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BUDSTIKKEN

Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av 
styreleder Toralf Ringsø. Det var det ingen som visste bortsett fra 
hans kone og daglig leder. Mange måpte den natten. Toralf har jobbet 
instens med logoen, til og med hele julen og ble ferdig bare to dager 
før nyttårsaften. (Logoen er tegnet av Bård E. Valberg.)

De fl este i jubileumskomiteen var med, og sammen med arrange-
mentskomiteen tok de på seg døvesenterets jubileums-T-skjorte med 
logoen påtrykt. Nyttårsnatten ble det solgt 35 stk. klassisk Golden 
T-skjorter  av høy kvalitet. (Interesserte kan få tak i T-skjorte for kr 
150 på kontoret i døvesenteret.)

Jubileumsår!
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Nyttårsaften 2004
Innsamling til flom-ofrene 
i sør-øst Asia 31.12.2004:
3.468,50 Pensjonistgruppen
3.260,00 Sørge-andakt 
      i døvekirken
1.000,00 Døves Menighet
7.720,50 Nyttårssamling 
      i døvesenteret 
      (derav kr 500 fra Døvesenteret, 
       kr 500 fra Døves Idrettsklubb og 
       kr 500 fra Døves kvinneklubb)

Døvesenterets nyttårskveld

Pensjonistgruppens nyttårssamling
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Godt nyttår til dere alle sammen!
Året 2005 blir et historisk år for Bergen Døvesenter som 

fyller 125 år 30. mai. Jubileet har vi  planlagt å gjennomføre 
med ulike arrangementer.  Det er viktig at vi markeres oss! 
Fortelle hvem vi er, hva vi betyr for byen vår som vi er glad i 
og trives i! Og ikke minst hva vi – mange av våre medlemmer 
- har betydd for døve / hørselshemmede i Norge gjennom 
tidene med ulike kreative og aktive bidrag i kampsaker for 
å bedre livskvaliteten for gruppen døve / hørselshemmede i 
takt med utviklingen i samfunnet. Uten en sterk organisasjon 
som Bergen Døvesenter har vært gjennom mange år, har vi 
kanskje ikke kommet så langt som vi står i dag. Hva framtiden 
vil bringe vet vi ikke. Men vi har en utfordring: Vi ønsker å 
fortelle de som kommer etter i årene framover - at en orga-
nisasjon som Bergen Døvesenter har livets rett.

Som styreleder opplever jeg i disse tider at vi oppnår 
større  forståelse/respekt hos myndighetene / politikerne 
over det arbeidet Bergen Døvesenter gjør for vårt miljø 
– døve / hørselshemmede. Denne dialogen og samarbeidet 
er veldig viktig og jeg håper den vil fortsette. Myndighetene 
/ politikerne trenger oss – med vår kunnskap om det å være 
døv / hørselshemmet – og vi trenger deres støtte og forstå-
else for det arbeidet vi driver.

Jubileet startet allerede nyttårsaften ved overgangen fra 
2004 til 2005 hvor jubileumslogoen ble avduket. Den neste 
store markering av jubileet blir lørdag 14. mai med Jubileums-
fest på Hotell Norge (samme sted som 100 års jubileet for 
25 år siden). Så går det slag i slag med blant annet at vi går 
i tog 17 mai hvor jeg håper mange vil delta. Deretter er vi 
arrangør for Norges Døveforbunds landsmøte 19 – 23 mai 
om bord på  ”Jupiter” på vei til Newcastle hvor vi fortsetter 
med landsmøteforhandlinger i 2 dager. Tilslutt på selve stiftel-
sesdagen - mandag 30. mai - skal vi også ha program.

Siden det er en gang i livet for oss med et slikt historisk 
arrangement – håper jeg at dere vil delta i de ulike arrange-
mentene i dette historiske jubileet. Følg med i programmene 
i Budstikken, på tekst-tv side 773 og www.bgds.no.

Hva er et jubileum?
Som du og sikkert alle lesere av Budstikken vet, er 2005 et 

stort jubileumsår for Bergen døvesenter. ”Vi” fyller 125 år, 
og det er en meget høy alder for en forening. Det er meget 
få andre som kan vise til et sammenhengende arbeid over 
så lang tid.

Hva er et jubileum? ser sikkert ut som et dumt spørsmål. 
Men har du tenkt over det? Hva er det folk konsentrerer seg 
om ved et stort jubileum som dette?

Stiftelsen: Hvorfor fikk vi denne foreningen? - Det er en ho-
vedsak. Altså skal vi tenke tilbake til starten, prøve å tenke oss 
inn i døves situasjon omkring 1880, og hva som var formålet 
med foreningens stiftelse.

På den tiden var det fremdeles mange eldre døve som 
ikke hadde gått på skole, selv om vi da hadde fem døveskoler. 
Bergen hadde Bergens Døvstumme-Institut. Skoletiden var 5 
år. Vi hadde ikke noe tilbud til barn før de var 7-8 år gamle, 
ingen yrkes- eller videregående skole. Bare 5 år på skolen, og 
så rett ut i arbeidslivet. Ingen trygdeordninger. Alle måtte klare 
seg selv. Og da Bergens Døvstummeforening ble stiftet, ble 
den en slags underavdeling av døveskolen her, med skolens 
styrer som formann.

Utviklingen: Hvordan har situasjonen for de døve utviklet seg 
– og forbedret seg – gjennom de 125 årene som har gått? – Det 
er hovedsak nr. 2, og som det er veldig viktig å fokusere på 
ved jubileet. Når vi lister opp hva vi har oppnådd gjennom 
disse årene, og altså kan dokumentere betydningen av at vi har 
hatt et organisert arbeid – en kamp-organisasjon – så kan vi 
best få dagens ungdom til å forstå at dette er noe å holde fast 
på, noe som må fortsette, noe som vi trenger for at vi ikke 
skal stå hjelpeløse når nye problemer (for hørselshemmede i 
samfunnet) dukker opp. Det vil alltid komme nye problemer. 
Det vil alltid være oppgaver å kjempe for (og imot). Som 
enkeltpersoner er det vanskelig å oppnå noe. Mulighetene 

125 år Jubileumsår 2005 125 år

Lars M. Larsen og Christian A. Teige
De to sto bak opprettelsen

av Bergen Døvesenter
30.05.1880

Styreleder Toralf Magne Ringsø: Døvehistoriker Thorbjørn Johan Sander:

forts.
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for å oppnå resultater er mye større når vi har en organisa-
sjon. Bergen døvesenters (og Norges Døveforbunds) framtid 
er avhengig av at vi ved å dokumentere organisasjonens 
betydning kan overbevise ungdommen om at de må være 
medlemmer og sørge for å videreføre arbeidet – det er i 
deres egen interesse. 

Dagens situasjon: Er vi levedyktige? - Ved dette jubileet 
er det som 3. hovedsak ”å stikke fingeren i jorden” og finne 
ut hvor vi står. Vi bør gå gjennom utviklingen fra begynnelsen 
og fram til i dag. Så må vi vurdere hørselshemmedes situa-
sjon nå for tiden, finne ut hvilke problemer og svakheter vi 
har å bekjempe og rette på. Spørre oss selv, alvorlig, om vår 
forening/organisasjon fungerer slik den skal for å løse proble-
mene. Er organisasjonen sterk nok? Fungerer den effektivt? 
Har vi en formålsparagraf som er tilpasset dagens situasjon, 
og lever vi opp til den? Kommer det stadig nye medlemmer 
som viser den interesse og entusiasme som vi trenger for at 
vi om 25 år kan feire 150 års jubileum i god form??? Altså: Er 
vi ”oppdatert”? Har vi fulgt med i utviklingen slik at vi kan si 
at vi er en moderne forening som har de riktige tilbud per i 
dag, med en ideologi som peker framover og fører til at hør-
selshemmede også om 5-10-15 år ønsker å være medlemmer 
med denne begrunnelsen: Denne foreningen vil jeg være medlem 
av og støtte aktivt, for denne foreningen trenger jeg!

Jeg synes at vi i forbindelse med jubileumsfeiringen bør 
benytte anledningen til først og fremst å forsøke å nå fram 
til ungdommen med dokumentasjon av foreningens betyd-
ning gjennom tidene, og på den måten skape forståelse for 
behovet for å fortsette arbeidet i årene framover. Jubileet 
er en spesielt viktig anledning til en innsats akkurat på dette 
feltet. Jeg håper derfor at styret fokuserer mest på dette, og 
ønsker lykke til.

Noter datoen!

Bergen Døvesenter feirer

125 års jubileum
på Hotel Norge

Radisson SAS Hotels & Resorts

lørdag 14. mai 2005 kl. 18.00
(pinseaften)

Mer informasjon i neste nummer.

Jubilanter i 2005:
Bergen Døvesenter/døvemiljøet:
Bergen Døves Idrettsklubb 100 år (29.10.1905)
Døves Aldershjem (nå: Konows Senter) 40 år (23.11.1965)
The Norwegian Deaf Globetrotters 25 år (30.05.1980)
Olaf Hassel oppdaget ny "stjerne" (Nova), 45 år (07.03.1960)

125 år i Bergen:
Bergen Døvesenter, Krohnengen skole, Ungdomshuset 1880, 
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) (HSD ble 
stiftet etter sammenslutning av selskapene interesseselskapet Hardangeren 
(1869) og De Søndhordlandske Sampskibselskab (1871).)

Andre 125 års jubilanter i 2005?

Klovnen / tryllekunstneren 
kommer!

Karneval 

Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

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

Premiering av beste kostyme ��� barn

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

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

V E L K O M M E N !

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

Utstilling 14.-16. mai 2005
Det er tidligere opplyst at vi har planer om en utstilling i 
døvesenteret (enten kjellerlokalene eller i aktivitetsrommet) 
i forbindelse med jubileet. Påmeldingsskjema sto i Døves 
Tidsskrift, men kan fåes på kontoret. Man kan stille ut 
kunstgjenstander/maleri, foto, selvlagde ting, og samlere 
kan stille ut det de samler på. Siden det er i forbindelse 
med døvesenterets 125 års jubileum er man også veldig 
interessert i bilder fra døvemiljøet i gamle dager, ting som 
døve har laget på døveskolen eller privat osv. Skolebøker 
fra gamle dager vil også være interessant. Ta kontakt med 
Gunn Kristin Selstad!

Påmelding
innen 2. mars

Inngang

beste kostyme

pølser/brus/kaker/kaffe

Finnes i størrelse: 
S - M - L - XL - XXL (XL kommer 
i februar 2005). Logoen er tryk-
ket på klassisk Golden T-skjorte 
i svært høy kvalitet.
Kr 150,- pr. stk.
Kan bestilles hos
Døvesenteret, Kalfarveien 79, 
5018 Bergen
E-post: gunn@bgds.no

T-skjorte med jubileumslogo
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NDFs T-skjorter
I forbindelse med Døves Dag, fikk 
vi ca 150 T-skjorter fra Norges 
Døveforbund. Noe ble delt ut til 
de frivillige som hjalp til på Tor-
galmenningen, noe ble gitt til dø-
vetolkene. Resten ble solgt. Resten 
ble solgt av elevene på Bjørkåsen skole og Hunstad skole. 
Nå har vi ikke mere. De som ønsker å kjøpe T-skjorter med 
enhåndsalfabet på, kan kjøpe dem for kr 100 hos Norges 
Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

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

70 år
Victor Sig. Aksdal, som vi best kjenner som Victor Sig. 
Nilsen, tidligere daglig leder på Døves Trykkeri AS, og 
velkjent blant oss, blir 70 år 13. februar. Han bor på Klep-
pestø, Askøy.

50 år
Lilly Koppen Mjanger blir 50 år 12. februar.

Kunngjort på www.bgds.no før jul: 

Rådgivningskontor
Bergen kommune bydel for helse og omsorg jobber nå aktivt 
med å finne lokaler til rådgivningkontoret. Det ser ut til at 
Engensenteret seiler opp som et godt sted. Der er det allerede 
kompetanse innenfor relevante kommunale tjenester. Dette 
vil gi rådgivningskontoret viktige sosial- og helsefaglige 
samarbeidspartnere i tillegg til at det er god tilgjengelighet.
Kommunen vil også i disse dager finne den personen som 
skal arbeide videre med å etablere kontoret. Det er sikret 
midler til å videreføre sykepleitjenesten som nå, frem til 
rådgivningskontoret er etablert.

Tolkestudenter fra Trondheim
14. februar kommer Tolkestudenter fra Trondheim til Ber-
gen og de blir værende på våre kanter i 5 uker (til 18. mars). 
De blir sikkert å se i døvesenterets lokaler også. Kanskje 
også på tegnspråk-kafeen. Vi ønsker dem velkommen!

Årsmøte 2005
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte

lørdag 12. mars 2005 kl. 11.00.

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2004
06. Revidert årsregnskap for 2004

Pause med gratis bevertning

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2006
10. Budsjettforslag 2005, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
      a)  Styreleder - for ett år
      b)  To styremedlemmer - for to år
      c)  Første og annet varamedlem - for ett år
      d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
      e)  Lovkomité på tre medlemmer
      f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Frist for innlevering av lovforslag: 29. januar 2005.
Frist for innlevering av andre forslag: 19. februar 2005.
Forslagene leveres til styreleder Toralf Ringsø.

Bergen Døves Idrettsklubb
har årsmøte

Onsdag 16. februar kl. 18.30:

Dagsorden:
1. Årsmelding
2. Regnskap

3. Innkomne forslag
4. Fastsettelse av kontingent

5. Budsjett
6. Valg

Andre årsmøtedatoer:

Tirsdag 1. februar kl. 11.00:
     Døves Pensjonistgruppe.

Tirsdag 8. februar kl. 12.00:
     Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap

Onsdag 16. februar kl. 19:
     Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Fredag 25. februar:
     Døvblittegruppen

Søndag 27. februar:
     Døves Menighet

Jubileumstur og landsmøte i mai
Pr. 21.01.2005 har 58 sendt skriftlig påmelding til båt-
turen til Newcastle 19. mai (retur 23. mai). I tillegg har vi 
reservert 100 plasser til Norges Døveforbund og landsmøte-
representanter/gjester. Påmeldingsskjema på kontoret og 
på www.bgds.no.
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Saker:
1) Forslag på kandidater til NDFs 
styre
2) Røyking i døvesenteret
3) Skjenkebevilling
Styreleder Toralf Ringsø ønsket de 
ca 30 tilstedeværende medlemmer 
velkommen til møtet.

1) Forslag på kandidater til styret i 
Norges Døveforbund
Medlemsmøtet kom fram til følgende 
forslag på kandidater i NDFs styre:

1) Kjetil Høgestøl, Bergen, foreslås 
primært valgt som fast styremedlem, 
sekundært som varamedlem

2) Gunn Kristin Selstad, Bergen, 
foreslås som varamedlem

Man har ellers forstått det slik 
at valgkomiteen har spurt Gunnar 
Hansen, Bergen, om han vil fortsette 
som styremedlem, og at han har sagt 
ja til det.
NDFs valgkomite får melding om 
forslag fra Bergen Døvesenter innen 
fristen 14. januar 2005.

2) Røyking i døvesenteret
Denne saken kom med fordi noen av 
medlemmene ønsket å diskutere det på 
et medlemsmøte. Daglig leder Rune 
Anda har hatt kontakt med Bergen 
kommune (Helsevernetaten) med 
spørsmål om hvorvidt det var tillatt 
eller ikke tillatt med røyking i døve-
senterets lokaler. Til svar opplyses det 
at dersom det innen et område er flere 
lokaler som har samme formål som 
er åpne for allmenheten, er det tillatt 
med eget røykerom. Røyking kan ikke 

tillates der det serveres mat og/eller 
drikke. Røykelokalet skal ikke være 
større enn de røykfrie lokalene. Ingen 
røyk skal sive inn i røykfrie rom, dvs 
at man må ha egen ventilasjon for rom 
hvor det røykes i, og det må være fy-
sisk skille mellom røyk- og røykfrie 
arealer.

I diskusjon som fulgte var det noen 
som ønsket eget røykerom i døve-
senteret. Forslag om røyking tillatt i 
kjellerlokalene ble ikke godtatt, da det 
ikke er fysisk skille mellom rommene. 
Og døvesenteret har ikke noen venti-
lasjonsanlegg. Det kom ellers forslag 
på å sette ut paviljon der man kan ta 
seg et blås. 
Saken endte med at senterstyret ble 
bedt om å finne en brukbar løsning på 
utsiden av huset som kan tilfredsstille 
røykere.

Medlemsmøte torsdag 13. januar 2005 kl. 19-20 3) Skjenkebevilling
Daglig leder har undersøkt hvilke 
muligheter man har for å få tillatelse 
til å servere alkohol i døvesenteret. 
Bergen kommune har ulike regler 
avhengig av hva slags type arrange-
ment det dreier seg om. I døvesenterets 
tilfelle, kan man konsentrere seg om 
”Ambulerende skjenkebevilling”. 
Den tillatelsen gis kun til lukkede 
arrangementer, og man må søke før 
hver arrangement der alkohol er inne 
i bildet. Det er et gebyr på kr 200 pr. 
arrangement, og varer arrangementet 
i mer enn en dag, betales det gebyr for 
hver dag. Behandlingstiden for søknad 
om ambulerende skjenkebevilling vil 
normalt være en uke. 

Bergen Døvesenter driver også utleie 
av lokaler. Til det sier veiledningen at 
”når lokalet leies eller lånes ut til pri-
vatperson for en enkelt anledning til 
sluttet selskap, og utleier for øvrig ikke 
står for andre deler av arrangementet, 
kreves det ikke bevilling”. Altså, i 
slike tilfeller trenger man ikke å søke 
om tillatelse til å servere alkohol.

Det var ingen på medlemsmøtet som 
hadde innvendinger mot at døvesen-
teret iblant søker om ambulerende 
skjenkebevilling. 

Ref. Rune Anda

Medlemsmøte
Bergen Døvesenter innkaller 

til medlemsmøte
torsdag 3. mars 2005 kl. 19.00.
Sak: Innkomne forslag til Nor-
ges Døveforbunds landsmøte
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Juletrefest i døvesenteret 8. januar 2005
Hele 135 personer var med!

61 barn - 49 voksne - 11 hjelpere - 14 i orkesteret

Arrangør: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede
Foto: Jan Erik Bergfjord, Bjørnar Stene og Rune Anda.



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 24. februar. 
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE Fin start på jubileumsåret:

Gunn Kristin Selstad engasjert i 100% stilling 
som kultur- og informasjonskonsulent 
i Bergen Døvesenter fra og med mandag 3. januar 2005

Gunn Kristin i aksjon sammen med Lena Mei 
(12) under Døves Dag 25.09.2004.

Nå får daglig leder hjelp på kontoret, 
og likeså kan døvesenteret ta oppgaver 
som man hittil ikke har hatt tid eller 
krefter til å gjennomføre. Det blir ek-
stra mer å gjøre nå som døvesenteret 
feirer 125 års jubileum i 2005 med 
ulike program. Denne engasjements-
stillingen ble mulig med hjelp av 
lønnsstøtte fra aetat, for 3 måneder 
om gangen. 

Det er sikkert ikke nødvendig å 
presentere damen. De fleste av oss 
kjenner henne, og vi vet litt av hvert 
om hennes mange innsats for døve-
senteret gjennom flere år (fra 1989). 
Og vi vet at hun har vært student i 
mange år, der mye av temaet har vært 
konsentrert om media. Når det gjelder 
kultursiden, har hun vært kulturleder 

i døvesenteret, programleder under 
Døves kulturdager i Tromsø 1999, 
medlem av hovedkomiteen for Døves 
kulturdager i Bergen 2000, med i dø-
vesenterets styre i en del år (nestleder i 
2004), og ellers med i litt av hvert. 

Vi ønsker henne velkommen som 
midlertidig ansatt i døvesenteret!

17. januar hadde vi besøk av Con Me-
hlum og Ipek Dedeoglu Mehlum. De 
lager kulturelle videoprogrammer på 
internett, til glede for mange som er 
interessert i det. Gunn Kristin ble in-
tervjuet i forbindelse med jubileums-
program, utstilling, kulturinnslag osv. 
Snart vil innslaget ligge klar på web-
siden:  http://www.zoom.coip.no/

Besøk av 
Zoom Webtv

Februar:
01. ti:   Pensjonistgruppen har årsmøte 
           kl. 11-14
02. on: Tegnspråkkafe på ERA kl. 19.
05. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 
           kl. 20.00.  Alle er velkommen!
06. sø:  Menighetskveld kl. 18. Norunn og 

Rune forteller fra Madagaskar.
08. ti:   Døvehistorielaget har årsmøte kl. 12.
15. ti:   Pensjonisttreff kl. 11-14
15. ti:   Senterstyret har styremøte kl. 16.
16. on: Tegnspråkkafe på ERA  kl. 19.
16. on: Fastegudstjeneste kl. 19 (?) v/ Hana
16. on: Døves Idrettsklubb har årsmøte i 

storsalen kl. 18.
16. on: Hordaland Foreldrelag for 

hørselshemmede har årsmøte på 
Hunstad skole kl. 19.

19. lø:  Frist for innlevering av innkomne 
forslag til BDS årsmøte.

