
BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

 Nr. 2  Torsdag 24. februar 2005 45. 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 2004
06. Revidert årsregnskap for 2004

Pause med bevertning - Vibeke serverer (gratis)

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2006
10. Budsjettforslag 2005, 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 12. mars kl. 11.00

i Døvesenteret

Husk å ta med denne årsmeldingen til årsmøtet! 
Årsmøtet er åpent bare for medlemmer som har betalt sin kontingent for 2004
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125 års jubileumsfest
på Radisson SAS Hotels & Resorts (Hotell Norge) - Ole Bulls plass

lørdag 14. mai 2005 kl. 18.00

Meny:

”Gamle Bergen”
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2004

1  Bergen Døvesenter
”Som i alle år” har det vært mange aktiviteter i Bergen 
Døvesenter, og det har det sikkert vært i alle de 124 årene 
(siden stiftelsen 30. mai 1880) døvesenteret har eksistert, 
fra den gang vår organisasjon het ”Bergens Døvstumme-
forening”. Det er ikke bare Bergen Døvesenter som står 
bak aktivitetene denne årsmeldingen bærer preg av. Skal 
vi ta med Døves Idrettsklubb, Døves Kvinneklubb, Døves 
Pensjonistgruppe (nå i 2005: Seniorutvalg i Bergen Døve-
senter), Døvblittgruppen, Døvetreff, Døves Ungdomsråd, 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, Døves Menig-
het og andre som mer eller mindre gir aktivitetstilbud til 
de samme målgruppene som oss, så kan bunken på denne 
årsmeldingen fort bli tykk. Hver av disse organisasjonene/
klubbene har også sine utvalg og komiteer. Vi kan vel si at 
sammen er vi et døvesamfunn i miniatyr!

Klipp fra vedtektene:

§ 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.

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 292 betalende medlemmer i døvesenteret 
pr 31. desember 2004, akkurat det samme som året før. 
I 2004 var det første gang Norges Døveforbund sto for 
utsendelse av bankgiro for medlemskontingent over hele 
landet. Det kostet kr 500 å være medlem. I en familie var 
det således slik: Hovedmedlem kr 500, ektefelle/samboer 
og barn under 18 år, kr 100 hver. Døveforeningene fikk kr 
200 for hvert hovedmedlem som hører under deres distrikt, 
samt kr 100 for samboer/ektefelle og kr 100 for ett barn 
under 18 år. Bergen Døvesenter overførte kr 50 for hvert 
medlem til Døves Idrettsklubb, etter vedtak på årsmøtet 
både i Bergen Døvesenter og i Døves Idrettsklubb. I prak-
sis er det slik at alle som er medlem i Bergen Døvesenter 
automatisk også er medlem i Døves Idrettsklubb, og ingen 
kan være medlem i Døves Idrettsklubb uten å være medlem 
i Bergen Døvesenter.

5 av medlemmene i Bergen Døvesenter er æres-med-
lemmer: Thorbjørn Johan Sander (1980), Helge Kjølleberg 
(1980),  Marta Sander (1985), Margot Hammer (1995) og 
Toralf Ringsø (1995). 

Følgende medlemmer har gått bort i 2004: Torbjørn 
Solhaug, Ingrid Iversen og Ingrid Kjølleberg.

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

teret.
    * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a.
    * Rimelig deltakeravgift på kurs.
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlem-

skapet
   *  Medlemskort til idrettsklubben 
   *  Andre medlemsfordeler 
Du blir medeier i et flott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre samfunn 
for døve. Du blir med i demokratiet som styrer Bergen 
Døvesenter. Og du blir automatisk medlem av Norges 
Døveforbund. 

Senterstyret hjalp til med å sette sammen Budstikken med årsmel-

ding i fjor.
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Om medlemskontingent sier vedtektene følgende: ”Kon-
tingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet. Ny-
innmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den dato 
kontingenten er mottatt. Ellers skal kontingenten betales 
innen 15. mai hvert år. De som da ikke har betalt, blir 
strøket, og må for å bli medlem igjen betale den skyldige 
kontingenten med tillegg av et gebyr, fastsatt av årsmøtet. 
Utmeldinger skal skje skriftlig.” Denne paragrafen må nok 
endres fra og med 2006 når landsmøtet 2005 har kommet 
fram til enighet ang. kontingentordningen.

3  Styret
Døvesenterets styre har i 2004 bestått av følgende:
Styreleder: Toralf Ringsø
Nestleder: Gunn Kristin Selstad
Styremedl.: Kjetil Høgestøl (kulturleder)
      Erling Buanes (eiendomsleder)
      Ellen Østrem
1. varamedlem: Sunniva Lyngtun
2. varamedlem: Klement A. Våge
Daglig leder har fungert som sekretær for styret.

Styret har i 2004 hatt 11 styremøter og behandlet 176 saker 
(derav før årsmøtet 2 styremøter og 40 saker).  Samarbeidet 
i styret har fungert godt.

Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Erling Buanes 
som leder og med disse medlemmene: Harry Ellingsen og 
Helge Herland.  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, 
Vibeke V. Flatemo og Tore Sande som medlemmer.

Fra døvesenterets årsmøte 13. mars 2004

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

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

Kåre Nyheim har jobbet ca 25% stilling som renholder.
Mona de Lange vært kantineansvarlig om tirsdagene, 

både under pensjonisttreff og dagsenteret (fram til som-
meren).

Vibeke Flatemo har vært kokk og tilberedt middag de 
tirsdagene det har vært pensjonisttreff og hver torsdag et-
termiddag fram til juni. 

Ellen Due var fram til 29. januar engasjert i 80% stilling 
som kulturmedarbeider. Asle Karlsen har vært knyttet til 
administrasjonen som regnskapsfører. Ellers har adminis-
trasjonen nytt godt av frivillige tjenester Skjalg Iversen (og 
Kristian Storedale) med å stifte sammen Budstikken og 
sette på adresselapper, som Erling Buanes til slutt leverte 
til Posten. 

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

Kontoret har også fungert som ”sosialkontor”, der vi blant 
annet har bistått med hjelp til:  
a) Bestilling av tannlegetimer / endring av timeavtaler 

(mange)
b) Hjelp til å forstå dokumenter fra det offentlige
c) Klage/oppklaring på manglende vare-leveranse fra et 

firma
d) Bestille varer (for private)
e) Utfylling av søknad om tekniske hjelpemidler 
f) Etterlyse teksttelefon som var til reparasjon
g) Formidle kontakt med hjelpepersoner
h) Hjelp til selvangivelse 2003
i) Bestilling av døvetolk til personer som selv føler de ikke 

klarer å bestille ”riktig”
j) Hjelpe til med plass på sykehus
k) Ringe angående rutinemessig helse-hjelp
l) Ordne opp med forsikringsselskap etter trafikkulykke 

osv.
m) Dørselgere som ”tvinger” eldre døve å undertegne 

kontrakt (uten tolk)
Og mye annet som ikke er notert her. Det er ikke registrert 
noen antall i hvert enkelt tilfelle. 

I tillegg har Thora Gåsland vært telefontolk for flere døve 
mange, mange ganger. 

Medlemsmøter:
19. februar: Feriehjemmet Risperlen
26. februar: Rapport fra NDFs landsråd
1. april: Feriehjemmet Risperlen
21. oktober: Feriehjemmet Risperlen

Ekstraordinært årsmøte:
24. september: Feriehjemmet Risperlen
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5  Revisorer
Døvesenteret har en dyktig statsautorisert revisor, Kjell 
Zahl. Han behersker tegnspråk, og i tillegg til å revidere 
regnskapene har han bidratt med verdifull kunnskap når 
vi har bedt om råd. 

Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva 
som varabilagsrevisor.

6  Lovkomiteen
På årsmøtet i 2003 ble det vedtatt ny lov (vedtekter) for 
Bergen Døvesenter. Lovkomiteen besto i 2004 av Thorbjørn 
Johan Sander, Ingunn Storlykken Herland og Gunnar Han-
sen. Det har ikke vært noe møte i komiteen i 2004. Norges 
Døveforbunds nye kontingent-ordning vil medføre endring 
på det punktet i vedtektene hos oss, men det venter vi med 
til etter landsmøtet i mai 2005.

7  Æresmedlemskomite
Høsten 2004 oppnevnte styret et æresmedlemskomite be-
stående av Annlaug Koppen, Helge Herland og Thorbjørn 
Johan Sander. Deres oppgave er å vurdere om man kan 
foreslå kandidater som æresmedlem i Bergen Døvesenter 
og overrekke det i forbindelse med døvesenterets 125 års 
jubileumsfest lørdag 14. mai 2005.

Vedtektene sier følgende om æresmedlemskap: ”Med minst 
2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, utnevne 
æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og oppofrende 
innsats for foreningen og til beste for de døve og sterkt 
tunghørte i foreningens distrikt, eller i spesielle tilfelle på 
landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men 
har stemmerett. Som tegn på utnevnelsen tildeles æresmed-
lemmene diplom.”

17. mai prosesjon, 10) ”Jubileumsseminar” på Ulvik, 11) 
nyttårsaften 31.12.2004 , 12) økonomi o.a.

(2005: Nå er forberedelsene kommet opp i ”høygear”. Man er i gang 

med å få detaljene på plass.)

9  Eiendommene
Kalfarveien 79
Arbeidet med å brannsikre huset ble videreført også i 2004. 
Vi håper at branntilsynet i løpet av 2005 vil ”friskmelde” 
huset. Det har vært noen brannøvelser med godt resultat. 
Folk kom seg ut av huset i løpet av 3 minutter og det var 
bra. Utgifter i forbindelse med brannforebyggende tiltak 
– inkl. serviceavtale og gjennomføring av noen pålegg 
fra branntilsynet, kom på ca kr 40.000 kroner bare for 
Kalfarveien 79. 

Eiendomslederen – som selv har sikkerhetssertifikat 
brannvern (se under) – har med jevne mellomrom kontrol-
lert at alt fungerer som det skal. Hver uke sjekker han også 
om alarmsystemet er i orden. Ellers har han passet på at det 
er nok brus i automaten, at det er nok kaffe til serveringen, 
at det er nok rengjøringsmidler, toalettpapirer, lyspærer, 
at alle dører er lette å åpne og lukke, og mye annet. I hele 
året tok han på seg ansvaret for å handle inn nødvendige 
ting etter avtale med daglig leder, og med Kåre Nyheim 
(vaskehjelp). I tillegg kjøpte han inn materialer som han 
og Sverre Johansen brukte i forbindelse med dugnadsar-
beider i huset.

Når det gjelder fellesarealer ute der Konows senteret, 
døvekirken og døvesenteret bruker, deler vi likt utgifter til 
gresstrimming, snøbrøyting, salting osv. I 2004 kom det på 
kr 10.602 på hver av oss. 

(2005: Ellers er det en del arbeid som må gjøres for å holde huset i 

god stand. Blant annet er det lekkasjer noen steder i huset. Verst går 

det utover diskoteket, der regnvann drypper ned fra terrassen over. Og 

så er det en del utvendige materialer som må skiftes ut. Det er også 

på tide å male huset utvendig, idet siste malestrøk ble gjennomført i 

1997. Bare dette arbeidet vil komme på ca kr 400.000.)

Kjellerstuene er i fin stand, bortsett fra nevnte lekkasje 
i diskoteket. Det ble kjøpt ny varmtvannsbeholder da de 
gamle sluttet å fungere. Sverre Johansen laget ”hjemme-
laget” bar i diskoteket som ble tatt i bruk sist i desember. 
Kjellerstuene har også vært utleid flere ganger i 2004. 

8 Jubileumskomite
ble opprettet av senterstyret i 2002, og består nå av: Toralf 
Ringsø (leder), Edvard Rundhaug, Gunn Kristin Selstad, Inge-
borg Skaten og Kristin Fuglås, samt daglig leder Rune Anda.

Komiteen har hatt 3 møter i 2004. Blant de punktene man 
diskuterte var 1) jubileumsfesten 14. mai, 2) jubileumstur 
med landsmøte 19.-23. mai, 3) utstilling i døvesenteret 14.-
16. mai, 4) få til en jubileumslogo, 5) jubileumsbok/-hefte, 
6) film fra gamledager, 7) drama/skuespill, 8) foredrag, 9) 

Finnes i størrelse: 
S - M - L - XL - XXL. 
Logoen er trykket på klassisk 
Golden T-skjorte i svært høy 
kvalitet.
Kr 150,- pr. stk.
Kan bestilles hos Døvesenteret, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen
E-post: gunn@bgds.no

T-skjorte med jubileumslogo
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Første etasje: Golvet i storsalen ble nyslipt i påsken, 
og i august kom det 100 nye stoler. Og i juni ble det satt 
opp nye tapeter i storsalen. Ny kjøleskap og fryseskap ble 
kjøpt. Likeså nye kopper, tallerkner, bestikk osv. Sverre 
Johansen laget en ny kjøkkendisk som ble ferdig i som-
mer. (I januar 2005 ble scenen ombygget og satt ca 15 cm 
høyere for å gi plass til oppbevaring av bord og stoler på 
vogn under scenen. De som har jobbet mest med det var 
Sverre Johansen, Bjørnar Stene, Erling Buanes og Matthias 
Runarsson. Gulvene på herre og dametoalett trenger nye 
gulvfliser.)  De som leide 1. etasje, har skrytt av lokalene 
er godt tilrettelagt med gode utstyr. 

