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Vang i Valdres - i ei fjellbygd vest i Oppland
Foto: Hilde Nygård
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Sommeren 2006
Daglig leder var sammen med sin kone på besøk hos
nåværende styreleder og forrige styreleder i juli 2006

Hvor var de, og hva gjorde de der?

Klement har sitt feriested i Skifjord, Sørbøvåg i Hyllestad kommune 
i Sogn og Fjordane, og Toralf har sitt i Storneset nord i Smøla kommune. 
Vi besøkte dem begge midt i juli. 

Klement hadde hele familien med seg der ute i 4-5 uker og de trivdes godt. Der 
var flere i familien (søstre, mor og andre) som var på besøk. Klement holder på å 
bygge et nytt naust, som bildet over til høyre viser. Den gamle var knust av stor-
men og bølgene. Våge-familien har i år skaffet seg en båt som de også bruker på 
reisen mellom Bergen og Sogn. Huset (det lille bildet) er 102 år gammel!

Toralf og Marta oppholdt seg på Smøla i 6 uker. Toralf er ekte Smølaværing! 
Huset/hytten har Toralf selv bygget med egne hender! Bortsett fra noen få nød-
vendigheter av fagfolk. Huset er snart ferdig. Der var også bror og svigerinne til 
Marta. Andre i familien + Torill kom etterat vi dro derfra. Ringsø er svært glad i 
feriestedet og kommer nok til å tilbringe flere fridager der oppe i Nordmøre.

Klement

Toralf

Eiendommen til Klement er stort og når også ned til kysten. Her ser vi 
båtene deres.

Klement vet at det koster krefter å bygge et nytt naust. Men han 
akter å gjøre det ferdig, helt alene.

Toralf er ikke ferdig med koseboligen 
sin. Vaskemaskinen kommer snart. Til 
venstre ser vi ham skylle skitten av tal-
lerknene før oppvasken på kjøkkenet. 
Ringsø har forøvrig panoramautsikt til 
de nye vindmøllene på Smøla. 
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Torsdag 14. sept. kl. 18.30:
Døve og arbeidslivet
Torsdag 14. september kl. 18.30 får vi besøk av Norges 
Døveforbunds arbeidslivsutvalg.

Utvalget har mye på hjerte når det skal snakke med 
medlemmene i døvesenteret.

Arbeidslivsutvalget starter opp kl. 18.30 (eller når 
medlemmene har kommet), og når vi kommer inn 
på arbeidslivstilbudet i Hordaland, vil Roald Syn-
nesvåg komme med sine betraktinger. 

Det utvalget bl.a. ønsker å snakke om:
- Arbeidslivsutvalgets mandat og arbeid.
- Arbeidsprogrammet til NDF knyttet til utdan-

ning og arbeid.
- Likemannsarbeid innen arbeidsliv.
- NAV
- Arbeidslivsseminar i november
- Arbeidslivsundersøkelse i Danmark – få til et 

tilsvarende undersøkelse i Norge?
- Arbeidslivskontakt.
Sist men ikke minst, så er målsetningen også å 

få signaler fra medlemmene i hva som er viktig 
for NDF å arbeide med i forhold til arbeidslivs-
spørsmål.

VELKOMMEN!

Merk deg disse foredragene
i døvesenteret til høsten:
Torsdag 7. september kl. 19.00: 
"Usher syndrom og konsekvenser av 
det" v/døvblindekonsulent Anny Koppen.

Torsdag 21. september kl. 19.00: 
"Tospråklige barn i tospråklige fami-
lier" v/døvelærer Torill Solbø Zahl.

Torsdag 5. oktober kl. 19.00: 
"Hva er diabetes?" v/ Vidar Sæle.

Torsdag 26. oktober kl. 19.00: 
”Gjør det noe om et språk dør?” 
v/postdoktorstipendiat Sonja Erlenkamp. 

Torsdag 12. oktober kl. 19.00: 
”Når er et språk utrydningstruet? 
- og hva skjer med tegnspråkene?” 
v/professor Arnfinn M. Vonen. 

Advokat med 
kjennskap til tegn-
språk kan hjelpe 
med spørsmål om

- arv og skifte
- ekteskap, separasjon, 
 skilsmisse
- samboeravtaler
- barnerett
- kjøp og salg av eiendom 

Jeg snakker og forstår litt tegnspråk.
Jeg kan hjelpe med søknad om Fri Rettshjelp.

Ta kontakt med

Advokat Geo Wilson
Boks 124 Sentrum, 5804 Bergen

tlf 55 23 61 00, fax 55 23 61 01 - Mobil/SMS: 95 22 89 68
E-post geo.wilson@hrn.no

- arbeidsrett
- trygderett - sosialrett
- husleie
- erstatning
og annen privatrett 
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07.07.2006:

Tolkens rolle ved legebesøk 
Bergen Døvesenter skriver blant annet om at vi alle er forskjel-
lige som mennesker, mange vil stille en rekke spørsmål når vi 
er til lege eller i andre situasjoner for å få svar. Men hva skjer 
når man er til lege og ikke oppfatter hva som blir sagt, man 
bare nikker og gir uttrykk for at man har forstått? Hvordan 
kan tolken, legen eller andre da være sikker på at pasienten/
brukeren har oppfattet for eksempel hvilken sykdom man har 
fått, eller hvor mange tabletter man skal ta, og hvor viktig det 
er at man ikke tar for mange eller for få tabletter?

Spørsmålene fra Bergen Døvesenter er:
Skal tolken fraskrive seg sjansen/muligheten til å spørre for å 
være sikker på om pasienten har oppfattet alt? 

Bergen Døvesenter har forstått det slik at tolkene IKKE skal 
være noe annet enn tolk. Mener tolketjenesten at det skal være 
slik? Er det etter strenge instrukser fra Rikstrygdeverket? 

Har man drøftet det med brukernes organisasjoner? 

Svaret fra Tolketjenesten:
Tolketjenesten er forpliktet til å holde på det prinsippet at 
tolken skal være et kommunikasjonsledd mellom to eller flere 
parter, og skal kun oversette det som blir sagt begge veier. Ikke 
fordi at dette er strenge instrukser fra Rikstrygdeverket, men 
fordi det er slik rollen som tolk er utformet etter erfaring om 
hvordan det til daglig skal og må fungere. Dette er bestemt for 
å ivareta alle tolkebrukeres og tolkers rolle i en tolkesituasjon, 
slik at ingen skal frataes den retten en har til å bestemme over 
seg selv i de ulike situasjoner hvor det blir brukt tolk.

