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Høstens tegnspråkkurs startet mandag 4. september 2006 med Mona-Birgitte Johnsen (t.h.) som kursleder.

Engelskkurs for voksne døve
med Pat Pritchard (stående) som kursleder.

Medlemsmøte 24. august med diskusjon om døvesenteret skal 
kjøpe fritidseiendom/hytte.

Kurs i slektsgransking 15.-17. september. Bak fra venstre: Åge Lau-
ritzen, Unni Stenberg og Gunnar Hansen. Foran fra venstre: Willy 
Haaland og Randi Ulvatn Slettebakk. Beryl Ramvik var kursleder.

Det var ca 80 personer (ca 60 som fulgte med) i storsalen under 
foredrag om Usher syndrom torsdag 7. september. Innfeldt: May-
Britt Matre og Hanna Taranger fra Regionsenter for døvblinde.

Slektsgranskingskurs Foredrag om Usher syndrom

Engelskkurs for voksne døve Medlemsmøte 24. august

T e g n s p r å k - k u r s
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Merk deg disse foredragene
i døvesenteret til høsten:
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. 

Funnet på www.utdanning.ws:
Debatt/Debattinnlegg 2006 
[ 29.08.06 ] 

Lite utviklet vokabular
Per A. Haakstad skriver at han har 36 års erfaring som lektor, 
men da burde han vel funnet en bedre formulering på denne 
setningen: “Han skriver om fortidens inkompetente, arrogante 
og stokk døve undervisningsministre”. 

Jeg kjenner ingen ministre som har vært stokk døve, men 
jeg kjenner mange stokk døve som ville gjort en utmerket jobb 
som minister! Og så kjenner jeg mange unge døve som liker 
dårlig at begrepet “døv” blir brukt i en slik negativ setning. 
En bør kanskje kunne forvente at lektorer i den norske skolen 
utvikler sitt vokabular noe?

BEAST
Nå har det blitt laget en nett-side for det sosiale 
tegnspråkmiljøet er her i Bergen. Siden er i hovedsak for 
å legge ut bilder fra fester, ts-kafèer og informasjon. Vi 
kaller det tegnspråkelige miljøet Beast, og det står for 
Bergen Akademiske og Sosiale Tegnspråkelige Forum. 
Adresse til denne siden: http://www.beast-f.piczo.com/

Siden Rune er 
alene på kontoret, 
er det ikke alltid 
greit å vite hvor 
han er.
Derfor er det satt 
opp en skive på 
døren der Rune 
kan dreie rundt og 
plassere den sorte 
buestreken, som 
viser hvor han er.

Av Helge Herland, (stokk døv) 

Bergen har BEAST
Trondheim har RAFT

Oslo har DAF

Styreleder og daglig leder utenlands
10.-24. september er styreleder Klement Våge i England 
sammen med ungdomstrinn-elever fra Hunstad skole og noen 
lærere. Tidligere styreleder, Toralf Ringsø, er også med. Kjetil 
Høgestøl er fungerende styreleder i Klements fravær.

Daglig leder, Rune Anda, har nettopp vært på Madagaskar 
(12.-17. sept.) sammen med forbundsleder Hanne Kvitvær i 
Norges Døveforbund i forbindelse med NDFs bistandsarbeid. 
Sigrun Ekerhovd var vikar på kontoret.
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1. Hanne Moen
2. 22 år.
3. Modum i Buskerud.
4. Nei.
5. Jeg har alltid synes tegnspråk har 

vært interessant og spennende.
6. Jeg liker musikk og spiller saxofon.
7. Det ser spennende ut å jobbe 

med døvblinde, men gleder meg 
til å lære mer om hva tolkeyrket 
innebærer.

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

1. Fred Ruben Johansen
2. 31.
3. Laksevåg, men bor i Olsvik.
4. Nei.
5. Jeg er veldig interessert i språk. 

På videregående skole fikk vi 
besøk av en tolk fra Ål og siden 
har jeg hatt det i tankene. Nå 
som det ble tolkeutdanning i 
Bergen slo jeg til.

6. Musikk, hjemmestudio, spille 
gitar og fotball.

7. Frilanstolk.

1. Camilla Hugnastad
2.   21 år.
3.   Olsvik, Bergen. 
4.   Nei, har ingen døve i familien.
5.   Det er helt tilfeldig at jeg valgte 

å studere for å bli tolk. Jeg så i 
studiekatalogen at man

      kan studere tegnspråk på 
høgskolen, og det virket 
interessant. 

6.   Jeg liker å spille gitar og sykle. 
7.   Det har jeg ikke tenkt på. Håper 

å finne ut av det i løpet av årene. 

1. Randi Skogerbø
2. 20 år.
3. Flekkefjord.
4. Nei.
5. Fordi det virker som et 

spennende yrke med mange 
utfordringer.

6. Jeg liker å spille piano, gå på kafe 
og trene.

7. Det vet jeg ikke ennå.

1. Marthe Gjøvåg
2.  21 år.
3.  Åsane.
4.  Nei.
5.  Fordi jeg liker språk og 

syntes det virket spennende 
og interessant å jobbe med     
tegnspråk.

6.  Korsang og direksjon.
7.  Jeg har lyst å jobbe i tilknytning 

til kirken.

Tolkestudentene har intervjuet hverandre, for Budstikken,
og stilt disse spørsmålene:

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

1.  Eli-Sigrunn Øpstad Vikane
2.  21 år gammel.
3.  Kommer fra Austrheim i 

Nordhordland.
4.  Nei.
5.  Fordi jeg er glad i å jobbe med 

mennesker, er glad i språk og 
synes døvetolk virker interessant.

6.  Å være med på kristne aktiviteter 
og være med venner.

7. Jeg har lyst å lære mer om de ulike  
arbeidsområdene før jeg tar et 
valg.

Presentasjon tolkestudenter 2006
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1. Lene Larsen
2. 29.
3. Bømlo.
4. Ja, jeg har en søster som er 4 år 

eldre enn meg.
5. Jeg har alltid hatt interesse for 

språket.
6. Det endrer seg alt etter humøret 

mitt.
7. Jeg syns døvblinde-tolk høres 

veldig spennende ut, da dette blir 
en utfordring for meg å jobbe 
med. Jeg vil likevel ikke velge noe 
bestemt nå, fordi alt virker like 
spennende å jobbe med.

1: Silje Giltvedt
2: 20 år.
3: Fra Oslo.
4: Har en sterkt tunghørt storebror, 

Stian. 
5: Å ha en hørselshemmet bror har 

vært en motivasjonsfaktor i valg 
av utdanning. I fjor gikk Silje på 
Ål Folkehøgskole (sammen med 
en del av de andre i klassen), og 
dette var også inspirerende. I 
tillegg har hun i sommer jobbet 
med døvblinde på Conrad 
Svendsens Senter i Oslo. 

6: Hun har forskjellige hobbyer, 
blant annet å høre på musikk, å 
være med venner og å samle på 
slips. 

7: Hun tenker på å fortsette arbeid 
med døvblinde i fremtiden.

