstyret inntil kr 2.000 
 (maks 2 personer, i tillegg til eiendomsleder)

 Medlem 
 i kulturstyret inntil kr 2.000 
 (maks 2 personer, i tillegg til kulturleder)

Bakgrunn: Sommeren 2003 hadde Risperlen besøk av 
en branninspektør på Lindås. Det ble da laget rapport 
etter en uformell befaring der. Rapporten fortalte om 
flere mangler.

Høsten 2003 var en takstmann på Risperlen, og utar-
beidet rapport om eiendommens tilstand (tilstandsrap-
port). Likeså ble det utarbeidet et kostnadsoverslag, slik 
at man har en noenlunde oversikt over hva det vil koste 
å gjøre Risperlen i en akseptabel tilstand.

Det er derfor klart at det vil koste en god del penger å 
rette opp manglene. Derfor ønsket senterstyret å høre 
medlemmenes mening om de spørsmålene som eien-
domsstyret tok opp.

Erling Jacobsen ledet medlemsmøtet. Det var mange 
som hadde ordet. Noen talte varmt for å beholde ferie-
hjemmet, andre mente at siden det er så få som bruker 
feriehjemmet nå, bør man vurdere å selge.

Det ble også nevnt at man kan prøve ta opp lån med 
tanke på oppussing og å gjøre nødvendige tiltak for å 
følge reglene mht brannvern.

Det ble et følelsesladet møte. Olav Espedal gav 
sterkest inntrykk som alle tilstedeværende helt sikkert 
vil huske lenge. De få som har et spesielt nært forhold 
til Risperlen har gjort enestående innsats for å holde 
eiendommen vedlike, noe mange på medlemsmøtet 
beundret over, en innsats som imponerte. "Men vi må 
se realitetene i øyne," var det noen som også sa. Bare 
ca 100 loggførte personer på besøk i løpet av ett år de 
to siste årene, derav over 40 bare på en dag i påsken, 
sier kanskje en del.

Argumentene mot rapporten fra den uformelle befa-
ringen på feriehjemmet var at den ikke pålegger døve-
senteret å gjøre noe med brannsikkerheten.

Møtelederen synes det var underlig få som sto fram for 
å argumentere salg av feriehjemmet, men det er mulig 
at en av møtedeltakernes refleksjoner har noe for seg, 
at enkelte ikke turde komme fram for å si sin mening.

Det endte med at styret er bedt om å vurdere å 
oppnevne en uavhengig gruppe. Undersøkelsen som 
den gruppen skal gjøre, skal bidra til at medlemmene 
finner en løsning på hva som videre skal gjøres mht 
feriehjemmet.

Ref. daglig leder, Rune Anda

Ca 60 var møtt fram til medlemsmøtet i døvesenteret. På saks-
listen sto det følgende: 1) Skal vi selge feriehjemmet? 2) Skal 
vi pusse opp feriehjemmet? 3) Skal vi selge døvesenteret?

a) Forslag fra senterstyret:
Medlemskontingent 2005
Senterstyret foreslår at medlemskontingenten for 2005 
blir den samme som for 2004, i tråd med det som ble 
vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesen-
ter torsdag 19. september 2003:
Kr 500 for hovedmedlem
Kr 100 for ektefelle/samboer/barn 

Høgskolen i Bergen starter opp 
høsten 2004 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 stu-
denter 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 til www.bgds.no.

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

Søknadsfrist for å søke om plass på døvetolkutdan-
ningen på Høgskolen i Bergen høsten 2004, er 1. mars 
2004!

INNKOMNE FORSLAG
TIL ÅRSMØTET 13. MARS 2004

MEDLEMSMØTE
19. FEBRUAR 2004



BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

 Nr. 2  Torsdag 26. februar 2004 44. år gang

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2003
06. Revidert årsregnskap for 2003

Pause med bevertning - Vibeke serverer (gratis)

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2005
10. Budsjettforslag 2004, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
 a)  Styreleder - for ett år
 b)  To styremedlemmer - for to år
 c)  Første og annet varamedlem - for ett år
 d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e)  Lovkomité på tre medlemmer
 f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

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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OBS!
Arkene med 
noter til 
regnskapet 
kan man få 
på kontoret,
og ellers på 
årsmøtet.
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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!



BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

 Nr. 3  Torsdag 25. mars 2004 44. år gang

Gratulerer med dagen!
Slik gratulerte man hverandre i Bergen Rådhus tirsdag 16. mars 2004.

For første gang har ulike hørselshemmedes organisasjoner samarbeidet om utforming av et veiled-
nings-dokument. Dokumentet tar sikte på å hjelpe dem som har ansvar for å legge til rette forholdene 
for hørselshemmede innbyggere i Bergen kommune og i Hordaland fylke. Det er utarbeidet av Bergen 
Døvesenter, Bergens Hørselslag, Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund og Hordaland 
Døves Fylkeslag. Tilstede under presentasjon og overrekkelsen i Bergen Rådhus var blant annet forbunds-
leder Hanne Kvitvær og generalsekretær Sissel Gjøen i Norges Døveforbund, redaktør Helge Herland 
fra Døves Tidsskrift, samt Liv Skreden fra sekretariatet i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Hanne 
Kvitvær mente at veiledningen kunne var et eksempel som andre døveforeninger kunne gjennomføre.

Lillian E. Sætre (leder i Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund, helsebyråd 
Trude Drevland, byrådsleder Monica Mæland og Toralf Ringsø (leder i Bergen Døvesenter).

Foto:  Gunn Kristin Selstad.

Dokumentet ble delt ut til samtlige politikere 
i bystyret, forstod vi. I tillegg er det sendt ut 
til fl ere aktuelle kontakter. Dokumentet kan 
også lastes ned gratis (PDF-fi l) fra døvesenterets 
hjemmeside på internett: www.bgds.no. 

Stopp mobbing!
Årsmøtet i Bergen Døvesenter var blant annet opptatt av at alle skulle føle 
seg vel i døvemiljøet. Det ble nevnt at noen døve som er CI-operert følte 
seg mobbet av enkelte personer. Det vil døvesenteret ikke ha noe av. Derfor 
har styret bestemt seg for å ta saken opp med jevne mellomrom. Man skal 
minne hverandre på at hvert enkelt person er velkommen i døvemiljøet, 
uansett hørselsgrad, uansett om de er CI-operert eller ei. Også uansett om de 
er døve eller hørende! De som føler seg mobbet, kan ta en prat med daglig 
leder, sa styrelederen. Daglig leder er underlagt taushetsplikten, men kan 
prøve å gjøre sitt for å bidra med å stoppe den aktuelle mobbingen. Kanskje 
det også er på andre områder enn bare pga CI noen føler seg mobbet?

Risperlen
Det blir medlemsmøte i døve-
senteret torsdag 1. april 2004 
kl. 18.00. Da skal man disku-
tere feriehjemmet Risperlen. 
Rapport fra branninspeksjon 
5. mars 2004 vil også bli gjen-
nomgått.
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http://www.bergen.kommune.no/info_/ekstern/nyheter/
160304_veileder.html

http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=103

Bergen kommunes web-side: Miljøverndepartementets web-side:

Døvesenteret er opptatt hele uken, fra 
mandag 19. til lørdag 24. april
- men åpen som vanlig torsdag 22. april

Bjørkåsen skole skal stå som vertskap for et nordisk juniorarrangement. 
De skal leie døvesenteret hele uken 19.-24. april. Det vil si at døvesen-
terets lokaler er STENGT for andre aktiviteter (kun kontorene er åpne). 
Men torsdag kveld er storsalen åpen som vanlig, og alle er hjertelig 
velkommen!                                                                       ra.

rens nordiske ungdomsfestival, "Grenseløs Kommunikasjon" som 
sto på programmet. Gjestene fikk presentert forslag til program, 
aktiviteter og festivalplakat. Det ble også arbeidet i grupper, med 
detaljplanlegging av festivalens fire hovedtema: Skulptur, Fakta, 
Drama og Kreativ mat.

Elever og lærere fra alle de nordiske skolene ser med spenning 
fram til vårens begivenhet i Bergen.     Kilde: www.bjørkåsen.no

Fredag 30.januar var Bjørkåsen vgs 
vertskap for koordinatormøte i forbin-
delse med NorsPlus junior prosjektet.
Skoler fra alle nordiske land er med i 
prosjektet, som bl.a. omfatter jevnlige 
elev- og lærerutvekslinger mellom skolene. 
Mange elever på Bjørkåsen har hatt stort 
utbytte av slike utvekslinger, med inntil 2 
ukers varighet.

Denne gangen var det planlegging av vå-
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Hvem sa hva (2)
Den amerikanske språkforskeren Dr. William Stokoe (død 4. 
april 2000, 80 år gammel) var høyt verdsatt både i hjemlandet 
og internasjonalt som en pioner innen lingvistisk forskning på 
tegnspråk. Denne uttalelsen fremsatte han i 1965:

”Studier og forskning førte til at synet på døve endret seg. 
Mens man tidligere mente at døvhet var en defekt som skulle 
rettes, utbredtes den holdning at døvhet er en avvikelse som 
skal aksepteres og at døve kan sees på som en minoritet med 
eget språk og kulur.”

Arne skriver til Budstikken: 
En av mine kolleger på Bjørkåsen, Aud Jensen har 
fått oppdrag til å lage reportasjer om Yrkeskolen for 
døve gjennom årene frem til idag. Vi var på vandring 
på tidligere skolehytta “Henne” på Bondtveit og fikk
dette synet av resten av hytta som forlengst er revet 
ned til grunne. Den andre hytta til tidligere bestyrer-
paret Astrid og Toralf Eng sto der og mye av minnene 
kom frem da vi pleiet hyttene godt hver eneste vår og
stedet hadde en liten fotballplass.

I nabohuset bodde en dame som fortalte litt om stedet 
men kjente lite om at hytten var benyttet av elevene på 
Yrkeskolen for døve.

Så gikk turen til Idrettsklubbens tidligere hytte på 
Totland. Der møtte vi en dame som lurte på hvorfor 
vi tok bilder av huset deres som tidligere var hytte.
Etter litt frem og tilbake ble vi bedt inn hos fru Gullaksen 
som hun heter og familien kjøpte hytten av DIK. Inne var 
det små forandringer med trapp opp til soverommene fra 
storstua. Kjøkkenet var som før,bare litt mer moderne.
Det ble litt ivrig prat mellom oss om hvordan hytten 
ble brukt tidligere og viste gamle bilder slik hytten 
så ut de første årene de bodde der. Egentlig er hytten 
som før utvendig,men at hovedinngang er flyttet til der
hvor utgang fra stuen gikk før.

Vi takket for oss og kjørte videre hjem
Hilsen Arne Nesse

Tidligere "Døvehytta" 
på Totland

Arne Nesse konstaterer at tidligere "døvehytte" er i gode hender.

Besøket i døvesenteret skal telles
Det er 8 år siden vi sist registrerte antall besøkende i døvesenteret. 
Nå skal vi gjøre det igjen, etter ønske av seksjon for kunst og kultur 
ved Bergen kommune. Styret skal prøve å finne ut hvordan tellingen 
skal organiseres. 

Flere nye oppsigelser 
på Vestlandet kompetansesenter
Bjørkåsen verst rammet
Færre elever fører til nye kutt i økonomien, som igjen fører til 
nye oppsigelser. Sjansen for å utvide undervisningstilbudet til 
også å omfatte hørselshemmede barn med norsk som første 
språk, er lik null. Kuttet hindrer forbedringer, kuttet hindrer 
utvikling. Er døveskolen på vei til å dø ut? Bergen Døvesenter 
har sammen med Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
reagert og protestert kraftig på departementets økonomiske 
tildelingspolitikk i døveskolesaken. 

Døveskolene i tilknytning til Statlig spesialpedagogisk støtte-
system har de siste årene forberedt seg på en utvidelse av 
undervisningstilbud overfor hørselshemmede elever. Vestlandet 
kompetansesenter (VKS), som våre barn naturlig kan knyttes 
til, kom sent i gang med å forberede denne utvidelsen.

Det gikk ut på, i tillegg til å tilby undervisning i og på 
tegnspråk, også å tilby undervisning i norsk som første språk 
og med tegn som støtte i undervisningen. Noen ønsket også mer 
vekt på talespråkopplæring. Elevtallet har de siste årene minket 
og man kom til at mange foreldre til hørselshemmede barn 
ønsket norsk som første språk. I stedet for å velge skoleplass 
på kompetansesentrene der tegnspråk som førstespråk var 
førsteprioritet, fikk flere og flere hørselshemmede barn plass 
på hjemmeskolen. Resultatene varierte veldig fra individ til 
individ. Det er ikke til å se bort fra at en del av disse barna ville 
ha hatt bedre utbytte av å gå på kompetansesentrene. Og vi har 
fått det inntrykk av at en del foreldre i det siste så frem til å 
melde sine hørselshemmede barn på Hunstad skole,som er del 
av VKS. 

Men departementet vender virkelig det døve øret til. 
Brukerrådet – her konsentrerer vi oss om VKS - har i sin 
tid vært oppnevnt for å se på døveskolenes framtid. Man må 
nesten spørre om rådet ble oppnevnt for å pynte på prosessen. 
Med andre ord; man skulle visst ikke høre på dem likevel. 
Brukerrådet har kommet fram til den konklusjon at en utvidelse 
av undervisningstilbudet var den rette veien å gå.

Hele protestbrevet kan leses på internett: www.bgds.no.
Vi kan nesten si at vi er rimelig sikker på at departementet 

- som på sin måte hindrer kompetansesentrenes utvidede tilbud 
- er aktiv med på å skape nye samfunnstapere. Penger spart 
havner med tid og stunder på sosial- og psykiatrisk tjeneste over 
hele landet. Og det blir både dyrt for samfunnet, og katastrofalt 
for mange individer. Det har vi ikke nevnt i brevet, men det er 
grunn til å være meget bekymret...Medlems-

bevis
Har du ikke fått stemplet medlemsbeviset da du betalte kon-
tingent til Norges Døveforbund? Stikk innom kontoret, så skal 
vi få stemplet det. Medlemsbeviset kan du bruke når du skal 
få medlemsfordeler, f.eks. halv pris på fest o.a.
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q Kurset er åpent for alle som kan 
 tenke seg å arbeide som skrivetolker for 
 hørselshemmede.

q Man må ha skrivehastighet på et 
 tastatur, og ha kjennskap til bruk av PC, 

og tekstbehandlingsprogram.

q Kurset vil gi anledning til oppfrisking
 i skrivetolking for de som er utdannet 

som skrivetolker fra tidligere.

q De som ikke er godkjente skrivetolker 
 fra tidligere, vil få mulighet til å få en 
 vurdering om de kan fungere som 
 ufaglærte skrivetolker.

q Kurset er gratis

Foreløpig kursprogram:

Fredag 23. april kl 1000 – 1700
w  Teori
w  Etikk og taushetsplikt
w  Praktiske øvelser

Lørdag 24. april kl 0930 – 1630
w  Brukerfokus
w  Praktiske øvelser

Søndag 25. april kl 0930 – 1630
w  Tolkerolle
w  Praksis
w  Praktisk prøve
w  Evaluering

Skrivetolking er en tjeneste som formidles og gies av Tolketjenesten for døve, hørsel-
hemmede og døvblinde ved Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Skrivetolking benyttes 
av hørselshemmete som har fått nedsatt hørsel i voksen alder, eller av ulike grunner 
ikke benytter tegnspråk. Skrivetolkingen foregår via pc-skjerm og/eller projektor, og 
blir stort sett brukt ved møter og i undervisning. 

Ved et slikt tolkeoppdrag vil alt som blir sagt av foreleser, elever/studenter og av 
møtedeltagere, samt av hvem som sier hva og på hvilken måte, bli skrevet ned av 
skrivetolken. På større skrivetolkoppdrag får man ofte anledning til å legge inn kom-
pendier, sakslister, navnelister og lignende på pcen, slik at utførelsen av oppdraget 
blir lettere og mer effektiv. 

For påmelding og mer informasjon:
Kontakt Hjelpemiddelsentralen i Hordaland ved tolketjenesten
Telefon: 5552 6750
Faks: 5552 6751
E-post: tolketjenesten@hms.hl.no

NB! Påmeldingen må skje innen fredag 2. april.

Det er kun plass til 16 kursdeltagere så vær rask med påmeldingen!

Vi trenger skrivetolker 
Hjelpemiddelsentralen

i Hordaland
inviterer med de�e til

SKRIVETOLKKURS
23. til 25. april 2004
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Det var toppen 53 stemmeberettigede medlemmer til stede.

1. Åpningen
Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til årsmøtet. Norges 
Døveforbund var invitert, og representert ved Gunnar Hansen, som 
også ble ønsket velkommen. Toralf viste ellers til årsmeldingen, 
der styret også har tatt med planer for 2004, til orientering. Man 
kunne gjerne kommentere disse også hvis man ønsket det. Toralf 
viste også til dagsorden og la til at etter at døvesenterets regnskap 
er behandlet, skal man også behandle feriehjemmet Risperlens 
regnskap for 2002 og 2003. 

De som var gått bort siden forrige årsmøte i 2003 ble minnet med 
ett minutts stillhet: 

Birger Breiteig (æresmedlem), Eli Garvik Aase, Hans Wolmer 
Larsen, Sverre Bjørø (æresmedlem), Klara Danielsen og Torbjørn 
Solhaug.

2. Møteledelse
Klement Våge ble valgt som møteleder med Gunnar Hansen som 
varamøteleder. 

3. Referenter
Rune Anda og Kjetil Høgestøl ble valgt som referenter.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen var kunngjort i minst to måneder før årsmøtet, i 
samsvar med vedtektene. Dagsorden ble godkjent med tilføyelse av 
behandling av feriehjemmets regnskap.

5. Årsmelding for 2003
Møteleder Klement Våge sa at han ikke hadde sett en tilsvarende 
fin årsmelding som Bergen Døvesenter nå har presentert. Han synes 
dette er et eksempel til etterfølgelse. Så gikk møtelederen gjennom 
årsmeldingen, punkt for punkt. 

Pkt. 2 Medlemmer: Toralf Ringsø ba om å få referert at avdøde 
Sverre Bjørø var æresmedlem, og at avdøde Eli Garvik Aase også 
var medlem i Bergen Døvesenter.

Pkt. 17 Underavdelinger o.a.: Helge Kjølleberg synes det er satt 
av for lite omtale om Konows Senter. Han savner informasjon om 
basarkontoen der, og hvor mye som kom inn som gave til Konows 
Senter i forbindelse med Birger Breiteigs bortgang. Helge kom 
ellers med kritikk over at Birger Breiteig ikke var blitt vist fortjent 
oppmerksomhet fra Konows senters side ved hans begravelse, og 
han mente at dette burde døvesenterets representanter i styret ha 
gjort oppmerksom på.

Kjetil Høgestøl opplyste at det var ca kr 430.000 på basarkontoen. 
Han var usikker på om dette var noe som skulle stå i Bergen 
Døvesenters årsmelding. Møtelederen mente at det ikke er vanlig at 
man offentliggjør størrelsen på innkomne gavebeløp i forbindelse 
med dødsfall. Thorbjørn Johan Sander tok fram æresmedlem 
Birger Breiteigs innsats i forbindelse med opprettelse av Døves 
Aldershjem i Bergen, som ble reist av Bergen Døveforening i 
1965. Da det nye Konows Senter ble innviet, ble Birger Breiteig 
overhodet ikke nevnt. Og ved Birger Breiteigs begravelse var det 
ingen topper fra Konows Senter tilstede. Rune Anda opplyste at 
Thorbjørn Johan Sander holdt minnetale under Birger Breiteigs 
begravelse, og nevnte blant annet hans innsats i forbindelse med 
opprettelse av Døves Aldershjem, og at Toralf Ringsø la ned krans 
på vegne av Bergen Døvesenter.

Erling Buanes foreslår at det gis egen omtale av avdøde 
æresmedlemmer i årsmeldingen. Forslaget fikk støtte av 
forsamlingen.

Pkt. 18 Andre forbindelser: En korrigering: Thorbjørn Johan 
Sander er leder i Norges Døveforbunds lovkomite, ikke bare 
medlem.

Pkt. 22 Aksjer: Det står ikke noe om Døves Forlag AS, som nå 
er nedlagt. Det må noteres at aksjer som Bergen Døvesenter hadde 
i Døves Forlag AS, er tapt. Møtelederen opplyste at Døves Forlag 
AS sin virksomhet har ligget ”på is” lenge, og at Designtrykkeriet 
AS overtok forlagets eiendeler for lenge siden.

Toralf Ringsø sa at det er mange bøker etter Døves Forlag AS på 
lager hos Designtrykkeriet AS i dag. Dette er noe man bør ta opp 
og gjøre noe med.

Marta Sander viste til at Døves Trykkeri AS hadde skiftet navn 
til Designtrykkeriet AS, og at antall døve arbeidstakere nå var 
redusert. Dermed var det ikke noen vits i å beholde det, sa hun, og 
hun mente at Døveforbundet burde selge trykkeriet. Møtelederen 
minnet om at NDFs representant var til stede, og sendte Marta 
Sanders forslag over til ham.

Pkt. 24 Konklusjon: Thorbjørn Johan Sander synes at både 
visjoner som er nevnt i punkt 23 (Økonomi og visjon) og 
fellesskapet nevnt i punkt 24 er gode. - ”Det er to flotte mål”, sa 
han, og han sa videre: - ”Vi skal ikke møte hverandre med kulde. 
Vi skal ikke mobbe hverandre. Jeg har selv opplevd at noen mobbet 
meg pga min CI. Jeg synes at styret må jobbe mot mobbing”. 
Styreleder Toralf Ringsø sa seg fullstendig enig med Thorbjørn 
Johan Sander. Toralf sa at vi ikke kan godta noen form for mobbing, 
og oppfordret de som føler seg mobbet, om å si ifra, gjerne til daglig 
leder. Møtelederen viste til døvesenterets vedtekter, som sa at alle 
kan bli medlem, uansett grad av hørselshemning, uansett hvilken 
kommunikasjonsmetode man bruker osv. Han mente at det kunne 
være en ide for det nye styret å jobbe mot mobbing. – Vi kan gå 
fram som et godt eksempel, sa Klement Våge. – Noen blir kanskje 
mobbet på arbeidsplassen, mobbet i hjemmemiljøet eller andre 
steder. Men de må ha et sted for å få fred, sa han, og sikter til 
døvesenteret.

Årsmeldingen ble deretter godkjent, med de bemerkninger som var 
framkommet (kl. 12.02)

Døvblitte Bjørn Ruste ba om å få ordet før man gikk over til 
behandling av regnskapet, som en kommentar til årsmeldingen. 
Thora Gåsland tolket. Han sa at han ikke er så flink i tegnspråk, 
men at han aldri har følt seg mobbet på grunn av det. Han trives 
veldig godt i miljøet i døvesenteret, sammen med døvblitte. Bjørn 
Ruste ville ellers si at han beundret alt det arbeidet som Bergen 
Døvesenter har gjort. 

6. Regnskap for 2003
Skriftlig revisjonsberetning fra statsautorisert revisor Kjell Zahl 
– side 34 i årsmeldingen - fortalte at regnskapene var funnet i orden. 
Møtelederen leste ellers opp beretning fra bilagsrevisor Hans Erik 
Tofte, som sa at alle bilagene var funnet i orden.

Inntekter: Thorbjørn Johan Sander ønsket å vite hva som lå bak 
en inntekt på kr 130.887 under ”Solgte varer”. Rune Anda og Asle 
G. Karlsen svarte at det har med kantine å gjøre: Salg av mat og 
drikke. Storparten av inntektene skriver seg fra salg av middag om 
torsdagene.

Utgifter: Marta Sander var opptatt av strømregningen. Hun lurte 
på om det har vært undersøkt muligheter for å få en varmepumpe 
i døvesenteret. Rune Anda svarte at man har i tankene å vurdere 
innføring av varmestyringssystem i huset, men har ikke kommet 
i gang med å undersøke det enda. Det med varmepumpe kan også 
undersøkes. Arvid Støyva nevnte fjernvarmeledning som snart 
skal legges under hagen like utenfor døvesenteret, og foreslo at 
man undersøkte muligheten for å koble til det. Toralf Ringsø sa at 
styret er opptatt av de høye strømutgiftene og at man vil undersøke 
hva som skal gjøres med det. Han sa at det er fint med innspill fra 
medlemmene. 
Odd Hermansen foreslår installering av tidsbryter på enkelte rom.

Bergen Døvesenters årsmøte 13. mars 2004 kl. 11.00
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

75 år
Gunhild Hjørdis Bjørø (f. Jansson), Bergen, blir 75 år 4. 
april.

70 år
Fridtjof Johan Johnsen, Morvik, blir 70 år 6. april.

65 år
Svein Tømmerbakke, Ål, blir 65 år 4. april.

60 år
Ingrid Storedale (f. Eide), Bergen, blir 60 år 11. april. Hun 
har en lang og imponerende idrettskarriere bak seg, spesielt 
som langdistanseløper og langrennsløper.

Balansekonto: Under langsiktig gjeld, kr 523.038,39 til Bergen 
Overformynderi og Konows legat, spurte Thorbjørn Johan Sander 
om det er kommet noe svar på brev fra Bergen Døvesenter om 
å få slettet gjelden. Rune Anda svarte at det nettopp – den 24. 
februar 2004 - var kommet kopi av brev fra Fylkesmannen i 
Hordaland til Bergen legatinspeksjon, som kommentar på brev som 
Bergen Døvesenter sendte til fylkesmannen 19. september 2002. 
Fylkesmannen ba Bergen legatinspeksjon om å behandle søknaden 
fra Bergen Døvesenter om oppløsning av legatet. I mellomtiden 
ligger saken i bero.

Bergen Døvesenters regnskap for 2003 ble deretter godkjent (kl. 
12.23).

Så gikk man over til regnskap for feriehjemmet Risperlen for 2002 
og 2003.

