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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN

I mai 1986 (samme år) ble Sissel Kyrkjebø verdenskjent da hun sang under pausen 
i forbindelse med Melodi Grand Prix i Grieghallen (bildet til høyre).

Det er akkurat 20 år siden vi hadde besøk av 
Sissel Kyrkjebø i Bergen Døvesenter!

Er det noen som husker julebordet i Bergen Døvesenter 18. desember 1986?
Den gang var Sissel Kyrkjebø sammen med oss hele kvelden.

Torsdag 14. desember 2006 skal vi vise videofi lmen
(ca et kvarter) der vi intervjuet Sissel. 

Til slutt synger hun "Vestland, vestland" med nåværende daglig leder som "tolk".

Velkommen til døvesenteret torsdag 14. desember!
Som vanlig: Gratis entré.
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Ta deg en tur til Pepperkakebyen på Galleriet i Bergen sentrum!

Eivor Berg på kontoret
Kontoret vårt ble midlertidig utvidet mandag 6. november 
da Eivor Berg begynte i 40% stilling (3 timer hver dag). 
Hun skal avlaste daglig leder med ulike gjøremål. Dette 
er et tiltak i samarbeid med NAV og som skal gi henne 
arbeidspraksis. Foreløpig blir hun å finne på kontoret fram 
til februar 2007. 

Vi ønsker henne hjertelig velkommen! 

CI på nett
I over en time - torsdag 9. november 2006 kl. 19.00 - 
presenterte Sigrun CI-gruppens hjemmeside, fortalte om 
CI-treffene, om hvordan deres felles støtte fungerer som 
likemannsarbeid, om den gode velviljen gruppen ble mottatt 
av Bergen Døvesenter både i miljøet og i forbindelse av 
gratis lån av lokaler til sine møter. Her finner du CI-grup-
pens hjemmeside:

http://www.cipaa.net/

Fra elevene i 1., 2. og 3. trinn + deltidselever ved Hunstad skole.
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Barnehage?
Nå er det tid for å ta en avgjørelse

Som tidligere nevnt i bladet, har daglig leder i sommer un-
dersøkt muligheter for at døvesenteret kunne skaffe ekstra 
inntekter. Det var Døvesenterets underskudd de siste årene 
som gjorde at man var på jakt etter nye inntektskilder. 

Lokalene i døvesenteret er lite brukt på dagtid. Det er 
nesten bare "Døvblindes Kontaktklubb" og "Seniorutvalget 
i Bergen Døvesenter" som bruker lokalene (1. etasje) om 
dagen, og begge har sammenkomst annenhver uke. Kjel-
lerlokalene er så å si aldri i bruk på dagtid.

Vi har merket oss at Bergen kommune sliter med å få dek-
ket barnehageplass til alle som ønsker det. Staten nærmest 
pålegger kommunene å gjøre noe for å redusere køen. Av 
den grunn er det akkurat nå vi har muligheter til å bistå 
kommunen og til å dra nytte av tilskudds-muligheten. Vi 
har ledige lokaler og etter møter og befaring med Bergen 
kommune i sommer, kom man fram til at det er mulig å gi 
plass til mer enn 30 barn i døvesenterets lokaler. 

På de neste sidene finner du informasjoner og budsjett 
som har med barnehage å gjøre. Studer dem, og ta deg 
en tur til døvesenteret tirsdag 19. desember. Da skal vi 
ha ekstraordinært årsmøte (se baksiden). Sier medlem-
mene OK, må vi komme igang med arbeidet så snart 
som mulig. 

Vi har ikke kommet dithen at vi vet hvordan lokalene vil 
se ut hvis vi satser på barnehage-drift i huset. Men en ting 
er klart: Kjellerlokalene må det gjøres noe med (se de neste 
sidene). 1. etasje er også av interesse - men der ønsker vi 
minst mulig inngrep i lokalene. På kveldstid - når vi skal 
ha foreningsvirksomhet - ønsker vi ikke at lokalene skal 
se ut som barnehagelokaler. 

Styret håper at mange har tid til å komme tirsdag 19. 
desember, selv om det er like før julefeiringen. Vi vil gjerne 
høre hva du mener.

Red.

SENIORUTVALGET HAR JULEBORD

PÅ HOTEL NORGE
tirsdag 5. desember 2006 kl. 11.00
Julebuffet: Pinnekjøtt - Svineribbe - Fiskerett

Påmelding innen torsdag 30. november 2006 

til Thora Gåsland, sms 414 23 090.
Pris kr 250 for medlemmer og kr 460 for andre.

Kvinneklubben:

Velkommen til julebord!
Ja, nå nærmer det seg julebord for Kvinneklubben.
Kom og bli med, la mannen stelle hjemme en kveld.

Vi ønsker alle kvinner hjertelig velkommen 

fredag 15. desember 2006 kl. 19.00!
Vi håper på like stort oppmøte som i fjor.

Ta med en liten gave, som vi kan ha i nissesekken.
Ta også med godt humør, så får vi en flott kveld.
Koldtbord, og kaker og kaffe. Drikke til maten.

Entre kr 100 for medlemmer
og kr 150 for ikke-medlemmer.

Påmelding til Berit Hafstad, mobil nr 402 30 751, 
eller til Bibbi Karlsen, mobil nr 915 15 078.

Frist for påmelding er 12. desember 2006.

Kr 400.000
fra Hordaland fylkeskommune

I forrige nummer av Budstikken fortalte vi at Bergen 
Døvesenter ble tilkjent kr 400.000 fra fylkeskommu-
nen. Det var en stor nyhet og vi gledet oss over det 
positive svaret på søknaden vår.