Annen etasje: Ved starten av året flyttet Døvblindes Kon-
taktklubb til det sørlige kontorhjørnet og Norsk Døvehis-
torisk Selskap flyttet til kontoret ved siden av døvemuseet. 
Fra 1. mai fikk vi ny leietaker i 2. etasje: Døves Tidsskrift, 
og der jobber redaktør Helge Herland ca to uker i måneden. 
Fra 1. oktober fikk vi enda en ny leietaker; Datafryd. Det 
er Egil Johansen som driver dette enmannsfirmaet med 
IT som arbeidsfelt. Nordtrappen mellom 1. og 2. etasje er 
pusset opp.

Tredje etasje: Kirkens SOS holder fortsatt til i 3. etasje, 
og de har vært vår største leietaker i mange år. Samarbeidet 
med dem opplever vi som veldig god.

Kommentarer:  
Det er teleslyngeanlegg i kjeller, storsalen og styrerom. 
Eiendomsleder Erling Buanes har hatt oppsyn med huset 
gjennom hele året. Han var der nesten hver eneste dag, også 
i forbindelse med utleie om helgene. Styret ønsker igjen 
å gi en spesiell takk til Sverre Johansen for en enestående 
innsats med forskjellig snekkerarbeid i huset gjennom året, 
vi er heldig som har en så sprek og flink pensjonist.

1) Medlemsmøte torsdag 19. februar
2) Medlemsmøte torsdag 1. april
3) Diskusjonskveld torsdag 17. juni
4) Ekstraordinært årsmøte torsdag 24. juni
5) Diskusjon på Ulvik-seminaret 15.-17. oktober
6) Medlemsmøte 21. oktober

Sommeren 2003 hadde feriehjemmet besøk av en brann-
inspektør på Lindås, og det ble utarbeidet en uformell 
rapport. Den fortalte at noe måtte gjøres. Det var også 
mer som måtte ordnes, blant annet dusjrommet o.a. Utpå 
høsten kom det telefaks fra Egil Bjørkelid, Stavanger, som 
var på Risperlen sommeren 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 tilstands-
rapport + kostnadsoversikt. Det ville være greit å ha noen 
tall å forholde seg til før man gikk videre med tanke på 
utleievirksomhet.

Med disse opplysningene på plass diskuterte eiendoms-
styret i januar 2004 det videre arbeidet. Det var delte me-
ninger der. Det kom fram til 3 alternativer: 1) Selge ferie-
hjemmet. 2) Ta opp lån for å pusse opp og gjøre nødvendige 
brannforebyggende tiltak. 3) Selge Kalfarveien 79. 

Eiendomsstyret overlot så saken til senterstyret. Også der 
var det delte meninger. Styret bestemte derfor å drøfte det 
med medlemmene. Dermed ble det flere møter, og ennå er 
saken ikke løst. 

Om eiendoms- og kulturstyre sier vedtektene følgende: 
”På første styremøte etter årsmøtet, velges en eiendoms-
leder og en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal 
så snarest komme med forslag til styret på to medlemmer 
til henholdsvis eiendomsstyre og kulturstyre.

Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med BDS-ei-
endommene, og komme med forslag til reparasjoner, nyan-
skaffelser etc. Slike forslag og planer skal legges fram for 
BDS-styret før de kan gjennomføres. – Det kan opprettes 
styre for feriehjemmet underlagt eiendomsstyret.

Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kulturakti-
vitetene i BDS. De kan opprette egne avdelinger for for 
eksempel drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for 
BDS-styret til godkjennelse.”

Feriehjemmet ”Risperlen” 
på Veland i Lindås har vært stengt siden medio februar 
2004 pga manglende sikkerhet i tilfelle brann. Det har ikke 
vært så mye besøk der de siste årene, og det var mest de 
samme personene som var på feriehjemmet en gang i blant. 
Overnattingsgjester var det ikke så mange av.  

I 2004 har det vært mange møter der man diskuterte ferie-
hjemmets framtid: 
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9 Barn, ungdom, 
kultur, arrangementer
a) Teater Manu
Allerede torsdag 22. januar 2004 hadde Bergen besøk av 
Teater Manu. De viste forestillingen ”Revy Banana” på 
Danseteateret den torsdagskvelden. Teater Manu var igjen 
i Bergen fredag 23. april med ”Bamse B og den forsvunne 
nøkkel”.

b) Torsdagene 
ble noe annerledes i 2004. Etter ønske fra en del medlemmer 
redusere vi antall foredrag for å gi mer plass til rene sosiale 
samvær i døvesenteret om torsdagene. I tillegg kuttet man 
fra høsten middagsservering om torsdagene. Resultatet 
viste at det ble færre besøk på høstparten. Om det skyldes 
kutt i foredragene eller kutt i middagene er det vanskelig 
å vurdere. Det førte også til at det ikke var mye aktivitet i 
internett-kafeen. Dette kan muligens fortelle oss at det er 
et poeng å ha middag, og å ha temakvelder (foredrag eller 
lignende) om torsdagene. Noen ganger - om torsdagene 
- har daglig leder gitt en del kunngjøringer og informa-
sjon om døvesenterets arbeid. Han har også fortalt vitser 
– hentet fra Marit Hoem Kvams bok: ”Du burde heller få 
deg glassøyne” noen torsdager. 

Torsdagsprogrammer 2004:
Diskusjon med Kirkens SOS 
     BDS og Kirkens SOS
Nye lover fra 01.01.2004 
     Thorbjørn Johan Sander
Prikkbelastning på førerkort 
     Nordstrund fra Politiet
Menneskerettigheter
     Tanja Clifford, Amnesty International Norway
Nye medier som kulturteknikker og 
som fora for kommunikativ handling
     Barbara Gentikow fra Department 
     of Information and Media Studies, 
     Universitetet i Bergen.
AA (Anonyme alkoholikere) 
Diskusjonsmøte med Kirkens SOS 

”CI” - mobbing, skolegang, fritid, arbeidsliv osv.
     Debattleder: Rune Anda
”Tolkesaker” - positive og negative erfaringer
     Debattleder: Rune Anda
Middagsservering og torsdagsprogrammer
     Debattleder: Sigrun Ekerhovd
Informasjon om Madagaskar
     Terje Johnsen
Førstehjelp 
Døves Dag-arrangementer, informasjon + planlegging
     Rune Anda
Vitsetime
     Rune Anda
Evaluering av Døves Dag-arrangementene
     Rune Anda
Døvehistorie og -museum
     Thorbjørn Johan Sander
Filmkveld for barn
     Kulturstyret
Rapport fra Ulvik-seminaret + info om 125 års jubileet
     Gunn Kristin Selstad
Presentasjon av døvetolkstudentene
     Rune Anda

Servering om torsdagene var annerledes enn vanlig. Etter 
søknad fra 4 unge jenter, som skulle delta i fotball under 
Deaflympics i Australia januar 2005, gav senterstyret dem 
tillatelse til å servere om torsdagene fra februar til juni, og 
at de beholdt all overskudd selv. Medlemmene syntes det 
var en fin avveksling. Harry Ellingsen tilbød å ta seg av 
serveringen om torsdagene fra og med høsten 2004 uten 
lønn. Dette tilbudet var et fantastisk tilbud, og døvesenteret 
slapp å sende ut serveringsliste og be medlemmene om å 
komme og servere etter tur, slik det har vært tidligere.

I juli var det sosialt samvær hver torsdag, to ganger i 
døvekirken og to ganger i kjellerlokalene i døvesenteret.

c) Dramagruppen
som var veldig aktiv i 2003 har ikke vært på samme nivå i 
2004, av ulike årsaker. 

d) Barne- og ungdomsaktiviteter
Lørdag 10. januar var det juletrefest i døvesenteret med 
døvesenteret, foreldrelaget og døves menighet som sam-
arbeidspartnere. Ca 70 deltok.

Foredrag om prikkbelastning
Fra juletrefesten 10. januar 2004
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14.-15. februar var det dataparty i døvesenteret. Ellers har det vært 

ungdomsdisco i kjelleren. 

e) Døves Kulturdager i Oslo
De årlige døves kulturdager ble arrangert i Oslo 22.-
24. oktober. En del turister fra Bergen reiste til Oslo og 
opplevde en annerledes kulturhelg, arrangert av Norges 
Døveforbund. 

f) 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 pensjonist-
treff. Dagsenter ble da åpnet tirsdag 29. april 2003 kl. 11.00 
av lederen i Pensjonistgruppen Annlaug Koppen. 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 2003-årets slutt viste 
dagsenterets regnskap et underskudd på ca kr 12.000. Sen-
terstyret bestemte på sitt siste møte i desember at drift av 
dagsenter skulle fortsette. Imidlertid ble det så lite besøk på 
vinter- og vårparten 2004 at dagsenter-driften ble nedlagt 
før sommeren 2004.

10  Andre arrangementer
På en måte er alle dagene i døvesenteret festlige, men la gå 
– noen dager har vært mer festligere enn andre og fortjener 
å bli nevnt.

1. mai var døvesenteret som vanlig åpent med program. 
Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap sto for 
serveringen.

17. mai var som vanlig en stor dag med fullt hus og prakt-
fullt vær.  Det var leker for barna, og folk kunne spise så mye 
is, pølser, kaker de klarte – og drikke så mye brus som de 
ville. En god bergensk søttendes feiring! Kulturstyret sørget 
for en fin ramme rundt 17. mai-feiring i døvesenteret.

Sommergrill (koteletter) torsdag 17. juni, der vi dekket på 
bord inne og grillet ute i nydelig vær, med salat og annen 
deilig tilbehør. Hele 70 personer valgte å kose seg i døve-
senteret den dagen!

Torsdag 17. juni fikk vi besøk av 
døveprost Terje J. Johnsen (bildet). 
Han fortalte om døvekirkenes mi-
sjonsarbeid på Madagaskar. Han 
viste mange bilder, presentert via 
PowerPoint/videkanon.
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Døves Dag

Helsebyråd Trude Drevland og Ingunn Storlykken Herland.

Vi var enige i at arrangementet i forbindelse med Døves 
Dag 25. september 2004 var et vellykket arrangement! 
Gunn Kristin Selstad, Ingunn Storlykken Herland, Hilde 
Hassum og Lena Mei Kalvenes Anda vekslet om å under-
vise i tegnspråk fra mobil scene hver time. Scenen leide vi 
av Bergen kommunes ”grønn avdeling”. Helsebyråd Trude 
Drevland stilte storty opp som tegnspråkkurs-elev på scenen 
og gjentok tegn for ca 140 ord. Hun ble også intervjuet 
av Døves Media (som ble sendt i NRK1 "Tid for Tegn". 
Det var 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 
arrangementet. Spesielt flott var det at alle døvetolkstu-
dentene stilte opp for å tolke eller gjøre noe annet hele 
tiden! Kaffehuset Friele gav gratis kaffe, Lerøy Fabrikker 
gav gratis saft, som til og med var helt nytt Mesterbakeren 
i Bergen spanderte gratis boller. Arve Helgesen stilte opp 
som speaker hele denne dagen (det bestemte han seg for 
dagen før, og at han skulle være med hele dagen, bestemte 
han seg bare halv time før han egentlig skulle gå kl. 12.45!), 
og ofret tid som han skulle brukt på sine idrettsaktive barn 
på forskjellige steder den dagen. Døvesenterets folk, deri-

blant 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 en blomst mens jeg lever”. Noen 
publikummer ba om å få tilsendt kopi, og det fikk de.

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 Døvefor-
bund) fikk 5 nye medlemmer.

I løpet av høsten 2004 ble vi utsolgt på T-skjorter (vi mot-
tok 150 stykker fra NDF), takket være salgsinnsatsen av 
elevene både på Hunstad skole og Bjørkåsen vg. skole.

I anledning internasjonal Døves Dag, var det gudstjeneste 
på Fløyen søndag 26. september, ledet av døvekapellan 
Tom S. Tomren.

Fredagstreff ble gjennomført av kulturstyret i døvesenteret 
3. sept., med Sigrun Ekerhovd som engasjert leder.

Kulturstyret arr. Juleball lørdag 11. desember. Det ble vel-
lykket med masse god mat. Det frister til gjentagelse!