På spørsmål om hvorfor det står null i utgifter på strøm og 
forsikring, ble det forklart at dette inngår i Bergen Døvesenters 
regnskap. På spørsmål om hvor det står at feriehjemmet hadde 
kjøpt to båter, svarte kasserer Arvid Støyva at de to båtkjøpene 
på til sammen kr 2.500 var ført opp under ”kostnader” i 2001-
regnskapet. Under ”kassen” i balansekontoen sto det oppført minus 
kr 3.534. Arvid forklarte at det skyldes at han hadde lagt ut av egne 
penger, men skal ha de tilbake. 

Regnskap for feriehjemmet Risperlen for årene 2002 og 2003 ble 
godkjent (kl. 12.50)

Regnskap for Medlemmenes Interessefond ble kort gjennomgått og 
godkjent (kl. 12.55).

Deretter var det pause med servering av karbonader, fram til kl. 
13.30.

7. Innkomne lovforslag
Det var ikke kommet forslag til lovendringer.

8. Andre innkomne forslag
a) Forslag fra senterstyret: Feriehjemmet Risperlen.

Senterstyret gis fullmakt til å opprette et utvalg på 3 personer (en 
med økonomisk erfaring, en med byggteknisk erfaring og en med 
brannteknisk erfaring) som skal utrede feriehjemmet Risperlens 
situasjon. Deres vurdering skal legges frem på et medlemsmøte, 
og dernest på et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2004. Da skal 
medlemmene bli enige om hva som skal gjøres med Risperlen.

Olav Espedal foreslo at man ventet med å opprette et utvalg til 
man har studert rapporten fra branninspeksjon som ble gjennomført 
på feriehjemmet 5. mars 2004. 

Thorbjørn Johan Sander viste til det han sa på medlemsmøtet 
19. februar 2004, at han ønsket at utvalget også skal se på hele den 
økonomiske situasjon til Bergen Døvesenter. Toralf Ringsø syntes 

det hørtes rimelig ut og var enig med Sander. Møtelederen oppfattet 
det siste som at dette ble et tillegg til senterstyrets forslag, som ble 
bekreftet.

Kurt Oksnes ønsket en repr. fra feriehjemmet i utvalget.
Jon Olafsson mente at man måtte vente med å oppnevne et 

utvalg. Han mente også at det ikke var nødvendig å oppnevne 3 
personer med kompetanse på de 3 nevnte områdene.

Helge Herland var enig med Jon. Han syntes at det var nok med 
en økonom. Han mente også at man kan vente med å oppnevne et 
utvalg til man har lest brann-rapporten.

Toralf sa at vi har en måneds frist til å svare på spørsmål fra 
branninspektøren om hva vi har tenkt å gjøre for å tilfredsstille 
kravene.

Helge mente at en måneds fristen kan utsettes, fordi feriehjemmet 
allerede er stengt. Derfor hastet det ikke så veldig å svare fort.

Gunnar Hansen mente det var nok å utnevne 3 personer, ikke 
nødvendigvis med faglig kompetanse som senterstyret foreslo, så 
de kan samle nødvendige dokumenter og se på helheten, og så 
legge fram rapport på et medlemsmøte.

Møtelederen ville ha en avstemning. Her kom man fram til at 25 av 
52 stemte for å utsette opprettelse av et utvalg. Møtelederen trodde 
nå at det var flertall for å gå videre og stemme for hvilke personer 
utvalget skulle bestå av. Etter protester fra salen hvor det ble lagt 
frem tvil om antall stemmeberettigede til stede, ble  det krevd kon-
tra-avstemning. Møtelederen beklaget fremgangsmåten og det ble 
gjennomført en ny stemmerunde, som gav følgende resultat: 

De som ønsket å utsette opprettelse av et utvalg: 28 stemmer
De som ikke ønsket å utsette: 15 stemmer

Senterstyrets forslag fikk ikke flertall.

b) Forslag fra kulturstyret: 
Det gis styrehonorar også til medlemmer både i eiendomsstyret 

og kulturstyret.
Forslag til honorar:
 Medlem i eiendomsstyret inntil kr 2.000 (maks 2 personer, i 

tillegg til eiendomsleder)
 Medlem i kulturstyret inntil kr 2.000 (maks 2 personer, i tillegg 

til kulturleder)
Forslaget fikk nesten enstemmig støtte, med 3 ”mot-stemmer”.

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2005
Senterstyret foreslår at medlemskontingenten for 2005 blir den 
samme som for 2004, i tråd med det som ble vedtatt på ekstraordi-
nært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 19. september 2003: Kr 
500 for hovedmedlem - Kr 100 for ektefelle/samboer/barn. Møtele-
deren la til at man også skal vedta gebyr ved gjeninnmelding for de 
som var strøket som medlem pga manglende innbetaling. Gebyrets 
størrelse i fjor var på kr 100, og styret foreslår å opprettholde det.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

80 år
Asta Marie Anda, Stavanger, fyller 80 år 12. april.

75 år
Hans Larsson Lie, Nesttun, blir 75 år 30. april. Han er alle 
tiders største døve alpinist på verdensbasis, og til tross for 
alderen er han fremdeles aktiv og med i konkurranser.

75 år
Harald Storedale, Ølve, blir 75 år 3. april.
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DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Regnskap
2003 2002 2001

Medlemkontinget 0,00 1 440,00 6 225,00

Lån av BDS som sluttført 17 634,00 0,00 0,00

Tilskudd fra NDF 0,00 0,00 0,00

Andre inntekter 6 563,50 3 176,00 3 660,00

Renteinntekter 31,00 98,00 320,00

SUM INNTEKTER 24 228,50 4 714,00 10 205,00

UTGIFTER:

Elektrisitet 0,00 0,00 6 816,00

Forsikring 0,00 0,00 5 321,00

Materialer 3 911,00 0,00 3 027,50

kostnader 3 773,00 3 430,00 11 832,00

SUM UTGIFTER 7 684,00 3 430,00 26 996,50

Resultatet 16 544,50 1 284,00 -16 791,50

Balanse 24 228,50 4 714,00 10 205,00

Balansekonto pr.31.12.2002 og 
31.12.2003
           

EIENDELER:

Kassen -3 534,00 -723,00 -124,50

Fanasparebank 9 954,15 8 232,65 5 350,15

Fordringer 0,00 0,00 1 000,00

Risperlen 62 221,80 62 221,80 62 221,80

SUM EIENDELER 68 641,95 69 731,45 68 447,45

GJELD OG EGENKAPITAL:

Kreditorer 200,00 200,00 200,00

Lån B.D.F. 0,00 17 634,00 17 634,00

Gjeld  200,00 17 834,00 17 834,00

Kapitalkonto 51 897,45 50 613,45 67 404,95

Underskudd/Overskudd 16 544,50 1 284,00 -16 791,50

Egenkapital 68 441,95 51 897,45 50 613,45

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 68 641,95 69 731,45 68 447,45

Regnskap for FERIEHJEMMET RISPERLEN 2002 og 2003Gunnar Hansen, som representerte Norges Døve-
forbund, hilste fra forbundet og sa at NDF har fulgt 
utviklingen i Bergen nøye. Gunnar sa at NDF var 
imponert over det som har skjedd i Bergen. Han sa også 
at mange andre foreninger ”etterapet” det som skjedde i 
Bergen, for eksempel at noen kopiert foredragstema som 
Bergen hadde. Styreleder Toralf Ringsøs besøk i andre 
døveforeninger for å fortelle om organisasjonsendring i 
Bergen Døvesenter ble lagt merke til. 

10. Budsjett 2004 (kl. 15.05)
Møtelederen syntes at de sidene med forklaringer på 
hvert beløp i budsjettforslaget var godt presentert, og 
at han ikke kunne huske at det var gjort slik tidligere. 
Thorbjørn Johan Sander lurte på om vi ikke skulle øke 
leieinntekter til Kirkens SOS. Rune Anda svarte at det 
først kan skje i 2005, for vi har to års leieavtale om 
gangen. Ellers var Olav Espedal interessert i svar på 
noen punkter, blant annet avskrivninger o.a., og sa seg 
fornøyd med det han fikk vite.

Budsjett for 2004 ble godkjent. (kl. 15.16)

Så ble det ti minutters pause før man gikk over til

11. Valg 
som ble ledet av valgkomiteen v/Helge Herland og 
Sigrun Ekerhovd. Valget ble unnagjort på rekordtid: 3 
minutter! 

Styret i Bergen Døvesenter:
Leder: Toralf Ringsø, valgt for ett år
Styremedlem: Gunn Kristin Selstad, valgt for 2år
Styremedlem: Erling Buanes, valgt for 2 år
1. varamedlem: Sunniva L. Vik, valgt for ett år
2. varamedlem:  Klement Våge, valgt for ett år
 
To styremedlemmer som har ett år igjen: 
Kjetil Høgestøl og Ellen Østrem.
 
Revisorer:
Statsautorisert revisor:     Kjell Zahl
Bilagsrevisor:                   Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor:            Arvid Støyva

Lovkomite:
Ingunn S. Herland, Gunnar Hansen og 
Thorbjørn J. Sander.

Representanter til styret i Fylkeslaget:
Erling Buanes og Vibeke Flatemo

Valgkomite:
Sigrun Ekerhovd, Helge Herland, Tore Birkeland.
Varamedlemmer:  Åge Sørhaug og Astrid Tokle.

Toralf Ringsø takket for tilliten ved at medlemmene 
igjen valgte ham som styreleder.  

Han delte ut roser til Rune Anda og Thora Gåsland 
for innsatsen i året som er gått, og til avgått varamedlem 
Harry Ellingsen, til møtelederne og valgkomiteen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 15.37.

Referenter:        Kjetil Høgestøl                 Rune Anda

Bunad til salgs
Døvesenteret har 4 herrebunad fra Kvam og 2 ber-
gensbunad (damer), som ikke har vært i bruk siden 
folkedansgruppen sluttet å være aktiv. Styret har 
besluttet å selge dem, kanskje for kr 10.000 pr. stk. 
Interessert? Ta kontakt med daglig leder.

Falck har opprettet denne muligheten for døve etterat 
Veiledningsdokumentet (se forsiden) kom ut!

Veihjelp for døve på SMS
Slik bruker du SMS-tjenesten når du trenger hjelp til bilen:

1. Skriv en SMS med teksten VEIHJELPDØV + bilens 
registreringsnummer og hvor du befinner deg 
(VEIHJELPDØV AA12345 står fast på Trysil-fjellet)
2. Send SMS-meldingen til 1960
3. Du får svar med en gang.

Det er viktig å skrive VEIHJELPDØV foran alle meldingene du 
sender, da er du sikret hurtig svar via sms.

Tjenesten koster kr 3,- pr. melding
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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 
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Neste nummer kommer ut torsdag 29. april. 

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

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 medlemsforde-
ler - fint om du viser medlemskortet) der 
hvert 6. middag er gratis.

Program torsdagene
framover i storsalen

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.
Døvetolk er ordnet.

Servering
Inntil videre er det unge jenter fra Ber-
gen Døves Idrettsklubb som står for 
servering i døvesenteret. De selger kaffe 
og noe å bite i.  Overskuddet sparer de 
til deres reise til Australia i forbindelse 
med Deaflympics i januar 2005 der de 
skal delta i fotball.

Det blir servering fra kl. 18.00 fram til 
senest kl. 21.30.

Jentene skal i tillegg være behjelpelig 
med å vaske kjøkkenet både i 1. etasje 
og i kjellerkjøkkenet (skap etc.)

26. fr:  Døves Idrettsklubb (Veteran-
klubben) i kjellerlokalene kl. 19

 Ungdomsrådet i døvekirken har 
filmkveld.

27. lø:  HLF Hordaland har årsmøte i 
storsalen kl 10-17

28. sø:  Gudstj. i døvekirken kl. 11 v/Tom
30. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11. Foredrag 

om stell av stueplanter + 
altankasseblomster.

31. on:  Dramagruppen kl. 18-20.

April:
01. to:  Medlemsmøte kl. 18:  
 Sak: Feriehjemmet Risperlen.
Døvesenteret er STENGT i påsken
08. to:  Skjærtorsdag. Gudstjeneste i 

døvekirken kl. 11 v/Tom
09: fr:  Langfredag. Andakt på ferie-

hjemmet Risperlen kl. 12 v/Tom
11. sø:  Påskedag. Høytidsgudstjeneste i 

døvekirken kl. 11 v/Lars
13. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Storsalen og hallen kan ikke brukes. 

Gulvene lakkeres.
 Pensjonisttreff kl. 11 i kjelleren, 
 Sosialt samvær.
14. on:  Storsalen og hallen kan ikke brukes. 

Gulvene lakkeres.
 Referansegruppen for døve-

tolkutdanning har møte i 
kjellerlokalene kl. 18-20.

15. to:  Tema kl. 18.30: Nye medier som 
kulturteknikker og som fora for 
kommunikativ handling, v/Barbara 
Gentikow fra Department of 
Information and Media Studies, 
Universitetet i Bergen.

 OU-utvalg i Stavanger 
Døveforening kommer på 
studietur til Bergen Døvesenter.

16. fr:  Døvetreff i storsalen kl. 19:  
Vårfest.

17. lø:  Ungdomsrådet i døvekirken har 
skidag.

18. sø:  Foreldrelaget har søndagstur
19. ma – 24. lø: Døvesenteret er utleid til 

Nordplus 2004 v/Bjørkåsen skole 
(Se egen notis i bladet)

22. to:  Kulturprogram. Åpen for alle.
23. fr: Kl. 12 og 18:  Teater Manu viser 

"Bamse B og den forsvunne 
nøkkel" på Danseteateret.

25. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 
v/Tom. Konfirmantoverhøring.

26. ma:  Døvehistorielaget har møte 18.30
27. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
 Pensjonisttreff kl. 11 + utlodning. 
 Tema v/Th J Sander.
 Jubileumskomiteen har møte kl. 16
28. on:  Samarbeidsforum kl. 18.30
29. to:  Budstikken nr 4 kommer ut.
30. fr:  Døvblittseksjon i kjelleren kl. 19. 
 Tema: Hva gjør politikerne for oss?
Lørdag 1. mai: Døvesenteret er åpen kl. 

10-14. Arr.: Døvehistorielaget.

Døvestevne i august, 
foreldrelaget blir ikke med
Bergen Døvesenter inviterte Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede til å være 
med på døvestevnet, sammen med Møre og 
Romsdal Døveforening og Døves Menighet 
27.-29. august 2004. Foreldrelaget hadde 
programfestet foreldreweekend nettopp 
samme helg. Det kunne passet bra å slå det 
sammen. Men foreldrelagets styre har nylig 
takket nei til å være med idet de selv planleg-
ger sin egen tur 10.-12. september, heter det 
i svaret fra foreldrelaget. De ser ellers fram 
til fortsatt samarbeid med døvesenteret om 
andre arrangementer i framtiden. 

Sunnhordland 
Døveforening er lagt på is
Torger Maldal melder at aktivitetene i 
Sunnhordland Døveforening er lagt på is, 
idet foreningen har problemer med å valg 
av både leder og styremedlemmer.

Yoga-kurs 4.-6. juni 2004
Ipek Dedeoglu Mehlum kommer til Bergen 
døvesenter for å lede yoga-kurset fredag 4. til 
søndag 6. juni. Alle er hjertelig velkommen 
til å være med. Påmeldingsavgift kr 600 pr. 
person. Daglig leder noterer påmeldingene 
etterhvert som de kommer, og sier stopp hvor 
det blir for mange.

Påskelukking i døvesenteret
Gulvet i storsalen skal slipes og 
lakkeres
Det skal ikke være noe aktivitet i storsalen i 
døvesenteret i påsken, og heller ikke tirsdag 
13. og onsdag 14. april. Gulvene skal slipes 
og lakkeres. Også hallen skal lakkeres. Stor-
salen åpnes igjen torsdag 15. april.

Risperlen er åpen
langfredag
Andakt kl. 12 v/Tom S. Tomren
Feriehjemmet Risperlen er, som opplyst i 
forrige nummer, stengt for tiden. Men det 
blir åpent om dagen langfredag (9. april). 
Den tradisjonelle langfredag-andakten blir 
derfor gjennomført der. Til forskjellig fra 
tidligere, bes besøkende om selv å ta med 
matpakke og drikkevarer (kaffe, kakao, brus 
o.a.), slik som man gjør når man skal ut på 
piknik. Daglig leder blir med.
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BUDSTIKKEN
Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10 - 14

(Bildene er fra i fjor.)

Tilgjengelighet som tema under Døves Dag?
Bergen Døvesenter har takket ja til Norges Døveforbunds forespørsel om

å ta ansvar for forberedelse og gjennomføring av "Døves Dag"-seminar
i Lørenskog 18.-20. juni 2004. Forberedelsene er i gang. 

Forbundsleder Hanne Kvitvær var tilstede i Bergen Rådhus 16. mars 2003 da de første eksemplarene
av veiledningsdokumentet "Tilgjengelighet for hørselshemmede" ble overrakt byens politikere.
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De andre som var med på møtet: Lillian E. Sætre, leder i 
Hordaland HLF, Harald Gåsland og Bjørn Ruste fra Døv-
blittgruppen i Bergen Døvesenter, Vibeke Varn Flatemo 
(ny) og Gunn Kristin Selstad (avgått fylkeslagsleder) og 
Erling Buanes fra Døves Fylkeslag, Toralf Ringsø og Erling 
Jacobsen fra Bergen Døvesenter samt daglig leder Rune 
Anda. På møtet ble det foreslått å kalle gruppen "tilgjen-
gelighetsforkjempere".

"Tilgjengelighetsforkjemperne" 
var samlet til møte 24. mars

Møtets formål:

Videre arbeid etterat “Veiledningsdokument” er utgitt

Møtedeltakerne var strålende fornøyd med samarbeidet som førte til at dokumentet er 
kommet ut, og ringvirkninger av arbeidet vårt. Nå setter vi oss nye mål: Hvordan skal 

vi følge opp arbeidet videre. Konkrete planer og ønsker foreligger. 

Teleslynge i storsalen, der møtet ble holdt, ble 
ferdig montert dagen før. Her ønsker Bergen Dø-
vesenters styreleder Toralf Ringsø velkommen. 
Dette var historisk: Han ønsket velkommen ved 
bruk av sin stemme og mikrofon, uten tegnspråk! 
Teleslynge-brukerne hørte ham tydelig.

Bergen Døvesenter er 124 år gammel, men det er 
først i år vi har installert teleslynge i huset! (Det 
var nettopp de samme deltakerne på tilgjenge-
lighetsseminaret 19.-20. september 2003 som 
etterlyste teleslynge i døvesenteret, og nå er det 
på plass!)

Fra v. Gerd Hansen og Unni Stenberg fra 
Bergen Hørselslag, samt Trine Humblen 
Forsberg fra Hordaland HLF.

Alle var enige i at arbeidet skal videreføres. Det viktigste 
her er å søke om tilskudd fra Helse og Rehabilitering og 
man ble enige om at vi skal stå sammen om søknaden, 
som sendes via NDF og/eller HLF. Man ønsker å enga-
sjere en person til å følge opp veiledningsdokumentet 
og samarbeide med de ansvarlige i kommunen og fylket 
med det formål å forbedre tilgjengeligheten for hørsels-
hemmede.

HOTELL-
BAG

Tilgjengelighets-gruppen 
har fått GN ReSounds 
“Hotellbag” til varig lån. 
Utstyret skal brukes som 
demonstrasjon for inter-
esserte overnattings-insti-
tusjoner (hotell, motell, 
herberger, skip o.a.) 

TELE-
SLYNGE
Før årsskiftet har Bergen 
Døvesenter kjøpt tele-
slynge til styrerommet. 

Nå har firmaet Lyd & 
Telesystemer (Johan A. 
Andersen på bildet) gitt 
teleslynge med nødvendig 
utstyr i gave (sponsing) til 

Utstyr som bidrar til å inkludere
hørselshemmede i samfunnet

døvesenterets kjellerlokale og storsalen.  Det betyr at døvblitte, 
døvblinde og tunghørte (organisasjoner tilknyttet Hørselshem-
medes Landsforbund) vil få god bruk for teleslynge i døvesen-
teret. Det var nettopp under seminar om “Tilgjengelighet for 
hørselshemmede i Hordaland” i september 2003 at man savnet 
teleslynge i huset. 

Avdelingsleder Arne Bigseth (bildet) besøkte Døvesenteret 24. 
mars 2004 og viste hvordan utstyret brukes. 

Vi håper at hoteller o.a. vil finne det viktig og nødvendig at 
de skaffer seg utstyret, iallefall en bag (til å begynne med?). 
Tilgjengelighetsforkjempere vil jobbe med denne og mange 
andre saker.
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Stavanger Døveforenings
OU-utvalg + en representant fra Stif-
telsen Døvesenter er i Bergen 15.-16. 
april 2004 for å høre hvordan Bergen 
Døvesenter drives i dag. Tidligere var 
styreleder Toralf Ringsø i Stavanger 
og fortalte om arbeidet med organi-
sasjonsutvikling i Bergen. De nevnte 
dagene var han i Palestina, men OU-
utvalget fra Stavanger fikk informa-
sjon både fra nåværende og forrige 
daglig leder, samt eiendomsleder.

"Skift fokus"
Daglig leder deltok på siste halvdel av 
seminaret (manglet tolk til første halv-
del) som fant sted på Hotel Norge 22. 
mars, arrangert av Handicapforbundet.

Fra paneldebatt over temaet: ”Behov for 
antidiskrimineringslov?” Fra venstre: 
Kriminolog Berit Vegheim, Byråd for byut-
vikling Lisbeth Iversen, Fylkesordfører Torill 
Selsvold Nyborg, ordfører i Os kommune 
Terje Søviknes, Arkitekt Bergen kommune 
Edel Kristin Heggem, Ordfører i Landås 
kommune Torbjørg Bendvik, Jurist Søren 
Willum Wiig, Arkitekt Marianne Sørhaug og 
RV leder Torstein Dahle. Vi la spesielt merke 
til byråd Lisbeth Iversens spennende løfte, 
om at all utbedring i kommunen framover 
skal ta hensyn til tilgjengeligheten for funk-
sjonshemmede.

Fra venstre: Lillian Eriksen Sætre, Gerd 
Dåvøy og Unni Stenberg. De hadde med 
seg “Veiledningsdokument - tilgjengelighet 
for hørselshemmede i Hordaland”, som ble 
delt ut til alle panel-deltakere. Det passet 
veldig bra da det nettopp var tilgjengelig 
som var temaet på seminaret

Debattleder Dag Kullerud, og moroman-
nen Per Inge Torkelsen. Sistnevnte hadde 
et kulturinnslag over ”Om diskriminerende 
praksiser/manglende tilgjengelighet etc.” 
Torkelsen begynte med å opplyse at alt han 
sa ble oversatt til tegnspråk av en døvetolk. 
Tolken bruker ti fingre til det. Han sa at han 
måtte passe seg vel for ikke å bruke van-
skelige og kompliserte ord, for ellers ville 
tolken brekke 9 fingre! (Ligner vel litt på 
den velkjente vitsen: “Døve lo at de brakk 
fingrene!”)

Gunnar Hansen ledet medlemsmøtet.
Branninspektør Anne Kathrine Bøe 

utdypet noen punkter av tilsynsrap-
porten som branninspektør Reigstad 
har laget etter tilsynsbevaring 5. mars 
2004. (Reigstad kunne ikke komme til 
medlemsmøtet idet han for tiden har 
permisjon.)

I en time og et kvarter svarte brann-
inspektør Anne Kathrine Bøe på man-
ge og tildels vanskelige spørsmål. Hun 
sa blant annet at eiendommen Risper-
len er et særskilt brannobjekt med høy 
sikkerhetsrisiko og at det er nødvendig 
med brannteknisk gjennomgang av 
eiendommen.

Mot slutten av medlemsmøte var det 
en uformell prøveavstemning. Man 
ønsket å få greie på hva flertallet av 
medlemmene mente. 

Avstemningen ble gjort skriftlig, 
der men krysset over JA eller NEI. 
Spørsmålet var: “Skal vi selge ferie-
hjemmet?”. 

48 personer deltok i prøveavstem-
ningen: 

Branninspektør Anne Kathrine Bøe fra 
Lindås kommune var med på befaringen 
på feriehjemmet Risperlen sommeren 2003 
sammen med branninspektør Kjell A. Reig-
stad. Her blir hun tatt imot av styreleder 
Toralf Ringsø før medlemsmøtet.

Antall frammøtte: Ca 50.

Medlemsmøte torsdag 1. april 2004
Sak: Feriehjemmet Risperlen

Før medlemsmøtet var over, sa styrele-
der Toralf Ringsø at styret skal arbeide 
videre med saken, og blant annet få 
oversikt over hva det vil koste å gjen-
nomføre brannforebyggende tiltak 
o.a. så man har noen konkrete tall 
å legge fram på et senere møte med 
medlemmene.

NEI = 28 stemmer. 
JA = 18 stemmer.
BLANK = 2 stemmer.

Siste: Senterstyret bestemte at vi 
skal sende anbud på brannteknisk 
gjennomgang. Anbud er sendt ut til 
13 forskjellige firmaer.

Fra venstre: Lars Aksel Berge, Petter 
Sørensen, Oddveig Hansen og Thor Inge 
Jacobsen.
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Yoga-kurs 4.-6. juni 2004
Ipek Dedeoglu Mehlum kommer til Bergen 
døvesenter for å lede yoga-kurset fredag 4. 
til søndag 6. juni. 10 har meldt seg på, og 
det skulle holde for denne gangen. Kanskje 
det blir interesse for flere yoga-kurs senere? 
Påmeldingsavgift kr 600 pr. person. Alle 
som har meldt seg på, har fått giro på delta-
keravgift tilsendt.

