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Bilder fra Nasjonalt skolemesterskap for hørselshemmede 
21. oktober 2006

      Lena Mei Ida Hege Lill-Beate

Disse fire ungjentene er medlemmer av Bergen Badmintonklubb. De var dyktige dommere under 
badminton-konkurransen. Hege (10) deltok også - og hun vant lett i mellomtrinn-klassen.

Hans-Carl Tveit fra Bergen kommune 
åpnet mesterskapet lørdag. Han over-
rakte en krystallvase. Denne vant Møller  
som beste skole under mesterskapet.

Rhoda fra Hunstad skole vant ungdoms-
trinn-klassen. (Foto: Dag Hafstad.)

Jannicke fra Hunstad skole ble 
nr. 11 på 25 m fri av 22 deltakere 
på mellomtrinnet.

Møller ble beste skole. 
Her ser vi skolens FAU-leder 

Ann Helen Tessem med 
vandrepokal, og en krystallvase 

fra Bergen kommune.

Foto: RA
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Fotball: Mellomtrinnet:
Nedre Gausen/Hunstad - Møller 2-6
Skådalen - Vetland            0-5

Finale:
Møller - Vetland 5-1

Resultat:
1. Møller
2. Vetland
3. Nedre Gausen/Hunstad
3. Skådalen

Fotball: Ungdomstrinnet:
Vetland - Hunstad    6-0
Møller  - Nedre Gausen/Skådalen 3-1
Vetland - Møller     3-7
Hunstad - Nedre Gausen/Skådalen 2-2
Nedre Gausen/Skådalen - Vetland 6-6
Hunstad - Møller     2-6

Resultat:
1. Møller         3 3 0 0  16-6   9
2. Vetland        3 2 1 1  15-13  4
3. Nedre Gausen/
   Skådalen       3 0 2 1   9-11  2
4. Hunstad        3 0 1 2   4-14  1

Skole-poeng:  Badmin- Svøm- Fot-
    ton ming ball
1. Møller 26 8 6 12
2. Hunstad 17 16 0 1
3. Skådalen 15 2 10 3
4. Vetland 10 2 0 8
5. Nedre Gausen  4 0 2 2

Badminton:
Mellomtrinn:
1. Hege, Hunstad
2. Cecilie, Skådalen

Ungdomstrinn:
1. Rhoda, Hunstad
2. Sissel, Hunstad

Ca 80 deltok i skolemesterskapet, de 
fleste i fotball og badminton:

63 deltakere i fotball
54 deltakere i badminton
23 deltakere i svømming

Hunstad skole ble nr. 2, slått av Møller. Det var i badminton 
skolen høstet flest poeng (16 av 17).

Storsalen lørdag kveld ca kl 21.30, like før premieutdeling. 
DIK-leder Cecilie Gudmundsen og FAU-leder Bjørn Molde-
stad sto for utdeling av premier og diplom.

Storsalen var fullt, så disse satt rundt bordet på scenen.

Det var musikk og dans i diskoteket i kjelleren, og likeså 
underholdning (bildet).

TAKK! 
Arrangørene FAU Hunstad, Hordaland foreldrelag for hør-
selshemmede og Bergen Døves Idrettsklubb, og likeså rektor 
på Hunstad skole og Bergen Døvesenter vil takke frivillige for 
kjempeinnsats under mesterskapet!
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I begynnelsen gikk idretts-konkurransene mellom landets skoler for 
døve og tunghørte via korrespondanse. Skoleidrettsutvalget i Norges 
Døve-Idrettsforbund inviterte til konkurranser, og oppdaterte 
resultatene som etter hvert kom inn fra skolenes fritidsledere.

Resultatene ble kunngjort på sportssiden i Døves Tidsskrift og 
forbundet sendte premie og diplom til elevene gjennom skolene.

Men på slutten av 1960-tallet ble det holdt en skoleidretts-
konferanse i Oslo mellom representanter fra forbundet og fritids-
ledere fra skolene. Der ble det besluttet å arrangere det første 
nasjonale skolemesterskapet i friidrett på Frogner stadion i Oslo 
våren 1969.

Dette friidrettsmesterskapet fortsatte noen år og etter hvert 
fulgte nasjonalt skolemesterskap langrenn og alpint. Det første 
mesterskapet fant sted i Oslo 1975.

