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Bergen Døvesenter får besøk av 
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen 

torsdag 27. april kl. 19.00!
Velkommen til en times show!
Entre: kr 50,-

OBS. Showet passer for dem over 18 år. Det er mulig at 
de yngre ikke kan oppfatte budskapet. Men det kan man 
snakke om etterpå, at noen forklarer innholdet.

OBS! Det blir middags-servering kl. 16.30!

Språkrettigheter
Noter denne datoen:  

Torsdag 6. april 
kl. 18.30.

Da får vi besøk av 
Odd-Inge Schrøder. 
Han skal holde fore-
drag over temaet: 

"Språkrettigheter 
for døve".

Han vil orientere om tegnspråkets sta-
tus som språk, hvordan tegnspråk har 
ulik struktur fra det norske språket og 
hvordan tegnspråkets stilling er i resten 
av verden, og hvordan fremveksten har 
vært for det norske tegnspråket.

Arr.: Kulturstyret.

"Tid for tegn", mandag 6. mars kl. 17.25 på NRK1: 

Prinsessens eget navnetegn!

Prinsesse Märtha Louise 
fortalte om sin interesse for tegnspråk, på tegnspråk! Uten 
stemme / uten lyd! Tekstet for hørende. Hun viste fin og na-
turlige tegn og var veldig lett å oppfatte for oss som bruker 
tegnspråk. Prinsessen fortsatte: “Jeg lærte tegn som ‘katt’, 
‘hund’, ‘høne’ og ‘gris’. Det var morsomt.”

- Nå har jeg endelig lært noen få tegn! - sa hun, før inter-
vjuet fortsatte der hun snakket selv med stemme, tolket for 
tegnspråkbrukende seere av Ann Kristin Malmquist.

Du kan forresten se hele “Tid for tegn” på NRK Nett (velg 
“Barn”, så “Tid for tegn”, og så “06.03.2006”) Påskelilje-bildet på forsiden er hentet fra internett.
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Døvesenteret sitt årsmøte 2006 er unnagjort og ble vel ikke så særlig spennende for oss medlemmer. Beretningen 
som var godt gjennomarbeidet ble kommentert en del, men uten store tilføyelser eller rettinger. Lovforslaget om 
navneendring som det var knyttet mest spenning til ble utsatt. Styret har besluttet å ta opp igjen lovforslaget på 
ekstraordinært årsmøte 11. mai. Samtidig vil vi også be medlemmene om tilslutning til en modell for hvordan vi 
skal forvalte kapitalen etter salget av feriehjemmet. Det vil komme mer informasjon i Budstikken etter hvert som 
forslagene er utarbeidet. Det vil bli sendt ut ny innkalling til møte når endelig dato er avklart. Regnskap og valg 
gikk for øvrig kjemperaskt unna. 

Jeg takker medlemmene for tilliten jeg nå har fått som ny senterleder. Det blir spennende fremover. Jeg gleder 
meg til å ta fatt, først og fremst fordi vi har et flott styre og også at  vi har mange gode og ressursterke personer i 
vår forening som bryr seg og alltid har sine meninger om hvordan organisasjonen skal drives og hva vi skal mene 
i ulike saker. Vi har også dyktige ansatte/medhjelpere som alltid står på når det er behov.

Senteret skal klare å stå sammen mot målene, slik at vi får gjennomført flere oppgaver som styret i den siste 
perioden har arbeidet med. Spesielt denne gangen så vil jeg nevne at vi må få en bedre og mer tjenlig tolketjeneste 
her i Bergen. Døve har rett på tilgjengelighet i samfunnet på lik linje med hørende. Vår eneste  mulighet til å delta 
når kommunikasjonen er på talespråk er via en tegnspråktolk ! 

Vi har klart å få opprettet en tolkeutdanning i byen, vi må nå ikke glemme hvilke argumenter vi brukte da vi 
fikk dette gjennomført. Et av de sterkeste argumentene var at det var store problemer å få tolk her i Bergen. Når vi 
nå endelig til sommeren får ut de første ferdigutdannede tolkene så viser det seg at det ikke er er opprettet ledige 
stillinger for å kunne dekke behovet som var med å opprette tolkeutdanningen har i Bergen! Vi tror på at behovet 
for tolker er blitt større siden da. Kanskje er det blitt slik at døve som ønsker tolk har ”gitt opp” å bestille noe som 
de etter hvert er blitt vant til at de ikke får? Jeg vil be dere alle som trenger/ønsker tolk om å bestille tolker slik at 
behovet blir godt dokumentert. Dette må vi gjøre fremover for å få mulighet til å få dekket vårt virkelige behov. 
Det er mulig å sende SMS, E-post, Fax og bruke teksttelefon for å bestille. 

Det vil bli holdt egne medlemsmøter fremover i en del saker der vi vil informere og lytte til medlemmenes me-
ninger. Styret vil også øke informasjon til medlemmene etter styremøtene. Når referater fra møter er godkjent, vil 
den fra styret som har ansvar for torsdagskvelden etterpå informere medlemmene om innholdet.

Tilslutt vil jeg takke Toralf og Erling B. som begge nå ville ut av styret for senteret. Begge har gjort en stor innsats 
for senteret i sine perioder. Ved å se litt i historien til senteret så blir man nok litt ydmyk og ikke minst stolt over å 
få lov å være med å drive senteret videre etter deres store innsats!

Klement A. Våge

Bak fra venstre: Klement Våge (styreleder), Sigrun Ekerhovd (1. varamedlem og kul-
turleder), Martin Skinnes (2. varamedlem), Gunn Kristin Selstad (styremedlem), Rune 
Anda (daglig leder). Foran fra venstre: Kjetil Høgestøl (nestleder), Sunniva Lyngtun 
(styremedlem), Egil Johansen (eiendomsleder). Foto: Erling Buanes, 14.03.2006. 

Bergen Døvesenters styre 2006-2007
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To-tolk-system
Hjelpemiddelsentralen foretar en vurdering om det skal 
brukes én eller flere tolker til et oppdrag. Hensynet til 
brukerens behov i den enkelte situasjon skal ivaretas. 
Ressursbruken skal også vurderes. Oppdragets varighet er 
ikke et enkeltstående kriterium for vurderingen.
Bruk av to eller flere tolker vurderes ut fra: 
•   oppdragets art 
•   hensynet til brukers behov/ønske i den enkelte situa-
sjon 
•   ressursbruk 
•   varighet 
•   kompetanse 
•   hensyn til tolkens arbeidsforhold 
Bruk av to eller flere tolker kan gjøres på flere måter. To 
eller flere tolker utfører sitt arbeid i intervaller. Interval-
lene kan variere fra 15–20 minutter, 1 time, 2 timer, en 
halv dag osv. Variasjonene avgjøres i forhold til innhold, 
kompleksitet og intensitet på oppdraget.
[Hentet fra Trygdeetaten.no - datert 06.05.04]
--------------

Totolksystem 
”Med totolksystem menes to tolker som sam-
arbeider om et felles oppdrag, fra oppdraget er 
formidlet frem til det er avsluttet. Totolksystem 
innbefatter støtte og utnyttelse av hverandres 
erfaringer og egenskaper, slik at kvaliteten på 
arbeidet blir faglig og etisk forsvarlig”.
(Tolkeavisa nr 3-1999) 
n Begge tolkene er aktive, både den som faktisk 
tolker, og den som observerer og støtter. Den tol-
ken som ikke tolker aktivt kalles ofte støttetolk. 
Støttetolken skal som betegnelsen sier støtte og 
hjelpe den aktive tolken. (f.eks dersom ikke den 
som tolker oppfatter det som sies, eller trenger 
hjelp til å avlese/ stemmetolke den døve). Det 
blir til at man sitter å tolker inni seg selv om man 
faktisk ikke tolker fysisk. Man er alltid beredt til å 
støtte. I totolksystem utnytter tolkene hverandres 
kompetanse, og lærer av hverandre. 
n Det er vanlig å bytte ca etter hvert kvarter. 
Byttet skal være naturlig, det er ikke alltid det 
passer å bytte etter klokken. Det er svært slit-
somt å tolke over lengre perioder, - undersøkelser 
viser at konsentrasjonen faller etter ti minutter. 
(tolkene kan velge å bytte etter 10 min ved høy 
intensitet i oppdraget). 
n Når vi er to har vi mulighet til å gi hverandre 
tilbakemeldinger på tolkingen. Vi kan evaluere 
hverandre. Særlig når en har jobbet sammen en 
del og blir trygg på hverandre fungerer det bra. 
Vi sikrer kvaliteten på tolkingen når vi er to. 
Antall belastningsskader minker. 
Kontaktpersonordningen
Nyansatte ved tolketjenesten i Hordaland får en 
kontaktperson som følger dem opp det første 
året de jobber her. Det kan føre til at det i noen 

tilfeller kommer to tolker der det i utgangspunktet 
bare er behov for en tolk. Dette gjøres for å sikre 
kvalitet, og for å gjøre de nye tolkene kjent og 
trygg i ny jobb. 
ved oppdrag hos politi, barnevern, rettsvesen o.l 
er det alltid to tolker for å sikre god kvalitet på 
tolkingen. Det blir alltid brukt erfarne tolker ved 
slike oppdrag.
Dersom en tolk er usikker på om han har til-
strekkelig kompetanse til å ta på seg et bestemt 
oppdrag alene kan tolketjenesten velge å sende 
to tolker for å sikre at oppdraget blir forsvarlig 
gjennomført. 
Vanlig praksis er å sende to tolker på oppdrag 
med varighet over 1 time. Det er også en del 
andre hensyn som spiller inn. F.eks antall del-
takere i tolkesituasjonen, intensitet i oppdraget, 
erfaringer fra lignende oppdrag. 