Bridge-kurs høsten 2004
Det er mulig at døvemesterskapet (NM for 
døve) i bridge blir holdt i Bergen i mars 
2005! Men da må vi stille opp med tre eller 
fire par spillere i mesterskapet! Vi inviterer 
derfor til bridgekurs hver uke fra og med 
september til og med desember 2004. Du vil 
sikkert oppdage at du kan mer enn du tror, og 
at du er smartere enn du trodde(?)! Bridge 
er en spennende sport med mye hjernetrim.  
Kurskveldene blir enten mandag eller tirs-
dag, men det kommer vi tilbake til senere. 
Kursleder: Erling Jacobsen. Kursavgift kr 
300 pr. person, som inkluderer kursmate-
riell. Påmelding på oppslag i døvesenteret 
eller over e-post: post@bgds.no.

Nylakkerte gulv
i storsalen og hallen!
Endelig, etter noen års utsettelse, er 
gulvet både i storsalen og i hallen så 
godt som ny! Det var firmaet Tellnes 
gulvsliping som sto for oppdraget i 
påskeuken.

Før

Etter

Tegnspråkkurs
Gunn Kristin Selstad og Hilde Hassum 
har undervist i tegnspråk i døvesenteret 
både høsten 2003 og vinteren 2004. Både 
viderekomne og nybegynnere kan starte opp 
igjen etter sommerferien, enten i august eller 
september.

Det hører med til å kommunisere med hver-
andre "lydløst" gjennom glassvinduer, slik 
som bildet viser.

Daglig leder møtte Jorunn Indrefjord 
på Hjelpemiddelmessen i Framo-hal-
len 31. mars. Er det noen som husker 
henne, den gang hun var ansatt i 
Bergen Døveforening? Hun var mid-
lertidig velferdssekretær 1983-1984. 
Etter det jobbet hun i Vestlandske 
Blindeforbund. Sluttet der i -91, 
og har etter det jobbet i Foreningen 
Norges Døvblinde (FNDB) i to år 
og så på Hjelpemiddelsentralen fra 
-94 til -98. Fra -98 har hun jobbet i 
Syns- og Audiopedagogisk Tjeneste, 
sammen med bl.a. Kari Mowatt 
Haugland, som mange av oss kjenner.

Jorunn Indrefjord

Bjørkåsen vg skole er nå ferdig med en 
spennende NORDPLUS 2004-uke, med 
unge deltakere fra Sverige, Finland, Dan-
mark og Norge! De brukte døvesenteret til 
drama-aktiviteter 4 dager fra 20 til 24 april 
+ diskotek torsdag og festmiddag lørdag. De 
som har internett, kan se tekst og bilder i: 
http://bjorkasen.no/festival2004/

Døves Tidsskrift skal ha “Hjem-
mekontor” i Døvesenteret
Helge Herland som er, som de fleste 
vet, redaktør for Døves Tidsskrift, 
men han er også bergenser! Siden 
1.januar 2003 har han ukependlet fra 
Bergen til arbeidsstedet på Ål. Nå har 
Døves Media gått med på en avtale, 
som en prøveordning, med å gi Helge 
hjemmekontor i en del av arbeidstiden 
sin. Helge føler seg så hjemme i Dø-
vesenteret at han vil ha hjemmekon-
toret hos oss. Han oppfyller dermed 
slagordet om ”Døveforeningen som 
sitt andre hjem”. Det betyr at han fra 
1. mai ofte blir å finne på det gamle 
kontoret til Døvehistorisk Selskap, 
som har flyttet inn i de kontorene som 
Kontaktklubben for Døvblinde hadde 
tidligere, mens døvblinde har flyttet 
inn i de kontorene som lenge har stått 
ledige ved siden av styrerommet.

Hvem sa hva (3)
”Mitt språks grense er også grense 
for min virkelighet”

Ludwig Wittgenstein

Samarbeidsforum
Det blir møte i Samarbeidsforum (inntil to 
repr. fra hver underavdeling, utvalg o.a.) i 
døvesenteret onsdag 5. mai kl. 18.30.
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Erling nr 6 i bridge-NM for døve
som ble holdt i Trondheim 26.-28. mars 2004

1 Henrik Walther - Robert Brzeszcz Oslo Døves BK 88.0 
2 Gunnar Løken - Sheng She Xing Oslo Døves BK 82.0 
3 Eitan Zuckermann - Svein Arne Peterson Oslo Døves BK 65.0 
4 Mikal Urgård - Jens Bjørke Trondheim Døves BK 62.0 
5 Erling Kvalsund - Arnulf Pedersen Døves Bridgeklubb, Stavanger 40.0
6 Erling Jacobsen - Leif Gunnar Kvernberg Bergen Døves BK/Ålesund Døves BK 34.0
Det var i alt 14 par (28 personer) som konkurrerte.
Neste år er det kanskje Bergen som står som vert for mesterskapet.

Torsdag 17.06.2004:
Besøk av døveprost 
Terje Johnsen
Misjonsforeningen 
ønsker velkommen til 
Døvekirken torsdag 
17. juni kl. 17.00. 
Terje Johnsen skal 
informere. Alle er 
hjertelig velkommen. 
Terje Johnsen blir også 
å se i døvesenteret ca 
kl 19.

Tysnes Rundt 2004
Vi var en gjeng bestående av døve og hørende deltakere som 
var med og rodde Tysnes Rundt 2002 og de fleste av disse synes 
tiltaket var av interesse og vi vil prøve igjen i år også.

Men denne gangen trenger vi flere i mannskaptroppen som 
skal være 11 personer. Det kan godt tenkes noen herrer eller 
damer med noenlunde friske armer som vil ta sjansen og bli 
med.

Vi skal leie samme Venge-båt igjen som tilhører Baroniet i 
Rosendal. Startskuddet går fra Årbakka kai fredag 9. juli og i 
mål på samme sted søndag 11. juli om ettermiddagen.

I Vengebåten ror 10 personer og en styremann som sirkuleres 
etter tur pluss tolk. Altså 12 personer blir med. Det er ønske-
lig å få et mer “internasjonalt” mannskap. Altså andre utenfor 
vår fylkesgrense som kan få oppleve sommerens “vakreste 
eventyr”.

Foreløpig har jeg 7 på blokken som var med før og det blir 
en kamp om de neste plassene hvis interessen blir stor. Først 
til Mølla får plass,men vi trenger også reserver dersom noen 
blir forhindret. Mer informasjon kommer senere.

Arne Nesse.

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

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, tau-
kveilen, snekka og fjæresteinane. 
Utanfor har du akvariet med fiske 
frå området.

Knutholmen, Kvalvåg 27.-29. august 2004

Noter datoen! Pris og andre opplysninger kommer i neste nummer!

Tilgjengelighet
Vi har avtalt et møte med byråd for byutvikling, Lis-
beth Iversen, torsdag 10. juni. Da skal vi snakke om 
arbeidet videre med å oppnå bedre tilgjengelighet for 
hørselshemmede i Bergen kommune. 

Liten interesse for tegnspråkteater 
i Bergen?
Teater Manu var i Bergen fredag 23. april og viste bar-
neforestillingen ”Bamse B og den forsvunne nøkkel” 
både kl. 12 og kl. 18. Man skulle tro det strømmet til 
av døve barn sammen med foreldrene. Men frammø-
tet var ikke noe å skryte av: 48 på første forestilling 
og bare 23 på siste forestilling. Har foreldrene totalt 
sviktet barna sine? Har de ikke passet på å ta dem 
med på teater, det eneste teatertilbudet på lange tider 
som passer for hørselshemmede barn? Både vi og 
Teater Manu vil gjerne vite hva som var årsaken til 
manglende interesse. Vi kan risikere at Teater Manu 
dropper Bergen ved senere turne. På søndag kom det 
over 100 deltakere og så på det samme teateret på 
Ørsta! Og det stedet har langt færre hørselshemmede 
barn enn Bergen!
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Slik reserverer du deg 
mot TELEFONSALG

Mange døve har klaget over at tekst-telefo-
nen ofte ringte, uten at de fikk kontakt. Ofte 
viste det seg, når hørende var på besøk og 
tok telefon, at det var telefonsalg/-reklame. 
De som ringer vet jo ikke at det er tekst-
telefonen de ringte til. Og prøver og prøver 
igjen. Det irriterer. Noen føler det som en 
ren telefonterror. 

Informasjon finner du hos Forbrukerrådet:
http://forbrukerportalen.no/Artikler/fr/
2001/1022581064.06

Her kan du reservere deg mot plagsomme 
telefonselgere:
http://www3.brreg.no/oppslag/reservasjon/
index.jsp

Du kan også be noen (for eksempel 149) 
hjelpe deg å ringe Brønnøysundregistrenes 
automatiske telefonbetjening, 
nr. 75 00 75 03. Ha klar for deg:
1) Fødselsnummeret ditt
2) Svar ja på spørsmål om du også vil re-
servere deg mot humanitære organisasjo-
ner, som Røde Kors, Redningsselskaper og 
Frelsesarmeen. (De bruker jo ikke 149 for 
å ringe til deg likevel.)

Det tar litt tid før reservasjon trer i 
funksjon! (Men man må være forberedt 
på at reservasjon ikke helt fungerer 100%. 
Enkelte selgere bryr seg kanskje ikke om å 
lese reservasjonslisten.)

Håper det hjelper!

”Ring kontant” 
i MiniBanken
Det er mange som ennå ikke er klar over 
at man kan fylle Ring Kontant-saldoen (rin-
gekvoten) direkte i de fleste minibanker. 
Det gjelder både Telenor og NetCom. Slik 
gjøres det:

- Tast personlig kode som ved vanlig 
uttak

- Velg “Andre tjenester” i stedenfor å ta 
ut penger e.a.

- Velg RingKontant påfyll, og så velger du 
Telenor eller NetCom

- Tast mobiltelefonnummer, eget eller et 
annet man skal kjøpe ringetid for

- Tast beløpet du vil oppdatere ringekon-
toen med

- Kundens konto belastes for ladebeløpet, 
og kontantkortet får ny ringesaldo

- Den nye ringesaldoen står på kvit-
teringen

Det er bedre å gjøre det på den måten enn å 
kjøpe Ring Kontant-kort hos Narvesen.

Tusen takk
for den flotte gaven (kjøkkenmaskin) jeg fikk 
av Bergen Døvesenter. Vil samtidig også øn-
ske dere lykke til med videre oppussing og 
drift av senteret.

Med vennlig hilsen Sverre Johansen.

Takk
for oppmerksomheten i anledning min 70-
års dag.

Hilsen Fridtjof Johnsen.

Dagens Vestlandet kompetansesen-
ter, et kompetansesenter og skole for 
hørselshemmete barn og unge,  er en 
videreføring av det arbeidet blant andre 
Gunhild Aksdal påbegynte i 1954. Vi 
som fikk arbeide sammen med Gunhild 
Aksdal og vi som fortsatt bærer ansva-
ret for å undervise hørselshemmete barn 
ønsker å hedre Gunhild Aksdal minne 
ved å gi et innblikk i den betydning hun 
har hatt som spesialpedagog for hørsels-
hemmete barn på Vestlandet. 

Gunhild Aksdal tok artium ved Bergen 
Katedralskole i 1941. Under krigsårene 
tok hun Barne- og barselpleieutdanning 
ved Bergen Kommunale spedbarnshjem 
og ved Kvinneklinikken. I 1945 søkte 
hun opptak ved Barnevernakademiet 
og fikk plass ved Jydsk Børnehavese-
minarium i Århus i Danmark. Sammen 
med fem andre nordmenn gjennomførte 
hun sine studier i Danmark og tok sin 
barnehagelærereksamen i 1947. Da kom 
hun tilbake til Bergen. 

Gunhild Aksdal begynte å arbeide 
som styrer ved Gyldenpris Daghjem i 
1947. Fra 1948 til 1951 var hun styrer 
i Solheim Barnehage før hun dro til 
Barnas Hus i Kristiansund et år og til 
Grefsen barnehage i Oslo et år. 

Fra 1954 ble Gunhild Aksdal styrer 
ved det nystartede De Døves Menighets 
barnehage her i Bergen. Etter å ha fått 
barnehagen i sving dro hun så i 1955 
til Universitetet i Manchester, England, 
for å ta sin spesialutdanning, eller sitt 
sertifikat, som ”Teacher of the Deaf ”. 
Hun ble uteksaminert i 1956. Samme 
år, den 14. november 1956, ble Gunhild 
Aksdal i brev fra Rikstrygdeverket, god-
kjent som lærer for døve barn under 8 
år. Stillingen som styrer for De Døves 
Menighets barnehage hadde Gunhild 
fram til 1972, da barnehagen flyttet inn 
i et nybygg og ble overtatt av Bergen 
Kommune. Da ble Gunhild Aksdal 
leder for den kommunale barnehagen 
og lærer ved Bergen kommunale spesi-
alskole for hørselshemmete barn. Etter 
hvert overtok staten ansvaret for hørsels-
sektoren og fram til 1989 var Gunhild 
Aksdal undervisningsinspektør ved det 
som fremdeles heter Hunstad skole ved 
Vestlandet kompetansesenter. 

De spesialpedagogiske metodene for 
undervisning av hørselshemmete elever 

har kontinuerlig utviklet seg i takt med 
erfaring og ny kunnskap fra forskning. 
Gunhild Aksdal sitt minne hedres i dag 
også ved å sette lys på hennes evne til å 
holde seg ajour med det nye på fagom-
rådet. Jeg vil sitere fra en attest vi har 
funnet i arkivet, skrevet av styrer Toralf 
Eng ved Yrkesskolen for døve gutter 
her i Bergen. 

”Frøken Aksdal har vært våken for alt 
som kunne medvirke til å gi sine handi-
capte venner det best mulige grunnlag 
for videre opplæring. Hun har hatt evnen 
til å utnytte all ny kunnskap i sin egen 
barnehage – hvor kun det beste var godt 
nok. Frøken Aksdal har en egen evne til 
å ta vansker med et smil – og arbeide 
for og håpe på noe bedre. Også hennes 
ansattes ve og vel har alltid ligget henne 
på hjertet”.

På vegne av Vestlandet kompetanse-
senter, hørselshemmete barn og voksne 
i regionen, tidligere kollegaer og nå-
værende ansatte, vil vi hedre Gunhild 
Aksdals minne med et varmt takk for 
innsatsen.      

Gunhild Aksdal til minne
Talen ble lest opp under minnestund, av Gerd Albrektsen

Personalia

75 ÅR
Hans Lie blir 75 år den 30. april.

Informasjon

Tusen takk
For gavekortet på min 60 års dag.

Hilsen fra Ingrid Storedale.

Tusen takk
For presangen i forbindelse med min 75 
års dag!
Atter tusen takk!

Varm hilsen fra Gunhild Bjørø

Nyhetskvarter
Thorbjørn Johan Sander er tilbake med 
sine nyhetskvarter om torsdagene. 
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Det kom inn over 40 e-post meldinger og sms-hilsener 1. april. De fleste 
skjønte at denne meldingen var 1. aprilspøk, men mange ble lurt. Toralf fikk 
mange gratulasjoner fra fjernt og nært, også fra sin egen familie! 

Her er noen av kommentarene: 
* “Den var en av de beste jeg har sett 1.april 2004 !!!!!!!!!!!!!! Spesielt 

avsnittet med bybanen slo virkelig til!” 
* “Det var en flott nyhet på en slik dato(!) Foreslår at det første som skjer 

er at hele bystyret bruker sommeren til å gå på tegnspråkkurs, slik at tolke-
tjenseten får litt avlastning...”

* “Dette hadde vært en god nyhet ...synd det er 1.april!!!!”
* “Flott at vi får en representant i bystyret, men når jeg leser ambisjonene til 

Toralf ler jeg meg nesten halvveis i hjel. Hvis han tar opp saken om bybanen 
i bystyret  å kommer han til å latterliggjøre oss alle. Så han får passe munnen 
sin fremover. Han sitter der som representant for oss, så han får ikke bare 
dure fram med sine egne tanker om ditt og datt.”

* “Morsomt, kanskje bybanen bør få stopp både ved  døvekirken, døve-
senteret og Konows senter?”

* “HAHAHAHAHAHAHAH”
* “Haha,, det må være aprilspøk,,, hvis ikke så er det helt fantastisk nyhet, 

selv om det er litt uhell for den nyheten sendes ut på den selveste aprilspøks 
dagen 1. april, HAHAHA.”

* “Haaa, den var god! Det hadde jo vært en fantastisk nyhet om det ikke 
var for 1. april..... Så jeg biter ikke på!”

* “Gratulerer! Dette var jo en flott nyhet - jeg gleder meg med dere! Håper 
kommunen får ansatt en døvetolk han kan benytte seg av til møter o.l.”

* “1. april? Ellers er jeg veldig for at bybanen stopper her - med en liten 
gangbro over jernbanen. Og så bør den jo gå helt til Nordnes da!” 

* “Hei....Dette er en virkelig fantastisk nyhet - en seier for oss alle - en 
framskritt på den rette veien - MEN. .jeg tror og tipper at det er en aprils-
spøk!!! Vil ikke bite på nå - best vente til i morgen. jeg er kjempeglad hvis 
jeg tar feil!!!”

* “Ja, det får en si, dette var virkelig en fantastiske nyhet=D”

I de siste ukene har Bergen Døvesenter og byrådsleder Monica 
Mæland hatt 3 møter, to ganger i Bergen Rådhus og en gang i 
Døvesenteret. Både daglig leder og styreleder deltok i samtalene. 
Vi hadde også et møte med helsebyråd Trude H. Drevland og et 
møte med byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen. 

Resultatet ble at Bergen kommune på møtet i byrådet i går 
besluttet at Bergen Døvesenter skal ha en fast representant i 
bystyret! 

- Dette er for utrolig til å være sant, sier styreleder Toralf 
Ringsø. 

- Hva var det som gjorde at vi plutselig kan få en representant 
inn i bystyret??

- Jo, det som gjorde utslaget var samarbeidet mellom våre 
fire organisasjoner: Hordaland fylke av Hørselshemmedes 
Landsforbund, Bergen Hørselslag, Døves Fylkeslag og Bergen 
Døvesenter samt utgivelse av vår ferske veiledningsdokument 
"Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland". Politikerne 
synes tiltaket var både viktig og verdifull. 

I løpet av våre møter forsto de viktigheten av å ha en ”som vet 
hvor skoen trykker” med både som rådgiver i bystyret og som 
kontaktperson for beslutningsmyndighetene i utvalg og komiteer, 
det vil si de som skal tilrettelegge forholdene for hørselshemmede 
i kommunen.

- Det høres kjempeflott ut! Men det blir vel ikke så mye 
hørselshemmede-saker i bystyret?

- Nei, men vi kan bidra til å sette denne saken på sakslisten. Jeg 
har mye på hjertet og håper å få medhold i å ta de fleste opp på 
møtene framover.

- Hva for eksempel?
- Det som er aktuelt for tiden, er bybanen. Her vil jeg foreslå 

at bybanen legges rundt storelungeren og får stopp like ved 
døvesenteret, et døvekulturell sentrum. Her er også døvekirken 
og Konows senter. Det vil gjøre det mye enklere for eldre døve å 
komme fram, og likeså vil det bli lett for alle som vil lære tegnspråk 
å bare gå av bybanen og rett inn til døvesenteret for å lære tegnspråk. 
Jeg vil arbeide for at bystyret bidrar til at så mange som mulig av 
de offentlige ansatte, både på kontorer og i butikker, gjør alvor av å 
lære litt tegnspråk. Jeg vil også foreslå at de som består tegnspråk-
eksamen får høyere lønn.

- Altså skal du bare ta deg av lokale saker?
- Ja, først og fremst det. Men jeg vil også bidra til at våre 

politikere bringer videre på høyere plan ulike saker vi i døvemiljøet 
har på hjertet. En av de sakene jeg vurderer å ta opp, er å skifte ordet 
”spesialskoler” til ”ekspertskoler”.

- Hvorfor det?
- Jo, jeg har en følelse av at folk forbinder ”spesialskoler” med 

folk som ikke er ”normale”. Det er kanskje på tide å vri litt om 
på ordet. Hører man at der går elever på ”ekspertskoler”, så kan 
man kanskje få den følelsen av at der går barn og unge som skal 
bli eksperter – og mange blir det jo – og de ansatte kan kalles 
”eksperter” på sitt felt. Her tror jeg vi kan oppnå mye viktig.

- Og hva med døvesenteret og kommunen?
- Vi har diskutert litt med Lisbeth Iversen om døvesenteret som 

kulturhus. Det er mulig Bergen kommune vil tre inn som ansvarlig 
for drift av døvesenteret, idet det er kommunens egne innbyggere 
vi yter service og tilbud til. Det kan bety at kommunen tar det 
økonomiske ansvaret for vedlikehold av Døves Hus i framtiden. 
Så slipper vi å bruke for mye tid på den delen av arbeidet, og 
heller konsentrere oss om det sosiale og kulturelle programmet for 
hørselshemmede innbyggere, samt samarbeide med kommunen om 
tilgjengelighet for hørselshemmede. Men først må bystyret drøfte 
det.

1. aprilspøken på vår hjemmeside:

Styreleder Toralf Ringsø inn i Bergen bystyret!
- Får du tolk til møtene?
- Det er ikke lett å få tolk alltid. Men jeg vil satse på å få ansatt en 

døvetolk i kommunen, som også skal være tilgjengelig for meg når 
jeg deltar på møter i kommune, utvalg og byråd.

- Når skal du på det første møtet i bystyret?
- Det blir like etter påske. Men i morgen skal byrådsleder 

Monica Mæland og jeg gå gjennom punkter som vi kan ta med på 
sakslisten. Jeg har notert en del, men det vil være fint om andre gir 
meg innspill så jeg kan ta det opp med Mæland og så kan vi se om 
hun mener det bør taes opp. 

- Betyr det at vi kan sende forslag til deg på e-post?
- Ja, men jeg vil helst at folk sender forslag til daglig leder 

på post@bgds.no og så gir han meg oversikten. Kanskje mange 
kommer med samme forslag, så kan daglig leder koordinere 
forslagene og gi meg det. Men altså, møtet med Mæland skjer i 
morgen kl. 09.00. Fint om jeg får forslagene senest i kveld, sier 
Toralf.

Mer informasjon i morgen - også regler for representanter i 
bystyret!

(Her slutter spøken!)

Hyggelige kommentarer fra byrådsmedlemmer: 

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen: Hei igjen! Utrolig bra!!!!!! 
Det verste er at kanskje noen av forslagene ikke er uløselige 
i fremtiden! Vi får jobbe sammen. Ting tar tid å forandre 
på, Men det er viktig å begynne! God Påske til dere alle!
Mvh Lisbeth Iversen

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit: Heisann. En harmløs og hyggelig 
spøk dere laget. Toralf hadde vært en fin representant i bystyret. 
God påske til dere alle. 

Hans-Carl.
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«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 27. mai. 

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

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 medlemsforde-
ler - fint om du viser medlemskortet) der 
hvert 6. middag er gratis.

Servering
Av og til er det unge jenter fra Ber-
gen Døves Idrettsklubb som står for 
servering i døvesenteret. De selger 
kaffe og noe å bite i.  Overskuddet 
sparer de til deres reise til Australia i 
forbindelse med Deaflympics i januar 
2005 der de skal delta i fotball.

Det blir servering fra kl. 18.00 
fram til senest kl. 21.30.

Hvordan få støtte til 
anskaffelse av TV-apparat 
med PIP-funksjon
Søknader om ekstra monitor eller støtte 
på 2000,- ved kjøp av PIP-tv sender til 
Hjelpemiddelsentralen.

Hørselshemmede som ønsker å benytte 
seg av dette tilbudet må selv anskaffe en del 
utstyr så som satellittspeil, satellittbokser 
mv. Det er i tillegg nødvendig med en 
ekstra monitor (fjernsynsapparat) i tillegg 
til det fjernsynsapparat som vi forutsetter 
at bruker har fra før. Bruker kan også velge 
å bytte ut sitt nåværende apparat med et 
langt dyrere fjernsynsapparat med PIP-
funksjon (PIP=Picture in Picture).

Sosial- og helsedepartementet har 
bestemt at brukere som er avhengig av tolk 
og som ønsker å benytte seg av tilbudet 
skal få dekket en del av utgiftene etter 
folketrygdlovens § 10-7. Dette gjelder en 
ekstra monitor (fjernsynsapparat) eller 
tilskudd til fjernsyn med PIP-funksjon, samt 
en engangsutgift til dekning av kort som 
er nødvendig for å motta simultantolkede 
sendinger. Resten av utgiftene for å kunne 
motta sendingene må bruker selv dekke.

Det kan velges mellom tre stø-
nadsordninger for anskaffelse av fjernsyns-
apparat:

Fjernsyn (monitor) kan lånes ut fra 
hjelpemiddelsentralen på samme måte som 
andre typer hjelpemidler.

Bruker utbetales et tilskudd på kr. 2000,- 
som skal brukes til å kjøpe fjernsynsapparat 
med PIP-funksjon

Bruker gis tilskudd på kr. 2000,- som skal 
brukes til å kjøpe ordinært fjernsynsapparat 
i tillegg til det de allerede har.

Medlem velger selv om de vil søke før 
innkjøp og få refundert beløpet, eller få et 
vedtak på at beløpet vil bli utbetalt etter 
innkjøp. 

I sistnevnte tilfelle slipper medlem å 
bære risikoen for at vilkårene for tilståelse 
av hjelpemiddelet er tilstede. 

Før utbetaling må vi motta original-
kvittering for innkjøp av PIP-tv. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan også 
gis stønad på kr. 395,- til en engangsavgift 
til dekning av kort som er nødvendig for å 
motta simultantolkede sendinger. 

MVH Miriam Grimstad
Gruppeansvarlig vedtak. 

(Søknadsskjema får du på BDS-kontoret!)

Debatt
Torsdag 13. og torsdag 27. mai blir 
det debatt i døvesenteret, begge 
gangene i kjellerstuen kl. 19. Først 
skal temaet 13. mai være "CI": 
Mobbing, skolegang, arbeid, fritid 
osv. Neste tema, 27. mai, blir: "Tol-
kesaker" - positive og negative 
erfaringer.

