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BUDSTIKKEN
Bergen Døves Ungdomsklubb

er tilbake! Her er det nye styret.

Bak fra venstre: Eivor Berg (leder), Ingvild Skjong (sekretær), Lill-Beate Ulstein (kasserer).
Foran fra venstre: Lena Mei Kalvenes Anda (nestleder), Linda Bessert (styremedlem) og 

Stine Mette Breivik (styremedlem). (Foto 23.08.2005: RA)
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Rådgivnings-

Mary-Ann Grønås, daglig leder
sier til Budstikken at det har vært travle dager på kontoret. Mange 
som tok kontakt, mange samarbeidspartnere som tok kontakt med 

ulike spørsmål. Utfordrende.

kontor
for hørselshemmede og 
døvblinde

endelig en realitet 
- ble offisielt åpnet 
6. sept. 2005

Bergen kommunes byråd for helse og sosial, Trude 
Drevland, sa i sin tale at rådgivningskontor-saken var 
sak for henne fra dag nr. 1. Hun sa også at hun tidlig 
ble minnet om saken via e-post fra Bergen Døvesen-
ter, - og likeså underveis under sakens utvikling.

Gave fra Bergen Døvesenter, overrakt av styreleder Toralf Ringsø: 2 bind av “Med 
landets døve gjennom hundre år”, utgitt i forbindelse med døvesenterets 100 års 
jubileum i 1980, samt to krus med døvesenterets 125 års jubileumslogo, 2 T-skjorter, 
samt blomster (orkider) sammen med Døves fylkeslag representert ved Vibeke Varn 
Flatemo til høyre på bildet.
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Hurra! 
Rådgivningskontor for hørselshemmede er nå åpnet. 
Adressen er Teatergaten 41, 2.etasje. Det er i Bergen 
sentrum, mellom Sentralbadet og Bergen kongressenter, 
samme bygning som gamle legevakten, for de som har 
levd en stund. Inngang fra Engensenteret.

Fast åpningstid er mandag til fredag mellom kl 10 og 
14. Da kan du komme uten avtale, men det er mulig å 
lage andre avtaler mellom kl 8.00 og 15.30. 

Teksttelefon:  55 56 93 03 
Mobiltelefon(sms):  480 73 824 
Vanlig (hørende) telefon:  55 56 94 75

Foreløpig er det bare ansatt en person, Mary-Ann 
Grønås, man det jobbes med å ansette en konsuent. 
Begge ansatte skal kunne kommunisere på tegnspråk. 

Rådgivningskontoret skal gi tjenester alle grupper hør-
selshemmede ( døve, tunghørte, døvblitte og døvblinde), 
og til nettverket rundt ( familie og hjelpeapparat). 

Det er teleslynge, samtaleforsterker og lightwriter 
(skrivemaskin med display) på kontoret. 

Du kan komme til rådgivningskontoret og spørre om 
• dine rettigheter som bosatt i Bergen kommune 
• dine rettigheter som hørselshemmet 
• tekniske hjelpemidler 
• rettigheter i forbindelse med tolk og ledsager 
• trygderettigheter 
• helsetjenester 
• sosiale tjenester 
• arbeid 
• opplæring 
• attføring 
• rett til å få opplæring i tegnspråk 
• hjelp til å tolke brev 
• hjelp med å skrive brev og søknader 
• andre spørsmål 

De ansatte på rådgivningskontoret vil kunne svare deg 
på noen spørsmål, men andre ganger vil vi hjelpe deg å 
få kontakt med det kontoret eller den tjenesten som 
kan hjelpe deg best. 

Håper du finner veien til Rådgivningskontor for hør-
selshemmede, og at du vil oppleve å få den hjelpen du 
trenger.  Velkommen! 
Hilsen  Mary-Ann Grønås 
Leder Rådgivningskontor for hørselshemmede

Utvikling i saken; kanskje et godt eksempel på reell 
samarbeid mellom brukerne og kommunen?
Med støtte fra Helse og Rehabilitering (via Norges Døve-
forbund) satte Bergen Døvesenter i gang et prosjekt i 
januar 2003 med Thorbjørn Johan Sander i spissen. Flere 
organisasjoner som ivaretar interesser for døve, tunghørte, 
døvblinde samt relevante forbindelser, kom sammen til mø-
ter i arbeidsgruppen. Det var møter og seminarer. Bergen 
kommune ble kontaktet, og de opprettet en referansegruppe 
som jobbet videre med saken, og med noen av de samme 
personene i arbeidsgruppen + en del nye representanter. 
Tove Skaare Hansen og Finn Strand fra kommunen var 
sterkt involvert i arbeidet. Man kom i mål med et vedtak i 
bystyret oktober 2004, og til slutt med realisering av kon-
toret september 2005!

Det viktigste av alt: Kommunen lyttet til brukerne, og tok 
avgjørelser på grunnlag av brukernes ønsker.

Kontoret til Mary-Ann Grønås.
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lle som har internett, oppfordres til 
å besøke Bergen Døvesenters 

hjemmeside. 

Det dukker opp nye kunngjøringer, informa-
sjon, opplysning o.a. hver dag. Melding om 
tegnspråktolket Dagsrevy ovenfor var vi 
trolig først ute med i hele landet.

Likeså blir det lagt ut tekst og bilder fra 
ulike arrangementer. 

Som regel kommer bildene inn på hjemmesi-
den vår samme dag, eller innen en til to timer 
etterat arrangementer er gjennomført. Av og 
til også på lørdager og søndager. 

Informasjon lagt ut på internett
(www.bgds.no)

Noen har uttrykt ønske om at 
de samme informasjonene og 
bildene som blir lagt ut på vår 
hjemmeside, også skal gjengis i 
Budstikken. 

Men da må vi utvide bladets 
sidetall til kanskje 100 sider pr. 
måned, og det sier seg selv at 
det både vil bli kostbart og ar-
beidskrevende. 

Derfor: Besøk hjemmesiden vår. 
Det er en god oppslagstavle, 
som du kan titte på hjemmefra!

