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BUDSTIKKEN

Nytt kurs- og 
konferansesenter

Nytt kurs og konferansesenter klar til bruk ved Eikelund/Vestlandet
kompetansesentre fra 1. Mars 2005

Har du planer om møter/kurs
eller konferanser for 10-140
personer våren 2005?

Hvor finner du oss?

Sandbrekkeveien

Kurs og 
konferansesenter

Eikelund/Vestlandet
kompetansesentre

Til Nesttun

Til Bergen

Paradis
krysset

For nærmere opplysninger/avtaler kontakt:

John Sverre Fauske
Telefon: 55 92 35 53
Telefax: 55 92 35 51

Epost:                 kurssenter.vest@statped.no
Besøksadresse: Sandrebrekkeveien 27
                           5231 Paradis
Postadresse :     Postboks 6039, Bergen postterminal
                           5892 Bergen

Eikelund og Vestlandet
kompetansesentre kan tilby:

Auditoriet, 144 seter i amfi

Møterom,  80 personer

Møterom, 12 personer

Vestibyle med sittegrupper.
Velegnet for gruppearbeid

Kantine

Introduksjonstilbud
Kursenteret vil være disponibelt for utleie fra 1. mars
2005 . Denne våren vil vi tilby dagpakker for kr. 180,-
pr. person i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 16.00

Prisen inkuderer:
 Rom
 Moderne AV ustyr
 Internett via trådløst nettverk
 Enkel lunsjservering med rundstykker
     og kaffe eller te
 Vestlandslefse/tebrød/frisk frukt til pause kl. 10.00 
    og kl. 14.00
 Naturskjønne omgivelser
 Gratis parkering

Etter nærmere avtale kan vi levere:
 Kopitjenester

 Opptak av lyd og bilde

 Videokonferanse

 Utvidet lunsj

Foran Stortingsvalget:

Velkommen til politisk debatt
torsdag 25. august kl. 18.00 - 21.00

Sted: Eikelund kurs- og kompetansesenter
Tolk på storskjerm! Det blir anledning til å få kjøpt mat og drikke. 

Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Det er plass til bilparkering både nær konferansesenteret og på fotballbanen 
et stykke videre innover veien

OBS! Vi leier buss som går fra gamle Hansa Bryggeri kl. 17.30 (gratis). På tilbaketuren kan deltakerne gå av 
bussen ved bystasjonen og ved gamle Hansa Bryggeri. Gi beskjed til post@bgds.no (eller ttlf 55 32 79 76) om du 

blir med til Eikelund, også om du eventuelt vil reise med "vår" buss. Vi ønsker å vite hvor mange som blir med.

Konferansesen-
teret er helt 
nytt (åpnet 
15. mars 2005). 

Benytt anled-
ningen til å se 
det fi ne stedet 
som drives av 
Vestlandet og 
Eikelund kompe-
tansesenter. 
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Døvestevne i nord, som gjennomføres for 35. 
gang, er et samarbeidsarrangement mellom 
Bergen Døvesenter, Møre og Romsdal Døve-
forening og Døves Menighet. I år skal vi være 
i Sandane i Nordfjord 16. – 18. september 2005 
(merk datoen! Det er vel første gang vi tar turen 
så sent som i midten av september.)

Sandane ligger innerst i Gloppefjorden, en sidearm av 
Nordfjord. Sandane er kommunesentrum i Gloppen kom-
mune som i alt har omkring 6000 innbyggerer. Tettsteden 
Sandane har omlag 2000 innbyggerer. 

Stedet har mange ulike aktiviteter som vil passe til alle 
aldersgrupper. 

Blant annet er det:
6-hols Golfbane - Fjordcruise - Fjellturer - Sportsfiske 

- Ridning. Ønsker dere å ri, må det bestilles på forhånd. 
Påmelding til turer eller bestilling av ridetimer skjer direkte 
til Norsk Fjordhestgard. Se gjerne innom www.norskfjor
dhestgard.no.

Ellers kan det anbefales en tur til de mange severdighe-
tene i Sandane kommune:

- Nordfjord Folkemuseum
- Antikk & Rarieteter
- Håndverkerlaget ARV
- Eidsfossen med en av Europas lengste laksetrapper
- Eide Natur- og Kulturstri
- Karnilstunet
- Gamle Gimmestad kirke og Vereide Kirke
- Russehola
- Utsikten
- Velstelte støler

Valg av sted virker bra, men å kunne forholde oss til vår 
tradisjonelle tidspunkt var vanskelig å få. Også på andre 
hoteller og steder.

Så da ble Sandane valg for årets Døvestevne, og den 
eneste ledige helgen hotellet hadde var fredag 16. septem-
ber til søndag 18. september.

