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14. mai gir vi honnør til NRK
for tegnspråkkanalen

E-post mottatt 18. april 2005:
- Vihar en døv gutt på 8 år. Han bruker alltid NRK tegnspråk når han skal se på barne TV. Han vil for det meste sjå barne TV heime, 
fordi han da har tilgang til tolkekanalen.liker også å sjå Norge Rundt. Han har et stort ønske om at flere program blir tolket. Spesielt 
informasjonsprogram som NEWTON, SCHRØDINGERS KATT o.s.v...samt barneprogram om morningen i forbindelse med høytider. 
“Korfor kan ikkje det være tolka slik at eg får med meg det dei seier?” er noe vi hører ofte. Så vi er kjempeglad for alt som blir tolka 
gjennom NRK tegnspråk, og håper på flere tolkede programmer fremover. Med hilsen Elisabeth og Per-Gunnar Kvalheim

Bergen Døvesenter ble stiftet 30.05.1880, og vi feirer i år 125 
års jubileum. I den forbindelse inviterer vi til mottakelse i Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen lørdag 14. mai kl. 12.00

Fra Bergen kommune deltar byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit. 
Vi har også invitert ulike politiske partier til mottakelsen. 

I dette jubileumsåret ønsker vi å rose NRK for at de for noen 
år siden opprettet egen tegnspråkkanal. Tegnspråk-brukere kan 
hver kveld få med seg mange direktesendte programmer, deriblant 
Redaksjon1. Foreløpig tolkes programmer fra Barne-TV og fram 
til Redaksjon1 og noen underholdningsprogrammer om helgene. 
NRK har uttalt at tegnspråkkanalen skal utvides.

Gaveoverrekkelsen vil komme først på programmet (litt over kl. 
12). Vi ønsker alle velkommen til å være med og applaudere NRK 
for det positive tiltaket og ønske dem lykke til videre!

Mottakelsen i døvesenteret lørdag 14. mai 2005 
kl. 12.00 (til 14.00?) er åpent for alle! Du er også 
hjertelig velkommen!Bård E. Valberg
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Jubileumsprogram 14.-19. mai 2005
 
Lørdag 14. mai 2005 (Pinseaften)
10.00:  Utstillingen åpner i storsalen i Bergen Døvesenter
10.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. Arr. Kulturstyret
11.00:  Bowlingdag for små og store med Bergen Døves Idrettsklubb
12.00:  Mottakelse i Døvesenteret
14.30:  Jubileumskafeen og utstillingen stenger
18.00: Jubileumsfest på Hotell Norge (skuespill kl. 18.30)

Søndag 15. mai 2005 (1. pinsedag) 
11.00 – 13.00: Historisk vandring v/Thorbjørn Johan Sander. 
  Start sted: Jernbanestasjonen 
14.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. Arr. Kulturstyret
14.00:  Utstilling i storsalen 
19.00:  Jubileumskafeen og utstillingen stenger

Mandag 16. mai 2005 (2. pinsedag)
12.00:  Friluftsgudstjeneste på Kristkirketomten. Lars Hana medvirker
12.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. Arr. Kulturstyret
12.00:  Utstilling i storsalen. Det blir også tid til å diskutere og for- berede 17. mai-prosesjon
18.00:  Utstillingen avsluttes
20.00:  Jubileumskafeen stenger

Tirsdag 17. mai 2005 (nasjonaldag)
08.00:  Flaggheising og frokost i døvekirken. 
09.00:  Andakt v/Lars Hana.
09.15: Vi marsjerer til byen.
10.00: Vi møtes på Torgalmenningen for å delta i 17. mai-prosesjon!
12.00:  Kafeteria åpen i døvesenteret. Arr. Tolkestudentene
13.30:  Lek og underholdning for barn (fram til ca kl 15.00)
17.00:  Slutt

Onsdag 18. mai 2005 (NDFs 87 års dag)
18.00:  Jubileumskafe i døvesenteret.
18.00:  Filmrevy med tilbakeblikk
21.00:  Jubileumskafeen stenger

Torsdag 19. mai (Avreisedagen)
10.00:  Åpent hus i Døvesenteret 
12.45:  Vi møtes på Skoltegrunns-kaien. Båten går kl. 13.45.

Torsdag 26. mai 
19.00:  Æresmedlemmer og tidligere foreningsledere inviteres til diskusjon om døvesenterets 
  fortid, nåtid og framtid.

Mandag 30. mai (stiftelsesdagen)
17.00:  Døvesenteret spanderer bløtkaker i døvesenteret
17.15:  Tilbakeblikk v/en representant fra Bergen Lokallag av NDH.
17.40: Tid for tegn vises på storskjerm
  med film i forbindelse med Bergen Døvesenters 125 år

Byråd for oppvekst,
Hans-Carl Tveit,

representerer Bergen kommu-
ne både under mottakelsen og 

festmiddagen.
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Bergen Døvesenter deltar i

17. MAI PROSESJON
Alle som har lyst, er velkommen til å være med! Vi tenker oss at døvesenterets styre 
går foran, med styreleder som bærer av jubileumslogoen. Etter dem følger bunadskledde 
medlemmer med deres familie og venner, for å vise at døvesenteret består av medlemmer 
fra store deler av landet (de fleste av medlemmene er innflyttere til storbyen). Og etter 
tenker vi oss noen personer som viser tegn for bestemte ord. Tegn for "Hurra!", tegn 
for "Gratulerer med dagen!", tegn for "17. mai" og slike ord som passer til nasjonaldagen. 
Sammen med tegnet behøver man en plakat for ordet. Hver person som deltar skal vise 
både ordet og tegnet/tegnene. Har DU lyst til å være med og demonstrere tegn, ta kontakt 
med Gunn Kristin eller Rune!

Mandag 16. mai (2. pinsedag) kl. 12 
kan vi diskutere prosesjonen og lage 
plakater med tekst, og bli enige om 
plassering av hver enkelt i prosesjo-
nen.

Tirsdag 17. mai kl. 09.15 - etter 
andakten - går vi samlet fra døve-
senteret via Stavrhusgaten (Sundt) til 
Torgalmenningen. Der skal vi stå ved 
sjøfartsmonumentet, ved den stangen 
som er merket med 2-tallet. Alle som 
skal gå i tog i Bergen Døvesenters 
gruppe, må være der innen kl. 10.00. 
Utmarsj starter kl. 10.30.

Rekkefølgen i hovedprosesjonen 
føler et rulleringssystem etter orga-
nisasjonstyper. Vi hører inn under den 
kollonen som består hovedsakelig av 
humanitære organisasjoner som skal 
gå ut som kollone nr. 2 i år. I kollonne 
nr. 1 går alltid 17. maikomiteen, bysty-
ret, brannvesenet og næringsrådet og 
noen til som alltid går først ut. 

