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Bergen Døvesenter ønsker alle
en riktig god jul

og et godt nytt år!
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Døves menighet, Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
står sammen om arrangementet. Politikorpset skal stå for musikken. Inngangsbillett pr. 
voksen kr. 40. Vi ønsker alle, store og små, hjertelig velkommen!

Påmelding kan sendes til Rune Eng, e-post: rune-eng@h-f-h.no, sms 958 30 012 eller 
Kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin Selstad, e-post: gunn@bgds.no, innen 
mandag 2. januar 2006.

Bildet er fra juletrefesten i fjor. Da var det 135 per-
soner i huset!

Nyttårs-aften
lørdag 31. desember 2005 kl. 21
er det åpent i Bergen Døvesenter!

Harry Ellingsen, Tore Birkeland og Egil Johansen blir med 
og skal prøve å skape en fin stemning den siste kvelden 
i døvesenterets jubileumsår!

Entre kr. 50 (denne gangen blir det lik inngangspris både for medlemmer og ikke-medlemmer). 

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer velkommen til å feire det nye året, og 
samtidig avslutte jubileumsåret i døvesenteret! 

Her ser vi Egil Johansen fra nyttårsaften 
i fjor, der han vant en ASVO-fruktkurv 
etter trekning av inngangsbillettene.

Nyttårspuben åpner kl. 21.00. 
Aldersgrense: 20 år. 

Bergen Døvesenter ønsker alle leserne en riktig god jul og et 
godt nytt år, og vil samtidig takke for flotte dager i forbindelse 

med jubileumsarrangementer i 2005!

Velkommen til

Familiejuletrefest
lørdag 7. januar 2006 kl. 15
i Bergen Døvesenter!
 
Som "i alle år" blir det juletrefest for hele 
familien, også denne gangen i døvesente-
ret, Kalfarveien 79, lørdag 7. januar 2006 kl. 
15.00 til 18.00, med besøk av julenissen. 
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Ungdommenes egen hjemmeside
Bergen Døves Ungdomsklubb har opprettet egen hjemmesiden på internett: www.bduk.no! Torsdag 8. desember var 
ungdomsklubbens styre på kontoret vårt og laget de første sidene, som de håper vil falle i smak. Det nåværende styret 
ble opprettet 23. august 2005 etterat klubben har vært lagt på is i noen år. Vi gleder oss til hva ungdommene finner på 
av program og aktiviteter framover for unge hørselshemmede mellom 13 og 26 år.

Internett
Vi har tidligere (Budstikken nr. 8, sept. 2005) opplyst 
at det er masse informasjoner, og ikke minst tekst og 
bilder fra ulike arrangementer, som er lagt ut på vår 
egen hjemmeside: www.bgds.no. 

Vi er selvfølgelig klar over at det er mange, spesi-
elt blant den eldre generasjon, som ikke har internett 
hjemme. Internett er kommet for å bli, og med tiden 
blir det tilgang til internett i alle hjem. Det blir like 
naturlig som radio og TV.

De som ikke har internett, men som gjerne vil bli 
kjent med det, kan komme til døvesenteret i kontorti-
den. Så skal vi gi oss tid til å vise hvordan man finner 
fram og "blar om" på internett.

I vinter/vår har vi planer om å tilby kurs i internett 
på dagtid. Vi håper da at mange vil melde seg på.

Red. 

Sakset fra Ungdomsklubbens hjemmeside:

Hei!
Nå har vi i styret brettet ermene opp og satt i gang med å 
ordne hjemmesiden vår! Vi møttes etter skoletid torsdag 
8.desember.

Alle deltok bortsett fra Lill-Beate (men hun ble limt inn 
på julebildet). Først spiste vi pizza fra Peppes Pizza. Det 
var godt! Etterpå samlet vi oss rundt bordet, og kastet Gunn 
Kristin ut, slik at vi kunne diskutere i fred.

Vi diskuterte 
om hvordan hjem-
mesiden skulle 
være og ble enige 
til slutt.Foreløpig 
kan dere se litt av 
resultatet, og vi 
håper at dere er 
like fornøyde som 
vi er!
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T-skjorter
Nå er snart jubileumsåret over. På kon-
toret har vi T-skjorter med jubileumslogo 
for salg. De har kostet kr 150 pr. stk. og 
vi har solgt mange. Men nå, i årets siste 
måned, er disse på tilbud! Kr 79,- pr. stk. 
Ta kontakt med kontoret!