(Forts. neste spalte)

Nyttårsaften om dagen markerte pensjonistgruppen at det 
var årets siste dag. Om kvelden var det samling for alle 
som ønsket å være med på ”inngangen til et jubileumsår”. 
55 personer var samlet i døvesenteret. Arrangementsko-
miteen besto av Harry Ellingsen, Erling Buanes, Edvard 
Rundhaug, Toralf Ringsø, Egil Johansen, Marta Ringsø, 
Norunn Kalvenes, Ingeborg Skaten, Gunn Kristin Selstad 
og Rune Anda. Kr 7.720,50 ble samlet inn til Røde Kors’ 
aksjon for flom-ofrene i Sør-øst Asia. I tillegg kom det inn 
kr 3.468,50 fra pensjonistene på formiddagen og kr 3.260 
ved sørgegudstjeneste i døvekirken samme dag.

Jubileumslogoen ble avduket ca kl. 00:10. Toralf Ringsø 
fikk blomster av daglig leder Rune Anda for å ha sydd lo-
goen. Kunstneren Bård E. Valberg har tegnet logoen. Man 
kan se at husene i logoen forestiller bryggen i Bergen, og 
man ser også noe som ligner en hånd (talende hånd, tegn-
språk). Logoen ble godt mottatt av gjestene.

Gjestene måpte da de fikk vite at det var Toralf Ringsø 
som selv sydde logoen! Han hadde jobbet hardt, startet i 
november og ble ferdig to dager før nyttårsaften. Opprin-
nelig skulle en døv kunstner lage det, men vedkommende 
ombestemte seg fordi det ikke ble tid. Da tilbød Toralf å påta 
seg den jobben med å realisere det som lenge var kunngjort, 
at logoen skulle avdukes på selve nyttårsnatten.

Nytt: Man tok i bruk karaoke i kjelleren. (Det ble første 
gang brukt ved kulturstyrets juleball 11. desember.)

Medlemmer av jubileums- og arrangementskomiteen, nyttårsaften 

31. desember 2004.
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Døvetreff. Kulturstyret har samarbeidet med "Døvetreff" 
om å arrangere pub-kveld i byen en fredag eller lørdag i 
måneden, og en kveld i døvesenteret.

11  Turer

Tysnes Rundt 9.-11. juli 2004
Med Arne Nesse i spissen, deltok 8 personer fra vår ”ver-
den” i det som ble gjennomført hvert år: Å ro Tysnes rundt 
9.-11. juli 2004. Det var mange båter med masse folk som 
deltok. 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 kjent 
med alle. Vi 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, sluttet Arne Nesse sin 
rapport i Budstikken i august.

Døvestevne i Kalvåg 27.-29. august 2004
Det var en veldig fin og koselig helg på Knutholmen på 
Kalvåg. De fleste fra Bergensområdet reiste dit med buss 
med John Tokle som en utmerket sjåfør. Fredag brukte 
vi 6,5 timer på turen, 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. 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! Bildet under er fra underholdningen lørdag 
kveld, ledet av speiderjentene Camilla, Linda-Veronica og 
Lena.

Besøk på Nordsjøfartmuseet i Telavåg 
søndag 3. oktober 2004

Vi var 25 personer som tok imot tilbudet fra Kulturstyret 
om en tur til Telavåg den søndagen. Slike tiltak ønsker man 
mer av i tiden framover.

Pepperkakebaking 11. desember 2004

Kulturstyret inviterte barn til pepperkakebaking i døvesen-
teret torsdag 11. desember.

12 Kurs / seminar
Kurs i Yoga:
Ipek Dedeoglu Mehlum var kursleder helgen 4.-6. juni 
2004, og det var bare kvinnelige deltakere. Alle var for-
nøyd med kurset, og roste Ipek for god instruksjon. Mattene 
(underlaget) lånte vi av Hunstad skole.
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Tegnspråkkurs:
Gunn Kristin Selstad og Bjørg Storesund har vært tegn-
språkkursinstruktører i 2004. 

Trimkurs:
Nils Johan Bjørø fortsatte som ”gym-lærer” annenhver 
tirsdag, i hele 2004. Trim for eldre begynte høsten 2003. 
Frammøtet varierte mellom 3 og 14 personer. Etter hver 
trim, koste deltakerne seg med kaffe og noe å bite i. Nils 
Johan fylte 81 år i februar 2004.

Døves Dag-seminar
18.-20. juni 2004 hadde Bergen Døvesenter ansvaret for 
NDFs Døves Dag-seminar ved Gardermoen, med deltakere 
fra hele landet. Der ble det bestemt at temaet skulle være 
tegnspråk, og med tittelen ”Tegn er kult!”. I forbindelse 
med Døves Dag hadde Bergen Døvesenter ansvaret for 
utarbeidet en folder der prinsesse Märtha Louise figurerte 
på forsiden (hun gikk på tegnspråkkurs for noen år siden). 
Det ble ellers trykket enhåndsalfabet på T-skjorter, og delt 
ut Døves Tidsskrift som var trykket i ekstra-opplag for 
anledningen.

Seminar på Ulvik (bildet under)
For 3. år på rad ble det gjennomført et seminar for til-
litsvalgte i døvesenteret, der man evaluerte døvesenterets 
arbeid siste år + diskuterte program og planer for kom-
mende år. Denne gangen var det blant annet program i 
forbindelse med Bergen Døvesenters 125 års jubileum 
som ble diskutert. 

Organisasjonskurs på Lørenskog 16.-18. april 2004:
Deltakere fra Bergen Døvesenter: Sigrun Ekerhovd, Heidi 
I. Dyrøy og Vibeke V. Flatemo.

Tilskuddsseminar i Stavanger 15.-17. oktober 2004
Deltakere fra Bergen Døvesenter: Sigrun Ekerhovd og 
Vibeke V. Flatemo.

13. Annet
Tilgjengelighet for hørselshemmede 
i Bergen og Hordaland

Lillian E. Sætre, helsebyråd Trude Drevland, byrådsleder Monica 

Mæland og Toralf Ringsø.

Tirsdag 16. mars kl. 12.30 var vi invitert til Bergen Rådhus 
for å presentere og overrekke de første eksemplarene av 
”Veiledningsdokument - tilgjengelighet for hørselshemmede 
i Hordaland”. Heftet er ment som et hjelpehefte for dem 
som har ansvar for å tilrettelegge forholdene for hørselshem-
mede innbyggere i Bergen kommune og i Hordaland fylke. 
Stikkordet er: Tilgjengelighet. Sidene er lagt opp slik at hver 
gang man blar om sidene, skal de to synlige sidene handle om 
ett og samme tema. For eksempel kan nevnes ”teleslynge”. 
Teksten er delt opp i 4 kategorier: 1) Vi forklarer hva det er, 
2) Vi forklarer hvordan det er i samfunnet i dag, 3) Vi for-
klarer hva vi ønsker samfunnet skal gjøre for å tilfredsstille 
tilgjengeligheten for hørselshemmede, 4) Vi forklarer hvor 
man kan få tak i utstyret.  

Byrådsleder Monica Mæland og helsebyråd Trude Drev-
land var til stede. Også TV Hordaland. Liv Skreden fra 
Kommunalt Råd for funksjonshemmede var med. Norges 
Døveforbund deltok med forbundsleder Hanne Kvitvær og 
generalsekretær Sissel Gjøen. Døves Tidsskrift var også der, 
med redaktør Helge Herland. Sammen med Bergen Døve-
senter deltok også Bergen Hørselslag, Døves Fylkeslag og 
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund. 
Tone Schulstock tolket. Arne Kaland Sværen skrivetolket. 

Byrådsleder Monica Mæland ønsket velkommen, og 
overlot ordet til oss. Både Toralf Ringsø og Lillian E. 
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Sætre innledet ca 5 minutter hver, før dokumentene ble 
”klippet av” av Mæland og Drevland (hver sin bunke). 
Deretter fortalte Rune Anda om bakgrunn, formål og 
tanker videre mht dette arbeidet. Hanne Kvitvær hilste 
fra Norges Døveforbund, før Trude Drevland avsluttet 
et spennende møte. Begivenheten kom på nyhetene i TV-
Hordaland samme kveld, med intervju med Rune Anda og 
Gunn Kristin Selstad.

Møte med byråd Lisbeth Iversen 10. juni 2004

Fra Bergen Døvesenter deltok nestleder Gunn Kristin 
Selstad og daglig leder Rune Anda sammen med Trine 
Humblen Forsberg fra Hordaland fylkeslag av Hørselshem-
medes Landsforbund. Tema for møtet var tilgjengelighet 
for hørselshemmede. Lisbeth Iversen er positiv interessert 
i saken. Blant annet opplyste hun at kommunen hvert år 
har møte/seminar sammen med brannvesenet, og da vil 
hun ta opp det med å legge forholdene til rette også for 
hørselshemmede gjester på overnattingsplasser, innkalle 
representanter  av overnattingsplasser til et seminar, ori-
entere om nødvendig varslingsutstyr/hotellkoffert osv. Vi 
snakket også om tegnspråkkurs, teleslynge, port-telefon, 
sms-taxi-bestilling og mye annet i løpet av en time. Et po-
sitivt møte. Tilstede var også leder for Seksjon for tekniske 
tjenester, Trygve Johnsen.

Besøk av ulike grupper
I løpet av året har det vært mange besøk i døvesenteret. 
Noen ganger kom en gruppe tegnspråkelever sammen med 
noen fra VKSs utadrettet gruppe, andre ganger kom det stu-
denter som ville vite litt om døvesenterets arbeid, en gang 
fikk vi besøk av Rotary Club. Det har også vært omvisning 
i huset alle de gangene vi fikk slike besøk.

Søndag 11. juli 2004: Ekteparet Jochen og Monica Muhs 
fra Tyskland ble tatt imot av lederen i Norsk Døvehistorisk 
Selskap Nils Johan Bjørø og hans kone Gunhild, samt dag-
lig leder Rune Anda (som tok bildene). Jochen Muhs er med 
i styret i døves verdenshistoriske selskap (Deaf History 
International - DHI) der Odd-Inge Schrøder er leder.

Besøk fra Tyskland

Besøk i Bergen Døvesenter: Døve barn og ungdommer 
fra Derby i England

6. og 7. klassinger fra Hunstad skole var på ”leir” sammen 
med elever fra Derby fra mandag 21. til fredag 25. juni 
2004. De bodde på Eikelund kompetansesenter. Varierende 
program hele uken. På Hunstad skole har elevene lært en-
gelsk tegnspråk (BSL = British Sign Language) og da har 
de fått bruke BSL i praksis sammen med britiske venner 
denne uken. Men også mye ”internasjonal tegnspråk”, 
som man sier. Pat fra Haugesund var også med hele tiden. 
Onsdag 23. juni var de på båttur som Gøsta og Toralf hadde 
ansvaret for. Vi ser hele gruppen på bildet.

Nordplus 2004

Gjennom stipendieprogrammet Nordplus-junior, ønsker 
Nordisk Ministerråd å stimulere til elev- og lærerutveks-
ling i Norden, samt å oppmuntre til kontakt og samarbeid 
mellom de nordiske skolene. Formålet er bl.a. å fremme 
nordisk språkforståelse og fellesskapsfølelse. Målgruppen 
er skolelever (16 - 19 år) og deres lærere. Nordplus-junior 
administreres for Nordisk Ministerråd av det Svenska EU-
programkontoret, og stipendier deles ut til ulike prosjekter. 
Videregående skoler kan søke Nordplus-junior om stipen-
dier til elever og lærere, dekking av reiseutgifter og utgifter 
i forbindelse med planleggings- og initieringsarbeid. 

Bjørkåsen videregående skole for hørselshemmede 
er blant de skoler som har benyttet seg av denne stipen-
dieordningen. Skolen ble i 1996 kontaktet av lærere fra 
Tullängskolan i Örebro, og i 1997 fant den første utveks-
lingen sted. I 1999 og 2000 kom henholdsvis Danmark og 
Finland med i prosjektet, og det arbeides nå med å få også 
Island med. Bjørkåsen har, i tillegg til prosjektmidler fra 
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Nordplus, benyttet midler fra eget budsjett, samt midler 
fra Statskonsult. 

Nordplus-programmet varte fra 19. til 24. april 2004. 
En del av aktivitetene var lagt til døvesenteret (både kjel-
lerlokalene og 1. etasje var til deres disposisjon nesten 
hele uken).

Billedtelefon Allan
I 2004 fikk vi prøve bruk av billedtelefon Allan via PC. 
Vår kontakt på den andre siden av telefonen (internett 
– bredbånd) var Norges Døveforbund i Oslo. 

Rune og Hanne i billedtelefonsamtale.

krever en “Gateway” i IP-nettet som omsetter de digitae 
signalene til analoge modemsignaler i Telenettet slik at de 
blir kompatible med de gamle teksttelefonene. I og med 
at det kreves en “Gateway” i nettet er ikke det aktuelt i 
Norge før vi har et antall Allan-abonnenter. Hvis en kunne 
få finansiert en slik, kunne vi sette igang med dette med det 
samme. En trenger da ikke noe ADSL-telefonabonnement 
som f.eks Telio. 

