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BUDSTIKKEN
Lysekronegaven fra VKS på plass

I  HALLEN !
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Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Jubileumsåret 2005 
var et ekstra aktivt år for 
døvesenteret 
Når dette leses er januar 2006 snart over. Derfor ønsker jeg å se litt tilbake på 125-års jubileumsåret 
2005. Det har vært et veldig aktivt år hvor mye har skjedd gjennom hele året:
• Nyttårsaften deltok mange i feireingen av inngangen til Bergen Døvesenters 125 års jubileum i år 

2005 med blant annet avduking av jubileumslogoen.
• Under årsmøtet i mars ble det flertall for å selge feriehjemmet “Risperlen”. Salget førte til at 

det ble solgt for 4 mill. kr. Pengene står trygt plassert i en bank med høy rente og blir der inntil 
medlemmene bestemmer hva / hvordan pengene skal forvaltes i framtiden.

• 125 års jubileet ble markert med 
mottakelse og festmiddag lørdag 14.05 
med historisk skuespill. Byvandring dagen 
etter.
• 17 mai gikk vi i tog for første gang i 
historien. Tross regn og surt vær var det en 
opplevelse for de som deltok, med Bergen 
Døvesenters jubileumslogo fremme i 
prosesjonen vår.

• Bergen Døvesenter fikk æren å arrangere Norges Døveforbunds landsmøte 2005. Torsdag 19. mai 
entret 150 spente lands-møtedeltakere og turister m/s “Jupiter” som førte oss over Nordsjøen til 
Newcastle i England. Landsmøtets forhandlinger foregikk 
under overfarten begge veier ombord på “Jupiter” og i 2 
dager på hotell Holiday Inn i Newcastle. Arrangementet 
gikk knirkefritt og vi hadde en fin overfart. Her vil jeg rette 
en stor takk til alle som deltok i arrangementet.

• I begynnelsen av september ble Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede i Bergen åpnet. En stor dag for oss som 
har kjempet i mange år for å få det til.

• En stor vannlekkasje etter et arrangement i september 
satte en stopper for aktiviteter og utleievirksomheten i tre 
måneder. Dette førte til et stort tap for oss på utleie. Tapet 
var på ca 65.000 + 10.000 i egenandel.

• Før jul 2005 ble heldigvis lokalene ferdig reparert. Så 7. januar 2006 ble lokalene tatt i bruk igjen 
– og da med 160 besøkende. Pang start sammen med lysekronen 
vi fikk i gave på 125 års dagen fra VKS.
Når vi nå går inn i et nytt år vil jeg rette en stor takk til alle som 
var involvert i at alle ulike aktiviteter i året som gikk kunne 
gjennomføres.

Deres støtte trengs også like mye i 2006!  Godt nyttår!

Hilsen Toralf Magne Ringsø, styreleder.
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T e g n u t t r y k k

Kom til døvesenteret torsdag 16. mars kl. 18.30,
for da begynner vi å snakke om "tegnuttrykk"!

Medlemmer av Døves Ungdomsklubb 
skal demontsrere de tegnene som 
er vanlig blant ungdommene i dag. Vi 
ønsker også at voksne og eldre døve 
deltar, så man kan bli kjent med de 
glemte tegnene også!

Kvelden kan også være interessant for 
mange flere, for eksempel studenter 
ved tegnspråk- og tolkelinjen på Høg-
skolen i Bergen, tegnspråktolkene, for-
eldre til hørselshemmede barn m.fl.
Velkommen! Arr.: Døves Ungdomsklubb

Torsdag 26. januar 2006 kl. 19.00:

Vi får besøk av Ingeborg Skaten. Hun skal holde foredrag i 
døvesenteret over temaet

“Den nye tolken, hvem er hun?”
Ingeborg jobber til daglig på tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Hun 
er selv utdannet tolk og sosiolog. Denne torsdagskvelden vil hun innlede 
med et foredrag om forholdet tolk/døvesamfunn, med utgangspunkt i sin 
hovedoppgave om dette temaet.

Hovedfokuset den kvelden blir å trekke fram hvordan døves frigjørings-
prosjekt har gått hånd i hånd med profesjonaliseringen av tolken - og hvilke 
konsekvenser disse to prosjektene, avhengig av hverandre, har fått.

En konsekvens, ifølge Ingeborg, er en forskyvning av makt fra døvesamfunnet 
til et ekspertsystem. Hva hun mener med dette, får vi se torsdag 26. januar. 
Vel møtt til foredragskveld!



4 5

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

Er vi blitt bitt av salgs-basillen? I siste nummer av "Oss 
Imellom", et internt informasjonsblad for Signo, forteller 
Thorbjørn Johan Sander at mange vil selge Døves Hus.

Denne antakelsen har han nok hentet fra diskusjon på to 
medlemsmøter; 10. og 17. november (se egne referater).

Så langt går vi vel ikke? Det er mulig at noen mener at 
døvesenteret må selges. Det huset vi har i dag, er gam-
melt, stort og flott. Og vi har populære lokaler til egne 
arrangementer og i forbindelse med utleie til selskapelige 
sammenkomster som bryllup og mye annet. Bedre hus kan 
vi neppe få!

Undertegnede har på medlemsmøtet 17. november påpekt 
at det koster å ha huset, og at inntektene døvesenteret mot-
tar fra det offentlige og ved utleievirksomhet, ikke er nok 
til å holde huset vedlike. Underskuddet er uunngåelig, så 
lenge det ikke oppnåes støtte til huset. 

Men det huset vil vi beholde! En tanke var å utvide ut-
leievirksomheten til også å gjelde alle hverdager, mens vi 
selv bruker lokalene til store arrangementer som juletrefest, 
sommerbord, diskokvelder, Døves Dag og lignende. Men 

ikke uten at vi i tillegg har et egnet lokale i Bergen sentrum 
som vi kunne leie. Da tenkte man på noe som Paris er blitt 
verdensberømt for: Tegnspråk-cafè. Hvorfor ikke?, spør 
mange. Åpent hver dag for alle, døve og hørende. Enkel 
meny som kaffe, te, kaker, hot-dog, pizza (rett i mikro), 
og med meny med tegn-illustrasjoner. Liten lekerom for 
barn med tegnspråk på CD og lignende. Samlingssted for 
døve om kveldene. 

Noen av de som støtter den tanken, sier det vil være 
supert. Er man i byen, hvorfor ikke stikke innom tegnspråk-
kafèen og se om noen kjente er der? - Vi går jo ikke 20 
minutter til døvesenteret i Kalfaret for å finne det ut. 

Er det flere andre som synes at tanken er god? Send oss 
noen ord, pr. brev eller e-post eller si det til oss i døvesen-
teret. Så kan vi få med meningsutveksling i bladet.

Men for øyeblikket er det ingen aktiv bevegelse i dette 
arbeidet, hverken fra styret eller fra administrasjonen. Det 
er kun noe som man har luftet og snakket om i miljøet.

Men man skal vel aldri si aldri...?
Rune Anda, daglig leder

Bergen Døvesenter innbyr til

Slektsgransking-
kurs

31. mars - 2. april 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 5 PC som vi kan bruke

under kurset.
 

Ta med slektspapirene dine, hvis du har.
 

Kursleder: Beryl K. Ramvik
 

Bindende påmelding innen torsdag 23. mars 2006.
E-post: post@bgds.no – Mobil: 995 89 562.

 
Kr. 600 pr. person

Bergen Døvesenter innbyr til

Internett
for nybegynnere

6 torsdager kl. 12.00-14.00

Kursstart:  Torsdag 2. februar 2006

Kurssted: Døvesenteret 
 

* Hva er Internett?

* Vi skal leke oss fram til forskjellige sider

* Vi skal opprette egen e-post adresse
for de som ikke har det. 

* Vi skal også lære hvordan man handler varer

på internett,

* betaler regninger overå nett-bank o.a.

Men fremfor alt, vi skal kose oss!

Kursleder: Rune Anda

Påmelding innen onsdag 1. februar 2006
til daglig leder. Ttlf. 55 32 79 76. Mobil: 995 89 562.

 
Kr. 500 pr. person

Rykter om salg av Døves Hus
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Flyttbar teleslynge?
Vi fikk spørsmål fra en som lurte på om det finnes trans-
portabel utstyr for hørselshemmede. Her er man opptatt 
av muligheter for å høre på TV / radio hos venner/familie 
uten å måtte skru lyden for høyt opp. Noe lik teleslynge 
hjemme.