1.  Siv Øvsthus
2.  45 år.
3.  Jeg er født, oppvokst og bor i 

Bergen.
4.  Jeg har ingen døve i familien.
5.  Jeg valgte å bli tolk på grunn av 

ulike erfaringer. Jeg synes fysisk 
språk er veldig 

     interessant. For omtrent syv 
år siden opplevde jeg å miste 
stemmen. Den var borte i ett år, 

     så da begynte jeg å tenke på 
andre måter å kommunisere på.

6.  Min viktigste hobby er mine to 
barn på 10 og 17 år. Jeg liker 
også å lese. 

7.  Jeg har lyst å jobbe som frilans. 
Jeg ønsker kontakt med 
mennesker i ulike aldersgrupper 

     og i forskjellige situasjoner, for 
eksempel gjennom reise. Ellers 
liker jeg teater og ønsker å

     kombinere det med tegnspråk. I 
fem år har jeg jobbet som klovn 
ved barneklinikken og

     kan tenke meg å gjøre en 
klovneforestilling med tegn.

1.  Esben Woldsund
2.  28 år.
3.  Ein plass som heiter Fosnavåg, 

som ligg i Sunnmøre.
4.  Nja.. Slekta mi er veldig lita, 

noko som gjer at me har veldig 
god kontakt. Og søskenbarnet 
mitt har to døve døtre som eg då 
har god kontakt med. 

5.  Vel, eg har jo sett behovet for 
tolk oppgjennom åra. Samt at 
søskenbarnet mitt har lokka i 
meg for å verta utdanna tolk.  

6.  Det kjem vel an på humøret kan 
ein vel seia…

7.  Vil ikkje velje noko no. Ein må jo 
freista jobbe med ulike ting slik 
at ein får høve til å sjå

     kva ein trivest med. Så eg ynskjer 
ikkje setja meg i bås.

1. Trine Marie Berland Sæterstøl
2. 21 år.
3. Søfteland, Os kommune.
4. Nei.
5. Fordi eg er glad i språk. Å være 

tolk virker som et spennende og 
variert yrke. 

6. Spille brettspill. Ellers liker eg 
å være med venner. Eg er glad i 
barn. 

7. Eg har ikke tenkt så mye på 
det, men frilanstolking frister 
fordi det kan kombineres med 
familieliv.

1.  Ann-Karin Voldsund
2.  45 år.
3.  Fosnavåg, en by i Herøy 

kommune.
4.  Har tre barn, to av de er døve.
5.  Ble kjent med tegnspråk i 1981 

da det ble bekreftet at min eldste 
datter var døv. Siden det

     har jeg bare blitt mer og mer 
fascinert av tegnspråket. På 80-
tallet jobbet jeg som

     midlertidig godkjent tolk. Etter 
noen års pause fra dette yrket, 
ønsker jeg nå å ta det opp

     igjen.
6.  Liker å lese bøker, er også glad 

i å ferdes i naturen. Driver med 
speiderarbeid i døvekirken.

7.  I utgangspunktet ønsker jeg å 
jobbe som tegntolk, men etter to 
år kan det åpne seg nye

     muligheter…Tiden får vise….
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1. Beathe Helen Viksøy
2. 21 år gammel.
3. Jeg kommer fra Sotra utenfor 

Bergen.
4. Nei, jeg har ingen døve i 

familien.
5. Jeg synes tegnspråk er 

fascinerende og spennende, 
og tolkeyrket virker som et 
interessant yrke. Etter ett år 
på Ål folkehøyskole, bestemte 
jeg meg for å begynne på 
tolkeutdanningen.

6. Jeg liker å trene, være sammen 
med venner og høre på musikk.

7. Jeg vet ikke hva jeg vil jobbe 
med, det må jeg se etter hvert.

1.   Renate Barthel
2. 22 år gammel.
3. Kommer fra Bergen. 
4. Nei, ingen døve i familien som 

jeg kjenner. 
5. Jeg liker språk. Tegnspråk 

interesserer meg. Man må tenke 
språk på en annerledes måte 
siden tegnspråket er visuelt 
gestuelt. 

6. Jeg liker å lytte til musikk og å se 
filmer. Og data og nett. Og mye 
annet! 

7. Nei, jeg har ingen spesielle 
ønsker for øyeblikket. 

1.  Kristine Skattkjær
2.   24 år.
3.   Haugesund.
4.   Jeg har ingen døve i familien.
5.   Jeg har jobbet på Konow 

Senter i 3 år, og ble veldig 
interessert i tegnspråk. Jeg ville 
lære mer. Valgte tegnspråk 
årskurs som fordypning fjerde 
året på lærerskolen, og dette ga

      mersmak. I tillegg  ser jeg 
på dette som en god og 
spennende yrkeskombinasjon.

6.   Jeg liker å være i godt selskap, 
gå på kafe, trene, lese, se film, 
er også glad i fotball og å fiske.

7.   Jeg har lyst til å jobbe som 
frilanstolk og legge et godt 
tegnspråklig grunnlag før jeg 
går inn og jobber i skolen. 

1. Signe Moen
2. 42 år. 
3. Valdres.
4. Nei.
5. Jobbet tidligere som sykepleier 

på blant annet Konows senter og 
fikk lyst å lære mer tegnspråk. Vil 
være et bindeledd mellom døve 
og hørende.

6. Liker å gå tur i skog og mark, 
glad i dyr, musikk og liker å 
plukke bær. Er også glad i å 
reise rundt og oppleve nye og 
spennende kulturer.

7. Er vanskelig å se for seg nå, men 
har lyst å jobbe i døvekirken, i 
undervisning eller som frilans.

1. Trine Arnli
2. 32 år ung.
3. Kristiansand.
4. Nei, hadde ingen kjennskap 

til døve før jeg begynte på Ål 
folkehøyskole

5. Har alltid vært veldig fascinert av 
tegnspråk. Syntes det var veldig 
morsomt å lære seg språket, og 
vil nå lære enda mer.

6. Trives godt i sosialt samvær på 
kafe og/eller pub.

7. Nei, vet ikke ennå, men synes 
det virker spennende med 
døvblinde-tolking.

1. Ina Lauritzen
2. 22 år gammel.
3. Kommer fra Bergen, nærmere 

bestemt Haukeland.
4. Jeg har ingen døve i familien.
5. Jeg så at man kunne studere for 

å bli tolk på høgskolen i Bergen, 
så jeg tok et tegnspråkkurs for å 
se hva det var. Det syntes jeg var 
kjempegøy, så her er jeg.

6. Hobbyene mine er å spille fotball 
og stå på snowboard, og så 
liker jeg godt å gå på kafé med 
venner.

7. Jeg har lyst å spesialisere meg 
som tolk innenfor juss.   

SPØRSMÅL:
1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker 
 å jobbe med som tolk?
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1. Kjerstin Ingemårsen 
Gundersen

2. 26 år gammel.
3. Bergen, Åsane.
4. Ingen døve i familien, men 

har kjennskap til døve 
gjennom jobben. Jobber som 
miljøterapeut på Konow senter i 
bofellesskapet.

