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Bergen Døvesenter ønsker alle
en riktig god jul

og et godt nytt år!

Eiendomsleder

Styreleder Kulturleder
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Du har fl ere ganger deltatt i politisk debatt, invitert av 
Bergen Døvesenter. Du var med i debatten for Venstre både 
i forbindelse med kommunevalg og stortingsvalg, nesten 
annethvert år siden 1991. Hvordan synes du  debattene 
har vært?

- Debatten har vært interessante og lærerike. Jeg har spe-
sielt fått mye ny kunnskap om døves situasjon i samfun-
net og at det å ikke kunne kommunisere med døve er vel
så mye et handicap for oss hørende som ikke kan tegn-
språk og dermed ikke så lett kan kommunisere med døve. 
I tilleg har debattene som regel vært kosntruktive og 
anderledes for dere er resultatorienterte og ikke godtar
debatter som bare blir store ord og er lite konkrete.

På vår invitasjon deltok du - som en av få politikere - på 
teaterkveld på Hunstad skole der du blant annet så stykket 
“Lena, 15 år” og “Husvertinnen er forsvunnet” i desem-
ber 2003. Du måtte ikke komme, da du som byråd var (og 
er) mye opptatt. Men du kom likevel, selv om du var svært 
trøtt - det så vi. Har du tid til å være med på så mye? 

- Det blir et spørrsmål om å prioritere og hva man tar
seg tid til. Jeg er generelt opptatt av kulturpolitikk og 
forsøker å få med meg det som rører seg både på ama-

tørplanet og i det profesjonelle kulturlivet. Har besøkt 
amatørteater og musikaler på mange skoler de siste
3 årene og prestasjonen på Hunstad skole var imponerende 
og spillegleden stor.

På eget initiativ tilbød du deg å åpne nasjonal skole-
mesterskap for hørselshemmede på Tertnes for snart to 
måneder siden. Hvordan fant du ut at vi skulle arrangere 
mesterskapet?

- Jeg leste om det i Budstikken for en god stund siden 
og reserverte tiden. Som oppveksbyråd har jeg ansvar for 
idretten i Bergen og det var helt naturlig å stille opp hos 
dere som jeg gjør det i andre idrettsammenhenger. Det er
ikke bare de store mesterskapene som får meg på besøk. 
Må forsøke å gi fl est mulig oppmerksomhet. Idretten betyr 
like mye for den enkelte enten man er døv eller hørende.

Du har vært Bergen Døvesenters støttespiller i snart 20 
år og også vært en viktig kontaktperson når døvesente-
ret søker om økonomisk støtte fra kommunen. Har det 
hele tiden vært full forståelse hos de andre som deltok i 
 beslutningsprosessen? 

- Det har nok over tid blitt en større forståelse i kommu-
nen for å sikre mer likeverdig behandlig av ulike grupper 
som ikke tidligere har hatt sterke talspersoner for sin sak 
blant politikerne. Samtidig har de som tar beslutningen 
merket seg at, dersom de ikke lytter til hva som blir gjort 
av politikerne i budsjettarbeidet og i bystyret, så vet de at 
noen kommer med forslag. Så det at noen av oss har vært 
aktive har nok vær disiplinerende. Det at vi har fått parla-
mentarisme i kommunen betyr jo også at det er politikerne, 
Byrådene; som kan bestemme og være tydelige ovenfor 
administrasjonen i alle typer saker. 

Alder:  52
Fødested:  Bergen
Sivilstand:  Single
Tidligere jobb før du ble politiker: 
      Har permisjon fra jobb som 1. konsulent 
      ved Det juridiske fakultet så lenge jeg er 
      heldagspolitiker
Hvilken bilmerke har du: 
      Har ikke bil. Sykler!

Førjulsintervju 
med

Hans-Carl Tveit
Han er byråd for oppvekst i Bergen kommune, og har vært en av

Bergen Døvesenters gode støttespillere gjennom fl ere år.

30. november ble han nr. 1 på listen på Venstres nominasjonsmøte i Bergen Rådhus. 

Bildet fra Internett, foto: Robin Strand
Portrettet lagt inn av R.A.
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Mange døveforeninger i Norge sliter med å oppnå for-
ståelse hos lokale politikere for det arbeidet de gjør for 
døve innbyggere. Hvilke argumenter vil du anbefale de 
å komme med når de søker om økonomisk støtte både 

For interesseforeninger
som Døvesenteret er det viktig 

å kunne vise til at en kommunal 
krone utløser langt større verdier 
i egenaktivitet og at det arbeidet 
man gjør gir bedre livskvalitet.

,,

samtidig mulighet til å oppgradere deler av huset ved hjelp 
av det stalige investeringstilskuddet. Samtidig som dere får
faste leieinntekter som kan brukes til driften av eiendom-
men. Dette tror jeg vil mer enn fult ut oppveie de begren-
singene som vil ligge i at noen rom vil kunne få redusert 
bruk på kveldstid, spesielt når det gjelder kjelleren, men 

Hans-Carl Tveit deltok både under mottakelsen på formiddagen i døvesenteret 14. mai 2006 (til venstre), og under festmiddagen på 
Hotell Norge samme dag (i midten). Til høyre fra hans teaterbesøk på Hunstad skole 1. desember 2003.