Mesterskapene ble imidlertid arrangert for sjeldent. Men i 
begynnelsen på 1980-tallet ble det fart i sakene da samarbeidet 
mellom Norges Døve-Idrettsforbund og skolene ble formalisert 
gjennom Samarbeidsutvalget for Skoleidretten (SUSI). Nye grener 
fikk etter hvert plass på programmet (svømming, volleyball, 
terrengløp, bordtennis, fotball, innebandy) og det ble arrangert 
nasjonale skolemesterskap så å si hvert år helt frem til midten av 
1990-tallet.

På det meste deltok 150 elever fra 12 skoler i alderen 11-20 år.
Mesterskapene ble organisert i Norges Døve-Idrettsforbunds regi, 

der forbundet hadde ansvar for bl.a. premiering, mens skolene sto 
som teknisk arrangør av mesterskapene etter tur. Arrangørskolen 
hadde ansvar for å skaffe bane, dommere, ordne innkvartering, 
bespising og sosialt samvær. Deltagerskolene på sin side betalte 
deltageravgift. 

Gjennomføringen av skolemesterskapene var, så vidt jeg husker, 
forankret i skolenes budsjett innenfor fritidsaktiviteter og sosiale 
tiltak for elevene, noe som bl.a. gjorde det mulig for skolene å stille 
personalressurser til rådighet mens mesterskapet pågikk. 

Men dette ble det slutt på det da det nye kompetansesentersystemet 
ble innført. 

Samtidig kom integreringsprosessen innen norsk idrett og ny 
organisering av døveidretten innen Norges Funksjonshemmedes 
Idrettsforbund. Siden slutten av 1990-tallet har det derfor ikke blitt 
arrangert så mange nasjonale skolemesterskap. 

Derfor er det flott å se dette videreført gjennom samarbeid mellom 
Bergen Døves Idrettsklubb, Hunstad skoles FAU og Hordaland 
Foreldrelag for hørselshemmede, slik dere nå gjør i Bergen!

NASJONALT SKOLEMESTERSKAP - Kort Historikk
Friidrett:
1969: Oslo
1971: Oslo
1972: Oslo
1973: Trondheim
1976: Drammen
1977: Trondheim
1981: Bergen
1982: Trondheim
1984: Bergen
1985: Oslo
1987: Trondheim
1989: Bergen
1991: Trondheim
1993: Oslo
1995: Stavanger
1997: Trondheim
1998: Oslo
2005: Holmestrand

Langrenn og alpint:
1973: Trondheim bare 
langrenn
1975: Oslo
1976: Ål
1978: Hamar bare langrenn
1981: Oppdal
1982: Oslo 
1983: Ål
1984: Oslo
1985: Trondheim
1986: Ål
1987: Gjøvik
1989: Oslo
1990: Ål
1992: Oslo 
(avlyst pga. snømangel)
1993: Trondheim
1996: Trondheim
2003: Ål
2004: Ål
2005: Ål

Svømming:
1976: Pr korrespondanse
1978: Pr. korrespondanse
1983: Holmestrand
1984: Holmestrand
1987: Bergen
1988: Holmestrand
1990: Stavanger
1992: Oslo
1994: Bergen
1995: Oslo
1997: Holmestrand
1998: Bergen
1999: Stavanger
2006: Bergen

Volleyball:
1983: Holmestrand
1984: Holmestrand
1988: Holmestrand
1990: Stavanger
1992: Oslo
1994: Bergen
1997: Holmestrand
1998: Bergen

Terrengløp:
1985: Holmestrand
1986: Trondheim
1988: Oslo
1990: Trondheim

Bordtennis:
1984: Oslo
1985: Holmestrand
1986: Trondheim
1988: Oslo
1990: Trondheim

Fotball:
1984: Trondheim
1987: Holmestrand (avlyst 
pga. dårlige baneforhold)
1991: Holmestrand
1997: Trondheim
1998: Oslo
2005: Holmestrand

Innendørs fotball:
2006: Bergen

Innebandy:
1995: Oslo
1999: Stavanger

Skoleturneringen
Fotball-bordtennis
1978: Bergen

Badminton:
2006: Bergen

Ungdomsleker  i Trond-
heim, integrert med andre 
funksjonshem-
mede og funksjonsfriske
Svømming og Friidrett
2000
2001
2002
2003
2004