Overnatting  pr. person  pr. natt inkludert frokost, lunsj og 
tre retters middag:    

Enkeltrom Dobbeltrom
kr. 845,-  695,-

For barn fra 4-15 år kr. 422,50 i dobbeltrom. Betaling skjer 
ved resepsjonen på hotellet.

Hotellet har overnattingskapasitet til ca. 75 personer.
Vær rask i å melde dere på!

Avreise fra Bergen (tidligere Hansa Bryggeri) er fredag 
16. september kl. 14.30 (Vi anbefaler dere å møte opp kl. 
14.15)

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

Påmeldingsfrist er innen fredag 26. august 2005 til kul-
tur- og informasjonskonsulent, Gunn Kristin Selstad, eller 
e-post: gunn@bgds.no.

Døvestevne: Sandane i Nordfjord
16.-18. september 2005!

GRATIS  BUSSREISE
Du betaler kun for oppholdet. Påmelding innen 26. august
til kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin Selstad

Ca 250 km fra Bergen til Sandane. Turen vil ta
ca 5 timer, inkl. en ferge.

Vi skal bo på et hotell som heter, Gloppen Hotell. Glop-
pen Hotell er med i hotellkjeden ”De Historiske Hotell”. 
Hotellets ønsker er å skape opplevelser for gjestene med 
bakgrunn i historien, slik at gjestene igjen kan få egen 
historier og fortelle til andre. Slik lever historien videre. 

Frammøte fredag 16. september kl. 14.30 ved tidligere 
Hansa Bryggeri (nær døvesenteret). Vi anbefaler at dere 
møter opp kl. 14.15. De som bor i Åsane og nordover langs 
reiseruten, kan gi beskjed om å bli plukket opp på veien!



2 3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Informasjonsblad for Bergen Døvesenter

Ungdommer: 
– Talent-konkurranse (skuespillkonkurranse)
Til høsten håper vi at flere døve ungdommer vil delta i talent-
konkurranse. I 2003 prøvde vi å arrangere talent-konkurranse, 
men bare 3 meldte seg på. For å delta på slike konkurranser må 
det være over 5 påmeldte. Konkurransen skal starte i Bergen 
Døvesenter Torsdag 1. september kl. 18.30. Deretter blir det 
klar for finale torsdag 8. september kl. 19.00!

Konkurransen går ut på at deltakerne skal utøve skuespill, 
som også kan gå under benevnelsen ”solo-opptreden”, dvs. 
opptre alene som ”en mannshow”.

Obs! Deltakerne kan opptre sammen med andre i gruppe i 
stedet for bare å opptre alene på scenen!

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. Bli med!

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

Bergen Air Show 
– Flystevne på flesland
I forbindelse med Flesland sitt 50-års jubileum arrangeres det 
et stort flystevne 27. og 28. august 2005. 

Dette blir det flotteste flystevnet vest for langfjellene noen 
gang, og dette blir Norges største flystevne i 2005. Målet for 
arrangøren er å samle over 40.000 besøkende i løpet av de to 
dagene som arrangementet varer. Det blir mange høydepunkter 
i løpet av disse to dagene i august, hvor man kan få med seg 
vel kjente aerobatic teamene Frecce Tricolori og Aerostars. 
Her vil man få oppleve simulert luftkamp med F-16 fra det 
Norske Forsvaret, og man kan se historisk formasjon med P-51 
Mustang og USAF sine A-10 Thunderbolt. Med masse annet 
aktiviteter kommer blant annet kjente speakerteam Jan Erik 
Larssen og Tommy Steine. Vi har bestilt døvetolk til lørdag 27. 
august fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Ønsker dere å være sammen 
med døve og tolk, møt oss ved inngangen til flystevnet. Tore 
Sande fra kulturstyret er guide og skal lede dere veien til det 
ulike aktiviteter. Det vil bli satt opp egne busser i forbindelse 
med flystevnet. Det vil komme mer info om dette senere. 
Dersom publikum kommer på egne hånd, evnt. med egen bil, 
vil opphold og ferdsel på området være etter eget ansvar. 

Prisen på flystevne for voksne kr. 200, og for barn kr. 50,-. 
Det er ikke lagt opp til verken familie- eller grupperabatter på 
flystevnet. Dere kan kjøpe billetter på www.ticnet.no, tlf 815 
11 500 eller Avinors Servicesenter på Bergen lufthavn. Det 
blir også salg av billetter ved inngangen til flystevnet. 

Vinkveld
Fredag 16. september: Døvetreff skal arrangere vinkveld i 
kjellerstuen fra kl. 20.00 til kl. 02.00. VELKOMMEN!