Før vi kommer inn på hvordan dette kan fungere under 
legebesøk, vil vi først si litt om det å kommunisere. Det kan 
lett oppstå misforståelser mellom to personer som snakker 
sammen. Dette kan ha mange årsaker, for eksempel at man 
ikke har kjennskap til hverandres kultur, eller at den ene el-
ler begge kan ha andre tanker i hodet enn det man akkurat 
prater om. 

Ved legebesøk kan det hende at man ikke oppfatter det som 
sies fordi man er redd og nervøs, og at legen bruker mange 
vanskelige ord som er vanskelig å oppfatte. Kanskje man ikke 
vil spørre om igjen fordi man ikke vil være til bry, føle seg 
dum, eller rett og slett er redd for svaret. Dette gjelder alle 
mennesker. 

Det er ikke lett å gi et helt konkret svar på hva som er riktig 
eller feil i de enkelte situasjoner som vil oppstå under legebe-
søk. Det er så mange sider som kan påvirke situasjonen. Det 
kan være første gangen tolken har oppdrag for brukeren, og 
da kan det være ekstra vanskelig å oppfatte om brukeren har 
oppfattet det som har blitt sagt.

Spesielt når brukeren gir inntrykk av at det er blitt oppfat-
tet ved å nikke. Tolkene må være svært forsiktige for ikke å 
overta ansvaret både for bruker og for legen, noe som lett kan 
bli oppfattet som et overtramp. 

I slike situasjoner som nevnt over må alle ta ansvar. Tolken 
skal ivareta sin rolle som tolk, og har ansvar for å spørre om 

igjen når hun/han ikke forstår det som blir sagt for å kunne 
oversette dette på riktig måte. Det er viktig at tolkene hele 
tiden holder seg til rollen som tolk, og tar ansvar for denne 
uten å trakke inn på andres ansvarsområder. 

Legen og andre skal gi informasjon på en slik måte at den 
kan oppfattes, og kontrollere at det de har formidlet/sagt blir 
oppfattet.  

Pasienten/brukeren har ansvar for å gi beskjed når man ikke 
oppfatter hva som blir sagt.

Som tolker vet vi godt at leger eller andre som gir informa-
sjon ikke er flinke nok til å kontrollere om alt er oppfattet.

En viktig del av tolkens jobb er til enhver tid å formidle 
språket på en slik måte at brukerne kan oppfatte all informa-
sjon som blir gitt begge veier. I situasjoner hvor det er veldig 
viktig informasjon som blir gitt, gjør tolkene gjerne en stopp 
i sin oversettelse når brukeren bøyer seg ned eller ser vekk en 
kort stund. Når tolkene tror at de ser at bruker nikker og ikke 
har forstått, prøver tolkene å oversette dette med stemme med 
et usikkert …ja…. . Men hva skjer hvis legen ikke oppfatter 
dette likevel? 

I de fleste tilfeller vil tolken spørre legen om å gjenta det 
som ble sagt, eller om han kan forklare de latinske ordene og 
andre vanskelige ord, slik at vi kan få oversatt det slik at det 
kan oppfattes. Tolkene gjør dette til daglig, for å sikre at det 
vi tolker blir oppfattet slik som legen legger det fram. 

Videre er tolkene langt flinkere nå til å gi informasjon om 
sin rolle, at en kun er et kommunikasjonsledd. På den måten 
kan vi få leger og andre til å ta ansvar for at den informasjonen 
de er pliktig til å gi kommer fram til pasienten. 

Tolketjenesten vil besvare spørsmål fra organisasjonene og 
gi informasjon om bruken av tolk, slik vi har gjort tidligere, 
og Tolketjenesten er selvfølgelig åpen for å drøfte saker som 
dreier seg om bruken av tolker.

Bergen Døvesenter vil på møtet med tolketjenesten i høsten 
drøfte tanken om "fast tolk"-ordning ved legebesøk, omtrent 
på samme måte som "fast lege"-ordningen.

Vi spør - Tolketjenesten svarer

30.06.2006:

Teksttelefonen ved Tolketjenesten

Når vi ringer 55 52 67 52 som er nummeret til teksttele-
fonen ved Tolketjenesten i Hordaland, får man følgende 
autosvarmelding:

"Du er nå kommet til Tolketjenesten ved 
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Vår 
åpningstid er 9 - 15 alle hverdager. Du 
kan legge igjen en beskjed på denne au-
tosvareren eller kontakte oss på faks nr 
55 52 67 51, e-post: tolk.hordaland@tryg
deetaten.no eller sms til 977 53 591. Ha 
det bra og slutt* "

Hvordan fungerer det, etter deres mening? Ifølge noen 
brukere som har kontaktet oss, hadde noen lagt igjen bestil-
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ling, men fikk aldri tilbakemelding. De ante derfor ikke om 
bestillingen var registrert og at det ble ordnet med tolk. 

Men hva har dere opplevd? Fungerer det? Er det i bruk?
Og: Mange er ikke glad i autosvarmelding, og ønsker 

direkte kontakt. Har ikke tolketjenesten muligheter til å ta 
telefonen og svare på samme måte som dere svarer anrop på 
“hørende telefon”?

Svar fra Tolketjenesten:
Tolketjenestens teksttelefonen er operativ og skal betjenes 
på samme måte som de andre telefonene.Imidlertid har vi 
svært mange henvendelser på vanlig tlf samt på sms og e-
post daglig, og en del samtaler må derfor gå til autosvarer.

Autosvarer avleses og tilbakemelding skal gis til bruker 
som har lagt igjen melding der. Det hender da at vi svarer 
via sms eller e-post.

Teksttelefonene har flere tekniske begrensninger, bla. vet 
vi at den ikke kommuniserer med alle andre teksttelefoner. 
Dette skyldes ikke feil ved vår eller andre telefoner men 
simpelten at det er i bruk flere systemer som ikke ‘snakker’ 
sammen. Dersom man forsøker å få kontakt med oss på 
teksttelefon uten å nå frem kan man forsøke å ringe tolkefo-
rmidlingen på tlf 55 52 67 50 via 149.

Vi ser ellers at henvendelser via teksttelefon blir færre og 
færre; vi antar at dette henger sammen med at stadig flere 
bruker sms og e-post.