A
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Litt av det vi finner på www.bgds.no

● 08.09.2005: Stavanger Døveforening har skiftet navn 
 til Stavanger Døvesenter.
● 08.09.2005: Tilbud fra ColorLine
● 07.09.2005: Funksjonshemmede i majoritet
● 03.09.2005: Se morsom film her (tipset oss av Sigrun Ekerhovd)
● 03.09.2005: Du kan delta i en spørreundersøkelse
● 03.09.2005: Bli medlem i Frivillighetsnorge 
● 02.09.2005: “Daglig leder”-seminar i Oslo 2.-3. sept. 2005
● 01.09.2005: Besøk av studenter fra HiB
● 31.08.2005: RVs Torstein Dahle svarte på 
 spørsmål om døve og førerkort
● 31.08.2005: Saker vedr. teksting av TV-programmer
● 29.08.2005: Statped arrangerer Fagtorget 2005 i oktober
● 25.08.2005: Politisk debatt på Eikelund
● 23.08.2005: Døves Ungdomsklubb gjenoppstår
● 20.08.2005: Lørdagskafe
● 19.08.2005: Trondheim Døveforening endelig 
 med egen hjemmeside!
● 19.08.2005: Elev-bilder fra Alm skole 1948-1978
● 16.08.2005: Møte mellom døveidrettslagene og 
 Norges Forballforbund
● 15.08.2005: Du kan allerede nå melde deg på til 
 Døves Idrettsklubbs 100 års jubileum 29. okt.!
● 15.08.2005: Lag din egen TV-kveld
● 15.08.2005: Annelise Olsen fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv!
● 13.08.2005: Døverelaterte bøker fra Gallaudet University
● 13.08.2005: Hørselshemning i tegneserier
● 13.08.2005: Web-side for Nordisk kulturfestival 
 for døve på Island 10-16 juli 2006 er klar
● 11.08.2005: Fire år med verden som arbeidsplass
● 11.08.2005: 3 sider om NDFs landsmøte i det britiske døvebladet!
● 27.08.2005: Tidenes fly-show på Flesland
● 19.08.2005: Bilder fra pubkvelden

http://bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/frame_aktiv.html

Åpning av Råd-
givningskontor

Flyshow på 
Flesland

Politisk debatt 
på Eikelund

Døves 
Ungdomsklubb

Kulturstyrets 
pubkveld

Kongens sølv 
til Annelise

Tysnes Rundt 
8-10 juli 2005

Tegnspråklinje-
studenter

Øyvind med "Li-
vet etter døden"

Jentegangen

Karneval

Ungdommer i 
storsalen

Krus med 
jubileumslogo

T-skjorte med 
jubileumslogo

Hoppeslott på 
17. mai

Landsmøtet
i mai 2005

Besøk av 
statsråd DåvøyDøvehistorisk 

skuespill

Honnør til NRK for 
tegnspråkkanalen

Dataparty

• 06.09: Rådgivktr
• 27.08: Flyshow
• 25.08: Politisk deb.
• 23.08: Ungdomskl.
• 19.08: Pubkveld
• 15.08: Annelise O.
• 08.07: Tysnes Run.
• 16.06: Ungdommer
• 16.06: Rock
• 16.06: Tysnes Rt
• 16.06: Stockholm
• 13.06: Risperlen
• 10.06: Lysekrone
• 04.06: Auksjon RP
• 30.05: 125 års dag
• 29.05: Laila Dåvøy
• 22.05: Gruppefoto
• 22.05: Gudstj.
• 21.05: St. Mary
• 21.05: Litt av hvert
• 21.05: Festmiddag
• 20.05: Landsmøte
• 18.05: Medarbkurs
• 17.05: Døvesenter
• 17.05: Prosesjon
• 17.05: Flagg etc
• 16.05: Friluftsgudst
• 15.05: Jub.kafe
• 15.05: Hist.vandr.
• 14.05: Jub.festen
• 14.05: Skuespill
• 14.05: Utstilling
• 14.05: Mottakelsen
• 09.05: Dugnad
• 03.05: Jentegangen
• 21.04: Digital-TV
• 16.04: Kulturfest
• 07.04: CODA
• 05.04: 5-7.klasse
• 02.04: CI-møte

+ 28 linker til

• 31.12: Sørgeandakt
• 31.12: Pensj.saml.
• 27.12: GK Selstad
• 26.12: B.Rustad
• 17.12: Nissen
• 16.12: Julemiddag
• 11.12: Juleball
• 29.11: Lutefisk
• 19.11: Likemanns
• 18.11: Møte HFH
• 14.11: Basar
• 11.11: Pepperkake
• 03.11: Hunstadside
• 01.11: Hos Mary-A.
• 31.10: Londonhelg
• 29.10: Sosialkveld
• 29.10: Studentene
• 23.10: Risperl.-tre
• 21.10: Risperlen-M
• 21.10: Salgsdisk
• 18.10: Rådgivktr
• 15.10: Ulvik (OU)
• 13.10: Erik Bye
• 03.10: Telavåg
• 25.09: Døves Dag
• 24.09: VKS Br.råd
• 23.09: Sertifikat
• 23.09: Vitsekveld
• 22.09: Allan
• 27.08: Døvestevne
• 09.07: Tysnes-rund
• 24.06: Derby-besøk
• 24.06: Risperlen-M
• 23.06: Åstvedt I.
• 18.06: DD-seminar
• 17.06: Sommergrill
• 15.06: Eldretrim
• 10.06: Lisb.Iversen 
• 08.06: Pensj-tur 
• 04.06: Yoga-kurs

+ 22 linker til

• 31.12 Pensj-saml.
• 11.12 Newcastle
• Julekalender
• Swingkurs høsten
• 01.12 Teaterkveld
• 23.11 Basar
• 22.11 Vannkanten
• Storlungeren
• 10.11 SmartTouR
• 05.11 Halloween 
• 25.10 Risperlen 
• Døves kulturdager
• Døvetolkutdanning
• 08.10 Deputasjon
• 27.09 Døves Dag
• Tilgjengelighet
• Nordisk rektorkonf
• Brev døvetolkutd
• 29.08 Døvestevne 
• 28.08 Pol.debatt
• 22.08 Datakurs
• Billedlager
• 27.05: Dagsenter
• 23.05 Døvblittjub
• 17.05 Døvesenter
• Åkle fra Jacobsen
• 01.05 Døvesenter
• 29.04 Dagsenter
• Risperlen langfred.
• 07.04 Misjonsavtale
• 05.04 Dataparty
• Prosj Rådgivkontor
• 22.03 Paddy Ladd
• 15.03 Årsmøte
• 02.02 NM-inn.fotb.
• 17.01 Bispevisitas