Mai:
01. lø:  Døvesenteret er åpen kl. 10-14. 
 Arr.: Døvehistorielaget.
04. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
05. on:  Samarbeidsforum i storsalen kl. 

18.30
 Dramagruppen kl. 18-20.
 Referansegruppen for 

døvetolkutdanning har møte i 
kjellerstuen/styrerommet kl. 18-20.

06. to:  Foredrag:  AA (Anonyme 
alkoholikere) kl. 19.

07. fr:  Døves kvinneklubb kl. 19 i kjeller-
stuene

09. sø:  Konfirmasjon i døvekirken kl. 11 
v/Tom

10. ma:  Døvehistorielaget kl. 18.30
11. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
 Storsalen er utleid kl. 17-21.
 Senterstyret har styremøte på 

styrerommet kl. 16.
12. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
13. to: Debattkveld i kjellerstuen kl. 19: 

“CI” - mobbing, skolegang, fritid, 
arbeidsliv osv.

16. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 
v/Lars

17. ma:  Kl. 08.00: Flaggheising og frokost. 
Andakt i døvekirken kl. 09 v/Lars

 Døvesenteret er åpen kl. 10-14. 
18. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
19. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
20. to:  Kristi himmelfartsdag. 

Døvesenteret er stengt.
25. ti:  Åpen kirke kl. 10.30.
 Pensjonisttreff kl. 11
26. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
27. to:  Debattkveld i kjellerstuen kl. 19: 

“Tolkesaker” - positive og negative 
erfaringer.

 Budstikken nr 5 kommer ut og kan 
hentes i døvesenteret.

29. lø:  BDS 124 års fest (ikke bestemt)
31. ma: 2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste på 

Kristkirketomten v/Tom og andre
Juni:
01. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
02. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
 Diskusjonsmøte med Kirkens SOS 

kl. 18.
03. to:  Storsalen er utleid kl. 09-15.30.
 Temakveld kl. 19.
08. ti:  Pensjonistgruppen arr. Blåtur
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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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Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

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?
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      Barn 4-12 år Enkeltrom  Dobbeltrom
Overnatting i dobbeltrom m/frokost kr 350,- pr.pers.pr.døgn   350 x 2 = 700
Tillegg for enkeltrom m/frokost kr 150,- pr.pers.pr.døgn  500 x 2 = 1000
Overnatting barn m/frokost kr 250,- pr.pers.pr.døgn 250 x 2 = 500
Havets Festbord, kalde og varme 
retter, en opplevelse 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. Tar 48 passasjerer 
 Her kan du spise lunsj, båten har skjenkeløyve og alle rettigheter kr 1.450,- p/t 

- Draging av teiner/fiske, m/kjentmann kr 300,- p/t pr. båt

- Båttur m/tresnekke på egen hånd eller m/kjentmann fra kr 100,- p/t 

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

Knutholmen (Kalvåg) 27.-29. august 2004

GRATIS BUSSREISE FOR ALLE!
I gangavstand rundt den vesle vågen 
finner du rorbuene, rom eller leilighe-
ter, restauranten, puben, dansegulvet 
og møterom. Hele Kalvåg er et stort 
levende hotell! Når du kommer til 
Knutholmen har du tatt steget inn 
i en maritim verden. Familien Fosse 
som eier og driver stedet har lagt 
vekt på at den gamle sjøbustilen er 
tatt vare på. Restauranten mangler 
ingenting. Her finner du båten, 
skjæret, øsekaret, tønna, taukveilen, 
snekka og fjæresteiner. Utenfor har 
du akvariet med fisk fra området.

Avreise fra Bergen (tidl. Hansa Bryggeri)
fredag 27. august kl. 14.30 (frammøte kl. 14.15)

Så er vi ute av trafikken før ettermiddagskøen er på sitt verste!

Både Bergen Døvesenter og Døves Fylkeslag har fått økonomisk støtte 
fra Fylkesmannen i forbindelse med døvestevnet. Dette gjør det mulig 
å dekke leie av buss. Dermed blir det ingen reiseutgifter for deltakerne 
fra og til Bergen. 

Deltakere som bor utenfor Bergen kommune, og som ikke reiser med 
buss sammen med deltakerne fra Bergen, vil få dekket inntil kr 700 pr. 
person i forbindelse med døvestevnet, avhengig av hvor mange som 
deltar. De må søke om støtte. Skriv til Døves Fylkeslag v/leder Vibeke 
V. Flatemo, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, innen 12. august.

Påmelding innen 12. august til Rune Anda eller Thora Gåsland, Kal-
farveien 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. 
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Datakurs 1: POWER POINT
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers kurs for nybegynnere i 
dataprogrammet PowerPoint. I dag er det mange som bruker 
PowerPoint når de presenterer tekst og bilder på storskjerm 
istedenfor å bruke overhead. De 6 første som melder seg 
på, får plass på kurset. 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Klement A. Våge
Kursstart: Tirsdag 28. september 2004
Varighet: Kl. 18.00-21.00
Antall timer: 12 (4 uker) - unntatt 5. okt.
Antall personer: 6
Kursavgift: Kr 600 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Datakurs 2: INTERNETT
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers internett-kurs for nybe-
gynnere. "Alle" bruker internett i dag. Vi blir daglig henvist 
til "www.xxxxxxxxxx.xx". Men hva med de som ennå ikke 
vet hva det er eller hvordan man skal surfe på internett? 
Meld deg på kurset, så skal du se hvor moro det er. De 6 
første som melder seg på, får plass på kurset. 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Bjørn O. Magnusdal (Bomma)
Kursstart: Mandag 23. august 2004
Varighet: Kl. 18.00-21.00
Antall timer: 12 (4 uker)
Antall personer: 6
Kursavgift: Kr 600 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Datakurs 3: INTERNETT
for pensjonister og uføre
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers internett-kurs for nybe-
gynnere. "Alle" bruker internett i dag. Vi blir daglig henvist 
til "www.xxxxxxxxxx.xx". Men hva med de som ennå ikke 
vet hva det er eller hvordan man skal surfe på internett? 
Meld deg på kurset, så skal du se hvor moro det er. De 6 
første som melder seg på, får plass på kurset. 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Bjørn O. Magnusdal (Bomma)
Kursstart: Tirsdag 24. august 2004
Varighet: Kl. 11.00-14.00
Antall timer: 12 (4 uker)
Antall personer: 6
Kursavgift: Kr 600 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Påmelding
Jeg melder meg på til datakurs nr. (1, 2 eller 3):..............

Navn:.................................................................................
Adresse:.............................................................................

Postnr./-sted:......................................................................
Leveres/sendes til daglig leder, 
Rune Anda, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.

Bridgekurs for nybegynnere
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers kurs i bridge for nybe-
gynnere. Det er mange år siden vi hadde mange bridgespil-
lere i Bergen. Det var mellom 12 og 16 spillere som hver 
uke var samlet til noen spennende bridgeopplevelser. Det er 
ingen grenser for hvor mange som kan melde seg på. Alle 
som vil, kan delta! Bridge er en fin hjerne-gymnastikk. Du 
kan lære å være smart. Sammen med din makker (den du 
spiller sammen med) kan dere bygge opp en taktikk som 
kan bli spennende å bruke. Meld deg på! 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Erling Jacobsen
Kursstart: Mandag 27. september 2004
Varighet: Kl. 18.00-21.00
Antall timer: 12 (4 uker)
Antall personer: Ubegrenset
Kursavgift: Kr 300 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Etter endt kurs, kan de som er interessert, møte til vanlige 
bridgekvelder hver uke.

Påmelding
Jeg melder meg på bridgekurs høsten 2004:

Navn:.................................................................................
Adresse:.............................................................................

Postnr./-sted:......................................................................
Leveres/sendes til daglig leder, 
Rune Anda, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.

Teater / drama
Bor det en liten skuespillertalent i deg? Eller føler du behov 
for å prøve å se om du kan opptre på scenen? Det kan bli 
gøy å diskutere og å komme med ideer sammen med andre 
når dramagruppen samles i døvesenteret hver onsdag kl. 
18-20, med start onsdag 11. august. 

Det vil også være interessant om du bare ønsker å komme 
med ideer og forslag til korte episoder som med fordel kan 
bli scenestykke, selv om du ikke vil opptre selv. Du er også 
hjertelig velkommen!

Er du ung og full av spennende ideer, så KULT! Bli 
med! Alle interesserte kan ta kontakt med daglig leder! 
Ellers er det bare å møte opp onsdag 11. august kl. 18! 
Vi ønsker gode, morsomme og gjerne originale innslag til 
jubileumsåret 2005!

Lett trim
De som har muligheter, kan fortsette å komme til kroppstre-
ning annenhver tirsdag sammen med trimleder Nils Johan 
Bjørø. Første trim etter ferien er tirsdag 24. august kl. 11.

HØSTENS KURS I DØVESENTERET
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I Bergen 14.-19. mai 2005 
(midlertidig oppsett)

Lørdag 14. mai 2005 (Pinseaften)
Kl. 10.00: Utstillingen åpner i kjellerlokalene i 

Bergen Døvesenter (og varer til 31. 
mai 2005) Underavdelinger selger 
mat, drikke etc. (Tegnspråkcafe)

Kl. 12.00: Bowlingdag med idrettsklubben (?)
Kl. 18.00: Jubileumsfest (Hotell Norge?)

Søndag 15. mai 2005 (1. pinsedag)
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Bergen Døvekirke v/? 

Kirkekaffe
Kl. 14.00: Tegnspråkcafe i døvesenteret. 

Utstilling i kjellerlokalene.
Kl. 14.30: Historisk tilbakeblikk 
               v/Thorbjørn Johan Sander.
Kl. 21.00: Tegnspråkcafeen stenger.

Mandag 16. mai 2005 (2. pinsedag)
Kl. 12.00: Forberedelse til 17. mai (paroler 

etc.) i døvesenteret.
               Tegnspråkcafe. Utstilling i 

kjellerlokalene.
Kl. 21.00: Tegnspråkcafeen stenger.

Tirsdag 17. mai 2005 (nasjonaldag)
Kl. 08.00: Flaggheising, andakt i døvekirken + 

frokost i menighetssalen
Kl. 10.00: Vi samles på Torgalmenningen  
Kl. 11.00: Vi deltar i 17. mai-prosesjon!
Kl. 12.00: Kafeteria åpen i døvesenteret. 
Kl. 13.00: Lek og underholdning
Kl. 14.00: Rømmegrøt, spekemat, pølser osv.
Kl. 16.00: Klovnebesøk og leker for barn
Kl. 19.00: Underholdning, konkurranser

Onsdag 18. mai 2005 (NDFs 87 års dag)
Kl. 18.00: Filmrevy m/tilbakeblikk.
Kl. 20.00: Dramagruppen opptrer

Torsdag 19. mai 2005 (avreisedagen)
Kl. 10.00: Åpent hus i døvesenteret Kafeteria
Kl. 11.00: Ordfører(?) ønsker velkommen 

til landsmøtet (?) og markering 
av Bergen Døvesenters 125 års 
jubileum.

Kl. 11.15: Kultur-innslag (ferdig kl. 12.00)

Festspillene i Bergen:
Vi skal få med noen utvalgte program 
fra festspillene innbakt i døvesenterets 
jubileumsprogram.

M/S Jupiter og Holiday Inn 
Newcastle City 19.-23. mai

Torsdag 19. mai 2005 
Kl. 14.00: Frammøte på Skoltegrunnskaien, 

Bergen 
Kl. 15.00: Avgang fra Bergen med m/s Jupiter 
               Sosialt samvær ombord 
Kl. 16.00: Åpning av Norges Døveforbunds 36. 

landsmøte 
               Landsmøteforhandlinger 
Kl. 20.00: Middag 

Fredag 20. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost ombord 
Kl. 11.00: Ankomst Newcastle 
               Vi blir kjørt til Holiday Inn Newcastle 

City 
Kl. 13.00: Lunsj på hotellet 
Kl. 14.00: Landsmøteforhandlinger på hotellet 
Kl. 18.00: Fri
Kl. 20.00: Ut og spise (frikveld) 

Lørdag 21. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost på hotellet 
Kl. 09.00: Landsmøteforhandlinger på hotellet
Kl. 13.00: Lunsj på hotellet 
               Resten av dagen fri – handletur o.a. 
Kl. 20.00: Landsmøtemiddag på Holiday Inn 

Newcastle City 
               Sosialt samvær i hotellets lokaler 

Søndag 22. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost på hotellet 
Kl. 09.00: Landsmøteforhandlinger på hotellet
Kl. 12.00: Møteslutt: Vi gjør oss klar til å reise 

til båten 
Kl. 14.30: Avgang fra Newcastle med m/s 

Jupiter 
Kl. 15.00: Lunsj om bord (ikke inkludert i 

prisen, må bestilles som tillegg)
Kl. 16.00: Landsmøteforhandlinger 
Kl. 20.00: Middag om bord 

Mandag 23. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost om bord 
Kl. 09.00: Landsmøteforhandlinger 
Kl. 13.00: Lunsj (si ifra i påmeldingsskjemaet 

om du ikke vil ha lunsj)
Kl. 13.30: Ankomst Stavanger 
Kl. 16.00: Ankomst Haugesund 
Kl. 20.15: Ankomst Bergen 

Foreløpig program for mai 2005
Bergen Døvesenters jubileum og Norges Døveforbunds landsmøte

Vi har reservert hele hotellet i Newcastle, plass til 340 personer (hvis alle bor på dobbeltrom). Av disse er 
100 reservert til Norges Døveforbund (landsmøterepresentanter og -gjester) Du kan melde deg på alle-
rede nå, og reservasjon ordnes etter "først til mølla"-prinsippet. For spørsmål, ta kontakt med kontoret!
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Jubileumstur til Newcastle 19.-23. mai 2005
Både for turister og for landsmøtedeltakere

REISERUTE 2005:
Torsdag  19. mai kl. 15.00: Avgang fra Bergen
Båten går direkte til Newcastle (ikke via Haugesund/Stavanger)

Fredag 20. mai kl. 11.00: Ankomst Newcastle
Søndag 22. mai kl. 15.00: Avgang Newcastle
Mandag 23. mai kl. 13.30: Ankomst Stavanger
 23. mai kl. 16.00: Ankomst Haugesund
 23. mai kl. 20.15: Ankomst Bergen

PRISGRUNNLAGET:

BÅT (MS Jupiter):
2-sengs lugar (lugartype T2 - innvendig)
2 x frokost (fredag og mandag)
2 x lunsj buffet (fredag, søndag og mandag)
2 x middag buffet (torsdag og søndag)

Busstransport mellom skip og hotell tur(fre)/retur(søn)

HOTELL (Holiday Inn Newcastle City):
2 overnattinger i dobbeltrom med frokost
2 x lunsj buffet (fredag og lørdag)
1 middag (lørdag)
Fredag 20. mai: Middag ute på egen bekostning

- PRIS PR. PERSON: 3.385,-

Total for deg: Kr. 

Pengene overføres til konto nummer:

5203.68.75003
nå, eller senest 1. april 2005, til adressen nedenfor.
Husk å få med på giroen navn på dem det gjelder!

Påmeldingsskjemaet sendes i underskrevet stand til:

Bergen Døvesenter
Jubileumskomiteen
Kalfarveien 79
5018 Bergen   (evt. telefaks 55 31 11 88)

TREKKES FRA:
c Jeg skal ikke ha lunsj på tilbaketuren
 mandag 23. mai kl. 13 -   150,-

c Jeg er under 12 år og deler lugar/rom
 med en voksen - 1.220,-

c Jeg er under 12 år og skal ha ekstraseng
 i lugar og på hotellet - 1,670,-

Reisens pris for deg, før evt. tillegg: Kr. 

Navn: ...............................................................................

Adresse: ...............................................................................

Postnr/-sted: ...............................................................................

Vil dele lugar/hotellrom med:....................................................
(OBS! Denne personen må fylle ut eget påmeldingsskjema!)

Ttlf. nr:..................    Mobil:.....................   Telefaks: ..................

E-post: ...............................................................................

Spesiel informasjon: (Diabetiker, e.a.)

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

På vei tilbake skal jeg gå av i:
c Stavanger mandag 23. mai kl. 13.30
c Haugesund mandag 23. mai kl. 16.00
c Bergen mandag 23. mai kl. 20.15

Kun for valgt landsmøtedeltaker:

Jeg skal delta på Norges Døveforbunds landsmøte 2005
som representant for (døveforening e.a.)

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

c Regning blir betalt av ovennevnte innen 1. april 2005
c Regning blir betalt av meg innen 1. april 2005

OBS. Kryss av under ”Jeg er representant på landsmøtet”. 
Kr 420 dekker leie av konferanselokaler i flere dager 
+ servering (kaffe etc.)

Påmeldingsfristen og betalingsfristen er begge satt til 1. april 
2005, og da regner vi med at alle døveforeninger er ferdig med 
årsmøtet og valg av representanter til landsmøtet 2005. Da får 
arrangøren litt tid til å registrere disse og overføre endelig beta-
ling til Fjord Line innen 19. april 2005.

Se ellers program for Bergen Døvesenters jubileums-
dager 13.-19. mai 2005 og jubileumsreise med lands-
møte 19.-23. mai 2005.

TILLEGG/EKSTRA:
c Utvendig lugar (F2) - en person tur/retur 600,-
c Alene i lugar (innvendig T1) - tur/retur 1.000,-
c Alene i lugar (utvendig G1, dekk 2/3) 1.100,-
c Enkeltrom på hotellet 250,-
c Jeg vil ha avbestillingsforsikring 50,-
c Jeg er representant på landsmøtet 420,-
c Jeg vil ha lunsj ombord 22. mai kl. 15 155,-
c Jeg er turist og vil følge med på landsmøte 0,-
c - men jeg vil også ha kaffe og noe å bite i
 under landsmøtet (på båt og på land) 240,-
c Deltakeravgift (obligatorisk for alle) 200,-X
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Toralf ønsket velkommen til dis-
kusjonskvelden, som er kommet 
i gang etter ønske fra en del av 
medlemmene. Vi skulle ikke av-
gjøre noe – men få tid til å diskutere 
alternative forslag i grupper.

Han overlot møteledelsen til Kle-
ment A. Våge. Klement sa at det 
var 3. gangen de siste år at vi har 
hatt salg av feriehjemmet som sak 
på dagsorden. Han håpet at møtet 
på ekstraordinært årsmøte ble det 
siste, og at den endelige avgjørelsen 
ville finne sted da.

Han håpet at diskusjonen i grup-
per, og konklusjonene ville danne 
grunnlag for utarbeidelse av forslag 
til vedtak til ekstraordinært årsmøte 
torsdag 24. juni 2004. 

Deretter ble møtedeltakerne delt 
opp i 3 grupper:

(Referenten fikk ikke tak i navn 
på samtlige, men husket de fleste 
her)

Gruppe 1: 
Gunnar Hansen, Erling Jacobsen, 
Arvid Støyva, Åge Lauritzen, 
Sverre Johansen, Gunn Kristin 
Selstad

Gruppe 2:
Dag Hafstad, Marta Ringsø, Astrid 
Tokle, Liv Nyseth, Grete Elvebakk, 
Helge Herland

Gruppe 3:
Olav Espedal, Arne Nesse, Helge 
Kjølleberg, Hans Lie, Øystein 
Ådnanes, Tore Birkeland, Jarle 
Magnus Johansen (og 2-3 til?)

Gruppene fikk følgende spørsmål:
1. Hvis ekstraordinært årsmøte 
avgjør å beholde feriehjemmet, 
hvordan skal vi da finansiere :
a)  brannforebyggende tiltak? 
b) nødvendig vedlikehold/

standardheving i framtiden?
2. Hvis ekstraordinært årsmøte av-
gjør å selge feriehjemmet, hva skal 
man da gjøre med salgsgevinst?

Etter en halv times gruppearbeid, 
gikk man over til plenum. 

Gruppe 1: Arvid Støyva la fram 
konklusjon fra sin gruppe:

Det var delte meninger i gruppen 
hva salg av feriehjemmet angikk.

1. Noen i gruppen mente at døve-
senteret  kunne søke om å få låne kr 

Diskusjonskveld torsdag 
17. juni 2004 kl. 19.00

Sak: Feriehjemmet Risperlen
Møteleder: Klement A. Våge

Tilstede: Ca 25 personer

200.000 av Døves Idrettsklubb, og 
inngå avtale med dem om tilbake-
betalingstid og rente-størrelse.

2. Ved et eventuelt salg, mente 
gruppen at pengene skal settes inn 
på et sperret konto og ikke brukes 
på 5 år. Alternativt mente noen at 
man lar feriehjemmet Risperlen 
være slik det er, og beholde ei-
endommen inntil videre, idet en 
mente at verdien stiger mer på 
den måten enn å ha penger av en 
eventuell salg liggende i en bank, 
nå som rentenivået er lav.

Gruppe 2: Helge Herland la fram 
konklusjon fra sin gruppe:

Helge opplyste at av 6 personer i 
gruppen, ville 4 støtte salg av ferie-
hjemmet, mens 2 ønsket å beholde 
eiendommen.

1. Ingen i gruppen kunne komme 
med noe forslag på hvordan man 
kan finansiere brannforebyggende 
tiltak og oppussing av feriehjem-
met. Eller at Døves Idrettsklubb 
overtok ansvaret for feriehjemmet. 
De har eget fond.

2. I tilfelle salg av feriehjemmet, 
hadde gruppen ulike forslag til hva 
pengene skal brukes til:
a)  Et nytt feriehjem ved en riksvei, 

mot Trondheim, mot Stavanger 
eller mot Oslo. Lettere ankomst 
til feriehjemmet enn det er i 
dag.

b) Oppbevare pengene i en fond. 
Her var det uenighet om fondets 
formål.

c) 2-3 foreslo å kjøpe hus i Syden 
som medlemmene kan låne, og 
ellers få inntekter på utleie.

d) Oppbevare pengene på en konto, 
og bruke rente-pengene til Dø-
ves Hus.

Gruppe 3: Arne Nesse la fram 
konklusjon fra sin gruppe:

Denne gruppen hadde mange 
med stort hjerte for feriehjemmet, 
sa Arne. Ingen ville selge det. Til 
spørsmål nr. 1 sa han at det vik-
tigste der var: Mer ansvar til dem 
som vil beholde feriehjemmet. Så 
kom ulike tanker rundt det med å 
finansiere det videre arbeidet med 
feriehjemmet: 
a) Inntekt i forbindelse med basar 

som døvesenteret har annet 
hvert år, går til feriehjemmet

b) Søke støtte fra ulike legater

c) Søke rådgivningshjelp til finan-
siering

d) Oppnevne et utvalg som skal 
jobbe med å skaffe inntekter

e) Hente penger fra Interessefon-
det

f) Døves Idrettsklubb kan også 
være med og få del av ansvar 
for feriehjemmet

g) Ta opp lån idet det er lav rente i 
dag

Når det gjaldt spørsmål nr. 2, 
mente gruppen at pengene brukes 
til å kjøpe et mindre hytte, mer 
tilkommelig trivsel sted, og med 
bedre standard.

Da gruppene var ferdig med å 
legge frem sine konklusjoner, ba 
Erling Jacobsen om ordet. Han var 
bekymret for mulig få frammøte 
torsdag 24. juni. Han fryktet at de 
fleste av medlemmene som ikke 
hadde noe interesse av feriehjem-
met, ikke vil finne det interessant å 
møte opp. Disse kan være i flertall. 
Erling mente at det er viktig å infor-
mere dem hvor viktig det er å møte 
opp og være med og ta ansvar for 
om døvesenteret skal bruke store 
summer på feriehjemmet i framti-
den. Toralf Ringsø var også enig, 
og han foreslo at det ble føyd inn 
med et punkt til på dagsorden til 
ekstraordinært årsmøte 24. juni: 
Punkt 3: Utsette behandlingen til 
høsten 2004. Dette forslaget var det 
flere som støttet.

Olav Espedal ba om ordet. Han 
sa at det kom til å bli store tall 
(penger) på brannsikkerhet osv. 
Han spurte: Hvorfor startet det 
hele? Hvorfor begynte man med 
dette? Olav angrep de (uten å 
nevne navn) som startet det hele, 
og kalte dem for ”snobbete” og mer 
til. Møteleder Klement A. Våge 
prøvde å be Olav om å holde seg 
til saken. – Deltakerne er kommet 
for å diskutere, sa Klement. 

Helge Herland var tydelig ir-
ritert, og ba Olav om å beklage det 
han sa, ellers går vi (sa Helge).

Helge understreket at man kom 
for å diskutere, og at man måtte 
være saklig. – Når jeg er med og 
diskutere salg, så føler jeg meg ikke 
så snobbete!, sa han blant annet.

Så sa Olav at han bare hadde en 
ting å gjøre, å forlate døvesenteret. 
Så forlot han storsalen.

Klement beklaget episoden, 
og sa at alle skal behandles med 
respekt. En person er gått. Sånn 
skjedde også i andre organisasjoner, 
i andre sammenhenger.

Tore Birkeland var enig i Erling 
Jacobsens bekymring for hvor lite 
medlemmene vet. Han mente at 
døvesenteret måtte sende ut brev 
til medlemmene før møtet 24. juni, 
med detaljerte informasjoner.

Helge Herland var igjen på sce-
nen etter at Olav var gått. Han sa 
at hvis det var hans skyld at det ble 
slik, så var han lei seg. Det beklaget 
han. Men han mente at det er viktig 
at vi har respekt for hverandre.

Helge Kjølleberg mente at det 
var meget alvorlig at Olav gikk. 
Vi kan miste en meget verdifull 
mann. Han ble fornærmet og stakk 
av. Helge K. mente at døvesenteret 
må skrive og be om unnskyldning 
slik at han vil forstå, for å håpe at 
han kom tilbake.