- Det har nok over tid blitt en 
større forståelse i kommunen for å 
sikre mer likeverdig behandlig av 
ulike grupper som ikke tidligere 

har hatt sterke talspersoner for sin 
sak blant politikerne.

,,til drift og til aktiviteter fra 
egen kommune eller fylkes-
kommune?

- Det viktigste argumentet 
som kan fremføres er at man 
kan vise til stor egenaktivitet 
og engasjerte medlemmer 
og tillitsvalgte som vil gjøre 
noe for dem man represen-
terer. For interesseforen-
inger som Døvesenteret er
det viktig å kunne vise til at en 
kommunal krone utløser langt 
større verdier i egenaktivitet og at det arbeidet man gjør 
gir bedre livskvalitet.

Hvilke inntrykk har du av Bergen Døvesenter? 
- Hovedinntryket mitt er at senteret drives av engasjert 

samfunnsborgere som vil gjøre noe positivt for sine med-
mennesker. Medlemmenes engasjement og deltagelse i
ulike aktiviteter i regi av foreningene, som er tilknyt-
tet sentere, er også imponerende. De fleste finner nok 
helt sikkert noe de kan delta på og dermed opplevet 
det gode felleskapet som jeg føler at det er hos dere.

med fornuftig innredning 
og fleksibilitet vil dere nok 
oppleve dette som positiv. 
Gjennom et samarbeid 
med de andre Døveinsti-
tusjonen i området vil dere 
få et f int ute-område og 
gode synergieffekter bl. 
ved muligheten for å bruke 
underetasjen i kirken til 
barnehagedrift også.

Som byråd for oppvekst har du ansvar for barnehager og 
skoler. Hvordan vurderer du muligheten til å få inn tegn-
språk som valgfag i alle skolene i Bergen kommune?

- De tradisjonelle valgfagene er endret i den nye lære-
plane - Kunnskapsløftet og fagfordelingen er for det aller 
meste strengt styrt fra departementet. Det kan være en 
mulighet, som vi vil undersøke, i forhold til om man på 
ungdosmskolene kan undervise i tegnspråk som annet
fremmedspråk, d.v.s i tillegg til engelsk og som erstat-

Bergen Døvesenter vurderer om 
det skal åpne for barnehagedrift 
i døvesenterets lokaler. Grunnen 
til at ideen dukket opp var å gi et 
økonomisk løft til døvesenteret, 
som de siste årene har hatt un-
derskudd i regnskapet. Har du 
tro på at barnehagedriften vil 
gi døvesenteret betydelig økono-
misk løft?

- Det å utnytte ledig kapasitet på 
dagtid i den store eiendommen dere har, både innendørs og 
utendørs er jeg overbevist om vil være gunstig for driften av 
Døvesenteret. Det blir flere å dele utgiftene på og dere får 

ning for et av de tradi-
sjonelle språkene som 
elevene i dag kan velge 
mellom. Dersom det er 
skoler som ønske å gjøre 
dette vil vi på byrådsav-
delingen være positive
til dette. 

Har du noen døve 
i familien? 

- Jeg har en tremenning 
som er døv. Hun bor ikke i 
Bergen så det er lenge siden 
jeg traff henne sist.

forts. neste side
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Fra politisk debatt i døvesenteret 28. august 2003. Fra åpning av nasjonalt skolemesterskap 21. oktober 2006.

det aller meste man trenger 
i dagliglivet og har ofte alt-
for mange ting. En god bok 
eller en litt personlig gave 
er alltid kjekt å få til jul. 
Kjekt å ha noe annet å lese 
en sakspapirer. Har sluttet 
med nyttårsforsetter, men 
har et ønske for det nye 
året og det er et godt valg 
for Venstre.

Intervju v/red. R.A.

(Barnehagesaken) - Det å utnytte 
ledig kapasitet på dagtid i den store 
eiendommen dere har, både innen-
dørs og utendørs er jeg overbevist 
om vil være gunstig for driften av 

Døvesenteret.

,,Hvor er du julaften, og hvem 
feirer du julen med? 

- Feirer julaften sammen 
med familien enten her i 
Bergen eller i Oslo. Veksler 
litt på det.

Hva er ditt ønske under jule-
treet, og hva er dine nyttårs-
forsetter?

- Etter hvert som man blir 
voksen har man skaffet seg 

Gledelig jul !
Bilder fra julemes-

sen 9. des. 2006
Arr.  Kulturstyret v/Sigrun Ekerhovd.

Det er første gang(?) døvesenteret arrangerte jule-
messe, og vi tror det gav mersmak!

Takk til alle frivillige som hjalp til både på kjøkkenet 
og ellers! Også til Tatjana og Tore som tok seg av 

pepperkakebaking med barna i kjelleren!
Se også side 10 og på www.bgds.no!
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Julehilsen fra styreleder
Nå er nedtellingen av år 2006 begynt. Det nærmer seg julefred 
og tid for ettertanke og refleksjoner rundt hva som har blitt 

gjort /skjedd i inneværende år. For oss som sitter i styret har 
det vært et travelt, godt arbeidsår. 
Etter vårt store jubileumsår i fjor har vi konsentrert oss om å 

holde et høyt aktivitetsnivå og samtidig være forsiktig med større 
økonomiske disposisjoner. 