Organisasjoner som har jubileum 
pleier å få gå først i sin kollonne så 
det er mulig vi går først ut der. 

Vi vil mest sansynlig få et musikk-
korps rett foran oss. 

Når 17. mai-prosesjonen er over, 
går vi rett til døvesenteret til deilig 
rømmegrøt, kaffe/te og kaker og brus 
og underholdning og leker for barn! 
Det er tolkestudentene som skal 
servere, og kulturstyret som skal 
underholde.

Vil du vite mer, ta kontakt med Gunn 
Kristin eller Rune på kontoret!
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Følg med i "Tid for tegn"
på NRK1 mandag 30. mai kl. 17.40!
Døves Media har vært i Bergen og laget reportasje i anled-
ning døvesenterets 125 års jubileum. Hvordan innholdet er 
lagt opp, skal vi ikke røpe. Men dere skal ikke bli skuffet når 
dere slår på NRK1 siste mandag i mai, tror vi! Sendingen 
skjer da på selveste jubileumsdagen, nøyaktig 125 år etter 
stiftelsen 30. mai 1880!

Skuespill 1880
4 personer fra tidligere skuespillstykket ”Lokal-TV”-grup-
pen pluss to til, skal fremføre kort historie under jubileums-
festen på hotell Norge lørdag 14. mai 2005. 

Bergenskart 1880 (midtsidene)
er utarbeidet av daglig leder Rune Anda. Oversikt over 
"døvstumme" fikk vi hjelp av fra Statsarkivet, og gate-
adressene ble funnet fram av historielagets leder, Nils 
Johan Bjørø.

GRATIS Bowling 
i Sentrum Bowling
for små og store lørdag 14. mai kl. 11!
Døves Idrettsklubb er 100 år i år! Idrettsklubben inviterer 
til en fin bowlingdag i sentrum (se rød prikk i sort sirkel på 
kartet). Alle døve og døves familie/venner som vil bowle, 
er velkommen! Og det er GRATIS! Klubben spanderer.
Kanskje noen foreldre ønsker å være tilstede under mot-
takelsen i døvesenteret samme dag kl 12? Hvorfor ikke la 
barna bowle i mellomtiden? 

Også barn av foreldre som er medlemmer i Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede er hjertelig velkommen!

Påmelding innen 13. mai til gunn@bgds.no.

Sentrum Bowling

Redaktør Helge Herland (manusforfatter) og fotograf John 
Storhaug (t.h.) jobbet med programmet, sammen med pro-
gramleder Finn Arild Thordarson 19.-21. april.

Hvem blir toastmaster på jubileumsfesten på Hotel Norge lørdag 14. 

mai 2005? Blir det kultur- og informasjonskonsulent (som tegningen 

viser)? Eller blir det en annen? La det bli en overraskelse!
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Bergensdeltakere til landsmøte
Klement Våge, Toralf Ringsø og Erling Jacobsen blir døve-
senterets representant på Norges Døveforbunds landsmøte. 
(Sigrun Ekerhovd, som på årsmøtet ble valgt som en av våre 
3 representanter, har meldt forfall.)

Stengt parkeringsplass 17 mai
Plassen skal brukes til leker og 
underholdning for barn!
Vær oppmerksom på at parkeringsplassen utenfor døvesen-
teret blir stengt 17. mai. Vi satser på å leie en hoppeslott/
sklie så barna kan få more seg! 

Det er parkeringsmuligheter rett ovenfor døvesenteret for 
kr 7 pr. time, og lenger nede i veien (forbi Konows senter) 
for kr 6,- pr. time. 

Rolf Mjaaseth 
har vært medlem i 65 år!
Ved en gjennomgang av medlemsregisteret, har vi funnet 
hvem som har vært lengst medlem i døvesenteret: Rolf 
H. Mjaaseth, som meldte seg inn 1. januar 1940! Døve-
senterets lengste sammenhengende medlemskap i dag er 
rangert slik:

Navn: Innmeldt: Medlem i: Alder i dag
1. Rolf Mjaaseth 01.01.1940 65 år 83 år
2. Marta Sander 11.02.1944 61 år 79 år
3. Bjørg Alisøy 23.03.1945 60 år 75 år
4. Thorbjørn J. Sander 02.12.1947 58 år 77 år
5. Helge Kjølleberg 12.12.1947 58 år 77 år
6. Anfred Sunnarvik 24.09.1948 57 år 78 år

Opplysningene er basert på innmeldingsdato notert av tidli-
gere kasserer/forretningsfører av "Bergens Døveforening". 
Noe kan ha glippet også. Derfor tar vi opplysningene med 
forbehold. Det er mulig at Konrad Thunes, som fremdeles er 
medlem, har vært medlem lengst. Han er 87 år og sier han 
meldte seg inn i 1930-årene. Konrad Thunes er ellers kjent 
som den første døve fra Hordaland som fikk bil-sertifikat! 
Det skjedde i 1954.

Konrad Thunes, første døve i Hordaland som fikk bilsertifikat, og 

det var i 1954.

Medarbeiderkurs
I februarnummer av Budstikken inviterte vi til medar-
beiderkurs 18.-23. mai 2005. Kurset er for de som driver 
frivillig innsats i arbeidet for døvesenteret. Det omfatter 
dugnadsfolk, kjøkkenhjelpere, aktivitetsmedarbeidere og 
andre som er interessert.

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.

Følgende deltar: Erling Buanes, Sverre Johansen, Harry 
Ellingsen, Tore Birkeland, Martthias Runarsson, Bjørnar 
Stene, Heidi Seltveit og Hilde Evensen. I tillegg deltar et 
par stykker som skal innlede/holde foredrag.

Flaggheising, frokost og andakt
i Døvekirken 17. mai
Alle er hjertelig velkommen til å starte nasjonaldagen i 
døvekirken. Vi begynner med flaggheising kl. 08.00 og 
"Ja vi elsker..." før vi samles i menighetssalen til frokost 
(deltakerne tar med seg litt mat som settes på matbordet). 
Kl. 09.00 blir det kort andakt ved døveprest Lars Hana. 
Deretter, kl. 09.15 går vi sammen til Torgalmenningen, 
klar for å delta i 17. mai prosesjon!

Utstilling i døvesenteret
hele pinsen (14.-16. mai)
Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap skal ha 
utstilling i hallen i 1. etasje. I tillegg vil døvehistorisk mu-
seum i 2. etasje være åpent for publikum.