2. Telefonlinje med modem. Det er dette som inngår i 
tilbudet til NDF (modem er inkludert i prisen).

Allan kan installeres på bærbar PC og tas med over alt. 
Hvis man har et tråløst kort i PC-en (koster noen hundre 
kr) kan man bruke den trådløst på mange steder. WinData 
har forsøkt den på hoteller og flyplasser og det fungerte 
kjempefint. (Kilde: WinData)

(2005: Norges Døveforbund har sendt forespørsel til døveforeningene 

om der er interesse for å satse på dette. Man trenger flere å kontakte 

på billedtelefon.)

Det eksisterer i dag mange bildetelefonsystemer på mar-
kedet. Felles for de fleste er at de ikke er utviklet i henhold 
til internasjonalt vedtatte framtidsrettede standarder. Slike 
systemer kan være billig å kjøpe inn, men har som regel 
den ulempen at de ikke fungerer sammen med andre sys-
temer.

Dette fører til at det kan bli mange forskjellige brukere 
som ikke får forbindelse med hverandre, og som heller ikke 
kan benytte sitt sytem over landegrensene.

ALLAN er et hjelpemiddel som er svært utbredt i Sverige. 
Der kalles ALLAN  et  multifunksjonssystem fordi den har 
bilde, tekst og tale og i tillegg innebygget teksttelefon som 
fungerer etter de nordiske spesifikasjonene for teksttelefoni. 
Det betyr at den fungerer mot alle ”gamle” teksttelefoner 
Diatext, Polytel, Windial og Noteks. 

ALLAN er den eneste bildetelefon på markedet som har 
alle disse funksjonene, og det kommer naturlig nok av at 
den er utviklet spesielt for døve og delvis av døve. ALLAN 
er utviklet av Omniotor i samarbeid med France Telecom. 
Firmaet WinData, som leverer ALLAN i Norge, har oversatt 
hele grensesnittet og håndbøker (bruksanvisning) til norsk. 
Når det gjelder bredbånd og hastighet kan vi si: Du bør 
ha 384 kbps. Lavere hastighet fungerer også, men da med 
redusert bildekavlitet. 

Det er to måter å overføre teksten (datasignalene) på:
1. Digitalt over Internett. Dette systemet er utviklet 

av Omnitor sammen med University of Wisconsin. Det 

Spørsmål om hjelp
Det har vært mange e-post og telefoner der folk spurte om 
noe som hadde med døve å gjøre. Og det er blitt mer og 
mer av forespørsler fra studenter på høgskoler og universi-
teter i Oslo, Trondheim og Bergen i forbindelse med deres 
oppgaver om døve, døves kultur, døves historie, om døve 
og rus, om døve innvandrere, om døve i ”hørende skoler”, 
om døve barn og ungdom, om tegnspråk, om døvesenteret 
og lignende. Noen henviste vi videre til andre, men en god 
del har vi hjulpet til med å svare.

14. Valgkomiteen
består av: Sigrun Ekerhovd, Helge Herland og Tore Bir-
keland. Varamedlemmer: Åge Sørhaug og Astrid Tokle. 
Valgkomiteen skal lede valget på årsmøtet.

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

Medarbeiderkurs 18.-23. mai 2005
Kurset er et tilbud for de som driver frivillig innsats i ar-
beidet for døvesenteret. Det omfatter dugnadsfolk, kjøk-
kenhjelpere, aktivitetsmedarbeidere o.a. 

Kursets innhold, bl.a. "Hvordan oppnå positiv samarbeid 
mellom medarbeidere", "Hva kan du gjøre og hva kan ad-
ministrasjonen gjøre?", "HMS (Helse, miljø, sikkerhet)", 
"Brannsikkerhet". Diskusjon, bl.a. "Hva kan man gjøre for 
å oppnå større interesse for det frivillige arbeidet?". Kurset 
starter 18. mai i døvesenteret og fortsetter 19. mai og 23. 
mai ombord i MS Jupiter til og fra Newcastle. Egenandel kr 
500. Søknad sendes innen 15. april til Bergen Døvesenter, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen. E-post: post@bgds.no.
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16 Underavdelingerene/
tilsluttede grupper
Døvesenteret har mange underavdelinger der det jobbes 
godt. 

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
(stiftet 07.05.1992) har igjen hatt et aktivt år, og Nils Johan 
Bjørø har vært leder helt siden stiftelsen!
Leder:                         Nils Johan Bjørø
Personlig varaleder:   Thorbjørn Johan Sander
Sekretær:                    Marta Sander
Kasserer:                    Åge Lauritzen
Styremedlem:             Annlaug Koppen
Revisor:                      Helge Herland
Valgkomite:                Kristian Storedale
                                  Toralv Kvingedal
                                   Sverre Johansen

Lokallaget har holdt møter hver måned, unntatt i juli-august. 
NDHS har 42 individuelle og 3 kollektive medlemmer i 
Bergens-området. Møtene er flyttet fra mandagskvelder til 
tirsdags formiddager.

4 av medlemmene deltok på døvehistorisk kurs i Åle-
sund og årsmøtet i NDHS, hvor Bergens Thorbjørn Johan 
Sander ble gjenvalgt som leder og Asle Georg Karlsen 
som revisor. 

Kontoret for NDHS i døvesenteret er flyttet til et litt 
større rom, og er nå felles kontor med lokallaget, men 
NDHS betaler leien. Annlaug Koppen og Skjalg Iversen 
har arbeidet der av og til.

Museet har fått noen flotte tilvekster: To spesialbestilte 
modell-dukker som forestiller ”døvelærerinne” og ”døve-
prest” (sistnevnte med ex-døveprest Hammers prestekjole). 
Arne Nesse har påtatt seg å lage ekte pekestokk og stativer 
ved siden av modellene. - Så har vi fått et demonstrasjons-
anlegg av foreldet lysblinkanlegg i leilighet, og taletrenings-
apparat som ble brukt i barnehagen i Vestre Torvgate.

Lokallaget har søkt om midler til oppussing og sikring 
av Jebsen-bystene, og håper dette skal bli ordnet fint til 
jubileumsfeiringen i 2005. Museet er meget populært, og 
når det kommer gjester i Bergen døvesenter er omvisning 
i museet blitt et høydepunkt.

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap hadde besøk 
av tannlege Tor A. Teige i døvesenteret mandag 1. mars 2004 
kl. 18-20. En av Bergen Døvesenters to stiftere, Christian A. 
Teige (bilde i bildet) var bror til Tor A. Teiges farfar. 

Pensjonistgruppen 
(Opprettet 12. april 1973)
Årsmøtet 2004 valgte Olav Espedal til ny leder, men han 
trakk seg i løpet av sommeren. Samtidig ble både sekre-
tæren Ingrid Kjølleberg og Helge M. Kjølleberg syke og 
gikk ut. Det ble store forandringer i styret, som etter dette 
har bestått av:

Leder:                         Annlaug Koppen
Nestleder:                   Skjalg Iversen
Kasserer:                    Norvald Eikenes
Sekretær:                    Thorbjørn Johan Sander
Styremedlemmer:      Kristian Storedale
                                  Anne Berg
Revisor:                      Harry Stene

De populære pensjonisttreffene har vært holdt annenhver 
tirsdag gjennom hele året, unntatt i ferietiden. Det meste av 
tiden har det vært både kaffe-/vaffelservering og middag, og 
litt program/informasjon/foredrag/visning av gamle filmer, 
og utlodning en gang i måneden. 

Som avslutning før ferien ble det arrangert blåtur tirsdag 
8. juni, subsidiert med tilskudd fra BDS-felleslegatet. Så ble 
det julebord på Hotel Norge, og årsavslutning i kjellerstuen 
nyttårsaftens formiddag, med innsamling til flodbølgeo-
frene i sørøst-Asia

Forsøket med dagsenter på tirsdagene mellom pensjo-
nisttreffene ble dessverre ikke noen suksess, og ble derfor 
nedlagt.

Det tidligere eldreutvalget i NDF, hvor Erling Buanes 
representerte Bergen, ble oppløst. Vi foreslo Thorbjørn 
Johan Sander som ny representant for Bergen, og han er 
senere valgt som leder i NDFs seniorutvalg.

(2005: Årsmøtet i Pensjonistgruppen 1. februar 2005 vedtok å skifte 

navn til ”Seniorutvalg i Bergen Døvesenter”.)

Modell-dukker i døvemuseet, laget i Danmark.
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Klar for pensjonistgruppens "blå tur" 8. juni 2004

Kvinneklubben 
(Stiftet 13.10.1902) 
er over 102 år gammel. Klubben har hatt 4 samvær i kjel-
lerlokalene i døvesenteret i løpet av året: 19. mars med 
temaet ”Sunn mat” ved Grethe Roede, 7. mai samvær, 22. 
oktober samvær, 3. desember julebord med deilig mat. I 
tillegg hadde klubben sommertreff på Bryggeloftet 19. 
juni. Før det var medlemmene en tur innom Hanseatiske 
museum.

Leder i hele 2004: Anne O. Folland
Styremedlemmer fram til sommeren 2004:
Anlaug Sørhaug og Birgit Crone Leinebø

(2005: Berit Hafstad overtok som leder av Kvinneklubben fra års-

skiftet.)

Tor Bjarne går inn som leder av valgkomiteen. Det er eget 
referat fra landsmøte i Døvblittes Fellesforum.

30. april: Temakveld:Hva gjør politikerne for oss? Byrå-
dsleder Monica Mæland kom og fortalte om hva byrådet og 
Bergen Komunen gjør for døve. Hun roste spesielt Bergen 
Døvesenter for deres arbeid med prosjekt Tilgjengelighet for 
Hørselshemmede i Hordaland. Hun måtte svare på mange 
spørsmål, spesielt om vårt arbeide med Rådgivingskontor 
for Døve og hørselshemmede som vi har jobbet for lenge. 
Vi takket og gav henne blomster for at hun tok seg tid til å 
besøke oss. Til dette treffet ble døvesenteret invitert. Toralf 
Ringsø og Gunn Kristin Selstad deltok.

Tur til Danmark 20.-24 mai 2004. Tor Bjarne hadde lagt 
opp en meget fin tur for oss til Århus. Vi reiste med Fjord 
Norway til Hanstholm 20. mai og buss videre til Århus. 
Vi bodde 2 netter på hotell, der vi siste kvelden hadde en 
fin festmiddag.

10. september: Mimrekveld om sommerens opplevelser. 
Harald fortalte fra sommeruken i Stavanger der han og 
Thora var med.

8.oktober: Bingo. Her hadde Eli vært ute og samlet mange 
fine gevinster. Vi fikk også en gevinst fra Fjord Line. Kvel-
den var trivelig og gav et fint økonomisk overskudd.

5. -7. november: Likemannskurs i Oslo. Fra vår gruppe 
deltok Hilde J. Hellestvedt, Thorbjørn J. Sander og Harald 
Gåsland

12.november: Temakveld: Akupunktur. Her var vi heldig 
og hadde med oss en fysioterapeut som også var akupunk-
tør. Han var spesialist på meniere.  En fin kveld og en dyktig 
foredragsholder.

10. desember: Juleavslutning. Marta Sander ledet jule-
avslutningen. Flott program og mye og delig mat. Det var 
konkurranser og mye moro. En helt topp kveld. Styret 
sammen med Sigfrid Ruste gjorde en meget god jobb på 
kjøkkenet.

Vi er ikke så mange i gruppa nå, men vi har et fint sam-
hold vi som går der.

Så håper vi året 2005 vil bli et godt år for oss alle i Bergen 
Døvblittseksjon.

Døvblittgruppen
(Stiftet 1983)

Leder:                         Harald Gåsland
Nestleder:                   Bjørn Ruste
Styremedlemmer:      Hilde J. Hellestvedt
                                  Tor-Bjarne Westgård
                                   Marta Sander
Varamedlem:              Eli Westgård (sekretær)
Valgkomite:                Thorbjørn J Sander og Oskar Einen

23.januar: Leder for kontaktklubben for Døvblinde i Ber-
gen, Oddbjørg Nyheim var med oss og fortalte om deres 
arbeide. Hun leste også noen fine dikt som hun hadde laget 
selv. En meget lærerik og fin kveld.  

19. mars: Her ble saker som landsmøte i Døvblittes Fel-
lesforum skal ta opp satt på dagsorden. 