Skrevet i oktober 2006 av Knut Bjarne Kjøde (tidligere 
organisasjonssekretær i Norges Døve-Idrettsforbund) med 

supplement av Bjørn Røine (nåværende leder i styret for Norges 
Døveidrettskomite, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund)

Videofilmfremvisning i døvesenteret
torsdag 16. november 2006 kl. 19.00

“Ved dette tegn”
Hvem husker den tiden da denne boken 
kom ut i 70-årene? Sterke krefter i døve-
miljøet reagerte mot denne boken, som 
senere ble vist som film på TV. Men vi vet 
at boken og filmen viste sannheten som 
enkelte familier kunne identifisere seg 
med. Vi følger livet til et døvt ektepar  og 
deres hørende datter (som ofte tolket for 
dem). Varighet: 1 time og 45 minutter.

CI på nett - torsdag 9. november
kl. 19.00 i Bergen Døvesenter
Sigrun Ekerhovd forteller om nettsiden "Ci på nett" (http://
www.cipaa.net/) som hun er ansvarlig for. Der er oversikt over 95 
CI-brukere, derav 47 fra Vestlandet. Mange av dem har lagt inn 
fortellinger om egne erfaringer/opplevelser.
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Foredrag om diabetes 5. oktober 2006
Vidar Sæle

Tolketjenesten informerte
21. september

(gjengitt på side 10)

Hver måned informerer Hanne Kvitvær 
om siste nytt fra Norges Døveforbund

- på tegnspråk på www.zoom.coip.no

Vår brannvernleder, Erling Buanes
var i Stavanger 29.-30. september

- og underviste i brannforebyggende tiltak

Kjersti Ørnhaug

Nina Dahle,
tolk

Reiseskildring 
fra 4 norske døve 
ungdommers reise 
verden rundt i ett år. 
Mange fl otte fargebilder!
356 sider!
De fi re døve ungdommene 
som var på reise: 
Cathrine Ørn, Sissel H. Mark-
hus, Karl-Fredrik Robertsen 
og Jon Martin Brauti.

Grenseløs Verden

Boken anbefales. Les hvordan de opplevde reisen som 
døv, og hvordan de taklet motganger. Meget lærerik.

Boken - som bare koster kr 298 - fåes på kontoret 
i Bergen Døvesenter. Du kan enten betale kontant, eller 
få med deg giro og betale innen to uker.
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Flott tomt, men uferdig hytte
”Hyttekomiteen”, som ble oppnevnt av døvesenterets styre 
14. september, har vært på Askøy søndag 24. september 
og sett på eiendommen på Askøy. Det så interessant ut. 
Men det var nødvendig også å komme inn og se hytten. 
Hyttekomiteen handlet, og det ble sendt informasjon på 
hjemmesiden om stedet, og likeså ble medlemmene opp-
fordret til å komme og se på eiendommen under visningen 
tirsdag 26. september. kl. 16.30. Meldingen ble også sendt 
via døvesenterets sms-nyhetsgruppe. På kort tid fi kk “alle” 
vite om det. 

En nyttig erfaring i hurtigvarsling til medlemmene. 
Det kom mange på visningen, ca 25 - kanskje 30. Tross 

regnet. Medlemmer fra senterstyret, fra eiendomsstyret, 
vaktmesteren, fra kulturstyret (og en som er med i ung-
domsklubbens styre) og selvsagt hyttekomiteen, fant også 
tid til å komme. Man kan nesten ikke delta i vurderingen 
uten selv å ha vært til stede og sett på eiendommen, snakket 
med megleren, innhentet informasjoner, vurdert helheten 
osv.

Selve hytten skuffet mange. Ingen rør var lagt inn i hytten. 
Ingen vaskeservant. Septiktank er ikke der. Det vil koste ca 
kr 100.000 ekstra for å få alt dette ordnet. Hyttekomiteens 
leder, Edvard Rundhaug, var glad for at mange kom.