Se ellers flere spørsmål og svar på:
http://www.bgds.no/bodyFrame/Tolkesaker/sporsmaal/
tolk-sp-sv.htm

Til deg som er tolkebruker: 
Er det noe du lurer på, noe som har med tolkesituasjoner 
å gjøre, ta kontakt med daglig leder Rune Anda. Vi kan 
formidle spørsmålet ditt videre til tolketjenesten. Svar på 
spørsmål blir lagt inn på hjemmesiden + i Budstikken.

Spennende tid for Tolke-
tjenesten i Hordaland
Nå er høsten snart her, og ansatte hos Tolketjenesten 
i Hordaland er allerede i full vigør og har en spen-
nende tid foran seg!

Tolketjenesten i Hordaland har ansatt Gunn Kris-
tin Selstad som er døv, i 40% stilling som vikariat 
tom 31.12.2006. Gunn Kristin Selstad har en stilling 
som tolkeformidler og skal først og fremst ta i mot 
tolkebestillinger, registrere tolkebestillinger, skaffe 
tolk. Men kan også påta seg andre arbeidsoppgaver 
som for eksempel informasjonsarbeid, godkjenning 
av ufaglærte tolker, veiledning av tolker etc.

I dag har tolketjenesten i Hordaland til sammen 
20,5 faste stillinger, dvs 5 er ansatt som tolkefor-
midler og 13 er ansatt som tolker, og en avdelings-
leder Kjersti Ørnhaug og en faglig rådgiver Elin 
Sande.

Mange vil sikkert også vite antall frilanstolker 
Hordaland har. Oversikt over antall frilanstolker, 
har Tolketjenesten i Hordaland fordelt på faglærte 
og ufaglærte tolker. 

Faglærte tolker, dvs utdannede tolker, som bare 
jobber som frilanstolker og er på oppdrag også om 
dagene, er det 5 godkjente frilanstolker som sam-
arbeider med Tolketjenesten i Hordaland. 

Godkjente frilanstolker som påtar oppdraget om 
kveldene og helgene, er det registrert 35 frilanstol-
ker. Av de 35 frilanstolker er det 3 tolker som bare 
tolker for døvblinde og 1 som er skrivetolk.

Ufaglærte frilanstolker som ikke har formell 
utdannelse som tolk, er det registrert 14 ufaglærte 
frilanstolker.

Forventninger fra brukerne er i stadig endring 
i tråd med samfunnsutviklingen og ikke minst 
kompetanse og kvalifikasjoner hos faste tolker i 
tolketjenesten. Kanskje det er overraskende for 
mange å ansette en døv, men avdelingsleder hos 
Tolketjenesten i Hordaland Kjersti Ørnhaug, tror at 
en døv tolkeformidler som har erfaring på forskjel-
lige områder, vil kunne bidra med viktig kunnskap 
på Tolketjenesten.

Tolketjenesten i Hordaland vil tilby brukerne 
den beste service de kan få både hos tolkeformid-
ler og kvalifikasjoner hos tolkene. Så langt det er 
mulig ønsker Tolketjenesten i Hordaland å kunne 
utvikle nye effektive og brukervennlige løsninger, 
og innarbeider nye verdier, holdninger og en ny 
felles kultur.

Medlemsmøte
torsdag 24. august

kl. 19.00
Senterstyret legger fram forslag på at

Bergen Døvesenter investerer
ca halvparten av midlene

etter salg av Risperlen
til investering i eiendom (hytte?)

Velkommen!

Forsiden: 
Har du et fint naturbilde (eller noe annet) som vi kan bruke 
på forsiden av Budstikken? Ta kontakt med redaktøren!
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Bergen Døvesenter innbyr til

Slektsgransking-kurs
15.-17. september 2006

Kurssted: Døvesenteret 
 

Har du lyst til å lære hvordan du skal finne fram
til din slekt, blant annet ved å bruke slektsprogram, 

finne slekt på internett, i bøker/kirkebøker, 
tyde gotisk skrift o.a.?  

Da er dette kurset noe for deg! 
Det er en fordel om du kunne ta med din bærbar pc, men 

ingen krav.  Døvesenteret har 9 PC som vi kan bruke under 
kurset. 

Ta med slektspapirene dine, hvis du har. 
Kursleder: Beryl K. Ramvik

 
Bindende påmelding innen torsdag 7. sept. 2006.

E-post: post@bgds.no – Mobil: 995 89 562. 
Kr. 600 pr. person (kr 800 for ikke-medlemmer)

Engelsk kurs for voksne døve

Kursleder: Pat Pritchard
Onsdager kl. 18.00 – 21.00 
i Bergen Døvesenter
Start: 30. august 2006
Lokale: Internet-kaféen i 1. etasje.

Kursets mål: 
Videreutvikling av den enkeltes ferdigheter i 
engelsk. 
Å gi deltakerne motivasjon og øker selvtillit i 
forhold til bruken av engelsk.

Kursets innhold: 
Utvikling av lese- og skriveferdigheter i en-
gelsk, tilpasset den enkeltes behov
Øving i kommunikasjon på engelsk ved bruk 
av tegn, IKT og skrift

Samhandling på engelsk ved bruk av engelsk 
tegn, evt. tale, IKT, skriftspråk, rollespill og 
spill. Forelesninger og skriftlig arbeidsoppga-
ver.

Deltakernes forutsetninger: 
Litt kjennskap til engelsk er nødvendig for å
delta, men en stor porsjon vilje, humor og 
lærelyst.
Deltakeravgift: Kr 600,-

Påmelding: 
Innen 28. august 2006 til post@bgds.no
Onsdager kl. 18.00 – 21.00 i Bergen Døvesen-
ter
Lokale: Internet-kaféen i 1. etasje.

Følgende datoer (onsdager):
30. august 2006 
6. September 2006 
(workshop, gruppearbeid uten lærer)
13. September 2006 
20. September 2006 
(workshop, gruppearbeid uten lærer)
27. September 2006 
11. oktober 2006 
25. oktober 2006 
1. november 2006 
8. november 2006 

Tegnspråkkurs for nybegynnere 
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen. 
Varighet: 8 mandager a 3 skoletimer (tilsammen 24 ti-
mer) - start kl. 18.00. Dato: 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 
25.09 og 02.10. Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.
Kursavgift: Kr 1.600 (inkl. ”Tegn-start 1” på CD-
ROM)

Påmelding innen 31. august 2006 til Bergen Døvesen-
ter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, eller over e-post til 
post@bgds.no.

Personalia
80 ÅR
Norvald Eikenes, fyller 80 år 11. september.

65 ÅR
Evelyn Haugsvær, fyller 65 år 11. september.

90 ÅR
Svanhild Nesse fyller 90 år 18. september.