Det var ikke første gang vi søkte fylkeskommunen, 
der søknad om støtte til kulturbygg først går innom 
egen kommune til prioriteringsvurdering før søknaden 
videresendes til fylkeskommunen.

I år søkte vi i januar og vår søknad ble plassert som 
førsteprioritet hos Bergen kommune. I september gikk 
fylkeskommunen med på Bergen kommunes priori-
tering og tilkjente oss kr 400.000, som den eneste i 
Bergen kommune som fikk støtten.

 Søknaden gjaldt reparasjon av terrassen og utvendig 
maling (m/skraping osv) og diverse annet arbeid med 
huset for tilsammen 1,2 millioner kroner. Uansett stør-
relse var det bestemt at de som fikk støtte, fikk 1/3 av 
summen det kom til å koste. Her vil det si at Bergen 
Døvesenter selv må finansiere med kr 800.000. Vi har 
allerede mottatt kr 200.000 fra Riebers legat. Resten 
finansieres via lån eller andre tilskudd.

Pengene må brukes innen 2 år.
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Reiseskildring 
fra 4 norske døve 
ungdommers reise 
verden rundt i ett år. 
Mange flotte fargebilder!
356 sider!
De fire døve ungdommene 
som var på reise: 
Cathrine Ørn, Sissel H. Mark-
hus, Karl-Fredrik Robertsen 
og Jon Martin Brauti.

Grenseløs Verden

Boken anbefales. Les 
hvordan de opplevde 
reisen som døv, og 
hvordan de taklet mot-
ganger. Meget lærerik.
Boken - som bare kos-

ter kr 298 - fåes 
på kontoret. Du kan 
enten betale kontant, 
eller få med deg giro 
og betale innen to uker.

- gi en bok til jul!
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Barnehage (antydet budsjett - etter 2005-satser)
         
  0-2 år 3 år 4-5 år Gj.snitt timer 
0-8 t/uke     6 
9-16 t/uke     13  
17-24 t/uke      23  
25-32 t/uke      29  
33-40 t/uke      37  
41+ t/uke   18   6   12   45 
  
Ansatte  Styrer   Pedagogisk   Assistenter   Annet 
   leder  pedagogisk pers.
Antall  1   3   4,0   1,0  
Benyttet pedagogressurs     3,00  
   
Faktor  2   1,5   1   Sum  
Uker per år  48   48   48   
Korrigerte oppholdstimer  77 760   19 440   25 920   123 120 
    
Arealnorm: 5,3 4 4 
Utnyttet areal  95   24   48   167 
Justerte plasser  18   6   12   36 
Godkjent leke- og oppholdsareal:    
Benyttet andel    100,00 %
    
Statstilskudd 0-2 år 3 år 4-5 år Sum
0-8 t/uke  -     -     -     -   
9-16 t/uke  -     -     -     -   
17-24 t/uke   -     -     -     -   
25-32 t/uke   -     -     -     -   
33-40 t/uke   -     -     -     -   
41+ t/uke   1 565 550   283 830   567 660   2 417 040 
Sum statstilskudd  1 565 550   283 830   567 660   2 417 040 
     
Beregnet foreldrebetaling 0-2 år 3 år 4-5 år Sum 
0-8 t/uke  -     -     -     -    
9-16 t/uke  -     -     -     -    
17-24 t/uke   -     -     -     -    
25-32 t/uke   -     -     -     -    
33-40 t/uke   -     -     -     -    
41+ t/uke   445 500   148 500   297 000   891 000  
Sum foreldrebetaling  445 500   148 500   297 000   891 000  

Beregning av tildeling 0-2 år 3 år 4-5 år Sum 
Sats per oppholdstime    31,18   
Tilskudd per justert plass  5 866   4 427   4 427   
Administrasjonstilskudd    3,02 %  
Brutto per oppholdstime  2 424 800   606 200   808 300   3 839 300  
Arealrelatert tilskudd  105 600   26 600   53 100   185 300  
Administrasjonstilskudd      121 500  
Brutto tilskudd  2 530 400   632 800   861 400   4 146 100  
Fradrag statstilskudd     -2 417 040  
Fradrag foreldrebetaling     -891 000  
Netto kommunalt tilskudd ekskl. dekking av renter/avdrag   838 100  

Renter og avdrag/husleie      
Sum offentlig tilskudd      3 255 100  
Kostnad per oppholdstime inkl husleie/fin.kost.      33,68  
Offentlig tilskudd per oppholdstime    26,44 
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Antydet budsjett for drift av barnehage: 

Drift av barnehage
Regnestykket vi her har operert med er basert på følgende barn (kanskje behovet vil være annerledes):  
0-2 år: 18 barn  -  3 år: 6 barn  -  4-5 år: 12 barn. Til sammen 36 barn. Over 41 timer pr uke.

Inntekter
Statlige og kommunale årlige tilskudd
(http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/070051-250002/dok-bn.html):
* Åpen barnehage fra kl 07.30 til 16.30 fem dager i uken,
   0-2 år, pr. barn pr. år, private ordinære barnehage = 18 barn x kr 72.479,33 1.304.628
   3-5 år, pr. barn pr. år, private ordinære barnehage = 18 barn x kr 47.306 851.508

* Foreldrebetaling (barnehagesatser) i snitt, kr 2.250 i måneden
   x 11 måneder x 36 barn 891.000

* Kommunalt tilskudd (oppholdstimesatser, arealrelatert tilsk., administrasjon) 838.100

Sum inntekter 3.885.236

Utgifter
(antydning, møte med Døves menighet er ikke gjennomført. Lønn er satt etter konf. med kommunen):