Mange uttrykker sin tilfredshet over Edvard Rundhaugs 
engasjement i saken. Han handlet raskt. Han klarte å samle 
mange, og han fi kk mange kommentarer. Det hele gjorde 
det lettere å ta en avgjørelse.

Nå er Døves Idrettsklubb koblet inn i diskusjon om mu-
lig investering i framtidig hytte/fritidsbolig sammen med 
døvesenteret. 

Senterstyret har på møtet 18. oktober 2006 kommet fram 
til følgende innhold i mandat for hyttekomiteen: 
* Komiteen skal forberede / undersøke / foreslå aktuell 
objekt for døvesenteret. 
* Punktene fra medlemsmøtet 24. august 2006 kan være 
retningsgivende for komiteen.
* Pris på objekt må pr. dags dato ikke overstige 1,8 mil-
lioner kroner (her har vi satt DIK utenfor, de har ikke hatt 
møte ennå). 
* Om nødvendig kan vi gå opp til maksimum 2 millio-
ner kroner i budrunden der “reservebeløpet” på inntil kr 
200.000 hentes enten fra fondet vårt eller ved opptak av 
lån. 
* Senterstyret har ansvaret for det økonomiske. Det gjelder 
a) godkjenne hyttekomiteens forslag, b) fastsette pris-tak, 
c) gjennomføre budrunden. 
* Ved eventuell budrunde deltar følgende: Daglig leder 
(Rune), styreleder (Klement), nestleder (Kjetil) og eien-
domsleder (Egil)

Mandat for 
hyttekomiteen
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Døvetreff/kulturstyret hadde TexMex-fest
6. oktober 2006

Slutt på vanndam på parkeringsplassen
Avløpet var tett. Bildet er tatt 6. oktober 2006

Torill S. Zahl holdt foredrag over temaet:
"Tospråklige barn i tospråklige familier"

torsdag 21. september 2006
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Publikum så på "Foryngelsesmaskin"
i døvesenteret torsdag 19. oktober 2006

Ca 80 bestilte "tegnspråkplasser" for å 
se på "Lille Eyolf" på DnC 9. oktober

Arnfi nn Vonen holdt foredrag 12. okt. over temaet:
"Når er et språk utrydningstruet? - og hva skjer med tegnspråkene?"

"Bergens Døvstummeforening 1880 og utover" Døves Ungdomsklubb: "Foryngelsesmaskin"

Bergens bidrag ved Døves kulturdager i Ålesund 13.-14. oktober 2006
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Personalia
85 ÅR
Rolf Hall Mjaaseth fyller 85 år 20. november.

65 ÅR
Kari Lauritzen fyller 65 år 30. november.

60 ÅR
Gøsta Rougnø (Overvintrer i Spania) fyller 60 år 27. 
oktober.

Tone
fylte ikke 50 år, men 55 den 24. oktober 2006. Vi gjorde 
henne yngre i forrige nummeret.

HJERTELIG TAKK
for oppmerksomhet og deltakelse ved min mann og vår far 
Norvald Eikenes' bortgang.

Sonja, Geir og Ove m/fam.

HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten ved min 70-årsdag.

Med hilsen Guttorm M. Karlsen.

MANGE TAKK!
Det kom som en stor overraskelse på 
meg i min 90 års dag og vil her få takke 
for gavekortet jeg fikk fra dere.
Hadde en fin bursdagfeiring i hjemmet 
og veldig hyggelig å få oppmerksom-
het fraBergen Døvesenter.
Igjen mange takk!

Hilsen Svanhild Nesse

EKSTRAORDINÆRT 
ÅRSMØTE
Bergen Døves Idrettsklubb innkaller til ekstraordi-
nært årsmøte torsdag 23. november  kl 20.00. Møtet
finner sted i storsalen i Bergen Døvesenter.

Under det ekstraordinære årsmøtet skal vi diskutere og 
avgjøre om Bergen Døves Idrettsklubb skal kjøpe hytte
sammen med Bergen Døvesenter. 

Medlemmene, spesielt de aktive og de som har vært 
medlem lenge, oppfordres til å møte opp. 

Vel møtt! (Se ellers www.bdik.no og www.bds.no)

DIK/BDS: Medlemsmøte
Kl. 18.30 - før DIKs ekstraordinært årsmøte blir det 
felles medlemsmøte for Døves Idrettsklubb og Bergen 
Døvesenter. Hyttekomiteen skal informere.