Vi har henvendt oss til Hjelpemiddelsentralen i Hor-
daland, og fått følgende opplysninger fra konstituert 
avdelingsdirektør Uwe Matthaus:
Det finnes transportable teleslyngesystemer. Det finnes 
også IR-anlegg hvor hver av brukerne må ha en minislyn-
ge (halsslynge) for å ta imot signalet. Begge systemer 
krever at brukerne har høreapparater med innebygget 
“telespole”. Jeg regner med at de hørselshemmede som 
besøker hørende ikke disponerte transportable hørsels-
hjelpemidler eller IR-anlegg, men bruker en fastmontert 
teleslynge hjemme. (I motsatt fall ville man kunne tatt 
med sitt IR-anlegg på reisen.) 

Generelt oppfordrer Hjelpemiddelsentralen både Høre-
sentralen på Haukeland sykehus og andre samarbeids-
partnere om å søke om transportable anlegg på vegne 
av brukerne. Grunnen for denne oppfordringen er: 

1) transportable anlegg er mer brukervennlige fordi 
disse kan taes med overalt 

2) transportable anlegg innebærer adskillig mindre 
kostnader for folketrygden - fordi monteringen faller 
bort. 

Samtidig må vi ha forståelse for at noen brukere kan-
skje prioriterer å ha et fastmontert anlegg hjemme - fordi 
man da ikke trenger å gå rundt med mottakerdelen rundt 
halsen i sin egen leilighet. 

Det er i dag ikke praksis å innvilge transportable anlegg 
i tillegg til fastmonterte anlegg, fordi folketrygdloven bare 
helt unntaksvis gir anledning til dette, f. eks. for hørsels-
hemmede barn som bor vekselvis hos far og mor. 

Forutsetninger for å kunne få innvilget tekniske hjel-
pemidler ihht folketrygdloven er bl.a.: 

Har du varig (over to år) og vesentlig innskrenket 
funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, 
kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Har du 
et kortvarig behov for hjelpemidler (eks: krykker etter en 
operasjon), må du be om hjelp fra kommunen. 

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig 
for at du skal: 

• få løst praktiske problemer i dagliglivet
• kunne bli pleid i hjemmet 
• fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole 

og som lærling 
• bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller 

gjennomføre utdanning eller arbeidstrening. 
Nødvendig og hensiktsmessig: hjelpemiddelet er eg-

net til å avhjelpe behovet og det finnes ikke rimeligere 
løsninger som også er egnet til dette.

Generelt vil jeg slutte meg til anbefalingen om å søke 
om transportabel løsning når et behov oppstår eller når 
dagens løsning er klar for utskiftning. 

Samtidig ønsker jeg å imøtekomme et evt. behov i 
størst mulig grad. Hvis det kan være til hjelp for bru-
kerne i liknende situasjoner, kan Hjelpemiddelsentralen 
vurdere å stille et transportabelt anlegg kostnadsfritt til 
disposisjon for Bergen Døvesenter, slik at brukere som 
henvender seg til dere kan få ubyråkratisk hjelp hos 
dere. I så fall ber jeg om tilbakemelding.

Er det noen blant våre medlemmer (eller andre) som kan være 
interessert i en slik ordning? Fint om vi da blir kontaktet så 
inngår vi en avtale med Hjelpemiddelsentralen.

Vi har også spurt om pris på transportabel utstyr i tilfelle noen 
ønsker å kjøpe det - da regelverket ikke tillater at man kan ha 
både fastmondert og transportabel utstyr. Kanskje noen kan få 
støtte fra et legat eller lignende til anskaffelse av slike.

Denne opplysningen fikk vi fra Svein Orderud hos Hjelpe-
middelsentralen:

Både IR-baserte halsslynger og utlagte kabler kan 
kobles til forskjellige lydkilder. Utstyret kan kjøpes 
hos forhandlerne. 

Sennheisser IR- sender m/halsslynge-mottaker 
kan kjøpes hos Phonak a/s i Oslo, og koster ca. 
kr. 3000.- 

GN Resound a/s i Oslo forhandler en teleslynge-
koffert (T-box) med 50m. kabel, som kan legges ut 
etter behov. Denne koster ca. 12.000.-.

Daglig leder Rune Anda

Takk til Gunn Kristin! 
Hele året 2005 har Gunn Kristin Selstad vært 100% engasjert 
som kultur- og informasjonskonsulent i døvesenteret, med 
lønns-støtte fra aetat. Siden fjoråret også var et jubileumsår 
med store aktiviteter og landsmøte, var hun til god hjelp for 
kontoret. Gunn Kristin har samarbeidet med kulturstyret og 
ungdomsklubben, og hun har organisert en rekke arrange-
menter, blant annet , juletrefest, tegnspråkkurs, datakurs, 
døvestevne i Sogn og Fjordane , og hun har sendt ut søknad 
til legater o.a. om støtte til ulike formål. Hun har også hatt 
hovedansvaret i forbindelse med utleie, tatt imot folk som ville 
se på lokalene osv. Og hun har vært med på mange møter som 
repr. for døvesenteret. Aetat håpet at vi kunne gi henne fast 
ansettelse, men det er ikke mulig med den økonomien vi har i 
dag. Vi vil benytte anledningen til å takke henne for innsatsen 
og samarbeidet gjennom hele 2005!    Daglig leder Rune Anda

Gunn Kristin sammen med Svein Arne Peterson (t.v.) og Helge Her-
land under NDFs "Møteplass" i Oslo 15.-16. desember 2005.
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Medlemsmøte i Bergen døvesenter 10.11.05
Sted: Døvekirken (pga vannskade i døvesenteret) 
Tid : kl 19-20. Antall til stede : ca. 30-40. Møteleder : Toralf Ringsø. 
Referent: Kjetil Høgestøl. Agenda: Drøfte anvendelse av midlene 
fra salget av Feriehjemmet, ”Risperlen”. 

Styreleder, Toralf Ringsø, åpnet medlemsmøte med å ønske velkom-
men, og forklarte at vi hadde valgt Døvekirken sine lokaler pga 
vannskaden i døvesenteret. Han fortalte så videre om utviklingen 
i reparasjonsarbeidet. Han åpnet så for en spørsmålsrunde, men da 
ingen hadde spørsmål gikk vi til agenda for medlemsmøte. 

Styreleder presiserte før debatten at det ikke var snakk om å fatte 
noe vedtak, eller stemme over forslag. Møtet var først og fremst tenkt 
til å lufte ideer for hvordan vi best kunne forvalte midlene etter salget 
av feriehjemmet. Styret skulle så jobbe videre med ideene. 

Astrid Tokle, som første dame på ”talerstolen” etterlyste ideer fra 
senterstyret. Til dette hadde Toralf Ringsø å si at senterstyret ikke 
ville lufte noen ideer nå, men bare lytte til medlemmene. 

Dag Hafstad foreslo deretter å kjøpe et nytt feriehjem med gode 
kommunikasjonsløsninger (god bussforbindelse, gode veier, butik-
ker osv). 

Gunnar Hansen luftet tanker rundt å investere i eiendom kontra 
det å plassere pengene i banken. Han mente at det kunne være en 
god ide å investere i en leilighet i sentrum og leie den ut til døve 
ungdommer, da bankplassering kastet lite av seg, siden renten i dag 
er lav. Da ville vi nyte godt av både leieinntekter og prisstigning på 
leilighetene.  

Til Gunnar sitt forslag, kommenterte Arvid Hauge at dette bare ville 
føre til merarbeid for administrasjonen, og var heller ikke sikker på 
at det var riktig tidspunkt å investere i eiendom slik boligmarkedet 
og rentemarkedet utviklet seg i dag. Han kunne derimot tenke seg å 
bruke en mindre sum på en koselig hytte. 

Det er viktig at alle medlemmene får nyte godt av pengene, mente 
Thorbjørn J. Sander. Han mente at en hytte bare ville komme få med-
lemmer til gode. Da var det kanskje bedre å bruke noen av pengene til 
å pusse opp døvesenteret i K79, og plassere en del penger i aksjefond, 
slik at pengene fikk vokse og gjøre nytte for seg i organisasjonen. 
Han mente vi kunne undersøke med Morgenstar, da de hadde gode 
rangeringer av aksjefond. Fem stjernes aksjefond var noe vi burde 
vurdere å ta en nærmer titt på, mente han. 