25. fr:   Døvblittgruppen: Årsmøte
26. lø:  DIK i kjellerlokalene
27. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 

v/Lars Hana. Menighetens årsmøte(?)
Mars:
01. ti:   Pensjonisttreff kl. 11-14
02. on: Tegnspråkkafe på ERA kl. 19.
03. to:  Medlemsmøte kl. 19. Sak: Inn-
           komne forslag til NDFs landsmøte
04. fr:   Døves kvinneklubb har hyggekveld i 

kjellerlokalene kl. 19
05. lø:  Karneval i storsalen kl. 15-17 v/

Bergen Døvesenter og Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede

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

06. sø:  Gudstjeneste på Raknestunet kl. 11 i 
forbindelse med konfirmantleir

08. ti:   Døvehistorielaget har møte kl. 12.
10. to:  Muligens besøk i døvesenteret av 8 

personer (døve og hørende) fra Kina.
12. lø:  Bergen Døvesenter har årsmøte 
           kl. 11

Ny scene: I løpet av to 
uker i januar har 4 personer (Sverre 
Johansen, Bjørnar Stene, Matthias 
Runarsson og Erling Buanes) job-
bet nesten daglig med scenen i 
storsalen. Nå er den ferdig. Gulvet 

er hevet ca 15 cm opp. Det som 
gjenstår er 5 vogner der man skal 
plassere stoler og bord og trille 
dem under scenen. Fra nå av skal 
vi slippe å se stoler og bord stablet 
opp på selve scenen.



BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

 Nr. 2  Torsdag 24. februar 2005 45. år gang

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2004
06. Revidert årsregnskap for 2004

Pause med bevertning - Vibeke serverer (gratis)

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2006
10. Budsjettforslag 2005, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
 a)  Styreleder - for ett år
 b)  To styremedlemmer - for to år
 c)  Første og annet varamedlem - for ett år
 d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e)  Lovkomité på tre medlemmer
 f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Bergen Døvesenter
har årsmøte 
lørdag 12. mars kl. 11.00

i Døvesenteret

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

lørdag 14. mai 2005 kl. 18.00

Meny:

”Gamle Bergen”
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2004

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

Klipp fra vedtektene:

§ 1. Formål     
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å kjempe 
for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øv-
rige som bor i Bergens-regionen. – Som døve regnes også 
sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig 
alder.

Virksomheten i senteret er i hovedsak basert på tegnspråk 
og tegn-støttet kommunikasjon.
 
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig 
følge nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta 
kontakt med myndighetene når noe bør rettes på eller døves 
rettigheter er truet.

Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang 
til å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, 
og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede kulturelle akti-
viteter.

Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper for 
spesielle oppgaver/tiltak.

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

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

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

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

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

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

Senterstyret hjalp til med å sette sammen Budstikken med årsmel-

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

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

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

Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Erling Buanes 
som leder og med disse medlemmene: Harry Ellingsen og 
Helge Herland.  De har hatt en veiledende rolle i forhold til 
senterstyret og kommet med forslag til det som bør gjøres 
av vedlikehold og annet arbeid i huset.

På samme måte har senterstyret oppnevnt kulturstyre, 
med Kjetil Høgestøl som leder og med Sigrun Ekerhovd, 
Vibeke V. Flatemo og Tore Sande som medlemmer.

Fra døvesenterets årsmøte 13. mars 2004

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva 
som varabilagsrevisor.

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

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

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

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

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

med å få detaljene på plass.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sommeren 2003 hadde feriehjemmet besøk av en brann-
inspektør på Lindås, og det ble utarbeidet en uformell 
rapport. Den fortalte at noe måtte gjøres. Det var også 
mer som måtte ordnes, blant annet dusjrommet o.a. Utpå 
høsten kom det telefaks fra Egil Bjørkelid, Stavanger, som 
var på Risperlen sommeren 2003. Han har godt kjennskap 
til regler om sikring osv., og jobber hos Statsbygg. Han 
påpekte en del ting som måtte ordnes. Men kanskje det 
var mer som burde vedlikeholdes før man for alvor satset 
på utleie. En takstmann ble bedt om å utarbeide tilstands-
rapport + kostnadsoversikt. Det ville være greit å ha noen 
tall å forholde seg til før man gikk videre med tanke på 
utleievirksomhet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ungdomsdisco i kjelleren. 

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

f) Dagsenter
Etter forslag fra Pensjonistgruppens styre på døvesenterets 
årsmøte 15. mars 2003 ble man enige om å gjennomføre et 
forsøk med dagsenter de tirsdagene det ikke er pensjonist-
treff. Dagsenter ble da åpnet tirsdag 29. april 2003 kl. 11.00 
av lederen i Pensjonistgruppen Annlaug Koppen. Mona 
de Lange har stått for servering hver gang dagsenter var 
åpent. Det har variert med besøk, fra ca 10 personer til ca 
70 personer, men med 15 i snitt. Ved 2003-årets slutt viste 
dagsenterets regnskap et underskudd på ca kr 12.000. Sen-
terstyret bestemte på sitt siste møte i desember at drift av 
dagsenter skulle fortsette. Imidlertid ble det så lite besøk på 
vinter- og vårparten 2004 at dagsenter-driften ble nedlagt 
før sommeren 2004.

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

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

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

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

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

Helsebyråd Trude Drevland og Ingunn Storlykken Herland.

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

blant kulturstyrets medlemmer og noen andre, bidro til at 
det ble et arrangement av format! Men så var det regnet, 
for det regnet og regnet. 

Vi hadde framme blant annet et par dikt: ”Jeg kan høre 
hånden din” og ”Gi mig en blomst mens jeg lever”. Noen 
publikummer ba om å få tilsendt kopi, og det fikk de.

Status med tanke på salg, kurs og innmelding: 45 T-
skjorter ble solgt. 21 CD-ROM med tegnspråk ble solgt. 
11 musematte med enhåndsalfabet ble solgt. 3 meldte seg 
på tegnspråkkurs. Bergen Døvesenter (og Norges Døvefor-
bund) fikk 5 nye medlemmer.

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

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

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

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

(Forts. neste spalte)

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

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

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

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

Medlemmer av jubileums- og arrangementskomiteen, nyttårsaften 

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

11  Turer

Tysnes Rundt 9.-11. juli 2004
Med Arne Nesse i spissen, deltok 8 personer fra vår ”ver-
den” i det som ble gjennomført hvert år: Å ro Tysnes rundt 
9.-11. juli 2004. Det var mange båter med masse folk som 
deltok. Turen har gitt mange positive signaler og vi ble godt 
mottatt i miljøet og flere har merket oss og med tolk har 
vi hatt stor utbytte av kommunikasjon for å bli bedre kjent 
med alle. Vi takker alle som var med og for innsatsen og 
ikke minst en stor takk til tolken vår som var tilgjengelig i 
det meste og som også var vår cox, sluttet Arne Nesse sin 
rapport i Budstikken i august.

Døvestevne i Kalvåg 27.-29. august 2004
Det var en veldig fin og koselig helg på Knutholmen på 
Kalvåg. De fleste fra Bergensområdet reiste dit med buss 
med John Tokle som en utmerket sjåfør. Fredag brukte 
vi 6,5 timer på turen, og søndag ble det over 8 timer på 
tilbaketuren. Problem med dynamoen i bussen gjorde det 
nødvendig å bestille nye deler, og den jobben ble gjort på 
45 minutter på Oppedal (fergestedet). Til tross for det, var 
alle i godt humør. Det er 34. gangen døvestevnet ”i nord” 
var gjennomført (siden 1969). Leif Gunnar Kvernberg har 
vært med på samtlige, mens Skjalg Iversen har vært med 
på 33 av disse! Bildet under er fra underholdningen lørdag 
kveld, ledet av speiderjentene Camilla, Linda-Veronica og 
Lena.

Besøk på Nordsjøfartmuseet i Telavåg 
søndag 3. oktober 2004

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

Pepperkakebaking 11. desember 2004

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

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

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

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

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

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

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

13. Annet
Tilgjengelighet for hørselshemmede 
i Bergen og Hordaland

Lillian E. Sætre, helsebyråd Trude Drevland, byrådsleder Monica 

Mæland og Toralf Ringsø.

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

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

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

Møte med byråd Lisbeth Iversen 10. juni 2004

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

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

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

Besøk fra Tyskland

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

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

Nordplus 2004

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

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

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

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

Rune og Hanne i billedtelefonsamtale.

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

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

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

(2005: Norges Døveforbund har sendt forespørsel til døveforeningene 

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

på billedtelefon.)

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

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

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

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

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

av Omnitor sammen med University of Wisconsin. Det 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

navn til ”Seniorutvalg i Bergen Døvesenter”.)

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

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

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

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

skiftet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Døvblittgruppen
(Stiftet 1983)

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

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

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

26.- 27. mars: Døvblittes Fellesforum landsmøte på Ber-
gen Airporthotell. Her deltok 20 delegater fra hele landet. 
Fra vår gruppe deltok Harald,Bjørn og Tor Bjarne. Ingen fra 
vår gruppe blir med i det nye styret Døvblitte4s fellesforum. 
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Bergen Døves Idrettsklubb
(Stiftet 29.10.1905) Klubben blir altså 100 år i år. Idretts-
aktive er også flittigere brukere av huset. Klubben har 
kontorfellesskap med døvesenteret i 2. etasje. De fleste 
har hjerte sitt både i idrettsklubben og i døvesenteret og 
da er det bare naturlig at vi prøver å samarbeide tettere. 
Spesielt på områdene barne- og ungdomsarbeid utnytter vi 
de felles ressursene som idrettslaget og døvesenteret har. 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede er også med 
i dette samarbeidet. Idrettsklubben har medlemmer som 
er aktive på ulike områder: Barneidrett, fotball, bowling, 
badminton og alpint (der 75 år gamle Hans Lie fortsatt 
svinger i bakkene!).

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

Følgende klubber ligger i ”dvale”, noen ble aldri formelt 
oppløst, men det er behov for å få liv i dem igjen:
Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves Ungdomsklubb (stif-
tet 1962), Døves Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves Motor-
klubb (stiftet 1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 

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

Samarbeidsforum
Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig hatt 
to møter i samarbeidsforum der vi evaluerer arbeidet som 
er gjort og trekker opp retningslinjer for året som ligger 
foran oss.

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

Tolketjenesten / Hjelpemiddelsentralen i Hordaland
Vi har hatt to møter med tolketjenesten i døvesenteret 25. 
februar og 18. august 2004. Formålet er å utveksle erfa-
ringer og synspunkter rundt tolkeoppdrag og samarbeidet. 
Begge parter har ett ønske: Å arbeide mot bedre service 
mellom tolketjenesten og brukerne. Det er meningen å 
gjennomføre to slike samarbeidsmøter i året. 

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

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

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

Einar Eriksens legat
Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lungesyke 
og døve. Legatet bestyres av advokat og vår representant i 
styret er Toralf Ringsø. Det deles ut 1/3 til hver av gruppene 
hvert år. Utdelingen gis til opplæring og kurs. Bergen Døve-
senter søkte om en støtte på kr 5.000 til organisasjonskurs 
i oktober og venter svar.

Konows legat
Autorisert revisor Kjell Zahl har revidert årsregnskapet for 
Konsul August Konows legat for døve for regnskapsåret 
2004, som viser et årsresultat på kr 0,00. Regnskapet viser 
et langsiktig gjeld på kr 496.038,39. Det er penger som 
døvesenteret lånte av Konows legat da vi kjøpte huset i 
Welhavensgate i 1974.

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

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

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

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

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

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

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

20 Norges Døveforbund 

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

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

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

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

Styret i Norges Døveforbund 2003-2005

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

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

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

Brukerutvalg Byarkivet:
     Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda

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

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

Generalforsamling Designtrykkeriet 16. mars 2004:
     Kjetil Høgestøl 

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

Styreleder Toralf Ringsø hadde nettopp overrakt gave til Birger 

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

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

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

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

Områdeutvalg (Hjelpemiddelsentralen):
     Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

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

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

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

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

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

24 Rådgivningskontor 
for hørselshemmede 
og døvblinde i Bergen
Bergen Døvesenter fikk prosjektmidler fra Helse og Rehabi-
litering i 2003 for å arbeide med forberedelser til opprettelse 
av rådgivningskontor i Bergen kommune. Som prosjektle-
der ble oppnevnt Thorbjørn Johan Sander, som ble ansatt 
av BDS i 25 % stilling. – I forbindelse med dette, ble det 
oppnevnt en arbeidsgruppe, bestående av Birger Johnsen, 
ASVO (leder), Thorbjørn Johan Sander, BDS (sekretær), 
Rune Anda, BDS, Unni J. Stenberg, Bergen Hørselslag, 
Norunn Kalvenes, Foreldrelaget for hørselshemmede, Guri 
Kaland Sværen, Døves menighet, Mary-Ann Grønås, syke-
pleier for døve, Tone Høylandskjær, Konows senter, Sissel 
Grønlie, Vestlandet kompetansesenter, Kari M. Haugland, 
Syns- og audiopedagogisk senter, Mona Machin, ASVO. 

Arbeidsgruppen har hatt en rekke møter, og kontakten 
med kommunen førte til at det ble opprettet en referanse-
gruppe hos byrådsavdelingen for helse og bydeler, med 
førstekonsulent Tove S. Hanssen som leder. Thorbjørn J. 
Sander har representert BDS i denne gruppen. Denne ut-

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

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

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

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

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

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

26 Økonomi og visjon
Det er viktig å ha visjoner for fremtiden, men de skal helst 
forankres i den økonomiske virkeligheten vi må forholde 
oss til. Vi vil skape et døvesenter for alle døve og alle 
andre som føler seg vel sammen med oss. Vi ønsker at 
døve skal ha et kulturhus der vi forstår og blir forstått, 
på samme måte som alle andre innbyggere i kulturbyen 
Bergen har møteplasser der de kan realisere seg selv. Vår 
visjon er å bidra til å gi døve et meningsfylt liv. 

Vedlikehold og opprustning av døvesenteret koster oss 
mye penger. Det koster penger å sitte med et så stort, flott 
og ærverdig hus. Et hus som ble bygget allerede i 1869, 
og som vi døve har drevet de siste 20 årene. Som eiere 
av huset må vi være forberedt på at årlige investeringer i 
huset vil koste oss dyrt. Alternativet er å la huset forfalle 
og møte en totalkrise om 10 år.

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

Vi mener fortsatt at løsningen på økonomien ligger i et 
større årlig kommunalt tilskudd. Som vi skrev i 2003, så 
ønsker vi oss kr 1,2 millioner årlig over kommunebud-
sjettet, mot i dag kr 640.000. Alle kommunens hørende 
innbyggere tar det som en selvfølge at de skal møte varme 
og trivelige kulturlokaler i bydelene. Når folk besøker 
kulturhuset i Åsane slipper de å tenke på hvem som skal 
vaske lokalene etterpå, de slipper å tenke på hvor de skal 
finne penger til strøm, telefon, bredbånd osv. Folk tar det 
som en selvfølge at kommunen ansetter folk til å jobbe 
i kulturhuset. Og ingen som bruker huset må vifte med 
et medlemskort.

Det er slik vi ønsker det i døvesenteret også. Vi ønsker 
oss ikke noe annet enn det hørende tar som en selvfølge. 
Vi ønsker oss et hus vi kan fylle med sosiale aktiviteter og 
utviklende kultur innenfor økonomisk trygge rammer. 

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

Vi bruker litt mye energi på å få tak i ekstrainntekter at 
det blir lite krefter igjen til å utvikle det tilbudet vi ønsker 
å gi til døve i kommunen. Vi mener både administrasjonen 
og den politiske ledelsen i kommunen har fortstått dette, 
men det er en grense for hvor lenge vi klarer å drive dø-
vesenteret basert på så mye idealisme som i dag. Faren 
for at folk går lei av for mye dugnads- og gratisarbeid 
må vi passe oss for.  

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

ningskontor for hørselshemmede og døvblinde.



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

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

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

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

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

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

Samarbeidet og engasjementet i styret har vært veldig 
godt. Det samme kan sies om samarbeidet mellom styret 
og de fast ansatte i senteret. Alle har vi rodd i samme båt, 
alle har vi kjempet mot samme mål og så har vi opplevd 
å ha det gøy på veien. Det har vært inspirerende å lede 
døvesenteret og føle varmen og samholdet fra alle som 
bruker senteret. Sammen er vi gode! 

Bergen, 15. februar 2005

Toralf Ringsø                    Gunn Kristin Selstad                    Erling Buanes
Styreleder                                 Nestleder                              Styremedlem

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

Rune Anda
daglig leder

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

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

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

Midlene fra et eventuelt salg av feriehjemmet skal plas-
serest på høgrentekonto hos vår hovedbankforbindelse 
inntil årsmøtet vedtar noe annet.
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OBS:
Arkene med noter til regnskapet kan man få på kontoret, og ellers på årsmøtet.
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Valget 2005
Følgende medlemmer i senterstyret har ett år igjen, og skal ikke stå på valg i år:

Erling Buanes og Gunn Kristin Selstad

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

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder velges for 1 år
(2004: Toralf Ringsø)

Valgkomiteens forslag: Toralf Ringsø

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

Valgkomiteens forslag: Kjetil Høgestøl og Klement A. Våge

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

Valgkomiteens forslag: Sunniva Lyngtun

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

Valgkomiteens forslag: Sigrun Ekerhovd

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

Valgkomiteens forslag: Statsautorisert revisor Kjell Zahl

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

Valgkomiteens forslag: Hans Erik Tofte

Varabilagsrevisor for 1 år:
(2004: Arvid Støyva)

Valgkomiteens forslag: Arvid Støyva

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

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

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

Valgkomiteens forslag: Erling Buanes og Vibeke V. Flatemo

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

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

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

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

Tilskudd fra Bergen kommune 640,000 650,000 3

Andre offentlige tilskudd 83,000 50,000 4

Tilskudd fra Fylkeskommunen 0 50,000 5

Lønnstilskudd aetat 0 230,000 6

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

Utleie storsalen og kjellerstuene 190,000 200,000 8

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

Medlemsaksjoner 16,000 20,000 10

Kantine 85,000 100,000 11

Norsk lotteridrift 141,000 120,000 12

Basar (til hva?) 0 40,000 13

Andre inntekter 109,000 100,000 14

Tilskudd til vedlikehold 0 50,000 15

Medlemmenes Interessefond 50,000 100,000 16

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

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

Avskrivning på bygningen 30,000 30,000 18

Strøm 84,000 100,000 19

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

Inventar, nyanskaffelser 164,000 100,000 21

Reparasjon, vedlikehold bygning 143,000 250,000 22

Brannforebyggende tiltak 46,000 20,000 23

Telefon, porto etc 56,000 50,000 24

Kontorkostnad 116,000 60,000 25

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

Representasjon, annonser 3,000 20,000 27

Kontingenter/gaver 31,000 25,000 28

Forsikringspremier 49,000 50,000 29

Andre kostnader 29,000 156,000 30

Prosjekt Rådgivningskontor 86,000 18,000 31

Jubileumskomiteen 50,000 50,000 32

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

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

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

Medlemskontingenter 43 000 40 000 1

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

Tilskudd fra Norges Døveforbund/
FriFond 99 000 100 000 2

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

Tilskudd fra Bergen kommune 640 000 650 000 3

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

Andre offentlige tilskudd 83 000 50 000 4

Helse Vest og NDF (tidl. Fylkesmannen)

Tilskudd fra Fylkeskommunen 0 50 000 5

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

Lønnstilskudd aetat 0 230 000 6

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

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

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

Total kontorer 177000
Total utleie til fester etc 200000

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

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

Medlemsaksjoner 16 000 20 000 10

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

Kantine 85 000 100 000 11

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

Norsk lotteridrift 141 000 120 000 12

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

Basar 0 40 000 13

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

Andre inntekter 109 000 100 000 14

Kursinntekter, refusjon av lønn fra Trygdekontor o.a.

Tilskudd til vedlikehold 0 50 000 15

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

Medlemmenes Interessefond 50 000 100 000 16

Se innkomne forslag fra senterstyret (punkt 8 a)

Sum inntekter 1 667 000 2 077 000

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

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

Avskrivning på bygningen 30 000 30 000 18

Eiendommen skal avskrives hvert år.

Strøm 84 000 100 000 19

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

Renovasjon, vann etc, rengjøringsmidler 86 000 60 000 20

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

Inventar, nyanskaffelser 164 000 100 000 21

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

Reparasjon, vedlikehold bygning 143 000 250 000 22

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

Utvendig fasadekledning   21.500
Reparasjon av lekkasje i terrassen 64.000

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

Brannforebyggende tiltak 46 000 20 000 23

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

Telefon, porto etc 56 000 50 000 24

Kontorkostnad 116 000 60 000 25

Andre tjenester, reiseutg osv 80 000 58 000 26

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

Døvestevne, landsmøte, andre representasjoner.

Kontingenter/gaver 31 000 25 000 28

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

Forsikringspremier 49 000 50 000 29

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

Andre kostnader 29 000 156 000 30

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

Prosjekt Rådgivningskontor 86 000 18 000 31

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

Jubileumskomiteen 50 000 50 000 32

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

Avbetaling på lån hos DnB 60 000 60 000 33

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

Sum utgifter 1 990 000 2 077 000

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

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

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

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

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

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

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

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

Sony Diskettstasjon 3.5” 1.44MB SORT
Floppy

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

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

Tilbud bærbar pc
Acer

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

Klargjort og ferdig levert på døren

Kr. 9750,- (Inkl.Mva)

Datatilbud til medlemmer av Døvesenter

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

Hilsen Datafryd ved Egil Johansen 

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

Pris: 450.-

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

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

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

Pris: 2295,-

Kr.3450,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bjørn satt i styret og som landsmøtedeltaker i døvblittsek-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rune Anda

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

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

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

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

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

Bjørn Ruste har vært medlem av Bergen Døvblittegruppe i mange 

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

Hjertelig takk for oppmerksomheten.
Hisen Molly Reite

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

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

Hilsen fra Lilly R. K. Mjanger.