5. Har lærerutdanning, men 
ønsker å utvikle mitt tegnforråd 
gjennom et 3- årig studie.

6. Fanatisk film- og musikkelsker! 
Playstation er også et fantastisk 
tidsfordriv.

Sosialt samvær på cafè og pub!!
7. Har ikke tenkt så langt, må først 

få mer erfaring og innblikk i 
tolkeyrket før man kan snakke 
om spesialisering.

1. Line Levinsen Angeltveit
2. Snart 21 år.
3. Fra Larvik.
4. Nei, jeg har ingen døve i 

familien.
5. Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe 

med mennesker. For ca. 4 år 
siden så jeg en reportasje på 
NRK, om tolkeutdanning, og 
syntes det virket spennende. 
Etter 1 år med tegnspråk på 
høgskolen var det ingen tvil!

6. Trening, friluftsliv, venner, 
festing.

7. Foreløpig er det ikke noe spesielt 
jeg ønsker å jobbe med. Jeg er 
åpen for alt.

1. Gunn Sissel Leithaug
2. 23 år.
3. Averøy på Nordmøre.
4. Har ingen døve i familien.
5. Fikk tidlig interesse for å lære 

tegnspråk. På barneskolen 
brukte vi tohåndsalfabet. Jeg 
pleide også å låne bøker med 
tegn og tekst.

6. Da jeg senere skulle velge 
utdanning så jeg et innslag på 
Dagsrevyen om at mange døve 
studenter mistet muligheten til 
å studere pga. mangel på tolker. 
Da forstod jeg at interessen for 
tegnspråk var noe jeg kunne satse 
på, og bestemte meg for å bli tolk.

6. Liker å gå i fjellet, lese bøker, 
strikke og bake.

7. Har lyst til å jobbe som tegntolk, 
men synes også tolking for 
døvblinde virker interessant. 
Etter noen år med tolkeerfaring 
har jeg veldig lyst til å forske på 
tegnspråk. Spennende å se hva 
fremtiden bringer!

1.  Hildegunn Fjelltveit
2.  24 år.
3.  Bergen.
4.  Nei, ingen.
5.  Egentlig ganske tilfeldig. Begynte 

å jobbe  med døvblinde for noen 
år siden, og hadde kurs gjennom 
jobben. På jobben ble hun kjent 
med en tolk som inspirerte til å 
begynne på tegnspråk grunnfag. 

6.  Mye og variert musikk, leser mye. 
Er selvfølgelig mye sammen med 
venner.

7.  ?Yf? Kanskje.

1. Ruben Jacobsen
2. 24.
3. Skien, født i Kongsberg.
4. Nei.
5. Jeg er veldig interessert i 

språk, fra første gang jeg så 
tegnspråk ble jeg veldig betatt 
fordi det var en helt annen type 
kommunikasjon enn hva  jeg var 
vant til fra før. 

6. Lese, musikk, trening (basketball, 
styrketrening), film. 

7. Døvblindetolk virker veldig 
interessant. Kunne tenke meg å 
frilanse og fordype meg i spansk 
og engelsk så jeg kan tolke i slike 
sammenhenger. 

1. Kristin Børtveit Dyrdal
2. 28 år gamal.
3. Eg er frå Mundal i Lindås 

kommune.
4. Nei.
5. Det er vanskeleg å seie. Det er 

ikkje eit bevisst val, meir noko 
som berre ligg i meg.

6. Eg er interessert i song og 
musikk, språk, reising og 
mennesker.

7. Eg er utdanna sjukepleiar, så eg 
tenkjer eg har lyst til å tolke på 
sjukehus, eller jobbe med

   døve og musikk. 
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Ungdomsklubben 
har hatt dugnad
lørdag 2. og søndag 3. sept. 
i lokalet sitt i døvesenteret, 
som skal være kombinert 
kontor og studio

Tromsø Døveforening 100 
års fest lørdag 26. august
Thorbjørn Johan Sander, Nils Johan 
Bjørø, Åge Lauritzen, Anne Berg, 
Asle Karlsen og Gudru Boge Karlsen 
var i Tromsø, i forbindelse med kurs 
i døvehistorie og årsmøte i Norsk 
Døvehistorisk Selskap 25-27 august 
2006. 
De var også med og feiret Tromsø 
Døveforenings 100 års jubileum 
lørdag kveld. Bergen Døvesenter 
overrakte en gave på kr 500 til 
jubilanten.

Ulovlig parkering
Noen ganger, når det er mange i døve-
senteret, døvekirken, hos leietakerne 
i 3. etg. hender det at parkeringsplas-
sen er fullt. Da prøver noen å par-
kere uten å tenke på at det vil skape 
problemer for sykebil og brannbil å 
komme gjennom. 

Det finnes parkeringsplass i nærheten 
(både oppe i nord og nede i syd) som 
man kan bruke. 

Ungdommer!
Du som er mellom 14 og 26 år: 
Velkommen til årsmøte i Døves 
Ungdomsklubb, onsdag 27. septem-
ber 2006 kl. 18.00 i kjellerlokalene!

Det blir spennende å se om ung-
domsklubben skal beholde samme 
styre, eller om det blir valgt nye inn 
i styret. Spesielt mangler man gutter 
der, så hvorfor ikke?

Skuespill under Døves kulturdager
Bergen Døvesenter skal delta med skuespillet "Døvesenterets historie" og 
Bergen Døvesenter med "Foryngelsesmaskin" under Døves kulturdager i 
Ålesund 13.-15. oktober 2006. Døvesenterets stykke har mange av dere sett 
under jubileumsfesten på Hotel Norge i mai 2005. Det skulle vært vist un-
der kulturdagene i Tønsberg 2005, men ble utsatt til i år. Ungdomsklubbens 
stykke blir vist i døvesenteret torsdag 19. oktober kl. 19.30. 

Kom og se på!
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Program:

Fredag 20. oktober 
17:00 Innsjekking på Hunstad skole
18:30 Kveldsmat
20:00 Samling i gymsal, bli kjent med hverandre, leker.
22:00 vi begynner å gå til ro.

Lørdag 21. oktober.
08:00 Frokost
09:30 Transport til Buehallen på Tertnes, for Badminton 
     og Fotball.
10:00 Skolemesterskapet åpnes av byråd for oppvekst, 
     Hans-Carl Tveit.
10:30 Badminton og Fotball starter.
15:00 Svømming i Åstvedthallen ved siden av Buehallen
17:30 Transport til Bergen Døvesenter.
18:30 Middag i Bergen Døvesenter
20:00 Sosiale aktiviteter i Bergen Døvesenter, 
     premieutdeling
22:30 Transport til Hunstad skole for overnatting.

Søndag 22.oktober.
08:30 Frokost
10:00 Avreise

I år er det Bergens tur til å arrangere

Nasjonal skolemesterskap for døve/hørselshemmede
Dato: 20-22 oktober 2006
Nå begynner det å nærme seg årets skolemesterskap for hørselshemmede 
elever. Hunstad skole skal i år prøve å følge opp suksessen fra fjorårets 
arrangement ved Nedre Gausen. Arrangementet blir et samarbeidsprosjekt 
mellom FAU ved Hunstad skole, Bergen Døves Idrettsklubb og 
Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. 