Toralf Ringsø mente at da Olav 
snakket om ”de snobbete”, så 
mente han nok meg personlig, ikke 
dere, sa Toralf. Synd at det skjedde 
slik. Dessverre finnes det noen som 
kan reagere slik.

Klement: Målet i dag var å 
diskutere, og prøve å få innspill 
før ekstraordinært årsmøte. Det 
er å håpe at vi også kan lytte til 
hverandre.

Toralf avsluttet møtet med å 
takke for gode og saklige diskusjo-
ner både i grupper og i plenum, og 
håper at alle sammen kan komme 
til ekstraordinært årsmøte 24. juni. 
Deretter overrakte han blomster til 
Klement Våge, som fylte 40 år den 
selvsamme dagen!

Ref. RA

Ekstraordinært årsmøte 
24. juni 2004 kl. 19.00

Sak: Feriehjemmet Risperlen
Møteleder: Gunnar Hansen

Tilstede: 42 stemmeberettigede personer

Styreleder Toralf Ringsø ønsket 
velkommen til det ekstraordinære 
årsmøtet og sa seg glad for at man-
ge var møtt fram. Han sa at Gunnar 
Hansen ble foreslått som møteleder 
og spurte om det var i orden. Ingen 
protesterte. Ved møtets start var det 
38 stemmeberettigede medlemmer 

til stede. Gunnar Hansen orienterte 
kort om møtet den 17. juni. De to 
spørsmålene til gruppearbeid den 
kvelden ble vist på lerret. (Nå var 
det kommet 42 stemmeberettigede 
medlemmer.)

Dag Hafstad ønsket å få lagt 
fram konklusjon fra møtet 17. 
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juni. Dette referatet ble så i sin 
helhet vist fram på lerret hvormed 
møtedeltakerne fikk lese gjennom 
(7-10 minutter). 

Jon Olafsson mente at avgjørel-
sen måtte utsettes til etter ferien 
slik at alle medlemmene fikk lest 
referatet. Dag Hafstad var enig, 
og han syntes det pleide å møte 
opp 50-100 personer på et slikt 
møte. Info måtte først komme inn 
i Budstikken.

Arvid Støyva mente at man 
først måtte få fram hva pengene av 
eventuell salg skulle brukes til før 
man gikk til avstemning om salg 
av feriehjemmet. Han ønsket at 
formål med salgsinntektene skulle 
være klar før man gikk til avstem-
ning om salg. 

Toralf Ringsø sa at dersom man 
ble enige om å sette pengene i et 
fond, så ville årsmøtet bestemme 
hvem som skulle sitte i fond-styret 
og hva slags mandat fondet skulle 
ha. Altså at det måtte bli medlem-
mene som selv bestemte det.

Arvid Støyva spurte om av-
stemningsregler, og Jon Olafsson 
mente at et eventuell fond-styre 
skulle bestå av andre personer enn 
de som sitter i døvesenterets styre. 
Gunnar Hansen svarte at ved en 
lovendringsforslag krevdes det 2/3 
flertall, ellers var det alminnelig 
flertall.

Astrid Tokle leste opp et ut-
meldelsesbrev fra Olav og Erna 
Espedal.

Anne Folland leste i siste num-
mer av Døves Tidsskrift at ferie-
hjemmet ved andre døveforeninger 
i landet er åpent i sommer, men ikke 
her. Ellers fokuserte hun på de store 
utgiftene forbundet med eiendom-
men Kalfarveien 79, der blant annet 
strømutgiftene alene kom på ca kr 
130.000 for året. Hun mente også at 
døvesenterets oppgave blant annet 
er å tilby aktiviteter for medlem-
mer, og ikke å drive forretning.

Gunnar Hansen ba om at man 
holdt seg til feriehjemmet. Jon 
Olafsson sa at tidligere i år sto det i 
innkallingen at vi også skulle disku-
tere salg av døvesenteret som en av 
sakene, men det ble ikke gjennom-
ført. Toralf Ringsø sa at Jon hadde 
rett. Etter hvert som diskusjonene 
under medlemsmøtet i vinter utvi-
klet seg førte det til at siste punkt 
om salg av døvesenteret ble helt 

glemt. Gunnar Hansen mente at 
salg av døvesenter kunne være et 
interessant tema på et senere med-
lemsmøte. Dag Hafstad ønsket å få 
fram regnskap for drift av eiendom-
mene Risperlen og Kalfarveien 79 
hver for seg på neste møte.

Jon Olafsson ønsket å få fram 
fullstendig prisoversikt på spørsmål 
1, punkt a og b, fra møtet 17. juni. 
Ellers mente han at det var unød-
vendig å stenge feriehjemmet, idet 
brannvesenet selv ikke hadde gitt 
pålegg om det. 

Gunnar Hansen foreslo, etter 
innspill fra medlemmene, at doku-
menter fra branntilsyn, takstmann, 
brannteknisk gjennomgang etc. 
trykkes i Budstikken. Erling Jacob-
sen mente det ville bli for kostbar, 
idet det kanskje kom opp i 70-80 
sider. Han mente at det skulle holde 
at de som var interessert, kunne be 
om å få kopi av disse fra daglig 
leder. Dag Hafstad forlangte at 
alle medlemmene likevel skulle få 
alle informasjonene, utgiftene til 
dette formålet betydde ingenting, 
mente han.

Hans Lie sa at det var mange som 
hadde noe å si, og at det er finan-
sielle problemer forbundet med å 
gjøre feriehjemmet i forsvarlig 
stand osv. Han foreslo at inntekter 
fra utlodningene som døvesenteret 
iblant gjennomførte kunne gå til 
feriehjemmet. Også at man kunne 
opprette en innsamlingsaksjon 
til inntekt for feriehjemmet, på 
samme måte som innsamling til 
for eksempel Madagaskar.

Helge Herland sa at han hadde 
bestemt seg for ikke å si noe, men 
han ønsket å gjøre det likevel. Han 
sa at mange medlemmer ønsket å 
selge feriehjemmet, grunnet for få 
besøk, for lang vei. Mange eldre har 
vanskelig for å gå. Han syntes det 
var bedre å selge feriehjemmet Ris-
perlen og heller satse på å kjøpe en 
ny, mindre hytte, med for eksempel 
10 senger, og slippe å tenke på alle 
kravspesifikasjonene og pålegg osv. 
Medlemmene kan velge om inntek-
ter av salget skulle gå til 1) fond, 
eller til 2) kjøp av en mindre hytte. 
Helge sa at han hadde jobbet to år i 
døvesenteret og prøvd å få flere til å 
dra til Risperlen, men likevel ble det 
bare noen få som reiste dit.

Dag Hafstad var enig med Helge. 
Jon Olafsson var også enig. I tillegg 

forlangte han at Døves Idrettsklubb 
ble med med deres eksisterende 
fond. Edvard Rundhaug støttet Hel-
ges forslag. Edvard var ikke enig 
i massekopiering av ulike doku-
menter i Budstikken, idet ikke alle 
er fortrolig med ulike faguttrykk i 
slike dokumenter. Mange ville ikke 
forstå innholdet. Han mente at det 
var bedre å komme med en opp-
summering av dokumentene.

Sigrun Ekerhovd var også enig 
med Helge. Hun spurte hvor mange 
av døvesenterets ca 300 medlemmer 
som regelmessig besøkte Risperlen. 
Det ble så vist en oversikt over re-
gistrerte besøkstall i 2002 og 2003, 
det samme som sto i Budstikkens 
årsmelding i februar 2004. Sigrun 
spute hvem som kom til å bruke 
Risperlen mer etter at man hadde 
brukt mye penger på brannforebyg-
gende tiltak og oppussing? (Det var 
ingen som svarte på det.)

Anne Folland ville vite om andre 
feriehjem for døve i Norge fikk krav 
og pålegg fra brannvesen.

Toralf Ringsø opplyste at det nye 
feriehjemmet ved Kristiansand, fikk 
diverse pålegg fra brannvesenet 
som de måtte gjennomføre, blant 
annet måtte alle dørene skiftes ut. 
Han sa også at andre døveforenin-
ger, også Oslo Døveforening, er 
oppmerksom på de nye reglene. 
Erling Buanes leste i avisen samme 
dag (24/6) en kunngjøring om at 
brannvesenet kom til å gjennomføre 
mer kontroll etter hvert. 

Gunnar Hansen oppsummerte 
diskusjonene i 4 punkter:

1) Det skal trykkes en resyme av 
branntilsynsrapport, tilstandsrap-
port, kostnadsrapport, brannteknisk 
gjennomgang i Budstikken.

2) Alle som ønsker det, kan be-
stille fullstendig rapport hos daglig 
leder, som sender pr. post.

3) Arvid Støyva foreslår en 
komite som skal lage bedre finan-
sieringsforslag osv.

4) Helge Herlands forslag om å 
selge feriehjemmet for å kjøpe et 
nytt og bedre hytte, lett tilgjengelig, 
og som flere kan bruke.

Så gikk man over til avstemning 
på: Behandling av feriehjemmet 
Risperlen utsettes til høsten 2004. 

Resultatet av avstemningen 
viste:

JA: 29 (utsette til høsten)
NEI:  10
Dermed er saken utsatt til 

høsten.
Dag Hafstad og Arvid Støyva 

mente at man måtte vurdere nød-
vendigheten av å bruke fagfolk 
til ulike oppdrag. En del av disse 
kunne vi spare på, ved å gjøre job-
ben selv.

Toralf Ringsø sa at rapportene er 
tung lesestoff. Ellers mente han at 
både han og styret viste ansvar, at 
man er opptatt av å følge loven og å 
lytte til fagfolks anbefalinger. 

Jon Olafsson mente det skulle gå 
an å ta dagstur til Risperlen, uten å 
bruke huset.

Toralf Ringsø sa at han ikke 
hadde fått spørsmål om dagstur, 
men at det ikke skulle være noe i 
veien for det.

Gunnar Hansen oppfattet det slik 
at det er greit å besøke Risperlen på 
dagstid, og at de som vil gå inn i 
huset om dagen, kan få låne nøkkel 
på kontoret.

På Gunnar Hansens spørsmål 
om man skulle opprette en komite 
som skal vurdere hva som skal 
gjøres med feriehjemmet, fikk han 
flertall for det (håndsopprekning). 
Deretter ba han om forslag på 
hvem som skulle sitte i komiteen. 
Her var mange stemt for at komi-
teen ikke skulle bestå av personer 
fra døvesenterets styre, men helst 
av personer som ønsker alt godt 
med Risperlen. Resultatet ble at 
følgende til slutt sa ja til å sitte 
i komiteen: Anne Folland, Arvid 
Støyva og Øystein Ådnanes. 

42 stemmeberettigede medlemmer var tilstede under ekstraordinært 
årsmøte torsdag 24. juni 2004. Foto: RA.

OBS! Resyme av ulike do-
kumenter kommer i neste 
nummer (26. august.)

Anne Folland sa at hun påtok 
seg oppgaven fordi hun følte at 
hun måtte. Hun var redd for at ko-
miteen kanskje ikke ville makte den 
viktige oppgaven og var dømt til 
å mislykkes (”oppgaven tredt over 
hodet på dem”). Gunnar Hansen 
sa at komiteen kan be om råd og 
hjelp fra hvem de vil. Det samme 
sa Toralf Ringsø og Erling Jacob-
sen. Der komiteen er usikker, kan 
de innhente råd, hjelp, opplysning 
osv vedr. lover og regler, økonomi 
og lignende.

Gunnar Hansen sa at komiteen 
kanskje vil komme til den konklu-
sjon at de foreslår å gå inn for Helge 
Herlands forslag. Det er det ikke 
noe i veien for å gjøre heller.

Neste møte torsdag 30. septem-
ber 2004.

Helge Herland foreslo at møtet 
30. september ble et medlemsmøte, 
og at årsmøtet i mars 2005 tok den 
endelige avgjørelsen. (Og det var 
stemning for det.)

Deretter tok styreleder Toralf 
Ringsø ordet og hevet det ekstra-
ordinære årsmøtet kl. 20.45.

Ref. RA

Referatet er laget, med forbehold 
om korrigeringer.

Så godt som alle støttet valg av Anne, 
Arvid og Øystein som medlemmer av 
den oppnevnte komiteen.
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Underskuddet fortsetter, selv om det kommer 10-15 
hver gang dagsenteret er åpent. Styret har bestemt at 
det ikke blir drift av dagsenter om tirsdagene siste 
halvår 2004. Noen pensjonister mener at det er nok 
med pensjonisttreff annenhver tirsdag.

Sett Venus-passasjen? 
Fra Designtrykkeriet AS 
fikk vi over 100 sotet film 
som ble delt ut til mange 
i døvesenteret. Filmen 
beskytter øynene mot sol-
strålene. Mange f ikk se 
begivenheten, også pen-
sjonistene som deltok på 
Pensjonistgruppens blåtur 
nedover til Stord!

INGEN MIDDAG
høsten 2004

Det blir ingen torsdags-
middager etter som-
merferien. Behovet blir 
tatt opp til ny vurdering 
i januar 2005. Middags-
servering var tema un-
der diskusjonskveld 11. 
juni, og likeså drøftet på 
styremøtet 15. juni. Man 
ble enige om å slutte med 

I slutten av august eller 
begynnelsen av september 
er 100 nye stoler på plass i 
storsalen. Valg av stol med 
svart stoff ble gjort etter 
mye diskusjon med med-
lemmer og endelig avgjort 
av styret 15. juni. Det var 
også den stolen (til venstre 
på bildet) som fikk flest 
"stemmer" blant medlem-
mene. Vi har fått ytterli-
gere avslag i pris og betaler 
tilsammen kr 76.880 inkl. 
moms og frakt. Kr 41.000 
dekkes av basarinntektene 
fra november 2003. Resten 
finansieres med et tillegg på 
eksisterende lån vi har hos 
DnB. De gamle stolene skal 
selges, for kr 50 pr. stykke. 
Daglig leder tar imot bestil-
ling.

Pensjonistgruppen var på blåtur 8. juni
til Mosterhamn/Rubbestadneset

Ungdommer:
Talentkonkurranse
Til høsten håper vi at 
flere døve ungdommer vil 
delta i talentkonkurranse. 
Vi inviterte til lignende 
konkurranse i fjor, men 
bare 3 meldte seg på mens 
minstekrav var 10 deltakere. 
Det er en endring denne 
gangen: Deltakerne kan 
opptre sammen med andre 
i gruppe istedenfor bare å 
opptre alene på scenen! Det 
blir gode premier til vinne-
ren. Konkurransen støttes 
av Frifond og Scheiblers 
legat.

Helgetur 
for ungdom-
mer 
Vi har fått tilskudd på kr 
17.000 fra Frifond via 
Norges Døveforbunds 
barne- og ungdomsutvalg. 
Det meste av beløpet skal 
gå til helgetur høsten 2004 
for unge døve. Temaet skal 
ha noe med ungdomme-
nes drøm å gjøre. De skal 
diskutere og bli enige om 
hvilke aktiviteter de ønsker 
gjennomført for året 2005. 
Bergen Døvesenteret vil 
være behjelpelig med å nå 
de målene ungdommene 
kommer fram til. 

Vi ønsker noen frivillige 
unge som kan planlegge og 
lage program for en helge-
tur. Når og hvor? Interes-
serte ungdommer kan ta 
kontakt med daglig leder!

100 nye stoler 
er bestilt

Ingen dagsenter til høsten

middagsservering i år for å se hvordan det utvikler 
seg. Torsdag 17. juni var det mange middagsgjes-
ter (over 70), men ca 25-30 under et møte om 
kvelden. Hittil i år har middagstilbudet gått med 
underskudd.

Vibeke V. Flatemo har opplevd 
varierende middagsbesøk, fra 
ca 15 til ca 70 gjester. Det blir 
middag under pensjonisttreff 
17. august 2004.

Besøk fra England
Bergen Døvesenter f ikk 
torsdag 24. juni besøk av 
ca 50 personer både til 
middag og til diskotek-ti-
mer i kjelleren. 6.-7. klasse 
ved Hunstad skole hadde 
en "leir-uke" sammen med 
døve barn/ungdom fra 
Derby, og alle bodde på 
Eikelund. Bildet er tatt 
av Helge Herland (Døves 
Media) i forbindelse med 
en båttur 23. juni.

Harry har stått 
for servering 
om torsdags-
kveldene i mai 
og juni. Han 
har sagt ja til 

å fortsette med det også 
etter ferien, mot et avtalt 
honorar. Medlemmene 
ønsker litt mer enn bare 
vafler. Kanskje det blir 
karbonader også?
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Hvem sa hva (5)
”En mann som er nødt til å rope, kan 
aldri si en løgn.”

Thomas A. Edison (1890?),

oppfinner av glødelampen.
(Han kom til å høre dårligere 

og dårligere)

80 år 
7. juli er Endre Grytnes 80 år. Han var 
tidligere en stor idrettsmann.

75 år 
12. juli er Skjalg Iversen 75 år.

75 år 
26. juli er Evelyn Osland 75 år.

65 år 
11. juli er Astrid Tokle 65 år.

Takk 
for oppmerksomheten ved vårt 10 års 
jubileum.

Hilsen ASVO Bergen AS.

Vern om verdier
I 17. mai toget i Bergen var det en 
plakat som fanget oppmerksomheten. 
Forsvaret marsjerte med en plakat som 
sa: “Et land uten kultur er ikke verd 
å forsvare.”

Kultur er viktig. Det handler om 
identitet, og det handler om livskva-
litet. Men hvem skaper kulturen? Det 
gjør vi selv. Derfor er det viktig at 
døvekulturen forvaltes og utvikles av 
døve. Det samme gjelder døvekirken. 
Døvekirken består av oss som kommer 
sammen og feirer gudstjeneste, døve 
og hørende. Men det er viktig hvilke 
premisser vi skaper gudstjenestene på. 
Et annet sted i dette nummeret kan vi 
lese om Hannah Lewis som sier at 
døve ikke bare må overta hørendes 
liturgi og gudstjenesteordning, men 
skape sine egne uttrykk. Vi som er 
hørende ansatte har bare en beret-
tigelse i den grad vi er en del av dette 
prosjektet.

Døvekirkene har hatt og har sin vik-
tige plass i døvekulturen. Men vi står 
foran store utfordringer for hvordan vi 
utvikler kirken fremover. Det viktige 
er ikke bare hvordan vi gjør det, men 
også hvem som gjør det.

Lars Hana i Døves Blad 3/2004.

Gullbryllup
Vi gratulerer Aslaug og Ingar Sørhaug 
har med overstått feiring av deres gull-
bryllup! 

INGRID IVERSEN

Ingrid Johanne Iversen (f. Aske) døde 
29. april. Det kom ikke uventet, for 
hun hadde vært lenge syk, og det var 
ikke håp om at hun skulle bli frisk 
igjen. Mange vil huske hennes siste 
besøk på pensjonisttreff, da hun kom 
i rullestol og var glad for å se mange 
venner igjen.

Ingrid var født 13. oktober 1930 
på Sola i Rogaland. Hun gikk på 
døveskolen i Trondheim, hvor hun 
ble konfirmert i 1947. Som voksen 
arbeidet hun mest som konfeksjons-
syerske, senere som hjelpearbeider på 
Døves Trykkeri AS. Hun var gift med 
sin klassekamerat Skjalg. De bodde en 
tid bl.a. i Ålesund, før de bosatte seg 
fast i Bergen. Ingrid vil bl.a. bli hus-
ket som en av våre beste folkedansere 
gjennom mange år. Hun var fast på 
Bergen Døveforenings folkedanslag 
og med på å ta mange premier ved 
Døves kulturdager, både i folkedans 
og i selskapsdans.

Ingrid ble bisatt fra Bergen døve-
kirke 6. mai under stor deltakelse fra 
slekt og venner. Lars Hana forrettet. 
Thorbjørn Johan Sander talte og la på 
krans fra Bergen Døvesenter.

OLAV BAKKEN

Olav Bakken døde 15. mai på Øvre 
Halås på Møre. Han var født 6. februar 
1918 og ble altså vel 86 år gammel, 
men så sent som i fjor deltok han 
sammen med sin kone Anne Torgjerd 
i arrangement for døvblitte i Bergen. 
Ekteparet, som begge var å regne som 
døvblitte, bodde i Bergen til for få år 
siden, og de var med på flere kurs 
på Ål folkehøyskole. Olav, som var 
utdannet ingeniør, var en stillferdig, 
humørfylt mann og en populær taler 
på møter.

Begravelsen fant sted fra Eide kirke 
21. mai.

DØDSFALL

Ingar Sørhaug.

Aslaug Sørhaug.

Takk 
for oppmerksomheten i anledning min 
60 års dag.

Hans Erik Tofte

Skal du til  Døves kulturdager 

i Oslo 22.-24. oktober 2004?

Da kan du søke om støtte på inntil 
kr 700 til delvis dekning av reise- og 
oppholdsutgifter.

De som bor i Bergen kommune, 
sender søknaden innen 23. septem-
ber til:

Bergen Døvesenter, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen.

De som bor i Hordaland fylke (utenom 
Bergen kommune) kan søke innen 23. 
september til:

Døves Fylkeslag, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
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Tame i forbindelse med Døves 
Dag 2004: "TEGNSPRÅK"

• Døveforeningene søker om å få egen stand 
midt i byen

• Høre med Hjelpemiddelsentralen eller andre 
om de har bærbar-PC som døveforeningen 
kan låne i forbindelse med Døves Dag 2004. 
(Bærbar-PC har innebygget batteri som 
vanligvis varer i et par-tre timer.)

• Telt/paviljon (i tilfelle regn)
• Skaffe nok antall CD-ROM med tegnspråk 

(Tegnordbok, Tegnjakten og Tegnstart)
• Bestille et bestemt antall T-skjorte fra 

Norges Døveforbund med enhåndsalfabet 
foran og “Tegn er kult!” på ryggen, for salg. 
Døveforeningene bestemmer salgspris.

(Noen ønsker enhåndsalfabet på ryggen og tekst 
foran, altså omvendt.)

• Ha egen kasse for direkte salg
• Ha nok plakater med enhåndsalfabet
• Store mengder informasjonsbrosjyre der man 

også tar inn bestilling på tegnspråk på CD-
ROM og påmelding til tegnspråkkurs, samt 
informasjon om de lokale døveforeningene i 
landet.

18.-20. juni 2004 gjennomførte Norges Døveforbund et 
"Døves Dag"-seminar på Lørenskog med deltakere fra en 
del døveforeninger. Toralf Ringsø og Rune Anda var kurs-
ledere. Referat fra seminaret finner man på www.bgds.no. 
Punktene nedenfor er en oppsummering, eller en slags 
"mal" for arrangementet. 

Bergen Døvesenter har bestilt en plass på Torgalmen-
ningen for lørdag 25. september kl. 10-14 og likeså bestilt 
leie av en mobil scene. (Vi tenkte også å leie stor-skjerm, 
slik som den på Brann Stadion, men det koster mellom 
kr 80.000 og kr 110.000 å leie for en dag!) Døves Dag-
komiteen skal nå diskutere hvordan arrangementet skal 
organiseres. Vi kommer tilbake med mer info i august.

Det som vi allerede nå vil si, er at det er mulig vi vil 
ha behov for flere tegnspråklærere til høsten. Hvis Døves 
Dag med demonstrasjon av tegnspråk (kurs på Torgalmen-
ningen) fører til at flere vil melde seg på kurs, da trenger 

• Salg av vafler og kaffe (gratis kaffe, sponset?)
• Nok antall døvetolker på plass, med eget T-

skjorte med teksten: “Døvetolk”
• Kanskje også noen T-skjorte med teksten: 

“Spør meg! Jeg lærer deg tegnspråk!”
• Ta kontakt med Kompetansesenter, 

Hjelpemiddelsentralen, Tolketjenesten, 
foreldreforeninger til hørselshemmede barn, og 
andre, for om mulig å samarbeide i forbindelse 
med Døves Dag.

• Kontakte lokalavisen i forkant av Døves Dag
• Lage egne plakater med forskjellige budskap, 

som for eksempel: “Tegnspråk er gøy!” 

Norges Døveforbund ordner følgende:
• Skaffe nødvendig antall T-skjorter for 

distribusjon til døveforeningene, dvs. til de 
som melder at de vil få i stand egen stand i 
byen i forbindelse med Døves Dag.

• Utarbeide informasjonsmateriell (utvidet 
nummer av Døves Tidsskrift?)

• Ordne med enhåndsalfabet i lommeformat 
(helst med spennende layout, og bør kanskje 
lamineres?)

• Avtale med Møller kompetansesenter mht 
CD-ROM både til demonstrasjon og for salg i 
forbindelse med Døves Dag.

vi nok lærere. Interesserte kan kontakte døvesenteret, så 
lager vi en liste over mulige tegnspråklærere. 

Det kan hende noen bare trenger å lære tegn i forbindelse 
med sitt arbeid (butikkpersonale, reisebyrå-ansatte, billett-
selgere e.a.), og kanskje noen bare vil lære TMFOK?

Foreløpig Døves Dag-komite: Hilde Hassum (tegnspråk-
lærer, var med på seminaret), Vibeke V. Flatemo (medlem 
i kulturstyret, var med på seminaret), Ida Nydegger (elev 
på tolkelinjen på HiB), Kjetil Høgestøl og Sigrun Eker-
hovd (kulturstyret), Toralf Ringsø (styreleder) og Rune 
Anda (daglig leder). Kanskje vi kan trekke inn Vestlandet 
kompetansesenter, tolketjenesten m.fl. i samarbeidet i for-
bindelse med Døves Dag? Komiteen har ikke hatt møte da 
Budstikken var trykket.

Døves Dag 2004
-  e n  s to r  u t fo rd r i n g !