26.- 27. mars: Døvblittes Fellesforum landsmøte på Ber-
gen Airporthotell. Her deltok 20 delegater fra hele landet. 
Fra vår gruppe deltok Harald,Bjørn og Tor Bjarne. Ingen fra 
vår gruppe blir med i det nye styret Døvblitte4s fellesforum. 
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Bergen Døves Idrettsklubb
(Stiftet 29.10.1905) Klubben blir altså 100 år i år. Idretts-
aktive er også flittigere brukere av huset. Klubben har 
kontorfellesskap 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 utnytter vi 
de felles ressursene som idrettslaget og døvesenteret har. 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede er også med 
i dette samarbeidet. Idrettsklubben har medlemmer som 
er aktive på ulike områder: Barneidrett, fotball, bowling, 
badminton og alpint (der 75 år gamle Hans Lie fortsatt 
svinger i bakkene!).

Leder:                         Dag Hafstad
Sekretær:                    Helge Herland
Kasserer:                    Egil A. Marthinussen
1. styremedlem:         Cecilie Gudmundsen
2. styremedlem:         Karen Molland

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 (stif-
tet 1962), Døves Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves Motor-
klubb (stiftet 1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 

Døves menighet, Kalfarveien Borettslag (omsorgsboliger)  
og Konows Senter er våre naboer i "døvelandskapet". Vi 
setter pris på å ha gode naboer og synes vi i fellesskap 
har lagt grunnlag for et fortsatt godt samarbeid fremover. 
I desember 2004 begynte vår felles lunsj i vestibylen på 
Konows senter etter initiativ av Tone Høylandskjær.

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.

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi har godt samarbeid med foreldrelaget, både på det poli-
tiske området og i forbindelser med aktiviteter for barn og 
unge. De gjør fantastisk innsats, og likeså har foreldrelaget 
vært aktiv i skolesaker ved blant annet å kontakte politikere, 
statped, pressen o.a.

Tolketjenesten / Hjelpemiddelsentralen i Hordaland
Vi har hatt to møter med tolketjenesten i døvesenteret 25. 
februar og 18. august 2004. Formålet er å utveksle erfa-
ringer 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 samarbeidsmøter i året. 

Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund 
og Bergen Hørselslag
Vi har hatt godt samarbeid med både HLF Hordaland 
og Bergen Hørselslag. Det var mest i forbindelse med 
tilgjengelighet for hørselshemmede vi har hatt møter om. 

Døvesenteret har ellers tilbudt dem gratis lån av lokaler i 
døvesenteret til sine møtevirksomheter.

17 Legater / Gaver
Bergen Døvesenters felleslegat
Legatet er nå godkjent som et privat legat, og styret for 
legatet er til enhver tid det valgte styret i døvesenteret. 
Kapitalen per 31. desember 2004 var kr.206.828,64.  Det 
ble delt ut kr 6.000 derfra i 2004 til Pensjonistgruppens 
blåtur i juni.

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. Bergen Døve-
senter søkte om en støtte på kr 5.000 til organisasjonskurs 
i oktober og venter svar.

Konows legat
Autorisert revisor Kjell Zahl har revidert årsregnskapet for 
Konsul August Konows legat for døve for regnskapsåret 
2004, 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.

Helse Vest
Har tilkjent Bergen Døvesenter kr 20.000 for opplysnings-
virksomhet, bl.a. nyhetskvarter, informasjon, forebyggende 
tiltak osv.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond
Etter søknad har vi for 2004 mottatt kr 24.699 fra oven-
nevnte fond. Pengene går til anskaffelse av aktivitetsutstyr 
og til sammenkomst for ungdommer. Noe er brukt i 2004, 
mens resten blir benyttet i 2005.

Andre legater
I 2004 har det ikke vært enkelt å få støtte fra de ulike lega-
tene, spesielt fordi rentene har vært så lave at det ikke gav 
særlig store avkastning hos dem. Det ble da ikke så mye å 
dele ut til alle som søkte om støtte. Vi har i løpet av 2004 
sendt ut ca 40 søknader, og fikk positiv støtte kun fra ca 
10% av disse, på til sammen kr 86.000 (vi hadde budsjettert 
med en inntekt på kr 150.000 her).

Gaver i forbindelse med Hans Wolmer Larsens bort-
gang
Her kom det i 2003 inn kr 2.800 som gikk til nye bilder 
som ble hengt opp i storsalen i 2004.
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18 ”Budstikken”
Foreningens medlemsblad ”Budstikken” kom ut med 10 
nummer i 2004. 

Daglig leder har vært redaktør for. Budstikken sendes ut 
til alle medlemmer + noen abonnenter, samt til døveforenin-
ger i landet + andre forbindelser. I tillegg kan Budstikken 
lastes ned gratis (PDF-fil) over internett.

19 Hjemmeside
Daglig leder har stått for redigering av stoff til døvesente-
rets hjemmeside: www.bgds.no. Hjemmesiden ble fornyet 
01.01.2004 etter en hjemmesidekonkurranse. Nåværende 
design var laget av Bjørn Aa. Johnsen.

Hjemmesiden har vært godt besøkt, etter vår målestokk. 
Fra ca 70-80 besøk på hverdager og 20-25 besøk om hel-
gene i 2003, ble det etter hvert ca 150 besøk på hverdager 
og ca 80-90 besøk om helgene i 2004.

20 Norges Døveforbund 

Thorbjørn Johan Sander er medlem av forbundets lov-
komite. Toralf Ringsø er medlem av forbundets hedersme-
daljekomite. Likeså er han forbundets bilagsrevisor. Rune 
Anda er medlem av forbundets bistandsutvalg (han har vært 
på Madagaskar to ganger i 2004). Toralf Ringsø represen-
terte NDF i forbindelse med Signos prosjekt i Palestina 
(han var i Palestina/Israel to ganger i 2004).

Samarbeidet med Norges Døveforbund har vært svært 
godt. Iblant samarbeider vi om ulike oppgaver, også med 
å studere og kommentere høringsdokumenter.

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund. Vi 
har fått økonomisk støtte fra forbundet til kurs, foredrag 
og forskjellige andre tiltak. 

Vårt medlem Gunnar Hansen er styremedlem, og Kjetil 
Høgestøl er varamedlem i døveforbundet. Det nye som 
skjedde i 2004 var at Thorbjørn Johan Sander ble utpekt 
som ny leder i NDFs Seniorutvalg (tidligere ”eldreut-
valg”). 

Styret i Norges Døveforbund 2003-2005

21 Representasjon
Norges Døveforbunds Landsråd 13.-15. februar 2004:
     Toralf Ringsø og Gunn Kristin Selstad

Referansegruppen for opprettelse av døvetolkutdanning i 
Bergen:
     Gunn Kristin Selstad, leder med Sigrun Ekerhovd som 
repr. for kulturstyret

Norges Døveforbunds Døves Dag-seminar:
     Toralf Ringsø og Rune Anda (de deltok som kursle-
dere)

Brukerutvalg Byarkivet:
     Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda

Overrekkelse av veiledningsdokument i Bergen Rådhus 
16. mars 2004:
     Toralf Ringsø, Gunn Kristin Selstad og Rune Anda

Seminar ”Skift fokus!” på Hotell Norge 22. mars, arr. 
Handicapforbundet:
     Rune Anda

Generalforsamling Designtrykkeriet 16. mars 2004:
     Kjetil Høgestøl 

Åpning av Nordisk Ungdomsfestival Nordplus 19. april 
2004:
     Rune Anda

Styreleder Toralf Ringsø hadde nettopp overrakt gave til Birger 

Johnsen, daglig leder på ASVO.
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ASVO Bergen 10 års jubileum, mottakelse 5. mai 2004:
     Toralf Ringsø og Rune Anda

Døvblindes Kontaktklubbs 10 års jubileum 21. januar 
2004:
     Rune Anda

Seminar om voksenopplæring på videregående skoler 25. 
mars 2004:
     Rune Anda

Generalforsamling Åstveit AS (tidl. Åstveit Industrier):
     Rune Anda

Områdeutvalg (Hjelpemiddelsentralen):
     Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

Representant i Konows senterets styre:
      Klement Våge: Valgperiode  01.05.04-30.04.06
       Gunn Kristin Selstad  01.05.03-30.04.05
      Varamedl.:
       1. Ingunn Storlykken Herland 01.05.04-30.04.06
       2. Sunniva L. Vik  01.05.03-30.04.05

I 2004 har vi vært i personlig kontakt (også over e-post) med disse: Fra venstre: byrådsleder Monica Mæland, helsebyråd Trude Drevland, 

byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit og byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

23 Brukerrådet ved VKS
Brukerråd er en modell for å gi brukerne innflytelse ved 
kompetansesentrene. Fra høsten 2004 ble det valgt et nytt 
brukerråd for perioden 2004-2007. Bergen Døvesenter 
oppnevnte Rune Anda som representant i brukerrådet ved 
Vestlandet kompetansesenter (VKS) med Hedvig Sinnes 
som vararepresentant.

Rådet har hatt mange saker på sine møter. Man diskuterer 
hvordan framtidens skoletilbud for hørselshemmede skal 
være. Nå som flere og flere barn blir CI-operert betyr det 
nye utfordringer for skolene. I brukerrådet deltar represen-
tanter også fra Hørselshemmedes Landsforbund (Lillian 
E. Sætre), Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
(Sissel Gerritsen), FAU (Jan Rolf Bekkevold), Bjørkåsen-
elever (Eivor Berg), Korttid/Foreldreopplæringen (Mariann 
Nødtvedt) og Cochlea-gruppen (Karen Løvfall Våge), samt 
brukerkontakt-sekretær (John-Sverre Fauske) og senterle-
der (Annelise Olsen). 

24 Rådgivningskontor 
for hørselshemmede 
og døvblinde i Bergen
Bergen Døvesenter fikk prosjektmidler fra Helse og Rehabi-
litering i 2003 for å arbeide med forberedelser til opprettelse 
av rådgivningskontor i Bergen kommune. Som prosjektle-
der ble oppnevnt Thorbjørn Johan Sander, som ble ansatt 
av 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 referanse-
gruppe hos byrådsavdelingen for helse og bydeler, med 
førstekonsulent Tove S. Hanssen som leder. Thorbjørn J. 
Sander har representert BDS i denne gruppen. Denne ut-

22 
Kontakt med 
Bergen Kommune
Også i 2004 har vi hatt god kontakt med byens politikere, 
også med medlemmene i byrådet. Vi føler at vi ”kjenner” 
både den politiske ledelsen og noen i administrasjonen, og 
vi opplever at de forstår den spesielle rollen som Bergen
Døvesenter har overfor kommunens døve. Kommuneøko-
nomien var kritisk med store underskudd i både i 2002 og 
i 2003. Derfor har det vært viktigst for oss å opprettholde 
dagens bevilgninger, selv om vi under tidligere møter snak-
ket om en økonomisk opptrappingsplan, altså at tilskuddene 
skulle økes år etter år til målet er nådd. Vår kontakt med 
politikere var mest konsentrert om økonomi, tilgjengelighet 
og informasjon om våre aktiviteter. 

Døvblittgruppen hadde besøk av byrådsleder Monica 
Mæland 30. april 2004. Styreleder Toralf Ringsø og nest-
leder Gunn Kristin Selstad var også til stede den kvelden.
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redningen ble grunnlaget for kommunens videre behandling 
av saken.

Arbeidsgruppen fortsatte også fra til sommeren 2004. 
Arbeid ble avsluttet 30.06.2004. 

Mandag 18. oktober 2004 ble det enstemmig vedtak i 
Bergen Bystyre for opprettelse av Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde i Bergen

25 Døvetolkutdanning 
i Bergen 
Endelig ble det en realitet, døvetolkutdanning på Høgskolen 
i Bergen! 

Samtlige studenter ble presentert/intervjuet i Budstikken 
desember 2004, og alle var til stede i døvesenteret torsdag 
2. desember. Sammen med døvesenterets kontaktperson, 
Gunn Kristin Selstad, tok studentene initiativ til at stu-
dentene og døve skulle samles annenhver onsdag i byen, 
til "Tegnspråk-kafè". Det begynte onsdag 13. oktober på 
Scotsman, og ble senere flyttet til fast samlingssted på ERA 
i Xhibition i sentrum. Et flott tiltak! Tolkestudentene har 
ellers vært med som samarbeidspartner i forbindelse med 
Døves Dag-arrangement på Torgalmenningen 25. septem-
ber. Og mange av dem har vært på besøk i døvesenteret, 
både i forbindelse med prosjektoppgaver og likeså bare for 
å prate med døve. Ellinor Hjelmervik og Ingeborg Skaten 
er faglærere ved studiet, som også har døve tegnspråklæ-
rere knyttet til seg: Ingunn Storlykken Herland og Kristin 
Fuglås Våge.

26 Økonomi og visjon
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 kulturhus 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. 

Vedlikehold og opprustning av døvesenteret koster oss 
mye 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 20 årene. Som eiere 
av huset må vi være forberedt på at årlige investeringer i 
huset vil koste oss dyrt. Alternativet er å la huset forfalle 
og møte en totalkrise om 10 år.

Det er i denne sammenheng at vi også alvorlig bør ta 
inn over oss om vi har råd til å stå som eiere av feriehjem-
met ”Risperlen”?