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

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

SISTE:

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

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

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

Klovnen / tryllekunstneren 
kommer!

Karneval 

Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

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

Premiering av beste kostyme ��� barn

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

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

V E L K O M M E N !

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

Påmelding
innen 2. mars

Inngang

beste kostyme

pølser/brus/kaffe

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

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

Personalia

DIK 100 år
I forbindelse med

Bergen Døves Idrettsklubbs 100 års
jubileum, arrangeres det internasjonal-

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

Idrettsklubben skal ha 100 års jubileumsfest på 
First Hotell

7. mai 2005 kl. 19.00.

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

1. april 2005.
Det er bindende påmelding.

Koldtbord og varm mat
Dessert og kaffe og kaker.

Program for turneringen vil være klar
etter påske.

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

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

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

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

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

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

Miljøpris “Grønn menighet” til Døves Menighet i Bergen



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom 
sommeren) og sendes gratis til alle 
medlemmer av Bergen Døvesenter. 
Andre kan abonnere på bladet for kr 
200 i året. Bladet kan forøvrig lastes 
ned fratis fra internett (PDF-fil).

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

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Torsdag 3. mars:

Middag kl. 16-17.30 
Koteletter m/surkål

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

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

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

11 v/Lars Hana. Menighetens 
årsmøte(?)

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

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

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

Innkomne forslag til NDFs 
landsmøte

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

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

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

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

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

av 8 personer (døve og 
hørende) fra Kina.

12. lø:  Bergen Døvesenter har 
årsmøte kl. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Sander - Kjellerstuen
02. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 

kl. 20.00. Alle er velkommen!

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

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

et Landsungdomsråd for 
Døvekirkene i Bergen.

Historielaget 2005-2006 

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

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

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

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

Reidar Einemo (valgkomite), 

Harry Stene (revisor) og 

Sverre Johansen (varamed-

lem). Foran fra venstre: 

Skjalg Iversen (nestleder), 

Annlaug Koppen (leder), 

Norvald Eikenes (kasserer) 

og Anne Berg (styremedlem)

(nestleder), Åge Lauritzen 

(kasserer), Norvald Eikenes 

(varamedlem valgkomite) 

og Sverre Johansen (valg-

komite). Foran fra venstre: 

Anne Berg (varamedlem), 

Marta Sander (sekretær), 

Annlaug Koppen (styremed-

lem) og Kristian Storedale 

(valgkomiteen). 

HUSK
å melde adresseforandring!
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Siste arrangement på feriehjemmet Risperlen?
Årsmøtet har vedtatt at feriehjemmet skal selges (ref. i bladet). 26 personer tok turen til Risperlen langfredag. 

Det var fi nt vær den 
fredagen. Døveprest Lars 
Hana holdt andakt, slik 

det tradisjonelt var gjort 
på Risperlen på lang-

fredager.

Døvesenteret har fått 
anbud fra ulike eien-
domsmeglere, og ble 

enige om å bruke DnB 
Nor Eiendom i salgspro-

sessen.

Man kan følge med 
i utviklingen på 
www.bgds.no

Karneval i døvesenteret 5. mars
Mer enn 80 personer deltok på Karnevalet som Bergen Døvesenter og Hordaland Foreldrelag for hørselshem-

mede sto ansvarlig for. Neste felles arrangement for barn blir blåtur i juni!

Foto: Bjørnar

Foto: Bjørnar

Foto: Rune
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125 års jubileumsfest
på Radisson SAS Hotels & Resorts (Hotell Norge) - Ole Bulls plass

lørdag 14. mai 2005 kl. 18.00

Meny:

”Gamle Bergen”
�������������

�
�������������

�������������������������
������������

�
�����������������

��������������������������������������������
������������������

�
�����������

���������������������������������������
��������������������

���������������������������������

��������������

�����������������

������������������

��������������
������������������������������������������������

������������������������

������������������������������������������

��������������������������
���������������������������

����������������������������������������������
��������������������������������������

������������������������������
����������������������������������������������

������������������������������������

������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������

�����������������������
�����������������

��������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������

����������������������������
����������������������������������������

�����������������



2

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

Formål og tiltak

De to første paragrafene i Bergen Døvesenters vedtekter forteller oss noe om hvorfor vi har et døvesenter og 
hva døvesenteret skal gjøre. I paragraf 1 - formålsparagraf - står det blant annet: "Bergen Døvesenter (BDS) har 
som fremste formål å kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øvrige som bor i Bergens-
regionen" og i paragraf 2 - tiltak - leser man at "for å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med myndighetene når noe bør rettes på eller døves 
rettigheter er truet." Videre står det at "Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og deres nett-
verk innen regionen skal ha fri adgang til å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir 
tilrettelagt for tilpassede kulturelle aktiviteter."

I år er det 125 år siden døvesenteret ble stiftet. Den gang het det "Bergens Døvestummeforening", som fra og 
med 1914 het "Bergens Døveforening". Formålet med vår organisasjon den gang var annerledes. I den eldste 
bevarte fullstendig utgave av lov for Bergen Døveforening er fra 1929, og derfra leser vi følgende tekst i para-
graf 1:

"Døveforeningens mål er ved de midler, som står til dens rådighet, å fremme de døves kår, åndelig og legemlig.
a. Åndelig ved å skaffe medlemmerne god lesning, anledning til å overvære foredrag av forskjellig art, og ved 
god selskapelig underholdning. Den vil også stille sine lokaler til disposisjon for de gudstjenester, som de døves 
prester er forpliktet og villige til å avholde.
b. Legemlig ved av foreningens midler å støtte økonomisk de medlemmer, som måtte trenge det. Det er general-
forsamlingens sak for hvert år å bestemme hvormeget der skal ydes til dette øiemed og på hvilke betingelser der 
skal ydes. Bestyrelsen har å forvalte på beste måte de bevilgede midler."
(Hentet fra boken "Med landets døve gjennom hundre år" - Bergen Døveforening 1880-1980.)

Samfunnet er i stadig forandring. Våre daglige behov, gjøremål og muligheter endres også. Døve opplever også 
at mye er blitt bedre. Vi er blitt mindre og mindre "hjelpeløs". Takket være den teknologiske utviklingen er døves 
hverdag blitt mindre problematisk. Forbedringene er ikke blitt til på grunn av døve. Vi har fått mer tekst på TV, 
egen tegnspråk-kanal. Vi har fått mer "telefon-kontakt" med hørende, takket være tekstmelding på mobiltelefon. 
Også døve imellom. Og så har vi msn (chatting) på internett, og web-kamera (snart blir det mulig å prate på 
tegnspråk i TV-kvalitet). 

Samfunnet er opptatt av å gjøre tilgjengeligheten bedre for funksjonshemmede, også døve. Miljøverndeparte-
mentet har igangsatt et prosjekt med tanke på å gjøre tilgjengeligheten bedre for alle. Mange kommuner - også 
Bergen - har egne råd som skal påse at tilgjengeligheten blir bra. Ulike organisasjoner er med i brukerråd, refe-
ransegrupper eller noe sånt. Bergen Døvesenter er også med.

Bergen Døvesenter har gjennom 125 år vært en viktig på driver i mange saker. Mye er blitt til nettopp på grunn 
av døvesenterets kamp for døvesaken. Noen av disse skal vi nevne i forbindelse med jubileumsmarkeringen i 
mai. Historien kan fortelle oss at det er viktig å ha en døveorganisasjon. Hvem ellers kan ivareta døves interesser 
i samfunnet?

En annen ting, som har vært - og fortsatt er - viktig i døvesenterets arbeid: Det sosiale og kulturelle tilbudet. For 
veldig mange er tegnspråk det kommunikasjonsmiddel som åpner deres kontaktverden. Selv om CI-operasjon 
blir mer og mer utbredt blant døve, vil mange CI-brukere være avhengig av tegnspråk. Bergen Døvesenter skal 
alltid være åpen for alle, uansett om man er medlem eller ei, uansett om man har CI eller ei, uansett om man er 
døv eller hørende! Det er mye vi har til felles, og vi trives i hverandres selskap. 

Daglig leder Rune Anda
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Hans Lie i Bergens Tidende
BT 02.04.2005: 
Bergens Tidende hadde lørdag 2. april en artikkel om eldre al-
pinister, og der er også vår egen Hans Lie omtalt. Vi siterer: 
Døv, men ikke sløv 

Hans Lie fyller snart 76 år, og var dermed den eldste delta-
keren i super-G torsdag. Bergenseren Lie er så godt som døv 
etter en ørebetennelse som toåring. Han leser på munnen når 
folk snakker til ham. 

- Jeg er totalt døv på høyre øre, og hører bare 30 prosent med 
høreapparat på venstre. Normalt hørende har bedre balanse 
enn meg. Men jeg har hatt mye balansetrening. 

Og handikappet har ikke hindret ham gjennom 30 år langt 
idrettsliv. Blant annet har løperen fra Døves Idrettsski vunnet 
syv VM for døve ulike steder i verden. Og alltid hevdet seg 
i toppen i Norge. 

- Jeg holder på så lenge helsen holder. Heldigvis har jeg fått 
være frisk og sterk, sier Lie. 

Om sommeren holder han formen ved like ved å løpe på 
fjellet. 

- Jeg har aldri trent inne, jeg elsker fjell, sier friskusen.

Døvesenteret så å si "friskmeldt"
14. mars hadde vi besøk av en overbrannmester i forbindelse 
med årlig inspeksjon av brannsikkerhet i huset. Han studerte 
våre dokumenter, som blant annet viser at vi har ulike service-
avtaler vedr. brannforebyggende tiltak, at vi har gjennomført 
brannøvelser, at "brannsjefen" vår har gjennomført kurs og 
tatt sertifikat, at vi har gjort nødvendige tiltak siden fjorårets 
inspeksjon osv. Likeså gikk han rundt i huset og sett hvordan vi 
har lagt opp til nødutganger, brannslokningsappareter, kart osv. 
Denne gangen kunne han si at døvesenteret er "friskmeldt", 
dvs. at det ikke er noe mer overbrannmester har å påpeke av 
avvik/mangler i huset. (Døvesenteret har brukt over en halv 
million kroner på brannforebyggende tiltak siden 2002.)

Seniortreff (tidl. Pensjonisttreff) 
tirsdag 3. mars 2005: Demonstrasjon av artikler som er laget 
av den ekte Aloe Vera-planten. Aloe Vera er en medisinsk 
plante som det lages kremer og salver av. De fleste benyttet 
anledningen til å kjøpe noe etter demonstrasjonen.

Foto: Gunn Kristin Selstad.

Storsalen
Det gikk framover med storsalen. Det som er gjort er at 
gulvet ble slipt og lakkert i fjor, 25 nye bord ble kjøpt i 
2003, 100 nye stoler ble kjøpt i august 2004, hele storsalen 
fikk nye tapeter sommeren 2004, to nye scenelys ble kjøpt 
i 2003. I år er scenen fornyet. Nå er den ca 14 cm høyere 
enn sist, og det er laget vogner i 5 baner under scenen med 
plas til både stol og bord. Nå skal vi ikke lenger se stoler 
og bord stablet opp på scenen. Selve scenebakgrunnen 
ser nå større ut, idet skyvedøren bak er fjernet og hele 
bakgrunnen er hvitt. Fra før har vi dør til bakrommet bak 
"kulissene" til venstre for scenen, med ny trapp ned. Der 
er også satt opp skap - usynlig for publikum - med plass 
til diverse ting. Likeså er det ny trapp fra storsalen opp på 
scenen, med gelender! 

Det meste av arbeidet ble gjort av "husdoktoren", Sverre 
Johansen, sammen med eiendomsleder Erling Buanes. Sce-
neteppet - som ble for lang ettersom scenen ble hevet ca 14 
cm - ble sydd av Elin Buanes (bildet). 

(Mange har sikkert fulgt med utviklingen på hjemmesi-
den www.bgds.no.)

Har du lyst til å gå 
ett år på Ål folkehøyskole?
Torsdag 17. mars kl. 18.30 hadde vi besøk av Bruno og Gabri-
elle fra Ål folkehøyskole. De holdt en fin og god orientering 
om skolen. Det var interessant å høre på dem og vi håper 
at mange er fristet til å søke om plass på folkehøyskolen til 
høsten. Alder ingen hindring!

Feriehjemmet Risperlen
Senterstyret har på møtet 15. mars 2005 bestemt at 
disse f ire skal jobbe med salgsprosessen, kontakte 
eiendomsmegler(e) etc: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, 
Toralf Ringsø og daglig leder Rune Anda skal jobbe med 
salgsprosessen, kontakte eiendomsmegler(e) etc. Nå er 
det klart - etter at man har vurdert anbud fra forskjellige 
meglere - at DnB NOR Eiendom blir vår megler. Det blir 
gitt løpende orientering på hjemmesiden www.bgds.no og 
i døvesenteret om torsdagene. 

Innbo og løsøre: De som var på feriehjemmet langfredag 
synes det er en grei løsning å auksjonere bort innbo og 
løsøre. Hvis senterstyret er enig i det, vil det komme en 
kunngjøring om auksjonen i neste nummer av Budstikken. 
Muligens vil auksjonen finne sted i juni.
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8 kinesere på besøk 
i døvesenteret 10. mars 2005
De var på studietur i Norge i forbindelse med samarbeids-
prosjekt mellom Signo og Amity Foundation om to-språklig 
undervisning på døveskolen i Kina. De besøkte Konows 
senteret, Døvekirken og til slutt Døvesenteret. På bildet over 
ser vi daglig leder vise døvemuseet. Den torsdagskvelden 
fortalte de om prosjektet SigAm, fra eget tegnspråk, via en 
kinesisk tolk som behersket norsk, og til norsk tegnspråk 
av en norsk døvetolk. Dagen etter var de på tur i byen med 
Erling Jacobsen som guide, og til slutt var det middag på 
en av byens fiskerestaurant.

Nytt kurs- og konferansesenter på Paradis åpnet
15. mars 2005 kl. 13-15:

Et flott konferansesenter! 
Bergen Døvesenter var invitert til åpningen. Daglig le-
der deltok. Han holdt en liten hilsningstale og overrakte 
blomster.

Døves Kulturdager i Tønsberg 
14.-16. oktober 2005
01.05: Frist for påmelding til teater
01.05: Frist for påmelding til stands/kunstutstilling/
messe
01.06: Frist for påmelding til filmkonkurranse
Se ellers www.kulturdagene.net

Inspeksjonstur før landsmøtet
Styreleder Toralf Ringsø og kultur- og informasjonskon-
sulent Gunn Kristin Selstad var på inspeksjonstur til New-
castle 7.-10. mars 2005 i forbindelse med landsmøtet i mai. 
Turen var sponset av FjordLine. Toralf og Gunn Kristin  
hadde med seg to døvetolker. Bildet viser Toralf i samtale 
med kapteinen på MS Jubilter. (Tekst og mange bilder på 
www.bgds.no.)

CI-treff i døvesenteret
Bildet er tatt lørdag 2. april 2005. Over 20 CI-opererte, både 
de som er tilsluttet HLF og de som er tilsluttet NDF, var sam-
let i kjellerstuene i døvesenteret. Det er ikke første gang de 
samles. På møtene utveksler de erfaringer og gir hverandre 
råd og veiledning. Sigrun Ekerhovd har laget egen hjem-
meside for voksne med CI ("Forum for Cochleaimiplantat") 
og der er det bl.a. en navneliste over CI-brukere.  De fleste 
på listen er fra Vestlandet. Interesserte kan kontakte henne 
på sekerhov@c2i.net.

Treffet 2. april ble ledet av Thorbjørn Johan Sander. Der 
deltok også ingeniør Kjell Grøndahl fra høresentralen. Han 
informerte om CI-utviklingen og svarte på mange spørsmål. 
Av de som deltok, var 11 medlemmer av NDF og 10 medlem-
mer av HLF. 6 var medlem i begge organisasjonene! 

Det ble diskutert om NDF og HLF virkelig fungerer som 
interesseorganisasjoner for CI-brukere, eller om CI-brukerne 
bør ha en egen organisasjon. Det ble oppnevnt et utvalg som 
skal undersøke og utrede dette, og legge fram sine vurde-
ringer på nytt møte i september. Utvalget består av: Sigrun 
Ekerhovd, Kjetil Høgestøl, Otto Øksnes og Inger Anita Fjose. 
De to førstnevnte er med i døvesenterets styre.
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Bergen A tok bronsje 
i DM i innendørs-fotball
Det unge laget vårt (bildet over) tok bronsemedaljene i døvemesterskapet i 
Stavanger 19. - 20. februar. Det deltok 10 lag og fullstendige resultatlister kan 
en se på www.fotballdeaf.no.

Våre gutter imponerte med et raskt og innsatsfullt spill. I avgjørende 
kamp i  innledningspuljen klarte vi uavgjort mot det sterke Trondheimsla-
get, vi gikk derfor til semifinalen mot Oslo - mens Trondheim ble slått ut! 
I semifinalen møtte vi Oslo-A, men da måtte to av våre beste spillere stå 
over på grunn av gulekort, og vi tapte kampen 2-0. I kampen om 3.plassen 
møtte vi hjemmefavorittene Stavanger, som har flere spillere på døveland-
slaget og mye mer erfaring enn våre gutter som aller er under 20 år. Men vi 
løp rundt de “gamle” Stavangerguttene og ledet 3-0 etter halvspilt kamp. Da 
tok Stavangerlaget timeout, og like etterpå reduserte de til 1-3. Vi fryktet det 
verste, men våre gutter fortsatte å kjempe og hadde full kontroll på kampen. 

Derfor var det så fortjent at vi på slutten gjorde 4-1 til stormende jubel 
for alle bergensere. Vi vil ikke trekke frem enkeltspillere på laget, alle 
spillerne gjorde en flott innsats og viste at med god lagånd kan en oppnå 
toppresultarer. Og neste år er mesterskapet i Ålesund.
(PS Ålesund slo Oslo 1-0 i finalen.)

Bergen oldboys fikk premie for fair play. De var så snille at de tapte alle 5 
kampene, men de vant banketten.

I kvinneklassen sviktet vårt lag totalt. Manglende samtrening fordi spillerne 
bor spredd i hele landet for ta skylden for det, vi hadde håpet på mye bedre 
plassering enn å bli sist av de fem deltakende kvinnelagene.

Hehe

Trenger du noen å snakke med 
som ikke sier det videre? Kirkens 
SOS er en krisetelefon, åpen for 
alle, hele døgnet. 

Teksttelefon: TTLF 55 32 56 97 

Du kan også skrive brev til oss: 
SOS-melding: www.kirkens-sos.no. 
Her finner du også mer informasjon 
om Kirkens SOS. SOS-meldinger 
besvares innen 24 timer.

HVORDAN HAR DU DET…
EGENTLIG?

Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste:
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE 
MED

Neste nummer
av Budstikken vil bære preg av at det 
er jubileum i år, og det er i mai det 
meste skjer! Bladet kommer ut første 
uke i mai. 

T-skjorter
Ønsker du døvesenterets T-skjorte 
med jubileumslogo? Det er bare å ta 
kontakt med kontoret i døvesenteret. 
Vi har størrelsen S - M - L - XL og 
XXL. Pris kr 150.

Døves Idrettsklubb
har hatt årsmøte. Styret for den nye 
perioden består av:
Leder: Dag Hafstad
Sekretær: Cecilie Gudmundse
Kasserer: Egil A. Marthinussen
Styremedlem: Arvid Støyva

Medlemskontingent
Fra Norges Døveforbund meldes det at 
giro for medlemskontingent blir sendt 
ut til medlemmene i juni. Grunnen til at 
man er sent ute i år, er at NDF går over 
til et nytt medlemssystem på data.

Landsmøte 20.-23. mai
Årsmøtet har valgt følgende repre-
sentanter fra Bergen Døvesenter: 
Klement Våge, Toralf Ringsø og Si-
grun Ekerhovd. Sigrun har nå meldt 
at hun ikke kan delta. Dermed rykker 
1. varamedlem Erling Jacobsen opp 
som døvesenterets 3. representant til 
landsmøtet.
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Det kommer mer tegning i neste nummer!

Fra Bergens 
Tidendes 

lørdagsmagasin 
2. april 2005
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Bergen Døvesenters årsmøte 12. mars 2005 
kl. 11.00 – 15.00

Ved åpningen av årsmøtet var det 59 stemmeberettigede 
medlemmer til stede.

1. Åpningen
Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til et historisk 
årsmøte, som kanskje ble det 125. årsmøte siden stiftelsen i 
1880. De som var gått bort siden årsmøte i 2004 ble minnet 
med ett minutts stillhet: Torbjørn Solhaug, Ingrid Iversen, 
Ingrid Kjølleberg og Eivind Kalnes.

2. Møteledelse
Erling Jacobsen ble valgt som møteleder med Astrid Tokle 
som varamøteleder. 

(Erling Jacobsen tok over møteledelsen.)

3. Referenter
Rune Anda og Kjetil Høgestøl ble valgt som referenter.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det kom ingen bemerkninger til innkallingen. Møtelederen 
foreslo å endre rekkefølgen i innkomne forslag, idet han 
mente at Anne Follands lovendringsforslag om å opprette 
eget feriehjemsstyre burde behandles etter at årsmøtet hadde 
diskutert styrets forslag om salg av feriehjemmet. Thorbjørn 
Johan Sander mente at det ikke var nødvendig å forandre 
loven da det allerede sto i vedtektene at eiendomsstyret 
kunne opprette et feriehjemsstyre.