Det blir også utstilling i storsalen:
* Foto/bilder v/Kurt Oksnes
* Tegninger v/Frode Bjånesøy
* Tegninger laget av Olaf Olsen, lånt av familien
* Tekst og bilder o.a. v/The Norwegian Deaf Globetrot-

ters (25 års jubileum)
Muligens vil også noen andre stille ut.
Under hele utstillingen er det mulig å få kjøpt kaffe og 

kaker etc. på jubileumskafeen som kulturstyret står for!
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Historisk vandring 
søndag 15. mai kl. 11.00 (pinsedag)
Har du lyst til å bli kjent med steder i Bergen sentrum av 
historisk betydning for døvesenteret? Da kan du vandre 
gatelangs sammen med oss pinsedagen. Vi møtes ved Jern-
banestasjonen kl. 11.00. Nonneseter kapellet - rett over 
gaten til jernbanen - blir sikkert første stopp på vandreturen! 
Ingen påmelding. Det er bare å møte opp! Medlemmer og 
ikke-medlemmer er velkommen, også hørende! Døvetolk 
er bestilt! Kanskje vi skal "stikke innom" Vestre Torvgate 
20 a (bildet) også, som Bergen Døvesenter eide i 50 år, fra 
1924 til 1974?

Jubileums T-skjorter
- kr 150 pr. stk.
Har du lyst til å skaffe deg en fin, burgunderrød T-skjorte 
med døvesenterets jubileumslogo på? Ta kontakt med 
kontoret!

Over hundre på festen 14. mai
Like før fristen har det meldt seg 110 deltakere på jubile-
umsfesten på Hotel Norge lørdag 14. mai kl. 18. Nærmere 
70 av dem er medlemmer av Bergen Døvesenter. Resten 
kommer utenbysfra eller er inviterte gjester. 

Av hensyn til en del innbudte skal vi reservere 4 eller 5 
runde bord til dem, med tolk. Ellers står gjestene fritt til å 
sitte hvor de vil. 

Torsdagsåpent
Senterstyret har foreslått å samle ulike møtevirksomheter 
til èn dag, fortrinnsvis om torsdagene, som er viktigste 
samlingsdag. Forslaget går ut på at tirsdagenes seniortreff 
(tidl. pensjonisttreff) flyttes til annenhver torsdag kl. 11-14, 
med middag fra kl 14 og videre til det som før var ”tors-
dagsmiddag” fra kl 16 til 17. 

De andre torsdagene når det ikke er seniortreff, kan være 
aktivitetsdager, med sjakk, bridge, couronne, bingo etc. fra 
kl. 11 til 14, og så middag.

Da kan man igjen servere middag hver torsdag kl. 14-17. 
Men altså, det er ikke bestemt!

I tillegg har senterstyret bestemt at deres styremøte skal 
flyttes fra en tirsdag i måneden, til en torsdag i måneden, 
fra kl. 16 (med middag) til senest kl. 19, fra og med juni. 
Eventuelle foredrag bør begynne kl. 19.30. 

På møte i samarbeidsforum (møte med alle underavde-
linger og utvalg samt døves menighet og konows senter) 
13. april ble andre oppfordret til å ha sine møter en torsdag 
mellom kl. 16 og 19.

Siden torsdagskvelder er medlemmenes treffkveld, vil 
det derfor passe bra at de tillitsvalgte også er der etter at de 
er ferdig med sine styremøter. Da får de treffe andre som 
kanskje vil snakke med de tillitsvalgte.

Forslaget er altså under diskusjon hos de andre. Mer 
informasjon kommer senere. Kanskje vi kan samle alt til 
torsdager etter sommerferien?

Middag
Uansett om det blir middagsservering hver torsdag eller 
bare av og til, er det ikke lenger tilbud om at hver 6. mid-
dag er gratis. Middagen vil uansett koste kr 60 pr. porsjon. 
Men de som har påbegynt stempel-kortet, kan bruke det 
videre og få sin siste gratismiddag!

Klar for 7-fjellsturen?
“Bli med på årets 7-fjellstur. Søndag 29. mai er det igjen 
klart for 7-fjellsturen. Er du interessert i å gå sammen 
med andre, så ta kontakt med Kjetil Høgestøl på e-post: 
kjetil.hogestol@hjemme.no, evetuelt SMS 48 11 41 40. 
Transport til Gravdal og startkort ordner dere selv. Mer 
informasjon får de på heimesida til Bergen Turlag: 

http://www.bergen-turlag.no/index.php?fo_id=338
Det vil også henge oppslag på døvesenteret.
Kanskje vi møter Svein Tømmerbakke (han går da for 

29. gang!) og Ingrid Storedale (som også har gått omtrent 
like mange ganger!).

Alle æresmedlemmer kommer!
Alle 5 nålevende æresmedlemmer av Bergen Døvesenter 
har takket ja til invitasjon om å være med på jubileums-
festen på Hotel Norge lørdag 14. mai! Disse er (fra eldst 
til yngst): Margot K. Hammer, Marta Sander, Helge Kjøl-
leberg, Thorbjørn Johan Sander og Toralf Ringsø.

I tillegg ser det ut til at alle de 9 tidligere ledere av Bergen 
Døvesenter blir med (4 av dem er også æresmedlemmer): 
Thorbjørn Johan Sander (1962-69), Helge Kjølleberg 
(1969-71), Guttorm Karlsen (1971-77), Toralf Ringsø 
(1977-82, og 2002- ), Marta Sander (1982-84), Rune 
Anda (1984-88), Erling Buanes (1988-91 og 1993-96), 
Arne Nesse (1991-93 og 1996-2001) og Gunn Kristin 
Selstad (2001-02)
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Det var nære på at bergenserne skulle stiftet sin forening 
allerede i 1875. Det var en hørende, forstander (styrer)  Ni-
els Christian Waage på Bergens Døvstumme-Institut, som 
stoppet den planen. De døve trengte hans hjelp, men Waage 
mente at det var for tidlig! Så ble det utsatt, og derfor er Oslo 
Døveforening den eldste! Søren! - sier bergenserne...
     Er dette sant? - Ja, på en måte er det bekreftet, for den 
døve skomakeren Lars Martin Larsen i Bergen skrev i 
1875 til Lars A. Havstad i Oslo og ba om opplysninger 
om døveforeningen der, fordi det var planer om å stifte 
forening i Bergen. Havstad svarte at det ikke var forening 
i Oslo, bare sykekasse for døve (fra 1873). Larsen kunne 
altså ikke få hjelp fra Oslo. Så gikk han til Waage, men 
måtte gi opp, "og aarene gik uden forening".
     Nestemann som forsøkte, var skomaker Christian 
Teige. Han gikk omkring til de døve og skrev liste over 
de som var interessert. Så ba de Waage 
om å få lokale til møter på skolen. Da han sa ja, ble det 
holdt stiftelsesmøte 30. mai 1880, og Waage ble for-
mann. Ved stiftelsen fikk foreningen 19 døve mannlige 

medlemmer og 10 hørende mannlige/kvinnelige. 