BASAR
Søndag 13. november hadde døvesenteret basar. Pga stengt 
storsal etter vannlekkasje i døvesenteret, fikk vi låne døve-
kirkens menighetssal. Det kom inn kr 17.550 etter loddsalg 
og salg av årer. Det blir noen utgifter vi ikke er ferdig med 
(bl.a. kjøp av fenalår til et par loddvinnere), men alt i alt 
er vi fornøyd med basaren og det arbeidet som arrange-
mentskomiteen sto for! 

Nå kan du også bestille tolk via SMS!
Det vil fra og med 1. desember 2005 være mulig for hørsels-
hemmede og døvblinde å bestille tolkehjelp via SMS (tekstmel-
ding) til telefonnummer 26626, samt sende e-post bestilling til 
en felles e-postadresse for hvert fylke. SMS melding utformes 
som følger: tolk <fylke> <tekst> og sendes til nummer 26626
Eksempel: “tolk hordaland trenger tolk til legetime onsdag 
7/12 kl 12-13 ved Slettebø legekontor, Slettebøvn 12, gjelder 
allergitest for mitt barn”

Gammelt sms-nummer (977 53 591) vil opprettholdes og 
kan benyttes til tolkebestilling f.eks ved akuttoppdrag.

MAIL: Ny mailadresse til Tolketjenesten i Hordaland: 
tolk.hordaland@trygdeetaten.no. Gammel mailadresse vil 
kunne benyttes i en overgangsperiode.

Opplyst av Tolketjenesten i Hordaland 
v/Kjersti H Ørnhaug, Avdelingsleder

Årsmøte 2006
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte

lørdag 11. mars 2006 kl. 11.00.

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 2005
06. Revidert årsregnskap for 2005

Pause med gratis bevertning

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2007
10. Budsjettforslag 2006, 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

Frist for innlevering av lovforslag: 28. januar 2006.
Frist for innlevering av andre forslag: 18. februar 2006.
Forslagene leveres til styreleder Toralf Ringsø.

Krus med jubileumslogo
Vi har også fine kopper (krus med dø-
vesenterets jubileumslogo påtrykt) på 
kontoret som interesserte kan få kjøpe 
for kr 90 pr. stykke. 

Rådgivningskontor
for hørselshemmede og døvblinde
Vi har tidligere fortalt at Mary-Ann Grønås ble ansatt som 
daglig leder på kommunens rådgivningskontor. Hun har fått 
en arbeidskollega, en konsulent som begynner straks etter 
nyttår: Norunn Kalvenes. Trenger du hjelp til noe, kan du 
besøke kontoret i Teatergaten 41 (rett over svømmehalen) 
mandag-fredag kl. 10-14. Du kan få hjelp til blant annet:

* Dine alminnelige rettigheter som bosatt i Bergen 
kommune (helse- og sosiale tjenester, andre kommunale 
tjenester…)

* Dine rettigheter som hørselshemmet/syns- og hørsels-
hemmet (tekniske hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og 
ledsagertjeneste, arbeid, opplæring, attføring…)

* Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet
* Hjelp til å skrive brev og søknader

Mary-Ann og Norunn ønsker alle leserne en riktig god 
jul, og et godt nytt år!

Medlemsmøte 10. og 17. november
10. nov. diskuterte man hva man skulle gjøre med pengene 
etter salg av feriehjemmet. Det ble mange forslag (se referat 
på hjemmesiden). 17. nov. snakket man om døvesenterets 
framtid (lokaler, formål, kampsaker). Fullstendig referat 
kommer snart på hjemmesiden. Mer om sakene i neste 
nummer av Budstikken. 

CI-likemannsseminar 11.-13. nov.
Med Bergen Døvesenter som arrangør, var ca 30 voksne CI-
brukere både fra HLF og NDF samlet en helg i Stavanger. 
Blant mye annet diskuterte de hvordan de skal organisere 
seg i framtiden. Det ser ut til at de (alle?) mener at HLF har 
mer å tilby voksne CI-brukere enn NDF, så det er mulig at 
en organisasjonstilknytning skjer den veien. 

CI-gruppen har ca 75 medlemmer fra hele landet, 
derav over 40 bare fra Vestlandet. På listen vi finner i 
www.cipaa.net ser vi at minst 15 av våre medlemmer er 
med.

Referat fra seminaret kommer i Døves Tidsskrift.
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Thora slutter 
17. desember 2005 slutter Thora hos oss. Da har hun vært 
ansatt hos oss i 6671 dager, eller 18 år og 3 måneder! 

Hun begynte først som midlertidig velferdssekretær i 12. 
september 1987. I 1994 fikk døvesenteret en ny stilling, 
organisasjonssekretær fra 1. september. Samtidig ble sosi-
alsekretærstillingen nedlagt, og en kontorassistent-stilling 
ble opprettet med Thora der. 