1 administrasjonsleder / styrer  inkl. feriepenger 350.000
3 pedagogisk leder a kr 300.000 inkl. feriepenger 900.000
4 assistenter a kr 250.000 inkl. feriepenger 1.000.000
1 renholder (30%) inkl. feriepenger 75.000
1 vaktmester (30%) inkl. feriepenger 75.000 =   2.400.000
+ 14,1% arbeidsgiveravgift  338.400
Pensjonsavtale: 8 ansatte a kr 40.000 + 2 a kr 20.000 (antydet beløp)  360.000

Utstyr etc. (leker, kostymer, barnebøker, bussutgifter, frukt o a)  100.000
Lokalleie døvesenteret - kjeller og storsalen (2.500 pr. dag x 20 x 11)  550.000
   (som bl a dekker slitasje, strøm, sanitær utstyr, administrasjon o.a.)
Bruk av uteareal (lek + parkering) tilhørende Døves menighet (forslag)  100.000
Øvrige (forsikring, vedlikehold, revisor, konsulentbistand o.a.)  36.836

Sum utgifter  3.885.236

I tillegg må man nødvendigvis dekke lønn etc. for styrer/administrator som begynner noen måneder før 
barnehagen starter, ca kr 200.000 inkl. arb.giv. avg og pensjonsavtale.

INVESTERINGSTILSKUDD
Noen justeringer må til før lokalene kan brukes til formålet. Statlig investeringstilskudd ved etablering av 
barnehager for 2006 (fram til ut året 2007) er følgende: Opptil kr 50.000 pr. barn under 3 år og opptil kr 
43.000 pr. barn over 3 år. Disse pengene skal gå til etablering av barnehage, og har en bindingstid på ti 
år. I brev fra kommunen var ventilasjons-system i kjellerelokalene spesielt nevnt. Likeså bedre belysning 
i kjelleren, samt undersøkelse for og evt bekjempelse av sopp. Det er også mulig branntilsynet vil ha noe 
å si mht brannforeyggende tiltak dersom det skulle bli barnehagedrift i huset. Alt man trenger å vite om 
etablering av barnehage finner man på http://www.etablerebarnehage.no/

Utbedringsarbeidene (ventilasjon etc.) kan muligens bli dekket fullt ut. Investeringstilskudd for 24 
barn under 3 år a kr 50.000 (=1.400.000) og 12 barn over 3 år a kr 43.000 (= 516.000) tilsier et mulig 
investeringstilskudd på inntil kr 1.916.000. Det spørs om nevnte tilskudd også kan være med på å finansiere 
reparasjon av terrassen mellom kjelleren og 1. etasje, som er kalkulert til ca kr 600.000. 
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Bergen Døvesenter: Styremøte torsdag 14 sept
Tilstede: Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, Egil Johansen, 
Gunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd og Martin Skinnes. 
Forfall: Klement og Rune. Fungerende styreleder, Kjetil Hø-
gestøl, ledet møtet. Referent: Sigrun Ekerhovd. (Styreleder 
Klement Våge var i England og daglig leder Rune Anda på 
Madagaskar.)

Referat fra følgende møter ble godkjent: Styremøtet 
17. august og medlemsmøtet 24. august 2006 

Takkeskriv
Takkekort fra Inger Johanne Johansen for utvist opp-
merksomhet i forbindelse med sin 70 års dag
Takkekort fra Erna og Harry Stene for oppmerksomhet 
i forbindelse med deres gullbryllup
Takkekort fra Tromsø og omegn døveforening for pen-
gegaven i anledning deres 100 års jubileum

Oppnevne ”Fritidsbolig-komite”
Medlemsmøtet 24. august kom frem til at døvesenteret 
skal se etter en passende fritidsbolig for ca halvparten 
av pengene som døvesenteret fikk etter salg av ferie-
hjemmet Risperlen og at styret fikk fullmakt til å opp-
rette en komite på 3-4 personer. Senterstyret forsøkte 
å plukke ut 4 personer til komiteen, men kom ikke til 
enighet om sammensetningen. Som et kompromiss ble 
komiteen utvidet med et femte medlem.

Vedtak: Styret foreslår å spørre følgende 1) Egil Jo-
hansen og 2) Tore Birkeland fra eiendomsstyret, 3) Ed-
vard Rundhaug og 4) Helge Herland fra medlemmene, 
og 5) Sigrun Ekerhovd fra senterstyret.

Tromsø Døveforening
I forbindelse med Tromsø Døveforenings 100 års ju-
bileum lørdag 26 august overrakte Thorbjørn Johan 
Sander en gave på kr 500 fra Bergen Døvesenter. (Det 
var kurs og årsmøte for Norsk Døvehistoriske selskap 
den helgen i Tromsø )

Vedtak: Til orientering

Barnehage i Bergen Døvesenter
Senterstyret fikk diverse dokumenter fra daglig leder 
uken i forveien samt referat fra medlemsmøtet 24 au-
gust. Det har i ettertid også vært nevnt en mulighet til å 
flytte Pinnelien barnehage fra Hunstad skole til døve-
senteret når Nye Hunstad skole blir ferdig ved Nattland 
skole. Det er kommunen som bestemmer hva som skal 
skje med Pinnelien barnehage. Kanskje dette alterna-
tivet, med døve barnehagebarn vil være å foretrekke? 
Økonomisk? Uansett behøver vi å få opprettet en ko-
mite for å jobbe videre med barnehagesaken. Hvem 
skal komiteen bestå av, og hvor mange? Døves menig-
het MÅ være representert idet eventuell barnehage vil 
berøre deres uteareal. Det ble en del diskusjoner vedr 
den saken hvorvidt vi skal satse på hørende barneha-
ge eller døv barnehage. Denne nye vurderingen førte 
til nye spørsmål som man ønsker å diskutere. 