2005 2004 2003
Klikk også på disse på skjermen og få mer info

http://www.sdf.no/
../FL/Firmaklubb%20Vestlandet.pdf
http://www.ad-awards.com/inc/video.swf?id=104
http://users.pandora.be/leem1/men%20in%20coats.wmv
http://response.questback.com/TelenorCommunicationsIIAS/FoU/telenor09/
http://www.frivillighetsnorge.no/index.asp
../nyheter/Norge/Dagligleder-2005.html
../aktiviteter/2005/67/2005-67.html
../nyheter/linker/N2005-31.html
../nyheter/linker/N2005-29.html
http://www.statped.no/fagtorget2005/
../aktiviteter/2005/64/2005-64.html
../aktiviteter/2005/63/2005-63.html
../aktiviteter/2005/68/2005-68.html
http://www.trondheimdf.no/
../nyheter/linker/N2005-21.html
http://www.fotballdeaf.no/
http://www.fotballdeaf.no/
http://www.fotballdeaf.no/
../nyheter/linker/N2005-34.html
../aktiviteter/2005/62/2005-62.html
http://gupress.gallaudet.edu/
http://home.c2i.net/vidarland/comics/doev.htm
http://www.deaf.is/2006/
http://www.deaf.is/2006/
http://www.deaf.is/2006/
../nyheter/linker/N2005-19.html
../aktiviteter/2005/61/2005-61.html
../aktiviteter/2005/66/2005-66.html
../aktiviteter/2005/65/2005-65.html
2004/7/2004-7.html
2005/69/2005-69.html
2004/7/2004-7.html
2005/66/2005-66.html
2004/7/2004-7.html
2005/64/2005-64.html
2004/7/2004-7.html
2005/63/2005-63.html
2004/7/2004-7.html
2005/65/2005-65.html
2004/7/2004-7.html
2005/62/2005-62.html
2004/7/2004-7.html
2005/70/2005-70.html
2004/7/2004-7.html
2005/57/2005-57.html
2004/7/2004-7.html
2005/56/2005-56.html
2004/7/2004-7.html
2005/55/2005-55.html
2004/7/2004-7.html
2005/54/2005-54.html
../utleie/risperlen.htm
2004/7/2004-7.html
2005/53/2005-53.html
2004/7/2004-7.html
../Eiendommer/Auksjon.htm
2004/7/2004-7.html
2005/51/2005-51.html
2004/7/2004-7.html
2005/50/2005-50.html
2004/7/2004-7.html
../2005/Gruppebilde-1.html
2004/7/2004-7.html
2005/48/2005-48.html
2004/7/2004-7.html
2005/47/2005-47.html
2004/7/2004-7.html
2005/45/2005-45.html
2004/7/2004-7.html
2005/46/2005-46.html
2004/7/2004-7.html
2005/44/2005-44.html
2004/7/2004-7.html
2005/49/2005-49.html
2004/7/2004-7.html
2005/42/2005-42.html
2004/7/2004-7.html
2005/41/2005-41.html
2004/7/2004-7.html
2005/40/2005-40.html
2004/7/2004-7.html
2005/39/2005-39.html
2004/7/2004-7.html
2005/38/2005-38.html
2004/7/2004-7.html
2005/35/2005-35.html
2004/7/2004-7.html
2005/34/2005-34.html
2004/7/2004-7.html
2005/37/2005-37.html
2004/7/2004-7.html
2005/36/2005-36.html
2004/7/2004-7.html
2005/33/2005-33.html
2004/7/2004-7.html
2005/32/2005-32.html
2004/7/2004-7.html
2005/31/2005-31.htm
2004/7/2004-7.html
../index/linker/L2005-9.htm
2004/7/2004-7.html
2005/29/2005-29.html
2004/7/2004-7.html
2005/28/2005-28.html
2004/7/2004-7.html
2005/27/2005-27.htm
2004/7/2004-7.html
2005/26/2005-26.htm
2004/7/2004-7.html
2004/49/2004-49.html
2004/7/2004-7.html
2004/48/2004-48.html
2004/7/2004-7.html
2004/47/2004-47.htm
2004/7/2004-7.html
../grupper/dbg/tv-tekst.htm
2004/7/2004-7.html
2004/45/2004-45b.html
2004/7/2004-7.html
2004/45/2004-45.html
2004/7/2004-7.html
2004/43/2004-43.html
2004/7/2004-7.html
2004/41/2004-41.html
2004/7/2004-7.html
2004/40/2004-40.html
2004/7/2004-7.html
http://bgds.no/bodyFrame/nyheter/linker/N2004-63.htm
2004/7/2004-7.html
2004/42/2004-42.html
2004/7/2004-7.html
2004/39/2004-39.html
2004/7/2004-7.html
2004/38/2004-38.html
2004/7/2004-7.html
2004/36/2004-36.html
2004/7/2004-7.html
2004/35/2004-35.html
2004/7/2004-7.html
2004/37/2004-37.html
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-60.htm
2004/7/2004-7.html
2004/32/2004-32.html
2004/7/2004-7.html
2004/31/2004-31.html
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-56.htm
2004/7/2004-7.html
2004/30/2004-30.html
2004/7/2004-7.html
2004/29/2004-29.html
2004/7/2004-7.html
2004/33/2004-33.html
2004/7/2004-7.html
2004/27/2004-27.html
2004/7/2004-7.html
2004/25/2004-25.html
2004/7/2004-7.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/index/linker/L2004-5.htm
2004/7/2004-7.html
../index/linker/L2004-9.htm
2004/7/2004-7.html
2004/26/2004-26.html
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-49.htm
2004/7/2004-7.html
2004/24/2004-24.html
2004/7/2004-7.html
2004/52/2004-52.htm
2004/7/2004-7.html
2004/23/2004-23.html
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-47.htm
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-40.htm
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-46.htm
2004/7/2004-7.html
2004/22/2004-22.html
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-44.htm
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-41.htm
2004/7/2004-7.html
../nyheter/linker/N2004-38.htm
2004/7/2004-7.html
2004/21/2004-21.html
2003/31/2003-31.html
2003/30/2003-30.html
2003/29/2003-29.html
2003/28/2003-28.html
2003/27/2003-27.html
2003/26/2003-26.html
2003/25/2003-25.html
2003/24/2003-24.html
2003/23/2003-23.html
2003/22/2003-22.html
2003/21/2003-21.html
2003/20/2003-20.html
2003/19/2003-19.html
2003/33/2003-33.html
2003/18/2003-18.html
2003/32/2003-32.html
2003/17/2003-17.html
2003/34/2003-34.html
2003/16/2003-16.html
2003/15/2003-15.html
2003/14/2003-14.html
2003/13/2003-13.html
2003/12/2003-12.html
2003/11/2003-11.html
2003/10/2003-10.html
2003/9/2003-9.html
2003/8/2003-8.html
2003/7/2003-7.html
2003/6/2003-6.html
http://www.andata.no/Madaga/Felles/NMS-avtale.htm
2003/5/2003-5.html
2003/4/2003-4.html
2003/3/2003-3.html
2003/2/2003-2.html
http://www.andata.no/bdf/Bilder/NM-2003.htm
http://www.andata.no/bdf/Bilder/bispevisitas.htm