I år blir det et innendørs arrangement p.g.a. årstiden med disse idretts-
grenene:

• Badminton (single med tilpassede regler) 
• Innendørs fotball (5 manns lag) 
• Svømming (25 m valgfri stilart) 

I de individuelle grenene vil det være 2 klasser, 4.-7. og 8.-10
Tidspunkt:
Mesterskapet gjennomføres lørdag 21. oktober. 

Overnattingen vil foregå i tilknytting til Hunstad skole, med ankomst 
fredag 20.oktober. Lørdag kveld blir det sosial samvær i Bergen 
Døvesenter. Avreise søndag 22. oktober.

Det er påmeldt over 
60 skoleungdommer 
fra Møller, Nedre 
Gausen, Skådalen 
og andre. 
I tillegg skal 
ungdom-mene fra 
Hunstad skole være 
med og konkurrere 
mot andre skoler!

Kanskje du har lyst 
til å ta deg en tur til 
Tertnes og heie på 
noen? 
Eller oppleve hvor 
morsomt det er? 
Og ta en prat med 
både unge og 
voksne.

Velkommen!
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Formidling av hørseltekniske hjelpemidler.

Viser til e-post fra Bergen Døvesenter.

Hjelpemiddelsystemet er oppbygget i nivåer hvor de enkelte 
partene har ulike roller. Avhengig av brukerens tilstand eller 
problem, trenger man kompetanse på forskjellige nivåer hvor 
brukeren kan henvende seg.

Brukeren selv, har et oppfølgingsansvar i forhold til å ta vare 
på hjelpemiddelet slik av det ikke skades eller unødvendig 
forringes, samt sørge for daglig vedlikehold. For noen hjelpe-
midler kan dette innebære at bruker selv må kjøpe og montere 
batterier, for eksempel 9V batteri til Blinkanlegg.

1. linjetjenesten – kommunen, håndterer hyppig forekom-
mende problemstillinger. Det forventes at disse løses på før-
stelinjenivå, basert på den brede erfaring og kunnskap som 
finnes i kommunen.  At et problem er ”enkelt” betyr ikke 
nødvendigvis at løsningen er enkel, men at det ikke kreves 
kompetanse fra flere nivåer for å løse problemet.  Omfattende 
problemer kan godt løses i kommunen,  men det er viktig å få 
råd og veiledning fra et høyere nivå eller fra andre sektorer 
dersom egen kompetanse ikke strekker til.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, fastsatt av So-
sial- og Helsedepartementet 28.juni 2001, sier m.a. at  kom-
munens ansvar omfatter alle ledd i formidlingsprosessen. 
Ansvaret omfatter avdekking og utredning av behovet for 
hjelpemidler, nødvendig utprøving av hjelpemidler, bistand 
til brukeres søknad om hjelpemiddel, tilpassing, montering 
og enklere service- og reparasjon, samt motivasjon og opp-
læring av bruker i hjelpemiddelets funksjon. Kommunen har 
også et ansvar for evaluering av brukernytte  og nødvendig 
justering i forhold til dette. 

Når en formidler et hjelpemidler  må det i formidlingsproses-
sen avklares opplæringsmål for bruk av hjelpemidlet.  Man 
må avtale hvem som skal stå for opplæringen, og det bør 
foreligge en avtale om hvordan oppfølging skal foregå.  Dette 
er spesielt viktig i forbindelse med service- og reparasjon av 
hjelpemiddelet  - det må avtales med bruker hvordan, hvor og 
hvem som skal foreta reparasjoner.

2. linjetjenesten – hjelpemiddelsentralen, håndterer sjeld-
nere og kompliserte problemer som krever spesialistkompe-
tanse innenfor områder der det  ikke er mulig å bygge opp et 
tilstrekkelig erfaringsgrunnlag på et lavere nivå. 

Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med alle 33 kommuner 
i vårt fylke som beskriver ansvars og rolleavklaringer innenfor 
hjelpemiddelprosessen. I  samhandlingen med 1. linjetjenesten 
inngår det at Hjelpemiddelsentralen har et informasjon og 
opplæringsansvar i formidlingsprosessen. Gjennom flere år 
har Hjelpemiddelsentralen i Hordaland  gjennomført en sys-
tematisk opplæring av kommunens fagpersonell – formidlere 
og teknisk personell slik at de er i stand til å yte bistand i tråd 
med 1.linjetjenestens ansvar. 

3. linjetjenesten – landsdekkende kompetansesenter.  De 
er spesialister på enkelte felter innenfor hjelpemiddelformid-
ling, og har regions- eller landsdekkende funksjoner overfor 
brukerne, første- og andrelinjetjenesten.

Arbeidsfordeling ved service- og reparasjon
Ut i fra ansvars og rolledelingen i formidlingsprosessen er det 
naturlig at bruker henvender seg til 1. linjetjenesten – genera-
listene, og melder behov for faglig bistand. Oppdraget løses 
på lokalt nivå av kommunens personell. Kan ikke kommunens 
personell løse problemet vil de videreformidle en henvendelse 
til 2.linjetjenesten  som har  spesialistkompetanse. Oppdraget 
løses av hjelpemiddelsentralen i samarbeid med partene. 

Det er ut fra denne oppgavefordelingen at en ønsker at bruker-
ne skal henvende seg til kommunens personell for bistand, slik 
at oppgaven kan løses rasktest mulig på lavest mulig nivå. 

Mange hørseltekniske hjelpemidler formidlers gjennom 
Høresentralen.  Et av problemene for mange brukere blir 
da at de mister den lokale forankringen av behovet ved at 
en går utenom 1.linjetjenesten i kommune / bydel i formid-
lingsprosessen.  I mange tilfeller ser vi da at bruker ikke får 
nødvendig opplæring og informasjon i bruk og oppfølging av 
hjelpemidlene. Resultatet blir ofte at brukerne ikke vet hvor de 
skal henvende seg for hjelp og bistand, f.eks ved service- og 
reparasjon.  Dette medfører at det henvender seg direkte til 
Hjelpemiddelsentralen i stedet for å ta kontakt med kommunen 
for rask lokal løsning av problemet. 

Hjelpemiddelsentralen har begrensede ressurser og vil 
ikke ha mulighet til å ivareta 1.linjetjenesteoppgaver innen-
for enklere service- og reparasjoner. Derfor vil brukerne ved 
henvendelse til Hjelpemiddelsentralen bli henvist til å ta 
kontakt med kommune / bydel for å få utredet og om mulig 
løst problemet.

Spørsmål fra Bergen Døvesenter

1) Brukerne er nesten overlatt til seg selv når problemer med 
tekniske hjelpemidler oppstår. Noen påstår at når de kontakter 
HMS, så sier de at det ikke er deres bord, at de må kontakte 
en servicemann i bydelen. Dessuten sies det at HMS har ikke 
oversikt over servicemenn i bydelene.

Spørsmål: Er påstandene riktig? Har HMS i tilfelle en 
samlet oversikt over servicemenn i alle bydelene med navn, 
adresse, tlf, e-post?