(Skrevet av Heidi Otterå ved Tolketjenesten i Hordaland, 
februar 2006)

Stengt vei 
nedenfor Kalfarveien: Melding fra Samferdselsetaten i 
Bergen kommune mottatt 6. mars 2006: 

“Møllendalsvegen vil være stengt til 16. juni d.å. på 
grunn av arbeider med fjernvarme”. Det betyr at folk 
som kommer fra Bergen-Sør/Danmarksplass, må kjøre 
omvei til døvesenteret en tid framover.

RÅDGIVNINGSKONTOR
for hørselshemmede og døvblinde
finner du i Teatergaten 41, 5010 Bergen. Kontoret er i 
annen etasje. Forhåndsavtaler behøves ikke. Åpnings-
tider: Mandag til fredag kl. 10 - 14. Telefon 55 56 94 75, 
teksttelefon 55 90 08 48 / 55 90 08 49. Mobiltelefon G3 
(samtaler og sms til Mary-Ann): 480 73 824. Mobiltelefon 
G3 (sms til Norunn): 480 73 825. 

Trenger du hjelp? Kanskje de kan hjelpe deg....
Det nye nå er at man kan få låne en trådløs teleslynge 

(se bildet under) hos Rådgivningskontoret. Opprinnelig 
var det meningen at Bergen Døvesenter skulle ta seg av 
utlånet, men nå er det avtalt med HMS at utlånet ordnes 
fra Rådgivningskontoret.
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Vi kan sende melding direkte 
TIL DEG på mobiltelefon!
Bergen Døvesenter har begynt med å sende ut kunngjø-
ringer direkte til enkeltpersoner (kun til medlemmer) 
om hva som skjer! Vi kan melde om siste nytt, om at 
"i kveld er det tegnspråkkafé i byen", om kommende 
foredrag, fest o.a. Du får informasjon FØR alle andre. 
Ønsker du å være med i gruppen som får direkte mel-
dinger på mobiltelefon? 

Send e-post til post@bgds.no eller på sms: 995 89 
562. Oppgi navn og mobilnummer, så ordner vi resten. 
Det er gratis. (Pr. 20.03.2006 har 67 personer meldt seg 
i SMS-gruppen.)

Prosjektet Nasjonalt kompetansesenter 
for døvhet og psykisk helse, NKDP 
inviterte til nettverksmøte i Bergen

- Hva er behovet i HelseVest slik brukere og fagfolk ser 
det?

Invitasjonen var sendt til Vestlandet kompetansesenter, 
utadrettet avdeling, Regionsenter for døvblinde, Hun-
stad skole, Signo, Asvo Bergen, Konows senter, Aetat 
arbeidsrådgivning, Syns- og audiopedagogisk tjeneste, 
Døves menighet Bergen, Slåtthaug videregående skole, 
Rådgivingskontor for hørselshemmede og døvblinde, 
Bergen Døvesenter, Bergen Hørselslag, Kontaktklubb for 
døvblinde, LSHDB kontakt i Bergen o.a.

Mer enn 20 personer deltok på møtet.
Fra prosjektgruppen deltok følgende personer:

Eva Danielsen, prosjektleder
Gudrun Jordheim, prosjektmedarbeider
Brit Rydland, konsulent

En arbeidsgruppe (eller interimgruppe) ble opprettet for 
å komme igang:

Konsulent Norunn Kalvenes fra Rådgivningskontor 
for hørselshemmede og døvblinde, sosialkonsulent Tove 
Teie, sjefspsykolog Sissel Grønlie, (begge fra Vestlandet 
kompetansesenter), og daglig leder Rune Anda fra Bergen 
Døvesenter (se bildet under).

Helse Øst ved Aker Universitetssykehus fikk i oppdrag fra 
Sosial- og helse direktoratet å etablere landsfunksjon og 
kompetansesenter for døve og hørselshemmede innen psy-
kisk helsevern. Hver helseregion har i tillegg fått i oppdrag 
å sørge for poliklinisk tilbud i regionene til sine døve og 
hørselshemmede innbyggere. 

Dette betyr at sjeldne lidelser, langvarige og kompliserte 
psykiske lidelser skal behandles av landsfunksjonen, mens 
de lettere lidelsene skal behandles i pasientens helseregion. 
Prosjektet har allerede startet et samarbeid med Helse Vest, 
og man hadde et møte med dem 9. mars.

Prosjektgruppen ønsket å møte nettverket som jobber med 
døve og hørselshemmede i de aktuelle helseregionene

De inviterer derfor til et møte 10. mars kl 10.00 – 1200 
på ASVO Bergen.

Tema for møtet:
- Hva slags behandlingstilbud finnes i dag?
- Hva er det nye som skal bygges opp?

Arbeidsgruppen hadde møte på Eikelund kompetansesenter 15. 
mars.

Fra www.bgds.no
14.03.2006: Falsk “døv” dørselger i Bergensområdet?
Et av våre medlemmer fikk to ganger besøk på døren av en dame 
som utgav seg for å være døv og som ringte på dørene og ville sel-
ge bilder. Hun leverte en lapp der det sto at hun er døv. Når så vårt 
medlem prøvde å snakke med henne på tegnspråk, så viste det seg
at det ikke var så lett å få kontakt. Det så ut som om damen var 
øst-europeisk, Balkan?

* Lørdag 18.03.2006 kl. 18.30 fikk døve i Steinsviken i Fana 
besøk av en “falsk døv dørselger”. Damen (ca 40 år) ga dem en 
lapp der det sto at hun ville selge bilder for kr 100. Da de så at 
hun ikke var døv, sa de det, og damen forsvant. 

Budstikken blir også - fra mars og foreløpig fram 
til årsskiftet - sendt til medlemmer av Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede.
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Tegnspråk som offisielt språk i Norge
Landsforbundet for kombinert syns – og hørselshemmede / 
døvblinde (LSHDB) har sendt brev til kulturdepartementet 
hvor de ber om at tegnspråk innføres som offisielt språk 
i Norge.

NDFs generalsekretær
Under Norges Døveforbunds landsråd i Stjørdal 17.-19. 
mars 2006 ble det opplyst at Paal Richard Peterson begyn-
ner i sin stilling som generalsekretær i Norges Døveforbund 
fra og med 1. mai 2006.

NDFs hjemmeside, visjon og 
kravspesifikasjoner
Forbundsstyret har opprettet et ad hoc utvalg bestående 
av Cathrine Stensrud, John Erik Johannessen, Finn Arild 
Thordarson og Stian Giltvedt, for å utarbeide forslag til ny 
nettside for NDF. Forbundsstyret diskuterte mål med ny 
nettside og hvilke funksjoner den skal ha samt fremtidig 
drift. Det er ønske om et nytt modulbasert publiseringssys-
tem som er mer fremtidsrettet. Konseptet er tenkt å inklu-
dere lokallag og andre relevante samarbeidspartnere.

Forbundsstyret er fornøyd med det arbeidet ad hoc ut-
valget har utført og ber de fortsette arbeidet og ta med de 
innspill som fremkom. Ad hoc utvalget sender sin kravspe-
sifikasjon på anbud og legger frem en innstilling på neste 
forbundsstyremøte.

Døvesenter / Døveforening?
Thorbjørn Johan Sander ber NDF stoppe utviklingen med 
å endre DØVEFORENING til DØVESENTER, for dette 
er språklig meningsløst og ikke i samsvar med et normalt 
mønster for en interesseorganisasjon. Han mener døve-
forening er det riktige navnet på det organiserte arbeidet 
som drives av døve lokalt omkring i landet. NDF består 
av døveforeninger. Forbundsstyret har forståelse for argu-
mentene men kan ikke overprøve vedtak som er gjort på 
foreningenes årsmøter.

Tolketjenesten
Forbundsstyret er bekymret for utviklingen spesielt når 
det gjelder kvalitet, organisering, arbeidstolking og ad-
ministrering av denne. AU har invitert tolkeforbundet til 
et møte 27. mars og vil ta opp disse sakene. Brukere av 
tolketjenesten må også bli flinkere til å sende inn klager til 
HMS. NDF har også bedt UiO/ISP om en gjennomgang 
av dagens tolkeutdanning.

Designtrykkeriet AS
Etter at alle aksjeeierne har akseptert tilbudet fra Åstvedt 
AS og solgt sine aksjer er det inngått en skriftlig avtale om 
kjøp av aksjer mellom Åstvedt AS og Norges Døveforbund 
m fl. 1. mars 2006 avholdes styremøte i Designtrykkeriet 
AS hvor styret skal godkjenne årsregnskap og styrets beret-
ning 2005. Forbundsleder har i dag signert salgskontrakten 
på vegne av alle aksjonærene som har samtykket i å selge 
bedriften. Etter styremøtet gjennomfører ny eier generalfor-
samling i selskapet samme dag. Dagens styreleder innkaller 
ny eier til denne generalforsamlingen og overleverer til 
ny eier. Til generalforsamlingen må NDF ha oppnevnt en 
person som skal representere NDF i styret i bedriften.

Forbundsstyret oppnevner Birger Johnsen som NDFs 
representant i styret for Designtrykkeriet.

Litt av hvert fra 
Norges Døveforbund

Ny komfyr på plass
Søndag 13. november 2005 hadde vi basar, og man ble enige 
i at inntektene skulle gå til kjøp av ny komfyr på kjøkkenet 
i 1. etasje. Det kom inn litt over kr 17.000. Nå er komfyren 
kjøpt, og prisen ble på litt under kr 27.000. Vi har søkt et 
legat om å få dekket resten av det komfyren kostet.

1. mai ?  17. mai ?
Er det noen som er interessert i å påta seg serveringsjobben 
1. mai og/eller 17. mai? Kanskje en av underavdelingene er 
interessert i tjene litt penger? Overskuddet går til de som 
påtar seg jobben.

I fjor var det Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap som serverte 1. mai kl. 10.00-14.00, og så var det 
tolkestudentene som serverte 17. mai.

Interesserte kan ta kontakt med kontoret!
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Ekstratilskudd til 
Bergen Døvesenter i år?
Også i år sendte vi søknad om økonomisk støtte til re-
habilitering av kulturhuset Døves Hus. Det er Hordaland 
fylkeskommune som skal avgjøre hvem som skal få støtten, 
når de har fått inn søknader fra hele fylket. 