Vi mener fortsatt at løsningen på økonomien ligger i et 
større årlig kommunalt tilskudd. Som vi skrev i 2003, så 
ønsker vi oss kr 1,2 millioner årlig over kommunebud-
sjettet, mot i dag kr 640.000. 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. 

Økonomisk har det ikke vært lett i 2004. Uforutsette 
utgifter slo kraftig ut på vår stramme budsjett, noe regn-
skapet kan vise. Her var det utlegg i forbindelse med 
førtids- og alderspensjon som slo ut i regnskapet. Dette 
var en avtale som Bergen Døvesenter forpliktet seg gjen-
nom overenskomst mellom døvesenteret og fagforbundet 
(LO) i 1996. At det ikke var ordnet i praksis, var en ren 
arbeidsulykke. I tillegg var det en del andre tilfeller som 
sammen med utbetaling i forbindelse med pensjonsord-
ningen førte til et underskudd på nærmere kr 280.000 i 
2004. 

Vi bruker litt mye energi på å få tak i ekstrainntekter 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 dø-
vesenteret basert på så mye idealisme som i dag. Faren 
for at folk går lei av for mye dugnads- og gratisarbeid 
må vi passe oss for.  

Bildet er tatt i det øyeblikket bystyret vedtok opprettelsen av Rådgiv-

ningskontor for hørselshemmede og døvblinde.



27 Konklusjon
Også i 2004 var det stor aktivitet i Bergen Døvesenter. Og 

ikke minst har vi hatt mange åpne kvelder kun for sosialt 
samvær. Vi vet hvor viktig det er for en del medlemmer å 
kunne komme sammen til felles prat over colaen og kaf-
fekoppene. 

Nå som vi har fått en 100% engasjementstilling som 
kultur- og informasjonskonsulent i 2005 med støtte fra 
aetat, øyner vi håp om et løft i aktivitetene rettet mot barn, 
ungdom og kultur. 

Det som ellers har preget miljøet i 2004, var feriehjems-
saken. Skal feriehjemmet selges, eller skal det ikke selges, 
lå i luften og skapte uro blant enkelte personer. Her er det 
viktig at vi alle sammen konsentrerer oss om saken og 
prøve å finne ut om døvesenteret har behov for å beholde 
feriehjemmet i framtiden. Her må alle forhold tas i betrakt-
ning; besøkshyppighet, økonomi, utleie, brannforebygging, 
oppussing/ vedlikehold osv. Fordeler og ulemper må veies 
mot hverandre. I 2004 har det vært flere møter der man 

brukte tid på å diskutere feriehjemssaken. Man lyttet, 
argumenterte, vurderte positive og negative sider. Det var 
viktig å bruke god tid på det.

Døvesenteret er glad for det gode naboskapet til Dø-
vekirken, Kalfarveien Borettslag og Konows senter, og 
likeså for det gode samarbeidet med Hordaland fylkeslag 
av Hørselshemmedes Landsforbund og Bergen Hørselslag, 
og ikke minst Hordaland foreldrelag for hørselshemmede. 
Samarbeidet med Hunstad skole og Bjørkåsen vg. skole har 
også vært god. Vi er ellers veldig glad for den gode kontak-
ten vi har med den politiske ledelsen og administrasjonen i 
Bergen Kommune, vi føler at de tar oss på alvor.

Samarbeidet og engasjementet i styret har vært veldig 
godt. Det samme kan sies om samarbeidet mellom styret 
og de fast ansatte i senteret. 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! 

Bergen, 15. februar 2005

Toralf Ringsø                    Gunn Kristin Selstad                    Erling Buanes
Styreleder                                 Nestleder                              Styremedlem

Kjetil Høgestøl            Ellen Østrem               Sunniva Lyngtun                   Klement A. Våge
styremedlem                styremedlem                 1. varamedlem                       2. varamedlem

Rune Anda
daglig leder

Innkomne forslag
Punkt 7: Lovendringsforslag fra Anne Folland:
Jeg foreslår at døvesenteret får tilbake eget feriehjems-
styre slik det var tidligere. På den måten tror jeg at alt 
som har med feriehjemmet å gjøre, blir bedre ivaretatt. 
Det må derfor komme inn i vedtektene at det skal være 
eget feriehjemsstyre, og at feriehjemsstyret blir valgt på 
døvesenterets årsmøte. Det skal bestå av 3 personer, og 
disse skal selv på eget møte velge en leder, en sekretær 
og en kasserer.

Punkt 8 a: Forslag fra senterstyret:
Senterstyret ber om årsmøtets godkjennelse til å ta ut kr 
100.000 av Medlemmenes Interessefond til å dekke arbeidet 
med å reparere lekkasjer i huset i Kalfarveien 79.

Punkt 8 b: Forslag fra senterstyret:
Senterstyret ber om årsmøtets tilslutning til å gå i gang 
med ein salgsprosses med det formål å finne nye eiere 
til feriehjemmet Risperlen. Bakgrunnen for dette ønsket 
skyldes dårlig økonomi, nødvendige og kostnadskrevende 
brannforebyggende tiltak og vedlikeholdsarbeid i framti-
den, gjennomsnittleg lite besøk over flere år, og generelt 
liten interesse for dugnadsarbeid på feriehjemmet. 

Midlene fra et eventuelt salg av feriehjemmet skal plas-
serest på høgrentekonto hos vår hovedbankforbindelse 
inntil årsmøtet vedtar noe annet.
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OBS:
Arkene med noter til regnskapet kan man få på kontoret, og ellers på årsmøtet.

21

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

-263 841,79 -50 000

-15 528,62
-15 435,61

-15 435,61

-279 277,40



22 23
22

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

23

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

-279 277,40
-279 277,40



22 23
22

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

23

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter



24 25
24

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

25

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

Valget 2005
Følgende medlemmer i senterstyret har ett år igjen, og skal ikke stå på valg i år:

Erling Buanes og Gunn Kristin Selstad

(Så lenge Gunn Kristin Selstad er engasjert som kultur- og informasjonskonsulent i Bergen Døvesenter kan 
hun ikke sitte i styret. Det betyr at 1. varamedlem rykket opp som fast styremedlem i den perioden.)

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder velges for 1 år
(2004: Toralf Ringsø)

Valgkomiteens forslag: Toralf Ringsø

2 styremedlemmer velges for 2 år
(2004: Kjetil Høgestøl og Ellen Østrem)

Valgkomiteens forslag: Kjetil Høgestøl og Klement A. Våge

1. varamedlem velges for 1 år
(2004: Sunniva Lyngtun)

Valgkomiteens forslag: Sunniva Lyngtun

2. varamedlem velges for 1 år
(2004: Klement A. Våge)

Valgkomiteens forslag: Sigrun Ekerhovd

Revisor for 1 år:
(2004: Statsautorisert revisor Kjell Zahl)

Valgkomiteens forslag: Statsautorisert revisor Kjell Zahl

Bilagsrevisor for 1 år:
(2004: Hans Erik Tofte)

Valgkomiteens forslag: Hans Erik Tofte

Varabilagsrevisor for 1 år:
(2004: Arvid Støyva)

Valgkomiteens forslag: Arvid Støyva

Lovkomite for 1 år:
(2004: Ingunn S. Herland, Gunnar Hansen og Thorbjørn J. Sander)

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

Representanter til Hordaland Døves Fylkeslag for 1 år:
(2004: Erling Buanes og Vibeke V. Flatemo)

Valgkomiteens forslag: Erling Buanes og Vibeke V. Flatemo

Det skal også velges 3 representanter + 2 varamedlemmer
til Norges Døveforbunds landsmøte i mai 2005

(2003: Toralf Ringsø, Kjetil Høgestøl og Rune Anda. Vara: Erling Jacobsen og Edvard Rundhaug)
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Forslag til budsjett for Bergen 
Døvesenter 2005

Inntekter 2004-regnskap Budsjett 2005
Medlemskontingenter 43,000 40,000 1

Tilskudd fra Norges Døveforbund/FriFond 99,000 100,000 2

Tilskudd fra Bergen kommune 640,000 650,000 3

Andre offentlige tilskudd 83,000 50,000 4

Tilskudd fra Fylkeskommunen 0 50,000 5

Lønnstilskudd aetat 0 230,000 6

Kontorleie 2. og 3. etasje 163,000 177,000 7

Utleie storsalen og kjellerstuene 190,000 200,000 8

Støtte fra legater, fond, gaver 48,000 50,000 9

Medlemsaksjoner 16,000 20,000 10

Kantine 85,000 100,000 11

Norsk lotteridrift 141,000 120,000 12

Basar (til hva?) 0 40,000 13

Andre inntekter 109,000 100,000 14

Tilskudd til vedlikehold 0 50,000 15

Medlemmenes Interessefond 50,000 100,000 16

Sum inntekter 1,667,000 2,077,000

Utgifter
Lønn, arb.giv, feriepenger (også kurs) 877,000 970,000 17

Avskrivning på bygningen 30,000 30,000 18

Strøm 84,000 100,000 19

Renovasjon, vann etc, rengjøringsmidler 86,000 60,000 20

Inventar, nyanskaffelser 164,000 100,000 21

Reparasjon, vedlikehold bygning 143,000 250,000 22

Brannforebyggende tiltak 46,000 20,000 23

Telefon, porto etc 56,000 50,000 24

Kontorkostnad 116,000 60,000 25

Andre tjenester, reiseutg osv 80,000 58,000 26

Representasjon, annonser 3,000 20,000 27

Kontingenter/gaver 31,000 25,000 28

Forsikringspremier 49,000 50,000 29

Andre kostnader 29,000 156,000 30

Prosjekt Rådgivningskontor 86,000 18,000 31

Jubileumskomiteen 50,000 50,000 32

Avbetaling på lån hos DnB 60,000 60,000 33

Sum utgifter 1,990,000 2,077,000

Ca.



26 27
26

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

27

Årsmelding 2004 for Bergen Døvesenter

Kommentarer til budsjett for 2005
INNTEKTER: 2004: Budsjett 2005:

Medlemskontingenter 43 000 40 000 1

30% av våre medlemmer i dag er ektefeller av ”hovedmedlemmer”. Fra og med 2004 ble kontingenten krevd inn 
av Norges Døveforbund. Hovedmedlemmet betaler kr 500 (av det går kr 200 til døvesenteret) mens ektefellen/
samboeren betaler kr 100 (hele det beløpet går til døvesenteret). 
Det var mange som ikke har betalt for 2004. Muligens ble noen forvirret over å få kontingentinnkreving direkte 
fra Norges Døveforbund. Vi håper det ordner seg etter hvert.

Tilskudd fra Norges Døveforbund/
FriFond 99 000 100 000 2

Tegnspråkkurs-virksomheten ligger på et lavt nivå sammenlignet med tidligere. Innenfor kr 100.000 er følgende 
vurdert: 1) Tegnspråkkurs, 2) Dramakurs, 3) OU-seminar i desember 2005, 4) Ungdomstiltak

Tilskudd fra Bergen kommune 640 000 650 000 3

Her er tatt med kr 230.000 fra avdeling for kunst og kultur, og kr 420.000 fra avdeling for helse og sosial

Andre offentlige tilskudd 83 000 50 000 4

Helse Vest og NDF (tidl. Fylkesmannen)

Tilskudd fra Fylkeskommunen 0 50 000 5

Pensjonistpartiet meldte i e-post 17. desember 2004 at Hordaland fylkeskommunes kulturutvalg på fylkestinget 
14.-15. desember gir kr 50.000 til Bergen Døvesenter.

Lønnstilskudd aetat 0 230 000 6

Lønnsrefusjon for kultur- og informasjonskonsulent, hvis stillingen blir opprettholdt hele 2005.

Kontorleie 2. og 3. etasje 163 000 177 000 7
Utleie storsalen og kjellerstuene 190 000 200 000 8

Utleie av kontor/lokaler
Kirkens SOS 92000
FNDB 40000
NDHS 15000
Døves Tidsskrift 24000
Datafryd 6000

Total kontorer 177000
Total utleie til fester etc 200000

Sum utleie 377000
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Støtte fra legater, fond, gaver 48 000 50 000 9

For 2004 var vi litt for optimist mht tilskudd fra legater – og la inn kr 150.000 i budsjettet, men når rentenivået 
er så lav som det er, og avkastninger er så liten, har man vel ikke håp om å motta særlig mye. Kr 50.000 kan vi 
kanskje håpe på?

Medlemsaksjoner 16 000 20 000 10

Det har ikke vært mye pengebevegelse mellom medlemmene og døvesenteret i 2004, bortsett fra 
medlemskontingenten. Det vi fikk inn av penger, kom fra medlemmene i forbindelse med utflukt til døvestevnet, 
seminar i Ulvik, o.a. Kanskje litt mer i 2005?