70 ÅR
Guttorm Karlsen, fyller 70 år 22. september.

TUSEN TAKK
for fin service og leie av godt lokale til vigselen og bryl-
lupsfesten vår 25. mars 2006!

Hilsener fra Walter og Bøe

TAKK
for oppmerksomheten.     Hilsen Reidar Einemo.
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Konsul Peter Jebsens 
sommerbolig,

”Nubben”



Konsul Peter Jebsens sommerbolig, ”Nubben”
Dette huset, som nå er Bergen Døvesenter, ble bygget i 1869 som sommer-
bolig for konsul Peter Jebsens familie. Arkitekt var Franz Wilhelm Schiertz. 
Byggestilen er en kombinasjon av ny-renessanse og sveitserstil.
Under Bergensbanens åpning i 1909 bodde kong Haakon med følge her i hu-
set, med enke Sophia Jebsen som vertinne. Rommet hvor kongen overnattet i 
2. etasje blir stadig kalt ”kongerommet”. Det brukes nå til styremøter.
Etter Sophias død, ga hennes arvinger eiendommen til Bergens Handels-
stands Understøttelsesforening i 1912, og det ble drevet som aldershjem 
til 1983.
I 1984 kjøpte Døves menighet hele området, som i tillegg til hovedhuset 
besto av stall og en unik hage. Huset ble straks solgt videre til Bergen 
Døveforening, mens menigheten selv bygget døvekirke på tomten.
Bergen Døveforening har nedlagt et stort arbeid med å restaurere bygningen 
og tilbakeføre mest mulig av den fine interiørdekoren. Mest imponerende 
er ”kongerommet” og ”museumsrommet” (hvor vi samler dokumentasjon 
omkring Bergens døvehistorie).
Om eiendommen uttaler byantikvaren i 2002 bl.a. ”Hovedbygget, stall-
bygningen og hagen står fram som et svært verdifullt anlegg med svært høy 
antikvarisk verdi. Anlegget er ikke fredet, men har en verdi som gjør at det 
må behandles med pietet og omtenksomhet.”

Bystene på bildene (som befinner seg i 2. etasje i huset) er av Peter Jebsen og hans 
andre kone, Sophia Catharina.



Konsul Peter Jebsen
”Norges største industri-pionér og skipsreder”
Peter Jebsen ble født i 1824 på gården Maaling ved landsbyen Skelde på 
Sundevedhalvøen, Danmark. Han utdannet seg innenfor manufaktur. 19 
år gammel ble han i den forbindelse sendt til Bergen. Her så han store 
muligheter. Han kjøpte Blindheimselven i Ytre Arna, dro til Manchester, 
hvor han arbeidet på tekstilfabrikk, fortsatte studiene i andre land og 
vendte hjem i 1846 med 36 vevstoler.
Dette ble starten på Arne Fabrikker, med kraft fra elven han hadde kjøpt. 
Han var bare 22 år gammel da han satte i gang bomullsveveriet, som 
stadig ble utvidet. I 1852 etablerte han ullvarefabrikken. 
På det meste hadde han 400-500 personer i arbeid i Arna. Det var landets 
største tekstilindustribedrift. I Arna startet han også landets første sam-
virkebutikk. Han bygget så opp Dale Fabrikker, som han overlot til sine 
sønner.
Peter Jebsen hadde også etablert seg som skipsreder. I 1871 opprettet han 
den første norske Amerikalinje. Ved sin død i 1892 var han regnet som 
Norges største dampskipsreder.
Peter Jebsen satt i mange år i Bergen bystyre, og han representerte byen i 
to perioder på Stortinget. Der gjorde han seg til talsmann for bygging av 
Bergensbanen, et prosjekt som den gangen virket urealistisk, men han fikk 
planleggingen igang. I første omgang fikk han hovedæren for byggingen 
av Vossebanen, som ble åpnet i 1883.
Jebsen var først gift med Anna (f. Uthus). Med henne fikk han 13 barn. 
Hun opprettet i 1866, sammen med 11 andre kvinner, et barnehjem, som 
etter hennes død i 1870 fikk navnet Barnehjemmet Anna Jebsens Minde. 
Dette flyttet i 1920-årene fra daværende adresse Kong Oscarsgt. 71 til 
nederste del av eiendommen ”Nubben” i Kalfarveien, som var en gave 
fra Jebsens andre kone, Sophia, sine arvinger. Det er i dag mest kjent som 
Anna Jebsens Minde. Driften av barnehjemmet ble i 1980 overtatt av 
fylket.
Med sin andre kone, Sophia Catharina (f. Sundt), fikk Jebsen 10 barn. 
Etter mannens død bodde hun her i mange år som enke. Hun døde i 1912. 
Konsul Peter Jebsen ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden og 
Ridder av Æreslegionen.
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Bygningen skulle rives!
I tiden før Døves menighet kjøpte eiendommen, var det stor sannsynlighet for at huset 
skulle rives. Derfor ble det holdt auksjon og mye av inventaret (ornamenter o.a.) ble solgt. 
Bergen Døveforening var interessert i å overta huset, og kjøpte det i 1985. Det ble ned-
lagt enormt mye dugnadsarbeid av foreningens medlemmer. Lokalene ble ominnredet og 
tilpasset til døveforeningens behov, med hjelp av arkitekt Lasse Bjørkhaug. I samarbeid 
med ham lyktes det å skaffe tilbake mye av det som var blitt solgt på auksjon. 

Storsalen m/scene i dag var opprinnelig 3 rom. 
I 1985 ble 2 vegger revet og lokalet utvidet.

Hallen slik den var i 1985.

”Kongerommet”. Legg merke til taket. Det som ble 
solgt på auksjon, er kommet tilrette igjen (se bildet 
under).

Huset har ”kongelige” historier
Dokumenter viser at det er sannsynlig at kong Os-
car II besøkte Jebsen-huset i 1888 i forbindelse med 
at han inspiserte Vossebanen 5 år etter åpningen i 
1883, og vi vet at Kong Haakon VII overnattet i 
”kongerommet” i huset i forbindelse med åpning av 
Bergensbanen i 1909.
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Døvestevne på Nesholmen 18-20 august 2006

Barnehage i døvesenteret?
Døvesenteret har de siste årene hatt underskudd på drift 
av huset. Utsiktene framover ser ikke bedre ut. Av den 
grunn har daglig leder undersøkt alternative inntekts-
muligheter. Man fokuserte på utnyttelse av lokalene på 
dagtid, der de for det meste står tomme. Avisene har 
skrevet mye om mangel på barnehageplasser. Det er 
fullt mulig å drive barnehage i døvesenteret. Det finnes 
foreninger som lar lokalene sine brukes som barnehage 
på dagtid og foreningsvirksomhet på kveldstid. For dø-
vesenteret kan det bli et økonomisk løft samtidig som 
vi bidrar til reduksjon av barnehagekø i nærmiljøet. 
Styret ønsker å høre hva medlemmene synes.