Svar:
Viser til tidligere beskrevet arbeidsfordeling mellom 1.linje-
tjeneste og Hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemiddelsentralen har god oversikt over kommu-
nale servicemenn, men har valgt å være tilbakeholden med 
å utlevere opplysningene som etterspørs. Dette fordi mange 
kommunale servicemenn gir tilbakemelding til Hjelpemid-
delsentralen at de ikke ønsker direkte brukerhenvendelser, 
da de får oppdragene koordinert gjennom de lokale pleie- og 

Vi spør - Hjelpemiddelsentralen svarer
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omsogstjenestene (PLOMS i Bergen kommune). Her bør en 
få avklaringer med kommunene for hvordan en skal forholde 
seg. Problemet er nok størst i Bergen Kommune. Et alternativ 
kan også være å rette henvendelsen til Bergen Kommune, 
Hjelpemiddelhuset.

2) Når servicemenn kommer på besøk for å reparere tekniske 
hjelpemidler og/eller levere og montere utstyret, har de ikke 
med seg tegnspråktolk. Det resulterer til nesten ingen kom-
munikasjon, bortsett fra å skrive på lapper nå og da, eller 
forsøk å lese på munnen. 

Spørsmål: Er påstandene riktig? Bør ikke servicemenn 
sørge for å ta med tegnspråktolk når de vet at de skal 
besøke hjem der tegnspråkbrukere bor?
 
Svar:
Spørsmålet er todelt – den del som kommunen har ansvar for, 
og den del som Hjelpemiddelsentralen har ansvar for.

Ved henvendelse til kommunen må det opplyses om behov 
for tolk. Spørsmålet bør tas opp med kommunene for avkla-
ringer.  Kommunen eller bruker bestiller tolkehjelp.

Ved henvendelse til Hjelpemiddelsentralen har vi erfaring 
fra at det sjelden opplyses (aldri) om behov for tolk ved utfø-
relse av tekniske oppdrag. Hjelpemiddelsentralen, avdeling 
Teknikk, har ikke oversikt over hvilke brukere som har slike 
behov, og har ut fra personvernhensyn ikke anledning til å 
lagre slike brukerdata. Det bør derfor meldes behov for tolk 
der dette er ønskelig.

3) Det er kanskje mange - spesielt de eldre - som har altfor 
gamle varslingsutstyr i hjemmene. 

Spørsmål: Står det noe i retningslinjene om når det er 
mulig å skifte tekniske hjelpemidler etter X antall år? 
Her er det snakk om å kvalitetssikre utstyret i hjemmene 
deres. 
 
Svar:
Viser til kommunens oppfølgingsansvar gitt i ”Forskrift om 
habilitering og rehabilitering, fastsatt av Sosial- og Helsede-
partementet 28.juni 2001”.  Viser til § 11.

Det er behovet til den enkelte bruker som avgjør når et 
hjelpemiddel ikke lenger er hensiktsmessig. I disse tilfellene 
må nytt krav om utlån frasettes.

Hjelpemiddelsentralen har rutiner som ivaretar reparasjon 
eller gjenanskaffelse av hjelpemiddel som ikke er regnings-
varende å reparere.

4) Mange har opplevd å få besøk av servicepersonell (eller 
sykepleier på hjemstedet) som leverte tekniske hjelpemidler 
uten å vite hvordan de kobles sammen eller hvordan de kan 
brukes. 

Spørsmål: Bør ikke alle servicepersonell gå gjennom 
en opplæring og få sertifisert som godkjent serviceperson 
(som blant annet viser at de kan utstyret)? 
 
Svar:
Viser til kommunens oppfølgingsansvar gitt i ”Forskrift om 
habilitering og rehabilitering, fastsatt av Sosial- og Helsede-
partementet 28.juni 2001”.  Viser til § 11.

Hjelpemiddelsentralen har gjennom flere år gjennomført en 
rekke kompetansehevende kurs for både formidlere og teknisk 
personell, hvor en har utstedt kursdokumentasjon.

Det har for eksempel vært kurs i hørselshjelpemidler - 
blinkanlegg m.m., 10. mai 2006, hvor ca. 45 servicemenn fra 
kommunene deltok.  

5) Når brukerne får godkjent utlån av tekniske hjelpemidler, 
tar det tid før utstyret kommer. Ifølge ”Orientering” som følger 
med vedtaket, står det at når det gjelder Bergen kommune, 
vil bruker/pårørende omgående bli kontaktet pr. telefon når 
hjelpemidlene er ankommet det kommunale mottakssted 
(Hjelpemiddelhuset) for å avtale levering. 

Spørsmål: Vet den som ringer at de må ringe 149 til 
brukere som ikke kan bruke vanlig telefon? Og, vet de at 
de ikke kan ringe til brukerne f.eks. å si at teksttelefonen 
er reparert, når brukeren selv ikke har teksttelefonen 
hjemme all den stund den er på reparasjon? (Det har 
hendt de ringte flere ganger uten å få svar, og den døve ven-
tet veldig lenge.)

Svar:
Dette spørsmålet må tas opp med Hjelpemiddelhuset i Bergen 
kommune.

Hjelpemiddelsentralen vil videreformidle brukers opplyste 
telefonnummer når denne informasjonen er gitt.

Håper at dette har vært oppklarende i forhold til de problem-
stillingene som er reist.

Mvh
Geir Rune Folgerø, Avdelingsleder Logistikk
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland

Besøk av Norges Døveforbunds arbeidslivsutvalg 14. september

Øyvind Hagen var blant dem som hadde 
spørsmål til Knut Bjarne Kjøde og NDFs 
arbeidslivsutvalg. (Foto: Bjørnar Stene.)

Her ser man unge tilhørere under NDFs 
orientering om arbeidsliv. Tekst og bilder 

på www.bgds.no

14. sept. kl. 19 utløste brannalarmen og 
alle måtte ut. Brannøvelsen er en viktig del 

av brannforebyggende tiltak.
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Bergen Døvesenter: Styremøte torsdag 17. august
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, 
Egil Johansen, Gunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin 
Skinnes og Rune Anda.

Referat fra styremøtet 14. juni 2006
Vedtak: Klement viste til sak nr 107/2006 – Generalforsamling 
på Åstvedt AS. Han ble forhindret til å delta på møtet. Referat 
fra styremøtet 14. juni 2006 ble ellers godkjent.

Takkeskriv
Mottatt takkekort fra Walter og Bøe for fin service og leie av 
godt lokale til vigselen og bryllupsfesten 25. mars 2006, og 
takkekort fra Reidar Einemo som fylte 80 år 17. juli.

Medlemmer
Nye medlemmer siden sist: 
Olav Dahl, Arna (hørende) og Hilary Hole Dahl (hørende)
Utmeldinger: Gry Engh og Roy Skaftun
301 medlemmer (293 av dem har betalt kontingenten.) 
     
Regnskap pr. 31.07.2006
Senterstyret fikk tilsendt regnskap pr. 31. juli 2006 en uke før 
møtet. Regnskapet ble gjennomgått. 

Vedtak: Taes til etterretning med henvisning til vedtak fra 
14.06.2006 om at økonomien holdes stram resten av året.