Kantine 85 000 100 000 11

I 2004 hadde vi mindre kantine-inntekt mens det i 2003 var ca kr 130.000. Det var to punkter som kan ha slått 
ut på det området: Ingen middagsservering høsten 2004 og ”Australia-jentene” fikk servere hver torsdag fra 
februar til mai/juni og ordnet selv med innkjøp og beholdt overskuddene til deres reise til Deaflympics i Australia.

Norsk lotteridrift 141 000 120 000 12

Det ble større inntekter i 2004 enn ventet. Men vi kan kanskje ikke håpe på like mye i 2005. Automatdriften 
fortsetter ennå, saken med monopol til Norsk Tipping er utsatt.

Basar 0 40 000 13

I år er det vår tur til å arrangere basar. Hva basarinntektene skal gå til, tar vi opp etter årsmøtet.

Andre inntekter 109 000 100 000 14

Kursinntekter, refusjon av lønn fra Trygdekontor o.a.

Tilskudd til vedlikehold 0 50 000 15

Vi vet ikke om det blir noe tilskudd øremerket vedlikehold her. Hordaland Fylkeskommune vil komme en dag og 
se på huset sammen med oss med tanke på eventuell tilskudd til vedlikehold.

Medlemmenes Interessefond 50 000 100 000 16

Se innkomne forslag fra senterstyret (punkt 8 a)

Sum inntekter 1 667 000 2 077 000

Kommentarer til budsjett for 2005
INNTEKTER: 2004: Budsjett 2005:
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Utgifter

Lønn, arb.giv, feriepenger (også kurs) 877 000 970 000 17

Avskrivning på bygningen 30 000 30 000 18

Eiendommen skal avskrives hvert år.

Strøm 84 000 100 000 19

Lavere strømregning i 2004 i forhold til 2003. Går vel opp i 2005?

Renovasjon, vann etc, rengjøringsmidler 86 000 60 000 20

Avgift til kommunen, rengjøringsmidler, vask av duker m.m. 

Inventar, nyanskaffelser 164 000 100 000 21

Kr 9.500 er øremerket til Bergen lokallag av NDHS. Erfaringsmessig dukker det iblant opp ting som gjør at man 
må kjøpe nye varer. 

Reparasjon, vedlikehold bygning 143 000 250 000 22

Fliselegging på dame- og herretoalettet i 1. etg. (ca kr 18.000), scenegulvet er hevet for å gi plass til vogn 
under scenen for oppbevaring av stoler og bord (ca kr 20.000). Det som kan komme til å koste mye, er å tette 
lekkasjen i terrassen (drypper vann i taket til diskoteket), og likeså andre lekkasjer i huset. (Utvendig maling vil 
koste over kr 350.000, men det har vi tatt med sammen med andre utgifter i søknad både til fylkeskommunen 
og Bergen kommune.)
Konkrete prisanbud: 

Utvendig fasadekledning   21.500
Reparasjon av lekkasje i terrassen 64.000

(Hva feriehjemmet Risperlen angår, avhenger det av utfallet på årsmøtet.)

Brannforebyggende tiltak 46 000 20 000 23

Årsavgift etc i forbindelse med brannforebyggende tiltak samt utbedring av sprinkleranlegg styrerom kr 7.200. 
(Her må også feriehjemmet Risperlen komme i betraktning i tilfelle årsmøtet vil beholde eiendommen.)

Telefon, porto etc 56 000 50 000 24

Kontorkostnad 116 000 60 000 25

Andre tjenester, reiseutg osv 80 000 58 000 26

Kommentarer til budsjett for 2005
 2004: Budsjett 2005:
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Representasjon, annonser 3 000 20 000 27

Døvestevne, landsmøte, andre representasjoner.

Kontingenter/gaver 31 000 25 000 28

I 2004 har vi betalt kontingent til FFO Hordaland og FFO Bergen. Ellers har vi gitt gaver i forbindelse med 
medlemmers runde år og foreninger/underavdelinger som fyller år (DIK er 100 år i oktober!). 
I 2005 skal Døves Idrettsklubb få kr 50 for hvert medlem, For 300 medlemmer blir det kr 15.000.

Forsikringspremier 49 000 50 000 29

Kanskje det blir noe lavere. Skal gå ut på anbud her. Premien hos If er kanskje for høy.

Andre kostnader 29 000 156 000 30

Uventede utgifter bør kanskje settes høyt her? Eventuelt kan midlene overføres til andre poster dersom de 
avviker fra budsjett-tallene? Kr 2.400 tilhører Lutefisk-gjengen (de skal ha 10 års jubileum i 2005), Kr 2.800 er 
øremerket noe etter Hans W. Larsens bortgang, tjenestepensjonspremie(r). Kr 40.000 er øremerket til tidligere 
pensjonsavtale, kr 40.000 til årets pensjonsavtale. Og så kommer uforutsette utgifter som vi må regne med.

Prosjekt Rådgivningskontor 86 000 18 000 31

Vi har avsluttet regnskapet for prosjekt rådgivningskontor. Det viser ubrukte midler på ca kr 18.000 som må 
tilbakeføres til Helse & Rehabilitering.

Jubileumskomiteen 50 000 50 000 32

Kr 50.000 fra 2004 ble overført til jubileums-formål, og vi bør overføre ytterligere kr 50.000 for 2005. Her kan 
det bli en del tusen kroner på arbeidet med jubileumshefte/multimediapresentasjon. Likeså til dekning av en 
del innbudte til jubileumsmiddag på Hotell Norge. Og så har vi utlegg til jubileumskomiteens deltakelse både på 
turen til Newcastle og ellers i løpet av 2005.

Avbetaling på lån hos DnB 60 000 60 000 33

Denne posten har ikke stått på budsjettet siden lånet ble tatt opp i 1997. Bør kanskje tydeliggjøres i budsjettet?

Sum utgifter 1 990 000 2 077 000

Kommentarer til budsjett for 2005
UTGIFTER: 2004: Budsjett 2005:
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Tilbud Stasjonær pc

AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz
Socket 754, 512 KB cache, BOXED

Abit NF8 Hovedkort for S754, Firewire
nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid,uGuru

Club3D Radeon 9250 128MB Skjermkort
8X AGP, 128BIT, DDR, CRT+TV+DVI, Retail

NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black
Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)

Maxtor 160GB DiamondMAX Plus10 IDE HD
7200RPM, 9ms, 8MB cache, UDMA133

Memory Corp 512MB DDR PC3200 Minne
400Mhz, 184pins

Q-Tec Midi tower kabinett 6024MD, sort
ATX, 350W power, AMD/P4

Sony Diskettstasjon 3.5” 1.44MB SORT
Floppy

Microsoft Windows XP Home Norsk OEM
1 bruker, Norsk, SP2, OEM

Tilbudet inkluderer IKKE
skjerm/mus/tastatur.
Prisen gjelder maskin, ferdig
montert og testet, samt fritt
levert kunde.
Kr. 7.450,-

Tilbud bærbar pc
Acer

Dimensjoner (BxDxH): 36.4 cm x 27.9 cm x 3.9 cm
Vekt: 2.9 kg
Lokalisering: Norsk / Norge
Systemtype: Notebook
Innebygde enheter: Stereohøyttalere
Prosessor: Intel Celeron M 350 1.3 GHz
Cache-minne: 1 MB - L2 Cache
RAM: 512 MB (installert) / 2 GB (maks.) -
DDR SDRAM - PC2700 - 333MHz
Harddisk: 40 GB
Optisk lagring: DVD-skriver – integrert
Skjerm: 15.4” TFT aktiv matrise 1200 x 800
- 24-bit (16 millioner farger)
Grafikk-kontroller: Intel 855GME
Lydutgang: Lydkort
Telekommunikasjon: Fax / modem - 56 kbps
Nettverkstilknytning: Nettverksadapter - Ethernet
Fast Ethernet IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Inn-enhet: Tastatur, touchpad, 4-veis rulleknapp
Batteri: Litiumion
Operativsystem: Microsoft Windows XP Home
Edition
Fabrikantgaranti: 1 års garanti

Klargjort og ferdig levert på døren

Kr. 9750,- (Inkl.Mva)

Datatilbud til medlemmer av Døvesenter

Har du spørsmål ang. tilbudet? send sms/e-post: 93484243/ egilj@bgds.no eller stikk innom 
Døvesenteret om tirsdag og torsdag ettermiddag for uforpliktende samtale.
ALLE prisene er inkl.mva. 

Hilsen Datafryd ved Egil Johansen 

mailto:egilj@bgds.no
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Logitech Cordless Desktop EX 100 - Tastatur - mus - RF
USB / PS/2-mottaker - PS/2, USB

Pris: 450.-

ViewSonic VX910 - Flatskjerm - TFT - 19” - 1280 x 1024
- 0.294 mm - DVI, VGA (HD-15)
-------------------------------------------------------------------------
Produktbeskrivelse -- ViewSonic VX910 - flatskjerm -
TFT - 19”
Dimensjoner (BxDxH) -- 43.1 cm x 20.1 cm x 46.8 cm
Vekt -- 6.7 kg
Strømforsyning -- AC 110/230 V ( 50/60 Hz )
Enhetstype -- Flatskjerm / TFT aktiv matrise
Diagonal størrelse -- 19”
Synlig størrelse -- 19”
Maks. oppløsning -- 1280 x 1024
Tilpassede standarder -- FCC-klasse B-sertifisert, CE, UL,
TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NOM, PCBC,
SASO, TCO ‘99, CB, CCC, TUV Ergo, PSB
Strømforbruk ved drift -- 40 watt
Digital videostandard -- Digital Visual
Interface -- (DVI)
Grensesnitt -- DVI, VGA (HD-15)
Punkt/piksel-avstand -- 0.294 mm

Atec NEOVIEW AL170 - Flatskjerm - TFT - 17” - 1280
x 1024 / 75 Hz - 0.264 mm - VGA (HD-15) – sølv

Viewing size : 17.0” (43.27cm) Format 4:3
Resolution(Max) : 1280*1024@75Hz
Luminance : 300cd/m²
Contrast Ratio :450 : 1
Panel Manufacturer : LG Philips LCD
Scanning Frequency : 31.5~80㎑
Input Connector 15pin D-Sub
Dimension(mm) 376.6(W)X395(H)X169.9(D)
Certificates TCO’99, MIC, CE, C-UL, FCC, CB

Pris: 2295,-

Kr.3450,-

Torsdag 10. mars 2005 kl. 19: Besøk av kinesere
Vil du se hvordan det går å kommunisere mellom nordmenn og kinesere? Hvordan? På engelsk? 
Via tolk(er)? Vi nordmenn kan ikke kinesisk, og kinesesrne kan ikke norsk og sikkert ikke engelsk 
heller. Kanskje kommunikasjonen rett og slett foregår på såkalt "internasjonal tegnspråk"? Kom til 
døvesenteret og se! Og prøv selv! En utfordring?
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Følg med i alle korrespondansene her: http://bgds.no/bodyFrame/grupper/dbg/tv-tekst.htm

Han gikk ut fra den tekniske skolen i Bergen i 1958. Han 
tok examen artium et par år tidligere. 

Han startet på BMV i Solheimsviken som planleggingsin-
geniør og fikk den svimlende betalingen kr 1.100 pr. måned 
mot det normale som var kr 950 pr. måned. 

Bjørn Ruste hadde en kollega der som fikk ham inn som 
medlem i Norges Ingeniørorganisasjon - Nito - og han ble 
valgt inn i lønnsrådet for de privat ansatte ingeniørene og ble 
eter kort tid formann. Han deltok i alle forhandlingene som 
ble ført i Arbeidsgiverforeningen for sine medlemmer. 

Bjørn ble valgt inn i styret for Bergen Avdeling som det 
het den gangen og ble stadig skjøvet oppoveri organisa-
sjonen. 

Han ble valgt til formann i BMV gruppen og der økte han 
medlemstallet fra 67 til 225 etter tre år. Han ledet lønnsfor-
handlingene på BMV og da for 225 ingeniører. 

Bjørn ble valgt til formann i Bergen avdeling der man 
på det tidspunktet hadde ca 1.100 medlemmer. Bjørn ble 
valgt inn i NITOs hovedstyre (landstyret) og der var han 
aktivt med i 5 år. 

Han ble valgt inn som formann i foreldrerådet på Dams-
gård skole i to eller tre perioder. Rektor ville ha ham til å 
være formann i resten av hans tid på skolen. 

Etterat Bjørn kjøpte hytte på Kvamskogen ble han valgt 
inn i styret og var aktivt med der i 28 år, og på slutten måtte 
han stille med skrivetolk for å få med seg det som medlem-
mene i styret fortalte. Han gikk ut fra det styret på årsmøtet 
2004, der han tok opp spørsmålet vedrørende broer for de 
skiløpende publikummet og veibroene fra Kvamskogen 
og ned i Samnanger. Der er 4 altfor smale broer og som er 
direkte farlige for den store vinterutfarten som det er på 
Kvamskogen og på glatte vinterveier. 