Til Thorbjørn sitt utspill om å bruke noe av pengene til oppussing, 
parerte Dag Hafstad at han heller ville satse på et mindre hus, slik at 
det ble mindre arbeid med vedlikehold. 

Etter å ha lyttet til medlemmene som først hadde fått sluppet til, tok 
Erling Jacobsen bladet av munnen og sa at han ville støtte hva som 
helst. Gjerne en hytte, men vi måtte ha et annet system på hytten enn 
det vi hadde før, og dessuten ville han maks godta 6 senger. 

Arvid Hauge lanserte deretter friske ideer, som f eks å sette i gang 
ulike jobbrelaterte prosjekter, som kanskje kunne spire til ”døvebe-
drifter” i fremtiden. 

Gunnar Hansen ville inn igjen på temaet til Thorbjørn ifht til opp-
pussing av døvesenteret. Han mente at feriehjemssaken hadde vært 
en vond sak for medlemmene, og mange fryktet at styret skulle bruke 
pengene til å pusse opp døvesenteret. Han mente det derfor var feil 
å bruke pengene på huset, men at vi heller burde bruke pengen på 
noe annet. 

Toralf Ringsø trakk så paralleller til Trondheim døveforening. Han 
viste til at de hadde engasjert en megler til å forvalte pengene deres 
etter salget av de gamle lokalene. Han fortalte videre at de hadde 
hatt en god avkastning på investeringen, men påpekte også at det var 
risiko knyttet til å investere i aksjer. Thorbjørn J. Sander var raskt 
på pletten og kommenterte at det i så fall var viktig at megleren var 
uavhengig, ellers kunne vi risikere at megleren bare ville anbefale/
investere i ”deres” aksjer. 

Vibeke Flatemo lanserte ideen om å kjøpe tomt og bygge hytte fra 
grunnen av. Til dette hadde Dag Hafstad å si at det ville bli for mye 
arbeid. Gunnar Hansen tilføyde at medlemme hadde så ulik smak 

at det ville bli vanskelig å bli enig om hvor hytten skulle ligge og 
hvordan den skal se ut. Skulle vi ha hytte, burde vi derfor etter hans 
syn f eks investere i en hytte på sjøen og en på fjellet. 

Tore Birkeland kommenterte til debatten om å investere i aksjer, at 
dette var for risikofylt. Han ville heller satse på en ny hytte. Til dette 
sa Thorbjørn nok en gang, at vi ikke måtte glemme å tenke på formål 
som kommer alle medlemmene til gode. Erling Jacobsen foreslo så 
at vi kunne bruke litt av pengene til å kjøpe leilighet i syden. 

Arvid Hauge var igjen på plass, og lanserte ideen om å bruke 
noe av pengene til å kjøpe et gammelt hus og bygge den om til en 
hytte. I tillegg ville han bruke noe til driften. Bjarte Troland følgte 
opp med å ønske seg en fritidsbolig (hytte) ved sjøen, som kunne 
brukes hele året. 

Edvard Rundhaug mente at vi burde tenke helhetlig. Kanskje vi 
burde vurdere å selge døvesenteret, og se oss om etter nye lokaler i 
sentrum. Døvesenteret er gammelt og krever mye vedlikehold. Det 
er ikke folk til å ta dette arbeidet på dugnad, mente han. Når vi så 
hadde ordnet oss et mer sentral lokaler i sentrum, kunne vi diskutere 
eventuelt hyttekjøp. 

Arvid Hauge foreslo at vi også måtte investere i ungdommene. F 
eks bruke noe penger på ulike aktiviteter og tiltak for ungdommene. 
Også målrettede prosjektarbeid kunne være noe å bruke noen av 
pengene på. 

Norunn Kalvenes ville støtte kjøp av lokaler i sentrum. Men hun 
mente også det kunne være en ide å samarbeide med døvekirken og 
Konows Senter ifm arbeidet for de eldre. Det var viktig at vi også 
tok hensyn til denne gruppen. 

Astrid Tokle fulgte opp med å minne på som Thorbjørn Sander sa, 
at det var viktig at vi tenkte på løsninger som gavnet alle. Ho nevnte 
også at ho og andre savnet feriehjemmet. Aksjer hadde ho ikke tro på, 
da ho synes det var for stor risiko knyttet til disse. Derimot mente ho 
at boligmarkedet var en bedre ide. F eks en hytte ute på landet. Og vi 
måtte for all del ikke bruke alt på døvesenteret, mente ho. 

Gunnar Hansen fulgte opp Edvard sine tanker, og følte det var best 
å vente med diskusjonen om bruk av pengen fra feriehjemmet til etter 
at vi hadde diskutert døvesenteret sin fremtid. Erling Jacobsen fulgte 
opp med å nevne at det var viktig å tenke nøye gjennom alt sammen, 
og at vi burde sette ned en gruppe som går gjennom alternativene. 
Toralf Ringsø støttet dette, og ville nedsette en gruppe som skulle 
analysere alternativene og mulighetene. 

Arvid Hauge skyndte seg å legge til at, hvis vi skulle ha nye for-
samlingslokaler i sentrum, ville han mye heller leie hos kommunen. 
Da ville vi slippe alt vedlikeholdet. Og Dag Hafstad foreslo til slutt 
at vi kunne investere i båter og leie dem ut. 

Og med det var siste ord i denne debatten sagt. Toralf Ringsø 
avsluttet debatten kl 20, og lovte å ta med synspunktene til styret 
for videre bearbeidelse. 

Forslagene i kortversjon, men ikke i prioritert rekkefølge: 
1. Nytt feriehjem/hytte 
2. Investere i eiendom 
3. Kjøpe leiligheter og leie ut til døve ungdommer. 
4. Noe som alle får glede av. 
5. Hvis beholde K79, pusse opp huset.. 
6. Plassering i aksjefond 
7. Kjøpe hytte, sette ut utleievirksomheten til andre firma. 
8. Jobbprosjekter. 
9. Kjøpe tomt og bygge hytte 
10. Hytte ved både fjellet og sjøen. 
11. Leilighet i syden. 
12. Kjøpe hus og bygge om til hytte + penger til drift. 
13. Fritidsbolig ved sjøen 
14. Selge K79, kjøpe/leie sentralt. Så vurdere bruk av resten av 

midlene. 
15. Kjøpe Lavvo. Bruke 2-300.000 til små prosjekter. 
16. Ikke bruke alle pengene på K79. 
17. Leie hus hos kommunen. 
18. Kjøpe båt og leie ut. 
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Medlemsmøte i Bergen døvesenter 17.11.05
Sted: Døvekirken i Bergen (pga vannskade i døvesenteret)
Tid: 18.30-20.35. Antall til stede: ca 30. Møteleder: Klement Våge. 
Referent: Gunn Kristin Selstad. Tema: ”Døvesenteret før, nå og i 
framtiden”. 
Det ble også - på slutten av møtet - diskutert logo for døvesenteret.

Følgende inviterte, tidligere foreningsledere, var tilstede: Thorbjørn 
Johan Sander (1962-69), Guttorm Karlsen (1971-77), Toralf Ringsø 
(1977-82 og 2002-), Rune Anda (1984-88), Erling Buanes (1988-91 
og 1993-96), Arne Nesse (1991-93 og 1996-2001) og Gunn Kristin 
Selstad (2001-2002). 

Klement Våge ønsket velkommen til møtet. Han ga en liten tilba-
keblikk over døvesenterets ”historie” de siste tiårene, endringer som 
har funnet sted, innsats fra frivillige osv. I dag er det kanskje ikke så 
mange som før som utfører frivillig innsats.

Derfor er det viktig for styret å vite hva medlemmene vil med 
døvesenterets framtid, og han ønsket en diskusjon om dette. Temaet 
om ”døvesenterets framtid” vil det sannsynligvis bli flere av.

Deretter opplyste Klement at vi kom til å diskutere døvesenterets 
framtidig logo, på slutten av møtet.

Thorbjørn Johan Sander, den som har vært foreningsleder lengst 
bak i tiden (1962-) var den første på ”talerstolen”. Han sa at Klement 
hadde glemt noe viktig: Hva er formålet med døvesenteret? Skal vi 
forandre hele organisasjonen? Har vi noe å kjempe for? I dag driver 
for eksempel Oslo Døveforening mye pub-kvelder. Er det slik vi 
skal ha det i framtiden, og er det til slike formål man skal søke om 
økonomisk støtte til?