Vi er glad for at medlemstallet fortsatt vokser, dette ser vi som et tegn på at døvesenteret 
og aktiviteten rundt er noe som våre medlemmer ønsker å delta i.

Nå på tampen av året skal våre medlemmer avgjøre om vi skal starte opp med barneha-
gedrift i senteret. Dette er planlagt av styret fordi vi ser at driften av senteret krever økte 
inntekter for at vi skal klare å unngå årlige underskudd med det aktivitetsnivået vi har i 
dag. Huset står svært mye tomt på dagtid. Styret ønsker å utnytte denne ledig tiden som 
inntektskapende tiltak for senteret. 

Vi er spent på om vi til våren 2007 får investert i en tjenlig fritidseiendom til bruk for 
våre medlemmer. Det har vært mye engasjement rundt denne saken!

Jeg vil på vegne av styret ønske alle våre medlemmer, våre ansatte og alle våre trofaste 
hjelpere en riktig god jul og et godt nyttår.

Styreleder Klement A. Våge.

Til døve foreldre!
Ved starten av det nye året tilbyr vi kurs og informasjon som er rettet mot døve foreldre 
- enten de har hørende eller døve barn.

Tirsdag 9. januar starter vi med kurset: "Norsk for døve foreldre med barn i skolealder", 
som varer fra kl 18.00 til 21.00 i fire tirsdager framover, fram til 30. januar - tilsammen 
12 timer. Kursleder: Beryl K. Ramvik. Kursavgift kr 600. Påmelding til post@bgds.no innen 
3. januar.

Tirsdag 6. februar starter vi med kurset: "Matematikk for døve foreldre med barn i 
skolealder", som også varer fra kl 18.00 til 21.00 i fire tirsdager fram til 27. februar. Til-
sammen 12 timer. Kursleder: Beryl K. Ramvik. Kursavgift kr 600. Påmelding til post@bgds.no 
innen 25. januar.

Formålet med de to kursene er å bli litt bedre kjent med oppgavene som skolebarn/-ungdom-
mer får på skolen, og som foreldrene best mulig kan bistå med å hjelpe til med leksene.

Og så har vi en spennende informasjonskveld med Torill Solbø Zahl med temaet “Tospråk-
lige barn i tospråklige familier”, torsdag 18. januar 2007 kl. 19.00. Foredraget er først 
og fremst rettet til døve foreldre, men alle interesserte er selvsagt velkommen! Kom og hør 
på Torill om hennes oppdagelser og erfaringer omkring det som tittelen forteller! Kanskje 
du blir overrasket og glad? Hun snakker om både døve barn og hørende barn, av døve 
foreldre. Gratis entre.
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Randi Ulvatn Slettebakk

Hvor skal du feire julen i år? 
- Vi feirer jul hjemme hos oss. 
Min mor kommer til oss. Vi skal 
ha både pinnekjøtt og svineribbe.

Hva var du mest fornøyd med 
i år 2006? 
- Det må være den 9. januar da vi 
fikk en sønn, en lykkedag for oss!

Hvilke ønsker har du for det nye året 2007?
- Jeg håper å få ny jobb. Ellers håper jeg at alle vil være 
friske og glade og fornøyde i det nye året!

Hva ønsker du at Bergen Døvesenter skal gjøre 
i 2007?
- Jeg ønsker at det blir mer aktivitet for både små og 
større barn, for eksempel kosetreff og arrangerte turer 
sammen med foreldrene. Jeg ønsker også at vi kan ha 
sosialsamvær om fredagene istedenfor om torsdagene, da 
kan alle foreldrene og barna også være med for dagen et-
ter (lørdag) er det skole- og barnehage-fri. Da kan barna 
være oppe litt lengre om kvelden og sove litt lengre. 
Men om torsdagene kan vi ikke være på døvesenteret 
fordi barna må legge seg tidlig, pga skole og barnehage 
neste dag (fredag).

Kurt Oksnes

Hvor skal du feire julen i år?
Jeg blir værende i Bergen, men 
julaften skal være hos min sønn.

Hva var du mest fornøyd med 
i år 2006?
Jeg var mest fornøyd med at 
Brann fikk sølv i Tippeligaen.

Hvilke ønsker har du for det nye året 2007?
Brann skal selvfølgelig ta gull. Det er det jeg ønsker 
mest av for hele 2007.

Hva ønsker du at Bergen Døvesenter skal gjøre 
i 2007?
Bergen Døvesenter skal ta vare på alle medlemmene og  
fortsette med det i alle år. 

Åge Lauritzen

Hvor skal du feire julen i år? 
Som vanlig - vi feirer hjemme med 
familien, også i år. Forresten - det 
meste av min familie bor i Halden, 
mens min eldste sønn med sin fa-
milie bor i Kristiansand. Vi er ikke 
begeistret for juletravelheten hvor 
det er litt mye kaos. 

Hva var du mest fornøyd med i år 2006? 
Både feriebiltur og utflukter, mest er jeg fornøyd med 
Tromsø-turen. DIK’s veterangruppe hadde bra aktivi-
tet. 