Nesten 50 personer deltok på årets døvestevne i Sogn og 
Fjordane (23 fra Møre og Romsdal, 18 fra Bergen og 8 fra 
Sogn og Fjordane). Det var uvanlig at stevnekongen Leif 
Gunnar Kvernberg ikke var med (han var i Syden). Det førte 
til at Skjalg Iversen nå har deltatt på døvestevne like mange 
ganger (35 ganger) som Leif Gunnar. Ikke rart han jubler (se 
foto). Det har vært døvestevne samme leirsted i 1996 også. 

Vakkert sted ved en innsjø, med robåt, kano, lekeapparat for 
barn, fotball- og basketballbane, bordtennis og ikke minst 
strand og anledning til å svømme i vannet. Utflukt lørdag 
og underholdning om kvelden og gudstjeneste på stedet 
søndag formiddag. Nå er det Bergen Døvesenter sin tur 
- sammen med Døves menighet - til å finne sted for neste 
års døvestevne. (Foto: Rune. Mer på www.bgds.no)

Skjalg har deltatt like mange ganger på døvestevner 
som Leif Gunnar Kvernberg.

Lorents Ness koste seg på stevnet.

Edith Solhaug og Gøsta Rougnø. Det var sol, varmt og anledning til å bade, ta seg en ro- eller kano-tur og gå ut og plukke bær.
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Bergen Døvesenters styremøte onsdag 14. juni 2006
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Egil Johansen, Gunn 
Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin Skinnes  og Rune 
Anda. Forfall fra Sunniva Lyngtun.

Referat fra følgende møter ble godkjent
Styremøtet 11. mai 2006, medlemsmøtet 20. april 2006  og 
ekstraordinært årsmøte 11. mai 2006.

Takkeskriv
Takkekort mottatt fra John Ulfsten (75 år 23. mai), Ingvar 
Rasmussen (75 år 3. juni) og fra senterleder Annelise Olsen 
for blomster i forbindelse med åpningen av nybygg på Eike-
lund-området 11. mai.

Medlemmer
Pr. 12.06.2006: Bergen Døvesenter har 300 medlemmer. 277 
av dem har betalt kontingenten.
     
Oppgradering brannsikkerhetssystemet i døvesenteret
Mottatt dokumenter og avviksrapport fra Pettersson & Gjel-
lesvik etter kontroll i mars 2006. Vi har i tillegg bedt dem se 
på ønskede forbedringer rundt varslingssystemet for døve i 
huset. Oppgradering av avvikene vil komme på kr 11.035 
eks. mva, og forbedringene etter våre ønsker vil komme på 
kr 30.002 eks. mva. De punktene som MÅ ordnes, vil komme 
på kr 12.080 eks mva.

Vedtak: Inntil kr 20.000 skal gå til nødvendig gjennomfø-
ring av påviste avvik, samt prioriterte forbedringer som daglig 
leder bestemmer. De øvrige forbedringene taes med i neste 
års budsjett.

Regnskap pr. 31.05.2006
Senterstyret fikk 7. juni 2006 tilsendt regnskap pr. 31. mai 
2006. Daglig leder orienterte om de forskjellige postene og 
svarte på spørsmål. 

Vedtak: Etter gjennomgåelse av regnskapet pr. 31.05.06 og 
orientering av daglig leder, ønsker senterstyret at døvesenteret 
holder en stram økonomi resten av året.

Kapitalfondets styre
Ekstraordinært årsmøte valgte følgende til fondsstyret: Kje-
til Høgestøl, Tore Birkeland og Erling Jacobsen med Helge 
Herland som varamedlem. Senterstyret ble bedt om å utpeke 
to kvinnelige medlemmer i fondsstyret. Det har ikke vært 
mulig å finne kvinner til fondsstyret. De som ble valgt, har 

hatt sitt første møte 1. juni. Senterstyret fikk tilsendt referat 
fra nevnte møte, et kvinnelig medlem fra senterstyret foreslås 
å tre inn som femte medlem i fondsstyret fram til ordinært 
årsmøte i 2007.

Vedtak: Sigrun Ekerhovd utpekes som femte medlem i 
fondsstyret.

Investering i eiendom
Ekstraordinært årsmøte 11. mai har gått med på at ca halvpar-
ten av midlene som står i Narvik Sparebank, skal investeres 
i eiendom. 

Vedtak: Senterstyret går inn for kjøp av en frittstående hytte 
ved sjøen. Det innkalles til medlemsmøte torsdag 24. august 
2006 kl. 19.00. 

Døvestevne 18.-20. august 2006
Døvestevnet blir holdt i Nesholmen i Sogn og Fjordane 18.-
20. august 2006 med Møre og Romsdal Døveforening som 
ansvarlig arrangør denne gangen sammen med Døves menig-
het i Ålesund. 

Vedtak: Gunn Kristin Selstad representerer Bergen Døve-
senter på døvestevnet.

Seminar på Ål 14-16 august 2006
Ål folkehøyskole inviterer til seminar over tema ”Tverrkul-
turelt samarbeid på en moderne ’døv-hørende arbeidsplass’” 
der MJ Bienvenue fra Gallaudet University blir seminarleder. 
Hun er leder ved Deaf Studies fakultetet. Kursavgift kr 3.500. 
Overnatting m/full pensjon kr 1.500. Spørsmålet er om en fra 
BDS skal delta, som ledd i forbindelse med forrige sak?

Vedtak: Ut fra vedtak om budsjett-innstramning ut året, kan 
døvesenteret ikke delta på nevnte seminar.