Bergen Byråd har hatt møte 8. mars 2006 (se faksimile 
over), og blitt enige om at Bergen kommune denne gangen 
prioriterer vår søknad som nummer 1.

På vår forespørsel over e-post til Hordaland fylkeskom-
mune, fikk vi til svar at de som oftest følger kommunene 
sine prioriteringer. "Men av erfaring de siste årene har ikke 
alle kommunene fått tilslag på kulturhusmidler, da sum-
mene vi har fått tildelt fra Kulturdept. har vært så liten. 

Ellers pleier kulturmiddelsaken være oppe i utvalget vårt 
i juni eller august, alt etter som Kulturdept. tildeler sine 
midler til oss, svarte de pr. e-post."

Vi får krysse fingrene og håpe på det beste!

Bergen Døvesenter har 
medlemsmøte

torsdag 20. april 2006 kl. 19.00

Saker som taes opp:
1) Nytt fra NDFs landsråd

2) Designtrykkeriet AS

3) Tolkesaker

4) Spørretime

Brannsikkerhet tema på neste 
møte i samarbeidsforum
Onsdag 26. april kl. 18.30 er det igjen møte i Sam-
arbeidsforum. Møtet holdes to ganger i året, og 
der deltar inntil to representanter fra hver av disse: 
Døves Idrettsklubb, Døves Kvinneklubb, Seniorut-
valget, Døvblittgruppen, Bergen lokallag av Norsk 
Døvehistorisk Selskap, Hordaland Døves Fylkeslag, 
Døvesenterets kulturstyre, Døves menighet, Konows 
Senter, Døvesenters eiendomsstyre, Hordaland forel-
drelag for hørselshemmede, Døves Ungdomsklubb, 
Døvesenteret, Rådgivningskontor for hørselshemmede 
og døvblinde.

Den kvelden skal alle få kort innføring i brannsik-
kerhet i døvesenteret, ledet av Erling Buanes. Det 
blir også delt ut instruks som to fra hver gruppe skal 
undertegne, etter å ha gått gjennom punktene.

Ellers er det andre saker av felles interesse som skal 
diskuteres.

Personalia
Hjertelig takk
for gavekortet jeg fikk i anledning min 60 års dag. Ble over-
rasket og glad da jeg fikk gaven da jeg var i gullbryllupet 
til Gunhild og Nils Johan.

Hilsen Astrid Sangolt.
Hjertelig takk
for gavekortet ved min 75 års dag.  Hilsen fra Anne Berg.

Leserinnlegg i Bergens Tidende 20.03.2006:



8 9

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



8 9

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

Pressemelding 13.03.2006:

Flere tegnspråktolk-stillinger trengs, men hva skjer..?
Endelig - høsten 2004 fikk vi opprettet studietilbud for tegnspråktolker (døvetolker) på Vestlandet, 
ved Høgskolen i Bergen. Behovet for tolker er stort, men - får vi beholde de nyutdannede tolkene 
her?

En av tolkenes arbeidsgiver ”Tolketjenesten i Hordaland” og brukerorganisasjonene Bergen 
Døvesenter, Døvblittgruppen i Bergen, Kontaktklubben for Døvblinde i Bergen, Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede m.fl. har sterkt støttet arbeidet med å få opprettet tegnspråktolk-
linje på Høgskolen i Bergen. Vestlandet kompetansesenter var også en viktig pådriver.

Med hjelp av politikere gikk det ikke lenge før høgskoletilbudet ble en realitet, til stor jubel for 
mange. Vi har hele tiden sagt at det er stor mangel på tolker. Mange har fått sine tolkebestillinger 
annullert nettopp fordi det ikke var mulig å skaffe tolk. 

Nå har 14 tolkestudenter snart fullført 3 års studium, først i tegnspråkfaget og dernest i tolkefaget. 
Det er få faste jobbtilbud til dem når de er ferdig med skolen! Tolketjenesten i Hordaland melder 
at de skal utlyse to ledige tolkestillinger. 

På møtet Bergen Døvesenter hadde med Tolketjenesten 17. februar, opplystes det at det som 
vanlig har vært problemer med å dekke alle tolkebehov. Det ble også sagt - noe vi som brukerne 
vet så utmerket godt - at det er enda flere som ikke har fått tolk, især ”mørketall”, dvs. det er 
mange som ikke bestilte tolk fordi de av erfaring ”vet” at de ikke ville få tolk.

Tolkestudentene som består eksamen, vil få status som ”frilanstolker”. Flere av studentene 
vil foretrekke å ta imot ledige tolkestillinger i andre fylker når det ikke finnes tilbud om faste 
stillinger her i fylket.

Bergen Døvesenter har i sitt informasjonsblad bedt hørselshemmede som lot være å bestille tolk 
fordi de ikke trodde bestillingen ville føre fram, om likevel å gjøre det. Først og fremst av hensyn 
til dokumentasjon fra Tolketjenesten til Rikstrygdeverket på at her er det store tolkemangler. Men 
skal vi ta slike hensyn? Vi VET at det er stor tolkemangel og vi har selv mange ganger opplevd 
ikke å få tolk.

Hørselshemmedes rett til tolk er for øvrig lovfestet.

Nå ber vi om hjelp til å legge press på Rikstrygdeverket om at de yter mer til Tolketjenestene 
i vest for å opprette flere nye tolkestillinger! Gjør man ikke det, er vi redd unge studenter som 
drømmer om å bli tegnspråktolk, heller satser på andre yrker fordi det ikke er eller blir opprettet 
nye tolkestillinger til dem her i distriktet når de er ferdig utdannet.

Bergen, 13. mars 2006  

Bergen Døvesenter 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede
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Bergen Døvesenter: Styremøte tirsdag 14. mars 
2006 kl. 16.00 i døvesenteret

Tilstede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Egil Johansen, Sun-
niva Lyngtun, Gunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin 
Skinnes og Rune Anda. Erling Buanes fra det gamle styret 
deltok i behandling av referatsaker. Toralf Ringsø meldte 
forfall (bortreist).

Sak 51/2006: Takkeskriv
Takkekort mottatt fra Gaute, Torill og øvrige familie etter 
Tores bortgang.
Takkekort mottatt fra Astrid Sangolt (60 år 6. februar)
Takkekort mottatt fra Anne Berg (75 år 17. februar)

Medlemsbevegelse siden sist
Nye medlemmer:
Ingrid Hovden (hørselshemmet), Laksevåg
Beate Juliussen (hørselshemmet), Blomsterdalen
Ole Vik, Rådal (hørende), Rådal
Cathrine Ekerhovd Rydheim (hørende), Straume

Utmeldinger:
Anne-Gro Litangen
Molly Reite

Dødsfall: 
Jenny Godøy (død 15.02.2006)
     
Valg av nestleder
Vedtak: Kjetil Høgestøl er nestleder i Bergen Døvesenter 
2006. 

Valg av eiendomsleder
Vedtak: Egil Johansen er eiendomsleder i Bergen Døvesenter 
2006. Han skal utpeke to medlemmer i eiendomsutvalget som 
godkjennes på neste styremøte.

Valg av kulturleder
Vedtak: Sigrun Ekerhovd er kulturleder i Bergen Døvesen-
ter 2006. Vibeke V. Flatemo og Tore Sande er medlemmer i 
kulturstyret.

Lovforslag
Årsmøtet vedtok at behandling av lovforslaget ble utsatt. 
Vedtak: Behandling av lovforslaget taes opp på ekstraordi-
nært årsmøte så snart som mulig. Lovkomiteen bes behandle 
forslaget og komme med kommentarer innen neste styremøte 
20. april 2006.

Midler etter salg av feriehjemmet
Senterstyret drøftet hva som videre skal gjøres mht midlene 
etter salg av feriehjemmet. Det er ønskelig å opprette et utvalg 
på 3 personer som skal jobbe med saken.
Vedtak: Senterstyret vil behandle saken på ekstraordinært 
årsmøte så snart som mulig. Hvis ekstraordinært årsmøte 
godkjenner opprettelse av et utvalg, foreslår senterstyret at 
Kjetil Høgestøl representerer senterstyret i utvalget, og at 
valgkomiteen legger fram forslag på to andre personer. 
I tillegg behøves et klart mandat for utvalget. 

Ekstraordinært årsmøte
Vedtak: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte torsdag 4. mai 
2006 kl. 19.00. Følgende saker skal behandles:
a) Lovforslag for Bergen Døvesenter
b) Utpeke 3 personer i et utvalg som skal forvalte midlene 
etter salg av feriehjemmet
c) Mandat for nevnte utvalg.
(OBS: Dato for ekstraordinært årsmøte ble senere endret til 
torsdag 11. mai 2006.)

Internett-kafe
Daglig leder foreslår at Internett-kafeen flyttes opp til ”aktivi-
tetsrommet” og blir der permanent. Lokalet kan da brukes både 
som internett-kafe og i forbindelse med datakurs framover.
Vedtak: Godkjent.

Medlemsfordeler
Etter initiativ fra Sigrun Ekerhovd (sak 46/2006) har daglig 
leder inngått avtale om medlemspris hos Sports Club. Dette er 
kunngjort på hjemmesiden. Vi venter tilbakemelding fra Svett 
og Blid. Klement oppfordret styremedlemmene om å tipse 
administrasjonen hvis det kan bli aktuelt med andre fordeler 
som Bergen Døvesenter kan tilby medlemmene.
Vedtak: Til orientering.