6 7

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Informasjonsblad for Bergen Døvesenter

”Hvilken døveforening vil du være medlem av?” 
var spørsmålet fra NDF da jeg for noen uker 
siden meldte meg inn. Det var aldri noen tvil. 
Det måtte bli Bergen. 

Det gikk knapt en uke før jeg hadde en hyggelig velkomsthil-
sen fra Bergen Døvesenter i hånden, i form av en håndskrevet 
melding og et eksemplar av Budstikken. Så gøy det var å se 
bildene fra jubileet, med alle de kjente ansiktene! Og så be-
geistret jeg er over det enorme pågangsmotet dere bergensere 
oppviser. Etter fire år i utlandet, nå i gang med det femte, er det 
Bergen som lokker meg hjem. Dere inspirerer og engasjerer! 
Og jeg kommer!

I løpet av mine syv korte ferieuker i Norge denne sommeren, 
var jeg i Bergen to ganger. Jeg fikk mange spørsmål om jobben 
min, og ikke minst om den siste vinteren i Thailand. Til slutt 
ble jeg oppfordret til å skrive noen ord på bgds.no. ”Skriv så 
mye du vil”, var Rune Andas oppfordring. Han kommer nok 
til å angre de ordene. De som kjenner meg vet jo at begrens-
ning ikke er min sterke side.

Eventyret begynner med en setning jeg aldri kommer til å 
glemme: ”I vår bransje lever vi av å finne løsninger. Har du 
den personligheten vi leter etter, finner vi en løsning på ditt 
hørselsproblem”. Utsagnet kommer fra min personalansvar-
lig i MyTravel Northern Europe AB (tidligere Scandinavian 
Leisure Group). Ordene falt under jobbintervjuet på Kypros, 
etter at jeg hadde gjennomført VingSkolen, selskapets egen 
serviceskole. En måned senere steg jeg av Olympic Airways-
flyet på Kreta. Jeg hadde fått min første utlandsplassering. 

Fire år senere kan jeg se tilbake på en fantastisk tid i utlan-
det. I tillegg til jobben i Hellas har jeg vært plassert i Mexico, 
Portugal, Tyrkia, Bulgaria og Thailand. 

Som ansatt i MyTra-
vel representerer jeg 
reiseselskapene Ving, 
Saga Solreiser, Always, 
Tjæreborg og Spies. 
Gjestene kommer fra 
alle de skandinaviske 
landene. For en guide, 
eller reiseleder som 
det så vakkert heter, 
spenner arbeidsoppga-
vene vidt. Flyplass er et 
viktig stikkord. Flere 
ganger i uken stiller 
jeg på flyplassen for å 
ta i mot nyankomne tu-
rister eller sende hjem 
de ”ferdigstekte”. For meg er flyplassen den mest spennende 
siden ved jobben, ikke minst når store Airbus 330-fly med plass 
til 408 passasjerer er forsinkede og vi hverken får gjestene opp 
eller ned. Jeg har lært meg å håndtere alt fra gråtende små-
barn til skrikende fedre. Fedrene er ofte de verste, skal jeg si 
dere! Barn gråter av tre grunner: De er sultne, trette eller har 
det vondt. Fedre skriker stort sett fordi de kjeder seg og ikke 
kommer på noe annet å bruke ventetiden til. 

”Det å være guide er ikke noen ordentlig jobb”. Det er vel 
ingen som våger å si det høyt, men rekk opp hånda alle som 
tror at guider stort sett ligger på stranda og soler seg på dagtid 
og bedriver utagerende festing på nettene. Joda, det hender vi 
utagerer, men arbeidsdager opp til 15 timer er ikke uvanlig 
(min lengste arbeidsdag var på 72 sammenhengende timer) 
og vi har én fridag per uke. Vi har ingen skiftordning, og det 
finnes ikke vikarer. Du får tildelt et oppdrag, og du har ansvar 
for å avslutte det. Er flyet ditt 12 timer forsinka, får du klare 
deg uten søvn.

Som guide består vel jobben stort sett i å vise folk veien til 
stranda og anbefale restauranter? Hadde det enda vært så vel! 
Dessverre er det ingen lov som forbyr folk å bli syke eller å 
rote seg bort i lovstridige handlinger i ferien. Min ”sykeste” 
dag hadde jeg nok den gangen tre av mine gjester i Bulgaria 
hadde fått det for seg at Lada biler er lette å velte! Hverken 
bileierne eller politiet syntes det var særlig morsomt. De unge 
synderne var nok heller ikke så begeistret for sin egen spøk 
etter en natt i bulgarsk arrest.