Hvilke ønsker har du for det nye året 2007? 
Jordens klima må prioriteres og bli til det bedre for fram-
tiden. . Vi har allerede planer om å reise noen turer. Ellers 
ønsker jeg å slutte å røyke... hehe.

Hva ønsker du at Bergen Døvesenter skal gjøre i 
2007?
Først og fremst at saken med å drive barnehage i døve-
senter blir løst, og muligheter for fritidsbolig eller hytta. 
Ellers personlig vekst for humør og trivsel.

Maren M. Oriola

Hvor skal du feire julen i år?
Hjemme i Fana. Savner den norske jule-
maten, siden jeg feiret jul i Lisboa forrige 
gang.

Hva var du mest fornøyd med i år 2006?
At jeg fikk muligheten til å utvikle meg selv 
(Frontrunners2), og at min mann og sønn 
var der alltid for meg.

Hvilke ønsker har du for det nye året 2007?
At jeg får realisere drømmen min.

Hva ønsker du at Bergen Døvesenter skal gjøre 
i 2007?
Omtrent det samme som dere har gjort i 2006, men 
jeg ønsker at det skal bli flere workshops, debatter og 
liknende der døve får også delta, ikke bare sitte og høre 
på forelesninger.

4 spørsmål til noen av våre medlemmer
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Anlaug Irene Sørhaug

Hvor skal du feire julen i år?
Jeg skal feire julen hjemme på Tit-
lestad med hele familien, men uten 
min datter Berna Iren. Hun skal feire 
julen i USA. Det blir koselig og vi 
gleder oss til å være sammen med 
med barnebarnet Sondre, for ifjor 
var han i Portugal.

Hva var du mest fornøyd med i år 2006?
Jeg var spesielt fornøyd med påsken, vår, sommer og 
høst. Vi i familien og naboer var mye sammen svømte, 
fi sket krabbe og var mye på sjøen. Vi var ofte på besøk 
hos hverandre.

Hvilke ønsker har du for det nye året 2007?
Jeg ønsker at det må bli slutt på krig og at folk må leve 
i fred med hverandre. Må vi få være friske og arbeide 
for det gode.

Hva ønsker du at Bergen Døvesenter skal gjøre 
i 2007?
Jeg synes det har vært greit i år. Men kanskje kan det 
være kjekt med en ny hobby, evt kurs om mat fra andre 
land, og kultur.

Raine Larsen

Hvor skal du feire julen i år?
Skal på ferie jul i Bømlo

Hva var du mest fornøyd med 
i år 2006?
Jeg er stort sett veldig fornøyd med 
2006. Det har også vært noen triste 
og mye gledelige opplevelser gjennom hele året. Har hatt 
en opplevelserik sommer og deltatt på fl otte kursuke i 
vinter. Veldig bra hele året 2006, synes jeg.

Hvilke ønsker har du for det nye året 2007?
Håper det blir et bra år i 2007 og at det ikke blir noen nye 
katastrofer i verden. Kanskje noe spennende vil skje?? 
tenker jeg. Det er umulig å vite hva som vil skje i 2007. 
Men det kan skje mye hver dag.

Hva ønsker du at Bergen Døvesenter skal gjøre 
i 2007?
Jeg ønsker at Bergen Døvesenter får fl ere besøkende og 
mere bra tilbud til folk som kommer, f.eks foredrag og 
aktiviteter og sosialsamvær. Også at det kommer fl ere 
ungdommer og voksner og til med barn. Døvessenter 
skal ikke gå nedover men SKAL GÅ OPPOVER...

Tore Birkeland

Hvor skal du feire julen i år?
Skal være hjemme, får besøk av 
min far til middag på julaften...

Hva var du mest fornøyd med 
i år 2006?
På ferie i island og i harstad m 
hurtigrute på hjemveien, og i egne 
båt om helgene...

Hvilke ønsker har du for det nye året 2007?
At alle skal ha det bra...

Hva ønsker du at Bergen Døvesenter skal gjøre 
i 2007?
Jeg ønsker at døvesenteret skal ha fast lørdagskafé.

Hei pensjonister og uføre! 

Velkommen til Nyttårstreff!
Seniorutvalget har Nyttårstreff i døvesenteret 31. desem-
ber 2006 kl. 11.00. Entre kr 100. Påmelding innen 23. 
desember til Sverre Johansen, teksttelefon 55 32 23 87.

Julekos på Hotel Norge

Seniorutvalget i Bergen Døvesenter hadde julekos på Hotell Norge 
tirsdag 5. desember. Her ser vi noen av deltakerne. Bildet er tatt av 
Skjalg Iversen. Flere bilder fi nnes på www.bgds.no.
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Døv – ufølsom – dum?
Det er utmerket at noen reagerer – og protesterer – når de 
finner at f. eks. ordet ”døv” blir brukt på en måte som virker 
sårende. Jeg har selv gjennom mange år sendt protester på 
bruk av en del ord i leksika, i aviser, bøker o.a.