SMS-gruppe
Vi har – etter vedtak på styremøtet i januar 2006 - opprettet 
SMS-gruppe der vi kan sende meldinger til flere samtidig. For 
kr 200 i måneden kan vi sende opptil 2.000 SMS-meldinger 
og vi bør holde oss innenfor dette tallet. Pr. dags dato er det 
registrert 67 navn i SMS-gruppen. Styret drøftet om også andre 
enn medlemmer skulle få være med i SMS-gruppen.
Vedtak: Av hensyn til maksimum antall meldinger i måneden 
til den prisen vi betaler, begrenser vi oss inntil videre med 
tilbudet kun til medlemmer

Budstikken
På årsmøtet ble det uttrykt ønske om at Budstikken blir sendt 
gratis til alle døve i Hordaland fylke, slik det var før i tiden. 
Vedtak: Alle døve i fylket kan be om å få tilsendt Budstikken 
gratis. Vi kan informere om det på hjem-mesiden, i Budstik-
ken og likeså via Rådgivningskontoret, kontaktpersoner til 
tidligere Sunnhordland Døveforening o.a. I tillegg tilbyr vi 
gratis utsendelse av Budstikken til alle medlemmer av Hor-
daland foreldrelag for hørselshemmede. Dette gjelder fra og 
med mars 2006 og blir et prøveprosjekt ut året.

Styreprotokoll i Budstikken
På årsmøtet var det en som sa at han savnet styrereferat i 
Budstikken. Redaktøren har hittil plukket ut enkelte saker fra 
styrevedtak og spredt sakene utover bladene. 
Vedtak: Redaktøren skal fortsatt plukke ut saker av interesse 
og prøve å samle disse på samme sted i bladet. Medlemmer 
som ønsker det, kan be kontoret om å få utskrift av styrepro-
tokollen.

Informasjon til medlemmene
På årsmøtet var det en som sa at han savnet jevnlig informa-
sjon fra styremøtene til medlemmene.
Vedtak: Det styremedlemmet som har torsdagsvakt i døve-
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Problem med teksttelefonforbindelse
til tolketjenesten
Vi kjenner til problemet, og forklaringen vi har fått er 
at de ulike telefonene (merke og type) benytter seg av 
ulik programvare slik at ikke alle telefoner kan ‘snakke’ 
sammen. 

Teksttelefonen besvares på samme måte som vanlige 
telefonanrop av formidlerne så sant de ikke sitter opptatt 
i en annen telefon. 

Det hender imidlertid ofte at vi får innkommende sam-
taler og besvarer anropet, men siden telefonene ikke kan 
‘snakke sammen’ får vi ikke noe svar fra den som ringer 
oss. 

En grei ‘test’ den som ringer kan foreta er å vente lenge 
nok til å se om Tolketjenestens telefonsvarer slår inn. 
Dersom formidlerne sitter opptatt i en annen telefon vil 
svareren automatisk slå seg på og innringeren kan velge å 
legge igjen sitt nummer og be oss om å ta kontakt. 

Dersom innringeren IKKE får kontakt med hverken sva-
rer eller en person kan det tyde på at de har en telefon som 
ikke kommunsierer med Tolketjenestens telefon; i så fall 
bør innringeren benytte Telenors nummer 149. 

Kjersti Ørnhaug, Tolketjenesten

Medlemstilbud: Sports Club
Laksevåg, Sandsli og Kokstad (åpnes i sommer)
Fri innmelding (vanlig pris kr 600,-)
Pr. mnd kr 340,- (vanlig pris kr 435,-)
Dette er en avtale der min. 15 stk. melder seg inn, men 
medlemmer av Bergen Døvesenter får denne prisen fra 
og med første medlem. Barn av medlem (mellom 15 og 
18 år) betaler kr 205 pr. måned. Ektefelle/samboer kr 315 
pr. måned. 
Ønsker du å bli medlem av Sports Club til ovennevnte 
fordelaktige medlemspris, må du ta kontakt med Bergen 
Døvesenter (post@bgds.no). Vi melder deg inn med navn, 
adresse og fødselsdato til en som heter Roy hos Sports 
Club på Laksevåg. 
Da vet Roy på Laksevåg at du er medlem hos oss (og du 
får lav pris), og han ordner medlemskap for deg hos Sports 
Club som du kan få når du kommer til Sports Club på 
Laksevåg. Adressen er: Johan Berentsens vei 63 (nedenfor 
Laksevåg Senter, men videre nedover).
Sports Club på Laksevåg har følgende åpningstider: 
06.30 - 22.00 Mandag og onsdag 
08.00 - 22.00 Tirsdag og torsdag 
06.30 - 20.00 Fredag 
10.00 - 17.00 Lørdag 
12.00 - 19.00 Søndag 
Etter det, står det deg fritt å trene på Laksevåg, på Sandsli 
eller på Kokstad (fra sommer 2006), og ellers flere andre 
sports-studio i Norge som ditt medlemskap gir deg! 
(Medlemsskapet gjelder også på ca 140 steder ellers i Nor-
ge, alle sentre tilsluttet Norge Treningssenter Forbund.)
Sports Club tilbyr alle sine medlemmer gratis treningsvei-
ledning. På Laksevåg har de også 6 squash-baner.

senteret i rimelig tid etter styremøtet, skal informere fra siste 
styremøte.

Medlemsmøte
Norges Døveforbund har landsråd 17.-19. mars 2006. Våre 
representanter: Klement Våge, Sunniva Lyngtun og Rune Anda 
skal informere fra landsrådet på et medlemsmøte. 
Vedtak: Vi innkaller til medlemsmøte torsdag 20. april kl. 
19, og setter opp følgende saker: 1) Nytt fra NDFs landsråd, 
2) Nytt om salg av Designtrykkeriet AS, 3) Tolkesaker, 4) 
Spørretime.

Menneskebiblioteket
Senterstyret fikk tidligere tilsendt e-post med forespørsel om 
å stille opp i ”menneskebiblioteket” som Norsk Folkehjelp 
arrangerer i Bergen tirsdag 18. april kl 18-21. Foreløpig har 
følgende meldt seg frivillig: Toralf Ringsø, Gunn Kristin 
Selstad og Rune Anda
Vedtak: Til orientering.

Fagdager i Sandefjord 8.-9. juni 2006  
Nedre Gausen kompetansesenter innbyr til fagdager med 
temaet ”Vil den siste døve som forlater jorda vennligst slå av 
blinklampa…?” Det spørres om utvikling innen forskning, 
teknologi og medisin vil komme så langt i 2050 i vår del av 
verden at vi da ser en framtid hvor det ikke lenger vil finnes 
døve eller sterkt tunghørte? Alle i styret ønsker å delta. 
Vedtak: Daglig leder undersøker muligheter for økonomisk 
støtte. Alternativt deltar følgende fra Bergen Døvesenter: 
Klement Våge og Rune Anda.

Daglig leder orienterer
a)  Bergen Bystyres prioriterer vår kulturhus-søknad som 
oversendes til fylkeskommunen
b)  Høringsutkast psykisk utviklingshemmede, møte 7. mars 
2006, innlegg i kommunen 22. mars 
c)  Faglig nettverk om mental helse, møte 10. mars og 15. 
mars 2006
d)  Informasjon om kursopplegg for døve/tunghørte med 
psykiske vansker, april 2006
e)  NDF søkte før 1 mars Miljøverndepartementet om pro-
sjektmidler til tilgjengelighet i Bergen 
f)  Mottatt kr 20.000 fra Helse Vest til informasjonsvirksom-
het 2006 
g)  Daglig leder er bortreist 27 april til 2 mai 2006. Kontor-
situasjon ordnes senere. 
h)  Oppdatert endringsskjema (ny styre) til Brønnøysundre-
gistrene
i)   Kr 19.709 er mottatt fra IF i refusjon pga merutgifter i 
forbindelse med vannskaden.
j)   Egenandel på kr 10.000 etter vannskaden, blir overført til 
Skadesentralen i april
k)  Vedtekter for Konows senter sendt til senterstyret pr. e-
post
l)   Utdeling av årsmelding for seniorgruppen
m) Utdeling av årsmelding for historielaget

Neste styremøte blir torsdag 20. april 2006 kl. 16.00.
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Døves Ungdomsklubbs suk-
sesskveld i døvesenteret!

Over 100 personer var tilstede torsdag 16. mars

for å bli kjent med ulike tegnuttrykk!

Det var vel ingen som ventet stor-innrykk til døvesenteret 
den kvelden. Alle som kom fikk utdelt nummerlapp (av 
hensyn til å notere "taleliste"). Vi passerte 105 stykker. Om 
det var noen flere til, vet vi ikke. Iallefall var det OVER 
100 personer til stede i døvesenteret da Ungdomsklubben 
begynte å demonstrere ulike tegn-uttrykk, til stor glede for 
forsamlingen. Vi koste oss virkelig! Det finnes flere hundre 
ulike tegnuttrykk, som ikke kan oversettes direkte til noen 
bestemt norsk ord! 
Også andre, både ungdommer og de eldre - med Nils Johan 
Bjørø som den eldste - var oppå scenen og viste tegnene som 
de forklarte betydningen av. Ca 10 ungdommer fra Sverige 
og Danmark var også i storsalen. De var på besøk på Slått-
haug. 
Kanskje ungdomsklubben vil gjenta tegnuttrykk-suksessen?

Ungdomsklubben har egen hjemmeside: www.bduk.no

Linda Bessert.

Øyvind Rød og Marius Wang Kalvenes Anda.

Ungdomsklubben som sto bak kveldens program: Lena Mei Kalvenes Anda, Stine Mette Breivik, Linda 
Bessert, Ingvild Skjong, Lill-Beate Ulstein og Eivor Berg (leder).

Arkiv-foto: "Vet ikke", "Aner 
ikke" o.a.
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Samtalegrupper 
for hørende barn 
med døve foreldre
Rådgivningskontoret for hørselshemmete i Oslo, Norges 
Døveforbund og Organisasjonen Voksne for barn har 
utarbeidet en modell for samtalegrupper for hørende barn 
som vokser opp i døve familier. I januar i år ble det ar-
rangert et seminar i København der flere fagpersoner og 
andre voksne som selv har vokst opp hos døve foreldre 
(CODA) fikk lære modellen. 