Mange døve, især de som kom til pensjonisttreff, har 
hatt stor glede av Thoras hjelp og service. Hun har vært 
med som tolk i forskjellige sammenhenger, og hun har 
vært flittig brukt som telefontolk på kontoret. Ikke minst 
har hun vært til god hjelp med å forklare hva som sto i de 
offentlige papirene som enkelte fikk i posten. 

I døvesenteret har hun også vært “altmuligdame”. Stilte 
opp der det var behov for henne. Slik som sist høst, i for-
bindelse med basaren (bildet). Av og til overtok hun med å 
lage middag enkelte torsdager når en annen hadde sykdoms-
forfall. Og tid hadde hun til å ta seg en prat med folk. 

Thoras arbeidsoppgaver var også å føre kassadagbok, 
oppdatere medlemsregisteret, organisere utleievirksomhet 
og diverse kurs (inkl tegnspråkkurs). 

Hennes arbeidsinnsats og sprudlende humør og masse 
latter vil bli husket! Men: Hun vil gjerne stille opp som 
vikar dersom det blir behov for det. Eller bistå med det ene 
eller det andre i døvesenteret!

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Døvesenterets medlemmer som fyller/fylte år!

Døvesenteret sender oppmerksomhet til de som fyller 
følgende år: 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95...

85 år
Iris Harriet Viola Jansen (f. Hammarstrøm), 5072 Bergen, 
fylte 85 år 2. desember. Hun har vært leder både i dame-
klubben og i pensjonistgruppen i Bergen Døveforening. 
(Hun var bortreist på dagen sin.)

80 år
Kristian Storedale, 5056 Bergen, blir 80 år 28. januar.

65 år
Harald Gåsland, 5355 Knarrevik, blir 65 år 16. desember. 
Tidligere leder i Døves menighetsråd, mangeårig leder i 
Bergen døvblittgruppe og med i styret for NDFs døvblit-
teseksjon. Tidligere vaktmester på Hunstad skole.

65 år
Olav Feste, 5172 Loddefjord, blir 65 år 12. januar.

60 år
Richard Robert Henri Martin (f. Bjørndal), 5144 Fyllings-
dalen, fylter 60 år 1. desember.

60 år
Tove Oksnes (f. Pedersen), 5145 Fyllingsdalen, fylte 60 
år 1. desember.

60 år
Astrid Sangolt, 5177 Bjorøyhavn, blir 60 år 5. februar.

50 år
Roger Lygre, 5144 Fyllingsdalen, fylte 50 år 1. desem-
ber.

50 år
Torill Solbø Zahl, 5018 Bergen, blir 50 år 1. februar.

Medlemskontingent 2005: 
Vi har mottatt medlemsliste fra Norges Døveforbund 
(NDF). Den viser at 90% av medlemmene har betalt med-
lemskontingent. Resten, 29 medlemmer, har ennå ikke 
betalt. Det er mulig noen ennå ikke er klar over at man 
skal betale kontingenten direkte til NDF. Det var i fjor vi 
sluttet å sende giro direkte fra Bergen Døvesenter. NDF har 
overtatt den jobben, for alle døveforeninger i Norge. Det vil 
være flott om de som ennå ikke har gjort opp for seg, om 
å gjøre det nå, før jul. (Mulig noen har fått purring, men 
likevel har betalt? Gi oss beskjed om det også!)

Hjertelig takk 
for all vennlig deltakelse, blomster, hilsener og gode ord 
ved vår inderlig kjære Liv Nyset sin bortgang.

Vi ønsker også å takke døveprest Lars Hana for hjelp og 
støtte i en tung tid. Per Bjørkhaug fra Gravferdshjelpen skal 
ha takk for en vakker og verdig seremoni.

Takk også til alle som valgte å gi en pengegave til MS-
forskning og kreftsaken.

Peder Nyset
Johnny Nyset m/familie

Marianne Skjønberg m/familie

Helse & Rehabilitering
Også for 2006 søkte vi om støtte fra H&R, og da til aktivi-
teter for ungdommer. Søknaden ble ikke innvilget.
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Tegnspråk-kafè

Annenhver uke møtes studentene (tegnspråk- og 
tolkelinje ved HiB) og døve et sted i byen. Kunn-
gjøringer skjer på tekst-tv, på www.bgds.no og 
noen sender melding på sms. (Foto: GKS.)

Besøk fra Stavanger

Den 8. november fikk Bergens-seniorene et hyggelig 
besøk av 14 spreke pensjonister fra Stavanger. De nyttet 
anledningen til å besøke Konow senter/omsorgsboligene 
og døvekirken før de kom ned til oss i kjellerstuen. Der 
koste vi oss med deilig vafler/kaffe og senere lapskaus. Det 
ble også tid til en titt innom “museet” før de dro tilbake til 
Stavanger! En fin dag! 