Ikke for døve kvinner!
Det ser ut som døveforeningen var ment som en fortset-
telse av den søndagsskolen for konfirmerte døve menn 
som døvelærer Gripne hadde ledet fra 1860. Søndags-
skolen hadde andakt og undervisning i f.eks. historie 
på programmet. Gripne sluttet med den populære søn-
dagsskolen da døveskolen flyttet til Nygaten, og det var 
da det ble fart i arbeidet for å stifte døveforening. Så 
ble døveforeningen også bare for døve menn, og det 
ble holdt møter bare på søndagene, altså akkurat som 
det hadde vært på "søndagsskolen". Det er mulig at det 
var en "politikk" fra døveskolens side, nemlig å prøve 
å hindre ekteskap mellom døve. Mange mente på den 
tiden at slike ekteskap var uheldige.
     Det gikk fire år. Da kom døvelærer Hans Bjørset (se-
nere bestyrer på døveskolen i Holmestrand) inn i styret, 

Skulle Bergens-foreningen vært eldst?
125 år siden Bergens Døvstummeforening ble stiftet, 30. mai

Gjengitt fra "Nye journal for døve", utgitt 20. april 2005, med tillatelse fra redaktør Th. J. Sander

25 års jubilantene - i 1905. Disse hadde vært med helt fra stiftelsen. Fordi døve damer ikke fikk være med ved stiftelsen, var 
det ingen døve damer blant jubilantene. Damen her var altså hørende.
Foran fra v.: Sjur Tvedt, Lars Martin Larsen (som først tok initiativ til stiftelsen), Christiane Rein (lærer på døveskolen), 
Christian Teige (som fikk gjennomført stiftelsen), og Bernt Olsen Rogne (bestefar til tidligere forbundssekretær Albert Breiteig 
i Norges Døveforbund). - Bak fra v.: Ivar Hansen, Mons Kvinge, Nils Vedaa, Ole Teige (som ble omtalt som "hoff-skredder", 
han var skredder for statsminister Christian Michelsen) og Johan Engelsen. 

Forts. side 12
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1

3 2

765

1098

A

A = Bergens Døvstummeinstitut 
1850-1875

 Nr   navn, alder, yrke etc, gateadresse

 1 = Pernille Johannessen, 51, logerende, Tvedtegaarden 1
 2 = Johan Herman Vindelbom, 35, skræddersvend, Yttre Markevejen 25
 3 = Amalia Hansdatter, 32, tjenestepige, Nykirkesmuget 4
 4 = Jens Johannesen, 64, tjenestedreng, Kortpilsmuget 5
 5 = Arne Mathiassen Dupen, 15, elev av døvstummeinstituttet, Kjeldersmuget 21
 6 = Christen Christensen Venæs, 11, elev av døvstumeinstituttet, Kjeldersmuget 21
 7 = Andreas Christensen, 16, elev av døvstummeinstituttet, Kjeldersmuget 21
 8 = Berthel Larsen, 15, pleiebarn, Komediebakken 1
 9 = Annanias Østensen, 13, pleiebarn, Komediebakken 1
 10 = Askild Dagsen, 12, pleiebarn, Komediebakken 1
 11 = Ingebrigt Olsen, 21, læredreng skomager, Strandgaden 8
 12 = Mariane Oline Augustinsdatter Mulham, 19, tjuenestepige, Christies gade 4
 13 = Anne Tunaal, 13, pleiedatter, Lungegaardsgaden 3
 14 = Marthe Dagsdatter, 14, pleiedatter, Lungegaardsgaden 3
 15 = Bertel Johannesen Andersen, 14, pleiesøn, Marken 18
 16 = Christian Nielsen Riege, 20, Lungegaardsgaden 8
 17 = Trine Johannesdatter, 56, tjenestepige, Tvergaden 10-12
 18 = Sigrid Olsdatter, 17 logerende, Kong Oscarsgade 21
 19 = Iver Hansen Knarevig, 12, logerende, Kong Oscarsgade 21
 20 = Otto Sandstrøm, 26, logerende, Kong Oscarsgade 21
 21 = Marthe Olsdtr Mangersnæsset, 21, logerende, Lille Øvregade 29
 22 = Marthe Magnusdatter Lein, 11, logerende, Lille Øvregade 29
 23 = Anna Hegisdatter, 25, tjenestepige, Domkirkesmuget 2
 24 = Peter Staman, 61, bogbindersvend, Øvre Korskirkesmug 1
 25 = Peder Andreas Jørgensen, 29, skomagersvend, Vetrlidsalmending 29
 26 = Barbra Abrahamsdatter Rogne, 14, pige, Vetrlidsalmending 29
 27 = Kari Eriksdatter, 14, pige, Vetrlidsalmending 29
 28 = Ole Nielsen Øvrehus, 14, logerende, Nedre Tjeldsmug 6
 29 = Hans Elholm Andersen, 15, logerende, Nedre Tjeldsmug 6
 30 = Knud Johannesen Brudvig, 11, logerende, Nedre Tjeldsmug 6
 31 = Berthine Andreasdatter, 15, datter, Forstandersmuget 4
 32 = Karen Olsdatter, 16, logerende, Stølesmuget 8
 33 = Jakob Tobias Eriksen, 16, dræng søn, Arbeidersmuget 3
 34 = Johannes Jensen Neset, 18, skomagerdreng, Kroken 3
 35 = Kristi Olsdatter Tvedt, 18, logerende, Kroken 3

Bergenskart 1880
Tallene viser hvor "døvstumme" bodde i 1865

Laget av Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap i forbindelse med
Bergen Døvesenters 125 års jubileum 2005

Døve i arbeid Antall 
Skomaker  27 
Skredder  25 
Syerske  7 
Døvelærere  4 
Snekker  4 
Vaskekone  2 
Bordarbeider  2 
Gaardbruger  1 
Rebslager  2 
Hustømmermann  2 
Køregutt/vognmann  1 
Kokepige  2 
Kularbeider  3 
Malersvenn  1 
Maskinist (til sjøs)  1 
Vaktmester  1 
Renovasjonskusk  1 
Sageman  1 
Skjæresliper  1 
Tjenestepige  1 
Bødkerarbeider  1 
Boktrykker  1 
Bokbinder  1 
Døvstummeinstitutt  13

Døve borgere
i Bergen 1891: 
Alder:  Antall: 
  0-10 8 
11-20 64 
21-30 31 
31-40 16 
41-50 13 
51-60 5 
61-70 4 
Sum 141 
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A = Bergens Døvstummeinstitut 
1850-1875

B

B = Bergens 
Døvstummeinstitut 
1875-1895
Her ble Bergens 
Døvstummeforening 
stiftet 30.05.1880

Bergenskart 1880
Tallene viser hvor "døvstumme" bodde i 1865

Laget av Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap i forbindelse med
Bergen Døvesenters 125 års jubileum 2005

Kart over Bergen 1880
var utarbeidet i perioden 

1879-1881,
og består av 28 deler.