Målene med samtalegruppene er mange og gode. Det 
er viktig først å poengtere at vi som arbeider med pro-
sjektet ikke har et problemfokus når vi nå setter i gang 
med samtalegrupper rundt om i landet. Barna vil få møte 
andre barn i samme situasjon. De vil få informasjon 
om døves kultur, tegnspråk, hørsel og hørselsvansker.  
Barna vil få mulighet til å dele opplevelser og erfaringer 
med det å vokse opp med døve foreldre. I tillegg vil vi 
som arbeider med barn vite noe om behovet for slike 
samtalegrupper. 

I vår blir det satt i gang samtalegrupper i Vestfold, 
Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. De lokale pro-
sjektene starter med informasjonsmøter. Anne-Mette 
Dahl fra Rådgivningskontoret og Torill Solbø Zahl 
fra Vestlandet kompetansesenter informerer på alle de 
fem stedene. Det er særlig viktig å skape entusiasme 
hos døve foreldre. Gjennom å være til støtte for barna 
vil arbeidet også være til støtte for foreldrene i deres 
viktige arbeid som foreldre. Dahl og Zahl skal holde et 
slikt informasjonsmøte i Bergen Døvesenter tirsdag 18. 
april kl. 19.00. 

Deretter er det åpent for å melde seg på gruppene. Det 
er tre personer knyttet til dette arbeidet lokalt nå i pro-
sjektperioden. Det er Lilly Koppen Mjanger og Robert 
Aas Osdal, begge selv CODA.  Fagansvarlig er Torill 
Solbø Zahl, også hun CODA. Vi tre skal lede samtale-
gruppene og samarbeide med foreldre, døvesenteret og 
Rådgivningskontoret for hørselshemmete i Oslo. Men 
hovedfokuset er på barnas behov. Barna skal oppleve 
samtalegruppene både som et trivelig sted å være og 
som en arena for gode samtaler og utvikling av forstå-
else for det å vokse opp under normale, men spesielle 
betingelser.

I Bergen vil samtalegruppene holde til i Bergen Døve-
senter. Det er satt av 8 ettermiddager i mai. Deretter vur-
deres det om samtalegruppene skal fortsette til høsten. 

Vi håper at så mange som mulig kommer til infor-
masjonsmøtet vårt den 18. april kl. 19.00. Da vil vi, i 
tillegg til å informere, også kunne svare på spørsmål 
dere måtte ha. 

Hilsen Lilly, Robert og Torill 

Velkommen hjem 
til meg
Onsdag 19. april kl. 10.00 - 14.00 skal jeg holde en 
kursdag hjemme hos meg i Nordåsbrotet 6 i Fana. 
Det vil bestå av veiledning i hvordan man best lærer 
barn å kommunisere på en forståelig måte.

Det finnes dessverre altfor mange barn, både store 
og små, som trenger hjelp og som ikke får det. Deres 
frustrasjon og ofte uønsket adferd er resultatet. 

Det kan være mange årsaker til språkproblemene, 
men i dette kurset er det ikke akkurat disse vi skal 
bruke tiden på. Vi skal heller legge vekt på hvordan 
situasjon, som kan se ut som håpløs, kan på en for-
holdsvis enkel måte, forandres.

I mange år har jeg selv sett nesten mirakuløse 
forandringer i den enkelte, ved bruk av en målbevisst 
undervisning.

Det finnes mange forskjellige metoder/systemer 
som er i bruk, men vi skal se nøye på den enkle og 
jordnære "Makaton"-metoden som er i bruk i mange 
land i verden. Jeg vet at den gir bare positive resul-
tater!

Jeg regner med at alle som skal delta kan ta i bruk 
enkle tegn. Hørende, tunghørte og døve er velkom-
men. Jeg kan bruke tegn til tale (TSS).

På grunn av begrenset sitteplass må antall deltake-
re også begrenses. Veiledningen er gratis. Deltakerne 
vil få litt å spise og drikke. Bergen Døvesenter tar 
imot påmeldinger over e-post: post@bgds.no, eller 
telefon: Ring 149 og be om 55 32 79 76.

Ellers gleder jeg meg til å ønske velkommen.
Aslaug Walters.
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Dette dokumentet refererer til en liste med 
problemstillinger som FFO/Bergen Døvesenter 
(BGDS) har meldt inn som saker til områdeutvalget, 
arbeidsgruppe hørsel. Listen er vedlagt. Sakene har 
blitt behandlet under møtet den 17. februar 2006.

Nedenfor gjengis spørsmålene fra FFO/BGDS og svarene fra 
Hjelpemiddelsentralen i stikkordsform. 

Vurdering om tolken er god nok
Det oppleves som om det bare er tolketjenestens folk som kan 
vurdere om tolken er god nok til oppdraget. Vi har fått signaler 
fra brukerne om at de var veldig fornøyd med en tolk, men 
som ikke er god nok for tolketjenesten. Kan vi ha vurderings-
samarbeid i slike saker?

- Vi vil gjerne ta brukerne med på råd og samarbeide
- Vi er allerede i dialog med en bruker som ønsker vurdering 

av tolk til en spesiell type oppdrag, noe vi kommer til å gjøre. 
Vi gir også i dag godkjenning for spesielle oppdrag

- Imidlertid er vi ’oppdragsgiver’ og yter av en tjeneste, 
dermed står vi ansvarlig for produktet som tolken leverer – vi 
må være den part som har siste ordet

- OFTE er det ikke det språklige som er problemet, men 
modenhet og forståelse av rolle. Hvordan bruker f.eks tolken 
informasjonen som han/hun fikk under oppdraget i ettertid? 
Forståelse av hva taushetsplikten innebærer? Hvordan takler 
tolken situasjoner der han/hun må gå inn og styre, avbryte for 
å få med info etc?

MEN: ser at det iblant ikke skilles mellom offentlig godkjen-
ning og rammeavtale med Tolketjenesten.

Vi er ikke den instans som gir offentlig godkjenning. Men 
vi må ha en arbeidskontrakt med enhver tolk som jobber på 
oppdrag for RTV/ Tolketjenesten. Dette er den såkalte Ram-
meavtalen, og alle tolker som skal inngå et samarbeide med 
oss og inngå avtale må ha en form for godkjenning i forkant. 
Enten offentlig godkjenning eller godkjenning av oss for en-
kelte oppdrag som ufaglært.

En tolk som ikke har avtale med oss vil likevel kunne påta 
seg oppdrag for andre oppdragsgivere.

Stemmetolking. 
Mange brukere opplevde at tolken(e) ikke oppfatter dem rik-
tig, og derfor oversetter feil. Hva kan vi gjøre for å forbedre 
kvaliteten på tolkene på det området?

- Vi vet at stemmetolking er krevende
- Vi har tidligere fått godt forslag om at tolkene besøkte 

døvesenteret om torsdagene. Oppfordring har gått videre til 
tolkene.

- Vi regner med at dette delvis henger sammen med at vi 
fremdeles har unge tolker, og tolker av den ’nye’ typen: Som 
ikke har bakgrunn fra døv familie og som i liten grad har 
tilknytning til døvemiljøet.

- Vi skulle hatt kurs (for tolker) for et år siden. Har satt opp 
nytt kurs denne våren; starter arbeidet så snart studentperio-
den er over.

- Tolkene må praktisere og øve.

Mellomtolk
Når er det behov for mellomtolk? Hvilke krav skal stilles til 
mellomtolken? Personen må naturligvis være døv/tunghørt 
men som ikke kan være vanlig tegnspråktolk. Et supplement 
til stemmetolking?

- HMS vurderer å jobbe videre med å prøve det ut i sam-
menhenger der oppdragets art tillater det.

- MEN: I Sverige gjorde man dette tidligere. De har dårlige 
erfaringer, og har valgt å gå bort fra denne praksisen. Det 
samme har skjedd i flere andre land. Flere grunner, bla. for 
få jobber for de som utdannet seg til dette.

- Jeg tror at dette har vært diskutert på den internasjonale 
EFSLI-konferansen, og vi har forsøkt å finne noe skriftlig 
dokumentasjon men har ikke lykkes i dette.

- Vi ser dessuten for oss at det ikke nødvendigvis er alle døve 
som ønsker å benytte denne ordningen med tanke på hvor lite 
miljøet er blant annet.

Tolkestudenter (1)
Hva skjer når de er ferdig utdannet? Her føler vi at vi behøver 
et apparat som bistår studentene med å finne jobb.  

- Positiv arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannete tolker; 
HMS-H tilbyr praksisplass og utlyser ledige stillinger; for-
holdsvis lett å finne jobb, men ikke nødvendigvis fast anset-
telse.

- Vi lyser ut jobber nå, muligheter for frilansjobbing (vi tror 
at oppdragene vil komme med tolkene).

- Vi kan være med og distribuere henvendelser som kommer 
fra andre fylker.

- Vi har få muligheter for å markedsføre tolkene eller være 
behjelpelige.

Tolkestudenter (2)
Vi synes at tolketjenesten bør bruke tolkestudentene mer under 
studiet, bidra dem med muligheter til å praktisere, for eksempel 
at de kan være midlertidig godkjent som tolk. 

- Vi har allerede samarbeid med studentene og har godkjent 
flere av dem for oppdrag.

- Studentene har helt siden i høst hatt anledning til å bli vur-
dert for godkjenning for enkelte oppdrag. Men av forskjellige 
grunner har det vært vanskelig å komme i gang med dette.

(Godkjenning er nødvendig jmf tidligere punkt)
- Situasjonen med studenter i fylket er fremdeles litt ny 

for oss, og vi diskuterer for tiden hvilken praksis vi skal ha 
i spørsmålet om å benytte dem som tolker, veldig interessert 
i å høre hvordan dere som brukere stiller dere til å benytte 
studenter.

- ELLERS: Vi er opptatt av å presisere at det må være Høy-
skolen som legger til rette for studentenes praksis, de er flinke 
til det. Det må være skolens ansvar. Tolketjenesten skal være 
en tjeneste som tilbyr Tolkehjelp og har intet formelt ansvar 
for studentene. Vi har egentlig ikke ressurser til å fylle denne 
funksjonen – alle slike ting må vi bruke tolker til, og det går 
igjen utover brukerne. 