Vi må prøve å kjempe mer. Det må bli mer av interessepolitisk 
arbeid og døves ”kampsaker”.

Thorbjørn sa dette om sin tid: ”Den gang var døveforeningen åpen 
om tirsdager, fredager og søndager. Det var program hver eneste uke; 
foredrag, omvisning - for eksempel hos Bergens Tidende, trykkeriet, 
brannstasjon osv. Ved å arrangere omvisninger fikk medlemmene mye 
informasjon. Den gangen var det opplysningskomiteen som hadde 
ansvaret. Kunnskap ble da hevet, men i dag er kunnskap dalt ned og 
noen er vel tom i hodet?”.

Thorbjørn lurer på om interessen for en døveorganisasjon er stor 
i dag. Klement spurte hva Thorbjørn mente med døveorganisasjo-
nen? Thorbjørn svarte med at det i dag virker det som om det ikke 
er noe å kjempe for. Vi må ha kampsaker for da skapes det liv og 
samhold i en organisasjon. Det blir vanskelig å ha samhold uten å 
ha noen saker å kjempe for. Det er mange ting vi kan kjempe for, 
for eksempel, la Bergen Døvesenter gjenopprette Døves Forlag, ha 
flere kontorer osv.

Toralf Ringsø fortalte om den tiden da det ikke fantes slike tekniske 
vidundere som vi har i dag: PC, teksttelefon, mobiltelefon o.a. Var det 
noe viktig vi måtte ta avgjørelser på, kjørte vi hjem til styremedlem-
mer. Det var også god dugnadsånd. I dag har det endret seg. Tiden 
har også endret seg og det var en spennende tid. Døves Hus i Vestre 
Torvgate 20 a fungerte også som internat for døve gutter på yrkes-
skolen for døve i Bergen. Etter at yrkesskolen for døve ble innviet på 
Slåtthaug, solgte vi Vestre Torvgate 20 a i 1974 - som vi har eiet i 50 
år, og flyttet til Welhavensgate 68 på Møhlenpris. Det var ikke gått 
mer enn 11 år før vi flyttet til Kalfarveien, der vi holder til i dag.

Toralf sa at han ikke var begeistret for å flytte på nytt, og sa at han 
var en av de to som stemte blank (det var 64 som stemte for, 2 som 
stemte blank og ingen som stemte imot). Han hadde brukt mye tid 
og krefter på dugnadsarbeid i Welhavensgate og sa han ikke hadde 
mer krefter til å gjøre det samme i Kalfarveien. 

Da Bergen Døveforening feiret sitt 100 års jubileum i 1980 ønsket 
Toralf å gjennomføre en båttur til Shetland, og leie en av hurtigrutene. 
”Jeg var en stabukk, og fikk viljen min igjennom og støtte fra styret”. 
Jubileumsturen ble vellykket gjennomført!

Tiden har forandret seg. Vi måtte følge samfunnsutviklingen, sa 
han. I 1996 opprettet vi et organisasjonsutvalg. Døveforeningens 
framtid ble analysert, især organisasjonsstruktur. Det ble mange møter 
før vi endelig gjennomførte en ny organisasjonsmodell i 2001, sa han. 

Vi fikk en ny stilling på kontoret: Daglig leder. Vi opplevde ellers at 
andre minoritetsgrupper i Bergen fikk mer støtte fra det offentlige. 
Vi har et stort hus, og det krever å holde det vedlike. Vi er avhengig 
av fortsatt dugnadsånd. Hva fremtiden vil fortelle kan jeg ikke svare. 
Det avhenger av neste generasjon, sa han.

Møteleder, Klement, viste til at feriehjemmet ble solgt. Han spurte 
hva medlemmene ønsket at salgspengene skulle brukes til? Han ville 
også vite om medlemmene ønsket å kjøpe en ny hytte. Toralf sa at 
det er opp til medlemmene å finne en løsning på det. 

Klement ville vite hvordan det var med aktiviteter for døve ung-
dommer før og nå.

Det  hadde Rune Anda mye å fortelle om. Han fortalte de var med 
på mye, blant annet var Gunnar Hansen, Dag Hafstad, Pål Kjellid, 
Molly Kjellid, Kåre Neeraas o.a. veldig aktive. Ungdomsklubbene 
fra Oslo og Bergen hadde ”ungdomstreff ” flere ganger, og hadde 
arrangementet blant annet på Ål folkehøyskole. Her i Bergen var 
det bl.a. ”kulturuke” med konkurranse mellom underavdelinger i 
couronne, sjakk, lynkåseri, solo-opptreden m.m. På den tiden var 
det ikke data og alt det vi har i dag. Vi kan kanskje si at tilbudene til 
dagens ungdom er bedre i dag. Det er ikke noe poeng for oss om å 
gjøre å få flest mulig ungdommer til å delta i aktiviteter i døvesenteret. 
Om de vil komme og være med, må de selv bestemme. Det er viktig 
at tilbudene tilrettelegges.

Grunnen til at vi valgte å kjøpe dette huset (i Kalfarveien 79) var 
at Døves Menighet hadde tomt og det var et gammelt, men stort hus 
der. Da kjøpte vi huset, med overveldende støtte fra medlemmene.”

Rune sa at det koster å holde huset vedlike. Inntektene i forbindelse 
med utleie av lokaler (selskap og kontor) er mye mindre enn hva det 
koster å ha huset. 

Han fortalte ellers at mange synes det er langt å gå fra byen til 
Kalfarveien. Det var stilt spørsmålet om vi skal leie ut hele eller store 
deler av huset, og bruke eventuelle ekstrainntekter til å leie lokaler 
i byen. Det enkelte har drømt om er at vi kunne ha en ”tegnspråk-
kafè” i sentrum, åpent for døve og hørende om dagen, og til våre egne 
aktiviteter om kveldene. Men at vi skal ha store arrangementer som 
juletrefest, årsfester eller noe annet i døvesenteret i Kalfarveien 79.

Klement spurte Rune, som også har vært døveforeningens leder 
for 20 år siden, om det økonomisk var lettere å holde døvesenteret 
den gang i forhold til i dag.

Rune svarte at ”den gangen – da vi overtok huset, hadde vi midler 
fra salg av Welhavensgate til oppussingen, og mye av det ble brukt 
til det formålet. I dag må vi bestrebe oss på å tjene så mye vi kan på 
utleie av selskapslokaler og noen kontorer for i det hele tatt å klare 
utgifter til forsikring på huset, strøm, vedlikehold osv. Tross alt inn-
tekter vi får fra utleie har vi ingen penger til overs”.

Thorbjøn Johan Sander fulgte opp Runes erfaring i å drive Døvesen-
teret og kommenterte med at vi må jobbe mer for å få fast økonomisk 
midler for å beholde huset. Forslaget er at Bergen Kommune kan 
overta huset og bidra med ”kulturhus-midler”. Thorbjørn mener at 
det er fullt mulig. - Vi må ikke gi opp! sa han.

Thorbjørn syntes ikke det var en god ide å leie lokaler i sentrum og 
bruke døvesenteret mindre. Dette kan bidra til at for eksempel våre 
naboer i bofellesskap liksom blir skyvet vekk. I sentrum er det ikke lett 
med hensyn til parkering, men her har vi gode parkeringsplasser.

Gunnar Hansen fulgte opp Runes erfaring med ungdomsarbeidet 
før i tiden, og han og fortalte videre at han har vært aktiv i organisa-
sjonsarbeidet siden han var 16 år.

Gunnar sier ”i dag er man preget av teknologi og bruker mobil som 
kommunikasjonsverktøy. Det meste av kommunikasjon går gjennom 
sms/mobil og det er ungdommene fornøyd med. Det er viktig å spørre 
ungdommene hva de ønsker. I Sverige er miljøet forandret.

Dersom vi hadde valgt et annet hus ville det sikkert vært annerledes 
i dag. Det som er fantastisk er at Erling Buanes, Sverre Johansen og 
de andre har brukt mye tid på dugnadsarbeid i huset i Kalfarveien 
79! De har vist fantastisk innsats!

Det ville vært veldig flott dersom Bergen kommune kunne støtte 
oss økonomisk ved oppussing og videre drift av huset. I dag er det 
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viktig å fylle døvesenteret med program og innhold. Tid, penger 
og krefter på selve huset må ikke ta bort kreftene på program og 
aktiviteter. Gunnar synes ikke at tiltaket med pubtreff i byen er bra. 
Derfor må vi finne ut av hvordan vi skal løse for at alle kommer til 
senteret, sa han.