Bergen Døvesenter v/kulturstyret arr.

JULEPARTY
lørdag 2. desember 2006

Velkommen til juleparty 2. desember kl. 19.30!
Meny: Julemat - Pent antrekk

Inngangsbillett: Opplysninger kommer senere.
Påmeldingsfrist 24. november
Sigrun: sekerhov@c2i.net eller

Vibeke: varnfla@online.no
Bindende påmelding

grunnet bestilling av mat etter antall personer
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SMS-nyhetsmelding
Vi har pr. i dag 103 navn med mobilnummer blant 
medlemmer som får tilsendt nyheter på sms fra oss en 
eller to ganger i uken.

Noen ønsker at vi også skal sende sms-melding om 
idrettsklubbens arrangementer, kvinneklubbens hyg-
gekvelder, gudstjenester o.a.

Men det passer ikke å sende slike kunngjøringer til 
alle 103 (det dukker sikkert opp flere i nyhetsgruppen 
etterhvert). Vi vil derfor prøve å lage grupper etter 
interesse. 

Er DU interessert i å motta kunngjøringer/nyheter, 
kan du krysse av her og levere denne lappen til daglig 
leder når det passer deg.

Navn (du må være medlem): ....................................

Mobiltelefon nummer: ..............................................

E-post:.......................................................................

Jeg ønsker kunngjøring/nyheter fra:
o Bergen Døvesenter
o Bergen Døves Idrettsklubb
o Døves Kvinneklubb
o Døves Ungdomsklubb
o Døves Menighet (+ gudstjenester)
o Døvblittgruppen
o Seniorutvalget
o Lokallaget (historielaget)
o CI-gruppen
o Nyheter fra døves verden - TV-program osv

Tolketjenesten i dag
* Til sammen 22,5 stillinger:

I Hordaland:
   - 13  tolker
   - 5 formidlere heltid / deltid ( 3,5 stillinger)
   - 1 faglig rådgiver
   - 1 avdelingsleder
* 4 stillinger i Rogaland (skoletolking)
* Samarbeid med frilanstolker

Noen av funksjonene og oppgavene 
på Tolketjenesten
* Tolkeoppdrag
   - motta / registrere
   - saksbehandle/ formidle
   - tolke
* Informasjonearbeide mot brukere 
   og samarbeidspartnere
* Skoletolking
   Skoletolk-koordinator Ann Kathrin Andersen
* Studentveiledning ved team
* Oppfølging av frilanstolker
   Frilanskontakt Astrid Lund                  
* Veiledning og faglig oppfølging av ansatte tolker
  Ansvarlig veileder Dorthea Vik 
   sammen med Marte Solvåg og Anita Hafstad
   - veilederne er med tolkene på oppdrag, 
   observerer tolkens arbeid og evaluerer i ettertid
   - vurderer aldri døv eller hørende bruker

Ny etat: Arbeids- og Velferdsetaten
* Trygdetaten og Rikstrygdeverket er slått sammen med 
  Aetat i NAV (Ny arbeids og velferdsforvaltning)
* Den nye etaten heter Arbeids- og velferdsetaten
* Hjelpemiddelsentralen heter 
   NAV Hjelpemiddelsentralen
* Tidligere RTV (Rikstrygdeverket) heter nå Arbeids- og
  Velferdsdirektoratet

Tolkebestilling på SMS
* Send kodeord   tolk Hordaland <bestilling> 
   til mobilnummer   26626

Eksempel på tekstmelding:
tolk hordaland trenger tolk til foreldremøte på Solhaug 
skole 24/9 kl 18-19 tema: Matematikkopplæring. 