Lørdagskafe!
Velkommen til Lørdagscafe 20. august i Bergen Døvesenter! 
Lørdag 20. august fra kl. 11.00 til kl. 15.00 skal Døvetreff, 
som består av Heidi Seltveit, Hilde Evensen og Anette Mor-
tensen, arrangere Lørdagscafe i kjellerstuen. Det blir salg av 
kaffe, kaker, boller osv. Utvalget Døvetreff oppfordrer små-
barnsforeldre å ta med sine barn. For det skal være mulig for 
foreldrene å hygge seg, mens barna er ute og leker. Ta deg tid 
til et kaffeskravl!

Pubkveld
Lørdag 16. april arrangerte kulturstyret pubkveld med karaoke. 
Kulturstyrets fester ble vellykket gjennomført og mange ønsket 
flere slike arrangement. Nå har medlemmene sjansen! Lørdag 
19. august fra kl. 20.00 til kl. 02.00 blir det pubkveld i kjel-
lerstuen. Karaoken er på! Kom å se og bli med!

Ung i Europa
Bjørkåsen videregående skole samarbeider med Bergen Dø-
vesenter, der de utarbeider et prosjekt for ungdommer som er 
knyttet til Bergen Døvesenter, Slåtthaug videregående skole, 
døveforeningen i Tsjekkoslovakia i Hradec Kralov og døvesko-
len i Tsjekkoslovakia i Hradec Kralov. Målet med prosjektet 
er at ungdommene skal besøke hverandres land.

I uke 37 får Slåtthaug videregående skole besøk av ungdom-
mer fra Tsjekkoslovakia i Hradec Kralov. De blir i Bergen i 
en uke, fra 12. september til 17. september. 

Ungdommene fra Tsjekkoslovakia kommer en tur til Bergen 
Døvesenter torsdag 15. sept. kl. 08.00 til kl. 12.00. De skal bli 
kjent med litt historie om Bergen Døvesenter. Ut på kvelden, 
kl. 20.00 til kl. 21.30 skal kulturstyret arrangere diskotek som 
er åpen for alle døve og tunghørte ungdommer. Det blir en 
artig kveld! Også muligheter for ungdommene å bli kjent med 
andre land. Ønsker ungdommene VELKOMMEN! 

BORGHILD SIKKO ER DØD
Borghild Sikko (f. Birkenes) døde 4. august. Hun var født 
i Fosse i Hardanger 10. august 1926 og gikk på Skådalen 
døveskole, konfirmert i Oslo døvekirke 1944. Hun arbeidet i 
mange år som syerske i Bergen, hvor hun ble gift og fikk en 
sønn. For fem år siden ble hun enke. – Begravelse fra Bergen 
døvekirke 12. august kl. 12.

BASAR I NOVEMBER
Basarkomiteen er glad for mange fine ting som medlemmer og 
andre har laget og levet til komiteen. De håper på flere og at 
det blir en fiiiiin gevinstsamling på selve basardagen søndag 
13. november! Det er også loddbøker på kontoret som man 
kan hente og hjelpe til med salget.

Mary-Ann Grønås (bildet) blir ansatt 
som daglig leder av Rådgivningskonto-
ret. Det søkes nå etter en konsulent ved 
rådgivningskontoret. Søknadsfristen er 
20. august. All informasjon finner du på 

Rådgivningskontor for hør-
selshemmede og døvblinde

http://www.bergen.kommune.no/info/sok_jobb_i_bk.html. 
Åpning av kontoret skjer først når konsulenten begynner 
og de er to personer på plass, har vi forstått. Kanskje vi får 
vite nøyaktig dato i neste nummer av Budstikken?

Risperlen har skiftet eier
1. juli 2005 ble feriehjemmet Risperlen overlatt til ny eier: 
Firmaet Cooper A/S.



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

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

Neste nummer kommer ut torsdag 20. okt.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

12 timers kurs i  Photoshop 
- Grunnleggende bildebehandling 
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers kurs 
i bildebehandling lørdag 8. og søndag 
9. oktober i kjellerstuen i døvesenteret. 
Begge disse dagene starter kurset kl. 9.00 
(til kl. 17.00-18.00).

Kursavgift: kr. 1.000,- pr. person, inkl. 
middag.

Instruktør: Bjørn Johnsen.
Behov for å forbedre kompetansen? 

Meld deg på hos Bergen Døvesenter 
v/Gunn Kristin Selstad, e-postadr. 
gunn@bgds.no. 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 20. sept.

August:
16. ti:  Seniortreff kl. 11-14
18. to:  BDS har styremøte kl. 16.
19. fr:  Kulturstyret har pubkveld kl. 20.
20. lø:  Døvetreff: Lørdagskafe i 

storsalen kl. 11-15
24. on: Døvblittgr.: Styremøte 18-22
25. to: Kl. 18-21. Politisk debatt 

på Eikelund kurs og 
konferansesenter. Se forsiden.

27. lø: Kl. 10-17: Flystevne på 
Flesland. Se egen notis.