 Det er viktig å merke seg at det som studentene reagerte 
på er hentet fra en synonym-ordbok, og i slike bøker kan vi 
finne mye rart. Som Kunnskapsforlaget har svart Rune Anda, 
så er ikke dette noen definisjon. Synonym-ordbøker brukes 
mye av kryssord-løsere, og i kryssord er det ofte ”nøtter” som 
skal gjøre det vanskelig for folk. ”Døv” og mange andre ord 
brukes ofte i overført betydning, og da kan dessverre et ord 
som ”døv” bli tillagt noe negativt. Jeg synes det er verst når 
”døv” brukes som skjellsord: ”Er du DØV, du?!” (Jeg har ikke 
sett noe leksikon hvor det står: Døv = skjellsord som brukes 
av tankeløse hørende.)

 I Nye Journal for Døve nr. 1/2006  hadde jeg noen ek-
sempler på hvordan ”døv” er brukt i gamle ordbøker. Eksem-
pler:

 Døv = sløv, stum, klangløs. En døv saks = en sløv saks. En 
døv kirke = en kirke med dårlige lydforhold, osv. - Gjennom 
tidene er ”døv” blitt brukt om mye annet enn det vi mener med 
”døv” i dag. Hvis vi vil lete etter stoff om døve i gammel his-
torie, så er det best at vi leter etter ordene ”dum” eller ”stum”, 
for det viser seg at personer som ble omtalt som dumme eller 
stumme som oftest var døve. Det ble ikke oppfattet som noe 
fornærmende. Det var bare vanlig. De fleste av dem var nok 
stumme, men ikke dumme.

 Jeg har flere ganger fortalt for eksempel at jeg i en dansk/
norsk ordbok (ikke så veldig gammel) har funnet ordet 
”dumm-lærer” med forklaringen at det er det samme som 
døvelærer. ”Dum” har vært et alminnelig brukt ord om døve. 
Og når vi finner ordet ”døv” viser det seg som regel at det 
gjelder en tunghørt eller døvblitt, slik som Frøyvid Døve, som 
var rådgiver for Olof Skötkonung. Jeg har gledet mange døve 
med historien om at kongen hadde en DØV rådgiver, men det 
er helt klart, dessverre, at mannen bare var lett tunghørt.

 Ved Nordisk Handikaphistorisk konferanse på Universite-
tet i Oslo for noen år siden holdt jeg foredrag om terminologi 
gjennom tidene. Det er spennende å se hvordan det stadig 
har dukket opp nye ord, som har avløst andre, og hvordan 
betydningen av ord har endret seg. Men det er jo klart at vi 
bør passe på og prøve å rette på de som bruker ord og uttrykk 
på en uheldig, misvisende måte. 

 Jeg har nettopp fått klage i forbindelse med et annet ord, 
nemlig audisme. Moren til ei jente som arbeider med autistiske 
barn, så programmet som Døves Media viste på TV nylig, hvor 
”nyordet” audisme (som Døves Media og Ål folkehøyskole 
ser ut til å ha forelsket seg i) ble mye brukt. Denne moren ble 
fortvilet, for hun oppfattet det slik at det var autisme som var 
emnet, og at ordet ble brukt feil, det ble brukt i forbindelse 
med undertrykkelse av døve. Men selv om det finnes døve 
med autisme, så er det helt feil å bruke det i forbindelse med 
undertrykkelse, for vi har ikke grunn til å påstå at autister blir 
undertrykt, skriver damen til meg.

 Ja, ordene audisme og autisme blir lett oppfattet som det 
samme. Folk hører ikke forskjell, og at ordene skrives med 
henholdsvis d og t, kan se ut som en tilfeldighet. Det er synd 
om ordene skal bli forvekslet slik som i dette tilfellet, og 
at mennesker som arbeider med autisme kan føle det som 
krenkelse. Var det nødvendig å hente dette nyordet fra USA? 
Hvis vi vil snakke om undertrykkelse av døve, hvorfor kan vi 
ikke bruke innarbeidede norske ord, som alle forstår? Vi har 
et godt uttrykk: å kalle en spade for en spade. Der bør Døves 

Media, som monopol-institusjon, gå i spissen ved å bruke ord 
og uttrykk som gjør programmene rimelig tilgjengelige for 
flertallet av døve seere. 

  Thorbjørn Johan Sander.

TEGNSPRÅKKURS FOR NYBEGYNNERE
starter mandag 8. januar 2007 kl. 18.00 (til 21.00) og 
fortsetter 8 mandager framover (unntatt i vinterferien). 

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 2006
06. Revidert årsregnskap for 2006

Pause med gratis bevertning

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2008
10. Budsjettforslag 2007, 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: 3. februar 2007.
Frist for innlevering av andre forslag: 24. februar 2007.
Forslagene leveres til styreleder Klement Våge.

Årsmøte 2007
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte

lørdag 17. mars 2007 kl. 11.00.

Det er kommet svar fra Språkrådet 8. desember 2006 på vårt spørsmål 
om de har ansvaret for å godkjenne ord i ordbøker. Vi sikter blant 
annet til at ordet "døv" kom til å bety "ufølsom" osv. De skriver at da 
de skulle svare fikk de den store debatten om hva  “etnisk nordmann” 
er. Ellers var det influensaen som gjorde at svaret kom sen (etter en 
måned). Her er svaret fra Språkrådet:

Språkrådet har ansvaret for å godkjenne ordlister til bruk i 
skolen. Det vi godkjenner, er selve rettskrivningen. Vi kontrol-
lerer om den er i samsvar med gjeldende vedtak. Noen ordlister 
fører opp en del synonymer. Det hender at vi kommer med 
merknader til disse synonymene. I en slik ordliste fra 1987 står 
for eksempel “tunghørt” og “uimottakelig” som synonymer 
til oppslagsordet “døv”. 