Deltakere på "Døves Dag-seminar" 18.-20. juni 2004. Foto: RA.
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Mot i brystet
vett i pannen

stål i ben og armer
Ryggen rett og blikket fritt

tåle slit og tåle sludd
tåle frost og varme

Slike gutter det vil gamle Norge HA!
Hurra for Magne og Svein!

1. gang 28. gang

Svein Tømmerbakke gjennomførte 7-fjellsturen for 28. gang! (Vandreren i sølv!)

Svein gikk sammen med rektor Magne Ågotnes fra Ål ungdoms-
skole (en artig mann!, sa han) på 7-fjellsturen søndag 6. juni 2004. 

For Magne var det første gang, mens Svein er lommekjent på de syv 
fjellene. Hele 28 ganger har han gått over disse fjellene, 7 fjell x 28 

ganger blir vel 196 fjell!

Hei.
Det nærmer seg Sommerens vakreste eventyr med gjen-
nomføringen av roturen Tysnes Rundt 2004. 

Deltakere som har sagt ja til å bli med er:
Arne Nesse
Tore Birkeland 
Øystein Ådnanes
Arvid Støyva
Ellen Østrem
Bjørn Thomassen (h)
John Nesse (h)
Borgvar Berntsen 
Geir Åge Sinnes (Stavanger)
Terje Lund (Oslo)
Heidi Mariann Iversen (h)
Gro Hege Saltnes Urdal (tolk) (Drammen)

Sommerens vakreste eventyr nærmer seg for oss igjen for 
andre gang. Endelig har jeg fått drahjelp til å hente Venge-

Tysnes Rundt
9.-11. juli 2004

båten i Rosendal og alt ser fl ott ut med en fi n blanding av 
mannskap. Starten går fredag kveld kl 18.30 med 6 stopp 
før vi er tilbake på stedet vi startet søndag ettermiddag i 
ca. 15 tiden.

Håper noen tar turen over til Tysnes og kan fi nne oss på 
startstreken på Årbakka kai, 2. stopp i Neshamn lørdag 
morgen ca kl. 9-9.30 hvis været er stille, i Våge ca. kl 16 
før vi ror ut til Solstråleøya, øya som Kong Olav fi kk av en 
engelsk lord ved innsettelsen som konge. Kong Harald ga 
øya tilbake til Tysnes kommune etter ønske fra sin avdøde 
far i 1991.

Været er avgjørende for en vellykket tur og 90 % av alle 
turene siden start for 8 år siden har været vært topp så vi 
er på den sikre siden.

Hilsen Kapteinen



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 26. aug.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

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.

Ferie 
Thora Gåsland har sommerferie fra 28. 
juni til 30. juli, Rune Anda fra 12. juli 
til 6. august.

Sommerlukking
Siste åpningsdag i døvesenteret før 
sommerferien er torsdag 24. juni. 
Første åpningsdag etter sommerfe-
rien er torsdag 5. august. Se ellers 
torsdagsåpningstider + kontoransat-
tes ferietider under.

Juli:
01. to:  Døvesenteret kl. 18-21. 
 Ansvar: Daglig leder.
08. to:  Døvesenteret kl. 18-21. 
 Ansvar: Daglig leder.
15. to:  Andakt i Døvekirken kl. 18 v/

Lars Hana. Deretter åpent hus i 
Døvekirken..

22. to:  Døvesenteret kl. 18-21. 
 Ansvar: Egil Johansen.
29. to:  Andakt i Døvekirken kl. 18 v/

Tom S. Tomren. Deretter åpent 
hus i Døvekirken.

August:
05. to:  Frikveld.
11. on: Dramagruppen kl. 18-20.
12. to:  Frikveld. 
16. ma: Døvehistorielaget kl. 18.30
17. ti:  Pensjonisttreff kl. 11
17. ti:  Senterstyret har styremøte.
18. on: Dramagruppen kl. 18-20.
19. to:  Temakveld kl. 19.
24. ti:  Trim for eldre kl. 11.
25. on: Dramagruppen kl. 18-20.
26. to:  Temakveld kl. 19. 
 Budstikken nr 7 kommer ut.
27.-29. Døvestevne på Knutholmen i 

Bremanger. (Se side 2.)
31. ti:  Pensjonisttreff kl. 11

September:
01. on: Dramagruppen kl. 18-20.
02. to:  Temakveld kl. 19.
03. fr:  Misjonsforeningen har møte 

hos Astrid Tokle, Vågslia 70 i 
Åsane kl. 19.

Siden høsten 2003 har vår sportsglade venn, Nils Johan Bjørø (81) holdt formen til de eldre 
ved like, ved å gjennomføre lett trim annenhver tirsdag i døvesenteret. Frammøtet varierte 
mellom 5 og 10 personer. Her ser vi Anne, Annlaug, Bjørg, Nils Johan, Inger og Sverre. 
Foto: RA.

Helgen 4.-6. juni deltok 9 spreke damer på 
Yoga-kurs, ledet av Ipek Dedeoglu Mehlum 
fra Oslo. Den eldste kursdeltakeren var 
Astrid Tokle, som i sommer fyller 65 år! 
Deltakerne skrøt av et flott gjennomført 
kurs. Matteunderlag fikk vi låne av Hunstad 
skole!

God sommer!
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BUDSTIKKEN
INTERNASJONAL DØVES DAG

Lørdag 25. september kl. 10.00 - 16.00

på Torgalmenningen

Tema: TEGNSPRÅK!

Søndag 26. september kl. 11.30
Gudstjeneste i restauranten på Fløien

ved døvekapellan Tom S. Tomren.
Tegnspråk synliggjøres og vi informerer 

folk. Tur etter gudstjenesten

Denne scenen skal vi bruke. Der skal vi plassere en del 
PC-utstyr for demonstrasjon av tegnspråk på CD-ROM. 

Publikum kan også prøve selv. Se side 2.
Gratis kaffeservering (sponset av Friele).

Underveis eller på slutten av lørdagsettermiddagen skal
Raftostiftelsen presentere tidligere vinner av Raftoprisen,

Leyla Zana fra Tyrkia,
som nettopp er kommet ut av fengselet.

Alle som vil hjelpe til kan 
kontakte daglig leder el-
ler Kjetil Høgestøl. Vi blir 

kjempeglade for det!
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Døves Dag-komiteen i Bergen Døvesenter består 
av: Gunnar Hansen, Hilde Hassum, Ida Nydegger, 
Kjetil Høgestøl, Sigrun Ekerhovd, Toralf Ringsø, 
Vibeke V. Flatemo og daglig leder Rune Anda.

Temaet skal være TEGNSPRÅK. Dette er 
kommet i stand etter et Døves Dag-seminar som 
Norges Døveforbund (NDF) gjennomførte før 
ferien.

Vi har følgende planer i forbindelse med Døves 
Dag på Torgalmenningen lørdag 25. september 
2004, fra kl. 10 til 16:

• Publikum skal få utdelt en folder, der det meste 
av innholdet har med tegnspråk å gjøre. Også 
litt om Døves Dag, innbydelse til å bli medlem, 
påmelding til tegnspråkkurs, bestilling av 
tegnspråk på CD-ROM.

• Demonstrere tegnspråk på CD-ROM. 
Publikum skal få anledning til å prøve dem.

• Med jevne mellomron (kanskje hver halvtime) 
skal prøver vi å undervise publikum i 
tegnspråk. Det er en ordliste med ca 140 tegn i 
folderen.

• NDF skal få trykket enhåndsalfabet på 
forsiden av T-skjorter, som muligens kommer 
i 3 ulike farger; en bestemt farge for salg til 
publikum, en til arrangementskomiteen og en 
til døvetolkene på stedet

Døves Dag 2004

Raftostiftelsen låner scenen vår
I løpet av lørdagen vil Raftostiftelsen entre mo-
bilscenen vår. (Info kommer på www.bgds.no) 

Raftostiftelsen har invitert den kurdiske 
parlamentarikeren Leyla Zana til Bergen 
24-26 september. Hun ble tildelt Raftoprisen 
i 1994 samme år som hun ble dømt til 15 
års fengsel i Tyrkia. I juni i år ble hun løslatt 
og vil til tross for enorm internasjonal 
oppmerksomhet besøke Bergen og Stiftelsen 
først. Raftostiftelsen håper at hun kunne 
holde en tale lørdag 25. september (det er i 
tillegg internasjonal uke i Bergen) fra scenen 
på Torgallmenningen. Det vil da bli en gang 
mellom kl. 13 og 16. 

Døves Dag-informasjon
torsdag 16. september kl. 19
Døves Dag-komiteen informerer om hva som 
skal skje i forbindelse med internasjonal Dø-
ves Dag, spesielt på Torgalmenningen lørdag 
25. september kl. 10 til 16.

Det vil også være av interesse å høre hva 
medlemmene har å si. Gode ideer og forslag til 
innhold i programmet mottas med takk!
Komiteen trenger også flere medhjelpere, både 
døve og hørende, til den store dagen.

Velkommen til døvesenteret torsdag 16. 
september kl. 19!

• Døves Tidsskrift vil bli trykket i ekstraopplag, 
og deles ut til publikum

• Plakater med enhåndsalfabet
• Εn-håndsalfabet i lommeformat for gratis 

utdeling til publikum
• Gratis kaffe til publikum (også vafler?)
• 10-20 døvetolker på plass på Torgalmenningen

"tegnspråk"

Kan vi få låne din bærbar-PC?
Vi trenger ca 10 stk. bærbar-PC med CD-ROM 
til Døves Dag. Men så mange har vi ikke. Er det 
mulig å låne din PC lørdag 25. september? Jo 
flere vi har, dess bedre. Da kan så mange som 
mulig prøve tegnspråk-program på CD-ROM. 
Frivillige kan ta kontakt med daglig leder Rune 
Anda. E-post: post@bgds.no
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Telavåg
Kulturstyret inviterer til 
omvisning søndag 3. oktober 
2004

Nordsjøfartmuseet 

Priser:Vaksne  kr 30.-
over 10 stk kr 25,-
Born   7-15 år  kr 15.-   
Under 7 år      gratis. 

Ta kontakt med kulturleder Kjetil 
Høgestøl for påmelding og avtale 
om kjøring og tidspunkt på søn-
dagen!

Klipp fra møtet i kulturstyret 
torsdag 17.08.04
(Kulturlederen skriver nynorsk, og vi 
lar det være slik her også. Red.)
Til stede : Kjetil Høgestøl (leiar), 
Sigrun Ekerhovd (nestleiar), Vibeke 
Flatemo (medlem) og Tore Sande 
(vara).

Tilbakemeldingar
a) Hagekurset går ut av planen, då 
det ikkje var mogleg for Anne Folland 
å stille opp. Kan ev kome tilbake til 
dette til våren neste år.
b) Totalt 8 personar var påmeldt til 
omvisninga på Lysverket søndag 
den 13.06. Mange positive inntrykk i 
etterkant og ønske om ny tur i haust, 
då omvisninga nok var i kortaste 
laget. Pris for omvisninga for 15 
personar var kr 1.000 og eigendel for 
medlemmer kr 50.
c) Nestleiar og eit medlem i senter-
styret får kr 2.000 pr år i honorar 
for sin innsats ifm senterstyret. Vara 
ingenting, men har til gjengjeld 
mindre forpliktingar.
d) Diverse informasjon frå NDF; 
Tilskotsmidlar ifm kulturaktivitetar 
kan søkjast. Forslag til kandidat til 
”Kulturpris 2004”; Tilskotsseminar i 
regi av NDF.
Vedtak: Vi prøver å arrangere eit 
hagekurs til våren neste år, og håpar A. 
Folland eller ein anna person kan ta på 
seg jobben som kursleiar. Elles ønskjer 
Sigrun å delta på tilskotsseminaret 
som NDF skal arrangere i Stavanger 
den 15. - 17. oktober. Resten takast til 
orientering.

Gjennomgang av program for 
hausten
Kulturstyret har evaluert haust-
programmet som vart utarbeida før 
sommaren, gjort nokre endringar og 
kome fram til eit program for hausten. 
Det vert påpeika at programmet kan 
supplerast om det skulle dukke opp 
nokon gode idear seinare i haust, helst 
frå medlemmane sjølv.
I tillegg til det programmet som er 
vedlagt, vurderast følgjande :
a) Prøve ut omvisning på det vesle 
museet vårt dei torsdagane vi ikkje 
har noko på programmet. Vi håpar 
Thorbjørn J. Sander kan ha open 
dør og ta interesserte med på ein lita 
vandring i døvehistoria. 
b) Prøve å invitere Jon Brautli (?) til 
døvesenteret for å fortelje om ein av 
sine mange spennande reisar rundt om 
i verda.

c) Invitere nokon frå utlandet (?).
d) Blåtur for born i haust. Her 
tenkjer vi å søke Scheiblers legat om 
å få omdisponere midlane tiltenkt 
talentkonkurransen (kr. 6.000) til ein 
blåtur for born i haust. I tillegg prøver 
vi å søke NDF om midlar, slik at vi 
kan leige ein buss og sjåfør.
e) Blåtur for medlemmane til våren. 
Her må vi og søke NDF om midlar. 
f) Pepperbakekaking for born ifm 
pepperkakebyen på Galleriet. Må 
undersøke når dette går av stabelen.
Vedtak : Programmet godkjennast slik 
det no er.

Forslagkasse 
Kulturleiar har etter forslag frå 
Sigrun, laga ein ”forslagskasse”, 
der medlemmane kan notere ned 
spesielle ønskjer om aktivitetar. Sigrun 
påpeikar og at vi må prøve å kartlegge 
medlemmane sine ønskjer gjennom 
ein enkel spørjeundersøking, der 
medlemmane kan krysse av ønskjer. 
Dette kan vi gjøre i samarbeid med 
dagleg leiar i Døvesenteret.
Vedtak : ”Forslagskassen” hengjast 
opp på oppslagstavla ved inngangen. 
Styret tek kontakt med dagleg leiar 
ifm ev. spørjeundersøking.

Informasjon fra tolketjenesten

Tolkers rettighet til diettgodtgjørsel
Dersom en tolk har over 15 km reisevei til/ fra oppdragsted hver vei, 
vil dette kunne utløse diett. 

• Dersom tolketid og reisetid samlet vare 5 – 9 timer vil dietten  
være kr: 140 kr.

• Dersom tolketid og reisetid er 9 – 12 timer vil dietten være 
200 kr.

• Dersom tolketid og reisetid overskrider 12 timer vil dietten 
være 320 kr.

• Dersom tolketid og reisetid vil medføre overnatting, vil dietten 
være 460 kr. Pr. døgn.

Det har vært ” tradisjon” at brukere har betalt middag for tolken/ - ene 
i forbindelse med f.eks barnedåp, konfirmasjon, bryllup, festmiddager 
etc. Dette er noe som kan medføre en merkostnad for bruker, spesielt 
dersom det er to tolker tilstede. Tolkene vil kunne få dette dekket på 
regning, dersom det vil være naturlig at tolken inntar middag sammen 
med de øvrige gjestene. Vi vil derfor be dere om å gi ta kontakt med 
tolketjenesten i forkant av slike oppdrag, slik at vi kan bli enige om 
hvordan eventuelle måltider kan bli dekket.

Med vennlig hilsen Dorthea Vik, Tolketjenesten.

Hørselskonsulent
Roald Synnevåg er ansatt som vikar 
(1/2 år) i stillingen som hørsels-
konsulent ved ARK arbeidsrådgiving
skontoret i Aetat. Han har jobbet som 
lærer ved Bjørkåsen VGS fra 1997. 
Kontor: Aetat Arbeidsrådgivning, 
Folke Bernadottes vei 44-46 i 
Fyllingsdalen. Postadresse: Postboks 
3673 Fyllingsdalen, 5845 Bergen.
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Tysnes Rundt 2004
På forhånd hadde jeg tenkt meg fullt mannskap 
og noen reserver i bakhold,men det ble ikke slik. 
På kort varsel hadde to trukket seg og resultatet 
ble at vi måtte ro med 8 personer og en var inn-
bytter etter behov. Fungerte greit, men fikk ikke 
båten opp i den normale marsjfart med fullt 
mannskap.

Fredag 9. juli
Vi startet dagen med sammenkomst på Nesse 
hvor jeg har hytten der. Trenger å lade batteriene 
med et lunsjbord før vi satt oss i bilene og kjørte 
frem til Årbakka hvor starten gikk av stabelen kl 
18.30. Vi hadde rotet bort litt tid og båten var full 
av vann da vi kom frem og lå på en holme så jeg 
og John (min bror) fikk skyss ut der og tømt den 
for vann og rodd frem til kaien.
Ble veldig hektisk fordi de andre båtene var 
ellerede startklare da vi pakket sakene ombord. 
Starten gikk dårlig og været var surt og kaldt.
Men må rose alle for tålmodighet med jobbingen 
for å komme i riktig teknikk med like åretak.
Et stykke ut i fjorden hadde vi innhentet de andre 
for de hadde tatt pause der vi og kom såpass 

normalt frem til Flakkavågen. Der overnattet vi i 
Grendahuset og på butikken nede i havna fikk vi 
kjøpt ertersuppe.

Lørdag 10 juli
Alle fikk beskjed i forveien om å forlate 
overnattingsstedet kl 06 om morgenen for å ta et 
kort “frokost” ombord i båten ute på vågen slik at 
vi var forberedt til å starte i god tid.
Der ute ble det gitt informasjon om hvordan vi 
skulle ro og hvordan utsiktene for dagen ble.
Vi rodde fra Flakkavågen kl 07 og var fremme på 
brygga i Neshamn litt før kl 10.
Det fikk vi skikkelig frokost og fikk tid å slappe 
litt av i den timen pausen varte.
Turen gikk videre til neste strandhogg på 
Marøya like etter vi var kommet under broen til 
Reksteren.
Det ble snakk om at vi ikke fikk noe suppe der 
som vi har fått i alle år,men det kom likevel og 
alle ble blid i fjeset. Sola var begynt å titte frem.
På veien derfra litt ut i fjorden kom Bjørn 
Thomassen ombord for å lære oss litt teknikk 
og båten fikk skikkelig fart og vi kom så langt 
fremme at vi måtte ta det rolig. Frem til våge 
rodde vi med 10 menn og farten og
takten var vi veldig fornøyd med.

Vengebåten i god marsjfart



4 5

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Informasjonsblad for Bergen Døvesenter

I Våge ble vi møtt med en folkemengde på kaia 
for å se oss komme inn der. Synes det var staselig 
når vi var kledd å blått og første båt inn der og 
passet på å ha årene opp og det ble også fyrt salutt 
to ganger da vi kom.
I Våge handlet vi litt for klveldskosen på 
Solstråleøya. Vi rodde videre inn til Godøysund 
Fjordhotell hvor vi fikk fiskesuppe.
Etterpå videre til Solstråleøye hvor vi satt 
opp det store lavo-teltet. Der fikk vi besøk av 
lokalbladet”Tysnes” som tok intervju.
Kveldens høydepunkt med sosialt samvær rundt 
bålet setter vi pris på da en av våre roene Borgvar 
fortalte vitser og mange lo latter og morsom 

var det at han foreslo dans der og det ble tatt til 
etteretninng ved 10 års markering neste år.
Resultatet ble at flere damer bydde han opp til 
dans den kvelden.

Søndag 11. juli
Vi måtte avgårde kl. 09 om morgenen og det 
var ikke så verst og alle var flinke å stå opp og 
samarbeidet gikk fint med å få teltet ned.
Et stykke fra Solstråleøya skulle vi ro et smalt 
sund som vanligvis er grunt når det er fjære og da 
må vi gå av båten og føre den fremover.
Men denne gang skjedde det ikke fordi det var 
høyvann i år. de to utenbys fra ble litt skuffet da 
det ikke skjedde. Får håpe det skjer neste år.
Turen gikk greit frem til neste strandhogg på 
Hovland.
Etter det rodde vi som første båt hele veien frem 
til mål på Årbakka. Der ble vi også møtte med en 
stor folkemengde som tok i mot oss.
Døves Tidskrift og lokalavisen var på plass og var 
mest fokusert på oss fordi jeg hadde gitt avisen 
tips om hvorfor vi ble med.
Alle var kjempeglad da turen var over og var 
både slitne og sultne, så turen gikk til Nesse igjen 
hvor vi hadde sosialt avslutning med grilling.
Mange ønsket å fortsette til neste år så båten er 
allerede reservert for oss. 
Turen har gitt mange positive signaler og vi 
ble godt mottatt i miljøet og flere har merket 
oss og med tolk har vi hatt stor utbytte av 
kommunikasjon for å bli bedre kjelt med alle.
Takker alle som var med og for innsatsen og 
ikke minst en stor takk til tolken vår som var 
tilgjengelig i det meste og som også var vår cox.

Arne Nesse

Kveldskos rundt bålet.

"Utkikk i trangesundet"
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Døvestevne på Kalvåg 
27.-29. august 2004
Det var nærmere 70 deltakere på Knutholmen 
på Kalvåg. Døvestevne holdes hvert år i august 
måned, og er et samarbeids-arrangement 
mellom Møre og Romsdal Døveforening, 
Bergen Døvesenter og Døves Menighet. 
Speiderne fra Bergen Døvekirke var også med.

Fra Bergen Døvesenter deltok Sigrun Ekerhovd 
som representant for kulturstyret, Klement A. 
Våge for senterstyret, Rune Anda (kasserer) og 
Vibeke V. Flatemo for fylkeslaget.

Det var en veldig fin og koselig helg på 
Kalvåg. Vi bodde spredt, i flere hus (rorbua). 
De fleste fra Bergensområdet reiste dit med 
buss, med John Tokle som en utmerket sjåfør. 
Fredag brukte vi 6,5 timer på turen opp, og 
søndag ble det over 8 timer på tilbaketuren. 
Problem med dynamoen i bussen gjorde 
det nødvendig å bestille nye deler, og den 
jobben ble gjort på 45 minutter på Oppedal 
(fergestedet). Til tross for det, var alle i godt 
humør.

Lørdag var mange av deltakerne ute på 
havfiske, og det ble mye fangst! 

Søndag var det gudstjeneste i Frøya kirke, med 
3 barnedåp. Gudstjenesten ble ledet av Tom S. 
Tomren og Odd Erling Vik Nordbrønd. 

Det er 34. gangen døvestevnet “i nord” var 
gjennomført (siden 1969). Leif Gunnar 

Kvernberg har vært med på samtlige, mens 
Skjalg Iversen har vært med på 33 av disse!

Neste år er det Bergen sin tur til å utpeke sted 
for døvestevne. Kanskje blir det Balestrand. 
Kanskje Skei i Jølster. Eller et annet sted. Har 
du forslag?

Bildene her er fra underholdningen lørdag 
kveld, ledet av speiderjentene Camilla, Linda-
Veronica og Lena.
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Odd Martin Birkeland
blir 75 år 2. september. Han er fra 
Fotlandsvåg, men bor nå på Konows 
Senter. Som følge av slag sitter han 
dessverre nå i rullestol, men han er 
likevel i godt humør og er med på våre 
pensjonisttreff.

Sigfred Kirsten Andersen
blir 65 år 21. september. Hun bor i 
Bergen sentrum, og selv om hun har 
vanskelig med å gå, er hun en trofast 
deltaker på pensjonisttreffene i Bergen 
døvesenter.

Asle Georg Karlsen
blir 60 år 19. september. Han (og 
Gudrun) bor i Vaksdal, men selv er 
han fra langt oppe i Nord-Norge. For 
Bergen døvesenter er han spesielt 
viktig, for han fører regnskapene, og 
det har han nå gjort lenge.

Hans Birger Nilsen
blir 50 år 12. september. Han bor i 
Loddefjord. For nokså lenge siden var 
han formann i vår ungdomsklubb.

EKTESKAP
ble inngått på Opheim 3. juli mellom 
Anne-Jo Schrøder og Simen Lexander.

KJELL-VIDAR LARM
Kjell-Vidar Larm, populært kalt 
”Killik”, døde uventet 1. august, bare 
53 år gammel. Mange døve vil huske 
ham som ansatt på Bjørkåsen skole. 
Han var hørende og svigersønn til 
vår døvetolk Lise Hammerhaug (f. 
Wilhelmsen). Begravelsen fant sted fra 
Fana kirke.
Vi kondolerer.

Hvem sa hva (6)
”Døvhet er mye mer enn en medi-
sinsk diagnose. Det er et kulturelt 
fenomen, hvor sosiale, språklige, 
følelsesmessige og intellektuelle 
problem er knyttet uløselig sam-
men.” 

VITS !
Torsdag 23. september kl. 19.00
blir det vitsetime i døvesenteret
Har du noen gode vits på lager?

Kanskje også døve-vitser?
Velkommen. Få oss til å le!

Døves kulturdager 
i Oslo
For første gang i historien (?) er Ber-
gen Døvesenter uten aktive deltakere 
i forbindelse med Døves kulturdager 
22.-24. oktober. Men vi regner med at 
det vandrer mange herfra til hovedsta-
den, som publikum.

Rotary Club
Døvesenteret fikk 7. juli besøk av mer 
enn 20 medlemmer fra Rotary Club kl. 
19. Daglig leder gav dem et historisk 
tilbakeblikk samt orientering om dagens 
aktiviteter og svarte på en del spørsmål. 
Det var også omvisning i døvesenteret. 
(Det var døveprest Lars Hana som in-
viterte gruppens medlemmer til omvis-
ning i “døvelandet”.)

Besøk fra Tyskland
Jochen og Monika Muhs fra Tyskland var på besøk i Bergen søndag 11. juli. Jochen 
er med i styret for Deaf History International (Verdens døvehistorisk selskap), der 
Odd-Inge Schröder er leder. Gunhild og Nils Johan Bjørø, samt daglig leder var 
sammen med ekteparet Muhs så lenge de var i Bergen. De kom med cruiseskip 
kl. 13 og forlot Bergen kl. 19. Bildet er fra besøket i museet i døvesenteret.