I løpet av disse fire årene har jeg møtt mennesker av alle 
typer, fra de fleste samfunnslag og med alle mulige former 
for problemer. Ett av de vanligste er at hjemreisebilletten er 
forsvunnet på veien til reisemålet. Det løser vi lett. Litt verre 
blir det når psykotiske gjester raserer hotellrommet, eller ser 
troll og smådjevler i bassenget. Min ”favorittgjest” var den 
svenske mannen som tilbragte det meste av ferien sin med å 
tisse overalt han kom til, inkludert i senga si, i hotellets resep-
sjon, i frokostrestauranten og i sin egen kuffert. Mannen var 
veldig koselig og snill, stakkar. Han hadde nok bare glemt å 
spise noen av pillene sine.

Man kan altså trygt si at jobben er en utfordring, men det er 
ikke akkurat den siden som lokker de fleste. For det å jobbe 
utenlands er en herlig livsstil: Man lever i et varmt land, og 
får lære seg mye om andre kulturer og skikker. Opplevelsene 
man får med seg er sånne ting som ”vanlige folk” må spare i 
flere år for å få råd til. Tenk å få oppleve pyramidene i Chichen 

Brev fra Frode Nordeide 
i utlandet:

Fire år 
med verden 
som arbeidsplass
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

75 år
Rolf Eidsnes, 5223 Nesttun, blir 75 år 13. oktober. 
Tidligere lærer og rektor på Bjørkåsen vg. skole.

65 år
Olav Jostein Espedal, 5265 Ytre Arna, blir 65 år 21. 
september.

60 år
Anne Oddveig Folland, 5171 Loddefjord, blir 60 år 19. 
oktober. Tidligere lærer m. m. og bl.a. leder i Drammen 
Døveforening.

Itza (Mexico) en gang per uke i stedet for en gang i livet!!! 
Eller å få svømme med delfiner uten å betale ei krone. Det er 
sånne ting som gjør jobben verdt det.

Mange spør meg om ”hvem som helst” kan bli reiseleder. 
Svaret er nei. Det krever mye, og man jobber hardt. Den som 
ikke kan stå opp klokka tre på natta med et smil på leppene 
kan like gjerne holde seg hjemme. Det er selvsagt også en 
fordel å kunne høre hva gjestene sier, og å forstå de ulike 
skandinaviske språkene. Sånt sett har jeg altså vært heldig: 
Jeg har kunnet bruke hørselsresten min. 

Moralen i dette brevet er likevel at det går an å tenke utradi-
sjonelt også for oss som ikke hører godt. På den måten åpner 
vi jo også de hørendes ører og øyne for at noen er annerledes, 
men at det er fullt mulig å gjøre en god jobb likevel. 

Jeg blir så glad når jeg ser døve som tenker utradisjonelt og 
som våger å gå nye veier. Det var for eksempel veldig gøy å 
se at BGDS valgte å legge NDFs landsmøte til englandsbå-
ten. Mange var usikre på om det var en god ide, men det ble 
jo en kjempesuksess! Jeg glemmer heller aldri kulturdagene 
i Bergen, da sang var en viktig del av åpningsseremonien. 
Mange døve ble rasende og spurte hva sang hadde med døve 
å gjøre! Bergen viste at det absolutt var mulig å gjøre denne 
sjangeren tilgjengelig også for dem som ikke hører. For Bergen 
er nokke for seg, nemlig!

La oss fortsette å være utradisjonelle! Vi må våge å inspirere 
og i blant provosere. Ikke minst må vi våge å gå våre egne 
veier, også vi som er hørselshemmede. For vi er ikke en ens-
artet gruppe. Vi er en samling selvstendige individer! 

Jeg gleder meg til å komme hjem igjen til våren 2006, for 
hjemme er alltid best – og Bergen er bedre enn best!

Ps. Jeg har også fått mange spørsmål om mine opplevelser 
i forbindelse med tsunamien i Thailand, og har skrevet en 
artikkel om det også. Den kommer enten på denne siden eller 
i DT litt senere.

TAKK
for nydelige blomster. TAKK for at dere var til stede i 
forbindelse med tildeling av Kongens fortjenstmedalje i 
sølv på kurssenteret.

Vennlig hilsen Annelise Olsen.

TAKK
Kjære alle i Bergen Døvesenter! En forsinket TAKK!! 
for nydelige blomster, fin tale og tilstedeværelse på vår 
"10+40=50"-fest 20. juni!

De beste hilsener fra Konows Senter v/Tone.

Til orientering: Døves Aldershjem er 40 år i år, og HVPU 
er 10 år i år, sum = 50 år.

HJERTELIG TAKK
for pengegave til min 80 års dag!

Vennlig hilsen Marta Sander.

HJERTELIG TAKK
for gaven til min 50 års dag!           Ingeborg Skaten.

TAKK
til Bergen Døvesenter for at dere tenkte på meg med blom-
sterhilsen da jeg lå på Haukeland sykehus.

Varm hilsen fra Ingard Sørhaug.

HJERTELIG TAKK
for all deltakelse ved min mor Borghild Sikko sin bort-
gang.

Per Lars Sikko.

Omdisponering av
støtte fra Riebers legat

Styret i Riebers legat har godkjent vår søknad om om-
disponering av tilskuddet vi fikk fra dem, på kr 200.000. 
Opprinnelig var det gitt som støtte til brannforebyggende 
tiltak på feriehjemmet. Men nå som eiendommen er solgt, 
kan midlene benyttes til reparasjon/rehabilitering av lek-
kasje på terrassen. 

Menighetsrådsvalg i Døves menighet, Bergen
Valgdagen er søndag 23.oktober rett etter gudstjenesten.

Hva vil du at din menighet, Døves menighet, Bergen skal jobbe med 
de neste 4 årene. Hvis du sier ja til å være med i menighetsrådet, 
så får DU være med å bestemme det.

Menighetsrådet driver ikke med å koke kaffe. Det er det kjøk-
kengruppene som gjør. Menighetsrådet skal jobbe “politisk” med 
saker som betyr noe for hørselhemmete. Hvordan skal språket i 
gudstjenesten være? Hva skal være menighetens mål og hvordan 
skal vi nå målene? Skal vi ha besøkstjeneste? Hvor mye skal vi satse 
på barn og unge?