I Bokmålsordboka og Nynorskordboka har Språkrådet et 
medansvar. Slik er “døv” definert i Bokmålsordboka: 

1) som mangler hørselen. 2) overført: upåvirkelig 
På grunn av opprinnelsen til “døv”/”dauv” kan ordet ha flere 

betydninger. Det kommer fram i Nynorskordboka. 
En synonymordbok er ingen definisjonsordbok. Poenget er å 

gruppere ord som kan ha en viss likhet i betydning i forskjel-
lige sammenhenger. Om du slår opp på “blind” i den ordboka 
du viser til, finner du noe tilsvarende til det du finner under 
“døv”. Utvalget av ord kan alltid diskuteres, men det er ikke 
vår oppgåve å gjøre det. Vi gir råd. 

Vennlig hilsen Jostein Stokkeland, rådgiver 
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Høring - Knutepunktskoler
Bergen Døvesenter har sendt denne kommentaren til 
Hordaland Fylkeskommune i forbindelse med forslag 
om at knutepunktskole for hørselshemmede ble lagt til 
Slåtthaug og Sørås videregående skoler:

Vi vet at døve nå etter hvert ønsker å velge skole og fag 
fritt – på samme måte som hørende kan. Dersom døve 
studenter skal få flest mulig reelle valgmuligheter mht 
fagprogram og ikke kun etter hvor det er størst døvemiljø, 
ser vi det som en god løsning å fordele elevmassen på to 
naboskoler (Sørås og Slåtthaug). På denne måten vil skolen 
også kunne favne om enkeltelever som ellers ville valgt en 
integreringsløsning i en vanlig videregående skole – uten 
knutepunktskolens kompetanse - og uten muligheten til å 
veksle mellom hørende/døvemiljø. To skoler med kompe-
tanse på døve vil gi langt flere valgmuligheter en hva en 
skole kan.

Vi ønsker å presisere at det er viktig å opprettholde inter-
nattilbudet for å bevare det helhetlige døvemiljøet. Felles 
miljøbase og fritidstilbud på kveldstid vil være viktig for 
elever ved begge skolene. Vi er glade for at dette er presisert 
i høringsutkastet. 

Vi forstår utfordringene og bekymringene til lærerstaben 
ved Slåtthaug vgs både når det gjelder å splitte opp elevmas-
sen, hvordan lærermiljøet vil kunne påvirkes og hvordan 
den praktiske hverdagen med gjennomføring av møter osv 
vil bli. Det er derfor særdeles viktig at dette blir tatt hen-
syn til ved bygging av Sørås skole. Møterom, arbeidsrom, 
kontorer osv må tilrettelegges med tanke på at også en del 
av personalet ved Slåtthaug har daglige gjøremål ved Sørås 
– og da trenger rom og utstyr til å få dette til å fungere. 

Når det gjelder å splitte opp elevmassen mener vi at forde-
lene er så mange at de veier opp for dette. 

•   Valg av fagprogram vil bli større for begge gruppene.
•   Det er en unik mulighet til å få en videregående skole 

bygget med tanke på hørselshemmede elever og deres 
behov.

•   Den nye skolen vil kunne ha det som kreves av tek-
niske løsninger (bl.a. utstyr for CI-brukere, tegnspråklab 
osv.)

•   Elevene på allmennfag vil kunne omgås hørende elever 
som studerer de samme fagene, en klar fordel med tanke 
på videre studier.

26.10.2006

Bergen Døvesenter

Fra vedtaket i fylkeskommunens møte på 
Voss 23. november 2006:

To knutepunktskular for 
hørselhemma
Funksjonen som knutepunktskule for hørselshemma vert 
lagt til Slåtthaug og Sørås vidaregåande skular, har Hor-
daland fylkesutval samrøystes vedteke.

Då fylkeskommunen overtok drifta av den statlege spesi-
alskulen for hørselshemma, Bjørkåsen v.g. skole,  hausten 
2005, vart skulen slegen saman med Slåtthaug v.g. skole. 
Etter samanslåinga har skulen vorte ein av knutepunktsko-
lane for hørselshemma i Noreg.  

I samband med bygging av ny vidaregåande skule på Sørås 
er det planlagt at denne skulen skal tilretteleggast for hør-
selshemma elevar. Etter eit års erfaring som knutepunkts-
kule ved Slåtthaug v.g. skole er erfaringane gode. 

Slåtthaug v.g. skole eller Sørås v.g. skole kan ikkje åleine 
ivareta alle oppgåvene som knutepunktskule. Slåtthaug v.g. 
skole har trong for å betra den tekniske tilrettelegginga, 
noko som vil vere kostnadskrevjande samstundes som 
løysingane ikkje vil vere like gode som ved etablering i 
ein ny skule. Slåtthaug v.g. skole har heller ikkje allmenn-
faglege studieretningar for elevar som ønskjer det i eit 
hørande miljø. Sørås v.g. skole vil ha eit for snevert tilbod 
når det gjeld yrkesfaglege utdanningsprogram, heiter det 
i saksutgreiinga.