Disse var laget i målestokk 
1:1000, og utarbeidet 

av det Private Kontor for 
Opmaalings- og Kartarbeider 

i Kristiania.
Vi kjøpte kartene

av Oppmålingsavdelingen
i Bergen Rådhus.
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og det var han som foreslo at døve kvinner skulle få bli 
medlemmer. Det ble vedtatt. 1884 ble altså et stort år for 
de døve kvinnene i Bergen!

De hørende bestemte alt
Det er uklart hvilke regler foreningen fulgte de 10 før-
ste årene. I 1890 ble det vedtatt en lov som bestemte at 
styret skulle bestå av 6 personer, 3 døve og 3 hørende. 
Formannen hadde dobbeltstemme, og han var hørende. 
Altså kunne de hørende bestemme alt. 
     Etter tur var døveskolens bestyrere Waage, Bjørset og 
Ziesler formenn, og da døveskolen i Bergen ble nedlagt 
i 1895 ble det ordnet med en prest utenfra som ny for-
mann. 
     Først i 1919 fikk foreningen for første gang døv for-
mann. Det var skreddermester Anders Rendedal. Men 
hans tid ble dessverre kort. Han døde i 1925, og foren-
ingen fikk hørende formenn igjen helt til 1953, da Eilif 
Ohna ble valgt. 

Døv/døvstum
I Bergen hadde det vært døveskole med talemetoden helt 
siden 1850, og det ble påstått at de døve i Bergen var 
flinkere til å tale enn de som hadde gått på døveskolen 
i Oslo, selv om skolen der hadde samme metode. Like-
vel mente døve i Bergen at det var riktig å bruke ordet 
døvstum. Folk flest oppfattet at døv egentlig betydde 
tunghørt.
     I Oslo skiftet foreningen ut døvstum allerede i 1885, 
til De Døves Forening i Kristiania, men Bergen ville 
ikke følge etter. Bergenserne kommenterte endringen 
i Oslo slik: "Det er bare tøv at kalde sig døv fordi man 
skammer sig ved at være døvstum. Vi vil derfor hede 
døvstumme, og ikke døve."  - Oslo protesterte med: "I 
vore dage, med taleundervisning, bliver jo betegnelsen 
"døvstum" misvisende. Det skulde hede "døvtalende", 
men vort sprog har ikke dette ord." 
     Det ble mange års strid i Bergen, inntil årsmøtet i 
1912 vedtok å endre navnet til De Døves Forening i 
Bergen, med 43 mot 24 stemmer. Det var altså 24 som 
ønsket å beholde døvstum i navnet. Etter kort tid ble 
navnet endret til Bergens Døveforening.

Manns-dominert forening
I tillegg til at kvinnene ved starten måtte vente i fire år før 
de ble godtatt som medlemmer, har foreningen gjennom 
nesten alle år vært sterkt dominert av menn. Kvinnene 
fikk sin underavdeling, Døves Syforening, som skulle 
skaffe penger til det som mennene drev med.
     Første kvinnelige formann fikk foreningen i 1928, 
men hun var hørende. Gjennom 125 år er det bare en 
gang foreningen har fått en årsmøte-valgt kvinnelig døv 
leder. Det var i 1982-84,  da Marta Sander ble valgt.

Formål - ikke som i dag?
Foreningen har ikke protokoller fra de første årene, men 
i Journal for Døve april 1891 skriver en av medlemmene, 
Magdalene C. Faye:
     "I Bergen existerer der en forening for døve, der arbeider 

for at skaffe de døve underholdning og adspredelse. Hver 
søndag form. fra kl. 12-1 holdes der gudstjeneste og er 
foreningen aaben fra kl. 5-8 efterm. for sammenkomster. 
Med schakspil eller damspil og ved afbenyttelse af bibli-
othekets bøger til læsning samt endel tidsskrifter fordrives 
tiden. Foredrag afholdes sjelden, da søndagen lidet egner 
sig dertil."
     Men det ble opprettet dødelade (begravelses-kasse) for 
å sikre seg at familien fikk penger ved medlemmets død, 
og det ble opprettet sparekasse. Det var også vedtatt at 
foreningen skulle gi trengende døve økonomisk støtte. På 
den tiden var det ingen trygdeordninger, så det ble ofte store 
problemer i forbindelse, sykdom, død og arbeidsløshet.

Ikke alle var velkommen!
Det ble stilt krav for å bli opptatt som medlem. I den første 
trykte loven heter det:
     "Medlem av foreningen kan enhver døv person bli, som 
ikke er kjent for at være et daarlig menneske, ligesaa døv 
persons ektefælle paa samme betingelser. Det samme gjel-
der lærer eller lærerinde for døve, som maatte være bosat 
i byen. Viser nogen slet opførsel, har bestyrelsen ret til at 
utelukke vedkommende, som dog skal ha ret til at henskyte 
sin sak til generalforsamlingen."

"Moralens vokter"
Vi får et sterkt inntrykk av at døveforeningene på den tiden 
skulle være bare for de som oppførte seg pent. Dette bidro 
døveprest Conrad Svendsen sterkt til. Han opprettet f.eks. 
avholdsforeninger i mange døveforeninger, også i Bergen. 
Døveforeningens styre skulle være "moralens vokter" i sitt 
område. Dette kommer tydelig fram når vi ser hvilke saker 
som ble behandlet på styremøtene. Styremøtet 10. februar 
1901 hadde som sak 1: En ung døvstums usedelige forhold. 
Han fikk en advarsel, ble pålagt å komme med en offentlig 
unnskyldning. Hvis han ikke gjorde det, ville han bli utvist. 
Sak 2: En døv i byen som tigger og ikke arbeider, ble vedtatt 
meldt til fattigvesenet og sendt hjem til Tønsberg, hvor han 
kom fra. Sak 3: En døv kvinne ble meldt til en prest for å 
sendes hjem til Volda. (Ikke nevnt begrunnelse.) Det ser ut 
som styret fungerte som såkalte "dyneløftere".
     Det var en alvorlig sak å bli utvist eller å ikke få være 
medlem, for døveforeningen ga ofte økonomisk og annen 
hjelp til døve medlemmer som hadde problemer på grunn 
av sykdom, arbeidsløshet o.a. 