Vedtak: Opprettelse av en komite utsettes til neste 
styremøte hvor alle kan være med å diskutere dette. 
Blant forslag som kom opp ble Døves menighet nevnt 
i tillegg til en representant som jobber i Pinnelien bar-
nehage. 

Kontor-vikaren (Sigrun) orienterer:
a) Aluminiumsplater til stol/bord-vogn under scenen er 
kjøpt inn, ca 5000 kr
b) Mottatt lotteriinntekter på  kr 6.248 for juni
c) Erling Buanes nevner at kloakk lukten blir verre for 
hver dag i hovedinngangen. Dette bør bli en priorite-
ringssak med tanke på utleievirksomheten. Eiendoms-
styret ser på saken

Samtale med Norges Døveforbunds arbeidsutvalg
Senterstyret hadde besøk av arbeidslivsutvalget 
(AMU), som er opprettet av Norges Døveforbund. Re-
presentantene fra AMU fortalte litt om egen bakgrunn 
og om hva AMU jobber med, samt om ærende sitt i 
Bergen denne dagen, hvor man blant annet hadde 
besøkt Gaia busser. Senterstyret fortalte så om sine 
lokale erfaringer med døve og arbeidsliv her i Ber-
gen. Det ble videre drøftet muligheten for at Bergen 
Døvesenter kunne delta i et pilotprosjekt om en lokal 
arbeidslivskontakt i Bergen Døvesenter. Prosjektet er 
så vidt i startfasen, og det er flere ting som må på plass 
før vi kan sette det til livs. Senterstyret er imidlertid po-
sitiv til forespørselen, og vi avventer videre dialog med 
AMU-utvalget rundt det formelle.

Bergen Døvesenter: Styremøte onsdag 18. okt.
Tilstede: Klement Våge, Sunniva Lyngtun, Egil Johansen, 
Gunn Kristin Selstad og Rune Anda. Forfall fra: Kjetil Høges-
tøl, Sigrun Ekerhovd og Martin Skinnes.

Takkeskriv
Mottatt takkeskriv fra brudeparet Giske og Anders 
(bryllup 20. mai 2006), fra Sonja, Geir og Ove m/familie 
etter Norvald Eikenes bortgang, fra Guttorm Karlsen 
for oppmerksomhet ved sin 70 års dag, og fra Svanhild 
Nesse (90 års dag 18. sept. 2006).

Regnskap pr. 31.08.2006
På grunn av at Asle var bortreist i tre uker fra og med 
28. september, ble det ikke anledning til å få fram regn-
skap pr. 30.09.2006. Styret ba om å få oppdatert regn-
skap så fort som mulig.

Vedtak: Til orientering.

Mandat for hyttekomiteen
Hyttekomiteen skal ha møte fredag 20. oktober 2006 
kl. 17.00 og blant annet diskutere mandat for komiteen. 
Senterstyret diskuterte komiteens mandat, og kom 
fram til følgende kriterier:
* Komiteen skal forberede / undersøke / foreslå aktuell 
objekt for døvesenteret.
* Punktene fra medlemsmøtet 24. aug. kan være ret-
ningsgivende for komiteen: http://bgds.no/bodyFrame/
aktiviteter/2006/52/2006.52.htm
* Pris på objekt må pr. dags dato ikke overstige 1,8 
millioner kroner (her har vi satt DIK utenfor, de har ikke 
hatt møte ennå).
* Om nødvendig kan vi gå opp til maksimum 2 millioner 
kroner i budrunden der ”reservebeløpet” på inntil kr 
200.000 hentes enten fra fondet vårt eller ved opptak 
av lån.
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* Senterstyret har ansvaret for det økonomiske. Det 
gjelder a) godkjenne hyttekomiteens forslag, b) fast-
sette pris-tak, c) gjennomføre budrunden.
* Ved eventuell budrunde deltar følgende: Daglig leder 
(Rune), styreleder (Klement), nestleder (Kjetil) og eien-
domsleder (Egil)

Vedtak: Disse kriteriene oversendes hyttekomiteens 
leder, Edvard Rundhaug.

Barnehage
Daglig leder har bedt om tilbud fra tre ulike konsulent-
firmaer; Bergen Multiconsult, Betec, Rambøl, som kan 
bistå oss i undersøkelse rundt eventuell opprettelse av 
barnehage i døvesenteret. Kun Rambøl har svart på 
henvendelsen. 

Vedtak 1: Det ordnes et møte med konsulentfirmaet 
Rambøll der man gjør rede for hvilke bistand døve-
senteret ønsker i sakens anledning. Styret ønsker å 
få greie på hva det videre arbeidet med hjelp av en 
konsulent omtrentlig vil komme til å koste til slutt før vi 
gjør et vedtak.

Vedtak 2: Styret foreslår komiteen som skal jobbe 
videre med barnehagesaken består av følgende: Sty-
releder Klement Våge, daglig leder Rune Anda samt 
en repr. fra Døves menighet og en styrer fra en ekstern 
barnehage.

Tilskudd fra fylkeskommunen til kulturhus
Bergen Døvesenter er tilkjent kr 400.000 av en oppgitt 
utgiftssum på over 1,2 mill. kroner i tilskudd til kultur-
bygg. Døvesenteret må selv finansiere resten (2/3) av 
totalsummen som det er budsjettert til rehabilitering/
utbedring av kulturhuset vårt. Pengene må brukes 
innen 2 år etter at tilsagnet er gitt fra fylkeskommunen.

Vedtak: Styret er glad for det positive tilskuddet fra 
kommunen og vil arbeide for å avklare døvesenterets 
del av det økonomiske ansvaret. Vi kommer tilbake til 
saken senere.