DØVESTEVNET

Meadow (1975)
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Det er vanskelig å lage resyme, og vi kan risikere å 
bli beskyldt for å utelukke deler av informasjoner som 
noen mener er vesentlig å nevne, eller at vi kan ta med 
informasjoner som enkelte vil mene ikke er viktigere 
enn de som burde ha vært nevnt. Derfor oppfordrer vi 
de som ønsker detaljene, om å kontakte daglig leder 
og be om å få et komplett hefte tilsendt. Red.

Resyme (punkt for punkt) av innhold i følgende 
dokumenter:

1) Rapport etter uformell bevaring på 
Risperlen 04.07.2003
2) Verdi- og lånetakst med tilstandsrapport 
24.11.2003
3) Kostnadsoverslag på rehabilitering 
24.11.2003
4) Tilsynsrapport 05.03.2004
5) Brannteknisk statusrapport 03.06.2004

1) Litt fra rapport etter uformell bevaring på 
Risperlen 04.07.2003 (NGIB Førebyggjande 
avdeling, Isdalstø):

• Bergen Døvesenter har bede brannvernet om 
å gjennomføre ei uformell synfaring i bygga 
for å sjå på feil og manglar, samt eventuelle 
sikringstiltak.

• Uansett om bygget er registrert som §13 
bygg, er det ein del krav til dokumentasjon 
av bygget, og drifta av dette. Det er “forskrift 
om brannforebyggende tiltak og tilsyn” som 
regulerer dette. Sjå eventuelt www.dbe.no

• Eigar/brukar av bygget bør, uavhengig av 
denne uformelle rapporten vurdere risikoen av 
bygget og vurdere eventuelle andre tiltak.

• Det er ingen branncellebegrensande 
bygningsdelar i hovedhuset eller i naustet. 
Det er open løysning for trapp mellom 1 og 2 
høgda i hovedhuset.

• Utvida risiko: Det at det er døve som bruker 
og overnattar i bygget er etter vår meining 
auke av risikoen (oppdaging av brann og 
intern kommunikasjon), og det er lengre 
varslingstid til brannvernet då ein lyt bruke 
døves alarmtelefon. Det er minimum 30 
minutt kjøretid for brannvernet.

• Ein brann i slik trebygning utviklar seg 
særs raskt. Tidleg varslel er av vesentlege 
betydning for å sikre personar, men og å 

Feriehjemmet Risperlen
Ekstraordinært årsmøte 24. juni 2004 bestemte at det skal trykkes resyme av de ulike 

rapportene i Budstikken, istedenfor å trykke alle dokumentene i sin helhet. 

kunne sløkkje brannen på eit tidleg stadium.
• Nye sikringstiltak, generelt, blant annet: Det 

bør vurderast om brannalarmanlegga for 
naustet og hovudhuset skal koplas i saman, 
slik at alle som oppheld seg ved feriestaden 
vert varsla samstundes.

• Etter vår meining er senario med brann på natt 
ved fult belegg som må vere utgangspunkt for 
brannsikringa av hovudhuset.

• Ein lyt ved større arrangement med full 
overnatting vurdere våken nattevakt.

2) Verdi- og lånetakst med tilstandsrapport 
24.11.2003 (Byggmester Terje Kleivdal)

• Målestandarder (NS 3424): 0 = ingen 
symptomer (god), 1 = svake symptomer, 2 
= middels kraftige symptomer, 3 = kraftige 
symptomer (dårlig).

• Tilstandsrapport konklusjon: 
Tilstandsanalysen har avdekket symtomer 
på svikt og avvik fra normal standard, det 
er gjennomgående 1 og 2, 2 er middels 
sterke symtomer på svikt som normalt vil ha 
konsekvenser for eiendommens verdi. Det er 
også avdekket tilstand 3 utvendig kledning, 
tak på vinterhage og fukt i kjellergulv og 
vegger. Vær også klar over at dreneringen er 
i ferd med å “gå ut på dato”. Dagens krav til 
isolasjon, klima og innemiljø er ikke oppfylt. 
Det er påkrevd å undersøke eiendommen 
grundig før kjøp, ref. “lov om avhendig av 
fast eiendom” § 3-10.

• Meget flott eiendom, med strandlinje, egen 
holme, gode solforhold, bademuligheter, 
en sjelden flott eiendom. Bør være lett 
omsettelig. Markedsverdi (normal salgsverdi): 
kr 2.000.000, låneverdi (forsiktig ansatt 
markedsverdi): kr 1.600.000.

• Tilstand hovedbygning (tall i parentes, se 
målestandard over): Grunn og fundamenter (3 
= kraftige symptomer), Yttervegger – vinduer, 
dører m.m. (3), Innervegger (2), Dekker – 
gulv på grunn (3), Dekker – gulv og overflate 
(1), Dekker – himling og overflate (2), 
Yttertak (2), Kjøkkeninnredning (1), Trapper 
(1), Sanitær – utstyr (2), Elkraft (1), Piper, 
ildsteder, fyranlegg (2), Bygning generelt (2) 

http://www.dbe.no
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3) Kostnadsoverslag på rehabilitering 24.11.2003 
(Byggmester Terje Kleivdal)

• Antydet kostnadsoverslag, bygget opp på 
basis av NTFs instrukser og regelverk:

• Utvendig drenering: For å få vekk fuktighet 
i kjeller må det dreneres på nytt rundt 
bygningen. Graves opp inntil grunnmur, 
monteres grunnmursplast, 4” drensrør, fylle 
opp med singel slik at det heller fra bygningen

• Utvendig kledning og vinduer: Demontere utv. 
Kledning og vinduer, utforing (50 med mer) til 
15 cm isolasjon. 15 cm isolasjon, 9 med mer 
GU gipspl., ligg kledning, listverk, foringer 
innv på vinduer, stillas, opprydding.

• Kostnader hovedhus: 
§ Utvendig drenering, 35 m a kr 800 28.000
§ Utskifting av 25 vinduer og 
 2 utvendige dører. Inkl.

foringer og listverk. 100.000
§ Utforing, isolasjon, kledning, 
 listverk, stillas 180 m2 a kr 300 54.000
§ Nytt bad i kjeller. Fliser på gulv 
 og vegg, tidsmessig

armaturer, dusjkabinett 45.000
§ Skifting av avløpsrør (spoil). Bør 
 skiftes innvendig i bygningen før 
 det innredes i kjeller 10.000
§ Sikring av septikstank 3.000
§ Tak over vinterhage bør skiftest, 
 fare for lekkasje 5.000
§ Demontering/montering av tak-
 tekking ca 10 m2 a kr 500 5.000

• Totalt på hovedbygning 245.000

• Kostnader naust: 
§ Utskifting av takbjelker i 1. etg. rs.  10.000
§ Ny 2 fløya dør i 1. etg. 6.000
§ Ny kjøkken innredning rs. 30.000
§ Gjenstående “finish arbeider” rs. 10.000

• Naust totalt 56.000

Total begge hus kr 301.000 + 24% moms = 
kr 373.240.

(Red.s kommentar: Beløpet er basert på 
utført arbeid ved fagpersonell.)

4) Tilsynsrapport 05.03.2004 (NGIB Førebyggjande 
avdeling, Isdalstø):

• Avvik 1 (dokumentasjon av bygget): Eigar 
har ikkje dokumentert at bygget er riktig 
bygd, utstyrt og helde vedlike i samsvar med 
gjeldande lover og forskrifter om førebygging 
av brann.

• Avvik 2 (bygget): Eigar har ikkje sytt for at 
brannobjektet er bygd, utstyrt og held vedlike 
i samsvar med gjeldande lover og forskrifter 
om brann.

• Avvik 4 (kontroll, ettersyn og vedlikehald): 
Eigar har ikkje sytt for at kvalifisert personell 
tek jamleg kontroll, ettersyn og vedlikehald 
av installasjonar, utstyr, konstruksjonar m.v., 
for å hindre teknisk forfall som kan redusere 
branntryggleiken.

• Avvik 6 (brannvernleiar): Det er ikkje utpeika 
brannvernleiar ved bygget.

• Avvik 7 (brannøving): Det er ikkje 
dokumentert eller gjennomført brannøving og 
brannopplæring som står i forhold til risikoen 
i objektet.

• Avvik 8 (instruksar): Verksemd/brukar har 
ikkje utarbeide eller sett i verk ordensreglar og 
instruksar som regulerer brannførebyggjande 
og bekjempande tiltak. Det er ikkje utarbeida 
rednings- og beredskapsplan.

• Avvik 9 (unormal verksemd): Verksemd/
brukar har ikkje gjennomført/dokumentert 
ekstraordinære tiltak for å hindre at risikoen 
aukar.

• Avvik 10 (vaktordning): Det er ikkje 
tilfredsstillande vaktordning.

(Red.s anmerkning: Det forelå ikke noe tekst til 
”Avvik 3” og ”Avvik 5”)

Oppsummering: Ved oppsummeringsmøtet vart 
dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig 
om at eigar og brukar finn løysningar for å utbetre 
de feil og manglar som er angitt i rapporten, 
og etablere/held vedlike rutiner i samsvar med 
Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskriften, 
som til ei kvar tid vil sikre tilfredsstillande 
branntryggleik. 
Vidare gjer ein merksam på at dette brannsynet er 
ein systemrevisjon, og at nemnde feil og manglar 
ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet 
si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt 
og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover 
og forskrifter, om førebygging av brann. Hmf. 
FOBTOT §2-1.
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5) Brannteknisk statusrapport 03.06.2004 
 (Rambøll)

1. ORIENTERING

Hovedhuset
 Eiendommen ligger på Veland i Lindås kommune, 

ca. 35 km. fra Knarvik.
Det er ikke kjørevei frem til huset. Avstand ca.50 
m. fra vei og ca. det samme til sjø.
Hovedhuset er en to-etasjes trebygning med kjeller.  
Grunnmur av murt gråstein.
Alle bærende- og ikke bærende  konstruksjoner er 
uten noen brannklasse.
Taket er i vanlig sperrkonstruksjon  -  uten 
isolasjon
Byggeår: 1948. På denne tid var det ikke 
bygningskommune der ute, og bygget er 
således ikke byggeanmeldt. Opprinnelig bruk 
var som rekreasjonshjem, bygd med midler fra 
Danskehjelpen etter 2. verdenskrig. Dagens bruk 
er som Turisthytte etter brannlovens § 13. Etter 
Teknisk byggeforskrift fra 1997, vil bygget være i : 
Risikoklasse  6. Brannklasse : 1
Det er ingen ansatte på bygget
Det er mer enn 8,0 m. til nærmeste bygning.
Grunnflate 1. etasje = 75 m²
1. etasje inneholder : stue og kjøkken
2. etasje inneholder : 4 soverom med til sammen 
17 senger.
Kjeller inneholder: bad, badstue og boder.
Det er en åpen innvendig tretrapp som forbinder 
etasjene. 
Brannvarsling for hørselshemmede er ikke 
ivaretatt.

Naustet
Naustet har en grunnflate på  57 m². I under-etasje 
er det  vanlig naust, mens 1. etasje er innredet 
som leilighet. Vegger i naustet er murt gråstein. 
Etasjeskiller er et uisolert bjelkelag. Taket er også 
uisolert, tekket med skifer. Brannvarsling for 
hørselhemmede er ikke ivaretatt.

2. BRANNTEKNISK

2.1 Brannvarsling
Hovedhuset hadde i dag i 1 stk. røykvarsler i 
spisestue, og 1 stk. i gang i 2. etasje. Disse var 
ikke seriekoblet. Ingen ekstra tiltak for varsling av 
tunghørte- og døve gjester.

2.2 Slokkemuligheter
Det var utplassert 2 stk. 6 kg. pulverapparater i 
gang, 1. og 2.etasje.

2.3  Bygningstekniske forhold
       Det var ingen oppdeling i brannceller, verken i 
 kjeller, 1. eller 2. etasje. Ingen konstruksjoner 
 holdt forskriftenes krav.
2.4 Dører
       Det var tynne trefyllingsdører på hele huset -  
 og ingen klassifiserte.

2.5  Rømningsmuligheter
      Rømningsforholdene er tilfredstillende. Det er 
 mindre enn 5,0m. til terreng fra vindu. 

Åpningsmålene på vindu holder kravene.
2.6 Merking
      Det var ingen merking av utganger eller 

slokkemateriell.
2.7 Orden, Ryddighet
    Det var ingen merknader på orden.
2.8 Branntetting
    Det var ingen form for branntetting
2.9 Tekniske rom
      Der var ingen tekniske rom i huset.

3. TILTAK    
 

Forskrift om Brannforebyggende Tiltak og Brannsyn §2-
1 lyder :
Eier av ethvert brannobjket skal sørge for at dette er 
bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter om forebygging av brann.
Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt 
når tekniske kravgitt i eller i medhold av gjeldende Plan- 
og Bygningslov er oppfylt.
Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i 
henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som 
forutsatt i tillatelse etter Plan- og Bygningslovens §93.
Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraders til 
samme nivå som for nyere bygninger så langt dette 
kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk 
forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved 
bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak 
eller ved en kombinasjon av slike.

Krav etter Teknisk forskrift 1997 er :
Bærende hovedsystem: R 30 (B30)
Sekundære bærende bygningsdeler, 
etasjeskillere : R 30 (B30)
Branncellebegrensende konstruksjoner : EI 30 (B30)
Angivelsen i parantes er en tidligere betegnelse.

Forklaring : Det bærende hovedsystem er : 
takkonstruksjon og yttervegger. Sekundære er : 
Bjelkelaget. Branncellebegrensende er :  Vegger mellom 
soverom og veggene mellom rom og trappegang.
En  vanlig  4” isolert yttervegg er for eksempel B30, og 
et isolert bjelkelag det samme.
Innvendige vegger må være fylt med steinull og ha 
gipsplater på begge sider for å kunne oppfylle kravet.
Likeledes må underside av himling i 2.etasje være kledd 
med gipsplater og isolert med steinull.
Da oppgradering til gjeldende forskrift skal skje innenfor 
en teknisk – og økonomisk forsvarlig ramme, vil vi 
anbefale følgende tiltak :
Det er to forhold som skal taes i betraktning ved 
eventuell brannforebygging : 
• Liv og helse, Personsikkerhet
• Verdisikring.

Således er det vel ingen tvil om at,  ved dette prosjektet  
-  må et branntilløp bli tidlig varslet  - slik at alle, uansett 
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handicap, kan komme seg i sikkerhet i god tid  -  før 
brannen utvikler seg  -  og gjør rømming umulig.
Et automatisk brannalarmanlegg er den beste garanti for 
at   personsikkerheten er ivaretatt.
Det settes da opp en sentral i hovedhuset, og et 
parallelltablå i naustleiligheten. På parallelltablået kan 
én se hvor der er detektert brann, men ringeklokker 
kan ikke nullstilles fra dette. Videre settes opp 
røykdetektorer, klokker og blinklamper.
Vibrerende varsling  under hodeputen har på anlegg i 
Bergen vært levert av Hjelpemidelsentralen , men om 
slikt skaffes til et feriested av Lindås kommune vet jeg 
ikke.
Bygningsmessig så er det viktigste å redusere og sinke 
brannspredningen, slik at slokkeinnsats kan utføres av 
det kommunale brannvesen.

Følgende bygningsmessige tiltak anbefales utført :
1.  Installere et automatisk brannalarmanlegg
2.  Underkle trappen, fra kjeller til loft , med gipsplater.
3.  Skifte dørene mot soverom til klassifiserte EI 30-
dører, eventuelt 
     samme behandling som i punkt. 3
4.  Behandle alle vegger og himling i trappegang, både 
1. og 2. etasje med brannhemmende maling eller lakk.  
Malingen/lakken vil ved varmepåvirkning svelle ut 2 
– 3cm. som gir et ”skall” som hindrer gjennombrenning i 
bortimot  20 – 30 minutter. 
5.  Montere 1”  25 l.m. brannslange, tilkoblet 5/4” 
vanninntak.
6.  Montere rømningstige på nord-vest veggen.

4. KALKYLE

4.1 Brannalarmanlegg
     
         Sentral, parallelltablå, 4 klokker, 17 stk. detektorer,
            8 stk. blinklamper og forbindelse til naustet vil ha 
        en kalkylepris på ca.           kr. 100 000,-

4.2     Påføring av brannhemmende lakk,
            ca. 550 m²  á   kr. 145           kr.   80 000,-
      
           Denne behandling kan utføres som egeninnsats,
           og kostnaden vil nok nærme seg det halve.

4.3 Rømningsstige           kr.      5 000,-

4.4       Brannslangeskap           kr.    10 000,-

4.5 Diverse  uforutsett          kr.    15 000,-   
   
      Sum entreprenørkostnad,.                 kr.  210 000,-

Prosjektadministrativ bistand         kr.    25 000,-

Sum, ekskl.m.v.a.          kr.  235 000,-

Bergen, 03.06.2004
Knut Willie Jacobsen

        (Med moms tilsvarer det kr 291.400. Red.)

Medlemsmøte torsdag 30. september kl. 19.00

Sak: Feriehjemmet Risperlen

På ekstraordinært årsmøte 24. juni 2004 ble det oppnevnt en komite som skal vurdere hva som skal gjøres med 
feriehjemmet. På medlemsmøtet skal de redegjøre for det de har kommet fram til. 

Komiteen består av Anne Folland, Arvid Støyva og Øystein Ådnanes.

VELKOMMEN.



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 30. sept.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

September:
01. on:Dramagruppen kl. 18-20.
02. to: Temakveld kl. 19: Førstehjelp.
03. fr:  Kulturstyret har filmkveld på stor-

skjerm i kjellerlokalene kl. 19.
03. fr:  Misjonsforeningen har møte hos 

Astrid Tokle, Vågslia 70 i Åsane 
kl. 19.

05. sø: Foreldrelagets søndagstur
07. ti: Trim for eldre kl. 11.
07. ti: Senterstyret har styremøte.
08. on: Døves Dag komiteen har møte
08. on:Dramagruppen kl. 18-20.
09. to: Temakveld kl. 19.
13. ma: Døvehistorielaget har møte kl. 

18.30
14. ti: Pensjonisttreff kl. 11
14. ti: Jubileumskomiteen har møte.
15. on:Dramagruppen kl. 18-20.
16. to: Temakveld kl. 19. Infomøte om 

Døves Dag-arrangementer.
21. ti: Trim for eldre kl. 11.
23. to: Åpen dag på Hjelpemiddelsen-

tralen
23. to: Kl. 19:00: Vitsetime i døvesente-

ret
          Budstikken nr 8 kommer ut.
25. lø: Døves Dag-arrangementer 
          - Torgalmenningen
26. sø: Internasjonal Døves Dag 
          - døvegudstjeneste i restauranten 

på Fløien kl. 11.30
28. ti:  Pensjonisttreff kl. 11
29. on:Dramagruppen kl. 18-20.
30. to: Frikveld.

Oktober:
03. sø: Foreldrelagets søndagstur
05. ti:  Trim for eldre kl. 11.
06. on:Dramagruppen kl. 18-20.
07. to: Temakveld kl. 19. TMFOK - gamle 

vs nye tmfok.

STOLER til salgs!
100 nye stoler er på plass i storsalen! 
Nå er vi klar for å selge de gamle 
stolene. De koster kr 50 pr. stk. Noen 
har allerede kjøpt noen stoler, og vi 
har noen på bestillingslisten. Er du 
interessert i de gamle stolene, kan du 
ta kontakt med daglig leder innen 1. 
oktober. Vi har ikke lyst til å lagre 
stolene for lenge. 

MIDDAG
Som tidligere meddelt, blir det 
ingen middagsservering i døve-
senteret om torsdagene. 

MEN det blir fortsatt middag 
i forbindelse med pensjonist-
treff annenhver tirsdag, som 
tidligere.

LANDSMØTE OG 
JUBILEUM 2005
I forrige nummer hadde vi på-
meldingsskjema i Budstikken. 
Det gjelder landsmøte 19.-23. 
mai med båttur til Newcastle og 
to overnattinger på hotellet der. 
Til tross for at skjemaet bare var 
trykket i Budstikken, og lagt ut på 
Internett, har det allerede kommet 
15 påmeldinger fra enkeltperso-
ner utenfor Hordaland fylke. 

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?

Døves Dag i fjor

Døvetolkene Mette Flatnes og Christina Kryvi og to andre døvetolker var til disposisjon 
som tolk mellom døve og hørende på Torgalmenningen i forbindelse med Døves Dag i fjor. 
I år blir det flere tolker! 
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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
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«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
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BUDSTIKKEN
Rådgivningskontor for hørsels-

hemmede og døvblinde

blir åpnet i 2005! 

Bildet over er tatt i det øyeblikket vedtaket 
ble fattet, da ingen stemte imot innstillin-
gen (se side 2). Til høyre ser vi glade fjes 
(og vitner til vedtaket). Foto: RA.
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Det føles veldig godt… Jeg er ikke født optimist. For å slippe 
å bli veldig skuffet, synes jeg alltid det er best ”å håpe det 
beste, men være forberedt på det verste”. Selv om det var 
så mange positive signaler vi hadde fått den siste tiden, var 
jeg derfor forberedt på at forslaget kunne bli nedstemt i det 
gamle Bergen rådhus 18. oktober. Jeg har jo vært veldig klar 
over at Bergen kommune for tiden har så dårlig råd at det 
ikke er penger til noe nytt. Bystyret må skjære ned overalt. 

Og så opplevde vi at saken ble vedtatt av et enstemmig 
bystyre, uten debatt! Det virker faktisk utrolig!!!

Dette er resultat av et veldig godt samarbeid mellom alle 
som arbeider for/med hørselshemmede i Bergens-området. 
Det ble ordentlig fart i saken da vi fikk prosjektmidler fra 
Helse og Rehabilitering gjennom Norges Døveforbund, et-
ter søknad fra Bergen Døvesenter. Jeg tror det er veldig få 
prosjekter som på så kort tid har klart å få gjennomført en 
så stor/viktig sak.

Men nå skal vi altså huske at det er samarbeidet som er 
den store vinneren, og som har vunnet saken for de hørsels-
hemmede og nettverket vårt. Jeg har opplevd samarbeidet 
som utrolig positivt. Vi må huske på at arbeidsgruppen og 
referansegruppen besto av mange som har sine spesielle 
hjertesaker, men det har vi merket lite til. Her har alle gjort 
en innsats for å komme i mål for en felles sak. Slike opp-
levelser er dessverre sjeldne, men altså ikke umulige. Kan 
vi overføre dette til andre saker? Personlig skulle jeg ønske 
at arbeidsgruppen vi har hatt, og som nå er oppløst, kunne 
fortsette med andre saker, andre prosjekter…

Rådgivningskontoret er ikke opprettet ennå. Det gjenstår 
å avgjøre hvor kontoret skal være. Der har vi sterke me-

ninger om at det skal ligge sentralt, på et lett tilgjengelig 
sted. Men det er kommunen som bestemmer, for dette blir 
et kommunalt kontor.

Så skal det ansettes daglig leder. Arbeidsgruppen har al-
lerede satt opp klare ønsker om hva slags kompetanse vi 
ønsker. Annonse for stillingen er så godt som klar. Men også 
her er det kommunen som avgjør hvem som skal ansettes. 
Vi kan bare komme med våre ønsker.

Det viktigste for oss nå, er at vi kan få et effektivt kontor, 
og at vi slipper å vente lenge. Så kan vi senere jobbe med å 
få innflytelse på den videre utviklingen. I starten blir det en 
stilling i tillegg til vår sykepleier, altså bare en ny stilling i 
tillegg til den vi har. Arbeidsgruppen mente at vi måtte starte 
med tre stillinger, men vi får to – så får vi presse på slik at 
det snart blir tre. Går det slik som vi håper, vil staben bli 
økt til 4-5 i løpet av noen år.

Og det skal være et lavterskel-tilbud. Det vil si at vi skal 
slippe å først gå et annet sted for å bli henvist til rådgivnings-
kontoret, og vi skal slippe å bestille time. Prinsippet er at 
vi skal kunne dra rett dit når vi trenger det, møte folk som 
kan kommunisere med oss og gi skikkelige råd og hjelp… 
Men det kan nok bli litt komplisert så lenge det er bare to 
ansatte.

Alt er vanskelig i begynnelsen. Det vil sikkert gå bedre og 
bedre. Nå blir det spennende å følge med. Hvor blir kontoret 
opprettet? Hvem blir ansatt der? Når blir kontoret åpnet (2. 
januar?)

Rådgivningskontoret kommer i året 2005 (i Bergen Døve-
senters 125 års jubileumsår). Takk til alle som har bidratt til 
et vellykket resultat!             Thorbjørn Johan S.

Rådgivningskontor 
- og så skal alle være glade…

Thorbjørn Johan Sander og Birger Johnsen og deltakerne på dagsseminar på Bergen Airport Hotel 17. mars 2003

Arbeidsgruppens møte i døvesenteret 12. september 2003. Møte på Scandic Hotel Bergen Airport 2. oktober 2003
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TRIM PÅ HUNSTAD SKOLE
Det er nå endelig i orden med å bruke gymnastikksalen på 
Hunstad skole hver mandag fra kl. 18.00 til 21.00.

A-laget i fotball har trening fra kl. 18 til 19.30 og OldBoys 
fra kl. 19.30 til 21.00.

Ønsker alle som har behov for å komme seg ut og trimme 
velkommen. Vi deltar sannsynlig med to lag til innendørs-NM 
i Stavanger til vinteren. Hvor blir det av dem som vi kan kalle 
gråsone gubber eller rettere sagt de mellom 35 og 45 år? 
Dere må ikke bare gi opp. Vi har behov for å komme sammen 
og ha det gøy en gang i uka.          Arne Nesse.

07.10.2004: En hilsen fra Danmark
Som foreningskonsulent for de danske døve-
foreninger må jeg sige at Bergen Døvesenters 
hjemmeside er den som andre døveforeninger i 
Norden må måle sig med eller stræbe efter. En 
ting er at hjemmesiden er velopbygget – andet 
er om hjemmesiden er hele-tiden-opdateført. Det 
er kombinationen af disse 2 faktorer som sætter 
Bergen Døvesenters hjemmeside (www.bgds.no) 
i førerposition.      Klaus Huse, Danmark.