Tenk etter hva DU ønsker at menigheten skal jobbe med og vær 
med på å få det slik. Ta kontakt med døveprest ttlf 55 56 41 25,  sms 
901 13 682 eller menighetsrådets leder Norunn Kalvenes ttlf 55 92 
44 50, sms 928 64 272 før 7.oktober. Hvis du vet om noen som bør 
være med i menighetsrådet, MELD FRA! før 7.oktober.

Se også i Døves Tidsskrift nr 8 hva Erik Lundquist mener om hvor 
viktig menighetsrådene er.
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Medlemsmøte
torsdag 10. november kl. 19.00:

Feriehjemmet er solgt, hva nå? 

Hva ønsker medlemmene at pengene skal 
brukes til?

ÅPEN DISKUSJON

Diskusjonskveld
torsdag 17. november kl. 18.30:

Døvesenteret før, nå - framtid 
Vi inviterer vi tidligere ledere og æresmedlem-
mer av Bergen Døvesenter til diskusjon om 
døvesenterets framtid. 

Du er også velkommen til å følge med, og å 
delta i diskusjonen. Hvordan tror du døvesen-
terets framtid vil bli? Som før? Ny kurs? Hva 
mener du døvesenteret bør jobbe med i tiden 
framover? 

Foredrag
fredag 23. september kl. 12.00-15.00:

Døves globale og translokale 
nettverk 

v/sosialantropolog Jan Kåre Breivik

Foredrag
torsdag 13. oktober kl. 19.00:

3 døve bergensere på biltur 
i Afrika 1980 (25 års jubileum)

Erling, Rune og Torbjørn har også kjørt tvers 
gjennom verdens største ørken, Sahara.

TEATER MANU
på Hunstad skole fredag 21. oktober kl. 12 og 18:

Den standhaftige tinnsoldat 
Ordinær pris: kr.: Voksne 80,- / Barn (inntil 15år) 50,-

Medlemmer i NDF*: kr 75,-
Skolepris kr: 30,- pr barn og ledsager.

Forhåndsbestilling eller -salg direkte til Teater Manu. Vennligst ta 
kontakt med teaters administrasjon ved Mathis J. Gran

info@teatermanu.no
*For å få rabatt må bekreftelse vises.

Foredrag
torsdag 3. november kl. 19:

Miljøvern 

v/Tom Sverre Tomren (døvekapellan)

DIK´s 100 års jubileumsfest 
på Radisson SAS Royal 

Hotell på Bryggen 
lørdag 29. oktober 2005 kl: 18.30

Vi har gleden av å invitere til feiringen
av vårt 100 års jubileum

i Kongesalongen.

Meny:
*

Velkomstdikk
*

Middag kl: 19:30
Rekecocktail

Thousand Island dressing
Og couvertbrød

*
Bergensk sursteik

Fløtesaus, rosenkål, gulrøtter og blomkål.
Nyrørte tyttebær og koktr poteter

*
Flensburger

Vaniljeis med cognacmarinerte kirsebær.
Toppet med eggelikør.

Kaffe.
(Gjestene sørger selv for drikke)

*Taler*
** Levende musikk **

Entré kr. 500,-
Ikke – medlemmer: kr. 600,-

Påmelding innen 25. oktober til:
da-hafst@online.no
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For 3. gang ble Tysnes rundt gjennomført med den store 
Venge-båten som tilhører kvinnherad kommune v/kultur.
Vi har vært så heldig da vi ble forespurt med det samme vi 
ordnet og vasket båten og fikk den i naust ifjor.

Sa ja takk uten å nøle fordi jeg visste mange ønsket å 
oppleve Tysnes rundt for 10. gang som Tysnes Kystlag har 
stått for som avvikling av slike ro-turer.

Dem som var med var: Arvid Støyva, Øystein  dnanes, 
Borgvar Berntsen (Drammen), Terje Lund og Claudia Lund 
(Oslo), Herman Gerritsen, Egil Johansen, Ellen Østrem, 
Johannes Lutro, Tore Birkeland, og meg. Gro Hege var 
tolk.

Denne gang var vi mye bedre forberedt. Vi kjørte tidlig på 
dagen til startstedet på Årbakka og der øvde vi litt på takten 
(det er ikke så lett å komme i skikkelig takt når ingentilg er 
bestemt på forhånd). Vi kom fort i gang og rodde perfekt. 
Etterpå slappet vi av med grilling og bading. Været var 
nydelig den dagen.

Noen kom litt sent, men likevel klar da startskuddet 
gikk. Vi rodde som vanlig den leia som er bestemt for de 
turene.

Lørdag-kvelden var det litt underholdning og oppmerk-
somhet til dem som har rodd i alle de årene Tysnes rundt 
siden starten 1995. Som vanlig samlet alle seg rundt bålet 
ved sjøen med kåseri, sang og musikk. 

Søndag morgen da vi skulle ro gjennom det smale sun-
det fikk vi beskjed at båten vår ikke kunne gå den veien 
pga for mye fjære og vi måtte vente på de andre i enden 
av sundet. Noen ble sikkert skuffet igjen at det ikke ble
noe hopp i sjøen og “bære “ båten over sandbankene der 
det var veldig grunt vann.

Vi var fremme på Årbakka søndag i 15 tiden og turen 
bar mot Nesse med grillmat og sosialt samvær før vi tok 
farvel med hverandre. 

Håper å få til en ny ro-tur neste gang og et par år. Ser 
ut som responsen for slike turer har satt i gang interessen 
blandt døve.

Arne Nesse

Fotballtrening på Hunstad
Hei alle sammen.

Vi starter opp igjen med treningskvelder hver mandag kl. 18 til 21.00.
Fotballgruppa v/ A-laget trener kl 18-19.30
Old boys/mosjonister trener kl. 19.30--21.00. Sikkert mange som har vært med 
tidligere kjenner seg litt tung og trenger å komme i trening igjen.
Dette er jo et fint tilbud til mange som ikke har gått tidligere for det er bra for helsen, humøret og til sist og ikke 

minst den sosiale biten å møte hverandre en gang i uka.
Teng deg godt om to ganger om dette er godt for DEG?