Bjørn satt i styret og som landsmøtedeltaker i døvblittsek-

sjonen i en årrekke, og er nå nestleder der. 
I arbeidslivet har han jobbet på BMV Laksevåg som 

salgsingeniør og det innebar å besiktige skipet som det 
skulle regnes anbud på, for deretter å beregne anbudsprisen. 
Han solgte skipsreparasjoner for millioner av kroner. 

Deretter var han innkjøpsingeniør i fire år for så å bli 
reparasjonsingeniør. Det var en interessant jobb, syntes 
han, og den gikk ut på å skrive ut spesifikasjonene til alle 
verkstedets avdelinger som skulle jobben opp så lenge 
skipet lå ved verkstedet, for til slutt å skrive regningen til 
rederiet. 

Bjørn sluttet på BMV i 1984 og da ringte mannskapet fra 
de forskjellige hurtigrutene og spurte ham om reservegods 
i to år etter at han sluttet på BMV. 

Nå er alle de båtene ute av den farten og erstattet med 
nye og mye flottere skip og mange ganger større enn det 
de gamle var, og nå er det 11 hurtigruteskip. 

Bjørn dannet en egen NITO gruppe på Laksevåg på den 
tiden. 

Ellers kan det nevnes at han har vært budsjettansvarlig 
i Laksevåg Kulturhistoriske forening de siste 8-10 årene. 
Der har det vært investert i alt ca 6 millioner kroner på 
museumsutbyggingen. 

Ja, han har hatt stor lykke i brødløse kommisjoner. - Men 
det er med tillitsmenn som det er med sirkusartistene, sa 
han, - vi må kjenne lukten av sagmugget. 

Bjørn begynte i et konsulent selskap etter BMV og der 
var han i ti år. 

- Så var jeg min egen herre de siste årene jeg deltok i 
arbeidslivet og ga meg 69 år gammel, da hadde hørselen 
min blitt så dårlig at jeg mistet alt for mange gode kunder 
og jeg innså at jeg måtte bare kutte ut, sa han. 

Rune Anda

Døvblitte Bjørn Ruste 
i kamp for bedre tekst på tv
Det begynte med et brev fra en gruppe døvblitte på kurs 
på Ål folkehøyskole. Etterhvert jobbet Bjørn videre med 
brev til ulike mottakere:

* 23.01.04: Kultur- og kirkedepartementet (svar 25.05.04)
* 20.08.04: Nytt brev til Kultur- og kirkedept. 
* 03.09.04: Nytt brev til Kultur- og kirkedept.
* 06.09.04: Statens medieforvaltning (svar 30.09.04 og 03.11.04)
* 30.09.04: Fra Statens medieforvaltning til TV2
* 09.12.04: TV2 (ingen svar)
* 26.01.05: Sintef (svar 28.01.05 - se neste side)

Brev fra SINTEF (se neste side) forklarer hvordan situa-
sjonen er i dag. 

Det er på sin plass å vite litt om denne aktive mannen, Bjørn 
Ruste, som 12. februar fylte 73 år (1932):

Dette bildet sto i VG 2. juledag sammen med artikkel om tekst på tv. 

Bjørn Ruste har vært medlem av Bergen Døvblittegruppe i mange 

år.
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Blant tilbakemeldinger som Bjørn Ruste har fått
er brev fra SINTEF 28.01.2005 kanskje interessant (han fikk det på telefaks):
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Seniorutvalget: Demonstrasjon 1. mars
(tidligere Pensjonistgruppe) i Bergen Døvesenter skal ha 
demonstrasjon på seniortreffet tirsdag 1. mars kl. 11. De-
monstrasjon av artikler som er laget av den EKTE Aloe 
Vera-planten. Aloe Vera er en medisinsk plante som det 
lages kremer og salver av. Velkommen!

Hjertelig takk for oppmerksomheten.
Hisen Molly Reite

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min 
60 års dag.                         Hilsen fra Kurt J. Oksnes.

Hjertelig takk for gavekortet jeg fikk til min 50 års 
dag! Jeg skal nok kjøpe meg noe fint.

Hilsen fra Lilly R. K. Mjanger.

Lyst å gå ut og spise? 
Bergen Døvesenter starter med en middag i begynnelsen 
av hver måned med tema etter middag. 

Torsdag 3. mars starter Bergen Døvesenter å servere 
middag.  Middagsservering blir fra kl. 16.00 til kl. 17.30 og 
etter det blir det medlemsmøte kl. 19.00. 

SISTE:

Torsdag 7. april kl 18.30: Children of Deaf Adult, som 
forkortes til CODA, blir stiftet på Ål Folkehøyskole 27. 
mai. En av dem som skal stifte foreningen er Torill Solbø 
Zahl. Hun er Cand.ed/tolk og skal holde foredrag om 
“Hørende barn av døve foreldre - en ressurs i samfunnet?” 
Forelesning blir på tegnspråk - uten stemmetolk.

Før foredraget 7. april blir det eksotisk middag i 
døvesenteret! Kl. 16 blir det servert TAMILSK middag 
fra Sri Lanka, og lages/serveres av en dame fra Sri Lanka. 
Kr 60 pr. porsjon middag! (Hvis det kommer flere i grupper, 
fint om vi får beskjed så kan hun lage nok mat til alle.)

Ellers lover vi spennende middag og temaer etterhvert!
Kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin.

Klovnen / tryllekunstneren 
kommer!

Karneval 

Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Det blir servert pølser/brus/kaker/kaffe og 
overraskelser.

Premiering av beste kostyme ��� barn

Inngang kr �0 for voksne�����������������.

Påmelding til Rune Eng (rune.eng@h-f-h.no) eller 
������� (����@bgds.no) innen �. ����.

V E L K O M M E N !

i døvesenteret 
Lørdag 
�. ���� kl. 15-17

Påmelding
innen 2. mars

Inngang

beste kostyme

pølser/brus/kaffe

85 år
Aslaug Walters fyller 85 år den 1. mars. Jubilanten fei-
rer dagen privat sammen med den nærmeste familie.

75 år
Bjørg Alisøy fyller 75 år den 9. april.

Personalia

DIK 100 år
I forbindelse med

Bergen Døves Idrettsklubbs 100 års
jubileum, arrangeres det internasjonal-

turnering i bowling og innendørs fotball 5.-7. mai 
2005.

Idrettsklubben skal ha 100 års jubileumsfest på 
First Hotell

7. mai 2005 kl. 19.00.

Dere som vil være med på festen, må betale kr 
255 til DIKs kasserer Egil A. Marthinussen innen 

1. april 2005.
Det er bindende påmelding.

Koldtbord og varm mat
Dessert og kaffe og kaker.

Program for turneringen vil være klar
etter påske.

Rådgivningskontor:
Fra kommunen meldes det 21.02 at kontorets beliggenhet 
blir på Engen i Bergen sentrum, og at man snart skal lyse 
ut ledig stilling.
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 - forøvrig som første menighet i Norge! 

Miljøvernminister Hareide deltok i miljøvernguds-
tjenesten i Nykirken (Nordnes) i Bergen onsdag 16. 
februar 2005. Det var døvekapellan Tom S. Tomren 
som tok initiativet til denne gudstjenesten for å feire 
undertegning av Kyoto-avtalen som fant sted samme 
dag. Under gudstjenesten kunne miljøvernministeren 
overrekke miljøpris til Døves Menighet. Denne ble 
mottatt av menighetens leder, Norunn Kalvenes. Mer 
om saken kommer i Døves Tidsskrift. Se også tekst 
og bilder på www.bgds.no

Budstikkens redaktør tok bildene med fotoapparat 
tilhørende Døves Tidsskrift, og det gode samarbeidet 
gav oss også muligheter til å bruke bildene i alle de tre 
bladene: Døves Tidsskrift (utgiver: Norges Døvefor-
bund), Døves Blad (utgiver: Døvekirkenes Fellesskap) 
og Budstikken (utgiver: Bergen Døvesenter), samt på 
døvesenterets hjemmeside

Idrettsaktivitet på Hunstad skole hver onsdag
Et samarbeid mellom Døves Idrettsklubb og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, samt Hunstad 
skole og Bergen Døvesenter.

Dette idrettsskoletilbudet (“ballsidighet” - fotball, håndball, volleball, basketball osv.) er et tilbud til 
1.-10. klasse hver onsdag kl. 17.00 til 18.15, som begynte onsdag 2. februar 2005.

De første onsdagene var det Cecilie Gudmundsen og Arvid Støyva fra Døves Idrettsklubb som tok seg 
av instruksjonen. (Bildet under er tatt 02.02.2005 av RA.)

Miljøpris “Grønn menighet” til Døves Menighet i Bergen



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 kan forøvrig lastes 
ned fratis fra internett (PDF-fil).

Neste nummer kommer ut torsdag 
7. april 2005 (etter påske).

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Torsdag 3. mars:

Middag kl. 16-17.30 
Koteletter m/surkål

Indisk mat, masakala m/ris
Pølser m/potetstappe for barn

Kr 60,- pr. porsjon.
Kl. 19.00: Medlemsmøte

Februar
01. on: Dramagruppen kl. 18-20.
25. fr:  Døvblittgruppen: 
 Årsmøte i kjellerstuen
26. lø:  DIK i kjellerlokalene
27. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 

11 v/Lars Hana. Menighetens 
årsmøte(?)

Mars:
01. ti:  Seniortreff kl. 11-14
02. on:  Tegnspråkkafe på ERA 

Xhibition kl. 19.
03. to:  Middag i døvesenteret kl. 16.00 

(se egen notis på denne siden)
 Medlemsmøte kl. 19. Sak: 

Innkomne forslag til NDFs 
landsmøte

04. fr:  Døves kvinneklubb har 
hyggekveld i kjelleren kl. 19

05. lø:  Karneval i storsalen kl. 15-
17 v/Bergen Døvesenter og 
Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede 

05. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 
kl. 20.00. Alle er velkommen!

06. sø: Gudstjeneste på Raknestunet 
kl. 11 (konfirmantleir)

07. ma Døvehistorielaget kl. 12.
10. to:  Muligens besøk i døvesenteret 

av 8 personer (døve og 
hørende) fra Kina.

12. lø:  Bergen Døvesenter har 
årsmøte kl. 11

14. ma: Tegnspråkkurs (avslutning) 
for nybegynnere kl. 18-20.30

15. ti:  Seniortreff kl. 11-14
15. ti:  Senterstyret har møte kl. 16.
16. on: Tegnspråkkafe på ERA 

Xhibition kl. 19.
20. sø: (Palmesøndag) Familieguds-

tjeneste i døvekirken kl. 11 
v/Tom S. Tomren

24. to:  (Skjærtorsdag) Gudstjeneste i 
døvekirken kl. 11 v/?

27. sø: (Påskedag) Høytidsguds-
tjeneste i døvekirken kl. 11 
v/Lars Hana

30. on: Tegnspråkkafe på ERA 
Xhibition kl. 19.

April:
01. fr:  Døvblittgruppen: Samvær
02. lø:  CI-gruppen v/Thorbjørn J. 

Sander - Kjellerstuen
02. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 

kl. 20.00. Alle er velkommen!

05. ti:  Seniortreff kl. 11-14
06. on: Samarbeidsforum kl. 18.30.
10. sø: Menighetskveld kl. 18
12. ti:  Døvehistorielaget kl. 12.
12. ti:  Senterstyret har møte kl. 16.
13. on: Tegnspråkkafe på ERA 

Xhibition kl. 19.
16. lø:  Konstituerende møte for 

et Landsungdomsråd for 
Døvekirkene i Bergen.

Historielaget 2005-2006 

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap hadde årsmøte 8. februar 2005. Bak fra 

venstre: Erling Buanes (vararevisor), Nils Johan Bjørø (leder), Thorbjørn Johan Sander 

Seniorutvalget 2005-2006 
Seniorutvalget (tidl. Pensjonistgruppen) hadde årsmøte 1. februar. Bak fra venstre: Kris-

tian Storedale (styremedlem), Nils J. Bjørø (valgkomite), Thorbjørn J. Sander (sekretær) , 

Reidar Einemo (valgkomite), 

Harry Stene (revisor) og 

Sverre Johansen (varamed-

lem). Foran fra venstre: 

Skjalg Iversen (nestleder), 

Annlaug Koppen (leder), 

Norvald Eikenes (kasserer) 

og Anne Berg (styremedlem)

(nestleder), Åge Lauritzen 

(kasserer), Norvald Eikenes 

(varamedlem valgkomite) 

og Sverre Johansen (valg-

komite). Foran fra venstre: 

Anne Berg (varamedlem), 

Marta Sander (sekretær), 

Annlaug Koppen (styremed-

lem) og Kristian Storedale 

(valgkomiteen). 

HUSK
å melde adresseforandring!