Søknad nasjonalt skolemesterskap
Det foreligger søknad fra arrangørgruppene (FAU 
Hunstad, Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
og Bergen Døves Idrettsklubb) om økonomisk støtte 
i forbindelse med nasjonalt skolemesterskap i Bergen 
20.-22. oktober 2006. 

Vedtak: Bergen Døvesenter støtter med kr 1.000, i 
tillegg til at døvesenterets lokaler brukes vederlagsfritt 
til sosialt samvær og premieutdeling lørdag kveld.

Døves kulturdager og trivselsmidler
Bergen deltok aktivt under Døves kulturdager i Ålesund 
13.-15. oktober 2006 med 11 ”skuespillere”; ”Bergens 
Døvstummeforening 1880 og utover” (laget i forbindel-
se med 125 års jubileum i fjor) og med ungdomsklub-
bens ”Foryngelsesmaskin”. Utgiftene kom på kr 29.389 
og dekkes av både Mowinckels fond og deler av triv-
selsmidler fra Norges Døveforbund. (Til orientering.)

Lokalleie Norsk Døvehistorisk Selskap
NDHS har i over ti år hatt kontor i 2. etasje til en rimelig 
leiepris. De siste årene var leien på kr 15.000 pr. år. 
Vedtak: Fra og med 1. januar 2007 settes leien til kr 
20.000 pr. år.

Åstvedt AS 40 år
Mottatt innbydelse til Åstvedt AS’ 40 års jubileum i 
Grieghallen fredag 3. november 2006. 
Vedtak: Gunn Kristin Selstad og Martin Skinnes deltar. 

Daglig leder orienterer
a) Info om døvesenterets driftsresultat + frifondsmidler 
sendt etter anmodning, til Bergen kommune, avdeling 
for oppvekst.
b) Det blir satt ut en pumpestasjon utenfor døvekirken, 
nærmere gjerdet til jernbanen.
c) Sigrun var vikar for daglig leder i dagene 10.-13. 
oktober 2006 
d) Erling Buanes var i Stavanger og underviste i brann-
forebyggende tiltak 29-30 september
e) Daglig leder hadde et innlegg under Nordisk nettverk 
for middelalderarkeologi 16. okt. 2006
f) Daglig leder er påmeldt til organisasjonsseminar for 
ansatte i døveforeninger 3.-4. nov. 2006
g) Besøk av Dagtilbud døve/døvblinde i Trondheim, 
21.-22. november 2006 
h) Salg av boken ”Grenseløs verden”
i) Norges Døveforbunds barne- og ungdomsutvalg har 
seminar i døvesenteret 3.-4. nov. 2006
j) Knutepunktskole Slåtthaug vg skole / Sørås vg skole 
– høringsutkast
k) Hjelpemiddelsentralen i Hordaland gir i morgen noen 
rullestolramper gratis til døvesenteret.

Hvem skal betale for ledsagere?
Seniorutvalget i Bergen Døvesenter skal arrangere julebord i 
byen tirsdag 5. desember 2006 på dagtid. Blant de som ønsker 
å være med er noen som sitter i rullestol og som er avhengig 
av ledsagerhjelp. Spørsmålet er da hvem som skal betale for 
ledsagere. Det er jo ikke greit for ledsagere å sitte og se på 
at alle andre koser seg med deilig mat. Vi har spurt Bergen 
kommune v/byrådsavdeling for helse og omsorg. De svarer at 
kommunen ikke har avsatt budsjettmidler som kan benyttes til 
formålet. Hvis organisasjoner som mottar tilskudd fra kommu-
nen ønsker å prioritere formålet, vil kommunen selvsagt ikke 
ha innsigelser til dette. Både Seniorutvalget og Døvesenteret 
har ikke avsatt støtte til slike formål, og har heller ikke midler 
til det. Foreløpig vet vi ikke hvordan det vil bli løst.

Bergen Døvesenters Felleslegat gir - etter søknad - kr 3.000 
i støtte til julebordet, vedtatt på døvesenterets styremøte i no-
vember. Om det går til å dekke ledsagerne eller ei, overlater 
vi til dem!

Ungdomsklubben
I november begynte ungdomsklubben å legge inn 
videofilm på hjemmesiden sin: www.bduk.no.

Prøv å logge deg på og se hvordan deres hjem-
meside på internett ser ut. Klubben har fått kr 
50.000 fra Riebers legat til å få det til. Det 
som er kjøpt av disse pengene er videokamera, 
lyskastere, høykvalitets pc, videoredigerings-
program o.a. Ungdomsklubben er glad for det 
tilskuddet!
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Mange nye medlemmer i år
Nye medlemmer 1. halvår 2006:
     1 Jon Underdal Borlaug, Straumsgrend
     2 Frode Holgersen, Rådal
     3 Eva Vågen, Rådal
     4 Aase Monsen, Bergen
     5 Elisabeth P. Magerøy, Søreidgrend
     6 Ingrid Hovden, Laksevåg
     7 Beate Juliussen, Blomsterdalen
     8 Ole Vik, Rådal
     9 Cathrine E. Rydheim, Straume
     10 Bente Karin Lund, Bergen
     11 René Christian Hermansen, Os

Nye medlemmer 2. halvår 2006:
     12 Olav Dahl, Arna
     13 Hilary Hole Dahl, Arna
     14 Lena Larsen, Bergen
     15 Katrine Liseth, Holmestrand
     16 Jon Stokvik, Mathopen
     17 Anna Stokvik, Mathopen
     18 Kristin Riise Fester, Bergen
     19 Kjerstin Gundersen, Bergen
     20 Kristine Skattkjær, Bergen
     21 Line L. Angeltveit, Bergen
     22 Tove Haugstad, Mjølkerådn
     23 Gunn Sissel Leithaug, Bergen
     24 Mette Flatnes, Bergen
     25 Kristine Steinsland, Bergen
     26 Øystein Sletten, Bergen
     27 Jorunn Rødland Sletten, Askøy
     28 Claudia Martinsen, Nesttun