Barnehage i døvesenteret?
På grunn av døvesenterets store driftsutgifter på huset, har 
daglig leder i juli undersøkt muligheter for å kompensere det 
ved å bruke døvesenterets lokaler til barnehagedrift på dag-
tid, og forenings-virksomhet på kveldstid. Bergen kommune 
v/byrådsavdeling for oppvekst ble kontaktet og vi har hatt to 
befaringsmøter (11. og 20. juli – også med helsevernetaten) der 
man skulle vurdere eventuell barnehagedrift i kjellerlokalene og 
lek i utemiljøet tilhørende Døves menighet. Daglig leder Guri 
Kaland Sværen fra Døves menighet var med på begge møtene. 
Rune Anda deltok på møtet 11. juli, Erling Buanes deltok 20. 
juli. Senterstyret fikk tilsendt dokumenter til gjennomsyn før 
møtet. Disse inneholdt: 1) Notat til senterstyret med antydet 
investeringsoversikt og ca budsjett for drift av en barnehage, 2) 
Spørsmål til kommunen og svar derfra, 3) Kartskisse av kjel-
lerlokalene, 4) Notat fra møte med kommunen og befaring 11. 
juli, 5) Brev fra kommunen datert 31. juli, samt diverse info.

Kommunen er positiv til henvendelsen. I tillegg til kjellerlo-
kalene er det ønskelig at også 1. etasje blir benyttet. Menigheten 
støtter tanken om opprettelse av barnehagedrift i området.

Vedtak: Senterstyret er positiv til forslaget og kan tenke seg 
å etablere en prosjektgruppe som arbeider med saken. Vi skal 
informere medlemmene og drøfte saken med dem.

Einar Eriksens legat
Styret ved Bergen Døvesenter har mottatt årsberetning, regn-
skap og revisjonsberetning for ovennevnte legat. Legatet er 
av representanter i dets styre foreslått oppløst, og at kapitalen 
blir benyttet på en mer hensiktsmessig måte. Kanskje det kan 
bli aktuelt å dele beløpet i tre like store deler, som overføres 
til hver av de tre organisasjonene (se under)Dette vil repre-
sentanten vår ta opp med døvesenteret. Legatets kapital er pr. 
31.12.2005 på kr 1.457.344. Opptjent rente pr. 14.08.2006 er på 
kr 17.893. Legatets formål er å gi bidrag til formål innen Bergen 
Astma- og allergiforbund, Norges Blindeforbund Hordaland og 
Bergen Døvesenter. Formål har opprinnelig vært å yte støtte til 
omskolering, utdannelse og undervisning.

Vedtak: Styret i Bergen Døvesenter støtter forslag om at 
legatets gjenstående kapital blir overført med like store deler 

til hver av de tre organisasjonene som er nevnt i vedtekter for 
legatet.

Søknad om støtte til kursdeltakere
Søknad datert 20.06.2006 fra Bergen lokallag av NDHS: Det 
søkes om støtte på kr 1.000 til hver av de som deltar på kurs i 
døvehistorie og årsmøte i NDHS i Tromsø, for følgende delta-
kere: Gunhild Bjørø, Nils Johan Bjørø, Åge Lauritzen og Anne 
Berg. (I ettertid har Gunhild Bjørø trukket sin deltakelse.)

Vedtak: Bergen Døvesenter støtter med kr 500 til hver av de 
som deltar på kurs i Tromsø.

Endret husleie i 3. etasje
Fra og med 1. august 2006 fornyes månedsleien for leieta-
keren i 3. etasje. Ifølge kontrakten skal økning i leien følge 
prisindeksen. 

De to siste årene var månedsleien på kr 8.160 (x 12 = kr 
97.920 for ett år). Hos Statistisk Sentralbyrå fikk vi opplyst at 
prisindeksen fra 2004 til juni 2006 kom på 3,9 prosent. Fra 1. 
august 2006 til 31. juli 2008 vil månedsleien være på kr 8.475 
(x 12 = kr 101.700 for ett år)

Vedtak: Til orientering.

Revisjon av underavdelingers regnskap
Forslag om hvem som skal revidere hvilke avdeling, jfr sak 
fra juni 2006:
Døves Idrettsklubb:    (Kjetil Høgestøl – valgt som 
                                   bilagsrevisor på DIKs årsmøte)
Døves Kvinneklubb:  Sunniva Lyngtun
Døvblittegruppen:      Klement Våge
Seniorutvalget:           Gunn Kristin Selstad
Bergen lokallag:         Egil Johansen

Vedtak: Godkjent.

Daglig leder orienterer:
a)  Uformelt møte med arkitektkontoret Vaardal-Lunde as 
23.06.2006 om bygging av hus på parkeringsplassen nord – i 
Kalfarveien 75 (ovenfor døvesenteret) 
b)  Rentesatsen på midlene vi har innestående i Narvik Spare-
bank er på 3,20% (fra 20.07.06)
c)  FFO Hordaland har mottatt forslag fra medlemsorganisa-
sjoner på kandidater til Helse Bergen HF sitt brukerutvalg for 
perioden 2006-2008. De kom fram til hvem de foreslo som 
faste representanter og vararepresentanter. Vår kandidat Erling 
Jacobsen er ikke oppgitt blant dem.
d)  FFO Hordaland har på sitt årsmøte 11. mai vedtatt at med-
lemsorganisasjoner fortsatt betaler en kontingent til FFO på kr 
3,- pr. medlem. Dette var et vedtak som ble godkjent i 1999.
e)  Mottatt referat fra 2. møte i Bergen Døvesenters Kapitalfond 
22. juni 2006. 

Eventuelt – 10-24 september 2006 
Styreleder er i England 10.-24. september. 

Vedtak: I Klements fravær blir nestleder Kjetil Høgestøl 
fungerende styreleder.

Medlemsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 24. august 2006 
kl. 19.00 - 20.15:
Sak som var kunngjort: 
”Skal døvesenteret investere i kjøp av eiendom?”

Styreleder Klement Våge var møteleder.
I fjor solgte Bergen Døvesenter feriehjemmet Risperlen på 
Lindås, som vi har eid siden 1959. Salgsinntektene er satt inn 
i en bank med høy rente. Tidligere var det bestemt at ca halv-
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Personalia
50 ÅR
Tone Høylandskjær fyller 50 år 24. oktober.

75 ÅR
Inger Øvreeide Ulfsten fyller 75 år 30. oktober.

50 ÅR
Hilde Sundve Jordheim (rektor på Hunstad skole) fylte 50 
år 17. september.

TAKK
for oppmerksomheten. (De feiret gullbryllup.)

Hilsen fra Erna og Harry Stene.

TAKK
for oppmerksomheten ved min 70 års dag.

Beste hilsen Inger Johanne Johansen.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven i anledning vårt 100 års jubileum 26. aug.

Med vennlig hilsen Liv Berge, Tromsø og omegn døvef.

parten av midlene skal gå til investering i fond og at den andre 
halvparten skal gå til investering i eiendom. Medlemsmøtet 24. 
august viste at det er stor enighet for at døvesenteret skal kjøpe 
et mindre, men forholdsvis ny hytte/fritidseiendom. 
 