Åge Lauritzen fulgte opp Gunnar Hansen og sa at ”hvis det er 
godt tema vil folk komme. Det er mange som sitter hjemme ”på 
ræva” og ser på TV”.

Åge fortalte om sin erfaring hvordan det var i døvemiljøet for 
nesten 30 år siden. ”Før i tiden måtte tegnspråket være pent. Til-
gangen til døveforeningen var også strengt. Dersom man ikke var 
medlem fikk man ikke være med på medlemsmøte. De gangene det 
var medlemsmøte var det stadig fullt. Men jeg var ikke så interessert 
i å følge med. Var heller opptatt av å være med i et sosial miljø og 
ta et glass øl.Ettersom jeg ble eldre kunne jeg etter hvert følge med 
og ble da klokere”.

Klement grep fatt i det Åge sa, at sosialt samvær - bare for å møtes 
og prate sammen - er veldig viktig, både før og nå.

Arne Nesse fulgte opp saken om huset og flyttingen til et annet 
hus. Han sa at det er viktigere å fokusere på neste generasjon og da 
er målet å få unge med!

Videre pekte Arne på Lena Mei og Stine Mette, som var til stede 
på medlemsmøtet. Han sa at dette medlemsmøtet vil være lærerikt 
for dem. Kanskje Døvesenter burde satse på å besøke skoler o.a. og 
holde foredag om organisasjonen. Det er også viktig å ha kamp-saker, 
sa han. Det er viktig for fremtiden. Før satset vi mye på dugnad. Vil 
dagens ungdom gjøre noe lignende? Vil de engasjere seg i å tjene 
penger gjennom kakelotteri osv?, spurte han.

Stine Mette og Lena Mei er begge med i Ungdomsklubbens styre, 
som ble gjenopprettet august 2005. De fortalte at ”ungdomsklubben 
har undersøkt muligheter om å få biljard. Det fikk vi ikke.” Lena 
Mei sa at ungdomsklubben har arrangert diskotek og skal igjen ha 
det til neste år. Videre fortalte Lena Mei at ”det blir også kakelotteri 
i februar, hvis ungdomsklubben får egen stand på Lagunen. Alders-
gruppen for ungdomsklubben er fra 13 til 26 år.” 

Møteleder, Klement, spurte Stine Mette og Lena Mei, hvordan de 
kommer frem til Døvesenter. Ved å gå, ta buss eller?

Lena Mei forteller at hun blir hentet i bil. Ellers bor de fleste 
ungdommene i skolealder på internatet og kan gå fra Hunstad til 
Bergen Døvesenter.

Klement fortalte at tidligere hadde Bergen Døvesenter biljard som 
den gang ble solgt for 500 kroner og ble kjøpt av en som var elev på 
Bjørkåsen. I dag koster slike biljarder som døvesenteret hadde ca. 
20.000 kroner! Erling Buanes skyndte seg for å rette opp og fortalte 
at biljardbordet var ødelagt. Den var ikke så gammelt. Det var bare 
slik at ingen kunne ta vare på det.

Lena Mei kommenterte at det er viktig å holde liv i Bergen Dø-
vesenter ved å ha mye underholdning. Og Stine Mette tilføyde: ”da 
kommer ungdommene”.

Dag Hafstad ville spørre de unge jenter om hva de synes er best 
å vandre i, i byen eller i Kalfarveien?

Stine Mette tok initiativet i å svare på spørsmålet og mente det var 
bedre for ungdommene å vandre i Bergen Døvesenter, Kalfarveien 
79. Hun sa ”vi kan arrangere diskotek for ungdommer som kan vare 
til kl. 22.00 om torsdagene, for eksempel”.

Gunnar Hansen sa ”at det er mange som snakker om økonomiske 
problemer vi har for å holde huset vedlike”. Før vi vet mer om dette 
foreslår Gunnar at vi må ha oversikt over økonomien som vil fortelle 
oss hvor tung belastningen er å beholde huset. Videre sa Gunnar at 
”alle konsekvensene må komme tydeligere frem, gjerne fra daglig 
leder eller styret som kan fortelle oss hva det trengs, evt. reparasjon av 
terrasse, maling av huset osv. Når vi har fått all informasjon vi trenger 
kan vi diskutere videre”. Til slutt sa Gunnar at ” lokalet er flott og han 
mente at lokalene fortsatt skal leies ut som selskapslokalet”.

Rune Anda sa at det ikke er lett å få utvidet økonomisk støtte 
fra Bergen kommune. Han fortalte videre at Helge Herland, som 
tidligere var daglig leder, har søkt flere ganger for å få mer tilskudd. 

Tilskuddet fra kommunen i Bergen har vært stabilt de siste årene, 
med en liten økning, og utgifter har bare øket og øket. Vi har også 
søkt til Norges Kulturfond og der fikk vi avslag. Heller ikke var vi 
blant de heldige som fikk støtte fra fylkeskommunen i forbindelse 
med ”kulturhusprosjekt”. Vi gav ikke og søkte igjen og igjen om støtte 
til å vedlikeholde huset, men fikk stadig vekk avslag”. 

Helge bekreftet det Rune sa, og fortalte at Bergen Døvesenter i 
2005 fikk følgende tilskudd fra Bergen kommune v/Helse og omsorg: 
kr 423. 000 og avdeling for oppvekst: kr. 230.000. Til sammen ble 
det kr. 653.000, og vi har et budsjett på ca 2 millioner kroner. Han 
spurte medlemmene om det er realistisk å bruke så mye tid og krefter 
på huset? Hvis vi vil beholde huset må vi selv jobbe mer for det, men 
hvordan få økt økonomisk tilskudd?”

Så var vi ferdig med dette temaet, og gikk over til døvesenterets 
logo. Toralf tok fram logoen som var benyttet i forbindelse med 
125 års jubileum. Han spurte medlemmene om vi skal bruke den 
samme logoen også i framtiden, bortsett fra å fjerne 125 år og 
”1880-2005”.

Møteleder, Klement, spurte Toralf om vi har logo fra før. Toralf 
svarte at han ikke trodde døvesenteret noensinne har hatt egen 
logo. 

Medlemmene var usikker på valg av logoen, så Klement avslut-
tet møtet ved å si at ”Bergen Døvesenter kan lage flere forslag ut 
fra eksisterende logo, som vi kan legge ut på hjemmesiden. Så kan 
medlemmene vurdere hva de liker best.”

Dette forslaget fikk støtte.
Tilslutt takket både Klement og Toralf for frammøtet og et godt 

møte.

Hyggelig julegave fra
Toralv Kvingedal
Før jul fikk Bergen Døvesenter v/styret en verdifull julegave 
fra Toralv Kvingedal, bestående av 3 stk. DVD-filmer. Han 
har samlet gamle film-minner fra oppholdet på feriehjem-
met Risperlen, som ble solgt i fjor.

Filmene er fra Risperlen i 1985-1996 (påske, pinse, 
sommer), og er på noen timer. Vi ser blant annet Klaus 
Rasmussen, Olaf Olsen, Steinar Hestad og flere andre. En 
liten bit av filmen ble vist under Seniorutvalgets nyttårskos 
31. desember. Det er interesse for å vise dem under senior-
treffene framover! Disse DVD-filmene har vi gitt videre til 
Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap. 

Tusen takk, Toralv! 

Husk årsmøtet lørdag 11. mars kl 11
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Døvesenterets medlemmer som fyller/fylte år!
Døvesenteret sender oppmerksomhet til de som fyller føl-
gende år: 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95...

75 år
Anne Berg, 5098 Bergen, blir 75 år 17. februar.

60 år
Astrid Sangolt, 5177 Bjorøyhamn, blir 60 år 5. februar.

50 år
Eirik Martinsen, 5227 Nesttun, fylte 50 år den 9. januar.

50 år
Harald Håverstad, 5253 Sandsli, blir 50 år 17. februar.

Hjertelig takk 
for gaven til min 50 års dag.

Hilsen Roger Lygre.
Hjärtlig Tack
för den trevliga uppvaktningen på min födselsdag.

Från Iris Jansen.

Hjertelig takk
for gavekortet på kr 250 ved min 60 års dag.
Beste hilsen fra Anne Folland.

Takk
for gaven vi fikk til 100 års jubileum.