"Leve Bergens døve!"
I 1905 - da foreningen kunne feire 100 års jubileum - hadde 
Bergen 75.000 innbyggere. Døveforeningen hadde 112 
medlemmer: 90 døve og 22 hørende. Foreningen var åpen 
alle dager, unntatt lørdag. Salg av mat og drikke. Bibliotek 
med ca. 300 bøker + aviser og tidsskrifter. Medlemmene 
spilte domino, dam og sjakk. Medlemskontingent 25 øre i 
måneden, ektepar 40 øre.
     Jubileumsfesten samlet 130 deltakere. Lars A. Hav-
stad fra Oslo holdt tale og avsluttet med: "Leve Bergens 
døve!"
     Foreningen holdt også "konge-fest" i forbindelse med 
unionsoppløsningen dette året.

Forts. fra side 9
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Rådgivningskontor blir trolig 
åpnet 1. september 2005
Bergen kommune informerte i et skriv (15. april 
2005) til medlemmer av referansegruppen at konto-
ret vil starte opp 1. september:

De skriver blant annet: "Vi er nå i etableringsfa-
sen av kontoret. Rådgivningskontoret lokaliseres i 
Teatergt. 41 (Engensenteret) i tilknytning til hjem-
mesykepleien for Sentrum. Her er det to kontorer som 
egner seg til formålet. Representanter for Bergen Dø-
vesenter har anbefalt denne løsningen i brev av 03.01 
d.å. Ved en slik lokalisering er det naturlig å knytte 
rådgivningskontoret organisatorisk til sonelederen for 
hjemmesykepleien i Sentrum, og dette er derfor valgt 
som driftsløsning. Stilling som daglig leder lyses ut 
medio/ultimo april d.å. En stillingshjemmel som 
døvesykepleier er i dag en del av Den norske kirke, 
Døves menighet i Bergen. Denne skal overføres til 
Bergen kommune, rådgivningskontoret, når dette er 
klart. Kontoret vil da ha to ansatte.

Når disse er på plass trengs det noe tid for å detalj-
planlegge åpning og drift av kontoret samt utforme 
nødvendig invormasjon til brukergrupper og samar-
beidspartnere.

Kommunaldirektørens fremdriftsplan tilsier opp-
start av rådgivningskontoret 1. september d.å.

Døvesenterets formenn/ledere gjennom tidene

Jebsen-bystene
Onsdag 20. april hadde vi besøk av etterkommer 
av Peter Jebsen, som bygget huset i 1869 og som 
Bergen Døvesenter eier i dag.

Det er mulig de skal bekoste rengjøring av bys-
tene av Sophia og Peter Jebsen, som står i gangen 
i 2. etasje. På bildet ser vi Thorbjørn Johan Sander 
sammen med Kåre Jebsen ved Jebsen-bystene.

 (Tekst og foto: RA)
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På dette bildet fra 1889 er det ganske landlig i Kalfaret og Kalvedalen. 
De større herskapshusene i Kalfarveien, midt på bildet, har naust nede 
ved Lungegårdsvannets bredder. Huset som Bergen Døvesenter kjøpte i 
1985, er ringet inn på bildet. Konsul Peter Jebsen var byggherre da huset 
ble bygget i 1869.

Søndagstur i Kalfarveien, 1903. Det er sommer og været upåklagelig. I 
enden av bakken skimter vi bebyggelsen nederst i Fløen.

Disse to bildene er hentet fra boken ”Bergen - hele byen og halve Sandviken” av 
Stein Thowsen.

Sprengning i Kalfarveien 
76 (gamle Hansa)
Det utføres sprengningsarbeider i Kal-
farveien 76 (begynte 7. april) og varer 
til ut juli 2005. Sprengningen vil trolig 
pågå hver dag hovedsakelig mellom kl. 
12.00 og 18.00.

Tolk på landsmøtet
Landsmøtetur til England/Newcastle 19.-23. mai 2005: Det er påmeldt 
152 deltakere, derav 72 representanter (noen inviterte gjester). Døvetolker 
er det også ordnet med: 2 tolker fra Tolketjenesten i Hordaland (vi håper 
på en eller to til) og 2 skrivetolker. I tillegg deltar 7 tolkestudenter fra 
Høgskolen i Bergen. Studentene stiller opp og tolker dersom det er behov 
for det (uten lønn), men de skal ikke ta store oppdrag som er forbeholdt 
profesjonelle tolker. (Litt støtte fra Fjord Line gjorde det mulig for stu-
dentene å bli med. I tillegg skal studentene ha ansvaret for servering i 
døvesenteret 17. mai der overskuddet skal gå til dekning av deler av deres 
reiseutgifter til Newcastle.)

Kalfaret 1889
NY medlemsfordel!
Bergen Døvesenter har inngått en 
samarbeidsavtale med FjordLine. De 
tilbyr rabatt og andre prisfordeler på 
transport reiser og Cruise (rundtur 
t/r på samme seiling) på strekningene 
Bergen/Haugesund/Stavanger - New-
castle og Bergen/Haugesund/Stavanger 
- Hanstholm. Reisetilbudene deres 
gjelder samtlige medlemmer i Bergen 
Døvesenter med ektefeller/samboere 
og barn under 20 år. Vi kommer tilbake 
med hele avtalen i neste nummer av 
Budstikken (avtalen finnes allerde på 
www.bgds.no). Du kan allerede nå få 
en lommeguide hos oss, som inneholder 
et kundenummer som en opplyser ved 
bestilling. Den skal tas med og forevises 
ved innsjekk.

Torsdag 21. april hadde vi besøk av 
programleder Finn Arild Thordarson 
(bildet) fra Døves Media. Han var i 
Bergen i forbindelse med opptak til "Tid 
for tegn" 30. mai, og da grep kultur- og 
informasjonskonsulent Gunn Kristin 
sjansen på å be han holde foredrag om 
digital TV! Til tross for kort varsel (på 
tekst-tv og internett) kom det mange 
- ca 45 - og "lyttet" til det han hadde å 
fortelle. På www.bgds.no kan en lese 
foredraget hans. 

Digital-TV

www.bgds.no
Hvis vi skal få med i bladet alt som er 
å finne i www.bgds.no, så vil Budstik-
ken komme på mer enn 1.000 sider!
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Talent- konkurranse 
(skuespillkonkurranse)

Er du mellom 14 og 17 år? Da kan du melde deg på!