Sørås og Slåtthaug v.g. skular vil liggja nær kvarandre i 
same bydel. På bakgrunn av dei utfordingane ein knute-
punktskule har vil det vere naturleg at dei to vidaregåande 
skulane samarbeidar tett om oppgåvene som knutepunkt-
skule. Elevane vert tekne inn på knutepunktskulen og 
får sitt opplæringstilbod på den av skulane som har det 
programområdet som eleven søkjer på. Det må leggjast til 
rette for at eleven vert knytt til ein av skulane, heiter det i 
saksutgreiinga. 

Personalia
TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med vårt 40-års jubi-
leum.

HJERTELIG TAKK
for gavekort jeg fikk til min 75 års dag!

Hilsen fra Inger.
TUSEN TAKK
for gavekort og hyggelig hilsen til min 50 års dag!

Hilde Sundve Jordheim.

Sigurd E. Gjertsen, adm.dir.
Åstvedt
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Referat fra felles medlemsmøte i BGDS/BDIK 
torsdag 23.11.06 kl 18.40

Agenda : 
- Orientering om sak til BDIK sitt 
ekstraordinære årsmøte
- Orientering om arbeidet til hyt-
tekomiteen

Orientering om sak til BDIK sitt 
ekstraordinære årsmøte
Styreleder i Bergen Døvesenter 
(BGDS), Klement Våge, ønsket velkommen til medlemsmøte til BDIK/BGDS. 
Han presiserte at det var vedtatt av årsmøtet i BGDS at vi skulle bruke halv-
parten av kapitalen fra salget av feriehjemmet ”Risperlen” til kjøp av hytte. 
Dersom medlemmene ønsker seg en hytte i en høyere prisklasse, håpet han at 
medlemmene i BDIK ville stille seg positiv til å bidra med sin fondskapital, 
da senterstyret ikke kan eller vil  gå utover den ramme årsmøtet har vedtatt. På 
bakgrunn av vedtaket fra årsmøtet har senterstyret satt ned en hyttekomiteen 
som får jobben med å lete etter et aktuelt objekt etter et bestemt mandat. Deretter 
overlot han ordet til hyttekomiteens leder, Edvard Rundhaug.

Orientering om arbeidet til hyttekomiteen
Edvard Rundhaug hadde med seg et pent arbeidsdokument som han viste 
frem på power-point. Dokumentet kan finnes på hjemmesiden til BGDS, 
www.bgds.no, og kan fåes på kontoret til daglig leder, Rune Anda. Edvard 
presiserte at bakgrunnen for medlemsmøte var at hyttekomiteen ønsket dialog 
med medlemmene. Han startet så med å presentere hyttekomiteen. For at det 
ikke skal være tvil tar vi med medlemmene i komiteen her: Edvard Rundhaug 
(leder), Egil Johansen (Eiendomsleder BGDS), Sigrun Ekerhovd, Helge Herland  
og Tore Birkeland.
Deretter ble mandatet fra BGDS sitt senterstyret til hyttekomiteen presentert. 

Det ble kommentert av Gunnar Hansen at dersom BDIK skulle bidra med 
kapital til kjøp av hytte, var det naturlig å se på mandatet og prosessen på nytt, 
altså at også BDIK sine interesser ble representert. Klement Våge ba om at vi 
holdt oss til en så enkel prosess som mulig, og at BDIK sine interesser kunne 
sikres gjennom avtale med BGDS.

Deretter hadde Edvard en gjennomgang av kriteriene som medlemmene 
tidligere hadde gitt uttrykk for. Han presiserte at det kunne bli vanskelig å 
tilfredsstille alle kriterier, og at komiteen må kunne stå forholdsvis fritt til å 
prioritere i sin jakt på vårt nye feriehjem. Deretter hadde vi en gjennomgang av 
noen eksempler på hytter, alt fra brukt til nytt. Det ble også vist noen eksem-
pler på hytte ulike steder i Hordaland, og prisklassene for disse. Det ble mye 
diskusjon om type hytter, reiseavstand, kommunikasjonsløsninger ,prisklasse 
etc. Flere var skeptiske til såkalte rorbuer, som var et av eksemplene som ble 
vist. Aktuelle steder å skaffe seg hytte kunne være Askøy, Sotra, Øygarden, Os, 
Meland og Austevoll.

Budsjettet som ble presentert viste at hytten kunne gå med ca. 20.000 i over-
skudd årlig, dersom forutsetningene holder mål. Siden noen reagerte på stort 
overskudd, ble det presisert at det var viktig at hytten måtte finansiere seg selv, 
da BGDS ikke kan bære utgiftene til en eventuell hytte.  Overskuddet vil gå 
med til dekning av årlig vedlikehold, uforutsette utgifter etc. 

Det ble også presisert at vi ved kjøp av hytte måtte ta høyde for kjøp av in-
ventar og kanskje en mindre fritidsbåt, ca. 100.000. I tillegg måtte hytten ha 
et sikkerhetsnett i form av kapital, som hytten kan tære på dersom inntektene 
uteblir, ca 50.000-100.000. Det siste ville naturligvis bety at vi har litt mindre 

igjen til å kjøpe selve hytten med. En tanke var at man kunne finansiere kjøp 
av inventar med basar, kakelotteri etc, dersom medlemmene ønsket det.