Sportslig hilsen fra Bergen Døves Idrettsklubb, styret.

Takk
for oppmerksomheten.

Hilsen Tove Oksnes.

Feil i forrige nummer:
Vi opplyste at Torill Solbø Zahl blir 50 år 1. februar 2006, 
men hun har allerede passert 50 års-grensen for fem år 
siden! (Bra vi ikke skrev at hun blir 60 år!)

Kontoret
Nå er det kun en ansatt på kontoret (daglig leder Rune 
Anda). Thora Gåsland har sluttet, og Gunn Kristin Selstad 
har avsluttet sitt ett års engasjement som kultur- og infor-
masjonskonsulent med støtte fra aetat. Aetat kunne ikke yte 
mer støtte uten at vi lovet henne fast ansettelse. Det kan vi 
ikke gjøre uten større offentlig tilskudd.

Siden det bare er en på kontoret, må man regne med at 
daglig leder iblant er ute på møter eller andre ærender. For 
å være sikker på at du skal treffe han, er det lurt å avtale på 
forhånd. Hans mobilnummer er: 995 89 562.

LIV NYSET (f. Sletteng)
Det kom som et sjokk på hennes mange venner da det ble 
kjent at Liv var død 26. oktober. Så sent som dagen før hadde 
hun sammen med Peder vært på seniortreff for døve i Bergen 
døvesenter, livlig som vanlig. Men noen visste at hun hadde 
en sykdom som plaget henne av og til.

Liv var født 20. desember 1939, og hun vokste opp i Rognan 
i Saltdal, Nordland. Hun gikk på døveskolen i Trondheim og 
ble konfirmert i 1955. Etter å ha gått på yrkesskolen for døve 
i Stavanger, kom hun til Bergen, og der stiftet hun familie 
sammen med Peder.

I døvemiljøet var hun mest aktiv i kvinneklubben, og der 
satt hun lenge i styret, også i flere perioder som leder. De siste 
årene kom hun med i seniorgruppen, hvor hun lyste opp med 
sitt gode humør. 

Liv ble begravet fra døvekirken 4. november. Lars Hana 
forrettet.

KRISTIAN HENRIK STOREDALE
For mange kom det også som et sjokk at Kristian var død. Men 
han hadde vært plaget av sykdom lenge, og vi forsto at han 
ikke kunne bli frisk igjen. Han ble tynnere og tynnere, men 
likevel var han aktiv og ville være med både på seniortref-
fene og på møtene i det lokale historielaget. Alltid var han 
hjelpsom og stilte opp. Han var lei seg da han den siste tiden 
ikke orket å jobbe på møtene. I julen kom han på sykehuset, 
og 6. januar sovnet han inn, et stort tap for oss i døvemiljøet, 
men spesielt for hans kone Ingrid, som nå blir alene.

Kristian var født 28. januar 1926 og han ville altså blitt 
80 år nå i januar. Han var født i Ølve i Kvinnherad og gikk 
på døveskolen i Trondheim, konfirmert 1942. Han gikk på 
snekkerlinjen på yrkesskolen for døve, men i arbeidslivet var 
han lenge spinneriarbeider, senere hjelpearbeider på Døves 
Trykkeri AS.

Begravelsen fant sted fra døvekirken 11. januar. Tom S. 
Tomren forrettet. 

DØDSFALL

Alle medlemmer i Bergen Døvesenter 
er også medlem i Døves Idrettsklubb
Er du klar over at du er medlem av idrettsklubben, 
som er inkludert i døvesenterets medlemskap? Du 
kan for eksempel delta på idrettsklubbens med-
lems- og årsmøter, og ha stemmerett der. Slik er 
det i dag. Du kan være med i dette fellesskapet, 
bidra med det du har på hjertet, og kanskje har du 
interesse av å delta aktiv i idretten? Eller tilby deg 
som frivillig hjelper i ulike sammenhenger? 
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Problem på sykehus?
Sist høst ble vi kontaktet av TV-journalist, som ønsket historier 
fra døve som har opplevd problemer på sykehus, mest fordi 
det skyldes mangel på tolk. 

Vi nevnte det på Bergen Døvesentes hjemmeside på Inter-
nett. Det kom da inn tilbakemelding og historier direkte til 
TV-jorualisten fra 3 personer. Oslo Døveforening ble også 
kontaktet. Journalisten sa at det ikke var særlig mange, så 
den saken ble utsatt. 

Har du selv vært borti vanskeligheter på et sykehus, fordi du 
er døv? Kommunikasjonsproblemer? Problemer som førte til 
større problemer, misforståelser, irritasjoner, raseri eller noe 
sånt? Poenget er kanskje å vise at det ikke går an å "gi blaffen 
i" pasientens interesse og behov. Alt må gjøres godt til rette 
for pasienten, uansett om det er døve eller hørende. 

Det er selvsagt frivillig om man vil kontakte journalisten og 
fortelle om sine opplevelser og erfaringer. Om du vil, kan du 
fortelle det til daglig leder (eller andre), og vi videreformidler 
det til journalisten.           Daglig leder Rune Anda

Selskapslokaler
"Alle" vet at selskapslokalene i døvesenteret er populære. For 
neste år (2007) er 2 lørdager, og en søndag allerede utleid. 

Vi har fått en bestilling fra Sverige, til bryllupsfest i døve-
senteret. Og en har bestilt både storsalen og kjellerlokalene 
til en og samme bryllupsfest. De skal blant annet ha vielse 
i selve storsalen. For oversikt over eventuelle ledige dager 
anbefales det å ta en titt på www.bgds.no. Der klikker man på 
"Terminliste". For utleiepriser, velger man "Utleie".

Døves Ungdomsklubb innbyr til 
Fotokonkurranse 2006 
1. februar - 31. mai 2006

Gruppe 1:
Du må selv stå for fotografering av minst ett bilde, og så 
gjøre noe kreativt med bildet på datamaskinen. Du kan 
gjerne sette bildet ditt sammen med andre motiver for å 
gjøre det spennende. Du har lov til å sende oss inntil 10 
slike bilder. Disse vil bli lagt ut på ungdomsklubbens hjem-
meside etter hvert som de kommer inn.

Gruppe 2:
Du må selv stå for fotografering av inntil 10 bilder med 
kreative og spennende motiver, men her skal du IKKE fuske 
eller manipulere bildet på datamaskinen! Hva slags motiver 
det skal være, det bestemmer du selv!

Deltakere:
Deltakerne kan være i aldersgruppen fra 13 år og opp til 26 
år. Bildene må være tatt i perioden fra 1. februar og fram 
til 31. mai 2006, som da er avslutningsdato for konkur-
ransen. Det må være minst 8 deltakere i hver gruppe for at 
konkurransen skal være gyldig.

Jury:
En jury vil bli oppnevnt av Ungdomsklubben. De skal bli 
enige om hvilke bilder som skal premieres.

Premie:
Premieutdeling vil finne sted i Bergen døvesenter torsdag 
8. juni 2006:
1. premie i hver gruppe: 10 gratis kinobilletter
2. premie i hver gruppe:  4 gratis kinobilletter
3. premie i hver gruppe: 1 gratis kinobillett

Påmelding:
Send din påmelding NÅ til Ungdomsklubbens leder, Eivor 
Berg, på e-post: froskeungen@hotmail.com. 

V E L K O M M E N  !

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

Trenger du hjelp? Kanskje de kan hjelpe deg....

Språkrettigheter
Noter denne datoen:  
Torsdag 6. april kl. 18.30.
Da får vi besøk av Odd-Inge Schrø-
der. Han skal holde foredrag over 
temaet: "Språkrettigheter for døve".
Han vil orientere om tegnspråkets 
status som språk, hvordan tegnspråk 
har ulik struktur fra det norske språ-
ket og hvordan tegnspråkets stilling 
er i resten av verden, og hvordan 
fremveksten har vært for det nor-
ske tegnspråket.

Arr.: Kulturstyret. DT-foto
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Juletrefest 
i døvesenteret 
lørdag 
7. januar 2006

Over hundre bilder på Internett, fotografert av 
Bjørnar Stene og Rune Anda

Ca 160 personer.

Arrangør:
Bergen Døvesenter, 
Hordaland Foreldrelag 
for Hørselshemmede 
og Døves Menighet



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Neste nummer kommer i slutten av februar.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE Bildet er sakset fra Internett

Januar:
26. to: Foredrag kl. 19 v/Ingeborg 

Skaten: "Den nye tolken, hvem er 
hun?"

29. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/Lars Hana

30. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30.
31. ti:  Eldretrim kl 11.

Februar:
02. to:  Internett-kurs  for nybegynnere i 

kjelleren kl. 12.00-14.00.
02. to: Hyggekveldt kl. 18.00
04. lø: Bergen Døves Idrettsklubb.
 Bowling om dagen
04. lø: Bergen Døves Idrettsklubb. 

Hyggekveld i kjelleren kl. 19.00
06. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
07. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
09. to:  Internett-kurs kl. 12.00-14.00.
09. to: Ungdomsklubben har styremøte 

kl 16.
09. to:  Hyggekveld kl. 18.00
10. fr - 12. sø: Datakurs i kjelleren: 

Powerpoint.
12. sø kl. 18: Gudstjeneste på tegnspråk 

v/Tom S. Tomren
13. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
14. ti:  Eldretrim kl 10.30.
14. ti:  Lokallaget av NDHS har årsmøte 

kl. 12 i kjellerstuen.
14. ti: Senterstyret har møte kl 16
15. on: Døvblindes kontaktklubb i 

storsalen (på dagtid)
15. on: Konfirmasjonsunderv. kl. 16
 Ungdomsråd har ungdomskveld i 

døvekirken kl 18.30
16. to:  Internett-kurs kl. 12.00-14.00.
16. to:  Hyggekveld kl 18.00 
20. ma: Senterstyret har møte kl 16
20. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
21. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
22. on: Hordaland foreldrelag for 

hørselshemmede har årsmøte i 
kjellerstuen kl 18

23. to:  Internett-kurs kl. 12.00-14.00.
23. to:  Hyggekveld kl. 18.00
24. fr:   Døvblittgruppen: Årsmøte-

Kjellerstuen kl. 18.00
24. fr:  Storsalen ledig
25. lø: Vinkveld i kjellerstuen. 
 Arr. Døvetreff
27. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
28. ti:  Eldretrim kl 11.

ÅSTVEDT AS SKAL OVERTA DESIGNTRYKKERIET AS
Ekstraordinær generalforsamling på Designtrykkeriet AS tirsdag 10. januar 
2006 vedtok å selge aksjer i trykkeriet til Åstvedt AS. Mer om det kommer i 
Døves Tidsskrift i februar.

Karneval 
i døvesenteret 
Søndag 
5. mars 2006
kl. 15:00 - 17:00

V E L K O M M E N !
Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Det blir servert pølser/brus/kaker/kaffe.

Inngang gratis for barn og kr 50 for voksne.

Påmelding til (post@bgds.no) innen 1. mars.
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 Nr. 2  Torsdag 23. februar 2006 46. år gang

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2005
06. Revidert årsregnskap for 2005

Pause med noe å spise (gratis) 

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2007
10. Budsjettforslag 2006, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
 a)  Styreleder - for ett år
 b)  To styremedlemmer - for to år
 c)  Første og annet varamedlem - for ett år
 d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e)  Lovkomité på tre medlemmer
 f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Bergen Døvesenter
har årsmøte 
lørdag 11. mars kl. 11.00

i Døvesenteret

Husk å ta med denne årsmeldingen til årsmøtet! 
Årsmøtet er åpent bare for medlemmer som har betalt sin kontingent for 2005

BUDSTIKKEN
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T e g n u t t r y k k

Kom til døvesenteret torsdag 16. mars kl. 18.30,
for da begynner vi å snakke om "tegnuttrykk"!

Medlemmer av Døves Ungdomsklubb skal 
demontsrere de tegnene som er vanlig blant 
ungdommene i dag. Vi ønsker også at voksne 
og eldre døve deltar, så man kan bli kjent 
med de glemte tegnene også!

Kvelden kan også være interessant for 

Språkrettigheter
Noter denne datoen:  
Torsdag 6. april kl. 18.30.
Da får vi besøk av Odd-Inge Schrø-
der. Han skal holde foredrag over 
temaet: "Språkrettigheter for døve".
Han vil orientere om tegnspråkets 
status som språk, hvordan tegnspråk 
har ulik struktur fra det norske språ-
ket og hvordan tegnspråkets stilling 
er i resten av verden, og hvordan 
fremveksten har vært for det nor-
ske tegnspråket.

Arr.: Kulturstyret.

Tegnspråklov?
Torsdag 23. mars kl. 18.30
skal Thorbjørn Johan Sander forklare 
hvorfor han mener det ikke er behov 
for "tegnspråklov".
Det har vært mange reaksjoner på 
artikkelen i "Klar Tale" torsdag 26. 
januar 2006, der blant annet Sander 
hadde en uttalelse.
På informasjonsmøtet 9. februar 
- der også Hanne Kvitvær fra NDF 
var med, ble Sander oppfordret til 
å utdype sin mening en torsdags-
kveld.

Stand Up: "Raske kvinner"
Bergen Døvesenter får besøk av 

Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen 
torsdag 27. april kl. 19.00!

Velkommen til en times show!
Aldersgrense: 18 år.

Skal Budstikken slutte å komme i posten?
Noen tror at vi skal slutte å sende ut bladet Budstikken fordi folk 
nå kan lese det på data (internett). Nei, det har vi ikke sagt. Vi 
håper selvsagt å spare porto, og de som selv synes det er ok bare 
å motta bladet pr. e-post, kan si ifra og da sender vi ikke Budstik-
ken til dem. Men ellers skal Budstikken fortsette å komme som 
vanlig, pr. post til alle som behøver det! Slapp av!

mange flere, for eksempel studenter ved 
tegnspråk- og tolkelinjen på Høgskolen i 
Bergen, tegnspråktolkene, foreldre til hør-
selshemmede barn, barn av døve foreldre 
m.fl.

Velkommen! Arr.: Døves Ungdomsklubb
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1  Bergen Døvesenter
Året 2005 bar preg av at det var et jubileumsår for Bergen Døvesenter. Mai har 
vært den måneden med størst aktivitet, da vår organisasjon ble stiftet 30. mai 
1880 (125 års jubileum).

En liten del av døvesenterets tidlige historie ble trukket fram i tekst, bilder og i 
skuespill. Jubileet ble markert med mottakelse i døvesenteret og en stilfull fest 
på Hotell Norge, og likeså i forbindelse med Norges Døveforbunds landsmøte 
18.-23. mai som ble gjennomført om bord i MS Jupiter mellom Bergen og New-
castle og to dager på land (Holiday Inn Newcastle City). På selve 125 års dagen 
var det mange i døvesenteret og så på storskjerm Bergen Døvesenters historie 
i ”Tid for tegn”, direkte fra NRK1. En stor marsipankake med jubileumslogo ble 
delt ut den kvelden.

Ellers har det vært mange aktiviteter, som denne årsmeldingen beretter om.

I slutten av september skjedde det et uhell med vannlekkasje fra 2. etasje og 
ned til kjelleren. Skaden ble så stor at all utleievirksomhet resten av året ble 
kansellert. 

2  Medlemstallet
Det var registrert 200 hoved-, 66 familie- og 32 ungdomsmedlemmer i døve-
senteret pr 31. desember 2005. Tilsammen 298 medlemmer. Året før var det 
registrert 292 betalende medlemmer. 

I 2004 var det første gang Norges Døveforbund sto for utsendelse av bankgiro 
for medlemskontingent over hele landet. Det kostet kr 500 å være medlem. 
I en familie var det således slik: Hovedmedlem kr 500, ektefelle/samboer og 
barn under 18 år, kr 100 hver. Studenter/skoleungdom betaler kr 250 i årskon-
tingent, men får ikke tilsendt Døves Tidsskrift. Døveforeningene fikk kr 200 for 
hvert hovedmedlem som hører under deres distrikt, samt kr 100 for samboer/
ektefelle og kr 100 for ett barn under 18 år. Bergen Døvesenter overførte kr 
50 for hvert medlem til Døves Idrettsklubb, etter vedtak på årsmøtet både i 
Bergen Døvesenter og i Døves Idrettsklubb. I praksis er det slik at alle som 
er medlem i Bergen Døvesenter automatisk også er medlem i Døves Idretts-
klubb, med stemmerett begge steder.

