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BUDSTIKKEN

og likevel ”langt ute på landet”. Etter å ha reist langs 
den ganske karrige vestsiden av Askøy, åpenbarer 
Herdla seg som en grønn oase med store flate områ-
der. Herdla er en naturperle som ligger ut mot havet 
like nordvest for Bergen. Herdla er kjent for gode 
historie med kulturelle begivenheter. 

Herdla har også en stor golfbane som brukes av 
golfspillere. For askøyværingene har Herdla Norges 
vakreste og mest spektakulære golfbaner.

For å bli bedre kjent med øyen Herdla tok deltaker-
ne en tur til Herdla museum som ble en opplevelse 
for alle. Herdla museum la stor vekt på å presentere 
de fem krigsårene i området, fra 1940-1945. Herdla 
museum er et kultur- og natur- og krigshistorie mu-
seum som ble åpnet i 1995. Utstillingen i museet 
spenner i tid fra istiden og fram til i dag. Men da 
en gruppe døve på ca 20 personer besøkte Herdla 

Dagstur til Herdla i Askøy

Søndag 2. oktober arrangerte seniorutvalget dags-
tur til Herdla på Askøy. Ca 20 personer var samlet 
og kjørt Herdla med Egil Johansen som bussjåfør. 
Herdla er en øy med broforbindelse nord for Askøy 
som bare er 35 minutters kjøretur fra Bergen sentrum 

Forts. neste side.

Foto: Egil Johansen.
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

85 år: 
Solveig Seljelid, 5018 Bergen, blir 85 år 21. november

65 år: 
Marta Ringsø (f. Sygnestveit), 5152 Bønes, blir 65 år 16. 
november
Ellen Karin Rossnes (f.Horn), 5033 Bergen, blir 65 år 30. 
november

50 år: 
Georg Konrad Våen, 5583 Vikedal, blir 50 år 1.november
Hallgeir Solbakken, 5282 Fotlandsvåg, blir 50 år 20. no-
vember

GULLBRYLLUP
Gunhild Hjørdis (f. Janson) og Nils Johan Bjørø, Bergen, 
kan feire gullbryllup 26. november. 

Nils Johan har bl.a. vært leder i Norges Døve-Idretts-
forbund og er for tiden leder i Bergen lokallag av Norsk 
Døvehistorisk Selskap.

HJERTELIG TAKK
for omtanken og den nydelige blomsterbuketten ved mitt 
sykehus opphold.

Med vennlig hilsen Guttorm M. Karlsen.

Alice i Eventyrland
Alice er ei jente som er ganske lei av 
å bli mast på om alt hun må gjøre. 
Plutselig dukker en kanin opp på 
rommet hennes, og de faller ned i 
et hemmelig hull, de faller og faller. 
Til slutt lander Alice – og det i Even-
tyrland! Her er alt snudd på hodet, 
hun krymper og vokser etter hva hun 
spiser og drikker, her er kortstokken 
levende, med hjertedronning, konge 
og soldater, her havner hun i et mer-
kelig teselskap hos hattemakeren, og møter hertuginnen med 
tre par pupper – og den synlige og usynlige filurkatten. Kopper, 
kar og kasseroller lever og det hun trodde var en baby er en 
liten gris… Historien om Alice er en hyllest til fantasien, en 
historie som har underholdt en hel verden siden 1865.

Tegnspråktolket forestilling fredag 2. desember kl 17.00
Billettpris: Normal: kr 160,-
Barn: 130,-. Skoletilbud/grupper: kr 90,-

For bestilling av billetter, ta turen innom DNS, eller ring bil-
lettkontoret på telefon 55 60 70 80, eventuelt dns@dns.no.

Det er svært viktig at dere oppgir at dere bruker ”tegnspråk-
tolk” som referanse når dere bestiller billetter, slik at dere blir 
plassert best mulig i forhold til tolken.

Bestillingsfrist: 15. november.
For mer informasjon, se www.dns.no

Informasjon fra 
Hjelpemiddelsentralen 
i Hordaland
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland skal innføre et nytt da-
tasystem som vil føre til redusert service og tjenesteyting 
i noen uker. 

Dette kan føre til konsekvenser for brukerne i Hordaland. 
Derfor ber konstituert avdelingsdirektør Uwe Matthäus i 
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, om at Bergen Døvesen-
ter spre informasjon til medlemmene om de ukene hjelpe-
middelsentralen har redusert service og tjenesteyting.

Oversikt over de kommende ukene som vil bli vanskelig 
for brukerne å nå hjelpemiddelsentralen i Hordaland:

Uke 43 Noe redusert drift pga. internopplæring. Ventetid 
på telefon må påregnes. Akutt behov prioriteres.