Utmeldinger:  
     1 Anne-Gro Litangen
     2 Molly Reite
     3 June Hægland
     4 Åsta R. Knudsen
     5 Gry Engh
     6 Roy Skaftun 
     7 Kathrine Kvalheim

Vi tenker nytt!
Som flere av dere kanskje vet har Bergen Døvesenter inn-
gått et samarbeid med Frivillighetsnorge.no som gir store 
inntektsmuligheter for Bergen Døvesenter – uten at det 
koster verken deg eller oss en krone! Vi oppfordrer alle 
medlemmer, foreldre, venner og andre støttespillere til å 
benytte seg av denne unike inntektsmuligheten. Alle som 
registrerer seg er med i trekningen av flotte premier hver 
måned.

På denne adressen kan du registrere deg direkte og velge 
om du vil støtte Bergen Døvesenter:

http://www.frivillighetsnorge.no/reg.asp?reg=ny&step=
0&mode=ny&org=3&prklubb=1093

Enkelt og greit!
Ved å registrere deg på Frivillighetsnorge.no, vil du motta 
gode tilbud på e-post og sms om du vil, og Bergen Døve-
senter vil få inntekter for hver slik henvendelse du åpner! 
Det er annonsørene som betaler Bergen Døvesenter for 
å nå ut til de som har registrert seg – for deg og Bergen 
Døvesenter koster det ingenting å være med! 

Medlemskapet i Frivillighetsnorge.no er altså helt gratis, 
det har ingen bindingstid og det er ingen krav til kjøp av 
varer og tjenester. For at Bergen Døvesenter skal få inntek-
ter holder det at du åpner de henvendelsene du mottar på 
e-post og sms. Du bestemmer for øvrig selv hvor mange 
slike henvendelser du ønsker å motta hver uke. Enklere kan 
det ikke bli – og morsomt er det også!

Det tar ca. 1 minutt å registrere seg. Alle som registrerer 
seg blir med i trekningen av flotte premier hver måned, i 
tillegg til hovedpremien som er en spenstig Citroen C4 til 
en verdi av kr. 200 000. 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, foreldre, venner og 
andre støttespillere til å benytte seg av denne unike mu-
ligheten. Det eneste vilkåret er at du har fylt 15 år og har 
egen e-postadresse. 

Mer informasjon på http://www.frivillighetsnorge.no/
Med vennlig hilsen senterstyret i Bergen Døvesenter.

Pr. 24. november var det 37 personer som har registrert seg 
og valgt å støtte Bergen Døvesenter. En av dem er byråd for 
oppvekst i Bergen kommune, Hans-Carl Tveit!

Tolket DVD fra Salhusvinskvetten
Bergen Døvesenter har fått tips om at gruppen ”Sal-
husvinskvetten” gir ut DVD nå før jul. DVD-pakken inne-
holder to DVD, en som er tolket og en som ikke er tolket.

Salhusvinskvetten har tidligere utgitt flere CD med mor-
somme sanger og har turnert med et show de har satt opp. 
Showet har også blitt tolket.

De mente det var viktig at vi døve skulle få mulighet til 
å se showet. Vi vet ikke hvordan resultatet er, men håper 
DVD-en og tolkingen er av god kvalitet. DVD-en heter 
”Stapp Mett” og kommer ut ca 10. desember.

OBS; de har en CD som heter det samme som DVD-en, 
ikke ta feil :-)
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Norges Døveforbund v/Barne- og Ungdomsutvalget (BU) 
arrangerte ungdomsseminar 3.-5. november. Over 20 styk-
ker meldte seg på, fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. De 
fleste bodde på Marken Gjestegård, og selve seminaret ble 
holdt i Bergen Døvesenter.

Fredag kveld gikk med til sosialt samvær, og å vente på 
noen deltagere som hadde problemer med flyene. Noen 
dro ut for å treffe gamle kjente, men mange valgte å bli på 
gjestegården for å bli kjent.

Lørdag startet selve seminaret, allerede kl 9 om mornin-
gen. Først spiste vi frokost på Hotell Terminus, sammen 
med mange fra ”Dansefeber” på TVNorge!

Gro Marie Mydland og Berit Emilie Nordbø fra BU star-
tet seminaret med å fortelle litt om utvalget, og hva de gjør. 
Berit Emilie fortalte senere også litt om EUDY, European 
Union for Deaf Youths. 

Deretter fortalte Eivor Berg, tidligere leder i Bergen 
Døves Ungdomsklubb, om hvordan klubben er kommet 
på fote igjen. Nåværende leder Tor S. Fiksen viste fram 
ungdomsklubbens lokale i andre etasje i Døvesenteret, som 
ungdommene selv har malt og gjort i stand med nye møbler. 
Her har ungdomsklubben møterom, kontor og studio i ett, 
med flott, ny PC.

Ungdomsseminar i Bergen
Maren Oriola holdt et inspirerende foredrag om Frontrun-

ners2, og hva de jobber med. 
Underveis ble det en heftig debatt om bla genmanipu-

lering. Før vi tok lunsjpause kom Norunn Kalvenes og 
Mary-Ann Grønås fra Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede i Bergen, og fortalte om tilbudet derfra. Underveis 
diskuterte vi også hvordan vi vil døveorganisasjonen for 
ungdom skal være i framtiden. Ønsker vi å igjen opprette 
et eget forbund for ungdom, eller vil vi fortsette å være et 
utvalg under NDF?