Spørsmål fra Bergen Døvesenter i forbindelse med tolkesaker
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Døve med tilleggsfunksjonshemning (blind, rullestolbruker 
eller lignende): 
Kan tolken, i tillegg til å være tegnspråktolk, også ha ledsa-
ger-funksjon?

- Tolketjenesten er for døve og døvblinde. Ledsagerfunk-
sjonen er allerede en del av vår oppgave, men begrenset til 
språklig bindeledd. (De skal ikke trille stol, bære varer etc)

- Del av utdanning
- Info: Det diskuteres for tiden om dette skal skilles ut som 

egen tjeneste og utdanning. RTV nedsetter i disse dager en 
arbeidsgruppe for å utrede mulighetene.

- Vi viser videre til Folketrygdloven samt lovkommentar 
– det er tolkehjelp som dekkes av folketrygden – ikke andre 
oppgaver. Døvblinde har ledsagerkrav etter §10-7 g). Gjelder 
ikke andre funksjonshemminger.

Legevakten (e.a.)
En bruker opplevde at legevakten i Bergen sentrum avviste å 
bestille tolk da brukeren ba om det. Bør ikke legevakten o.a. 
få informasjon om at de kan ringe til tolketjenesten (eller an-
net nummer utenom kontortid) når de har tegnspråkbrukende 
pasienter, eller når pasientene ber om det?

- Tolketjeneste sender jevnlig ut såkalt ’akutt-lister’ til politi, 
legevakt, sykehus, barnevern etc, så listene og informasjonen 
finnes der.

- Vi vet at dette ofte ikke fungerer i praksis, men det er for 
øyeblikket det beste tilbudet.

- Tolketjenesten kan ikke pålegge andre instanser å bestille 
tolk til brukerne

Info fra tolketjenesten til brukerne (eks. Budstikken og 
hjemmesiden til døvesenteret)

Vi ber om å få informasjon fra tolketjenesten som vi kan få 
med i Budstikken og legge ut på hjemmesiden, til brukerne.

- Det snakket vi om tidligere, og vi ser fremdeles nytten, 
men vi må inntil videre henvise til www.trygdeetaten.no

- Vi skal jobbe med generell info
- Vi oppfordrer dere til selv å produsere ut fra eksisterende 

tilgj. Info (hefter, Internett etc)
- HMS kan bidra med info, og bruke de nevnte kanalene 

aktivt.

telefon til tolkeformidler som videre henvender seg til tolker 
med forespørsel. Venter endelig avklaring i løpet av mars.

Arbeidsplasstolker (1)
Kan de ha andre arbeidsoppgaver i tillegg til det å være tolk? 
Det er sikkert en del ”død-tider” at noe forefallende arbeid 
vil gjøre arbeidsdagen god? Ønsker å vite om det finnes klare 
retningslinjer på det området.

- Tolkene skal kun utføre tolketjenesten, og: Ved ledig ka-
pasitet skal de melde til Tolketjenesten, som benytter dem til 
andre oppdrag andre steder.

Tolk på arbeidsplass  (2) og tolkenes muligheter til 
å delta på personalmøter

- Tolkene skal ha anledning til å delta på personalmøter; 
slike ganger kan det bestilles tolk fra Tolketjenesten til ansatte 
på bedriften.

- Tolk på arbeidsplass har i mange sammenhenger en utfor-
dring i å ’velge rolle’ – ”er jeg din tolk eller din kollega?”

Arbeidsplasser og turnusjobbing (3)
Det er i stor grad arbeidsplassen og dens arbeidsavtale med 
tolken som styrer hvor og når tolken skal jobbe. Imidlertid vil 
svært kostnadskrevensde ordninger være vanskelig å få til pga 
økonomiske begrensninger som i dag finnes i ordningen.

Departementet har lovet en avklaring ang finansieringsord-
ningen av ’Tolk på arbeidsplass’ innen kort tid. 

Klageorgan for klager på tolketjenester
HMS: Det finnes to klageformer:

a. klager på formelle vedtak (ikke særlig relevant ifm tol-
ketjenesten)

b. serviceklager (klager på hvordan vi utfører tjenesten, eks. 
tolkens adferd, kompetanse, ferdigheter, holdning til etiske 
problemstillinger etc.).

Når det gjelder serviceklager skal disse sendes til Hjelpe-
middelsentralen, og de vil bli behandlet av en leder som er 
ansvarlig for denne tjenesten (Kjersti, Uwe). Klagene vil bli 
besvart skriftlig dersom de fremmes skriftlig.

For Hjelpemiddelsentralen i Hordaland:
Kjersti Ørnhaug               Uwe Matthäus

Fra venstre: Gunn Kristin Selstad (Bergen Døvesenter), Kjersti Ørnhaug (leder i Tolketjenesten), 
Uwe Mätthaus (leder i Hjelpemiddelsentralen), Aina Dolvik (Hjelpemiddelsentralen, referent) og 
Rune Anda (Bergen Døvesenter)

To-tolk systemet: 
Ønsker Tydeliggjøring av kriteri-
er…..  jmf ark delt ut av Uwe/Rune 
på møtet.

Oversender materiale fra trygde-
etatens nettsider samt info produ-
sert av tolk Heidi Otterå til bruke 
for Bergen Døvesenter (se et annet 
sted i dette bladet).

Døgnåpen Tolketjeneste 
jmf ark delt ut av Uwe/Rune på 
møtet

Det er satt i gang prosjekt for å 
utrede muligheten, Tolketjenesten 
i Rogaland blir ansvarlig oi vårt 
fylke. Ordningen blir sannsynligvis 
begrenset til å gjelde døgnbetjent 



16 17

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

Det var sol og blå himmel i Bergen den lørdagen. Styreleder 
Toralf Ringsø ønsket velkommen til årsmøtet, og innledet 
med ett minutts stillhet for de som gikk bort siden årsmøtet 
i fjor: Borghild Sikko, Edith Haaland, Liv Nyseth, Kristian 
Storedale og Jenny Godøy.

1. Åpning: Deretter erklærte Ringsø årsmøtet for åpent. 
Norges Døveforbunds representant, Gunnar Hansen, ble 
hilst velkommen. Det var 52 stemmeberettigede med-
lemmer til stede. 

2. Valg av møteleder og varamøteleder: Erling Jacob-
sen ble valgt som møteleder, med Gunn Kristin Selstad 
som vara-møteleder. 

3. Valg av to referenter: Rune Anda og Kjetil Høge-
støl.

4. Innkalling og sakslisten ble godkjent før man gikk 
i gang med 

5. Årsmelding for 2005.

Punkt 1: Bergen Døvesenter
Thorbjørn Johan Sander viste til TV-programmet "Tid 
for tegn" som ble sendt på NRK1 på selve 125 års dagen 
for døvesenteret 30. mai 2005. Der ble det vist litt glimt 
fra døvesenterets historie. Sander sa at ingen i Bergen 
lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap ble kontaktet 
ved forberedelsene til programmet. Sander mente at Nils 
Johan Bjørø, leder i lokallaget, burde få en unnskyldning. 
Helge Herland sa at TV-programmet ikke var Bergen 
Døvesenters ansvar, men Døves Media. Klagen burde 
rettes dit, mente han. Møtelederen avsluttet med å si at 
de ansvarlige for programmet burde ha blitt henvist til 
lokallaget.

Punkt 2: Medlemstallet
Thorbjørn Johan Sander opplyste at medlemmer av 
Døves Idrettsklubb er inkludert i det oppgitte medlem-
stallet. Han spurte ellers hvor mange av medlemmene 
som er hørende. (Daglig leder Rune Anda undersøkte i 
pausen og opplyste at det pr. 31.12.2005 var 67 hørende 
medlemmer.)

Thorbjørn Johan Sander savnet styrelederens tilstedevæ-
relse ved begravelser/bisettelser der våre medlemmer var 
gått bort. Han syntes at det burde være en av lederens 
faste plikter.

Punkt 3: Styret
Thorbjørn Johan Sander lurte på hvor mye medlemmene 
kjente til av de 146 sakene som styret har behandlet på 
ett år. Han savnet styrereferat i Budstikken og oriente-
ring om styrets saker på medlemsmøter. Han savnet også 
medlemsmøter med informasjon fra landsmøtet og fra 
Norges Døveforbunds "Møteplass". Han ber om at slike 
medlemsmøter blir gjennomført i ettertid.

Punkt 4. Personalet
Toralf Ringsø benyttet anledningen til å takke Gunn 
Kristin Selstad for sin innsats som kultur- og informa-
sjonskonsulent i hele 2005.

Rune Anda sa at det var uteglemt en person i oversik-
ten: Harry Ellingsen, som sørget for mat og drikke om 
torsdagene. 

Punkt 9 b: Feriehjemmet "Risperlen"
Thorbjørn Johan Sander sa at han skulle ønske at denne 
saken var ferdig. Men han ville påpeke at fjorårets ved-
tak om salg ikke var gjort riktig, idet det ikke ble vedtatt 
med 2/3 stemmer av de 56 som var tilstede. 31 stemte for 
salget, som Thorbjørn mente var 6 stemmer for lite til å 
oppnå gyldig flertall. Daglig leder Rune Anda mente at 
møtelederen i fjor avklarte noe rundt dette, men han husket 
ikke selve referat-teksten. (Denne sakser vi nå fra fjorår-
ets årsmøtereferat: "8b. Innkomne forslag: Senterstyrets 
forslag om salg av feriehjemmet Risperlen: Møtelederen 
spurte årsmøtet om det var riktig oppfattet at dette for-
slaget ikke var lovendringsforslag, men et vanlig forslag. 
Da ingen motsa dette, gav møtelederen ordet til styreleder 
Toralf Ringsø.")