Man kom fram til følgende ”krav”:  
a) Fritidseiendommen må stå fritt, på god avstand fra nærmeste 
hytte/hus. (Rorbua er ikke av interesse.)
b) Det bør være maks en times kjøring fra Bergen (Sotra og 
Askøy ble nevnt som eksempler)
c) Fritidseiendommen må være ved sjøen (inntil 100 meter 
fra sjøen)
d) Muligheter for bading og fisking
e) Naust og kai (mange døve har egen båt)
f) Det må ikke være mer enn maks 10 senger (mindre krav mht 
brannforskriftene)
g) Man må kunne kjøre helt frem til fritidsboligen, og ha par-
keringsplass
h) Det bør være mulig å komme fram med buss (ikke langt fra 
bussholdeplass)
i) Det er ønskelig med butikk på gangavstand
j) Medlemmene skal ha førsterett til å leie fritidsboligen (hvis 
ledig, leie til andre til høyere leiepris)
k) Helårsbruk (ikke bare om sommeren)
l) De skal ikke være trapper ned eller opp til fritidseiendommen 
(bl a med tanke på de eldre)
m) En fritidseiendom må ikke medføre ekstra driftsutgifter for 
døvesenteret, men være selvfinansierende (utleie o.a.)
n) Forholdene på fritidseiendommen må også ta hensyn til 
synshemmede
o) Fritidseiendommen må være forholdsvis ny
p) Fritidseiendom i Hardanger var også nevnt, spesielt fordi 
man kan bruke det både om sommeren (bading, båtplass osv) 
og om vinteren (skiterreng i nærområdet)

Møtet sluttet med at senterstyret skal oppnevne en komite på 
3-4 personer som skal se etter fritidseiendommer til salgs. Evt. 
visning kan varsles til interesserte via sms.

Dag nevnte at hvis fritidseiendommen skulle komme til å 
koste mer enn det som er avsatt til kjøpet, kan man kanskje 
vurdere å koble inn midler i fondet som eies av Døves Idretts-
klubb.
-------------------
Deretter var det kort informasjon om prisøkning på overnatting 
på hoteller i Ålesund i forbindelse med kulturdagene.
-------------------
Barnehage i døvesenteret?
Siste sak på medlemsmøtet - som det ikke var kunngjort om 
på forhånd - var orientering fra daglig leder om mulig barne-
hagedrift i døvesenteret i nær framtid. Lokalene i døvesenteret 
brukes mest om kveldene og helgene, men det er veldig sjelden 
at de brukes om dagene (seniortreff annenhver tirsdag og døv-
blindes dagsenter annenhver onsdag). Man ønsket å utrede mu-
lige inntekter ved utnyttelse av døvesentets lokaler på dagtid.

 Vi har lest i avisene at det er stor mangel på barnehageplasser, 
og at det var ca 180 barn på venteliste i Kalfarområdet, og ca 900 
barn i kø i Årstad bydel. Bergen kommune ved Byrådsavdeling 
for oppvekst ble kontaktet (via byråd Hans-Carl Tveit) tidlig 
i juli. Det ble understreket at det kun var en undersøkelse, at 
senterstyret ikke hadde drøftet det, og at heller ikke medlem-
mene hadde diskutert det. Kommunen tok henvendelsen alvor-
lig, og de handlet fort. De sendte representanter til befaring 
på Kalfarveien 77/79 både 11. juli og 20. juli (da også med 
helsevernetaten). Guri Kaland Sværen i Døves menighet var 
med på begge samtalene. Menigheten eier utearealet (lekeplass, 
parkeringsplass). 

Det var først og fremst kjellerlokalene vi ba kommunen se på. 
Var det mulig å bruke kjellerlokalene som barnehage? 

Resultatet ble at kommunen stilte seg positiv til mulig bar-
nehagedrift i døvesenteret. Men ikke bare kjellerlokalene (som 
blant annet må få ventilasjonssystem, bedre belysning, sjekkes 
for evt. sopp) - de mente at med storsalen i 1. etasje i tillegg, ville 
det bli mer brukbar. De opplyste at det finnes noen som driver 
barnehage om dagen, og foreningsvirksomhet om kvelden. 

Hvis både styret og medlemmene, og ikke minst Døves 
menighet støtter det, vil det bli nødvendig med noe arbeid så 
lokalene kan tilpasses barnehagedrift. Daglig leder opplyste at 
det er noe som heter ”Statlig investeringstilskudd ved etablering 
av barnehager”: Der gis det støtte på opptil kr 50.000 pr. barn 
under 3 år og opptil kr 43.000 pr. barn over 3 år til etablering 
av barnehage, og har en bindingstid på ti år. Det kan bli snakk 
om inntil 1,5 - 1,8 millioner kroner.

Daglig leder orienterte også om tilskudd til drift av barnehage, 
som kan føre til betydelig økonomisk løft for døvesenteret, sam-
tidig som vi kan bistå med at kø av barn som trenger barnehage 
blir mindre i nærområdet. Han sa også at - igjen: hvis det blir 
barnehagedrift - at vi ikke har kompetanse til å drive barnehage, 
og at det derfor vil være riktig å ansette en styrer/administrator 
for barnehage FØR barnehage eventuelt skal komme i gang, 
så vedkommende skal ta seg av alle forberederende arbeid, 
gjennomføring, ansettelse osv.

Detter var det fritt ord. Alle som hadde ordet, støttet ideen 
om mulig barnehagedrift i døvesenteret. Man ønsker ikke ar 
1. etasje blir omgjort til synlig barnehagelokale når man skal 
bruke det til foreningsvirksomhet på kveldstid og om helgene 
(fest osv.)

Styreleder Klement Våge takket til slutt for møtet og den fine 
dialogen med medlemmene.

Ref. RA

DØDSFALL
Norvald Eikenes gikk bort 13. september 2006, 80 år gam-
mel. Han ble bisatt i Døvekirken 19. september.
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Rådgivningskontor
for hørselshemmede
- en tjeneste for hørselshemmede 
og døvblinde og deres nettverk

På Rådgivningskontor for hørselshemmede kan du 
spørre om: 

* Dine alminnelige rettigheter som bosatt i Bergen kom-
mune (helse- og sosiale tjenester, andre kommunale 
tjenester…)

*  Dine rettigheter som hørselshemmet/syns- og hør-
selshemmet (tekniske hjelpemidler, trygderettig-
heter, tolk- og ledsagertjeneste, arbeid, opplæring, 
attføring…)

*  Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet

*  Hjelp til å skrive brev og søknader

Rådgivningskontor for hørselshemmede skal samarbeide 
med det alminnelige hjelpeapparatet for å gi deg et godt 
tilbud. Kontoret har to ansatte, leder og konsulent. Begge 
behersker tegnspråk. På kontoret finnes forskjellige kom-
munikasjonstekniske hjelpemidler;

*  Teleslynge

*  Samtaleforsterker

*  Lightwriter

Du kan komme til rådgivningskontoret uten avtale på 
forhånd. Tilbudet er gratis for alle i Bergen kommune.