Møtelederen foreslo følgende behandlingsrekkefølge av 
innkomne forslag:

1) Forslag om salg av feriehjemmet
2) Forslag fra Anne Folland om at årsmøtet skal oppnevne 

eget feriehjemsstyre (forslaget ville falle bort dersom salg 
ble vedtatt)

3) Bruk av midler fra interessefondet
Da ingen motsa forslaget, ble dagsorden med denne 

endringen godkjent.

5. Årsmelding for 2004
Så gikk man rett på behandling av årsmeldingen. 
Pkt. 3: Styret: Herland orienterte om at Gunn K. Selstad 
ikke satt i styret da hun var blitt midertidig ansatt. Møteleder 

ba om en klargjøring, og det ble bekreftet at Selstad kommer 
tilbake som styremedlem når hennes ansettelsesperiode er 
slutt. 1. varamedlem er rykket opp som fast styremedlem 
inntil videre.
Pkt. 9: Eiendommer: 

a) Anne Folland reagerte på slutten i en setning under 
”Feriehjemmet Risperlen” i årsmeldingen: ”Det har ikke 
vært så mye besøk der de siste årene, og det var mest de 
samme personene som var på feriehjemmet en gang iblant.”  
Setningen, som her er kursivert, strykes.

b) Astrid Tokle sa at eiendomsstyret vedtok at man skulle 
diskutere 3 punkter på et medlemsmøte i fjor: 1) Salg av 
feriehjemmet, 2) Ta opp lån til brannforebyggende tiltak 
og vedlikehold av feriehjemmet, og 3) Salg av Kalfarveien 
79. Hun lurte på hvorfor siste punkt ikke ble tatt opp. Eien-
domsleder Erling Buanes svarte at medlemsmøtet var for 
opptatt med de to første punktene, at det siste rett og slett 
ble glemt. Helge Herland, medlem av eiendomsstyret, 
opplyste at eiendomsstyret ikke er vedtaksdyktig, men at 
deres forslag avgjøres av senterstyret.

c) Anne Folland fant ikke informasjon i årsmeldingen 
om at flertallet av medlemmene på et medlemsmøte i fjor 
ble enige om å beholde feriehjemmet. Toralf Ringsø sa at 
det kun var en prøveavstemning. Thorbjørn Johan Sander 
mente at denne opplysningen selvsagt burde ha stått i års-
meldingen, og at når det ikke kom med måtte det betraktes 
som ren arbeidsulykke.
(Referentene har hentet sitat fra referat fra medlemsmøtet 
1. april 2004, der det sto følgende:

Mot slutten av medlemsmøte var det en uformell prø-
veavstemning. Man ønsket å få greie på hva flertallet av 
medlemmene mente. Avstemningen ble gjort skriftlig, der 
men krysset over JA eller NEI. Spørsmålet var: “Skal vi 
selge feriehjemmet?”. 48 personer deltok i prøve-avstem-
ningen: Nei = 28 stemmer,  Ja = 18 stemmer,  Blank = 2 
stemmer.)

Pkt.10 (korrigert pga feiltrykk som ga 2 pkt pkt 9): Barn, 
ungdom, kultur, arrangement:

Arne Nesse viste til at døvesenteret i fjor hadde en ansatt 
kulturmedarbeider, som sluttet. Han lurte på om døvesen-
teret fortsatt mottok kulturtilskudd fra kommunen. Helge 
Herland svarte at da han var daglig leder i døvesenteret, 
fikk han kommunens forståelse av at døvesenteret kunne 
anvende disse kulturmidlene etter beste evne, og ikke ”låse” 
de til noen stilling.

Pkt. 18: Budstikken: Møtelederen synes bladet kanskje 
var for tynt. Bladet er flott og han ønsket flere sider. På 
hans oppfordring applauderte årsmøtet for redaktørens 
innsats med bladet.

Pkt. 19: Hjemmeside: Styreleder Toralf Ringsø ville vite 
hvor mange som fulgte med på hjemmesiden vår. (Ved 
håndsopprekking i salen så det ut som om de aller fleste 
fulgte med.) Toralf sa ellers at det ble sagt at Bergen Dø-
vesenters hjemmeside er nordens beste, og sammen med 
han applauderte årsmøtet for arbeidet med hjemmesiden 
som administrasjonen har gjort.

Referat fra årsmøte i Bergen Døvesenter 12. mars 2005
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Pkt. 20: Norges Døveforbund: Kurt Oksnes etterlyste dø-
veforbundets innsats i forbindelse med kriser på Bjørkåsen 
skole. Han mente at NDF gjorde ingen ting. Ann Liss Opdal 
savnet tydeliggjøring av hva NDF ville med døveskolene. 
Helge Herland mente at Kurt var feilinformert, for NDF har 
kjempet for døveskolene. Rune Anda, som sitter i VKS Bru-
kerråd, sa at man måtte være realistiske og følge med i det 
som skjer i samfunnet. Han opplyste at NDF har hatt møte 
med døve representanter fra de ulike brukerrådene i Norge 
for å diskutere felles mål mht døveskolenes framtid.

Pkt. 21: Representasjon: Matthias Runarsson savnet 
referat fra de forskjellige møtene som våre representanter 
har deltatt i.

Pkt. 24: Rådgivningskontor for hørselshemmede og døv-
blinde i Bergen: Årsmøtet gav arbeidsgruppen applaus for 
innsatsen som førte til at kommunen skal opprette kon-
toret.

Pkt. 25: Døvetolkutdanning i Bergen: Møtelederen syntes 
det var fint at Bergen Døvesenter støtter tolkestudentene 
med å invitere dem og ellers følge opp for å gi dem bedre 
muligheter til å praktisere tegnspråk hvis de ønsker. 

Pkt. 27: Konklusjon: Anne Folland savnet noe i årsmel-
dingen om at tilstanden på feriehjemmet har forverret seg, 
at eiendommen forfaller. Noen i salen ba møtelederen vise 
til at det sto litt om det under 3. avsnitt i konklusjonen, bl.a. 
at man måtte ta i betraktning ”…. oppussing/ vedlikehold, 
osv.” på feriehjemmet i tilfelle døvesenteret ønsket å be-
holde feriehjemmet.

Deretter ble årsmeldingen godkjent med ovennevnte be-
merkninger. (Kl. 11:48)

6. Regnskap for 2004
Skriftlig revisjonsberetning fra statsautorisert revisor Kjell 
Zahl – side 23 i årsmeldingen - fortalte at regnskapene var 
funnet i orden. Styrelederen leste ellers opp beretning fra 
bilagsrevisor Hans Erik Tofte, som opplyste at alle bilagene 
var funnet i orden.

Inntekter: Ingen bemerkninger.
Utgifter: Jon Olafsson spurte om bilgodtgjørelser, og 

fikk svar av daglig leder at det ble brukt i forbindelse med 
å handle inn varer for døvesenteret og andre reiser. Anne 
Folland påpekte at det har vært mange turer til feriehjem-
met uten kjøregodtgjørelser..

Deretter ble Bergen Døvesenters regnskap for 2004 og 
balansekonto pr. 31.12.2004 godkjent.

Så var det halv times pause fra kl. 12:02.

Før årsmøtet fortsatte, orienterte daglig leder om arbeidet 
som ble gjort med oppfrisking av storsalen de to siste årene, 
der veldig mye ble gjort på dugnad.

Deretter fikk Thorbjørn Johan Sander ordet. Han fortalte 
at Kåre Jebsen var innom døvesenteret og leverte en slekts-
bok om Jebsen-familien (Peter Jebsen var tidligere eier og 
byggherre av Kalfarveien 79). I boken sto det blant annet 
at Signo eide døvesenteret!

Så orienterte Thorbjørn at døvesenterets styre hadde 
oppnevnt en æresmedlemskomite, som besto av Helge 
Herland, Annlaug Koppen og Thorbjørn Johan Sander. 
De skulle vurdere om det finnes noen som komiteen kunne 
tenke seg å foreslå som nye æresmedlemmer i forbindelse 
med døvesenterets 125 års jubileum. I følge vedtektene skal 
innstilling til æresmedlemskap vedtas med 2/3 flertall på 
årsmøtet. Thorbjørn sa at dette ikke har vært praktisert 
tidligere, og han foreslo at årsmøtet gav fullmakt til styret 
å vurdere utnevnelse av æresmedlemmer.

Deretter overtok møteleder Erling Jacobsen og fortsatte 
årsmøtet kl. 12:43 etter tre kvarters pause.

Møtelederen ville formelt ha godkjennelse av årsmøtet på 
det Thorbjørn Johan Sander sa, at det overlates til styret 
å utnevne æresmedlemmer hvis man finner noen verdige 
kandidater. Det ble godkjent.

Rekkefølgen av innkomne forslag var som nevnt endret 
under behandling av dagsorden, og man startet med:

8b. Innkomne forslag: Senterstyrets forslag om salg av 
feriehjemmet Risperlen
Møtelederen spurte årsmøtet om det var riktig oppfattet at 
dette forslaget ikke var lovendringsforslag, men et vanlig 
forslag. Da ingen motsa dette, gav møtelederen ordet til 
styreleder Toralf Ringsø. Han begrunnet styrets forslag 
(gjentok det som sto i forslaget). I tillegg opplyste han at 
det var kommet et bud på 2,2 millioner på feriehjemmet 
Risperlen, uten at det var kunngjort salg. 

Årsmøtet vedtok at feriehjemmet Risperlen 
skal selges
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Det var mange som hadde ordet (44 ganger), fremsatt av 
begge parter (de som var for salg og de som ikke var for 
salg).

Matthias Runarsson mente at et forslag om salg av fe-
riehjemmet kom for tidlig, at man burde bruke mer tid for 
å tenke seg om, eventuelt for å finne andre løsninger. Han 
følte for egen del at tiden ikke var moden ennå. På dette 
punktet fikk han ikke støtte av andre som hadde ordet. 

Anne Folland hadde ordet flere ganger, og argumenterte 
sterkt for at feriehjemmet ikke skulle selges, og at man 
måtte se seg om etter andre løsninger. Hun mente at det 
måtte være mulig å imøtekomme brannkravene og vedlike-
holdsbehovet til en lavere pris enn det som var framkommet 
i tilstandsrapportene. Hun mente at styret burde jobbet mer 
for å skaffe penger til vedlikehold av feriehjemmet.

Jon Olafssom hadde også ordet flere ganger, og mente at 
dugnad måtte være tilstrekkelig, og at mye av brannkravene 
og vedlikeholdet var unødvendige, og kunne omgås. Han 
etterlyste økonomiske bidrag via kontingenten, som han 
mente var blitt borte.

Marta Sander sa at det har vært avstemning tidligere, og 
at medlemmene hadde sagt nei til salg av feriehjemmet. 
Hun mente at man burde ha respektert dette. 

Møteleder forlangte klargjøring i hva slags avstemning 
det hadde vært, da det var ulike meninger om dette, og 
også hvor mange ganger det var gjennomført avstemninger. 
Toralf Ringsø bemerket at den avstemning det var snakk 
om, bare var en prøveavstemning. Daglig leder Rune Anda 
bekreftet også at det var en prøveavstemning på et medlems-
møte 1. april 2004 der 28 stemte for å beholde feriehjemmet 
mens 18 stemte for salg. Rune føyde til at medlemsmøte 
ikke var vedtaksdyktig, og at det bare var stemt en eneste 
gang over salg. Andre avstemninger hadde ikke behandlet 
salg, bare utsettelsesforlsag og lignende. 

Styreleder Toralf Ringsø ga uttrykk for at hvis årsmøtet 
skulle bestemme seg for å beholde feriehjemmet, noe han 
ville respektere, så ønsket han ikke å være med videre. 

Dette førte til kraftige reaksjoner blant flere, idet de mente 
at dette var en utilbørlig trussel mot årsmøtet. Herland og 
Våge mente derimot at dette måtte årsmøtet vite, da dette 
hadde betydning for den videre drift av foreningen, samt 
valgene på årsmøtet. Styremedlemmer sto fritt i å fortsette 
på grunnlag av de vedtak årsmøtet kom fram til. 

Etter denne noe opphetede avslutningen på debatten mante 
møteleder nok en gang til ro og gjensidig respekt, og etter 
nesten 80 minutters diskusjon, var det tid for avstemning. 

Møtelederen opplyste at det normalt ikke skulle være skrift-
lig avstemning i en sak som denne. Men han mente at denne 
saken var av en slik art at det var nødvendig med skriftlig 
avstemning, noe andre hadde bedt ham om å vurdere i 
pausen. Han fikk støtte av årsmøtet.

Et tellekorps ble oppnevnt: Øystein Ådnanes, Rita Lone 
Borlaug og Hans Erik Tofte.

Resultatet av avstemningen: Skal feriehjemmet selges?  
56 avla stemme – samtlige som var tilstede under avstem-
ningen.

Skal feriehjemmet selges?
     31 = JA
     23 = NEI
       2 = BLANK

Dermed ble det bestemt at Bergen Døvesenter skal selge 
feriehjemmet Risperlen.

Midlene fra salg av feriehjemmet skal plasseres på høy-
rentekonto hos døvesenterets hovedbankforbindelse inntil 
årsmøtet vedtar noe annet.

Thorbjørn Johan Sander sa at mange har hatt mye utgifter i 
forbindelse med dugnadsarbeid på feriehjemmet Risperlen. 
Han ba styret vurdere om de skulle få godtgjørelse. 

7. Innkomne lovforslag: Anne Forlands forslag om eget 
feriehjemsstyre
Forslaget ble ikke tatt opp til behandling idet årsmøtet 
nettopp hadde vedtatt å selge feriehjemmet.

8a. Innkomne forslag: Midler fra Interessefondet
Senterstyret ba om årsmøtets godkjennelse til å ta ut kr 
100.000 av Medlemmenes Interessefond til å dekke arbeidet 
med å reparere lekkasjer i huset i Kalfarveien 79.
Avstemning:  38 stemte for  -  Ingen stemte imot.

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2006
Årsmøtet vedtok at Bergen Døvesenter følger det som blir 
vedtatt på Norges Døveforbunds landsmøte.

10. Budsjett 2005
Etter at Kjetil Høgestøl kommenterte plassering av lønns-
midler i budsjettet, ble Bergen Døvesenters budsjett for 
2005, som er veiledende for styret, enstemmig godkjent.

11. Valg 
som ble ledet av valgkomiteen v/Helge Herland, Tore Bir-
keland og Sigrun Ekerhovd. Valget ble fort unnagjort. 

Styret i Bergen Døvesenter:

Leder:                    Toralf Ringsø, valgt for ett år
 
Styremedlem:       Kjetil Høgestøl, valgt for to år
Styremedlem:        Klement A. Våge, valgt for to år
 
1. varamedlem:     Sunniva Lyngtun, valgt for ett år
2. varamedlem:     Sigrun Ekerhovd, valgt for ett år
 
To styremedlemmer som har ett år igjen: 
Erling Buanes og Gunn Kristin Selstad. Sistnevnte er mid-
lertidig ansatt på kontoret, og så lenge hun er ansatt rykker 
1. varamedlem opp som fast styremedlem.
 
Revisorer:
Statsautorisert revisor:     Kjell Zahl
Bilagsrevisor:                   Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor:            Arvid Støyva
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Lovkomite:
Ingunn S. Herland, Gunnar Hansen og Thorbjørn J. San-
der.
 
Representanter til styret i Fylkeslaget:
Erling Buanes og Vibeke Flatemo

Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte:
Klement A. Våge 33 stemmer
Toralf Ringsø  32 stemmer
Sigrun Ekerhovd 26 stemmer

Vara:
1) Erling Jacobsen 20 stemmer
2) Gunn Kr. Selstad 13 stemmer
Vibeke V. Flatemo   6 stemmer
Arne Nesse    5 stemmer

Valgkomite:
Tore Birkeland., Rita Lone Borlaug og Anne Grete Magnus-
sen. Varamedlemmer:  Åge Lauritzen og Astrid Tokle.

Møteleder Erling Jacobsen takket for seg og Astrid Tokle. 
Han syntes det var vondt å måtte selge feriehjemmet Ris-
perlen. Han var sikker på at alle syntes det samme. Han ba 
om at alle står sammen om å bidra til å begrense ubehaget 
og at alle klarer å se framover på en positiv måte.

Toralf Ringsø takket for tilliten ved at medlemmene igjen 
valgte ham som styreleder. Også han ville si det samme 
som Erling nettopp sa. 

Deretter takket han og gav Ellen Østrem en rød rose for 
hennes innsats som styremedlem de to siste årene. Ellen 
takket for det og sa at det har vært to interessante år. Ringsø 
ønsket så Sigrun Ekerhovd velkommen som varamedlem i 
senterstyret. Til slutt delte Ringsø ut røde roser til møtele-
derne Erling Jacobsen og Astrid Tokle, og til Helge Herland, 
Tore Birkeland og Sigrun Ekerhovd, som ledet årets valg.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 15.06.

Referenter:

Kjetil Høgestøl  Rune Anda

Gamle klær
Jubileumskomiteen skal framføre et lite skuespill fra gamle 
dager, fra den tiden døvesenteret ble stiftet i 1880 og utover. 
Vi trenger noen gamle klær, både dame- og herreklær fra 
oldtiden. Er det noen av Budstikkens eldre lesere som har 
noe vi kan bruke?

Gamle skolebrev
Jubileumskomiteen planlegger å lage et historiehefte. 
Mange av våre eldre medlemmer har gått på døveskole. 
Vi er interessert i å låne gamle brev. Det kan være brev fra 
en døv elev som var sendt hjem til foreldrene, og omvendt. 
Det kan være brev fra døveskolen til foreldrene. Skolerute, 
timeplan, innkalling, bilder fra døveskoletiden eller hva 
som helst. Ikke bare fra døveskoletiden, men også alt an-
net original-papir der døve er nevnt. Kanskje svennebrev, 
fagbrev e.a. fra 1920, -30, -40 årene, eller tidligere? Ta 
kontakt med daglig leder hvis noen finner noe på loftet 
eller i album hjemme!

Modell av Døves Hus
5.-7. klasse på Hunstad skole skal ha et spennende prosjekt, 
som skal være ferdig til høsten. Skolene i Bergen er innbudt 
til å være med i prosjekt der de skal lage modell av bygnin-
ger i Bergen. De fleste vil kanskje tenke på Bryggen eller 
andre berømte bygninger. Men elevene på Hunstad skole 
har valgt Døves Hus som modell! Det blir spennende å se 
hvordan det vil gå! Først besøker de døvesenteret tirsdag 
5. april for å fotografere huset, og snakke med noen eldre 
på Seniortreff. Vi ønsker elevene lykke til!

Æresmedlemmer
I fjor ble det opprettet et æresmedlemskomite, bestående 
av Annlaug Koppen, Helge Herland og Thorbjørn Johan 
Sander. Styret ba dem undersøke om det blant våre med-
lemmer er noen som fortjener æresmedlemskap, som kan 
deles ut på døvesenterets 125 års jubileumsfest på Hotel 
Norge lørdag 14. mai 2005. Vi er spent på om det blir noe 
av det, og hvem som evt får den store oppmerksomheten 
på festen!

Utstilling 14.-16. mai
Det BLIR utstilling i døvesenteret. Tidligere var det menin-
gen at utstillingen blir både i storsalen og i kjellerlokalene. 
Men nå ser det ut til at alt skal stilles ut i storsalen (det blir 
jubileumskafe der lørdag, søndag og mandag). Hovedutstil-
ler blir naturligvis Bergen Lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap. Det ser også ut til at Frode og Bente Bjånesøk også 
deltar, og likeså Kurt Oksnes. Kanskje også Bente Larsen. 
I tillegg blir det en liten utstilling av "The Norwegian Deaf 
Globetrotters" v/Erling Jacobsen, Torbjørn Tokle og Rune 
Anda, som i år kan feire at det er 25 år siden de var på fire 
måneders biltur i Vest-Afrika.

Jubileumsfesten 14. mai
Har du meldt deg på til den store festen? Hvis ikke, se på 
side 2, og meld deg på innen 21. april! Den neste store 
jubileumsfesten blir vel ikke før i forbindelse med 150 
års jubileum i 2030. Blant de som kommer til festen, er 
byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit fra Bergen kommune, 
forbundsleder Hanne Kvitvær, senterleder Annelise Olsen 
(og de to rektorene på Hunstad og Bjørkåsen skole), og 
ikke minst Margot Hammer, en av våre æresmedlemmer! 
Det er flere andre kjente som deltar sammen med oss. Vi 
håper at du også blir med!

Døvestevne til høsten
Årets døvestevne vil finne sted senere enn vanlig, nemlig 
16.-18. september 2005! Det blir holdt i Sandane i Nord-
fjord (Gloppen hotell). Mer om det kommer i Budstikkens 
juni-nummer.
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Medlemsmøte torsdag 3. mars 2005 kl. 19.00-21.30
Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til med-
lemsmøtet der man skulle diskutere eventuelle forslag 
fra Bergen Døvesenter til ”Innkomne forslag” på Norges 
Døveforbunds landsmøte.

Toralf opplyste at Norges Døveforbund hadde utarbei-
det forslag til arbeidsprogram for perioden 2005-2009. 
Man begynte med å gå gjennom dette arbeidsprogram-
met først.