Styremedlemmer i Konows senter
Hovedstyret i Stiftelsen Signo skal oppnevne representanter 
til virksomhetsstyrene på sitt møte i Bergen 15.juni. Funk-
sjonsperioden for KIement Våge og Erling Jacobsen går ut 
30.06.2006. For en ny 2-årsperiode fra 01.07.06-30.06.08 
foreslår vi følgende alternativer, etter e-post utveksling mel-
lom styremedlemmer: 
1. alternativ:  Styremedlem: Erling Buanes
       Varamedlem: Erling Jacobsen
2. alternativ: Styremedlem: Erling Jacobsen
       Varamedlem: Klement A. Våge

CI-kurs 7.-8. september 2006 
Helse Bergen inviterer til CI-kurs hos Statped Vest på Eike-
lund. Kjetil Høgestøl var med i arbeids-gruppen som forbe-
redte kurset på møte 28.04.2006. På kurset vil blant annet 
brukerorganisasjonene bli presentert.

Vedtak: Klement Våge skal presentere organisasjonene 
Bergen Døvesenter og Norges Døveforbund.

Generalforsamling hos Åstvedt AS
Vedtak: Styreleder Klement Våge deltar som Bergen Døve-
senters representant på Åstvedt AS’ generalforsamling torsdag 
22. juni 2006 kl. 13. 

Bunad
Styret har tidligere vedtatt å selge 4 herre- og 2 damebunad 
som tilhører Bergen Døvesenter. Det har vært annonsert i 
Budstikken en del ganger uten at interesserte har tatt kontakt. 
Noen eksakt pris var ikke vedtatt. Husfliden i Bergen opplyste 
at de selger lignende herrebunad som vi har, for ca kr 28.000 
pr. stk. uten sølvsmykker.

Vedtak: Vi selger herrebunad for kr 15.000 pr. stk, og kr 

Støtte til Døves kulturdager
Døvesenteret har fått økonomisk støtte i forbindelse med 
Døvestevne 18-20 august og Døves kulturdager 13-15 
oktober. Til kulturdagene er det avsatt kr 10.000. De av 
våre medlemmer som skal reise som turist til kulturdagene, 
har anledning til å søke døvesenteret om økonomisk støtte. 
Hvor mye støtte det blir, avhenger av hvor mange som sø-
ker. For eksempel: Hvis 40 søker, blir det kr 10.000 : 40 = 
kr 250 i støtte til hver. Hvis 20 søker, blir det altså kr 500 på 
hver. Støtten gis etter kulturdagene, mot kopi av reise- eller 
hotellkvittering som viser at man har vært der. Send søknad 
innen 1. oktober til post@bgds.no eller pr. brev til Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen før kulturdagene. 
Kopi av kvittering sendes etter kulturdagene.
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Leiligheter på nåværende 
parkeringsplass i sør?
Døves menighet og Bergen Døvesenter har i juni hatt besøk 
av en fra arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS, der de ori-
enterte om planer om å bygge leiligheter oppe på sørsiden 
av døvesenteret. I dag brukes plassen som parkeringsplass 
med betalingsautomat. Vi hadde ikke noen innvendinger 
mot det, bortsett fra at vi frykter mer fremmedparkering 
på parkeringsplassen som vi bruker. Om det blir noe av 
planene, vet man ikke ennå. 

Døvekirken og 
Døvesenteret

Skolemesterskap i Bergen
20.-22. oktober 2006 blir det nasjonal skolemesterskap for 
hørselshemmede i svømming og badminton i Bergen, arr. 
Hunstad (FAU), foreldrelaget og Døves Idrettsklubb.

Holmestrand døveskole - NY DATO!
27.-29. oktober 2006 blir det elevtreff ved Nedre Gausen 
skole, i forbindelse med skolens 125 års jubileum. Har du 
gått på Holmestrand off. skole for døve, er du velkommen 
til å være med! Kontakt Rune Anda (post@andata.no).

Tinnitus-kurs 16.-17. oktober
Døvblitte og tunghørtblitte under 67-70 år med tinnitus-
problem er målgruppen for kurset, som sannsynligvis blir 
holdt 16.-17. oktober 2006. Kurset skal gi fakta, tilbud, 
lære mestringsteknikker og ikke minst å få folk tilbake 
i arbeid. Innbydelsen kommer der påmeldingsfristen blir 
10. september. Skrivetolker er bestilt. Er du interessert, 
ta kontakt med døvesenteret for mer informasjon. (Arvid 
Hauge deltok som vår representant i planleggingsmøtet 
31.05.2006.)

Revisjon
Senterstyret ble enige om å gå tilbake til tidligere ordning, 
der døvesenteret utpeker medlemmer som skal revidere 
underavdelingenes regnskaper. Hvem som skal revidere 
hvilke avdeling kommer vi tilbake til til høsten. Hittil har 
statsautorisert revisor Zahl vært behjelpelig med revisjons-
oppgaven.

Midtsidebilag: Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap har laget teksten til midtsidebilaget. Samme tekst 
henger på veggen bak Jebsens-bystene i 2. etasje i døvesen-
teret. Alle som leier selskapslokaler i huset, vil få bilaget. 
Kanskje til glede for toastmastere?

10.000 pr. damebunad. I tilfelle døvesenteret blir bedt om å 
få det renset, vil salgsprisen økes tilsvarende renseprisen.

Revisjon av underavdelingers regnskap
Det vises til forrige møte der Kjetil Høgestøl tok opp spørs-
målet om revisjon av underavdelingers regnskap.

Vedtak: Styret ber daglig leder foreslå personer som skal 
revidere underavdelingenes regnskap.

Daglig leder orienterer:
a)  Erling Jacobsen takket ja til å representere FFO Hordaland 
som brukerrepresentant til Brukerutvalget i Helse Bergen HF. 
Forslag på vår kandidat er sendt til FFO Hordaland.
b)  Arvid Hauge deltok for Bergen Døvesenter på planleg-
gingsmøtet 30. mai i forbindelse med høstens Tinnituskurs
c)  Søknad om støtte til kulturbygg blir behandlet i Hordaland 
fylkeskommune september 2006 
d)  Helse & Rehabilitering: Fra BDS er det søkt om prosjekt-
støtte til 1) ungdommer og 2) tilgjengelig reiseliv
e)  Foreldrelaget, NDF og BDS fortsatte arbeidet med å få 
utvidet sendingene i tegnspråkkanalen
f)  Forsikringspremie for forsamlingshuset kom på kr 47.905 
for perioden 20.06.06 – 19.06.07.
g)  Daglig leder holdt foredrag om døves hverdag og tilgjen-
gelighet, under et seminar hos Bergen Byarkiv 29. mai. 
a)  Daglig leder og ungdomsklubbens leder (Eivor Berg) var 
hos FFO Hordaland 1. juni og fortalte om hvordan det er å 
være hørselshemmet. En skoleklasse fra Laksevåg videregå-
ende skole var på besøk der.
b)  Daglig leder har ferie i uke 28, 29, 30 og 31 (godkjent)
c)  Torsdagstreff i juli: Døves menighet har åpent kveld 13. og 
27. juli kl. 18 – 21. Døvesenteret v/kulturstyret og døvetreff 
har sosial samvær på Lonehagen ved Wesselstuen 6. og 20. 
juli 
d)  Vi har mottatt informasjonsbrosjyrer fra Norges Døvefor-
bund
e)  Klement Våge og daglig leder deltok på fagdagene i San-
defjord 8.-9. juni 2006. Der var ulike foredragstema. Blant 
disse tar vi sikte på å invitere Sonja Erlenkamp og Arnfinn 
Vonen til foredrag i Bergen Døvesenter til høsten