30. ti:  Seniortreff kl. 11-14
30. ti:  Menighetsrådsmøte kl. 17.
September:
01. to: Talentkonkurranse kl. 18.30
02. fr:  Døvblittgr.: Sosialt samvær
06. ti:  Møte i historielaget kl. 12
08. to:  Talentkonkurr. kl. 19. Finale.
13. ti:  Seniortreff kl. 11-14
15. to: Ung i Europa. Besøk av elever 

fra Tsjekkia sammen med 
elever fra Slåtthaug vg. skole. 
Kl. 08-12. Om kvelden blir det 
diskotek i kjelleren kl 20-21.30.

16. fr:  Kulturstyret: vinkveld i kjelleren
16. fr - 18. sø: Døvestevne i Sandane
20. ti:  Trim for eldre kl. 11
22. to:  BDS har styremøte kl. 16.
23. fr:  Foredrag av Jan Kåre Breivik 

kl. 12-15. Se egen notis.
23. fr:  Døves Idrettsklubb hyggekveld. 
 DM utendørsfotball. 
24. lø:  Døves Idrettsklubb arr. fest. 
27. ti:  Seniortreff kl. 11-14
Oktober:
04. ti:  Trim for eldre kl. 10.30
04. ti:  Møte i historielaget kl. 12
08-09 (lø-sø): Datakurs (Photoshop)
11. ti:  Seniortreff kl. 11-14
13. to: Kl. 16: Middag i storsalen.
13. to: Kl. 19: Foredrag av "The 

norwegian deaf globetrotters" 
som for 25 år siden var på 
4 måneders biltur i Afrika og 
kjørte tvers gjennom Sahara.

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

18. ti:  Trim for eldre kl. 11
20. to:  BDS har styremøte kl. 16.
25. ti:  Seniortreff kl. 11-14
28. fr:  Døves Idrettsklubb har 

arrangement (mottakelse) i 
storsalen i forbindelse med 
Døves Idrettsklubbs 100 års 
jubileum.(+ 27.10 og 29.10).

28. fr:  Døvblittgruppen: Sosialt 
samvær i kjellerstuen

29. lø:  Døves Idrettsklubb feirer 100 
års jubileum på Radisson SAS 
Royal Hotell på Bryggen.

Vil for eksempel elektroniske kom-
munikasjonskanaler styrke de døves 
muligheter til å pleie transnasjonale 
kontakter som ble etablert under le-
kene? Og: Hva innebærer kommuni-
kasjonsmulighetene for spenningen 
mellom det å føle lokal/nasjonal 
tilhørighet og en mer transnasjonal 
orientering som døv? 

Breivik hevder at døves språk-
lige fellesskapet har skapt grunnlag 
for en kollektiv dimensjon som er 
viktig for deres identitetsdannelse. 
– Døves identitetsdannelse under-
streker at identitet ikke er noe som 
er avhengig av lokalmiljøet. Identitet 
er noe som først og fremst blir dan-
net i dialog med omgivelsene, og 
disse omgivelsene finner man ikke 
nødvendigvis i nabolaget. De kan 
like gjerne bestå av personer man 
treffer i døveklubben, på pratesider 
på Internett og på transnasjonale 
idrettsarrangementer, sier Breivik. 
Ovennevnte informasjon er hentet 
fra: http://program.forskningsradet
.no/vfo/nyhet/nyhet168.php3

Påmelding til: post@bgds.no

Døv identitet over alle grenser. 
Hva betyr globaliseringen med økt 
vekt på elektroniske kommunika-
sjonsformer for døves identitet? 
Sosialantropolog Jan-Kåre Breivik 
ved Senter for samfunnsforskning 
stiller spørsmålet i pilotprosjektet 
Døves globale og translokale nett-
verk. En studie av transnasjonale 
møtesteder og betydningen av cy-
berspace og IKT for døve. 

Breivik forteller at døve har lang 
tradisjon for transnasjonalt samar-
beid. Blant annet har det vært ar-
rangert verdensleker for døve siden 
1920, lenge før andre marginaliserte 
grupper (for eksempel funksjons-
hemmede) benyttet idrettsarenaer 
som transnasjonal møteplass. Nå 
har han sammen forskerne Hilde 
Haualand og Per Solvang samlet 
inn informasjon blant deltakere 
under Døveolympiaden i Roma 
sommeren 2001. De tre forskerne 
ønsker blant annet å se nærmere på 
hvilken betydning bruk av Internett 
og elektronisk kommunikasjon har 
for døves transnasjonale orientering. 

Sosialantropolog Jan-Kåre Breivik ved Senter for samfunnsforskning 
Foredrag fredag 23. sept. kl. 12.00 - 15.00 i Bergen Døvesenter:

Døves globale og translokale nettverk
Gratis adgang - alle er velkommen!

www.bgds.no