Etter lunsj fikk vi besøk av SMIH, Senter Mot Incest 
og seksuelle overgrep i Hordaland. Dette var veldig læ-
rerikt, vi fikk vite mye om hvilke tegn vi kan se etter hos 
barn/ungdom som er blitt utsatt for overgrep eller andre 
former for omsorgssvikt. Vi lærte også mye om hvordan 
voksne mennesker går fram for å opparbeide seg tilitt hos 
et barn for deretter å forgripe seg, slik at vi kan gjenkjenne 
faretegn. Totalt brukte SMIH fire timer, proppet med nyttig 
informasjon!

Senere på kvelden koste vi oss med taco i Døvesenteret, 
og mange samlet seg etterpå på Gjestegården. Søndag reiste 
alle hvert til sitt etter en hyggelig, lærerik og sosial helg.

Eivor.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra Kenneth Ommundsen (http://www.kezzey.net/2006/november/03-05/03-05.htm)
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Ulike måter å kontakte 
Tolketjenesten i Hordaland på: 

Tekst-telefon:  55 52 67 52 
Tale-telefon:  55 52 67 50 

Telefaks:  55 52 67 51 

E-post:  tolk.hordaland@nav.no

SMS:  26626
og du som bor i Hordaland skriver følgende: 

tolk hordaland <bestilling> ditt navn

som sendes til mobil-nummer 26626.
Eksempel: “tolk hordaland trenger tolk til legetime 
onsdag 7/12 kl 12-13 ved Slettebø legekontor, Slet-
tebøvn 12, gjelder allergitest for mitt barn. Ola Nord-
mann” 

Akuttvakttjenesten for Region Vest: 
Telefon (149):  994 81 810 

SMS:  994 81 810

Julemesse 9. desember 2006
Kulturstyret arrangerer julemesse i døvesenteret med 
kaffe etc lørdag 9. desember 2006 kl. 11.00-14.00.
Er du flink med hendene og har fine ting som kan selges 
som julegave, så kontakt meg pr. mail eller sms innen 5 
desember så får du egen stand.
Alt av interesse; duker, julepynt, smykke, malerier, bøker 
osv. Annlaug og Kate har klar pepperkakedeig til barna 
i kjelleren fra kl 12-13 så får de en kosetime med å lage 
pepperkaker !!
Velkommen til en koselig førjulstid!
E-post: sigrua@online.no - SMS: 416 19 359.

Hilsen Sigrun, kulturleder

DØV / DØVBLITT
= slå opp i ordene ufølsom og upåvirkelig

Studenter i tolkeklassen, 2 år, ved Høgskolen i Bergen 
oppdager stadig nye ting vedr. folks uvitenhet vedr. døve 
og tegnspråk, “men følgende eksempel er noe av det mest 
sjokkerende vi har sett”, skriver en av tolkestudentene i 
e-post til Bergen Døvesenter. 

Bok: Berulfsen, Bjarne, og Gundersen, Dag, 2004, 
Fremmedord og synonymer blå ordbok, Kunnskapsforlaget, 
Oslo. (Boken består av: Fremmedord blå ordbok, sekstende 
utgave (2003) og Norske synonymer blå ordbok, tredje ut-
gave (2002).)

I synonymordboken står følgende: 

døv døvblitt, se ufølsom, upåvirkelig. 
og så slår en opp på: 

ufølsom apatisk, avstumpet, døv, følelsesløs, hardhudet, 
hårdhjertet (hard-), kald, kynisk, likeglad, likegyldig, sløv, 
sløvhet, tykkhudet, ubarmhjertig, ubevegelig, uimottake-
lig, upåvirket. Jf. hard, kald.

og....

upåvirkelig fast, konsekvent, standhaftig, stø, urokkelig; 
døv, immun, uimottakelig, utilgjengelig; likeglad, sløv, se 
likegyldig, ufølsom; stoisk.

E-post er mottatt fra Kristin Børtveit Dyrdal, tolkestudent, 
2år, Bergen.
-------------------
Bergen Døvesenter takker for denne opplysningen. Vi tok 
kontakt med Kunnskapsforlaget dagen etter:

Kan dette være deres korrekte forklaring på døve og 
døvblitte mennesker? Vi vet at ordet “døv” blir brukt på 
forskjellige måter, så som “for døve ører”, “døvt” (som 
“kjipt”) osv. Men aldri i forbindelse med ordet “døvblitt”.

Har ordbøkene hyggeligere forklaring på “døv/døvblitt” 
der det er mennesker med mer eller mindre nedsatt 
hørsel? Mennesker med følelser (kontra ufølsom, 
upåvirkelig og andre nedsettende ord om døve, slik det 
kan oppfattes ut fra ordbøkene Deres )?
Vennlig hilsen Bergen Døvesenter v/Rune Anda
----------------
Svar fra Bodil Aurstad i Kunnskapsforlaget 17.10.2006 
(samme dag):
Rune Anda har bortimot svart selv når han er klar over 
at “døv” også brukes i overført betydning. Men det kunne 
gjerne stått semikolon istf. komma etter “døvblitt”, slik at 
skillet mellom egentlig og overført betydning ble klarere. 
For øvrig må brukere av en synonymordbok være klar 
over at synonymboka ikke er noen definisjonsordbok. 
Synonymer til det ordet en slår opp, er ord som 
en vurderer om en vil bruke eller ikke bruke i en 
sammenheng der en iallfall ikke vil bruke det ordet en 
slår opp. 
Vennlig hilsen Kunnskapsforlaget. 