”Regler”
1. Bergen Døvesenter innbyr gutter og jenter mellom 14 og 17 år til talent-konkurranse.
2. Det må være over 5 påmeldte og konkurransen skal starte Torsdag 1. sept. kl. 18.30.
3. Konkurransen går ut på at deltakerne skal utøve skuespill, som også kan gå under 

benevnelsen “solo-opptreden”, dvs. opptre alene som “en mannshow”.
4. Kun døve og tunghørte tegnspråkbrukere kan delta
5. Juryen blir oppnevnt av kulturstyret i Bergen Døvesenter
6. Finalen finner sted torsdag 8. september kl. 19.00.
7. Det blir premie til nr. 1, nr 2 og nr 3. Vinneren får gratis reise og opphold til 

Døves kulturdager i Tønsberg. Premie til nr. 2 og 3 kunngjøres senere.
8. Alle opptredener vil bli filmet av Bergen Døvesenter

Opptredelsen:
A. Du skal være kreativ (gjerne finne på noe nytt)
B. Du bestemmer selv om det du framfører skal fremkalle latter, eller om publikum skal 

bli imponert over kunststykket ditt, spille pantomime, fremføre sang på tegnspråk, eller 
kanskje du enkelt og greit bare vil fortelle vitser (og da bør det kanskje helst være 
døve-vitser?)

C. Den oppnevnte juryen skal avgjøre om du går videre i konkurransen eller om du blir 
takket for din innsats med oppfordring til bedre lykke neste gang?

Påmelding til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, innen tirsdag 30. 
august 2005, enten pr. brev eller e-post: gunn@bgds.no.

Biblioteket på Hunstad skole innviet på Verdens Bokdag 22. april 2005!
Rektor Hilde Sundve Jordheim gleder seg over at skolens bibliotek blir tatt i bruk. Der blir det mye kunn-
skap å hente. Det skal heller ikke mangle på aviser. Vi tror også at Døves Tidsskrift og Budstikken vil 
bli å finne der!

Tekst og foto: Ra.
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Foredrag torsdag 7. april 2005:

Torill orienterte om CODA

CODA står for “Children of Deaf Adult” - barn av voksne 
døve. 27.-29. mai 2005 blir det CODA-samling på Ål folke-
høyskole der deltakerne er barn av døve foreldre. Det er 
også mulig at CODA blir stiftet (“CODA-Norge”?). Et ho-
vedmål med seminaret er å samle flest mulig personer med 
felles erfaringsbakgrunn for å stifte en nasjonal CODA, i 
første omgang for å:

- kunne bidra med informasjon til storsamfunnet
- finne rom for en egen tilhørighet på egne premisser i 

“døvesamfunnet”
- kunne bidra med informasjon til nye generasjoner døve 

foreldre og deres barn
- bidra med egen erfaring om tospråkligheten tegnspråk/

norsk

Det var en ”grusom stille” forsamling som i en time fulgte 
med i Torills erfaringer som hørende barn av døve foreldre 
(Dagny og Harald Nesse). Hun følte det som nyttig å ta del 
i de to verdener: “døves verden” og “hørendes verden”. 
De tre hørende barna var mye med på sammenkomst i dø-
vemiljøet og ble kjent med svært mange døve. Som barn 
opplevde de at døve også er like forskjellige som hørende, 
- en nyttig erfaring også. Torill sa det klart at det er viktig 

at hørende barn av døve foreldre, så tidlig som mulig tar del 
i begge språk (talespråk og tegnspråk). Hjernen hos barn 
utvikler seg fort, dess tidlig man er igang med det. “Det 
er ca 200 land i verden, men over 6000 forskjellige språk. 
Det betyr at de fleste menneskene i verden har minst to 
språk!” Derfor er det bare sunt og riktig å kunne beherske 
to eller flere språk.

At hørende barn lærer tegnspråk tidlig, er også viktig 
av hensyn til kommunikasjon mellom det hørende barnet 
og døve foreldre. Hvis ikke, vil barnet senere risikere å få 
problemer med å diskutere alvorlige ting med egne foreldre 
fordi de ikke greier å kommunisere skikkelig.

Torill har mange ganger opplevd å bli spurt om råd i for-
skjellige saker som har med døve å gjøre. En lærer spurte 
hva han/hun skulle gjøre for at en hørende elev skulle få 
like god opplæring som resten av klassen når han/hun hadde 
døve foreldre. Hun fortalte også om andre eksempler. Ja, 
det var mye mange ikke aner hva de skulle gjøre. Derfor 
var det godt å kontakte noen som kan gi råd.

Det er mulig CODA kommer til å bli et sted folk kan 
ringe til for å få hjelp og råd. Det får tiden vise... 

Ra.

Feriehjemmet Risperlen
DnB NOR Eiendom tar oppdraget
Vi har valgt DnB NOR Eiendom som vår megler i forbin-
delse med salg av feriehjemmet Risperlen. Mens Budstik-
ken trykkes, er salgsannonsen ikke ferdig. Interesserte kan 
følge med i utviklingen på vår hjemmeside:

www.bgds.no

Røykeplass ute
Det vil bli satt opp markiser ved terrassen (ut fra storsalen) 
i 1. etasje, og utenfor hovedutgang fra kjellerlokalene. Det 
er det beste tilbudet eiendomsstyret og senterstyret kunne 
gi til røykere. Det var ikke mulig å finne egnet røykelokale 
inne i huset. Denne løsningen ser ut til å tilfredsstille både 
røykere og ikke-røykere.

Kilde: Thorbjørn Johan Sander

75 år
Johannes Samuelsen blir 75 år den 16. juni.

Personalia

Hasse Annaniassen fra DnB NOR Eiendom sammen med 
styreleder Toralf Ringsø og daglig leder Rune Anda.
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Takstdokument for feriehjemmet Risperlen var mottatt 22. april 2005,
og alle de 6 sidene ble lagt ut på hjemmesiden (www.bgds.no) samme dag.

Vi gjengir her den siden som kanskje er av interesse for de fleste?
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Auksjon på feriehjemmet Risperlen
på Veland, Lindås lørdag 4. juni 2005 kl. 12.00

- møt opp i god tid, for vi må registrere medlemmer og opprop-nummer

Vi ønsker medlemmer av Bergen 
Døvesenter velkommen til auksjon 
av innbo og løsøre på feriehjemmet 
Risperlen. Hver gjenstand vil få en 
oppropspris, de fleste på fra kr 10 
til kr 50. Båtene starter vi med kr 
500. Alle som vinner budet, må selv 
ta med gjenstandene hjem. (Ta med 
plastposer, esker eller noe sånt til å 
ha ting i.) Følg med på tekst-tv og på 
www.bgds.no.

Ellers finnes også:
2 aluminiums-stiger (båtstige?)
Antikkhøvlebord
3 trollgarn
1 betongblandemaskin
1 stor garnblåser
Diverse hagemøbler
Diverse håndverktøy
Diverse båtutstyr
Ca 25 sementrør
Mange melkespann, o.a.
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Bli med på familiens dagstur med

Statsraad Lehmkuhl
- en drøm under hvite seil -

Søndag 26. juni 2005 kl. 11.00-16.00

Pris: kr 300,- for voksne og kr 225,- for barn.