Kommentarer fra medlemsmøtet:
1.  Informasjon:
Diskusjon rundt punkt 1 viste at det er stort behov for.
Man ønsker også en brosjyre som forteller hvordan man 
kan nå døve via 149.
     I tillegg til brosjyre, kan viktige saker kunngjøres som 
”reklame” på TV - eller noe a la ”statens informasjonstje-
neste”
     1.22: Utvide sendetid. Jobbe for å få flere program for 
voksne i ”Tid for tegn”, bl.a. debattprogrammer a la Redak-
sjon EN. Nyheter fra døves verden kl. 17.55.
     1.23: Også mobilbilledtelefon.

3.  Utdanning og arbeidsliv
Rette teksten fra ”Alle døve og tunghørte barn…” til 
”Alle hørselshemmede barn og unge…”

Alle hørselshemmede barn, med eller uten CI, må få like 
logoped-tilbud.

Få med hva NDF vil med skolene
NDF må opprette eget skoleutvalg

4.  Bistandsarbeid:
Rette teksten ”…. Og evt Palestina”, til ”… og andre.” Få 
med noe om NDFs og Signos rolle i bistandsarbeidet.

6.  Døveidretten:
NDF skal videreføre skoleidrettsarbeidet i samarbeid med 
skolene eller andre.

Endre teksten ”skolemesterskapet” til ”vinter- og som-
merleker for skoleelever”
     
7.  Tolketjenesten:
Oppfordre lokale døveforeninger til å ha møter med tol-
ketjenesten i fylket.

Tolketjenesten/RTV må påse å informere om nye ret-
ningslinjer vedr tolketjenesten, 

for eksempel i Døves Tidsskrift.
I tillegg til at tolkestudentene læres opp i tegnspråk, er 

det også behov for både 
TSS og skrivetolk.
Alle godkjente døvetolker må evalueres en gang iblant
Arbeide for å realisere fjerntolking

9.  Kultur:
Teater Manu bidrar til å utdanne lokale instruktører i kul-
turarbeid.
     

11.Internasjonal:
11.3: Etablere kontakt i forhold til fagmiljøer rundt CI 
(også i Norge)

12.Organisasjon:
12.2: Nordisk seminarer, med tema som for eksempel: 
1) Døvesamfunnet i forandring,
2) Døveskolene i forandring, 3) Døve selv i forandring.

Så var det innkomne forslag til landsmøtet:

Forslag fra Bergen Døvesenter:

Godkjenne som døvetolk:
Det er en del tegnspråkkyndige hørende som har jobbet 
som tolk på skoler, men som nå er arbeidsledig. Disse har 
ikke utdannet seg som døvetolk, og er derfor ikke godkjent 
som sådan. 

Vi foreslår at det skal være mulig å gi dem dispensa-
sjon som godkjent døvetolk etter at de har gått gjennom 
en prøve.

RESOLUSJONS-FORSLAG
TIL SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET

Landets døve og tunghørte opplever at leger og helseper-
sonale generelt vet altfor lite om hørselshemmede. Som 
pasienter kommer vi derfor ofte opp i uheldige situasjo-
ner. Dette fører til utrygghet, og det kan også få alvorlige 
konsekvenser.

Norges Døveforbund ber derfor om at departementet tar opp 
til vurdering hva som kan gjøres for å bedre utdannelsen 
av leger og helsepersonale for øvrig med sikte på å skape 
større trygghet for døve/tunghørte pasienter.

RESOLUSJONS-FORSLAG
TIL SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET

Døve og sterkt tunghørte er mer enn andre avhengig av 
godt syn. Redusert syn fører lett til at man fungerer som 
døvblinde, uten egentlig å være det. Ofte skyldes dette at 
man ikke har fått nødvendig kontroll av synet, eventuelt 
for sent tilbud om operasjon. 

Landsmøtet i Norges Døveforbund 2005 henstiller til de-
partementet å vurdere mulighetene for at døve og sterkt 
tunghørte kan få tilbud om å bli innkalt til regelmessig 
syns-/øyekontroll. Videre henstiller vi til departementet å 
gjøre prinsippvedtak om at døve/tunghørte må prioriteres 
når det er venteliste for øyeoperasjoner.

Ref. RA

Referat fra medlemsmøte i Bergen Døvesenter 3. mars 2005
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Sosialsamvær 
- en lørdag kveld i april 
Lørdag 16. april fra kl. 19.30 skal kulturstyret arran-
gere party i kjellerstuen i døvesenteret. Aldersgrense er 
20. For nærmere opplysninger om treffet, se hjemmesiden 
www.bgds.no

Søndag 1. mai skal Bergen 
Lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap holde døvesenteret åpen! 
Det er jubileumskafè med noe godt, kaker, kaffe osv. 
fra kl. 11.00 - kl. 14.00. 

"Livet etter døden" 
Torsdag 9. juni kl. 16.00 til kl. 17.30 blir det spen-
nende middag i døvesenteret. Deretter blir det tid for 
foredrag: 

Kl. 18.30 skal Øyvind Madsen holde foredrag om 
“Livet etter døden”. 

Kom og ta deg tid til å høre på foredraget. 

Diverse opplysninger: 
Kulturstyret samarbeider med Komiteen Døvetreff om å 
arrangere pub-kveld i byen en fredag eller lørdag i måne-
den, og en kveld i døvesenteret. 

Fram til sommeren skal døvetreff arrangere to treffer i 
byn. 

Lørdag 7. mai kl. 20.00 blir det treff i Zachariasbryg-
gen. 

Lørdag 4. juni kl. 19.00 blir første treffstedet i Peppes ved 
Bryggen. Deretter blir det en tur til Zachariasbryggen. 

Til Peppes må det bestille bord. Slik at det blir nok plasser 
til bespiselige gjester, må dere melde dere på til komiteen 
Døvetreff. Påmeldingen skal sendes til Hilde Evensen, 
smsnr. 971 89 770. Påmeldingsfrist er onsdag 25. mai. 

Dersom dere lurer på noe, kan dere kontakte en av 
dem: 

Heidi Seltveit, mobilnr. 412 67 971 
E-mail: 
heidi.seltveit@hjemme.no / seltveit4@hotmail.com
Hilde Evensen, mobilnr. 971 89 770 
E-mail: hans34@msn.com
Annette Urhaug, mobilnr. 970 77 139 
E-mail: annetteurhaug@hotmail.com
Ellers er Heidi Seltveig leder for komiteen Døvetreff. 
-------------------------------------------- 

Teater Manu i Bergen igjen!
Mandag 25. april må dere ta dere tid til en teaterkveld i 
by'n! Teater Manu skal vise stykket “Menneskets syv aldre. 
Regler og dikt”. For nærmere opplysninger om hva stykket 
handler om, se www.teatermanu.no. Forestillingen blir vist 
på USF mandag 25. april kl. 19.30.

Gunn Kristin 

Kommunalt råd 
for funksjonshemmede
Daglig leder Rune Anda er medlem av Kommunalt Råd for 
funksjonshemmede, med Gunn Kristin Selstad som varamed-
lem. De har hatt møte i Bergen Rådhus 10. mars. Tilgjenge-
ligheten står høyt på rådets arbeidsprogram.

Rådet diskuterte blant annet:
* Høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet vedr. 

“Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner 
og fylkeskommuner for mennesker med funksjonsnedset-
telser, m.v.” 

* Tilgjengelighetsmelding “Universell utforming”
* Tilgjengelighet til valg og utøvelse av borgerrettigheter
* Handlingsprogram og arbeidsmåter for rådet i innevæ-

rende periode (2003-2007)
Kommunalt råd for funksjonshemmede har opprettet fire 

oppmerksomhetsgrupper, der rådsmedlemmer og varamed-
lemmer samarbeider for å følge med på kommunens inter-
nettsider. Gruppene skal se med rådets øyne på hvilke saker 
som har relevans til Kommunalt råd for funksjonshemmedes 
interesser og følge utviklingen i sakene når de er til behandling 
i byråd og bystyrekomiteene:
Komite for miljø og byutvikling (KMBY)
Einar Georg Johannessen 
Trygve Johnsen
Svein Nord Kristiansen
Ove Leganger
Wendla Jenssen
Komite for oppvekst (KOPP)
Gunn Monica Vatnelid 
Anne Torill Tutturen
Ragna B. Langlo 
Else Warberg
Gunn Kristin Selstad
Karl Johan Karlsen
Komite for helse og omsorg (KHSO)
Susanne Weiss 
Ingrid Sampson
Lisbeth Solbakken 
Frank Iversen
Tore Johnny Bråtveit
Anne Lise Byberg
Komite for finans, kultur og næring (KFKN)
Rune Anda 
Hild-Kristin Morvik
Audun Løvik 
Rune Nordtorp
Helen Aareskjold
Ole Grindvik

Bak fra venstre: ?, Liv Skreden (sekretær), Susanne Weiss, Einar 

Georg Johannessen (leder), Svein Nord Kristiansen og Anne Lise 

Byberg. Foran fra venstre: Ole Grindvik, Hild-Kristin Morvik (byråd 

for finans, kultur og næring), Ingrid Sampson (byråd for helse og 

omsorg) og Trygve Johnsen (byråd for miljø og byutvikling). Foto: 

Rune Anda.



14

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

15

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

Takk for blomster og omtanke ved vår kjære mor, Edith 
Marie Haalands bortgang.

Kjell Erik Haaland m/fam.
Roy Haaland.

En varm takk for all vennlig deltakelse i vår sorg.
Hilsen Madela, Bodil og Tore-Gotleiv.

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

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

Kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin.

65 år
Bjørg Alisøy fyller 75 år den 9. april. Hun er bortreist 
på dagen.

65 år
Madela Kalnes (f. Hamre), 5938 Sæbøvågen, blir 65 
år 24. april.

65 år
Liv Johansen (f. Moldekleiv), 5918 Frekhaug, blir 65 
år 26. april.

65 år
Jan Thomsen, 5172 Loddefjord, blir 65 år 5. mai.

50 år
Lars Hana, døveprest i Bergen, blir 50 år 29. april.

Personalia

Døves menighet 
starter besøkstjeneste
Diakoniutvalget har lenge øsnket å starte en besøkstjeneste. 
Første skritt ble tatt i februar da døvediakon Randi Andre-
sen kom til Bergen og arrangerte kurs i besøkstjeneste. 
Nå starter vi opp med at besøkere fra menigheten går på 
besøk.

Alle som ønsker å snakke med et medmenneske kan få 
besøk. Det er alltid den som får besøk som bestemmer hva 
dere skal snakke om. De som besøker har taushetsplikt, så 
ingen andre får vite noe om samtalen. Første besøk skjer 
sammen med en representant for menigheten, og vi gjør en 
avtale for hvordan besøkene skal foregå, f.eks. hvor ofte.
Ønsker du å få besøk? Eller kanskje du ønsker å bli be-
søksvenn? Eller har du spørsmål? Kontakt døves menighet 
i Bergen!

Lars Hana.

DØDSFALL

EIVIND KALNES
Eivind Kalnes døde 9. mars. Han var født 10. 
desember 1927 i Alverstraumen og var sterkt tunghørt, 
men gikk på skolen på hjemstedet. Senere kom han til 
Alm skole, og der fikk han kontakt med døvemiljøet. 
I mange år arbeidet han som mekaniker, og sammen 
med Madela fikk han seg et hjem på det området 
hvor han hadde vokst opp, på Kalnes i Sæbøvågen. 
– Gravferden foregikk fra Sæbø kirke 17. mars.

EDITH HAALAND
Edith Marie Haaland (f. Ravnanger) døde 12. mars. 
Hun var født i Bergen 18. april 1925 og skulle altså 
fylt 80 år nå i april. Edith var sterkt tunghørt, men 
lærte munnavlesning og gikk i normalskolen. Hun 
kom først i tunghørtforeningen, men også tidlig i 
døveforeningen. Der var både hun og hennes mann 
Kjell aktive i idrettsklubben. Edith var bl.a. leder 
i dameavdelingen der. Senere ble hun mer aktiv i 
døveforeningen, hvor hun ble respektert som en sterk 
kvinne. Hun satt en tid i døveforeningens styre. Hun 
satt i styret for Døves Trykkeri. Sist var hun aktiv i 
pensjonistgruppen, hvorav leder der i flere år. De siste 
årene var hun sterkt plaget av sykdom, og hun flyttet 
inn på Konows senter. Hun ble enke for tre år siden. 
– Bisettelsen fant sted fra døvekirken 18. mars.

Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Ungdomsparty 
i diskoteket 
torsdag 17. februar 2005 kl. 18.00-22.00. Arr.: Bergen 
Døvesenter og ungdommer fra Hunstad skole. Adgang for 
7.-10. klasse (det var forbudt for voksne). 

Bergen Døvesenter ønsker å satse på ungdommer og fikk 
god hjelp til å arrangere ungdomsparty av ungdommene 
i 10. klasse. Klasseforstanden Klement Våge var også 
behjelpelig.

Gunn Kristin
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Aprilsspøk på døvesenterets 
hjemmeside 1. april 2005:

Kronprinsen kommer!
KRISTI HIMMELFARTSDAG 
- TORSDAG 5. MAI 2005 - 
KL. 12.00 !

Kronprins Haakon Magnus
ønsker å besøke 
“Kongerommet” i Døves Hus

I forbindelse med at Kong Haakon åpnet Bergens-
banen 27. november 1909, bodde Kongen i det 
som vi har kalt “kongerommet” i Døves Hus. Det 
vil Norges Kronprins gjerne se. Det er ikke avgjort om 
også kronprinsesse Mette-Marit blir med. Kronprins 
Haakon skal, som vanlig når han er på besøk i Bergen, 
bo på Gamlehaugen.

Det rommet som Kronprinsen vil besøke (og som 
oldefar Kong Haakon VII overnattet i), har siden 1985 
fungert som styrerom både for døvesenterets styre og 
andre, og har på en måte vært sett på som et “hellig 
sted”. Der - på den ene veggen - henger også portrett 
av alle tidligere ledere av døvesenteret siden 1880, og 
av æresmedlemmer på den andre veggen (se bildene 
under).

Torsdag 5. mai kl. 12.00 (Kristin Himmelfartsdag) 
kommer som sagt Kronprins Haakon Magnus til Dø-
vesenteret. Og når det kommer noen fra Slottet, er 
det naturlig at representanter fra Bergen kommune er 
med. Ordfører Herman Friele vil guide Kronprinsen. Og 
sammen med ordføreren kommer også hele byrådet, 
som består av Monica Mæland, Trude Drevland, Hans-
Carl Tveit, Lisbeth Iversen og Henning Warloe! 

Hans-Carl Tveit har vært i døvesenteret flere ganger, 
og han tror at Kronprinsen blir imponert over døvesen-
teret, for det er også andre lokaler han ikke vil unngå å 
studere. Døvehistorisk Museum blir også besøkt, har 
vi avtalt. Thorbjørn Johan Sander skal fortelle en kort 

Bilde av Kong Haakon VII henger på veggen i 
Kongerommet/styrerommet, bak møteleder-plassen. 
Til høyre: Statue av skipsreder Peter Jebsen, som byg-
get huset (i dag døvesenteret) i 1869, og som inviterte 
Kong Haakon VII til seg i forbindelse med åpning av 
Bergensbanen i 1909.

Da kong Haakon åpnet Bergensbanen i 1909 kalte 
han den “vårt slektsledds storverk”. Landets to stør-
ste byer og landsdelene var knyttet sammen med en 
jernbane som mange mente det ville være umulig å 
bygge og drive. Bergensbanen kostet et helt statsbud-
sjett og er fortsatt inne på listen over verdens mest 
kjente turistbaner.

historie om selve huset, som han har studert i påsken 
(det var et merkelig sammentreff, han studerte Jeb-
sen-slekten husets historie pga Jebsen-bystene som 
vi har i huset).

Det blir enkel servering i storsalen etterpå.
På grunn av dette store besøket - og sikkerhets-

folk som følger med - har vi fått tillatelse til å ta imot 
påmeldinger fra de som ønsker å være tilstede og 
hilse på Kronprinsen. Vi kan maksimalt notere 50 
påmeldinger, inkludert de 7 i senterstyret. Og vi 
noterer kun medlemmer. Ønsker du å være til stede, 
kan du sende e-post til kontoret: post@bgds.no. 
Her gjelder prinsippet “først til mølla”! Så da må 
du skynde deg! (Antall påmeldt nå: 24)

- Dette blir en stor dag for oss, og spesielt hyggelig å 
få besøk fra Slottet nå som Bergen Døvesenter er 125 
år i år, og i mai til og med! sier styreleder Toralf Ringsø.  
(Det er mulig at Kulturstyret skal lage et lite skuespill 
fra åpning av Bergensbanen i 1909.)

Kong Haakon VII. Kong Haakon VII 
på veggen i kongerommet.

Styrerommet ("Kongerommet") i 2. etasje i Døvesenteret.

(Mange trodde på spøken. En politiker sendte e-post til oss 
og skrev: "For en fantastisk nyhet! Nå ser det ut som om 
Bergen Døvesenter "surfer" på en stor og fremgangsrik 
bølge!")
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medlemmer av Bergen Døvesenter. 
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Neste nummer kommer ut 9. mai.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE
April
01. on: Dramagruppen kl. 18-20.
07. to:  Middag kl. 16.00 - 17.30.
07. to:  Foredrag Kl. 18.30. Torill Solbø 

Zahl skal holde foredrag om 
“Hørende barn av døve foreldre 
- en ressurs i samfunnet?”. 
Forelesning blir på tegnspråk 
- uten stemmetolk.

10. sø: Menighetskveld kl. 18
11. ma: Generalforsamling på 

Designtrykkeriet AS kl. 14.
12. ti:  Historielaget har møte kl. 12.
12. ti:  Senterstyret har møte kl. 16.
13. on: Samarbeidsforum kl. 18.30.
13. on: Tegnspråkkafe på ERA 

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

et Landsungdomsråd for 
Døvekirkene i Bergen.

16. lø:  Kulturstyret innbyr til kosekveld 
i kjellerstuene kl. 19

17. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 
11 v/Tom S. Tomren

19. ti:  Seniortreff kl. 11-14
25. ma kl. 19.30 på USF: Teater Manu 

viser "Menneskets syv aldre.”
26. ti:  Døvblittgr. har styremøte kl 18
27. on: Tegnspråkkafe på ERA 

Xhibition kl. 19.
29. fr:  Døvblittgruppen har sosialt 

samvær i kjellerstuen
Mai
01. sø: 1. mai arr. - Jubileumskafé fra 

kl. 11.00 - kl. 14.00. Arrangeres 
av Bergen Lokallag av Norsk 
Døvehistorisk Selskap

03. ti:  Seniortreff kl. 11-14
07. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 

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

11 v/Tom S. Tomren
10. ti:  Historielaget har møte kl. 12.
10. ti:  Senterstyret har møte kl. 16.
12. to: Medlemsmøte kl. 18.30: 

Årsmelding, regnskap, 
innkomne forslag til NDFs 
landsmøte.

JUBILEUMSPROGRAM I MAI:

Lørdag 14. mai 2005 (Pinseaften)
10.00:  Utstilling i storsalen
10.00: Jubileumskafe i døvesenteret. 

Arr. Kulturstyret
11.00: Bowlingdag for små og store 

med Bergen Døves Idrettsklubb
12.00: Mottakelse i Bergen Døvesenter
14.30: Jubileumskafeen stenger.
14.30: 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 både i storsalen 
19.00:  Jubileumskafeen stenger.
19.00:  Utstillingen stenger.
Mandag 16. mai 2005 (2. pinsedag)
12.00:  Friluftsgudstjeneste på Krist-

kirketomten. Lars Hana.
12.00:  Jubileumskafe i døvesenteret. 

Arr. Kulturstyret
12.00:  Utstilling både i storsalen og 

i kjellerstuene. Det blir også 
tid til å diskutere og forberede 
morgendagens 17. mai prosesjon.

HUSK
å melde adresseforandring!

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!

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.
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 (NDFs 87 års dag)
18.00: Jubileumskafe i døvesenteret. 
18.00: Filmrevy med tilbakeblikk.
21.00: Jubileumskafeen stenger.
Torsdag 19. mai (Avreisedagen)
13.00:  Vi møtes på Skoltegrunnskaien. 

Båten går kl. 14.00.
(Se eget landsmøteprogram for 

dagene 19. til 23. mai 2005)
Mandag 30. mai 2005 (stiftelsesdagen)
17.00: Tilbakeblikk v/en representant 

fra Bergen Lokallag av NDHS. 
Markeres med bløtkaker osv.

17.00: Jubileumskafe i døvesenteret 

Med forbehold om endringer i 
programmet.

Senterstyret 
2005-06: Bak fra 
venstre: Rune 
Anda (daglig leder), 
Kjetil Høgestøl 
(nestleder), Sigrun 
Ekerhovd (2. 
varamedlem og 
kulturleder) og 
Klement Våge, 
styremedlem. Foran 
fra venstre: Sun-
niva Lyngtun (1. 
varamedlem), Toralf 
Ringsø (styreleder) 
og Erling Buanes 
(eiendomsleder). 
(Foto 15.03.2005: 
Ellen Østrem)
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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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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

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
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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 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
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Foto: Rune

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
torsdag 26. mai kl. 19.00
Salgsprosessen av feriehjemmet Risperlen utsatt 
inntil videre. 

Bergen Døvesenter har nettopp mottatt kr 200.000 fra 
Riebers legat i forbindelse med brannforebyggende tiltak 
på feriehjemmet. 