* Hvis melding er riktig satt opp vil du straks motta 
   automatisk kvitteringsmelding
   Så snart meldingen mottas på Tolketjenesten vil 
   de bekrefte at bestilling er mottatt 

* Gjelder ordinære tolkebestillinger, ikke akutthjelp

Forsøksprosjekt:

Døgnåpen akuttvakttjeneste

* Døgnbetjent telefon nr 99 48 18 10 
   tar imot henvendelser på sms og som telefonsamtale

* Tar imot henvendelser når Tolketjenesten er stengt
   kl 14:30 – 08:00

* Tar bare imot henvendelser om akutt behov 
   for tolkehjelp
   ( eks. akutt sykdom, ulykker, dødsfall med mer)

*  Garanterer ikke tolkehjelp

Forsøksprosjekt:

Bildetolktjeneste
* Forventet oppstart januar 2007
* Koordineres av Møre og Romsdal, 
   tolkingen skjer også her
* Knyttet til brukere på arbeidsplass
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20 ungdommer møtte fram til årsmøtet
Stor interesse for å komme inn i styret i ungdomsklubben: 
7 ønsket å bli leder, 9 ønsket å bli nestleder, 2 ønsket å bli 
sekretær, 5 ønsket å bli kasserer og til slutt 5 ønsket å bli 
styremedlem. Er det noen som kan vise maken til interesse 
for å komme inn i et styre? Nå er det 4 gutter og 2 jenter i 
styret. Siste periode bestod styret kun av jenter.

Bak fra venstre (de viser her still-tegn for eget navn): Erlend Lønning 
(kasserer), Tor S. Fiksen (leder), Thomas Bjelland (2. styremedlem). 
Foran fra venstre: Stine Mette Breivik (sekretær), Lena Mei Kalvenes 
Anda (nestleder) og Martin Berhovde (1. styremedlem.)

Årsmøte i Bergen Døves
Ungdomsklubb

Onsdag 27. september 2006

Ulike måter å kontakte 
Tolketjenesten i Hordaland på: 

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

Telefaks:  55 52 67 51 

E-post:  tolk.hordaland@nav.no

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

tolk hordaland <bestilling> ditt navn

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

Akuttvakttjenesten: 
Telefon (149):  994 81 810 

SMS:  994 81 810

Julemesse 9. desember 2006
Lager du egne fine ting?
Kulturstyret arrangerer julemesse i døvesenteret med kaffe 
etc lørdag 9. desember 2006 kl. 11.00-14.00. Er du flink 
med hendene og har fine ting som kan selges som julegave, 
så kontakt meg pr. mail eller sms slik at vi kan se hvor 
mange som melder seg og setter opp stand i storsalen.

Alt av interesse; duker, julepynt, smykke, malerier, bøker 
osv. Er det noen som kunne tenke seg å lage pepperkakehus 
sammen med barna nede i kjelleren og gjøre det til en trive-
lig dag for alle, så er det kjempefint om du kontakter meg! 
Mail: sigrua@online.no - SMS: 416 19 359.

Hilsen Sigrun, kulturleder

Foredrag uten tolk
Mandag 16. oktober 2006 var daglig leder invitert til å 
holde et innlegg i forbindelse med Utstillingsseminar 
v/Nordisk nettverk for middelalderarkeologi.

Det var ikke mulig å få tak i tegnspråktolk, men han 
var likevel på Bryggens Museum og holdt et halv times 
innlegg, med litt "internasjonal tegnspråk" og der stor-
parten av opplegget var viet powerpoint presentasjon og 
litt film som viste et eksempel på god total-tilgjengelig-
het av video-presentasjon på museer: Bilder i bakgrun-
nen samt tekst og tegnspråk. Og naturligvis lyd (tale). 
DVD-videoen er fra DeafWay II i USA sommeren 2002. 
Det var derfor en unik sjanse til å få vist de ansvarlige i 
Norden hva som kan gjøres mht tilgjengelighet for døve 
og hørselshemmede. Han hadde mer på hjertet, men uten 
tolk var det ikke så enkelt å få fram alt.

Universell utforming

LUTEFISK-FEST
Døves venner av lutefisken inviterer både nye og gamle 
lutefisk-elskere til fest i Bergen Døvesenter lørdag 25. 
november 2006 kl. 19.30. Vi møtes kl. 19.00 til gløgg-
sammenkomst. Pris kr 200.

Påmelding til Arne Nesse, sms 476 34 324 eller Erling 
Jacobsen, sms 970 43 713.      Lutefiskens venner.