Uke 44 Stengt for inn- og utlevering. Unntak: akutt 
behov

Uke 45 Første driftsuke med nytt datasystem. Redusert 
kapasitet; mulighet for telefonkø.

Uke 46 – 52 Mulighet for økt ventetid på vedtak, teknisk 
servise, utlevering. Akutt behov prioriteres.

Søknad og henvisning som mangler vesentlig opplysnin-
ger sendes i retur med presisering over hva som mangler.

Hjelpemiddelsentralen i Hordaland takker for deres 
forståelse. De lover å gjøre deres beste!

museum, la museum stor vekt på å presentere de fem 
krigsårene i området, fra 1940-1945. Mye ble fortalt 
hvordan folk levde i Herdla og hvordan tyskerne 
”okkuperte” området. For under 2. verdenskrig ble 
Herdla øy gjort om til en tysk festning – Festung 
Herdla – der flyplassen også var viktig i den kampen 
okkupanten førte. 

Etter noen timers velfortjent tur til museum, tok 
alle en tur til restaurant og fikk servert god mid-
dag.

Turen var vellykket! Så alle hygget seg og fikk 
oppleve noe i felleskap!  

Tekst og foto: Gunn Kristin Selstad.
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2. etg.

1. etg.

Kjeller

Diskotek

Storsalen

WC

Politiet:
Kriminaletterforsker Olaug Fosso ved Hordaland 
 Politikammer opplyser til Budstikken 21. okt. at sa-
ken ligger hos juristen. - Den vil bli henlagt fra vår 
side på grunnlag av opplysningene vi har fått fra dere 
når det gjelder hendelsesforløpet, sa hun. - Vi har ikke 
mistanke om at skaden var forsettelig.

Vannskade i døvesenteret
Som alle kanskje vet, har det vært vannlekkasje i døvesen-
teret 25. september. Det førte til store skader at vi måtte 
stenge deler av lokalene. All utleievirksomhet fram til 
årsskiftet ble avlyst. Aviser og TV omtalte hendelsen. De 
fl este som skulle ha bryllupsfest e.a. i døvesenteret, fi kk 
heldigvis nye lokaler på kort tid. Noen valgte å utsette til 
nyåret for de ønsker å gjennomføre arrangementet nettopp 
i døvesenteret.

Man visste ikke om skaden ble påført med vilje eller ei, 
men vi fant det likevel best å gå til politianmeldelse. 

Årsak?
I ettertid tror vi at vi har funnet ut hva som skjedde, - noe 
politiet også synes å enes om: 
1) Både gjester og arrangøren merket at det ikke var vann 
i springen eller på toalettet. Det kan bety at en av festdel-
takerne stengte av hovedvannkranen inne på herretoalettet 
i kjelleren ca kl 01 natt til søndag 25. sept. (Arrangøren 
tenkte at kommunen kanskje stengte av vanntilførselen.)
2) Sistemann som gikk fra døvesenteret kl. 01.30, fant ut 
at alt var i orden før dørene ble stengt.
3) Vakten hos leietakeren i 3. etasje var i kjelleren og 
skrudde opp hovedvannkranen søndag formiddag.
4) Brannalarmen gikk ca kl 11.07 søndag, og brannvesenet 
var rask på plass. Årsak til alarmen: Vannlekkasjen. 

Vannet rant for fullt fra vaskeservanten på personaltoalet-
tet i 2. etasje (bildet), og der var tørkepapir i bunnen som 
stengte vannutløpet.

Sannsynlig hendelsesforløp:
1) En person stengte av hovedvannkranen i herretoalettet 
i kjelleren natt til søndag.
2) En annen (?) person var på personal-toalett i 2. etasje, og 
skulle vaske hendene. Men oppdaget at det ikke kom vann 
i springen. Han/hun tok tørkepapir (og tørket hendene?), 
krøllet det sammen og hev det i vaskeservanten istedenfor 
i papirkurven. Personen kan ha forlatt wc uten å vite om 
kranen sto på fullt eller ikke.
3) Da hovedkranen i kjelleren ble åpnet søndag formid-
dag, rant det derfor vann for fullt fra kranen på toalett i 2. 
etasje, som førte til store vannskader. (Vår undersøkelse 
har vist at enten man presset tørkepapiret i vaskebunnen 
med vilje, eller hev det tilfeldig ned, ville tette avløpet pga 
suget i vannet.) 

Vannlekkasjen kom herfra.

Tegningen under viser (med 
grå felt) omtrent hvor det er 
påvist vannskade, som tren-
ger reparasjon. Arbeidet blir 
muligens ferdig i midten av 

desember.