Hilsen Gubbene (v/Arne Nesse)

Tysnes Rundt
8.-10. juli 2005
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Midlertidig plassering av 
salgsmidlene
Plassering av pengene (minus utgifter relatert til 
feriehjemssaken - eiendomsmegler etc.)
Salgspengene minus utgifter til megler etc. er overført 
til Narvik Sparebank. Den banken kom i juli med 
høyeste rentetilbud, uten binding av noe slag og uten 
gebyr på inn- og uttak. Pr. 15.08.2005 var rentetilbudet 
kommet opp i 2,45%. Følgende utgifter er trukket fra 
salgssummen på kr 4.000.000:
Markedspakke (DnBNOR Eiendom) 28.000
Garantipremie   2.850
Kartutsnitt   1.625
Salgsprovisjon (2,5%)            100.000
Tilrettelegging 6.350
Pantattest                    1.752
Sikringsobligasjon                2.112
Visningshonorar      930
Visningshonorar      930
Pantattest                1.014
Tilbakeholdt ihht overtakelse  20.000

Tolketjenesten for døve,

Fra forsiden på www.bgds.no, 
finner du denne linken:
● Nyttige opplysninger er lagret her

- og da kommer denne oversikten (pr. 14.09.2005):

● Bruk www.kvasir.no når du skal søke på Internett! 
 (Vi er “medlem” der)
●  Finn fram på Bergenskartet
●  Vær og vind i Inndalsveien, Bergen (på direkten!)
●  Lyn-vegmeldinger (info om evt stengte veier)
●  Forum for Cochleaimplantat
●  Ønsker du å sende tekstmeldinger via 149? 
 Les hvordan du gjør det!
●  Veihjelp for døve på SMS - FALCK 
 (husker du SMS-nummer?)
●  Veihjelp for døve på SMS - VIKING 
 (husker du SMS-nummer?)
● Kirkens SOS har teksttelefon 
 (husker du nummeret?)
●  1412 Nødtelefon for teksttelefonbrukere
●  773 Se info på tekst-tv side 773 
 (du kan velge andre sider også)
●  Tolkekanalen Tolking på NRK1 Tegnspråk (info)
●  Tolkesatser (hentet fra Rikstrygdeverkets web-side)
●  Døves bokhandel
●  Plaget av telefonreklame? 
 Les hvordan du kan reservere deg!
●  Ønsker du å søke om anskaffelse av TV
 med PIP-funksjon? 
 Les hvordan du gjør det!
●  Advokat i Bergen med kjennskap til tegnspråk
●  Alm-, konfirmasjonsbilder, portretter, artikler etc!
●  Adresse og telefon til HMS Tolketjenesten 
 i Hordaland
●  Døves kulturdager gjennom årene
●  Bilder av Bergen Døvesenters deltakere 
 på kulturdagene
●  NDFs landsmøter gjennom årene
●  Døve-linker
●  Link til hele verdens døve-sider!

FOTBALL
Døves Idrettsklubb skal stå som arrangør av DM i fotball 
denne gang. Som kjent skal kampene gå på Møhlenpris 
kunstgress og alle har fått med seg i avisen og TV2 om det 
lille problemet med banen. Vi var rask og protestere og 
ville flytte til Nymark gress,men ble ikke tatt på alvor av 
Bergen kommune v/fritid. Vi håper aller beste at problemet 
blir løst før DM.

Gutta har trent bra og laget ser bra ut på papiret og selv 
om vi ikke er noe favoritt så tror jeg de vil spille god og 
underholdende fotball. Målet denne gang er å bli innedørs-
mestre som blir i Ålesund 2006.

Spillere som vi låner av andre klubber er: Børre Haave 
og Nils Arne Berger (vind-Mjøsa) Laget blir forsterket med 
Kjetil Skarpeid, Leif E. Solberg. Nye spillere : Erlend Skår, 
Erlend Lønning og Thileepan Parvathithasan. Sistenevnte 
blir spennende tilskudd i laget og vil få et løft.

Ser frem til mesterskapet med spenning og håper god 
oppslutning av publikum.   Arne Nesse, trener

Administrasjon 50.000
Dugnadshonorar  12.000
Rambøll (brannteknisk statusrapport) 18.800
Takst og tilstandsrapport 6.200
Plastrør, antydet kostnad 10.000
Restbeløp, som er overført til 
Narvik Sparebank 3.737.437

Medlemmene kan - på medlemsmøtet 10. november 
- stille spørsmål i forbindelse med ovennevnte utgifter 
hvis noen føler det er noe som er uklart.

døvblitte og døvblinde 
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland 

Kokstaddalen 35, Pb 121 Kokstad, 5863 Bergen 
Telefon: 55 52 67 50 - Telefaks: 55 52 67 51 
Teksttelefon: 55 52 67 52 - SMS: 977 53 591 

E-post: tolketjenesten@hms.hl.no 

linker/Faste.htm
http://search.kvasir.no/query?referer=sol&q=bergen+d%F8vesenter&what=web-no
http://www.bergenskart.no/bergen/index.jsp
http://www.lynradar.no/hw/hw3.php?config=&forecast=pass&pass=livedata
http://www.lynradar.no/hw/hw3.php?config=&forecast=pass&pass=veimelding
http://home.no.net/canita/
http://www.andata.no/SMS149.htm
http://www.falckredning.no/privat/nyheter.asp
../../nyheter/linker/N2005-5.htm
http://www.kirkens-sos.no/vis?side=0x2
http://www.andata.no/Innlegg/NOD.htm
http://www2.nrk.no/teksttv/index.asp?page=773
http://www.nrk.no/informasjon/om_nrk/1662459.html
http://www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=sykdom&path=tolkehjelp&path_sub=tolketakster
http://www.forestbooks.com/system/index.html
../../nyheter/telefonsalg.htm
L2004-12.htm
../../nyheter/linker/N2004-59.htm
http://www.andata.no/Populer.htm
http://www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=adresser&path=lokalkontorer&path_sub=hordaland" \l "tolketjeneste
http://www.andata.no/Kulturdager/Kulturdager.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/Kultur/Kultur.htm
http://www.andata.no/linker/Landsmoter.htm
http://www.andata.no/linker/dove.htm
http://www.andata.no/linker/dove.htm
http://dovenwereld.boogolinks.nl/
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Tegnspråklærer
søkes

Vi har i høst måttet begrense antall deltakere 
på tegnspråkkurs pga for få tegnspråklærere. 
Til januar 2006 håper vi å kunne ta imot flere 
elever. Derfor er det behov for flere tegnsprå-
klærere enn den ene vi har i dag. Er du interes-
sert? Du kan ta kontakt med gunn@bgds.no, 
evt ringe på ttlf 55 32 79 76.