Styret ønsker medlemmenes mening, og innkaller derfor til 
ekstraordinært årsmøte torsdag 26. mai 2005 kl. 19.00. 

STYRET (etter ekstraordinært styremøte 2. mai 2005) 

EKSTR
A!

Fra Bergen Døvesenters vedtekter:

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller når minst 10 medlemmer 
skriftlig framsetter krav om det. Det innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de 
saker som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtekts-endringer eller omgjøres 
årsmøtevedtak på disse møtene.
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SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM BERGEN DØVESENTER

 OG FJORD LINE AS 
(HERETTER KALT FL)

Bakgrunn

Det er i dag inngått avtale mellom BERGEN DØVESENTER og Fjord Line AS (FL), basert på et 
lojalitetsskapende fordelsprogram.

BERGEN DØVESENTER har som mål å skape og ivareta et godt velferdstilbud for sine medlemmer. 
FL er i denne sammenheng en viktig bidragsyter for økt velferd blant bedriftens medlemmer.

Reisetilbudene gjelder

Samtlige medlemmer i BERGEN DØVESENTER med ektefeller/samboere og barn under 20 år 
innrømmes rabatt og andre prisfordeler på transport reiser og Cruise (rundtur t/r på samme 
seiling) på strekningene Bergen/Haugesund/Stavanger – Newcastle og Bergen/Haugesund/
Egersund – Hanstholm.

4 ganger pr. år vil BERGEN DØVESENTER motta spesialtilbud på reiseopplevelser. Disse tilbudene 
vil ha en spesialpris som er betydelig lavere enn generell listepris.
Egne turkoder vil bli opprettet for spesialtilbud.
Spesialtilbudene distribueres internt i henhold til kontraktfestet markedsføring i bedriften – ref. 
punktet markedsføring av reisetilbud.

Pensjonistvelferd 
 
Medlemmer i BERGEN DØVESENTER som går av med alderspensjon i avtaleperioden, kan få fri 
innmelding i FL`s Ambassadørklubb. I tillegg vil de motta et gavekort på et midtuke-cruise for 2 
personer, til Danmark eller England.

BERGEN DØVESENTER har ansvar for at FL mottar korrekt navn og adresse på interesserte 
pensjonister.
Navn og adresse sendes til FL salgsavdeling v/salgssekretær.

Bestilling

Billettbestilling kan kun foretas på tlf. nr. 815 33 500.

Kundenavn og eventuell turkode må alltid oppgis ved bestilling. Begrenset plass på utvalgte 
seilinger. Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft på allerede bestilte reiser.

Bergen Døvesenter har inngått samarbeidsavtale med FjordLine. Lommeguide kan fåes på kontoret.
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Markedsføring av reisetilbud

BERGEN DØVESENTER har som kontraktfestet oppgave å kommunisere alle reisefordeler gitt fra 
FL til sine medlemmer.
Dette kan gjøres ved tilgang til reisetilbud på intranett og/eller e-post. Bedriften skal også stille 
ledig plass til egnet oppslagstavle for spesialtilbud fra FL. Tavlen leveres ferdig til bruk fra FL.
Relevant brosjyremateriell gjøres tilgjengelig på strategiske steder. 
FL kan en gang pr. år avholde reiselivsdag i bedriften, dersom dette er et ønske.

Generelle vilkår for avtale om samarbeid mellom BERGEN DØVESENTER og Fjord Line 
AS

BERGEN DØVESENTER skal vederlagsfritt besørge markedsføring av FL. BERGEN DØVESENTER 
har i denne forbindelse rett til å benytte seg av FL sitt navn, logo, presentasjonsmateriell etc.
Avtalen starter ved denne avtalens underskrivelse og varer fram til og med utløpet av påfølgende 
år. Avtalen forlenges automatisk med 12 måneder om gangen, dersom FL ikke sier opp avtalen 
innen 30 dager før utløpet av den enkelte avtaleperiode. Priser og rabatter vil bli gjenstand for 
endring pr. 31.12 hvert år.

Partene har rett til å si opp denne avtalen dersom en av partene misligholder en eller flere av 
sine avtalemessige forpliktelser. En hevning etter denne bestemmelse vil få virkning fra 1 måned 
etter at BERGEN DØVESENTER har fremsatt hevningen. Partene plikter å fremme hverandre på en 
positiv måte.

Det er en målsetning at representanter fra BERGEN DØVESENTER og FL minimum en gang årlig i 
felles møte evaluerer samarbeidsavtalen.

FL er innforstått med at samarbeidsavtalen ikke kan annulleres etter at FL er innført i BERGEN 
DØVESENTER sine medlemspublikasjoner.

Rettighetene i denne avtalen kan til enhver tid overføres andre selskaper tilhørende BERGEN 
DØVESENTER.

Bergen 06.05.2005

Fjord Line AS       BERGEN DØVESENTER

------------------      ------------------
Salgsleder       Rune Anda, daglig leder
Anders Arntsen

Bergen Døvesenter har inngått samarbeidsavtale med FjordLine. Lommeguide kan fåes på kontoret.



SAMARBEIDSAVTALE 
RABATTER 2005

DANMARK
SESONG: CRUISE LANGWEEKEND

HOTELLFERIE
BILPAKKER

Bergen/Haugesund
BILPAKKER

Egersund
Jan.–jun. 
Aug.–des.

Rabatt pr. pers.
100.-

Rabatt pr. pers.
200.-

Rabatt pr. pakke
500.-

Rabatt pr. pakke
300.-

Juli * 100.- 200.- 300.- 200.-
Produkt Rundtur 2 netter på hotel Personbil + 5 pers Personbil + 5 pers

* Midtukeseilinger

SESONG: UTVALGTE FERIESENTER 
Jan.-jun.
Aug.-des.

Rabatt pr. pakke
200.-

 

ENGLAND
SESONG: CRUISE SOMMERCRUISE BILPAKKER HOTELLFERIE
Jan.-mai.
Sep.-des.

Rabatt pr. pers.
200.-

Rabatt pr. pers. Rabatt pr. pakke
500.-

Rabatt pr. pers.
200.-

Juli - - 500.- -
18.05.-08.09. - 100.- 500.- 200.-
Produkt Rundtur Rundtur inkludert

Frokost- og 
middagsbuffet

Personbil + 5 pers 2-4 netter på
hotell

RABATTENE GJELDER PÅ ALLE TIL ENHVER TID TILGJENGELIGE PRISER.

Rabatten gjelder ikke på restplassannonser, webtilbud på Fjord Lines Intrernettsider, eller på 
spesielle temacruise. Disse prisene er i utgangspunktet sterkt redusert.

For seilingsplan og reisebestemmelser, se
www.Fjordline.com

Bookingtelefon 815 33 500 

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

http://www.Fjordline.com
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Det har vært spennende dager i mai, med jubileumsprogram i fl ere dager + landsmøte. På selve stiftelsesdagen fi kk man 
gratis bløtkake med jubileumslogo i storsalen. Vi fulgte også med i "Tid for tegn" (NRK1) på storskjerm i storsalen samme 

kveld. Programmet var viet Bergen Døvesenter og dets historie.

Jubileums-"fotoalbum"
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Mottakelsen lørdag 14. mai kl. 12

"Bergen Døve-forening gratuleres fra Hedmark Døve-forening". Karin Skåle har laget tegningen, som presenterer øverst 
fra venstre: Jenny Stensby, Arne Olsen, Tordis Olsen, Geir Otto Brorstad, - og nederst fra venstre: Reidar Larsen, Berthe 
Vangen, Erling Skriden og Karin Skåle.

Kopi av tegning (akvarell), laget av Gøste Rougnø, som ble overrakt Tonje 
Henriksen, leder av NRKs Tegnspråkkanal (bildet under).

Rektor Jan-Helge Støve overrakte en gave med inskripsjon: "Bergen Døve-
senter 125 år - 2005. Hilsen fra Bjørkåsen videregående skole."

Tolketjenesten/Hjelpemiddelsentralen, representert ved Kjersti Ørnhaug, 
hilste og overrakte et Hetlandsbilde fra Bryggen i Bergen.



2

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Mottakelsen lørdag 14. mai kl. 12

Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til mottakelsen i døvesenteret. 
Han fortalte at det har skjedd mye i de 125 årene døvesenteret har ek-
sistert. Blant de gode resultatene nevnte han tegnspråk-kanalen på NRK. 
Avdelingsleder for tegnspråkkanalen var invitert til mottakelsen for å ta 
imot honnør og en gave, som også Norges Døveforbund og Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede sluttet opp om (se bilder på side 2). Deret-
ter tok styremedlem Klement Våge over som leder for mottakelsen.

Tony Machin hilste og gratulerte fra ASVO Bergen. Gaven besto av en 
DVD/VHS spiller/opptaker. 

Rune Eng, leder i Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, talte i gode 
ordelag om samarbeidet med døvesenteret og overrakte en pengegave 
på kr 5.000 som skal være øremerket til barn og ungdom.

Våre gode naboer i "døvelandet" på Kalfaret, Døves Menighet og Konows 
senter overrakte en gave: takke, en slags stor stekepanne. Fra venstre: Guri 
Kaland Sværen, Norunn Kalvenes og Tone Gerdts.

Toralf Ringsø og Hans-Carl Tveit med gavebildene fra kommunen, her 
også fotografert av Bergens Tidende (t.v.).

Før Thorbjørn J. Sanders historisk tilbakeblikk, var det halv times pause 
med canapèer, samt frukt fra ASVO.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Jubileumsmiddag på Hotel Norge lørdag 14. mai kl. 18

Kristin Fuglås Våge var festens toastmaster.

Senterleder Annelise Olsen fra Vestlandet kompetansesenter. I tillegg til 
fatet inni pakken på bildet, fortalte hun at det lå en gave og ventet på oss, 
en stor prisme lysekrone som tidligere tilhørte presteboligen.

Skuespill: Birgit Crone Leinebø og Gunn Kristin Selstad.

Skuespill:  Toralf Ringsø og Rune Anda.

Sverre Johansen, Gunn Kr. Selstad, Birgit Cr. Leinebø og Kristin F. Våge.

Nye æresmedlemmer: Arne Nesse og Erling Buanes.

Før middagen kom, presenterte døvesenteret et ca 25 
minutters skuespill fra stiftelsen og fram til i dag.

Polonese - en tradisjon på slike jubileumsfester.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Bowling 14.-16/5, utstilling 14/5 og historisk vandring 15/5

Mens noen av foreldrene var på mottakelsen i døvesenteret, boltret un-
gene seg med bowling sammen med Døves Idrettsklubb (som i oktober 
i år fyller 100 år!)

Tekst, bilder, utstyr fra "The Norwegian Deaf Globetrotter's" 4 måneders 
rundreise med bil i Vest-Afrika for 25 år siden: Erling Jacobsen, Torbjørn 
Tokle og Rune Anda.

Jubileumsutstilling v/Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap.

Tegninger o.a. fra Olaf Olsens tid på døveskolen i Trondheim i 20-årene, 
utlånt av Britt E. Skogstrand og Evelyn Haugsvær.

Bente og Frode Bjånesøy var også med og stilte ut. Her ser vi Bente i 
samtale med Lone Holm Hansen.

Bildet er tatt like før den historiske vandringen, med første stopp ved den 
tidligere døvekirken like ved jernbanestasjonen, ledet av Th. J. Sander.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Friluftsgudstj., 17. mai frokost, 17. mai prosesjon

Med styreleder Toralf Ringsø i spissen gikk vi i hovedprosesjonen fra 
Torgalmenningen, og endte på Festplassen en time senere.

Etter Guri fulgte noen plakater med ulike ord. Poenget var å vise tegn for 
disse ordene. En slags tegnspråkkurs langs 17. mai-ruten.

Bildet av Arvid som viste tegnet "heia" (Brann) kom både i avisen og på 
både BT og BAs web-sider.

17. mai-frokost i døvekirken etter flaggheising kl. 08.

Fra friluftsgudstjenesten i Kristkirketomten (bak Rosenkrantztårnet). Her 
ser vi døveprest Lars Hana og Arvid Støyva.

Døves Idrettsklubb var med. Her ser vi Dag Hafstad og Johannes Lutro.

Andakt v/Lars Hana i døvekirken kl. 09

Publikum fulgte oppfordringen fra døvepresten i forbindelse med "5 
tegns bønnen".
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Kafé, lek og underholdning i døvesenteret 17. mai

Det var en hektisk dag for tolkestudentene i døvesenteret 17. mai! De 
sto for serveringen, og inntektene gikk til delvis dekning av deres reise til 
England i forbindelse med landsmøtet.

Gøy å hoppe i hoppeteltet. Det var første gang vi leide et hoppetelt.

Mange foreldre fra Hordaland foreldrelag for hørselshemmede fant også 
veien til døvesenteret 17. mai mellom kl. 12 og 15.

Maj-Lis Marman fra Oslo.

Thorbjørn Johan Sander holdt 17. mai-tale.

Kulturstyret sto for lek og moro for små (og store?) ute. Den dagen var 
parkeringsplassen stengt for biler.

Trangt om plassen i døvesenteret. Det var folk i storsalen, i hallen, på 
kjøkkenet og ute på parkeringsplassen.

Tidligere mangeårig medlem i Bergen Døvesenter, bergenseren Gotthard 
Langeland (som flyttet til Trondheim for lenge siden), fylte 60 år på selve 
nasjonaldagen. Oppmerksomhet og blomster!
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Landsmøteforhandlinger 20.-23. mai 2005

73

Landsmøte ombord i FjordLines Englandsbåt "MS Jupiter".

Landsmøte på Holiday Inn Newcastle Hotel.

Både på hotellet og på båten (bildet) kunne turister følge med i forhand-
lingene på storskjerm, i samme lokale.

Ved hotellet i Newcastle, som lå ca 5 minutters gange fra handlegate.

Anne Vikkelsø fra Danmark holdt foredrag på hotellet i Newcastle. Det 
handlet om hennes egne erfaringer med å involvere seg i organisasjons-
arbeid, hva har hun og andre fått ut av dette.

Tolkestudent Robert Osdal som skrivetolk på båten fredag 20. mai.

Representanter fra Palestina (1 mann og 3 kvinner) var med under hele 
landsmøtet, sammen med 2 norske tolker og med Knut Rune Saltnes fra 
Signo som reiseleder. Toralf Ringsø har vært 15 ganger i Palestina og er 
glad for at palestinerne fikk med seg opplevelser fra dagene i Norge.

Forbundsstyret 2005-2007, fra venstre: Sissel Gjøen, Kjetil Høgestøl, Hedvig 
Sinnes, Bjørn A. Kristiansen, Gunnar Hansen, Gunn Kristin Selstad, Tom 
Harald Dahl, Hanne Kvitvær og Cathrine Stensrud.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Landsmøtemiddag + diverse

Edvard Rundhaug var toastmaster under landsmøtemiddagen i Newcastle 
lørdag 21. mai, forøvrig en oppgave han fikk bare noen få timer i forveien. 
Han gjennomførte det på en glimrende måte!

Runar (t.h.) passet på at alt lå til rette for landsmøtet og at alle skulle 
trives. Han har gjort en glimrende jobb! Og på vei ut fra Bergen klarte 
han å få ombord fra Stavanger 2 lyskastere til konferanselokalet. 

Arrangementskomiteen (jubileumskomiteen), fra venstre: Toralf Ringsø, 
Gunn Kristin Selstad, Edvard Rundhaug, Rune Anda og Ingeborg Skaten.

Bildet er fra en av ulike uteprogram i Newcastle. Utstilling og gratis vin i 
en gammel kirke. Fredag 20. mai var det pub-tur sammen med døve fra 
Newcastle. Søndag 22. mai var det døveandakt i en kirke sammen med 
døveprest Lars Hana.

Den unge kapteinen ønsket velkommen ombord og håpet på en fin tur. 
Han fortalte også om sikkerhetsrutinene på båten. Til venstre: Døvetolk 
Heidi Otterå fra Tolketjenesten i Hordaland.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Nye æresmedlemmer 2005

ARNE NESSE

Begynte som 1. varamann til hovedstyret 
i 1981, 1990 
nestleder, 
1991-1992 
leder, 1993 
styremedlem, 
1994 nestleder, 
1995-2001 
leder/nestleder.
Til sammen 
15 år i styret, 
hvorav de fles-
te årene som 
leder/nestleder.
Mange repre-
sentasjonsoppgaver for foreningen: På 
landsmøter og andre møter i NDF, i FFO, 
fylkeslaget, på generalforsamlinger m. m. 
Alltid villig til arbeidsinnsats i forskjellige 
sammenhenger.

ERLING BUANES

Begynte som 1. varamann i hovedstyret 
1964,1965-66 
styremedlem, 
71-73 vara, 
1988-90 leder, 
91 styremed-
lem, 1993-95 le-
der,1999-2005 
styremedlem 
(2002-05 eien-
domsleder)
Mange repre-
sentasjons-
oppgaver for 
foreningen, på 
landsmøter o.a. i NDF.  Til generalforsam-
linger, arrangementskomiteer, fylkeslag m. 
m. Stor innsats ved jobbing med praktiske 
oppgaver i døvesenteret.

Senterstyret sluttet opp om forslag på kandidater fra æresmedlemskomiteen (Thorbjørn Johan Sander, Annlaug Koppen 
og Helge Herland). Men styremedlem Erling Buanes visste ikke at det også var forslag på ham. 
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Dugnad i døvesenteret 9. mai 2005

Annlaug Koppen og Madela Kalnes pusset pokaler etc. som
Døves Idrettsklubb har i premieskapet.

"Malermester" Harald Gåsland. Det skulle også 
males før maratonprogram i forbindelse med 
jubileet var kommet i gang.

Kulturstyrets leder, Sigrun Ekerhovd sammen 
med "husdoktor" Sverre Johansen.

Døveprest Lars Hana sørget for at gresset ble 
trimmet.

Gunn Kristin Selstad rengjorde "glemte steder" 
på kjøkkenet.

Pause i dugnadsarbeidet. Det var middag, og 
deretter kaffe.

Arvid Støyva ute i det fri.

Risperlen
Bergen Døvesenter innkalte til ekstra-
ordiært årsmøte torsdag 26. mai for å 
diskutere et uventede tilskudd på kr 
200.000 fra Riebers legat, til brann-
forebyggende tiltak på feriehjemmet 
Risperlen. Søknaden var sendt i mai 
2004 og svar kom ved månedsskiftet 
april/mai 2005, 11 måneder etter. 
Salgsprosessen var allerede kommet 
i gang, etter at årsmøtet 12. mars ble 
enige om å selge eiendommen. Års-
møtet 12. mars hadde vedtatt å selge 
feriehjemmet, og et ekstraordinært 
årsmøte kan, ifølge loven(vedtektene), 
ikke omgjøre et årsmøtevedtak. Men 
styret valgte likevel å stoppe salgspro-
sessen og innkalte til et ekstraordinært 
årsmøte. På ex. årsøte ble det opplyst 
at møtet kunne bli enige om å utsette 
salget. Noen mente at man ikke burde 
ha kommet i gang diskusjon om salg 
før svar fra legatet forelå. Styret ba 
på ex. årsmøte om å fortsette salgs-
prosessen, og at tilskuddet fra legatet 
enten ble returnere eller vi søkte om 
å få omdisponert det til andre formål. 

Et medlem mente at det var bedre å 
avslutte debatten og la styret fortsette 
slik det ba om. Det ble avstemning 
på det, med det resultat at 17 mot 
13 stemte for å avslutte debatten og 
dermed det ekstraordinære årsmøtet. 
Salgsprosessen ble dermed gjenopp-
tatt. (Til orientering var det 13 som 
ikke stemte, idet det var 43 medlem-
mer til stede.)

Det har nå vært to visninger på 
Risperlen. Det var kommet et bud 
på 2,2 millioner og et annet bud på 
2,6 millioner. Et utvalg bestående av 
Toralf Ringsø, Klement Våge og Kjetil 
Høgestøl (utpekt av styret i mars) er 
kontaktperson mellom eiendomsme-
gler og døvesenteret. All forbindelse 
mellom disse går gjennom daglig 
leder. Utvalget sier at det har god 
tid og ser på takstsummen på kr 3,4 
mill som ønsket minimumsgrense for 
eventuell salg.

Turid Sveen Aase, PP
Bortsett fra byråd Hans-Carl Tveit 
fra Bergen kommune var det - av 
politikere - bare Turid Sveen Aase 
fra Pensjonistpartiet som var til ste-
de under mottakelsen i døvesenteret 
i forbinelse med 125 års jubileum. 
De fleste politiske partier i Bergen/
Hordaland var invitert. Det gledet 
oss at Turid Sveen Aase kom, for 
hun har vært en viktig støttespiller 
for Bergen Døvesenter. For første 
gang har døvesenteret fått viktige 
tilskudd fra fylkeskommunen (kr 
25.000 til døvesenteret og kr 
25.000 til Døves fylkeslag), mye 
takket være Turid Sveen Aase! Hun 
er kanskje en av de få som forstår 
viktigheten av døvesenterets arbeid, 
og som attpåtil fikk satt saken på 
dagsorden og også fikk igjennom 
verdifulle tilskudd!