Thorbjørn Johan Sander bemerket at årsmøtet i fjor vedtok 
at pengene ved salg av feriehjemmet skulle plasseres på 
høyrentekonto hos vår hovedbankforbindelse. Det vil si 
Den norske Bank. - Men styret brøt årsmøtevedtaket og 
plasserte pengene i Narvik Sparebank isteden. Han mente 
at ønske om å omgjøre årsmøtevedtak måtte taes opp på 

Årsmøte i Bergen Døvesenter lørdag 11. mars 2006 kl. 11.00

Etter ca 4 timer var det tid for valg. Her ser vi den nye styrelederen, 
Klement Våge overta "formannsklubben" fra tidligere leder, Toralf 
Ringsø.
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ekstraordinært årsmøte. Helge Herland var prinsipielt enig 
med Thorbjørn J. Sander, men syntes likevel det var bra at 
styret valgte beste høyrentetilbud, ved å velge den bank-
forbindelse som gav høyest mulig rente. Rune Anda opp-
lyste at vår bankforbindelse hadde tilbud som ville føre til 
bindende betingelser, mens Narvik Sparebank stilte ingen 
betingelser. Thorbjørn Johan Sander sa at han på et møte 
hadde foreslått at pengene ble satt inn på aksjefond, og 
han viste til at i Trondheim fikk de 40% avkastning på et 
halvt år. Til dette repliserte Klement Våge at medlemmene 
ikke hadde vedtatt noe om å investere pengene i aksjefond. 
Hvis senterstyret hadde plassert pengene i aksjefond, måtte 
Thorbjørn Johan Sander kritisert senterstyret for dette også, 
mente Klement.

Marta Sander syntes det var rart at senterstyret oppgav kr. 
4 mill. i salgssum for feriehjemmet i årsmeldingen, mens 
det i regnskapet bare var kr. 3,7 mill. på bok. Senterstyret 
måtte ikke lyve for medlemmene, sa hun. Til dette svarte 
Rune Anda, at salgsprosessen også har kostnader. Oversikt 
over disse kostnadene sto i Budstikken sist høst. Dette var 
selvsagt trukket fra salgssummen.

Punkt 11: Barn, ungdom, kultur, foredrag og andre ar-
rangementer
Thorbjørn Johan Sander syntes at oversikten viste noen ar-
rangementer som ikke hadde noe med døvesenteret å gjøre, 
og viste til noen eksempler. Han ber om at vi konsentrerer 
oss om våre arrangementer i beretningen. Rune Anda sa 
at det var uteglemt at Erling Jacobsen holdt foredrag om 
Afrikaturen i oktober 2005. 

Punkt 15: Underavdelingene / tilsluttede grupper
Thorbjørn Johan Sander ønsket en oppdeling av punktet, 
altså et klart skille mellom egne avdelinger og eksterne 
forbindelser. Han ønsket også at det ble opplyst i årsmel-
dingen hvem som representerte Bergen Døvesenter i ulike 
styrer og utvalg.
Under "Døves Idrettsklubb" viste Kurt Oksnes til idretts-
klubbens årsmøte nylig der det ble vedtatt med 9 mot 8 
stemmer at idrettsklubben skulle betale 50% av tapet (tap 
av utleieinntekter + egenandel) som følge av vannlekkasjen 
sist høst. Han mente at diskusjonen  burde vært holdt i møte 
mellom idrettsklubben og døvesenterets styre, og ikke på 
idretts-klubbens årsmøte. Toralf Ringsø opplyste at det var 
møte mellom de to styrene, og at idrettsklubben der ba om 
at døvesenteret sendte innkomne forslag til idrettsklubbens 
årsmøte. Thorbjørn Johan Sander mente at vedtaket ikke 
kan gjennomføres slik med knapt flertall. Dag Hafstad sa 
at Idrettsklubben skal ha ekstraordinært årsmøte 21. mars, 
og at man igjen kan ta opp denne saken.
Under "Døves menighet, Kalfarveien Borettslag og Konows 
Senter" ønsket Thorbjørn Johan Sander at Konows Senter 
hadde eget punkt i beretningen, idet vi hadde representan-
ter i dets styre, sa han. Dessuten mente han at det manglet 
kontakt mellom døvesenteret sine representanter i styret til 
Konows Senter, og seniorutvalget. Klement Våge bemerket 
til dette at døve personer i Konows senters styre var repre-

sentanter for hovedstyret 
i Stiftelsen Signo, og ikke 
for Bergen Døvesenter. 
Stiftelsen Signo valgte 
dem etter innstilling fra 
døvesenterets styre.
Under "Tolketjenesten…" 
syntes Thorbjørn Johan 
Sander at det manglet 
innhold i beretningen. 
Han ville vite hva våre 
representanter snakket 
om i møte med tolketje-
nesten. Rune Anda opp-
lyste at Områdeutvalget 
ved Hjelpemiddelsentralen er omorganisert og delt opp i 
ulike områder. Vi møtes i saker som gjelder hørselshem-
mede. Referat fra møtet med tolketjenesten i oktober 2005 
var lagt ut på hjemmesiden vår. Men referat fra møtet 17. 
februar 2006 vil bli trykt i sin helhet i Budstikken så snart 
referatet kommer. 
Helge Kjølleberg ønsket tolk fast ansatt på sykehus.

Punkt 17: Budstikken
Thorbjørn Johan Sander ville si at redaktøren har gjort et 
godt arbeid med bladet. Men han savnet referat fra styre-
møtene som han håper vil komme i Budstikken framover.

Punkt 19: Norges Døveforbund
Thorbjørn Johan Sander bemerket at noen av våre medlem-
mer er nevnt i årsmeldingen som medlemmer av lovkomi-
teen, hedersmedaljekomiteen o.a. Her er det uteglemt at 
Thorbjørn Johan Sander var leder i forbundets lovkomite 
og at han ledet behandling av lovforslag på landsmøtet i 
mai 2005. Dessuten er han leder i døveforbundets senior-
utvalg. Han representerte døveforbundet i møte med Helse 
og sosialdepartementet i Oslo i fjor.
Thorbjørn Johan Sander opplyste ellers at medlemsmøtet 
i Bergen døvesenter hadde forslag på kandidater til for-
bundsstyret. Der var Kjetil Høgestøl foreslått inn i styret. 
Men på landsmøtet glemte våre 3 representanter å foreslå 
ham. Klement Våge svarte at de leverte forslaget til valg-
komiteen 10 minutter for sent. NDFs valgkomite avviste 
derfor forslaget.
Kurt Oksnes lurte på om ikke Designtrykkeriet AS skulle 
være nevnt under dette punktet.
Toralf Ringsø la til at Designtrykkeriet AS nå var solgt, og 
at aksjonærene skulle få kr 3.100 pr. aksje. Døvesenteret 
hadde 10 aksjer i trykkeriet. Det skulle bli holdt et oriente-
ringsmøte for medlemmene om Designtrykkeriet senere. 

Punkt 21: Representasjon
Thorbjørn Johan Sander mente at det skulle vært eget 
punkt om Designtrykkeriet. Han savnet orientering fra 
representanter som deltok på møte på trykkeriet, og likeså 
fra representanter som deltok på Norges Døveforbunds 
landsmøte. Styreleder Toralf Ringsø trodde det var gjort, 
men han ba om unnskyldning og beklaget at det ikke var 

Helge Kjølleberg ønsket fast ansatt 
tegnspråktolk på sykehus.
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ordnet med medlemsmøte i etterkant. Gunn Kristin Selstad 
gjorde et poeng ut av at vannskaden ødela mye av planene 
for høsten. Hun foreslo videre at det ble satt av en dag i 
2006 til orientering fra Landsmøtet i 2005.

Punkt 22: Bergen kommune
Daglig leder Rune Anda ønsket å orientere litt under dette 
punktet. Han fortalte litt om arbeidet med høringsutkastet 
"Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen" og Hordaland, og 
om boligmelding for psykisk utviklingshemmede, der vi 
skal ha innlegg om psykisk utviklingshemmede døve 22. 
mars, og likeså orienterte han om de gjentatte søknadene 
som ble sendt de siste årene der vi søkte om støtte til 
rehabilitering av døves hus. Han opplyste at Bergen kom-
munes byråd nettopp hadde satt opp vår søknad innenfor 
Bergen kommune som prioritert nummer 1, og at det nå er 
Hordaland fylkeskommune som skal avgjøre søknadene i 
april eller mai.

Punkt 24: Brukerrådet ved VKS
Thorbjørn Johan Sander var tidligere medlem av bruker-
rådet. To ganger tok han temaet om framtidig døveskole 
opp i døvesenteret til diskusjon. Han savnet det i ettertid. 
Rune Anda, som er med i VKS Brukerråd, sa at dette er en 
av mange oppgaver han også har. Han opplyste at det nå blir 
en forandring ettersom de tre kompetansesentrene: Vestlan-
det, Eikelund og Søreide (i Sandane) blir slått sammen til 
Statped Vest, med den konsekvens at det blir ett brukerråd 
for alle de tre kompetansesentrene. Han sa at brukerrådet 
hadde bedt Statped lytte til vårt ønske om at vi i tillegg har 
eget brukerråd for hørselsdelen.

Punkt 26: Økonomi, visjon og konklusjon
Helge Herland syntes 2005 var et flott år med store ar-
rangementer for Bergen Døvesenter. Han var stolt over å 
være medlem, og takket både ansatte, styret og frivillige 
for godt utført arbeid. 
Thorbjørn Johan Sander ville føye til med tanke på tiden 
framover: Det må bli bedre kontakt mellom styret og 
medlemmene.

Etter det ble punktet Årsmelding 2005 godkjent med oven-
nevnte bemerkninger (kl. 13.05).

Pause fram til kl 13.45.

6. Regnskap 2005
Så gikk man over til regnskap for 2005. Møtelederen viste 
til revisjonsrapporten og han leste opp bilagsrevisorens 
rapport. Så spurte han om noen hadde noe å bemerke til 
regnskapet. Der var det ingen som ba om ordet, og regnskap 
for 2005 ble godkjent.