Menn fra Skadesentralen river ut tak og vegg der vannlek-
kasjen har påført skade. Bildet er fra storsalen.
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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 ca. 30. nov.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no

Oktober:
29. lø: Døves Idrettsklubb har mot-

takelse i kjelleren kl. 12-15.
29. lø: Døves Idrettsklubb feirer 100 

års jubileum på 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: Medlemsmøte for Døves 

Idrettsklubb i kjelleren kl 18. 
Om "samarbeidsavtale mellom 
Norges Fotballforbund og 
Døveidrettsklubber"

03. to: Foredrag kl 19 v/Tom (døve-
kapellan): "Miljøvern". Døves 
menighet fikk miljøpris 16. febr.

04. fr - 06. sø: Speider-LIV, fellessaml.
08. ti: Seniortreff kl. 11-14
08. ti: Tegnspråkcafe på Mr. Bean kl. 

20.00
10. to: Medlemsmøte i menighetens 

lokale kl. 19.00: Feriehjemmet 
er solgt, hva nå? Hva ønsker 
medlemmene at pengene skal 
brukes til? Åpen diskusjon.

12. lø: Homeparty kun for damer, 
i kjellerstuen kl. 19.00. Arr. 
Døvetreff

13. sø: Basar i Bergen Døvesenter
15. ti: Trim for eldre kl. 11
16. on: Kontaktklubb for døvblinde
16. on: Samarbeidsforum kl. 18.30.
17. to: Senterstyret, styremøte kl. 16.
17. to: Kl. 18.30: Diskusjon om 

døvesenteret, “Før, nå og 
framtid” sammen med tidligere 
ledere av døvesenteret og 
æresmedlemmer. Vi låner 
lokale hos døves menighet.

22. ti: Seniortreff kl. 11-14
23. on: Konows Senter (Døves 

Aldershjem) 40 år
23. on: Døvblittgruppen: Styremøte
24. to: Hyggekveld i kjellerstuen kl 18
25. fr: Døvblittgruppen: Sosialt samvær
29. ti: Trim for eldre kl. 11
30. on: Kontaktklubb for døvblinde

Desember:
02. fr: Døves kvinneklubb har hygge-

kveld i kjellerlokalene kl. 19
02. fr - 04. sø: Speider-LIV: Samling, 

muligens på Kvamskogen
03. lø: Lutefiskfest kl. 19 (kjelleren?)
05. sø: Menighetsrådet har møte
06. ti: Seniorutvalget: Julebord ute?
09. fr: Døvblittgruppen: Juleavslutning
10. lø: Kulturstyret arr. juleball i 

storsalen (?) kl. 19
13. ti: Trim for eldre kl. 10.30
13. ti: Møte i historielaget kl. 12

Både medlemsmøter og basar
er flyttet over til døves menighets lokaler
På grunn av vannskade kan storsalen ikke benyttes i sin fulle lengde nå som 
storsalen og kjellerstuen er under reparasjon. 

Døves Menighet har vært behjelpelig med å la Bergen Døvesenter få låne 
deres lokale. Nesten alle våre STORE arrangementer er flyttet over til Døves 
menighet. Det gjelder altså medlemsmøte torsdag 10. nov. kl. 19.00 og torsdag 
17. nov. kl 18.30. Vår tradisjonelle basardagen blir søndag 13. nov. kl. 16 i lokaler 
til Døves Menighet. Vi har loddbøker på kontoret som vi håper du kan hjelpe 
oss å selge. Vi trenger også fine premier. Dersom dere har noen premier som 
dere vil kvitte med, kan vi hente premier hjemme hos dere. Ta gjerne kontakt! 

Døvetreff - Homeparty
Lørdag 12. november arrangerer Dø-
vetreff homeparty i kjellerstuen. Det 
er kun tillatt for damer!!! 

Party starter kl. 20.00 men arran-
gøren ber de festglade damer om å  
komme kl. 19.00. 

Gratis inngang. Døvetreff ønsker å 
motta påmeldinger. Påmeldingsfristen 
er 3. november. De som er interessert 
kan kontakte Hilde Seltveit eller 
Hilde Evensen. E-post til Heidi Sel-
tveit er: seltveit4@hotmail.com eller 
heidi.seltveit@hjemme.no og mobilnr. 
41 26 79 71, eller Hilde Evensen, e-
post: hans34@msn.com og mobilnr. 
97 18 97 70.

BINGO
Døvblittgruppa har BINGO i kjellerstuen i 
Døvesenteret fredag 28. oktober 2005.  Man-
ge flotte gevinster. Reiser både med Fjord 
Line og Color Line  og mye annet. Enkel 
servering.  Alle hjertelig velkommen.

Datakurs! 
Bjørn Aa. Johnsen underviste ivrige 
deltakere (bildet) i photoshop 8.-9. 
oktober 2005.