Turid Sveen Aase studerer utstillingen.
SISTE: Risperlen ble solgt 
13. juni for 4 millioner kr.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

Svein Tømmerbakke 
har igjen tråkket over de 7 fjell, for 29. gang! Denne gangen 
var det skikkelig møkkavær, og det mente Svein også, han 
som alltid skinte som en sol i fi nt og stygt vær! Han sendte 
oss - som vanlig - et morsomt brev. Han skriver blant annet: 
"Grisevær, ufyselig, sleip, gjørme, såpeglatt, tåke, vind og 

vekslende mellom litt og mye regn!!  Dårlig utsikt på top-
pene, jeg ble kjempesur! - Denne turen har vært den verste 
og mest utrivelige fjelltur! Huff! Fysjom!" Ellers skriver 
han: "Neste år går turen søndag 28. mai 2006 og da blir 
det 30 gangs jubileum for meg! Viktig: Vi må ha strålende 
solskinnsvær!"

ASVO Bergen: DVD/Videospiller + 2 fruktkurver
Bente og Frode Bjånesøy (privat): 400,-
Bergen Døvblittseksjon: Blomster med en skål
Bergen Døves Idrettsklubb: 1.000,-
Bergen Døves Kvinneklubb: 1.000,-
Bergen Hørselslag: Store blomster
Bergen kommune: 2 illustrasjonsbilder, tegnet av Anne 

Knutsdatter Ville (f. 1958) + en vase 
Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap: 1880-

kart + blomster
Bjørkåsen videregående skole: Trearbeid med klokke 

og barometer
Designtrykkeriet AS: Stor Moldeklev-maleri + blom-

ster
Drammen Døveforening: 500,-
Døves Fylkeslag, Nordland: 500,-
Døves menighet og Konows senter: Takke (steke-

plate)
Gerd Albrektsen (privat): 1.000,-
Haugaland Døvesenter: 500,-
Hedmark Døveforening: Tegning m/tegnspråkhilsen
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede: 5.000,- til 

barne og ungdomsarbeid
Hordaland fylkeslag av HLF: 700,-
Inger Marie Lizama (privat): 200,-

Kirkens SOS: Blomster
Kristiansand Døvesenter: 500,-
Møre og Romsdal Døveforening: 1.000,-
Nord-Trøndelag Døveforening: Håndlaget lysestake av 

messing med inskripsjon
Norges Døveforbund: 1.000,- og blomster
Oppland Døveforening: 500,- og blomster
Oslo Døveforening: 1.000,-
Pensjonistpartiet v/Turid Sveen Aase: Bok om “Edens 

hage Duftet tørrfi sk. Veggmalerier i sjøboder i Bergen”
Ringerike Døveforening: 500,- i gavekort + blomster
Romerike Døveforening: Blå fat/bolle
Sandnes Døveforening: 500,-
Seniorutvalget i Bergen Døvesenter: Blomster
Stavanger Døveforening: 500,-
Teater Manu: 1.000,-
Telemark Døveforening: 500 kr og bok
Tolketjenesten/Hjelpemiddelsentralen: Hetlandbilde 

av Bryggen
Trine Humblen Forsberg (privat): Blomster
Trondheim Døveforening: Blomster + en skriftlig tale
Vestlandet kompetansesenter: Prisme lysekrone av 

god gammel årgang + et fat
Wenche Ekerhovd: 4 kaker til servering 14. mai
Østfold Døveforening: Blomster

Gaver i forbindelse med døvesenterets 125 års jubileum

Tusen takk, alle sammen!



12

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

13

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

BT 30.05.2005 (utrolig nok på selve 125 års stiftelsesdagen 
til Bergen Døvesenters):

Unik grammatikk 
i norsk tegnspråk
Grammatikken i norsk tegnspråk har mer til felles med ki-
nesisk og afrikansk talespråk enn norsk, slår en språkforsker 
fast. 

Språkforsker Sonja Erlenkamp ved Institutt for lingvistiske 
og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er i sluttspurten 
av et treårig forskningsprogram på strukturen i det norske 
tegnspråket. Hun har funnet at grammatikken har mer til felles 
med grammatikken i kinesisk og noen afrikanske talespråk 
enn i norsk. 

Unik språklig skatt
Hun har dessuten oppdaget en spesiell konstruksjon i språket 
som verken finnes i norsk eller i andre talespråk. Konstruk-
sjonen brukes når man snakker om hvem som gjør hva mot 
hvem. Heller ikke andre tegnspråk uttrykker dette på samme 
måten som norsk tegnspråk. 

- Her er løsningen helt unik, og det kan vise seg at vi har 
noe helt spesielt her, en virkelig språklig skatt, sier Sonja 
Erlenkamp til NTB. 

Naturlig utviklet
Det norske tegnspråket er naturlig utviklet, og ingen vet hvor 
gammelt det er. I 1824 ble Norges første døveskole etablert, så 
da fantes tegnspråket, men det er sannsynligvis mye eldre. 

- Noen språkforskere mener at mennesket utviklet tegnspråk 
før talespråk, sier Sonja Erlenkamp. 

Hun har gjennom sitt treårige arbeid funnet at grammatikken 
i norsk tegnspråk ikke likner på grammatikken i talespråket, 
og hun holder det for temmelig sikkert at den ikke har sin 
opprinnelse derfra. 

At grammatikken i det norske tegnspråket har likheter med 
andre talespråk, mener hun skyldes tilfeldigheter. 

- Norsk tegnspråk har gjennom utviklingen tilfeldigvis kom-
met frem til samme løsninger som andre språk, sier hun. 

Utreder status
Kultur- og kirkedepartementet holder nå på å vurdere god-
kjenningen av norsk tegnspråk som offisielt norsk språk. 
Sonja Erlenkamp er blant mange som regner med at det er et 
spørsmål om når, og ikke om. 

- Det vil innebære en viktig status å få språket godkjent 
på linje med norsk og samisk. Det vil også være viktig for 
utdanningssituasjonen for døve, sier hun. 

Og for dem som bare har sett tegnspråket på NRKs nyhets-
sendinger for døve, kan det kanskje være artig å vite at: 

* Tegnspråket er like egnet til å uttrykke seg på som tales-
pråket. 

* Det går like fort å snakke tegnspråk som talespråk. 
* Tegnspråket er under kontinuerlig utvikling, med lånord 

og etablering av nye ord, akkurat som i talespråket. 
* Det finnes dialekter og sosiolekter - språkformer bestemt 

av tilhørighet, f.eks. arbeiderklassens språk - i tegnspråket 
også. 

* Tegnspråkene er minst like nasjonale som talespråkene. 
Man forstår hverandre dårlig over landegrensene. 

Lederartikkel i Budstikken juni 1995:

Tegnspråk er et språk!
Det er fremdeles noen som ikke har fått med seg at tegn-
språk er et eget språk. Og at i døvemiljøet praktiseres 
det fullt ut, like selvfølgelig som man taler det norske 
språk i landet vårt. Man vet også at det finnes alternative 
kommunikasjonsmuligheter for dem som er avhengig av 
norsk fra før. Da blir tegn til ordene et hjelpemiddel til 
munnavlesningen (TSS = tegn som støtte).

Men det er viktig å huske på at det å bruke tegn som 
støtte til norsk, er total forskjellig fra det å bruke tegnsprå-
ket, som uttrykkes helt uavhengig av det norske språket.

Vi har noen ganger (heldigvis meget sjelden) merket 
oss at en eller annen person, midt i en forsamling med 
flertall av tegnspråkbrukere, forlanger at den som taler 
fra scenen måtte bruke stemmen! Iblant blir dette igno-
rert, iblant blir dette dessverre imøtekommet. Å bruke 
stemmen, er nesten ensbetydende med at den som taler 
må legge om hele sin uttrykksmåte på tegnspråk, og 
begrense det til norsk med tegn til de få som er bedre til-
freds med norsk med tegn til. Den naturlige fortellerform 
blir brått redusert, kanskje til ”livløs”, monoton prat.

Redaktøren vil her innstendig oppfordre alle som skal 
si noe til en forsamling, om å bruke den kommunika-
sjonsform som man føler seg vel med. Man skal ikke bry 
seg om noen som forlanger at man må bruke stemmen. 
Den som forlanger stemmebruk (les: norsk med tegn til), 
har ikke forstått hva tegnspråk er, eller hva det betyr for 
den som ”taler” og for de fleste som ”hører” på.

Red. R.A.

Skuespill fra 1880-1920 årene
I forbindelse med festmiddag på Hotel Norge, viste en gruppe 
på 6 personer et ca 20 minutters skuespill fra Bergens Døv-
stummeforenings stiftelse og fram til ca 1920. Disse var med: 
Sverre Johansen, Birgit Crone Leinebø, Gunn Kristin Selstad, 
Toralf Ringsø, Rune Anda og Kristin Fuglås Våge. Innholdet 
har daglig leder hentet fra styreprotokoll, fra Nye Journal for 
døve, og fra boken "Med landets døve gjennom hundre år" 
(red. Th. J. Sander). Skuespillmanuset ble også brukt som 
utgangspunkt for det som ble et godt program i "Tid for tegn" 
på NRK1 på selve 125 års-dagen mandag 30. mai 2005! (Her 
valgte Døves Media å avslutte med døveorganisasjonens 
kampsak: Tegnspråklov!)

Ra.
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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 finaleomgang 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 person-show”. 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.

Ung i Europa
Bjørkåsen videregående skole samarbeider med Bergen Dø-
vesenter, der de utarbeider et prosjekt for ungdommer som er 
knyttet til Bergen Døvesenter, Bjørkåsen 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 Bjørkåsen videregående besøk av ungdommer 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 først kl. 08.00 til kl. 12.00. Den foreløpige program 
er at de skal få bli kjent med historie om Bergen Døvesenter. Ut 
på kvelden, kl. 20.00 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! 

SANKTHANS 2005
Torsdag 23. juni er det sankthansaften. Tradisjonelt er torsdagene 
en treffdag for alle, gjerne for medlemmer og ikke medlemmer.

Siden huset i Kalfarveien 79 er vernet kan vi ikke tenne bålet 
utenfor huset. Derfor vil Bergen Døvesenter satser på en som-
meravslutning med grillet middag fra kl. 16.00 til kl.17.30.

Ut på kvelden og er vi heldig med været, kan de som vil ta en 
tur til Laksevåg og se bålet. Dette blir med egen hånd og ønsker 
noen selskap, kan dere sikkert finne en å holde selskap med.

Pubkveld
Lørdag 16. april arrangerte kulturstyret pubkveld med karaoke. 
Kulturstyrets fester ble vellykket gjennomført og mange ønsket 
flere slike arrangement.

Nå har medlemmene sjansen! Fredag 19. august fra kl. 20.00 
til kl. 02.00 blir det pubkveld i kjellerstuen. Karaoken er på! Kom 
å se og slå deg løs!

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 Annette Urhaug, ar-
rangere Lørdagscafe i kjellerstuen. De vil sørge for salg av kaffe, 
kaker, boller osv. Utvalget Døvetreff anmoder småbarnsforeldre 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!

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

Døvestevne 2005 
i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening og Døves 
Menighet:
Sandane i Nordfjord 16. – 18. september 2005
GRATIS BUSSREISE FOR ALLE!

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

Hotellet vi skal bo på heter, Gloppen Hotell. Gloppen 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.

I 1999 ble hotellet tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke 
”Olavsrosa”.

Stedet har mange ulike aktiviteter som vil passe til alle alders-
grupper. 

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

Ellers kan det anbefales en tur til de mange severdighetene 
i Sandane kommune: Nordfjord Folkemuseum, Antikk & Ra-
rieteter, 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 tra-
disjonelle tidspunkt var vanskelig å få. Også på andre hoteller 
og steder.

Så da ble valget for Døvestevne i år i Sandane og eneste le-
dige helg hotellet hadde er fredag 16. september til søndag 18. 
september.

Avreise fra Bergen (tidligere Hansa Bryggeri)
Fredag 16. september kl. 14.30 (frammøte kl. 14.15)
Så er vi ute av trafikken før ettermiddagskøen er på sitt ver-

ste!
Overnatting pr. natt m/frokost, lunsj og tre retters middag 

     Enkeltrom  Dobbeltrom
  kr. 695,-  kr. 845,-
Barn 4-15 år kr 422,50 i dobbeltrom
Hotellet har overnattingskapasitet til ca. 75 personer.
Vær rask i å melde dere på!
Påmeldingsfrist er innen fredag 26. august 2005 til kultur- 

og informasjonskonsulent, Gunn Kristin Selstad, eller e-post: 
gunn@bgds.no.
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Hei, Rune og takk for sist! 
Du er ein habil skrivetolk! Tusen takk for hjelpa. Er veldig 
takksam! 

Oppdaga at i Bergen døvesenter er det mange svært 
positive personar! Hels til dei alle som var på lands-
møtet.

Hadde tenkt å takka kvar og ein, men så vart det så 
mykje kø!

Og i dag (24. mai) etter jobb, sette eg meg ned for å sjå 
nyheiter på teiknspråk. Eg forstod jamen litt! Framgong!

Beste helsing Anna Haukås Nordeide.

Rune i aksjon som skrivetolk under landsmøtet. Til venstre for ham: Unni 
B. Hellehaugen (Døvblittes Fellesforum). Til høyre: Anna Haukås Nordeide 
(Døvblittes Fellesforum og Hørselshemmedes Landsforbund). - De to da-
mene bestilte, og fikk to skrivetolker. Men skrivetolkene behøvde stemme-
tolk, og det var det umulig å få tak i, selv om det var søkt etter slike i hele 
landet. Skrivetolkene ble avbestilt få dager før avreisen. Som en nødløsning 
tilbød noen tolkestudenter å fungere som skrivetolk/stemmetolk, og deret-
ter overtok Rune (og Knut Rune Saltnes) skrivetolkoppdraget.

Skrivetolk på landsmøtet

65 år: Peder Nyseth, 5056 Bergen, 19. juli.

80 år: Marta Sander, 5231 Paradis, 6. august.

85 år: Oskar Einen, 5171 Loddefjord, 10. august.

50 år: Ingeborg Skaten, 5145 Fyllingsdalen, 22. aug.

Personalia og hilsener

Til alle andre som gledet meg på dagen min
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min 
75 årsdag!

Hilsen Bjørg.
Rettelse:
Budstikken vil gjøre oppmerksom på en feil i forrige 
nummer av bladet. Der var det opplyst at Bjørg Alisøy 
meldte seg inn i døvesenteret i 1945, men det riktige 
skal være 1954.

Takk for gaven jeg fikk til 70-års dagen min!
Kåre Nyheim.

Først, tusen takk for invitasjonen til jubileumsfesten. Dette 
ble en minnerik dag. En fin mottakelse i Døvesenteret med 
taler og historiske tilbakeblikk som viser hvilken viktig 
rolle organisasjonen har hatt opp gjennom årene. En flott 
fest på hotell Norge som ble innledet med en utrolig fin 
historisk fremføring fra stiftelsen av Bergen døvstum-
meforening og fram til Bergen Døvesenter. Etterfulgt av 
et nydelig måltid, taler, polynese og dans og hyggelig 
prat. Jeg vil få ønske dere lykke til med den videre fei-
ringen av jubileet og lykke til med Norges Døvforbunds 
landsmøte.

15. mai 2005
Jan-Helge Støve, rektor på Bjørkåsen vg. skole

Takk for at jeg fikk være med på en alle tiders flott fest i går!
Jeg ønsker dere lykke til videre med alle arrangementene 
dere har foran dere. God Pinse!

Vennlig hilsen Hilde Sundve Jordheim
Rektor på Hunstad skole

Til Bergen Døvesenter
Hjertelig takk for gavekort jeg 
fikk til min 75 årsdag!

Hilsen fra Bjørg.

Jeg takker hjerteligst for den flotte kvelden på Hotel 
Norge pinseaften. Det ble en opplevelse for alle tilste-
deværende.

Vennlig hilsen Annelise Olsen.

Det kom mange takkehilsener både på e-post og vanlig 
post etter jubileumsfesten på Hotel Norge. Vi bringer 
her hilsener fra skoleledelsen:

Barne- og familieminister Laila Dåvøy var invitert til 
Bergen Døvekirke søndag 29. mai, og i den anledning var 
det familiegudstjeneste med deltakelse blant annet av døve 
speidere. Under kirkekaffe kunne statsråden fortelle at det 
blir gitt kr 20.000 i støtte til menighetens ungdomsleir i 
sommer! Pressen var tilstede og da var det satt fokus på 
mangel på døvetolker i Hordaland, og i hele landet for 
den saks skyld. Etter kirkekaffen var det omvisning både i 
døvesenteret og på Konows senter.

Laila Dåvøy på besøk

Foto: Helge Herland
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«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom 
som me ren) og sen des gratis til al le 
med lem mer av Ber gen Døvesenter. 
Andre kan abonnere på bladet for kr 
200 i året. Bladet kan forøvrig lastes 
ned fratis fra internett (PDF-fi l).
Neste nummer kommer ut i august.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

SOMMERLUKKING
Kontoret i døvesenteret er stengt

fra 2.  til 31. juli 2005

Bergen Døvesenters styre i jubileumsåret 2005

Bak fra venstre: Klement A. Våge (styremedlem), Gunn Kristin Selstad (permittert styremed-

lem, engasjert som kultur- og informasjonskonsulent), Sigrun Ekerhovd (2. varamedlem og 

kulturleder), Sunniva Lyngtun (1. varamedlem). Foran fra venstre: Erling Buanes (styre-

medlem og eiendomsleder), Toralf Ringsø (styreleder), Kjetil Høgestøl (nestleder) og Rune 

Anda (daglig leder).

Hvordan fi nne/søke 
etter jobb?
Hørselskonsulent Roald Synnevåg 
fra ARK arbeidsrådgivningskon-
toret i Aetat kommer på besøk 
torsdag 23. juni kl. 11-14. 
Han skal vise hvordan man kan 
fi nne/søke etter jobb på internett. 
Internett-kafeen i kjelleren står til 
deres disposisjon. 

Velkommen!

BASAR
I år er det Bergen Døvesenters 
tur til å arrangere basar. Det blir 
13. november. Loddbøkene er 
klare og vi ber våre medlemmer 
om hjelp til å selge masse lodd. Ta 
vennlig imot oss når vi ber deg 
selge en loddbok, eller henvend 
deg på kontoret så får du bøker 
der. Vi trenger også mange gevin-
ster, så vi tar med glede imot!

Basarkomiteen.

Juni:
19. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 

v/Tom S. Tomren. “Hagefest” etter 
gudstjenesten.

21. ti:  Døvehistorielaget: Møte kl. 12.
23. to:  Aetat med Roald Synnevåg er i 

døvesenteret kl. 11-14. 
23. to: Grillet middag i døvesenteret kl 16-

17.30.
Juli:
07. to:  Andakt i døvekirken kl. 18. Sosialt 

samvær til kl. 21.
14. to:  Kjellerstuene åpen kl. 18-21
21. to:  Kjellerstuene åpen kl. 18-21
28. to:  Andakt i døvekirken kl. 18. Sosialt 

samvær til kl. 21.
August:
04. to: Storsalen åpen kl. 18.
11. to: Storsalen åpen kl. 18.
16. ti:  Seniortreff kl. 11-14
16. to:  Senterstyret: Styremøte kl. 16.
18. to: Storsalen åpen kl. 18.
19. fr:  Pubkveld i kjellerstuen kl 20.
20. lø:  Storsalen. Lørdagscafe arr. 

Døvetreff kl. 11-15.
24. on: Døvblittgruppen: Møte 18-22
30. ti: Seniortreff kl. 11-14
September:
02. fr:  Døvblittgr.: Sosialt samvær
13. ti:  Seniortreff kl. 11-14
15. to:  Besøk av døve ungdommer fra 

Bjørkåsen og Tsjekkia. Diskotek
16. fr:  Vinkveld i kjellerstuen kl. 20.
16. fr - 18. sø: Døvestevne i Sandane

Kåre Nyheim slutter 
som renholder i 

døvesenteret 30. juni.
Han har vært ansatt 
hos oss siden 1998.

Lysekronen
Nå er endelig lysekronen - gave fra 
Vestlandet kompetansesenter - kom-
met til døvesenteret. Vi behøver hjelp 
av en elektriker før praktverket henges 
på plass midt i hallen/salongen!

God sommer!
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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!
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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
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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
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”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
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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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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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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.
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Bergen Døvesenter ønsker alle
en riktig god jul

og et godt nytt år!
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Døves menighet, Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
står sammen om arrangementet. Politikorpset skal stå for musikken. Inngangsbillett pr. 
voksen kr. 40. Vi ønsker alle, store og små, hjertelig velkommen!

Påmelding kan sendes til Rune Eng, e-post: rune-eng@h-f-h.no, sms 958 30 012 eller 
Kultur- og informasjonskonsulent Gunn Kristin Selstad, e-post: gunn@bgds.no, innen 
mandag 2. januar 2006.

Bildet er fra juletrefesten i fjor. Da var det 135 per-
soner i huset!

Nyttårs-aften
lørdag 31. desember 2005 kl. 21
er det åpent i Bergen Døvesenter!

Harry Ellingsen, Tore Birkeland og Egil Johansen blir med 
og skal prøve å skape en fin stemning den siste kvelden 
i døvesenterets jubileumsår!

Entre kr. 50 (denne gangen blir det lik inngangspris både for medlemmer og ikke-medlemmer). 

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer velkommen til å feire det nye året, og 
samtidig avslutte jubileumsåret i døvesenteret! 

Her ser vi Egil Johansen fra nyttårsaften 
i fjor, der han vant en ASVO-fruktkurv 
etter trekning av inngangsbillettene.

Nyttårspuben åpner kl. 21.00. 
Aldersgrense: 20 år. 