Underholdning denne dagen er med Ole Fjeld og en kompanjong.
De spiller gitar, trekkspill og keyboard, varierende musikk.

De skal også ha noen leker (og kanskje også konkurranser) for barna. 
Påmelding til gunn@bgds.no innen 30. mai 2005.

Dette står å lese på www.lehmkuhl.no:

Hun er Norges vakreste!
Størst, eldst, full av minner fra den gang…

Edeltre. Blankpusset messing.
Knirkende tauverk. Hengekøyer.

Tenk – deg selv til rors på en 258 fots bark anno 1914.
Eller i utkikken – speidende…

Som medseiler om bord på «Statsraad Lehmkuhl» får du delta
i skipets vakt og arbeidsrutiner.

Det gir deg anledning til å lære havet å kjenne - på godt og vondt -
slik norske sjøgutter har gjort i generasjoner.

«Statsraad Lehmkuhl» dufter av nostalgi, tjære og ramsalt sjø.
Hun har ikke forandret seg stort siden 1914.

Nydelig restaurert.
En tanke modernisert.

Hun er en drøm under hvite seil – mot nye havner, nye eventyr…

En opplevelse for livet!”

Arr.: Bergen Døvesenter v/kulturstyret



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 9. mai.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

DUGNAD 9. mai kl. 17
Bli med å gjøre området rundt 

døvesentert pent!
Gratis servering!

MEDLEMSMØTE
torsdag 12. mai kl. 18.30

Sak:
Behandling av årsmelding, regn-
skap, innkomne forslag etc. til 
Norges Døveforbunds lands-

møte. Våre valgte representanter 
skal lede møtet.

Følg med på vår hjemmeside:

www.bgds.no
Masse bilder og mye å lese!

«Gavekonto»
Et medlem spør etter kontonummer 
der hun kunne overføre pengegave 
til døvesenteret i forbindelse med 
døvesenterets 125 års jubileum. 
Jo, vi har dette kontonummeret: 
5202.05.75204 til slike formål. (Det 
var da en god og hyggelig tanke! Alle 
som bidrar med pengegave her, vil få 
tilsendt en hilsen fra døvesenteret.)

Mai
07. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 

kl. 20.00. Alle er velkommen!
08. sø: Konfirmasjon i døvekirken kl. 

11 v/Tom S. Tomren
09. ma: DUGNAD i og rundt døvesenteret 

(“døvesamfunnet”) fra kl. 17.
10. ti:  Døvehistorielaget: møte kl. 12.
10. ti:  Senterstyret: styremøte kl. 16.
12. to:  Medlemsmøte kl. 18.30: 
 Årsmelding, regnskap og 

innkomne forslag til NDFs 
landsmøte

Jubileumsprogram 14.-19. mai 2005
 
Lørdag 14. mai 2005 (Pinseaften)
10.00:  Utstillingen åpner i storsalen i 

Bergen Døvesenter
10.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. 

Arr. Kulturstyret
11.00:  Bowlingdag for små og 

store med Bergen Døves 
Idrettsklubb

12.00:  Mottakelse i Døvesenteret
14.30:  Jubileumskafeen og utstillingen 

stenger
18.00: Jubileumsfest på Hotell Norge

Søndag 15. mai 2005 (1. pinsedag) 
11.00 – 13.00: Historisk vandring v/

Thorbjørn Johan Sander. Start 
sted: Jernbanestasjonen

14.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. 
Arr. Kulturstyret

14.00:  Utstilling i storsalen 
19.00:  Jubileumskafeen og utstillingen 

stenger

Mandag 16. mai 2005 (2. pinsedag)
12.00:  Friluftsgudstjeneste på 

Kristkirketomten. Lars Hana 
medvirker

12.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. 
Arr. Kulturstyret

12.00:  Utstilling i storsalen. Det blir 
også tid til å diskutere og for- 
berede 17. mai-prosesjon

18.00:  Utstillingen avsluttes
20.00:  Jubileumskafeen stenger

Tirsdag 17. mai 2005 (nasjonaldag)
08.00:  Flaggheising og frokost i 

døvekirken. 
09.00:  Andakt v/Lars Hana.
09.15: Vi marsjerer til byen.

10.00: Vi møtes på Torgalmenningen 
for å delta i 17. mai-prosesjon!

12.00:  Kafeteria åpen i døvesenteret
13.30:  Lek og underholdning for barn 

(fram til ca kl 15.00)
17.00:  Slutt

Onsdag 18. mai 2005 
(NDFs 87 års dag)
18.00: Jubileumskafe i døvesenteret.
18.00: Filmrevy med tilbakeblikk
21.00: Jubileumskafeen stenger

Torsdag 19. mai (Avreisedagen)
10.00:  Åpent hus i Døvesenteret
12.45:  Vi møtes på Skoltegrunns-

kaien. Båten går kl. 13.45.

Torsdag 26. mai 
19.00:  Æresmedlemmer og tidligere 

foreningsledere inviteres til 
diskusjon om døvesenterets 
fortid, nåtid og framtid.

Mandag 30. mai (stiftelsesdagen)
17.00:  Tilbakeblikk v/en representant 

fra Bergen Lokallag av NDH.
 Markeres med bløtkaker 

(døvesenteret spanderer)
17.00: Jubileumskafe i døvesenteret
17.40: Tid for tegn vises på storskjerm
 med film i forbindelse med 

Bergen Døvesenters 125 år

Mai (forts):
29. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 

11 v/Tom S. Tomren
31. ti: Seniortreff kl. 11-14

Juni:
04. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 

kl. 20.00. Alle er velkommen!
07. ti:  Senterstyret: styremøte kl. 16.
09. to: Middag kl. 16.00-17.30.
 Foredrag: "Livet etter døden" 

kl. 18.30 v/Øyvind Madsen.
10. fr:  Aetat med Roald Synnevåg 

hjelper til i internetkafeen i 
kjelleren kl. 10-14: "Jobbsøk på 
Internett"

10. fr:  Døves kvinneklubb har hygge-
kveld i kjellerlokalene kl. 19

11. lø:  Barnas blåtur v/Bergen Døve-
senter og Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede (utsettes 
kanskje til høsten - se på ttv)

14. ti:  Pensjonistgruppen på blåtur
26. sø: Tur med Statsraad Lehmkuhl kl. 

11.00-16.00 (se egen side)

"Livet etter døden"
Foredrag torsdag 9. juni kl. 18.30

v/Øyvind Madsen