Brukerrådet ved VKS (Vestlandet kompetansesenter 
- nå Statped Vest) har reagert på det, spesielt på svaret 
døvesenteret fikk.
Vi har også kontaktet Språkrådet uten at det er 
kommet noe svar derfra. Tenk om noen vil tolke Bergen 
Døvesenter som "Bergen Senter for Følelsesløse", Norges 
Døveforbund som en kjip (trist, kjedelig) forbund? 
Dersom ordet "døv" etterhvert mest blir oppfattet som noe 
annet enn ordet egentlig betyr, blir konsekvensen at vi 
bør endre organisasjonenes navn? Tegnspråkforening? 
Sterkt hørselshemmedes forening? (Det er vel ingen som 
sier "det er hørselshemmet!" som "det er døvt!")
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Torsdag 16. november var det videofilm på storskjerm i Bergen Døvesenter. Filmen het "Kjærlighet har mange språk" og 
var hentet fra boken "Ved dette tegn", skrevet av Joanne Greenberg i 1970-tallet. Filmen var vist på NRK TV i desember 
1986 og var tatt opp på video av daglig leder. Mer enn 70 personer var tilstede og så på filmen, som varte i en time og 
45 minutter. Vi fulgte med en familie der foreldrene var døve og deres to barn var hørende. Sønnen døde ved et uhell og 
datteren ble mer og mer tolk for foreldrene. Hun tolket også - bare 10 år gammel - da foreldrene forhandlet om lik-kiste 
til hennes avdøde bror. Filmen viste en rørende slutt og det ble beveget tårer hos mange av publikummer den kvelden.

Kjærlighet trenger ingen ord

Sissel Kyrkjebø
Er det noen som husker julebordet i Bergen Døve-
senter torsdag 18. desember 1986, altså for akkurat 
20 år siden?

Den gang hadde vi besøk av Sissel Kyrkjebø, som 
7 måneder tidligere ble viden kjent da hun sang i 
pausen under Melodi Grand Prix i Grieghallen.

Intervju med Sissel Kyrkjebø ble tatt opp på video 
og likeså sangen "Vestland, Vestland". Videoen blir 
vist i døvesenteret torsdag 14. desember 2006, etter 
kl. 20.00! 

Det blir muligens servering av risgrøt, kanel, smør, 
rød saft etc. som hører julekosen til! Storsalen er 
åpen fra og med kl. 18.00.

V E L K O M M E N!

Sissel Kyrkjebø fikk blomster etter sangen i døveforeningen, 
men hun protesterte: "Han burde også få blomster, som tolket 
sangen min!"



Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no
Du fi nner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

Innkalling til
Ekstraordinært årsmøte

i Bergen Døvesenter

tirsdag 19. desember kl. 19.00
(Merk dagen: Tirsdag, ikke torsdag!)

SAK:
Barnehage i Bergen Døvesenter

Skal vi satse på det?

Ifølge loven er det kun medlemmer som har adgang.

Velkommen!

Bergen Døvesenter v/kulturstyret arr.

JULEPARTY
lørdag 2. desember 2006
Velkommen til juleparty 2. desember

kl. 19.30!
Meny: Pinekjøtt eller svineribbe

(oppgi hva du vil ha ved påmelding)
Pent antrekk. Inngangsbillett:

Medlemmer kr 200
Ikke-medlemmer kr 250

Inngang etter kl. 22.00: Kr 100.
Påmeldingsfrist 30. november kl. 10.00.

Sigrun: sekerhov@c2i.net eller SMS 416 19 359.
Bindende påmelding grunnet bestilling av mat etter antall personer

NOVEMBER:
28. ti: Eldretrim kl 11.
30. to: Kl. 19.00: Fotballjentene Nina og 
Cecilie forteller fra EM i innendørsfotball 
i Moskva

DESEMBER:
02. lø: Juleparty i storsalen kl. 19.30, 
arr. Kulturstyret (se notis på denne siden)
03. sø: Familiegudstjeneste kl. 11 v/Tom 
S. Tomren. 
05. ti: Seniorgruppen - julebord på Hotel 
Norge kl. 12.00-16.00 (se notis) 
07. to: Hyggekveld i storsalen kl. 18.00
08. fr: Døvblittgruppen: Sosialt samvær i 
kjellerstuen kl. 18.00
09. lø: Julemesse + lørdagskafe i 
storsalen kl. 11.00-14.00 v/Kulturstyret 
og muligens lage pepperkakehus med 
barna i kjelleren
10. sø: Lysmesse på tegnspråk i 
døvekirken kl. 18.00 v/døveprost Terje 
Johnsen, Tom S. Tomren og Lars Hana.
(Konfi rmantundervisning 15.00-18.00)
12. ti: Lokallaget av NDHS har møte kl. 
12 i kjellerstuen. Juleavslutning.
14. to: Senterstyret har møte kl 16
14. to: Ungdomsklubben har program i 
kjellerlokalene
14. to: Døvesenteret har julekos i 
storsalen kl 19 (se notis).
15. fr: Kvinneklubben i kjellerstuen kl 19.
19. ti: Bergen Døvesenter har 
ekstraordinært årsmøte kl. 19.00. Sak: 
Barnehage (se innkallingen).
21. to: Siste skoledag (Hunstad skole) før 
juleferien
21. to: Døvesenteret er stengt (kun 
kontoret er åpent om dagen)
24. sø: Julegudstjeneste kl. 15 med 
“tegn til tale” v/Lars Hana.
31. sø: Nyttårsaften. Nyttårstreff for 
pensjonister i kjellerstuen kl. 11.

Idrettsklubben har hatt 
ekstra-ordinært årsmøte 
23. november:
Idrettsklubben vedtok å gå inn for 
at styret i DIK og styret i BDS går 
sammen og lager en felles ramme-
avtale vedr hyttekjøp. DIK vedtok 
et tak op kr 400.000 for investe-
ring sammen med døvesenteret. 
Rammeavtalen skal godkjennes 
av DIK i et nytt ekstraordinært 
årsmøte.