Budstikken over e-post?
Vi skal fortsette å sende Budstikken over vanlig 
post. Men hvis det er noen som synes det er 
ok bare å få e-post varsel om at Budstikken 
er kommet og kan lastes ned (PDF-fil), så vil vi 
like å få beskjed om det. Da "trykker" vi ikke så 
mange blad-eksemplarer, og sparer utgifter til 
kopiering, porto og arbeidstid. Bildene vises i 
FARGER over internett, og man kan selv printe 
ut sidene. Ønsker du melding over e-post om 
at bladet er kommet, kan du gi beskjed til oss 
på post@bgds.no!

DM i fotball
Bergen Døves Idrettsklubb står som arrangør 
av utendørs-døvemesterskap i fotball lørdag 
24. og søndag 25. september 2005. Kampene 
spilles på Møhlenpris. Kamptider o.a. finnes 
på www.bgds.no.

Døvestevne i Sandane 16.-18. sept. 2005

Bergen Døvesenter i samarbeid med Møre og Romsdal døveforening og 
Døves menighet arrangerte døvestevne i Sandane i Nordfjord. 51 personer 
deltok. Denne gangen var ungdomsklubbstyret også med. De fleste kom 
fredagskveld og da stod middag på programmet før det var sosialt sam-
vær etterpå. Gunn Kristin tok med styret i ungdomsklubb til den lokale 
ungdomsklubben i Sandane. Hver fredag arrangerer kommunen i Sandane 
diskotek for ungdommer fra 8. til 10. klasse. Vi ble imponert av det vi så. 
Spesielt musikkanlegget, kanskje. Bergen Døvesenter skulle ha investert i 
noe slikt!

Neste samling var frokosten og etterpå valgte noen å dra for å spille golf, og 
alle var fornøyde etterpå. Noen dro på en liten ”bytur”, eller så på antikk og 
rarieteter. Noen prøvde til og med boblebadet, og resultater var svømmehud 
på hender og føtter for enkelte. Senere på kvelden var det middag før styret i 
ungdomsklubb arrangerte underholdning som de fleste var med. Det ble mye 
latter i salen. Etter hvert som mørket kom innpå gikk folk opp på rommene. 
Neste morgen skulle alle være ute av hotellet inne klokken elleve. Vi dro 
med buss halv elleve til Gimmestad kirke der det var gudstjeneste. Deretter 
dro vi tilbake til hotellet og hadde lunsj, før resten av tiden ble benyttet til 
å ta farvel, så dro folk hjemover til sitt.

De fleste var fornøyde med helgen, og vi var ganske heldige som var med 
på turen.

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

Neste nummer kommer ut torsdag 20. okt.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no

September:
23. fr:  Foredrag i døvesenteret av Jan 

Kåre Breivik kl. 12-15: "Døves 
globale og translokale nettverk".

23. fr:  Døves Idrettsklubb hyggekveld. 
24. lø: DM utendørsfotball. 
 Døves Idrettsklubb arr. fest. 
24. lø: DM utendørsfotball. 
27. ti:  Seniortreff kl. 11-14
28. on: Kontaktklubb for døvblinde
30. fr:  Døvblittgruppen: Sosialt sam-
 vær. Kåseri om hørselshem-

medes situasjon under krigen.
30. fr - 02. sø: Speider-LIV. 

Oktober:
01. lø: Voksne CI-brukere har treff i 

kjellerstuen kl. 10.30.
01. lø - 09. sø: Speiderne er på tur til 

Hellas
02. sø: Seniorgruppen har tur til Herdla.
04. ti:  Trim for eldre kl. 10.30
04. ti:  Møte i historielaget kl. 12
06. to: Hyggekveld i kjellerstuen kl. 18.
08.-09. lø-sø: Datakurs i internet-

kjelleren: Adobe Photoshop 
11. ti:  Seniortreff kl. 11-14 
12. on: Kontaktklubb for døvblinde
13. to:  Middag kl. 16.00 - 17.30 
13. to:  Temakveld kl. 19.00. 
 Foredrag om døve globetrotters 

4 måneders reise i Afrika 1980.
14. fr:  Døves kvinneklubb har hygge-

kveld i kjellerlokalene kl. 19
18. ti:  Trim for eldre kl. 11
20. to:  Senterstyret har styremøte
21. fr:  Teater Manu viser "Den 

standhaftige tinnsoldat" på 
Hunstad skole kl. 12 og 18.

21. fr-22. lø: Fellessamling speider
25. ti:  Seniortreff kl. 11-14
26. on: Kontaktklubb for døvblinde
28. fr:  Døvblittgruppen: Sosialt 

samvær i kjellerstuen
29. lø:  Døves Idrettsklubb har 

mottakelse i storsalen kl. 12-15 
i forbindelse med klubbens 100 
års jubileum.

29. lø: Døves Idrettsklubb feirer 100 
års jubileum på Radisson 
SAS Royal Hotell på Bryggen 
kl.18.30.

30. sø: Menighetsrådet har møte

November:
01. ti:  Trim for eldre kl. 10.30
01. ti:  Møte i historielaget kl. 12
03. to:  Middag kl. 16.00 - 17.30
03. to:  Foredrag kl. 19.00. Tom S. 

Tomren: Miljøvern.

Lett å finne fram!

Teatergaten 41, 2. etasje.

Fast åpningstid er mandag til fredag 
mellom kl 10 og 14. 

Da kan du komme uten avtale, men 
det er mulig å lage andre avtaler 
mellom kl 8.00 og 15.30. 

Teksttelefon:  55 56 93 03 
Mobiltelefon(sms):  480 73 824 
Vanlig (hørende) 
telefon:  55 56 94 75

Rådgivningskontor
for hørselshemmede og døvblinde