Leder i seniorutvalget, Annlaug Koppen.

Tur til Kypros
Diakoniutvalget i kirken planlegger tur til Kypros i mars 
ved Vital Tour. Det blir enten 27. februar, 13. mars eller 27. 
mars. Det er Helse reise beregnet på eldre eller andre som 
trenger hjelp til reisen. De som er interessert kan kontakte 
Astrid Tokle, t.tlf.nr. 55 18 99 43.

Vannlekkasje
Det er ikke lenge igjen til både storsalen og hele kjellerstuen 
kan taes i bruk. Fra januar 2006 vil arrangementer og utleie 
gå som normalt.

Lutefiskens Venner

"Lutefiskens Venner" hadde julekos med nesten 30 gjester 
i kjellerstuene 26. november. Samtidig feiret de 10 års 
jubileum med kake som Arne Nesse og Erling Jacobsen 
viser på bildet. 

”Den nye tolken, 
hvem er hun?” 
Dette er tittelen på foredraget torsdag 26. januar 
kl. 19, av Ingeborg Skaten, som til daglig jobber 
på tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen. 
Ingeborg er selv utdannet tolk og sosiolog. Denne 
torsdagskvelden vil hun innlede med et foredrag 
om forholdet tolk/døvesamfunn, med utgangspunkt 
i sin hovedoppgave om dette temaet. 
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• Når ble foreldrelaget stiftet? 
Vi er ikke helt sikre , men det vi har funnet ut, er at det ble 

stiftet rundt 1960 - 61 og det het i starten Støtte- og forel-
drelaget for hørselsskadde barn, men så ble det navnet senere 
endret til Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede (H.F.H.) 

• Hvor mange medlemmer har foreldrelaget? 
Vi har ca 40 familier som er medlemmer da det hos oss er 

sånn at man tegner et famile-medlemsskap og at alle i familen 
er da medlemer.

• Derav hvor mange hørselshemmede barn? 
Nå er jeg ikke helt sikker på tallet, men ut i fra tidligere 

registrering så er det ca 1 barn pr familie som er hørsels-
hemmede.

• Aldersgruppe? 
Hos oss er det alle aldersgrupper, men hovedmengden ligger 

på barnehage / grunnskolen.
• Hvor lenge har du vært leder? 
Jeg kom første gang inn i styret 1998. og jeg har siden 2003 

sittet som leder.
• Hva var og er foreldrelagets kampsaker? 
Dette er et spørsmål som sikkert kunne utdypes med 

mange saker men det som har vært den største saken opp 
gjennom mange år er jo å beholde Hunstad skole, men det er 
mange andre saker som vi også har jobbet med og dette kan 
jo dere lese om på nettsiden vår: http://www.h-f-h.no/

• Hvilke arrangementer har dere for barna? 
Her kunne vi sikkert har gjort mye mer enn det vi har 

pr. i dag men det vi har som faste årlige arrangementer er: 
Juletrefesten, karneval, besøk på vannkanten m/pizza fra Pep-
pes Pizza.

• Dere har også helgetur - hvor ofte og hvor? 
Denne delen lå nede for noe år tilbake, men etter at vi fikk 

bedre økonomi, så har vi siden 2002 hatt vår årlige tur. Det 
begynte med en tur til Voss i 2002, Øystese 2003, Hotell Ale-
xandra i Loen 2004 og i år i Brakanes Hotel i Ulvik i Hardanger 
og det har vært stabilt deltagelse på ca 11 familier.

• Hva synes du om samarbeidet med Bergen 
Døvesenter? 

For oss så er det viktig å ha et godt samarbeid med BDS 
da vi jobber med de samme sakene og ikke minst så er vi jo 
alle en liten familie.Og de siste 3 årene har vi samarbeidet 
om Juletrefesten og karnevalet og det har jo vært suksess 
etter min mening. 

• Bergen Døvesenter fikk en særdeles hyggelig gave 
av foreldrelaget i forbindelse med 125 års jubileum. 
Hvorfor så gavmild? 

Å begrunne hvorfor man gir en viss sum er ikke noe som 
jeg her vil si så mye om, men for oss var det viktig å markere 
at vi setter stor pris på det arbeidet som BDS gjør for barn 
og ungdom.

• Hvilke ønsker har dere for det videre 
samarbeidet? 