Eventuelt 1
Gunn Kristin Selstad orienterte om Ungdomsklubben, anskaf-
felse av videokamera, pc, lyskaster, stativ, redigeringsprogram 
og om hvordan klubbens kontor skal se ut. Under diskusjonen 
ble kunnskapene til Egil Johansen og Otto Øksnes bragt på 
bane.

Vedtak: Styret ber om at Egil og Otto samt daglig leder blir 
med i utstyrsdiskusjon sammen med ungdomsklubben og 
Gunn Kristin Selstad.

Eventuelt 2
Gunn Kristin Selstad er bekymret over skolesituasjon for 
hørselshemmede ungdommer. Hun mener at tilbudet eller 
tilgjengeligheten ikke er blitt bedre etter at fylket v/Slåtthaug 
vg. skole har overtatt etter Bjørkåsen vg. skole.

Vedtak: Vi skal forhøre oss med hørselshemmede studenter 
om det er behov for en åpen diskusjon en torsdagskveld til 
høsten.
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Hørselshemmet ansatt i 
Førerkortsentralen AS 
i Bergen!
Geir Frode Lunden
begynte 14. august 2006
Geir Frode har en stilling som kjøreskolelærer ved Fører-
kortsentralen AS i Bergen og skal først og fremst undervise 
i klasse B. Det vil si føreropplæring i bil, teoriundervisning 
samt trafikalt grunnkurs. 

Førerkortsentralen AS vil da altså ha en trafikklærer som 
behersker tegnspråk 100 % og undervisningen vil selvsagt 
foregå i og på tegnspråk (i bil og klasserom) tilpasset den 
enkelte eleven. I tillegg vil det på sikt også være teleslynge 
i bilen (integrert eller mobil løsning). 

De vil så langt det er mulig kunne klare å tilby døve og 
tunghørte elever trafikkopplæring med den kompetansen 
Førerkortsentralen AS har i dag (normert tid) også når det 
gjeld kapasitet. 

Når eleven tar kontakt med Førerkortsentralen AS for 
trafikalt grunnkurs eller kjøretimer er det bare å opplyse 
at en er døv/tunghørt og ønsker trafikkopplæring i og på 
tegnspråk pluss eventuelle behov for bruk av teleslynge. 

Døve som bestiller kjøretime hos Førerkortsentralen AS 
kan trolig regne med å få time rimelig rask (slipper lang 
ventetid). Henvendelse ved inngang til Førerkortsentralen 
AS.

Prisoversikt finner en her: 
http://www.forerkortsentralen.no/bilpris.php

Oversikt over kjøreskoler og kjøreskolelærer hos Fører-
kortsentralen AS: 
http://www.forerkortsentralen.no/medlemmer.html

Tegnspråkversjon av “Veien til førerkortet”: 
http: / /www.statped.no/moduler/ templates/
Module_Article.aspx?id=31669&epslanguage=NO

Lille Eyolf-skuespillerne
er 7 år (ikke 11!)
I forrige nummer av Budstikken oppga vi feil alder til 
Oliver og Tor Andreas, som spiller Lille Eyolf. De er ikke 
11 år, men 7 år!

Det blir 2 "Lille Eyolf"-forestillinger i Oslo torsdag 24. 
august. Tor Andreas skal opptre på den første og Oliver den 
andre forestillingen.

Forestillingen blir vist i Bergen hver dag (mandag til 
fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 18.00) fra 29. august til 14. 
oktober 2006. 

Lille Eyolf 
- tolket forestilling!
Det blir tegnspråktolket forestilling på Småscenen i Den 
Nationale Scene (DNS) mandag 9. oktober kl. 19.30! 

Når man bestiller billetter er det viktig at dere oppgir 
“Tegnspråk” som referanse, slik at dere blir plassert best 
mulig i forhold til tolken. For bestilling av billetter kan 
dere kontakte DNS’s billettkontor på tlf 55 60 70 80 el-
ler dns@dns.no. Billettene må bestilles og hentes innen 
29. september. Prisen når man bruker denne referansen 
blir på kr 100,-

Ca 300 medlemmer
Vi har mottatt oppdatert medlemsliste pr. 15. august 2006 
fra Norges Døveforbund. Listen viser at vi har 301 medlem-
mer, men at 8 av dem ikke har betalt kontingent til tross 
for 2 purringer. Disse 8 får ikke lenger Døves Tidsskrift 
tilsendt. Betaling må først overføres før de kan fortsette å 
motta bladet.

Vi kan altså registrere at vi foreløpig har 293 betalende 
medlemmer pr. 15. august 2006. 

Antall medlemmer de siste 36 årene:
1970: 309
1975: 294
1980: 365
1985: 420
1990: 326

1995: 344
2000: 238
2005: 298
2006: 293 (foreløpig)

http://www.forerkortsentralen.no/bilpris.php
http://www.forerkortsentralen.no/medlemmer.html
http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=31669&epslanguage=NO
http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=31669&epslanguage=NO
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Årsmøtet behandler
- Godkjenning av sakslisten
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Årsberetning
- Regnskap
- Innkomne forslag
- Valg på følgende:
Styret
- Ungdomsleder
- Nestleder
- Sekretær

Har du forslag til hva årsmøtet skal diskutere? Du har muligheter 
til å sende ditt forslag til Eivor Berg (froskeungen@hotmail.com) 
- eller en annen i styret - innen onsdag 13. september 2006. 

Til alle som er under 26 år!!!
Bergen Døves Ungdomsklubb skal ha

Å R S M Ø T E
onsdag 27. september 2006 kl. 19.00

i Bergen Døvesenter

Litt av hvert siden det nye sty-
ret overtok i august 2005:

-  Ungdomsklubben fikk det yngste 
styre i klubbens historie (klubben 
ble stiftet i 1962).