Åpningstid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
Adresse: Teatergaten 41, 2. etg., 5010 Bergen
Telefon (for hørende): 55 56 94 75
Telefaks: 55 56 92 67

Mobiltelefon G3 (samtaler/sms til Mary-Ann): 
480 73 824 - Teksttelefon: 55 90 08 49
E-post: mary-ann.gronas@bergen.kommune.no

Mobiltelefon G3 (sms til Norunn): 480 73 825
Teksttelefon: 55 90 08 48
E-post: norunn.kalvenes@bergen.kommune.no

Bergen kommunes budsjett 2007
Kommunen har offentliggjort sitt budsjettforslag 
for 2007. Der kan vi lese at Bergen Døvesenter 
er tilgodesett med tilsammen kr 44.000 mer enn 
i 2006, hhv kr 437.000 (kr 423.000 i 2006) fra 
avdeling for helse og omsorg, og kr 260.000 (kr 
230.000) fra avdeling for oppvekst.

Resultatene er hentet fra www.fotballdeaf.no

Resultater fra kampene
Gruppe A - Stavanger (SDIF), Bergen, Oslo B
Gruppe B - Oslo A, Trondheim (TDIK), Holtan
Dame-gruppe - Trondheim (TDIK), Holtan, Oslo, Bergen

Lørdag 16.september Herrer
SDIF - Oslo B: 1-0, Oslo A – Holtan: 5-1, Holtan – TDIK: 1-3
Oslo B – Bergen: 1-4, Bergen – SDIF: 1-0, TDIK – Oslo A: 
0-3

Damer
TDIK – Bergen: 3-1, Holtan – Oslo: 8-1, Holtan – TDIK: 0-4
Oslo-Bergen: 3-4, Bergen – Holtan: 1-2, Oslo – TDIK: 0-9

Søndag 17.september Herrer 
Semifinale: Bergen - Trondheim: 2-0
Semifinale: Oslo A - Stavanger: 2-1
Kamp om 5. - 6. plass: Holtan – Oslo B: 1-4
Bronsefinale: Trondheim – Stavanger: 0-4
Finale: Oslo A – Bergen: 2-2 (etter ordinær tid og 
ekstraomganger, så straffespark 5-4)

Damer
Bronsefinale: Bergen – Oslo: 2-1
Finale: Holtan – Trondheim: 1-5

Toppscorer for herrer: Hassan Yussuf, Oslo og Shazhad 
Ahmed, Oslo – begge med 4 mål hver.
Toppscorer for kvinner: Unni Helland, Trondheim, 9 mål

Beste DM spiller for herrer: Robert Macha, Bergen
Beste DM spiller for kvinner: Unni Helland, Trondheim

Sølv og bronse til bergenslagene 
under DM i fotball i Sandefjord 15.-17. september 2006

Sølv til herrelaget. (Mobiltlf-foto: Johannes Lutro)

Bronse til damelaget. (Mobiltlf-foto: Johannes Lutro)
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Hvordan var det å være døv 
under 2. verdenskrig?

Boken kom ut 
i august 2006. 
Mange har 
allerede kjøpt 
og lest. 

Interesserte 
kan kontakte 
forfatteren, 
Thorbjørn 
Johan Sander.

God trening for skrivetolkene? 
Og for deg som vil teste skrivehastigheten din? Prøv spillet 
på: http://spill.sesam.no/spaceinv/   (Skriv inn navn/alias-
navn, og klikk på “spill sesam invaders”)

Studenter på tegnspråklinjen ved Høgskolen i Bergen
2006-2007, her sammen med Kristin Fuglås Våge og Ellinor Hjelmervik
på besøk i Bergen Døvesenter torsdag 31. august 2006 på formiddagen

Lille Eyolf 
- tolket forestilling!
Det blir tegnspråktolket forestilling på Småscenen i Den 
Nationale Scene (DNS) mandag 9. oktober kl. 20.30! 

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,-



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

    *  Rimelig pris hos Sports Club og Svett og Blid (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)

OBS: Ved innmelding etter 1. oktober 2006 betaler du KUN kr 150 for 2006!

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

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

TERMINLISTE Hyen i Sogn og Fjordane, 19. august 2006
Foto: Skjalg Iversen.

SEPTEMBER:
24. sø kl 11 gudstjeneste med ”tegn 

til tale” V/ Tom S. Tomren 
HØSTTAKKEFEST

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

27. on: Døves Ungdomsklubb har 
årsmøte i kjelleren kl. 18.

28. to: Hyggekveld fra kl. 18
29. fr:  Døvblittgruppen: Sosialt samvær i 

kjellerstuen kl. 18.30.

OKTOBER:
02.ma: Høstferien starter
03. ti:  Eldretrim kl 10.30.
03. ti:  Lokallaget av NDHS, møte kl. 12
04. on: Kurs i data (internettkafeen) 

for medlemmer av Bergen 
Hørselslag kl. 18.00-21.00.

05. to: Foredrag kl. 19.00 av Vidar 
Sæle “Hva er diabetes?”.

06. fr:  TeX MeX aften, arr. Kulturstyret/
Døvetreff.

07. lø:  CI-treff i kjellerlokalene kl 11. 
08. sø: Gudstjeneste kl. 18 med “tegn 

til tale” v/Tom S. Tomren. 
Konfi rmasjonsprestasjon

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

12. to: Kl. 19.00: “Når er et språk 
utrydningstruet? - og hva skjer 
med tegnspråkene?” v/Arnfi nn 
Vonen. Tolk: Ingeborg Skaten og 
Linda Kaland

13-15:  Døves kulturdager i Ålesund
13. fr:  Døves Kvinneklubb har 104 års 

fest i kjellerstuen kl. 19
17. ti:  Eldretrim kl 11.00.
18. on: Senterstyret har møte kl 16
19. to: Ungdomsklubben viser 

skuespill kl. 19.30: 
“Foryngelsesmaskin”

 Deretter blir det IDÈ-DUGNAD 
v/Kulturstyret.

20. fr - 22. sø: Nasjonal skolemesterskap 
i svømming og badminton i Ber-

 gen, arr. Hunstad (FAU), foreldre-
laget og Døves Idrettsklubb.

21. lø:  Åpent hus i storsalen 
ettermiddag/kveld i forbindelse 
med skolemesterskapet.

22. sø: Gudstjeneste på tegnspråk kl. 
11.00 i Erdal kirke på Askøy 
v/Lars Hana og Jan Helge Gram 
Eggestøl. Vi prøver å ordne felles 
transport fra døvekirken.

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

26. to: Kl. 19.00: “Gjør det noe om et 
språk dør?” v/Sonja Erlenkamp

27. fr:  Døvblittgruppen: Sosialt samvær i 
kjellerstuen kl. 18.30. BINGO

28. lø:  Døves Idrettskl. har 101 års fest. 
29. sø: Gudstjeneste i Leirvik kirke 

(Stord, Sunnhordland) v/Tom 
29. sø: Gudstjeneste i Øen kapell 

(Hyllestad, Sogn og Fjordane) 
v/Lars Hana. 

31. ti: Eldretrim kl 11.00.