Når det gjelder videre samarbeid så håper vi at vi forsatt 
kan ha de faste arrangementene som vi har i dag, men at vi 
kansje kan se på andre alternativer i fremtiden. Men det som 
også er viktig for oss er jo å ha det tette samarbeidet med 
styret når det dukker opp saker som gjelder våre medlemmer 
og som vi må kjempe for og vi har jo noen gode samarbeids-
erfaringer allerede, for eksempel slik som den siste vi hadde. 
- i forbindelse med politisk debatt.

Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede har egen hjemmeside: www.h-f-h.no.

Lørdag 7. januar kl. 15.00-18.00 blir det familiejuletrefest i døvesenteret, som Bergen Døvesenter arrangerer i samarbeid med Hordaland for-
eldrelag for hørselshemmede og Døves Menighet. Bildene er fra forrige juletrefest (8. januar 2005), hentet fra foreldrelagets hjemmeside.

Under mottakelsen i forbindelse med døvesenterets 125 års jubileum i mai, overrasket foreldrelaget 
med en hyggelig gave på kr 5.000, øremerket til barn og ungdom. 

Foreldrelaget har eksistert i snart 50 år
En liten førjulsintervju med Rune Eng (foreldrelagets leder)



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).

Neste nummer kommer i slutten av januar.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Døves menighet i Bergen har i år ansvar for

TV gudstjenesten
som skal sendes på NRK annen juledag. Opptak blir gjort i Fana kirke (bildet) 
onsdag 21. desember kl. 19.15. Møt senest kl. 18.45, noen ledd trenger vi å øve. 
Alle må være på plass når gudstjenesten begynner. Slutt opp om gudstjenesten 
så vi kan presentere menigheten på en fi n måte! Du kan ta buss fra Bystasjonen, 
perrong nr. 19 og 20.     VELKOMMEN!  Hilsen Døves Menighet

Torsdag 15.desember kl.10.30 
Juelandakt i Bergen døvekirke for Pinnelien 
barnehage og Hunstad førskole v/Tom S. 
Tomren 

Tirsdag 21.desember 
Skolegudstjeneste i Bergen døvekirke for 
Hunstad skole v/Tom S. Tomren 

Julaften 24.desember 
- kl.12.00 Juleandakt på Konows senter 
v/Tom S. Tomren 
- kl.15.00 Julegudstjeneste i Bergen døve-
kirke v/Tom S. Tomren.  Tegn-til-tale. Offer 
til Kirkens Nødhjelp 

1.juledag 25.desember 
Vi samles i Døvekirken fra kl.13.00 til en 
prat og litt julekaker v/Tom S. Tomren og 
Guri Kaland Sværen

Bildet er sakset fra Internett

Gudstjenester i julen

Desember:
31. ti:  Pensjonistgruppens nyttårs-

avslutning kl. 11-14 i kjelleren
31. ti:  Nyttårspub i kjellerstuen (se 

egen notis)

Januar:
07. lø: Juletrefest kl. 15-18 (se egen 

notis)
09. m: Tegnspråkkurs for nybegnnere 

kl. 18-20.30
10. ti:  Seniortreff kl. 11-14
11. on: Ungdomsråd i døvekirken kl 

18.30
12. to:  Idrettsklubb: Medlemsmøte 

kl. 19.00 i storsalen. Sak: 
Vannlekkasjen i september.

15. sø: Kl. 11: Gudstjeneste med “tegn 
til tale” v/Tom S. Tomren

16. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
17. ti:  Lokallaget av NDHS har møte 

kl. 12 i kjellerstuen.
18. on: Døvblindes kontaktklubb i 

storsalen (på dagtid)
19. to: Hyggekveld kl. 18.00
20. fre: Døvblittgruppen: Hyggekveld i 

kjellerstuen kl. 18.30
23. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
23. m: Døvblittgruppen. Styremøte kl. 

18.00 i kjellerstuen
24. ti: Seniortreff kl. 11-14
26. to: Foredrag v/Ingeborg Skaten: 

"Den nye tolken, hvem er hun?"
 kl. 19.00. (Se egen notis)
29. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på 

tegnspråk v/Lars Hana
30. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30.

Februar:
01. on: Døvblindes kontaktklubb i 

storsalen (på dagtid)
02. to:  Hyggekveld i døvesenteret kl. 

18.00
04. lø:  Bergen Døves Idrettsklubb: 

Bowlingdag
04. lø:  Bergen Døves Idrettsklubb. 

Hyggekveld i kjelleren kl. 19.00
06. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
07. ti:  Seniortreff kl. 11-14
09. to:  Hyggekveld kl. 18.00
12. sø: Kl. 18: Gudstjeneste på 

tegnspråk v/Tom S. Tomren