Erik Bye, slik vi husker ham
Vi er nok mange i den eldre generasjonen som husker 
sang- og musikkvelden i Grieghallen søndag 18. mars 1984 
kl. 17, med Erik Bye som programleder. Det var Mannskoret 
LJOM med Victor Sig. Nilsen (nå: Aksdal) i spissen som sto 
bak arrangementet. Victor var disponent på Døves Tryk-
keri AS, og Bergen Døvesenter var med som en del av 
programmet i Grieghallen, med folkedans.

Vi gjengir litt fra Budstikken 22. mars 1984: (…) Toralf 
Ringsø ble intervjuet av Erik Bye, bl.a. om døves forhold 
til musikken. For at publikum skulle få føle vibrasjoner fra 
musikken, ble det ved inngangen delt ut en ballong til hver 
enkelt. Toralf og Erik oppfordret publikum til å blåse opp 
ballongene og holde dem med hendene for å prøve å føle 
musikkens vibrasjoner. (…) Erik Bye hadde for øvrig det 
gøy med den yngste av de fire døvetolkene som var der: 
Solveig Pedersen (nå: Breivik). Han spurte litt om tegn for 
”båt” og tegn for ”seil”, som Solveig demonstrerte. Disse 
tegnene skulle vi få se mye av denne kvelden, sa han, og 
han brukte dem av og til selv! Enten Erik Bye snakket fort 
eller langsomt, døvetolkene hengte godt med, og det kunne 
nok Erik Bye selv se: Når han var ferdig med en setning, 
snudde han raskt og så på døvetolken for å se hvor langt 
etter ham tolken var. Men døvetolken var ferdig sekundet 
etter! Imponerende, syntes han. (…)

Kulturstyret inviterer til Juleball
i Bergen Døvesenter 11. desember kl 20.00 til 02.00. 
Inngang kr 200 for medlemmer og kr 300 for ikkje 
medlemmer. Aldersgrense 20 år. Det vert koldtbord og 
velkomstdrink, musikk og dans og underholdning. 

OBS ! Pent antrekk. Påmelding innan 2. desember til 
kulturleiar Kjetil Høgestøl, e-post: kjetil.hogestol@hjem
me.no.eller sms 481 14 140.

Dataparty 5.-7. november
Kulturstyret minner om datapartyet 5. til 7. november. 
Hittil er det 5 ungdomrer påmeldt. Vi minner om fristen 
som er mandag 30. oktober !. Deltakeravgift kr 100. 
Påmelding til kulturleiar Kjetil Høgestøl på e-post: 
kjetil.hogestol@hjemme.no.eller sms 481 14 140.

Pepperkakebaking 11. nov.
kl 18.00 i Døvesenteret. Bli med oss å bake pepperka-
kehus ifm pepperkakebyen på Galleriet ! Vi leverer pep-
perkakehusene våre til Galleriet lørdag 13. november. 
Ta kontakt med kulturleiar Kjetil Høgestøl på e-post: 
kjetil.hogestol@hjemme.no.eller sms 481 14 140.

Cupfinalen på storskjerm
Cupfinalefest på Døvesenteret. Har du ikkje billett til cupfi-
nalem mellom Brann og Lyn? Frykt ikke, vi viser cupfinalen 
på storskjerm. Enkel servering av kaffe/te, brus, kaker, pølser. 
Underholdning i pausen.) Heia Brann!

Tegnspråkcafe
Døvetolkstudenter har tegnspråkcafe i sentrum an-
nenhver onsdag kl. 19.00. Onsdag 13. oktober var det 
ca 30 døve som var med.  Neste treff er onsdag 27. okt. 
på ERA på Xhibition (gamle postkontor i sentrum), 
onsdag 10. nov., onsdag 24. nov.  Følg med på tekst-tv og 
på hjemmesiden!

17. mai-prosesjon
Vi har sendt søknad til 17. mai-komiteen om å få delta i ho-
vedprosesjonen 17. mai 2005. 

1) Fremst i vår gruppe skal en bære en fane med døvesen-
terets jubileumslogo. 

2) Etter det tenker vi oss at våre medlemmer går i bunad, 
som viser spredning av hvor de kommer fra (hele landet) 

3) Dernest tenker vi oss “åpen tegnspråkkurs” langs 17. 
mai-ruten. Kanskje kan vi gjøre det på den måten at to og 
to går sammen. Den ene bærer et skilt som viser et ord, for 
eksempel “Mai”, mens den andre demonstrerer tegnet for 
“mai”. Publikum får lære noen tegn den dagen! Den fremste 
kan kanskje starte med “Gratulerer med dagen!” på tegnspråk. 
Aktuelle ord kan blant annet være: “17. mai”, “Prosesjon”, 
“Ordfører”, “Musikk”, “Skolemusikk”, “Gøy”, “Fest”, “Tivoli” 
og lignende som passer til 17. mai. 

4) Vi tenker også, hvis det lar seg gjøre, å leie en lastebil der 
vi kan opptre med noe morsomt på lasteplanet.
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Nye medlemmer:
Åse Blomsø
Cathrine Sivertsen
Frode Osnes
Paal N. Kjellid
Molly Kjellid

Hittil i år: 
21 nye medlemmer.
3 skriftlige utmeldinger

T-skjorter med enhåndsalfabet
til salgs i døvesenteret!

Kr 100 pr. stk. I størrelse S, M, L og XL. 
Farge: Marineblå eller hvit! Ta kontakt 
med daglig leder på kontoret.

Lutefisk –fest
Døve venner av Lutefisken

arrangerer fest på Døvesenteret
lørdag 27. november kl. 19.00

Meny: Lutefisk med tilbehør. Deilig 
kake med kaffe. Mineralvann

til maten er inkludert.
Vi møtes opp til en liten

samling i hallen over en kopp gløgg 
før vi går til bords.

Pris kr. 200.- medl. BDS
300.- ikke medl.

Påmelding innen 10. november til
Arne Nesse 476 34 324 

(arne.nesse@statped.no)
Erling Jacobsen 970 43 713 

(erljac@c2i.net)
Eller på oppslag i døvesenteret

Hilsen Lutefiskens venner

På medlemsmøtet 21. oktober ba daglig 
leder om ordet. Han viste til at enkelte 
- også på scenen den selvsamme dagen 
- sa: "Styret skulle først spørre medlem-
mene om feriehjemmet skulle selges!"

Men styret hadd aldri vedtatt eller 
sagt at feriehjemmet skulle selges. Daglig 
leder mente det var nødvendig å orien-
tere hvordan saken hadde utviklet seg 
siden i fjor sommer. Man diskuterte da 
om å markedsføre feriehjemmet som et 
fantastisk sted som folk kan leie. Men for 
at man skal kunne leie ut, kreves det at 
bygningen er i tilfredsstillende stand og 
at brannsikkerhetsreglene blir fulgt. 

Sommeren 2003 ble feriehjemmet 
besøk av en branninspektør på Lindås, 
og det ble utarbeidet en uformell rap-
port. Den fortalte at noe måtte gjøres. 
Det var også mer som måtte ordnes, 
blant annet dusjrommet o.a. Utpå høs-
ten kom det tekefals fra Egil Bjørkelid, 
Stavanger, som var på Risperlen som-
meren 2003. Han har godt kjennskap 
til regler om sikring osv., og jobber hos 
Statsbygg. Han påpekte en del ting som 
måtte ordnes. Men kanskje det var mer 
som burde vedlikeholdes før man for 
alvor satset på utleie. En takstmann ble 
bedt om å utarbeide tilstandsrapport + 
kostnadsoversikt. Det ville være greit å 
ha noen tall å forholde seg til. 

Med disse opplysningene på plass  
diskuterte eiendomsstyret i januar 
2004 det videre arbeidet. Det var 
delte meninger der. Det kom fram til 
3 alternativer: 1) Selge feriehjemmet. 
2) Ta opp lån for å pusse opp og gjøre 
nødvendige brannforebyggende tiltak. 
3) Selge Kalfarveien 79. De overlot så 
saken til senterstyret. Også der var det 
delte meninger. Styret bestemte derfor 
å ta dette opp med medlemmene. 

Men allerede før medlemsmøtet 
kom igang 19. februar 2004, var enkelte 
rasende: "Styret har bestemt seg for å 
selge!"

En av dem har sagt at takst- og til-
standsrapport bare betydde en ting: 
Det er for å selge! Det er mulig dette 
spredte seg slik at flere og flere trodde 
på det. Ryktet sa også at det har vært 3 
avstemninger i døvesenteret om ferie-
hjemmet, og at medlemmene hver gang 
stemte for å beholde feriehjemmet. Fak-
tum er at det aldri har vært noen seriøs 
avstemning, kun en prøveavstemning 
torsdag 1. april for å lodde stemningen. 
Man ønsket å vite hva medlemmene 
mente. Og denne prøveavstemningen 
ble gjort uten at det forelå forslag til 
hvordan eventuell oppussing/brannfore-
byggende tiltak skulle finansieres.

På seminaret for tillitsvalgte, som Ber-
gen Døvesenter gjennomførte på Ulvik 
15.-17. oktober 2004, var det en som sa 
at styret har opptrådt åpent og demo-
kratisk hele veien i feriehjemssaken. 

Medlemsmøte 21. oktober
Nå er spørsmålet hva som skjer videre. 
På medlemsmøtet 21. oktober gav en 
komite en orientering om noen punkter 
i brannvernreglene. Blant annet påpekte 
de at man ikke trenger å investere i alt 
på en gang, men at det kan gjøres litt 
etter litt over noen år. Det gjelder 
både brannforebyggende tiltak og opp-
pussing. Komiteen foreslo også at lån på 
50.000 kr fra idrettsfondet og 50.000 
kr fra interessefondet kunne benyt-
tes til feriehjemmet, og at inntekt fra 
basaren høsten 2005 skulle øremerkes 
feriehjemmet.

Mange av møtedeltakerne ønsket svar 
på hvordan tilbakebetaling på lån kunne 

Styret hadde aldri bestemt eller ved-
tatt at feriehjemmet skulle selges

Vi fikk melding 21. okt. - av de som var der 17 okt - om at et par tre var i ferd med å falle mot 
hovedhuset på Risperlen. Toralf, Rune, Dag og Berit dro derfor dit lørdag 23. okt. Da hadde 
trærne falt ned (18 eller 19 okt). Det gikk bra. Tilsammen 6 trær har de saget ned.

finansieres. Det var også noen som 
spurte om besøket ville ta seg opp etter 
at all kostbar investering er gjennomført. 
Nils J. Bjørø hadde det siste ordet, og 
han sa: "Tiden har forandret seg. Kanskje 
det er en ide at de som er interessert i 
feriehjemmet, kan kjøpe det?"

Debatten går videre blant medlem-
mene. Det er mulig det blir en sak på 
årsmøtet, og da kanskje med avgjørende 
utfall. Om døvesenteret har økonomisk 
muligheter til å holde liv i feriehjemmet 
eller ikke, blir kanskje avgjørende. 
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Hvem sa hva (7)
”Vet du at du har hender som 
kan hjelpe meg så jeg kan se 
hva du sier?”

Mary Jane Rhodes & T. Daniel Robbins, 
USA. (Ukjent årstall.)

Kontoret
7.-15. nov. er daglig leder på Mada-
gaskar, men kontoret skal være åpent 
hver dag, eventuelt vikarierer Gunn 
Kristin Selstad og Sunniva Lyngtun. 
(Thora Gåsland er foreløpig sykmeldt.)

Jeg var på besøk hos Frode 
og Bente Bjånesøy i som-
mer og ble imponert over
Bentes nye hverdag som møbel-
tapetser.

Ser hun er meget dyktig i dette nye 
faget selv om det ikke er så lenge
siden hun startet opp med det og 
har mange kunder i ordrelisten i
nærmiljøet på Austevoll.

Hvis det er noen som trenger å for-
nye gamle møbler så er det bare å ta
kontakt med henne.

Bente fikk støtte fra SND (sta-
tens nærings- og distriktsfond)
Dette høres positiv ut at en kan få 
støtte i etableringsfasen,så døve som
ønsker å starte noe kan lære noe 
av henne.

Bente sin e-post:
bente.mobel@lysglimt.net 
eller bentebja@lysglimt.net

Arne Nesse

Dette året er blitt et økonomisk hodepine 
for døvesenteret. 

1) Førtidspensjon og alderspensjon
Da Bergen Døvesenter undertegnet 
overenskomst mellom døvesenteret og 
Fagforbundet (LO) i 1996, var man ikke 
oppmerksom på hvilke forpliktelser som 
fulgte med. I avtalens kap. 2 (Pensjonsfor-
hold), punkt 2.1 Tjenestepensjon lød det 
følgende: ”Fra 01.01.97 skal alle arbeids-
givere ha opprettet pensjonsordning for 
sine tilsatte, som tilfredstiller følgende 
krav…” og der var mange punkter å 
forholde seg til. Døvesenteret har også 
forpliktet seg ved underskrift i 1998 og 
2002, men det ble ikke gjennomført noen 
tjenestepensjonsordning før Fagforbundet 
gjorde oss oppmerksom på det. Bakgrun-
nen var at vår hyggelig dame på kontoret, 
Thora Gåsland, ville undersøke sine øko-
nomiske forhold hvis hun skulle vurdere 
å førtidspensjonere seg. Hun ba fagfor-
bundet hjelpe henne med utregninger, og 
manglende gjennomføring av avtalen kom 
for dagen.

Det var ikke Thora sin feil at døvesen-
teret ikke fulgte opp sine forpliktelser 
fra og med 1997. Styret måtte beklage 
arbeidsuhellet. Dette er nå rettet opp, og 
døvesenteret skal i løpet av høsten over-
føre kr 157.650 til et forsikringsselskap. 
Da har Thora både førtidspensjon og al-
derspensjon. Thora har nettopp fylt 62 år 
og kan slutte hvis hun ønsker det. 

2) Konto til 
”Bergen Døveforening”
Forrige daglig leder (Helge Herland) fikk 
på oppdrag av styret å rydde opp i døve-
senterets mange kontoer, og samle dem 
sammen til noen få. Det var vel ca 20 ulike 
konti som tilhørte døvesenteret. Disse ble 
samlet sammen og det endte med at døve-
senteret hadde 4 kontoer til slutt. 

Men i fjor dukket det opp et par konto 
til adressert til ”Bergen Døveforening, Kal-
farveien 77, 5018 Bergen”. Alt tydet på at 
begge tilhørte døvesenteret. Konto-opp-
ryddingen kunne fortsette litt til. Dette 
ble tatt med i balansebudsjettet, og likeså 
i årsregnskapet for 2004 med en inntekt 
på kr 80.000. I juli 2004 ble det oppdaget 
at den ene kontoen med størst beløp til-
hørte Foreningen Norges Døvblinde! Med 
denne avklaringen ble vi nødt til å endre 
noe på planene for 2004. 

3) Forsikringspremie på Døves hus
If forsikring oppdaget at det var feil i 
forsikringsavtalen vi hadde inngått med 
dem for noen år siden. De skrev i mars 
2004: ”Det viser seg at denne er lagt inn 
som en privat bolig, mens den skulle ha 
vært lagt inn under næring.” Befaring ble 

foretatt i juni. If mente at riktig betegnelse 
på huset er ”forsamlingshus” i forhold til 
bruken som dette vurderes etter. Dette 
har dessverre en høyere premie enn privat 
villaeierforsikring. Årspremien øket fra ca 
kr 29.000 til ca kr 50.000, dvs en økning 
på ca kr 20.000. Det er naturligvis riktig, 
og viktig. Men en tankekors er jo at det 
er mer enn vi har maktet å tjene på en 
stor basar-dag (41.000 klarte vi å få inn en 
søndag i november 2003.) 

4) Ekstrautlegg brannteknisk 
gjennomgang
Etter medlemsmøtet 1. april 2004 ble man 
enig om å innhente anbud på brannteknisk 
gjennomgang av feriehjemmet Risperlen. 
Firmaet Rambøll fikk oppdraget og vi 
betalte dem kr 18.000.

5) Varmtvannsbeholder 
– vannmåler
I 2004 har det vært noen uventede over-
raskelser. Varmtvannsbeholderne sluttet å 
virke, og vi måtte skaffe en ny med en gang, 
av hensyn til utleie av festlokaler neste dag. 
Det kom på ca kr 10.000 inkl. arbeider. 
Og kommunen påla oss å få installert 
vannmåler i huset. Det ble gjort i august 
og regningen kom på ca kr 8.000. Ellers 
har det vært en rekke små overraskelser, 
der det meste gikk på vedlikehold.

Konsekvensene av ekstrautlegg førte til 
at styret i Bergen Døvesenter vedtok å 
ta opp ekstra lån på eksisterende lån i 
Den norske Bank. Lånet er nå øket fra kr 
168.000 til kr 468.000.

Det er for øvrig mye som MÅ gjøres 
med huset. Det er stygge lekkasjer ved 
terrassen og regnvannet drypper inn på 
diskoteket. Gulvet på diskoteket er delvis 
skadet pga det, men kan ikke repareres før 
lekkasjen er tettet, noe som til sammen vil 
komme på ca kr 90.000-100.000.

Og så fant man rådeskade flere steder 
rundt huset. De kanskje verste (fasade-
kledning) rundt hele husets utside (tre-
plater ca 1 meter høye i rekker, som må 
skiftes ut med nye) kan kjøpes for ca kr 
22.000 (må spesiallages). Utvendig maling 
haster det ikke med, men det er nødvendig 
å sette av midler til det i nær framtid (ca 
kr 500.000). Øvrige vedlikehold i huset 
står fortsatt på arbeidsslisten til eien-
domsstyret. Samlet beløper de seg opp 
til nærmere en million kroner. Det er 
økonomien som bestemmer når og hva 
som skal prioriteres.

Vi har sendt e-post til ulike partiers by-
styregrupper i forbindelse med behandling 
av bybudsjettet 2005 der vi ba om ekstra-
bevilgning i forbindelse med vedlikehold 
av huset og jubileumsaktivietetene i 2005.  

Vi håper at våre politikere vil mene at vår 
sak er viktig og at de sammen vil finne en 
løsning her.

2004: Et økonomisk u-år for døvesenteret

Bente Bjånesøy 
som Møbeltapetser
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Bergen Døvesenter innbyr til

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

Vi markerer starten på
døvesenterets 125 års jubileumsår 2005

Velkomstdrink: Cider og musserende vin

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

blandes.

Meny:
Pinnekjøtt med kålrabistappe, pinnekraft og poteter

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

Kaffe

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

Kl. 00:30: Bergen Døvesenters jubileumslogo avdukes.

Programmet avsluttes kl. 02:00.

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

Entre kr 350 pr person

Bindende påmelding innen 15. desember (eller først til mølla)
til Bergen Døvesenter (post@bgds.no eller rune@bgds.no)

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

Nyttårsfest
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www.kvasir.no
Bergen Døvesenter er firmaoppført 
hos Kvasir. Våre sider vil bli blant de 
første som kommer fram på søkesi-
dene hos Kvasir når folk søker etter 
ord som: døve, tegnspråk, utleie osv. 
Vi er spent på om det blir flere søkere 
til tegnspråkkurs, for eksempel.

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 25. nov. 
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

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 42 påmeldinger 
fra enkeltpersoner. I tillegg er 100 
plasser reservert NDF.

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:
29. lø:  Sosialt samvær i kjellerlokalene kl 

19, arr. kulturstyret.
30. lø:  Idrettsklubben har Vestlandscup i 

bowling, og årsfest i storsalen.

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

søndag kl. 14)
           Cupfinale Lyn-Brann på storskjerm 

i døvesenteret!
06. lø:  Foreldrelaget (H.F.H.) på Vannkanten 

kl 12 + pizza kl 15
09. ti:   Pensjonisttreff kl. 11
11. to:  Filmkveld for barn kl. 19.
13. lø - 14. sø: Speiderhelg.
14. sø:  Basar i storsalen kl. 16 v/Døves 

Menighet
16. ti:   Trim for eldre kl. 11.
           Døvehistorielaget har møte kl. 12
17. on: Møte i Samarbeidsforum kl. 18.30
18. to:  Temakveld kl. 19. Hørende barn av 

døve foreldre
23. ti:   Pensjonisttreff kl. 11
23. ti:   Senterstyret har styremøte.
25. to:  Temakveld kl. 19.
26. fr:   Ungdomsråd har teater/dramakveld 

i døvekirken kl. 19
27. lø:  Foreldrelaget (H.F.H.) arr. Hunstad 

cup i bowling på Tertnes-hallen.
           Lutefiskenes venner har julebord i 

storsalen kl 19.
28. sø:  Ungdomsråd har Ung Messe i døve-

kirken kl. 16
30. ti:   Trim for eldre kl. 11.

Desember:
01. on: Dramagruppen kl. 18-20.
02. to:  Presentasjon av døvetolkstudentene 

kl. 19.
03. fr:   Døves kvinneklubb kl. 19 i kjellerlo-

kalene.
06. ma: Døvehistorielaget har møte kl. 12
07. ti:   Pensjonistgruppen har julebord ute
07. ti:   Senterstyret har styremøte.
08. on: Dramagruppen kl. 18-20.
09. to:  Juleverksted for barn kl 18.
11. lø:  Kulturstyret har Juleball i storsalen
11. lø - 12. sø: Juleverksted for speiderne
12. sø:  Ungdomsråd i døvekirken: Lysmesse 

med Pizza

Ny salgsdisk
Torsdag 21. oktober 2004 kunne døvesenteret ta i bruk den nye salgsdis-
ken. Den har hjul og kan lett flyttes. Sverre Johansen (nr 2 fra venstre) 
har egenhåndig tegnet og laget disken, etter mål i skyvedøråpningen 
mellom kjøkkenet og storsalen. Erling Buanes fjernet skyvedøren. Det 
er blitt bedre plass for Harry, som serverer karbonader, vafler, kaker, 
kaffe o.a. hver torsdag. Det er også egen skuff til pengekasse. Tidligere 
brukte vi vanlig bord som salgsdisk. Senere kan man kanskje bygge opp 
selvbetjeningshylle på denne disken?
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Styret i Bergen Døvesenter
ønsker leserne
en riktig god jul

og et godt jubileumsår i 2005!

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

Ellen Østrem, Sunniva Lyngtun og Rune Anda.

Gledelig jul og godt nytt år!

Ansatte i Bergen Døvesenter
ønsker alle sammen

en gledelig jul
og et godt nytt år!

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

Tolkestudentene på Høgskolen i Bergen:

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

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

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

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

og ideer mottas med takk!)

Spørsmål til tolkestudentene

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

jeg startet på studiet, så jeg vet ikke 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- I dag er det helt annerledes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Jeg har alltid hatt lyst å jobbe med 

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

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

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

En tanke å spinne videre på...?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og ideer mottas med takk!)

Spørsmål til tolkestudentene

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ten.

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

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

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

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

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

fleste former, kanskje mest telemark-
kjøring..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begge Runene styrer den videre planleggingen av disse 
tre arrangementene.

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

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

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

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

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

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

Idrettslaget og Foreldrelaget må samarbeide om å stille 
instruktører.

Idrettslaget vil søke idrettskretsen og andre om økonomiske 
tilskudd.

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

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

Referert av Helge.

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

Ragnar Ziener, 1894  

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

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

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

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

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

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

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

Vennlig hilsen Asle Georg Karlsen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Møtet ble hevet kl. 21.15.
Ref. Rune Anda

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

1997 presenterte han på lerretet. 
Øystein Ådnanes presenterte også noe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi markerer starten på
døvesenterets 125 års jubileumsår 2005

Velkomstdrink: Cider og musserende vin

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

blandes.

Meny:
Pinnekjøtt med kålrabistappe, pinnekraft og poteter

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

Kaffe

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

Kl. 00:30: Bergen Døvesenters jubileumslogo avdukes.

Programmet avsluttes kl. 02:00.

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

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

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

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

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

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

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

Frode Bjånesøys tegninger



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

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

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

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Juletrefest
lørdag 8. januar

Det blir juletrefest for hele familien i 
dø ve sen te ret lørdag 8. januar 2005 kl. 
15.00 - 17.00, med besøk av julenis-
sen! Døves Menighet, Bergen Dø ve -
sen ter og Hordaland for el dre lag for 
hør sels hem me de står sammen om 
ar ran ge men tet. Po li ti korp set skal stå 
for mu sik ken. Kul tur sty ret i døvesen-
teret deltar. Alle, både store og små, 
er hjertelig vel kom men!

Påmelding til Rune Eng, e-post: 
rune.engt@h-f-h.no, sms 958 30 012 
eller daglig leder Rune Anda, e-post: 
post@bgds.no, innen 5. januar 05.

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

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

Jul i Bergen døvekirke
Julaften 24. desember:

kl 13: Juleandakt på Konows senter 
v/ Lars Hana

kl 15: Julegudstjeneste v/ Lars Hana

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

v/ Lars Hana

16. januar kl 11 gudstjeneste
v/ Lars Hana

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

16. februar kl 19: fastegudstjeneste 
v/ Lars Hana

27. februar kl 11: gudstjeneste
v/ Lars Hana

5. februar kl 10 – 16 arrangerer 
diakoniutvalget kurs

i besøkstjeneste
ved diakon Randi Andresen.

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

Velkommen!

Åpen kirke i Bergen døvekirke 
tirsdager kl 10.30 på dager med 

pensjonisttreff. 

Velkommen til
Bergen døvekirkeDesember:

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

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

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

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

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

Januar:
01. lø:  Jubileumslogoen avdukes nyttårsnat-

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

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

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

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

forslag til BDS årsmøte.

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

Årsmøte 2005
Bergen Døvesenter skal ha 

årsmøte
lørdag 12. mars 2005 kl. 11.00.

Tegnspråkkurs
for nybegynnere

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

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