Vel  20 personer hadde funnet fram til Døvesenteret da vi startet kl 18.40 
(kom noen flere etter hvert).

Referent : Kjetil Høgestøl og Sigrun Ekerhovd

Julemessen 9. des. 2006
(se også side 4)

Sigrun og Harriet.

Internettkafeen var åpen.

Pepperkakebaking i kjelleren.

Tore og Tatjana.



10 11

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006

DIK-veteraner på "Natt-bowling"

Fredag 1. desember inviterte Døves Idrettsklubb veteraner (fra 35 år og oppover) til bowling i Bowlinghallen på 
Kleppe (Askøy). Med Egil Johansen som bussjåfør dro 21 personer over Askøybroen fredag kveld ca kl 21.

Og de konkurrerte i herre- og dameklassen i bowling fram til det ble servert pizza og drikke til langt ut i de små 
timer. Rita vant kvinneklassen mens Arne vant herreklassen. De to beste herrene,

Dag og Egil, ble "disket" fordi de hørte til proffklassen (de to fikk overlegen mange poeng)!
Budstikken fikk tillatelse av idrettsklubben til å trykke bildene.

Gunnar Hansen. Hilde Hassum.Rita Lone Borlaug.Elin Buanes.

Åge Lauritzen.
Rita Lone Borlaug vant kvinneklassen.

Arne Nesse vant herreklassen.

Dag Hafstad i midten.

Bowling, 5 serier:

Kvinner:
1. Rita    7x         541
2. Hilde  4x         541
3. Elin                 417

Herrer:
1. Arne                556
2. Åge                 536
3. Pål                   529



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

Døves menighet, Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
står sammen om arrangementet. Det blir mat og drikke å få: Hot dog, brus, snitter, kaker, 
kaffe, te. Politikorpset skal stå for musikken. Inngangsbillett pr. voksen kr. 50.  Gratis for 
barn. Vi ønsker alle, store og små, hjertelig velkommen!

Påmelding kan sendes til Olav Dahl, sms 982 21 423 eller til Døvesenterets kontor, 
e-post: post@bgds.no, innen onsdag 3. januar 2007 kl. 20.00 eller når vi har 
mottatt maks 100 påmeldte! 
Påmeldingsfristen er absolutt siste frist. Bare de som er påmeldt kan komme av plasshensyn og av hensyn til 
bestilt mat. (I fjor og i forfjor var det altfor mange deltakere, henholdsvis 160 og 135 deltakere.)

Velkommen til

Juletrefest for barn
lørdag 6. januar 2007 kl. 15
i Bergen Døvesenter!
 
Som "i alle år" blir det juletrefest for hele 
familien, også denne gangen i døvesente-
ret, Kalfarveien 79, lørdag 6. januar 2007 kl. 
15.00 til 18.00, med besøk av julenissen. 

Velkommen 
til gudstjeneste 

DESEMBER 2006
18. ma: Senterstyret har møte kl 16
19. ti: Bergen Døvesenter har 

ekstraordinært årsmøte kl. 19.00. 
Sak: Barnehage.

21. to: Siste skoledag før juleferien
21. to: Døvesenteret er stengt (kun 

kontoret er åpent om dagen)
24. sø: Juleandakt på Konows senter kl. 

11.30 v/Lars Hana.
24. sø: Gudstjeneste kl. 15 med “tegn 

til tale” v/Lars Hana.
25. ma kl. 13: Sosialt samvær med 

andakt v/Lars Hana
31. sø: Nyttårsaften. Nyttårstreff for 

pensjonister i kjellerstuen kl. 11.

JANUAR 2007
03. on: Første skoledag etter juleferien 

(Hunstad skole)
04. to: Hyggekveld i døvesenteret kl 19
06. lø: Juletrefest kl. 15-18 (se notis).
08. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere, 

kursstart. Kl. 18-21 (hver mandag).

09. ti: Seniortreff kl. 11.-14. 
09. ti: Kurs kl. 18-21: “Norsk for døve 

foreldre med barn i skolealder”, første 
kurskveld (hver tirsdag).

10. on: Konfirmantunderv. og Ungdoms-
kveld i Døvekirken (15.30-21.00)

11. to: Ungdomsklubben har styremøte 
kl. 17.00

11. to kl. 19.00: Hva betyr de merkelige 
forkortelsene som ungdommene 
sender på SMS?

16. ti: Bergen lokallag av NDHS har møte 
i kjellerstuene kl. 12.00.

17. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 
storsalen kl. 10

18. to kl. 19.00: Foredrag v/Torill Solbø 
Zahl om “Tospråklige barn i to-

 språklige familier”(Døve foreldre 
ønskes spesielt velkommen!)

18. to - 21. sø: Konfirmant-weekend.
22. ma: Døvblittgruppen har styremøte 

på styrerommet kl. 18.00.
23. ti: Seniortreff kl. 11.-14. 
23. ti: Senterstyret har møte kl. 16.
26. fr: Døvblittgruppen har sosialt 

samvær i kjellerstuen kl. 18.30.

i døvekirken julaften 
kl. 15.00 m/tegn til 
tale ved Lars Hana