Bergen Døvesenter ønsker alle leserne en riktig god jul og et 
godt nytt år, og vil samtidig takke for flotte dager i forbindelse 

med jubileumsarrangementer i 2005!

Velkommen til

Familiejuletrefest
lørdag 7. januar 2006 kl. 15
i Bergen Døvesenter!
 
Som "i alle år" blir det juletrefest for hele 
familien, også denne gangen i døvesente-
ret, Kalfarveien 79, lørdag 7. januar 2006 kl. 
15.00 til 18.00, med besøk av julenissen. 
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Ungdommenes egen hjemmeside
Bergen Døves Ungdomsklubb har opprettet egen hjemmesiden på internett: www.bduk.no! Torsdag 8. desember var 
ungdomsklubbens styre på kontoret vårt og laget de første sidene, som de håper vil falle i smak. Det nåværende styret 
ble opprettet 23. august 2005 etterat klubben har vært lagt på is i noen år. Vi gleder oss til hva ungdommene finner på 
av program og aktiviteter framover for unge hørselshemmede mellom 13 og 26 år.

Internett
Vi har tidligere (Budstikken nr. 8, sept. 2005) opplyst 
at det er masse informasjoner, og ikke minst tekst og 
bilder fra ulike arrangementer, som er lagt ut på vår 
egen hjemmeside: www.bgds.no. 

Vi er selvfølgelig klar over at det er mange, spesi-
elt blant den eldre generasjon, som ikke har internett 
hjemme. Internett er kommet for å bli, og med tiden 
blir det tilgang til internett i alle hjem. Det blir like 
naturlig som radio og TV.

De som ikke har internett, men som gjerne vil bli 
kjent med det, kan komme til døvesenteret i kontorti-
den. Så skal vi gi oss tid til å vise hvordan man finner 
fram og "blar om" på internett.

I vinter/vår har vi planer om å tilby kurs i internett 
på dagtid. Vi håper da at mange vil melde seg på.

Red. 

Sakset fra Ungdomsklubbens hjemmeside:

Hei!
Nå har vi i styret brettet ermene opp og satt i gang med å 
ordne hjemmesiden vår! Vi møttes etter skoletid torsdag 
8.desember.

Alle deltok bortsett fra Lill-Beate (men hun ble limt inn 
på julebildet). Først spiste vi pizza fra Peppes Pizza. Det 
var godt! Etterpå samlet vi oss rundt bordet, og kastet Gunn 
Kristin ut, slik at vi kunne diskutere i fred.

Vi diskuterte 
om hvordan hjem-
mesiden skulle 
være og ble enige 
til slutt.Foreløpig 
kan dere se litt av 
resultatet, og vi 
håper at dere er 
like fornøyde som 
vi er!
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T-skjorter
Nå er snart jubileumsåret over. På kon-
toret har vi T-skjorter med jubileumslogo 
for salg. De har kostet kr 150 pr. stk. og 
vi har solgt mange. Men nå, i årets siste 
måned, er disse på tilbud! Kr 79,- pr. stk. 
Ta kontakt med kontoret!

BASAR
Søndag 13. november hadde døvesenteret basar. Pga stengt 
storsal etter vannlekkasje i døvesenteret, fikk vi låne døve-
kirkens menighetssal. Det kom inn kr 17.550 etter loddsalg 
og salg av årer. Det blir noen utgifter vi ikke er ferdig med 
(bl.a. kjøp av fenalår til et par loddvinnere), men alt i alt 
er vi fornøyd med basaren og det arbeidet som arrange-
mentskomiteen sto for! 

Nå kan du også bestille tolk via SMS!
Det vil fra og med 1. desember 2005 være mulig for hørsels-
hemmede og døvblinde å bestille tolkehjelp via SMS (tekstmel-
ding) til telefonnummer 26626, samt sende e-post bestilling til 
en felles e-postadresse for hvert fylke. SMS melding utformes 
som følger: tolk <fylke> <tekst> og sendes til nummer 26626
Eksempel: “tolk hordaland trenger tolk til legetime onsdag 
7/12 kl 12-13 ved Slettebø legekontor, Slettebøvn 12, gjelder 
allergitest for mitt barn”

Gammelt sms-nummer (977 53 591) vil opprettholdes og 
kan benyttes til tolkebestilling f.eks ved akuttoppdrag.

MAIL: Ny mailadresse til Tolketjenesten i Hordaland: 
tolk.hordaland@trygdeetaten.no. Gammel mailadresse vil 
kunne benyttes i en overgangsperiode.

Opplyst av Tolketjenesten i Hordaland 
v/Kjersti H Ørnhaug, Avdelingsleder

Årsmøte 2006
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte

lørdag 11. mars 2006 kl. 11.00.

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2005
06. Revidert årsregnskap for 2005

Pause med gratis bevertning

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2007
10. Budsjettforslag 2006, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
      a)  Styreleder - for ett år
      b)  To styremedlemmer - for to år
      c)  Første og annet varamedlem - for ett år
      d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
      e)  Lovkomité på tre medlemmer
      f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Frist for innlevering av lovforslag: 28. januar 2006.
Frist for innlevering av andre forslag: 18. februar 2006.
Forslagene leveres til styreleder Toralf Ringsø.

Krus med jubileumslogo
Vi har også fine kopper (krus med dø-
vesenterets jubileumslogo påtrykt) på 
kontoret som interesserte kan få kjøpe 
for kr 90 pr. stykke. 

Rådgivningskontor
for hørselshemmede og døvblinde
Vi har tidligere fortalt at Mary-Ann Grønås ble ansatt som 
daglig leder på kommunens rådgivningskontor. Hun har fått 
en arbeidskollega, en konsulent som begynner straks etter 
nyttår: Norunn Kalvenes. Trenger du hjelp til noe, kan du 
besøke kontoret i Teatergaten 41 (rett over svømmehalen) 
mandag-fredag kl. 10-14. Du kan få hjelp til blant annet:

* Dine alminnelige rettigheter som bosatt i Bergen 
kommune (helse- og sosiale tjenester, andre kommunale 
tjenester…)

* Dine rettigheter som hørselshemmet/syns- og hørsels-
hemmet (tekniske hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og 
ledsagertjeneste, arbeid, opplæring, attføring…)

* Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet
* Hjelp til å skrive brev og søknader

Mary-Ann og Norunn ønsker alle leserne en riktig god 
jul, og et godt nytt år!

Medlemsmøte 10. og 17. november
10. nov. diskuterte man hva man skulle gjøre med pengene 
etter salg av feriehjemmet. Det ble mange forslag (se referat 
på hjemmesiden). 17. nov. snakket man om døvesenterets 
framtid (lokaler, formål, kampsaker). Fullstendig referat 
kommer snart på hjemmesiden. Mer om sakene i neste 
nummer av Budstikken. 

CI-likemannsseminar 11.-13. nov.
Med Bergen Døvesenter som arrangør, var ca 30 voksne CI-
brukere både fra HLF og NDF samlet en helg i Stavanger. 
Blant mye annet diskuterte de hvordan de skal organisere 
seg i framtiden. Det ser ut til at de (alle?) mener at HLF har 
mer å tilby voksne CI-brukere enn NDF, så det er mulig at 
en organisasjonstilknytning skjer den veien. 

CI-gruppen har ca 75 medlemmer fra hele landet, 
derav over 40 bare fra Vestlandet. På listen vi finner i 
www.cipaa.net ser vi at minst 15 av våre medlemmer er 
med.

Referat fra seminaret kommer i Døves Tidsskrift.
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Thora slutter 
17. desember 2005 slutter Thora hos oss. Da har hun vært 
ansatt hos oss i 6671 dager, eller 18 år og 3 måneder! 

Hun begynte først som midlertidig velferdssekretær i 12. 
september 1987. I 1994 fikk døvesenteret en ny stilling, 
organisasjonssekretær fra 1. september. Samtidig ble sosi-
alsekretærstillingen nedlagt, og en kontorassistent-stilling 
ble opprettet med Thora der. 

Mange døve, især de som kom til pensjonisttreff, har 
hatt stor glede av Thoras hjelp og service. Hun har vært 
med som tolk i forskjellige sammenhenger, og hun har 
vært flittig brukt som telefontolk på kontoret. Ikke minst 
har hun vært til god hjelp med å forklare hva som sto i de 
offentlige papirene som enkelte fikk i posten. 

I døvesenteret har hun også vært “altmuligdame”. Stilte 
opp der det var behov for henne. Slik som sist høst, i for-
bindelse med basaren (bildet). Av og til overtok hun med å 
lage middag enkelte torsdager når en annen hadde sykdoms-
forfall. Og tid hadde hun til å ta seg en prat med folk. 

Thoras arbeidsoppgaver var også å føre kassadagbok, 
oppdatere medlemsregisteret, organisere utleievirksomhet 
og diverse kurs (inkl tegnspråkkurs). 

Hennes arbeidsinnsats og sprudlende humør og masse 
latter vil bli husket! Men: Hun vil gjerne stille opp som 
vikar dersom det blir behov for det. Eller bistå med det ene 
eller det andre i døvesenteret!

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Døvesenterets medlemmer som fyller/fylte år!

Døvesenteret sender oppmerksomhet til de som fyller 
følgende år: 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95...

85 år
Iris Harriet Viola Jansen (f. Hammarstrøm), 5072 Bergen, 
fylte 85 år 2. desember. Hun har vært leder både i dame-
klubben og i pensjonistgruppen i Bergen Døveforening. 
(Hun var bortreist på dagen sin.)

80 år
Kristian Storedale, 5056 Bergen, blir 80 år 28. januar.

65 år
Harald Gåsland, 5355 Knarrevik, blir 65 år 16. desember. 
Tidligere leder i Døves menighetsråd, mangeårig leder i 
Bergen døvblittgruppe og med i styret for NDFs døvblit-
teseksjon. Tidligere vaktmester på Hunstad skole.

65 år
Olav Feste, 5172 Loddefjord, blir 65 år 12. januar.

60 år
Richard Robert Henri Martin (f. Bjørndal), 5144 Fyllings-
dalen, fylter 60 år 1. desember.

60 år
Tove Oksnes (f. Pedersen), 5145 Fyllingsdalen, fylte 60 
år 1. desember.

60 år
Astrid Sangolt, 5177 Bjorøyhavn, blir 60 år 5. februar.

50 år
Roger Lygre, 5144 Fyllingsdalen, fylte 50 år 1. desem-
ber.

50 år
Torill Solbø Zahl, 5018 Bergen, blir 50 år 1. februar.

Medlemskontingent 2005: 
Vi har mottatt medlemsliste fra Norges Døveforbund 
(NDF). Den viser at 90% av medlemmene har betalt med-
lemskontingent. Resten, 29 medlemmer, har ennå ikke 
betalt. Det er mulig noen ennå ikke er klar over at man 
skal betale kontingenten direkte til NDF. Det var i fjor vi 
sluttet å sende giro direkte fra Bergen Døvesenter. NDF har 
overtatt den jobben, for alle døveforeninger i Norge. Det vil 
være flott om de som ennå ikke har gjort opp for seg, om 
å gjøre det nå, før jul. (Mulig noen har fått purring, men 
likevel har betalt? Gi oss beskjed om det også!)

Hjertelig takk 
for all vennlig deltakelse, blomster, hilsener og gode ord 
ved vår inderlig kjære Liv Nyset sin bortgang.

Vi ønsker også å takke døveprest Lars Hana for hjelp og 
støtte i en tung tid. Per Bjørkhaug fra Gravferdshjelpen skal 
ha takk for en vakker og verdig seremoni.

Takk også til alle som valgte å gi en pengegave til MS-
forskning og kreftsaken.

Peder Nyset
Johnny Nyset m/familie

Marianne Skjønberg m/familie

Helse & Rehabilitering
Også for 2006 søkte vi om støtte fra H&R, og da til aktivi-
teter for ungdommer. Søknaden ble ikke innvilget.
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Tegnspråk-kafè

Annenhver uke møtes studentene (tegnspråk- og 
tolkelinje ved HiB) og døve et sted i byen. Kunn-
gjøringer skjer på tekst-tv, på www.bgds.no og 
noen sender melding på sms. (Foto: GKS.)

Besøk fra Stavanger

Den 8. november fikk Bergens-seniorene et hyggelig 
besøk av 14 spreke pensjonister fra Stavanger. De nyttet 
anledningen til å besøke Konow senter/omsorgsboligene 
og døvekirken før de kom ned til oss i kjellerstuen. Der 
koste vi oss med deilig vafler/kaffe og senere lapskaus. Det 
ble også tid til en titt innom “museet” før de dro tilbake til 
Stavanger! En fin dag! 

Leder i seniorutvalget, Annlaug Koppen.

Tur til Kypros
Diakoniutvalget i kirken planlegger tur til Kypros i mars 
ved Vital Tour. Det blir enten 27. februar, 13. mars eller 27. 
mars. Det er Helse reise beregnet på eldre eller andre som 
trenger hjelp til reisen. De som er interessert kan kontakte 
Astrid Tokle, t.tlf.nr. 55 18 99 43.

Vannlekkasje
Det er ikke lenge igjen til både storsalen og hele kjellerstuen 
kan taes i bruk. Fra januar 2006 vil arrangementer og utleie 
gå som normalt.

Lutefiskens Venner

"Lutefiskens Venner" hadde julekos med nesten 30 gjester 
i kjellerstuene 26. november. Samtidig feiret de 10 års 
jubileum med kake som Arne Nesse og Erling Jacobsen 
viser på bildet. 

”Den nye tolken, 
hvem er hun?” 
Dette er tittelen på foredraget torsdag 26. januar 
kl. 19, av Ingeborg Skaten, som til daglig jobber 
på tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen. 
Ingeborg er selv utdannet tolk og sosiolog. Denne 
torsdagskvelden vil hun innlede med et foredrag 
om forholdet tolk/døvesamfunn, med utgangspunkt 
i sin hovedoppgave om dette temaet. 
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• Når ble foreldrelaget stiftet? 
Vi er ikke helt sikre , men det vi har funnet ut, er at det ble 

stiftet rundt 1960 - 61 og det het i starten Støtte- og forel-
drelaget for hørselsskadde barn, men så ble det navnet senere 
endret til Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede (H.F.H.) 

• Hvor mange medlemmer har foreldrelaget? 
Vi har ca 40 familier som er medlemmer da det hos oss er 

sånn at man tegner et famile-medlemsskap og at alle i familen 
er da medlemer.

• Derav hvor mange hørselshemmede barn? 
Nå er jeg ikke helt sikker på tallet, men ut i fra tidligere 

registrering så er det ca 1 barn pr familie som er hørsels-
hemmede.

• Aldersgruppe? 
Hos oss er det alle aldersgrupper, men hovedmengden ligger 

på barnehage / grunnskolen.
• Hvor lenge har du vært leder? 
Jeg kom første gang inn i styret 1998. og jeg har siden 2003 

sittet som leder.
• Hva var og er foreldrelagets kampsaker? 
Dette er et spørsmål som sikkert kunne utdypes med 

mange saker men det som har vært den største saken opp 
gjennom mange år er jo å beholde Hunstad skole, men det er 
mange andre saker som vi også har jobbet med og dette kan 
jo dere lese om på nettsiden vår: http://www.h-f-h.no/

• Hvilke arrangementer har dere for barna? 
Her kunne vi sikkert har gjort mye mer enn det vi har 

pr. i dag men det vi har som faste årlige arrangementer er: 
Juletrefesten, karneval, besøk på vannkanten m/pizza fra Pep-
pes Pizza.

• Dere har også helgetur - hvor ofte og hvor? 
Denne delen lå nede for noe år tilbake, men etter at vi fikk 

bedre økonomi, så har vi siden 2002 hatt vår årlige tur. Det 
begynte med en tur til Voss i 2002, Øystese 2003, Hotell Ale-
xandra i Loen 2004 og i år i Brakanes Hotel i Ulvik i Hardanger 
og det har vært stabilt deltagelse på ca 11 familier.

• Hva synes du om samarbeidet med Bergen 
Døvesenter? 

For oss så er det viktig å ha et godt samarbeid med BDS 
da vi jobber med de samme sakene og ikke minst så er vi jo 
alle en liten familie.Og de siste 3 årene har vi samarbeidet 
om Juletrefesten og karnevalet og det har jo vært suksess 
etter min mening. 

• Bergen Døvesenter fikk en særdeles hyggelig gave 
av foreldrelaget i forbindelse med 125 års jubileum. 
Hvorfor så gavmild? 

Å begrunne hvorfor man gir en viss sum er ikke noe som 
jeg her vil si så mye om, men for oss var det viktig å markere 
at vi setter stor pris på det arbeidet som BDS gjør for barn 
og ungdom.

• Hvilke ønsker har dere for det videre 
samarbeidet? 

Når det gjelder videre samarbeid så håper vi at vi forsatt 
kan ha de faste arrangementene som vi har i dag, men at vi 
kansje kan se på andre alternativer i fremtiden. Men det som 
også er viktig for oss er jo å ha det tette samarbeidet med 
styret når det dukker opp saker som gjelder våre medlemmer 
og som vi må kjempe for og vi har jo noen gode samarbeids-
erfaringer allerede, for eksempel slik som den siste vi hadde. 
- i forbindelse med politisk debatt.

Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede har egen hjemmeside: www.h-f-h.no.

Lørdag 7. januar kl. 15.00-18.00 blir det familiejuletrefest i døvesenteret, som Bergen Døvesenter arrangerer i samarbeid med Hordaland for-
eldrelag for hørselshemmede og Døves Menighet. Bildene er fra forrige juletrefest (8. januar 2005), hentet fra foreldrelagets hjemmeside.

Under mottakelsen i forbindelse med døvesenterets 125 års jubileum i mai, overrasket foreldrelaget 
med en hyggelig gave på kr 5.000, øremerket til barn og ungdom. 

Foreldrelaget har eksistert i snart 50 år
En liten førjulsintervju med Rune Eng (foreldrelagets leder)
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Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Døves menighet i Bergen har i år ansvar for

TV gudstjenesten
som skal sendes på NRK annen juledag. Opptak blir gjort i Fana kirke (bildet) 
onsdag 21. desember kl. 19.15. Møt senest kl. 18.45, noen ledd trenger vi å øve. 
Alle må være på plass når gudstjenesten begynner. Slutt opp om gudstjenesten 
så vi kan presentere menigheten på en fi n måte! Du kan ta buss fra Bystasjonen, 
perrong nr. 19 og 20.     VELKOMMEN!  Hilsen Døves Menighet

Torsdag 15.desember kl.10.30 
Juelandakt i Bergen døvekirke for Pinnelien 
barnehage og Hunstad førskole v/Tom S. 
Tomren 

Tirsdag 21.desember 
Skolegudstjeneste i Bergen døvekirke for 
Hunstad skole v/Tom S. Tomren 

Julaften 24.desember 
- kl.12.00 Juleandakt på Konows senter 
v/Tom S. Tomren 
- kl.15.00 Julegudstjeneste i Bergen døve-
kirke v/Tom S. Tomren.  Tegn-til-tale. Offer 
til Kirkens Nødhjelp 

1.juledag 25.desember 
Vi samles i Døvekirken fra kl.13.00 til en 
prat og litt julekaker v/Tom S. Tomren og 
Guri Kaland Sværen

Bildet er sakset fra Internett

Gudstjenester i julen

Desember:
31. ti:  Pensjonistgruppens nyttårs-

avslutning kl. 11-14 i kjelleren
31. ti:  Nyttårspub i kjellerstuen (se 

egen notis)

Januar:
07. lø: Juletrefest kl. 15-18 (se egen 

notis)
09. m: Tegnspråkkurs for nybegnnere 

kl. 18-20.30
10. ti:  Seniortreff kl. 11-14
11. on: Ungdomsråd i døvekirken kl 

18.30
12. to:  Idrettsklubb: Medlemsmøte 

kl. 19.00 i storsalen. Sak: 
Vannlekkasjen i september.

15. sø: Kl. 11: Gudstjeneste med “tegn 
til tale” v/Tom S. Tomren

16. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
17. ti:  Lokallaget av NDHS har møte 

kl. 12 i kjellerstuen.
18. on: Døvblindes kontaktklubb i 

storsalen (på dagtid)
19. to: Hyggekveld kl. 18.00
20. fre: Døvblittgruppen: Hyggekveld i 

kjellerstuen kl. 18.30
23. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
23. m: Døvblittgruppen. Styremøte kl. 

18.00 i kjellerstuen
24. ti: Seniortreff kl. 11-14
26. to: Foredrag v/Ingeborg Skaten: 

"Den nye tolken, hvem er hun?"
 kl. 19.00. (Se egen notis)
29. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på 

tegnspråk v/Lars Hana
30. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30.

Februar:
01. on: Døvblindes kontaktklubb i 

storsalen (på dagtid)
02. to:  Hyggekveld i døvesenteret kl. 

18.00
04. lø:  Bergen Døves Idrettsklubb: 

Bowlingdag
04. lø:  Bergen Døves Idrettsklubb. 

Hyggekveld i kjelleren kl. 19.00
06. m: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
07. ti:  Seniortreff kl. 11-14
09. to:  Hyggekveld kl. 18.00
12. sø: Kl. 18: Gudstjeneste på 

tegnspråk v/Tom S. Tomren


	BUD 2005-1
	BUD 2005-2
	BUD 2005-3
	BUD 2005-4
	BUD 2005-5
	BUD 2005-6
	BUD 2005-7
	BUD 2005-8
	BUD 2005-9
	BUD 2005-10