- Møtet i august valgte et styre på 
6 medlemmer, alle jenter!

- Egen hjemmeside ble opprettet: 
www.bduk.no

- Hele styret deltok på døvestev-
net i Sandane i august 2005

- Ungdomsklubben arrangerte en 
kveld med "Tegnuttrykk" i mars 
2006, som trakk til seg flere enn 
100 personer!

- Ungdomsklubben skal spille "For-
yngelsesmaskin" under Døves 
kulturdager i Ålesund oktober 
2006.

-  Klubben fikk støtte fra Riebers 
legat på kr 50.000 til anskaffelse 
av videokamera, pc, videoredige-
ringsprogram, stativ, lys etc. 

-  Klubben har fått eget lokale i 2. 
etasje i døvesenteret, en kombi-
nasjon av kontor og studio.

-  2.-3. september 2006 skal ung-
domsklubben ha dugnad. Vi skal 
male lokalet og gjøre det klar til 
bruk (og trenger også hjelp av 
sterke gutter!)

- Kasserer
- 1. styremedlem
- 2. styremedlem

Valgkomite, 3 personer. 
Valgkomiteens leder velges av 
årsmøtet.

Alle valg og avstemninger krever 
et alminnelig flertall, og valget 
skal skje skriftlig dersom det er 
flere kandidater å velge mellom.

GUTTER!!!
Ungdomsklubben håper å 
få gutter med i styret også!

Husker du torsdag 16. mars 2006? Over 100 personer kom til ungdomsklubbens kveld om "Tegnuttrykk"!

Ungdomsklubben, som siden august 2005 
har bestått av jenter, fra venstre: Linda Bes-
sert (styremedlem), Ingvild Skjong (sekretær), 
Stine Mette Breivik (styremedlem), Lill-Beate 
Ulstein (kasserer), Eivor Berg (leder) og Lena 
Mei Kalvenes Anda (nestleder). 



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
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

Usher syndrom
Foredrag/orientering i Bergen 
Døvesenter torsdag 7. september 
2006 kl. 19.00
Usher syndrom er den vanligste årsa-
ken til at yngre personer blir døvblinde. 
Personer med Usher syndrom er døve 
eller tunghørte og i tillegg har de en øy-
esykdom som heter Retinitis Pigmentosa 
(RP). Sykdommen medfører nattblindhet 
og gradvis innskrenket synsfelt.

De fleste får stilt diagnosen sent etter 
at RP har utviklet seg gjennom flere år. 
Ved å få god og tidlig informasjon kan 
en bli spart for mange bekymringer og 
få hjelp og hjelpemidler som gjør det 
enklere å leve med tilstanden.

Hanna Taranger ved Regionsenter for 
Døvblinde vil først orientere om Usher 
syndrom og de symptomene det gir. 
Deretter vil hun informere om hva vi kan 
gjøre for å avhjelpe problemene og til 
slutt vil hun si noe om trygderettigheter 
og tekniske hjelpemidler.

Torsdag 21. september 
2006 kl. 19.00:

"Tospråklige 
barn i tospråk-
lige familier"
Rett før "Døves Dag"-helgen i 
september får vi besøk av døve-
lærer Torill Solbø Zahl, som skal 
gi oss innblikk i sin erfaring og 
opplevelser med døve barn og 
codabarn i en tospråklig verden!

August:
27. sø: Kl 11: Gudstjeneste med ”tegn til 

tale” v/Lars Hana
28. ma: Døvblittgruppen: sosialt samvær 

kl. 18 i kjellerstuen
29. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen. 

Utlodning. Ta med gevinster.
30. on: Engelsk kurs (1) for voksne på 

internet-kaféen kl. 18 - 21. Kurs-
leder: Pat Pritchard. Onsdager.

31. to: DUK skuespilløvelse kl. 16 
(samme tid hver torsdag fram 
til kulturdagene)

31. to: Hyggekveld fra kl. 18.00

September:
04. ma: Døvblittgruppen har styremøte 

i kjellerstuen kl. 18.00
04. ma: Tegnspråkkurs  kl. 18-21, første 

kurskveld. 6 mandager.
05. ti:  Eldretrim kl 10.30. 
05. ti:  Lokallaget av NDHS har møte kl. 

12 i kjellerstuen.
07. to: Kl. 19.00: Foredrag om Usher 

syndrom og konsekvenser av 
det v/Hanna Taranger v/Regi-
onsenter for Døvblinde

10. sø: kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/ Tom S. Tomren. Konfirmant-
innskriving

12. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen. 
Middag.

12. ti:  BDS-skuespilløvelse kl. 18 
           (3 tirsdager framover).
14. to: Senterstyret har møte kl 16 
14. to: Norges Døveforbunds arbeids-

livsutvalg informerer kl 18.30. Vi 
kan spørre dem om ting og tang, 
og de spør oss.

15. fr - 17. sø: Slektsgranskningskurs i 
kurslokalet i 1. etg.

15. fr:  Kvinneklubben i kjelleren kl 19.
16. lø: Pubkveld i kjellerstuen kl 19, arr. 

kulturstyret.
19. ti:  Eldretrim kl 11.00.
21. to: DUK skuespilløvelse kl. 16
21. to: Foredrag kl. 19.00 v/Torill Solbø 

Zahl om “Tospråklige barn i to-
språklige familier”
(Før dette foredraget, 
ca kl 18.45, skal vi presentere de 
nye studentene på tolkelinjen ved 
Høgskolen i Bergen!)

24. sø: kl 11 gudstjeneste med ”tegn til 
tale” V/ Tom S. Tomren. Konfir-
mantpresentasjon.

26. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen. 
Utlodning. Ta med gevinster.

27. on: Ungdomsklubben har årsmøte kl 
18.

Nye tolkestudenter
Før Torill Solbø Zahls foredrag tors-
dag 21. september, skal vi presentere 
de nye studentene på tolkelinjen ved 
Høgskolen i Bergen kl. 18.45! Kom 
og bli kjent med dem!

Raine Larsen og Trine Lin Kronhaug 
har vært i Polen i sommer og de har 
opplevd mye, og det var veldig, veldig 
varmt, ca 35 grader. De fant det lurt å 
kjøle hendene i vann (se bildet over). 
Men hendene ble fort tørr igjen pga 
varmen.

Sommertur til Polen
Vi gikk til is-kafé og koste oss med 

is (bilde under). Isen var "himmelsk 
goooooooood", sa de. - Vi var fast 
kunde der, tre ganger på en uke. 