7. Innkomne lovendringsforslag
Det var innkommet et lovendringsforslag fra Thorbjørn 
Johan Sander. Hovedsakelig var det navneendring fra 
Bergen Døvesenter tilbake til Bergen Døveforening (det 

gamle navnet), som var essensen i forslaget. Møtelederen 
var likevel usikker på om årsmøtet ville godta forslaget 
slik det nå var lagt frem for dem, siden dette forslaget var 
en oppdatering av det opprinnelige innsendte forslaget. 
Thorbjørn Johan Sander forklarte at noe av teksten i lov-
endringsforslaget som var sendt inn før fristen, hadde falt 
ut ved et uhell. Dette var nå tatt med i forslaget som ble 
presentert for årsmøtet. Møteleder gjentok at han likevel 
ikke var sikker på om det var det samme forslaget, da han 
mente det kunne være vesentlige endringer, og at det ende-
lige forslaget var mulig å betrakte som et nytt. Her var det 
uenighet mellom møteleder og Sander og etter en kortere 
diskusjon de imellom, spurte møtelederen til slutt årsmøte 
om de ønsket avstemming over behandling av forslaget på 
årsmøtet eller utsette dette. Årsmøtet ønsket avstemming.

Følgende ble oppnevnt som "tellerkorps": Helge Herland, 
Hans Erik Tofte og Thora Gåsland.

Avstemning:
De som støtter utsettelse av behandling av lovforslaget: 
26 stemmer
De som vil behandle lovforslaget nå:   
10 stemmer

Behandling av lovforslaget ble med dette utsatt.

8. Innkomne forslag
1) Senterstyrets forslag om å endre mandat for Hordaland 
Døves Fylkeslag ble vedtatt.
Thorbjørn Johan Sander ba om ordet. Han håpet at dø-
vesenteret kan sende Budstikken gratis til alle døve i 
Hordaland.

2) Senterstyrets forslag om å bruke kr 100.000 fra Medlem-
menes Interessefond for å balansere budsjettet. Harald Gås-
land syntes ikke vi skulle ta ut pengene fra interessefondet, 
men heller stramme inn på utgiftene. Etter avstemning ble 
styrets forslag vedtatt med 28 mot 4 stemmer, men med en 
endring: "…at det taes ut inntil kr 100.000 fra Medlem-
menes Interessefond…"
 

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2007
Bergen Døvesenter følger det som blir vedtatt på Norges 
Døveforbunds landsmøte.

10. Budsjett for 2006 
Thorbjørn Johan Sander opplyste at Seniorutvalget hadde 
bedt døvesenteret om å sette av midler til utvalget på årets 
budsjett. Han lurte på hva det ble til. Toralf Ringsø svarte 
at styret hadde behandlet det, og vedtatt at seniorutvalget 
skal tilgodesees med kr 10.000 for budsjettåret 2006. 
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11. Valg 
som ble ledet av valgkomiteen v/Anne Grete Magnussen, 
Tore Birkeland og Rita Lone Borlaug. Valget ble fort un-
nagjort. 
 
Styret i Bergen Døvesenter:
 
Leder Klement Våge, valgt for ett år
 
Styremedlem: Egil Johansen, valgt for to år
Styremedlem: Sunniva Lyngtun, valgt for to år
Styremedlem: Gunn Kristin Selstad, valgt for ett år
 
1. varamedlem: Sigrun Ekerhovd, valgt for ett år
2. varamedlem: Martin Skinnes, valgt for ett år
 
Kjetil Høgestøl har ett år igjen i styret (valgt for to år i 
fjor).
 
Revisorer:
Statsautorisert revisor:     Kjell Zahl
Bilagsrevisor:                   Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor:            Arvid Støyva
 

Lovkomite:
Thorbjørn J. Sander, Gunnar Hansen og Arne Nesse.

Etter bare fire minutter takket valgkomiteen for seg. 
Toralf Ringsø ba om ordet. Han takket for alle de årene 
han fikk lov til å være leder i døvesenteret og for det fine 
samarbeidet med styret og ansatte. Deretter overlot han 
"formannsklubben" til den nye lederen. Klement Våge 
takket medlemmene for tilliten ved å velge ham som ny 
leder. Klement takket så Toralf Ringsø for innsatsen de siste 
årene, og han takket også den andre som forlater styret, 
Erling Buanes.

Deretter ble det valg på ny valgkomte. Klement var im-
ponert over den komiteen som har jobbet sist, og foreslo 
gjenvalg på alle tre. De takket ja til gjenvalg.

Valgkomite 2006-2007 består av:
Tore Birkeland., Rita Lone Borlaug og Anne Grete Mag-
nussen

Deretter ble årsmøtet hevet kl. 15.07.
Ref. Rune Anda   Kjetil Høgestøl

Valgkomiteen, fra venstre: Tore Birkeland, Rita Lone Borlaug og Anne 
Grete Magnussen gjorde valget unna på 4 minutter.

Norges Døveforbunds inviterte representant til årsmøtet, Gunnar 
Hansen, takket Bergen Døvesenter for et fantastisk landsmøte i mai 
2005. - Folk snakker fremdeles om det, og de minnes arrangementet 
med glede. Originalt med tur med båt til England.

Se! Egen tegnspråkrute nede til høyre! 
Slik vises det kontinuerlig hver dag, uansett om døve er der eller ei! 
Slik bør alle utstillings- og museumssteder gjøre! 

Vi var ca 10 personer som besøkte utstillingen 12. mars i forbindelse 
med at Ladegården barnehage er 120 år. Maja Zahl (bildet under), 
datter til Kjell og Torill S. Zahl, viste rundt og fortalte historier. 

Det med at de har fått med tolk ved video-
fremvisning, har vi nevnt for en kontaktperson 
i Bergen kommune, som har ansvaret for å 
samle inn tilbakemeldinger i forbindelse med 
tilgjengelighetsmeldingen for funksjonshem-
mede i Bergen.



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

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Neste nummer kommer i slutten av april.
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

Bergen Døvesenter innkaller til
ekstraordinært årsmøte

torsdag 11. mai 2006 kl. 19.00

Dagsorden:

a) Lovforslag for Bergen Døvesenter

b) Utpeke 3 personer i et utvalg som skal forvalte midlene
etter salg av feriehjemmet

c) Mandat for nevnte utvalg.

Medlemskap og medlemsfordeler
Det lønner seg å være medlem av døvesenteret, da får du:

    *  Rimelig pris hos Sports Club (treningsstudio).
    *  Halv pris på alle fester i døvesenteret.
    *  Halv pris på leie av lokaler hvis du vil feire store dager 
   i døvesenteret.
    *  Ofte støtte til deltakelse på kulturdager og stevner.
    *  Rimelig deltakeravgift på kurs.
    *  Medlemsbladet ”Budstikken” gratis, hver måned
    *  Døves Tidsskrift inkludert i medlemskapet
    *  Automatisk medlem i ungdomsklubben (13-26 år) 
   og idrettsklubben

Du blir medeier i et fl ott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som arbeider for et bedre samfunn for 
døve.
Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 

Norges Døveforbund sender ut giro til alle medlemmer av de 
tilsluttede døveforeninger.
Kontingenten er som følger:
Kr 500,- for hovedmedlem
Kr 100,- for ektefelle/samboer
Kr 100,- for et familiemedlem til (under 18 år)
Kr 250 for skoleungdommer (med Døves Tidsskrift)

Du kan melde deg på som medlem ved å sende navn, adresse, fødsels-
dato, om du er hørende eller hørselshemmet, til: post@bgds.no.

Mars
27. ma: Teater Manu viser Peer Gynt på 

Fjell Kulturhus kl. 19.
28. ti:  Eldretrim kl 11.
30. to:  Hyggekveld kl. 18.
30. to:  Ungdomsklubben har diskotek i 

kjelleren.
31. fr:  Døvblittgruppens hyggekveld 

utgår (neste samling fi nner sted 
21. april)

April
01. lø:  CI-treff i storsalen
01. lø: Retreat i døvekirken kl. 11-16.
01. lø:  Døvetreff samles i 

Scootersmanpuben kl. 20.00
02. sø:  Kl. 11: Familiegudstjeneste med 

“tegn til tale” v/Lars Hana
04. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. Besøk av 

studentene fra tegnspråklinjen.
06. to:  Kl. 18.30: "Språkrettigheter"- 

foredrag ved Odd-Inge Schröder. 
Middag kl. 16.30

11. ti:  Eldretrim kl 10.30.
11. ti:  Lokallaget har møte kl. 12 
13. to:  (skjærtorsd.) kl. 18: Gudstj. på 

tegnspråk v/Lars Hana
13. to, 14. fr., 16. sø: Døves Idretts-

klubb har internasjonal Bowling 
med åpent hus i storsalen og 
kjellerstuen

16. sø:  (påskedag) Kl. 11: Høytidsgudstj. 
med “tegn til tale” v/Lars Hana. 

18. ti:  Landmark(RasmusMeyers alle) 
kl. 18-21: Menneskebiblioteket.

18. ti:  Infomøte om CODA, i storsalen 
kl. 19.00

19. on:  Konfi rmasjonsundervisn. kl. 16
19. on:  Ungdomsråd har ungdoms-kveld 

i døvekirken kl 18.30
20. to:  Senterstyret har møte kl 16
20. to:  Medlemsmøte  kl. 19.00
21. fr:  Døvblittgruppejn: Hyggekveld i 

kjellerstuen kl. 18.30
23. sø:  Kl. 11: Gudstjeneste på 

tegnspråk v/Tom S. Tomren. 
Konfi rmantoverhøring.

24. ma: Døvblittgruppen har styremøte i 
kjellerstuen kl. 18.00

25. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
25. ti: Hordaland lokallag av Tolke-

forbundet har årsmøte i storsalen
26. on:  Samarbeidsforum kl. 18.30
27. to: Stand Up: Raske Kvinner v/ 

Hanne Enerhaugen og Torunn 
Bakkestuen. Middag kl. 16.30