Oversikt over de som er tilkjent tilskudd fra fylkeskommunen:
Bergen Døvesenter Bergen kommune 400.000
Bømlo Røde Kors Grendahus Bømlo kommune 500.000
Huglo ungdomslag - Fjellheim Stord kommune 408.000
Tysnes Undomslag - Vonheim Tysnes kommune 126.000
Ungbjørk Ungdomslag - Fjelltun Voss kommune 258.000
Bygdalaget Bygdaheimen Fusa kommune 200.000
Stiftelsen Nore Neset aktivitetshus Os kommune 400.000
Hundvåkøy samfunnshus Austevoll kommune 124.000
Glesnes Ungdomslag Sund kommune 500.000
Askøy Folkets hus A/L Askøy kommune 500.000
Kulturhuset Husnes Kvinnherad kommune 500.000

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

Du kan få Budstikken
i FARGER på

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

Bergen Døvesenter er tilkjent et tilskudd 
på kr 400.000 til kulturbygg

fra Hordaland fylkeskommune v/kultur- og idrettsavdelinga

Leserne husker kanskje at vår søknad ble behandlet i byrådet i Bergen kom-
mune 8. mars 2006? Kommunen satte Bergen Døvesenters søknad om tilskudd 
til kulturhus som 1. prioritet før søknaden, sammen med andre søknader, ble 
videresendt til Hordaland fylkeskommune. Første uke i oktober fikk vi positiv 
svar fra fylkeskommunen. Vi kommer tilbake til saken med mer info senere.

NOVEMBER:
02. to:  Hyggekveld i storsalen kl. 18.30
03.-05: Norges Døveforbunds Barne- og 

Ungdomsutvalg har seminar i 
døvesenteret

05. sø: (Allehelgensdag) Gudstjeneste 
med “tegn til tale” v/Tom S. 
Tomren. 

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

09. to:  Temakveld kl. 19.00 v/”CI på 
nett”

14. ti:  Eldretrim kl 10.30.
14. ti:  Lokallaget av NDHS har møte kl. 

12 i kjellerstuen.
14. ti: Minialbumkurs i storsalen kl. 

18.30-21.30
15. on: Møte i samarbeidsforum i 

storsalen kl. 18.30.
16. to:  Senterstyret har møte kl 16
16. to:  Filmkveld kl. 19.00: “Ved dette 

tegn” - av Joanne Greenberg, ca 
1975. 1 time og 45 min.

19. sø: Døves menighet har basar i 
storsalen kl. 16

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

21. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen. 
Utlodning. Ta med gevinster. 
Besøk av Rannveig F. Sinkaberg, 
daglig ansvarlig for Dagtilbud 
Døve/Døvblinde i Trondheim.

23. to:  Døves Idrettsklubben har 
ekstraordinært årsmøte i 
storsalen kl. 19.00. (Se egen 
notis inne i bladet.)

25. lø: Lutefiskens venner har julebord i 
storsalen kl 19. (Se notis.)

28. ti:  Eldretrim kl 11.
30. to:  Kl. 19.00: Fotballjentene Nina 

og Cecilie forteller fra EM i 
innendørsfotball i Moskva

DESEMBER:
02. lø:  Juleball i storsalen, arr. 

Kulturstyret
03. sø: Familiegudstjeneste kl. 11 v/Tom 

S. Tomren. 
05. ti:  Seniorgruppen - julebord ute.
07. to:  Hyggekveld i storsalen kl. 18.00
08. fr:  Døvblittgruppen: Sosialt samvær i 

kjellerstuen kl. 18.00
09. lø:  Julemesse + lørdagskafe i 

storsalen kl. 11.00-14.00 v/
Kulturstyret og muligens lage 
pepperkakehus med barna i 
kjelleren. (Se notis.)

10. sø: Lysmesse på tegnspråk 
i døvekirken kl. 18.00 v/
døveprost Terje Johnsen, 
Tom S. Tomren og Lars Hana. 
(Konfirmantundervisning 15.00-
18.00)

12. ti:  Lokallaget av NDHS har møte kl. 
12 i kjellerstuen. Juleavslutning.

14. to:  Senterstyret har møte kl 16
14. to:  Døvesenteret har julekos i 

storsalen kl 19.
15. fr:  Kvinneklubben i kjellerstuen kl 19.

I neste nummer av Budstikken kommer vi med info om mulig
satsing på barnehage i døvesenteret fra og med høsten 2007