7 av medlemmene i Bergen Døvesenter er æresmedlemmer: Thorbjørn Johan 
Sander (1980), Helge Kjølleberg (1980), Marta Sander (1985), Margot Hammer 
(1995), Toralf Ringsø (1995), Arne Nesse (2005) og Erling Buanes (2005).
Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: Eivind Kalnes, Edith 
Haaland, Liv Nyseth og Kristian Storedale.

Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet man i tillegg til gratis medlemsblad kan ha 
nytte av ulike tilbud:
 * Redusert pris på fester i døvesenteret.
 * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesenteret.
 * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a.
 * Rimelig deltakeravgift på kurs.
  * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet
 * Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2005
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 * Samarbeidsavtale med FjordLine
 * Andre medlemsfordeler:
  Du blir medeier i et flott døvesenter, men aller viktigst:
  Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre samfunn for døve.
  Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
  Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 

3  Styret
Døvesenterets styre har i 2005 bestått av følgende:
Styreleder: Toralf Ringsø
Nestleder: Kjetil Høgestøl
Styremedl.: Klement Våge
 Erling Buanes (eiendomsleder)
1. varamedlem:  Sunniva Lyngtun
2. varamedlem:  Sigrun Ekerhovd (kulturleder)

Daglig leder har fungert som sekretær for styret.
Gunn Kristin Selstad var i 2004 valgt som styremedlem for to år. Da hun ble 
engasjert som kultur- og informasjonskonsulent i 2005, gikk hun ut av styret. 
Første varamedlem, Sunniva Lyngtun, rykket da opp som fast styremedlem med 
stemmerett.

Styret har i 2005 hatt 11 styremøter og behandlet 146 saker (derav før årsmøtet 
2 styremøter og 34 saker).  Samarbeidet i styret har fungert godt.

Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Erling Buanes som leder og med disse 
medlemmene: Harry Ellingsen og Egil Johansen. Tore Birkeland var også med 
som frivillig medlem. De har hatt en veiledende rolle i forhold til senterstyret 
og kommet med forslag til det som bør gjøres av vedlikehold og annet arbeid i 
huset.

På samme måte har senterstyret oppnevnt kulturstyre, med Sigrun Ekerhovd 
som leder og med Vibeke V. Flatemo og Tore Sande som medlemmer.

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
13.01: Forslag til kandidater i forbundsstyret, røykeloven, skjenkebevilling
03.03: Innkomne forslag til NDFs landsmøte
26.05: Ekstraordinært årsmøte vedr. Riebersmidlene
10.11: Feriehjemmet er solgt. Hva skal pengene brukes til?
17.11: Døvesenterets framtid

4  Personalet
Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% stilling som daglig leder. 

Gunn Kristin Selstad har vært engasjert som kultur- og informasjonskonsulent 
i 100% stilling fra 3. januar 2005 og ut året, med 75% lønnsrefusjon fra aetat.

Thora Gåsland har arbeidet i 50% stilling som kontorfullmektig/tolk. Hun sluttet 
17. desember 2005 (førtidspensjon) etter å ha vært ansatt hos oss siden 12. 
september 1987.

Kåre Nyheim har jobbet ca 25% stilling som renholder, og sluttet 30. juni 
2005. 
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Hilde Nygård overtok som ny renholder hos oss 1. august 2005.

Mona de Lange vært kantineansvarlig annenhver tirsdag i forbindelse med 
seniortreff.

Vibeke Flatemo har vært kokk og tilberedt middag de tirsdagene det har vært 
seniortreff og enkelte torsdagsettermiddag i forkant av temakvelder. 

Asle Karlsen har vært knyttet til administrasjonen som regnskapsfører. Ellers 
har administrasjonen nytt godt av frivillige tjenester Skjalg Iversen med å stifte 
sammen Budstikken og sette på adresselapper

Erling Buanes: Selv om han satt i styret og var eiendomsleder, har han på 
mange måter fungert som døvesenterets vaktmester. Hver dag, nesten hele 
året, har han vært i døvesenteret på dagtid og kontrollert at alt fungerte, skiftet 
lyspærer, sjekket brannsikkerheten etter instruks fra brannvesenet, tatt enkelte 
vedlikeholdsarbeider, lagt fliser på dame- og herretoalett m.m.

Samarbeidet blant de ansatte har vært preget av godt miljø og godt humør!

Kontoret har også fungert som ”sosialkontor”, der vi blant annet har bistått med 
hjelp til:  
a) Bestilling av tannlegetimer / endring av timeavtaler (mange)
b) Hjelp til å forstå dokumenter fra det offentlige (mange
c) Bestille varer (for private)
d) Utfylling av søknad om tekniske hjelpemidler 
e) Etterlyse teksttelefon som var til reparasjon
f) Formidle kontakt med hjelpepersoner
g) Bestille tolk til personer som selv følte de ikke klarte å bestille ”riktig”
h) Ringe angående rutinemessig helse-hjelp
i) Ordne opp med forsikringsselskap etter trafikkulykke osv.
Og diverse annet som ikke er notert her.
Nå som Rådgivningskontor for hørselshemmede ble opprettet 1. september 2005, 
er det naturlig at dette kontoret bistår med hjelp i ovennevnte saker.

5  Revisorer
Statsautoriser revisor Kjell Zahl har vært Døvesenterets revisor. Han kan kom-
munisere på tegnspråk, og i tillegg til å revidere regnskapene har han bidratt 
med verdifull kunnskap når vi har bedt om råd. 

Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva som varabilagsrevisor.

6 Lovkomiteen
Lovkomiteen besto i 2005 av Thorbjørn Johan Sander, Ingunn Storlykken Herland 
og Gunnar Hansen. Det har ikke vært noe møte i komiteen i 2005. 

7 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av (valgt på årsmøtet 2005): Tore Birkeland, Rita Lone 
Borlaug og Anne Grete Magnussen, med Åge Lauritzen og Astrid Tokle som 
varamedlemmer.
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8  Æresmedlemskomite
Høsten 2004 oppnevnte styret et æresmedlemskomite bestående av Annlaug 
Koppen, Helge Herland og Thorbjørn Johan Sander. Etter komiteens innstil-
ling, og godkjennint av senterstyret, ble det utnevnt to nye æresmedlemmer i 
forbindelse med døvesenterets 125 års jubileumsfest lørdag 14. mai 2005: Arne 
Nesse og Erling Buanes.

9 Eiendommene
a) Kalfarveien 79

Det som sikkert huskes best av hendelser i huset i 2005, var nok vannskaden 
søndag 25. september. Dette uhellet førte til at store deler av huset måtte sten-
ges, og planlagte program og utleievirksomheter måtte avlyses, utsettes eller 
flyttes til andre steder. Arbeidet med å reparere skaden ble avsluttet en uke før 
jul 2005. 

Eiendomslederen – som selv har sikkerhetssertifikat brannvern – har med jevne 
mellomrom kontrollert at alt fungerer som det skal. Hver uke sjekker han også 
om alarmsystemet og spinkleranlegget er i orden. Den årlige befaring av brann-
tilsynet viste at det ikke var mye å rette på. Sikkerheten er stort sett meget bra. 
Ellers har Buanes passet på at det er nok brus i automaten, at det er nok kaffe 
til serveringen, at det er nok rengjøringsmidler, toalettpapirer, lyspærer, at alle 
dører er lette å åpne og lukke, og mye annet. Han har lagt nye fliser på dame- og 
herretoalett i 1. etasje. I hele året tok han på seg ansvaret for å handle inn nød-
vendige ting etter avtale med daglig leder. Ellers ble det kjøpt inn materialer som 
han og Sverre Johansen brukte i forbindelse med dugnadsarbeider i huset.

Klement A. Våge var vår HMS-mann ("Helse, miljø og sikkerhet").

Når det gjelder fellesarealer ute der Konows senteret, døvekirken og døvesenteret 
bruker, deler vi likt utgifter til gresstrimming, snøbrøyting, salting osv. 

Sverre Johansen har fram til sommeren vært en flittig gjest i huset, der han 
syslet med å legge parketter på trappeoppgangene (i nord og i syd). Og han har, 
sammen med Erling Buanes, brukt mye tid på å bygge opp scenegulvet.

Lekkasjen fra terrassen og ned til diskoteket i kjelleren har vært gjenstand for 
undersøkelse i 2005. Styret hadde bedt konsulent Rune Løvaas hos Betec AS 
om å foreta grundig undersøkelse lekkasjeproblemet. De har foretatt tilstands-
kontroll, utarbeidet tekniske beskrivelser, valg av løsninger og kommet med 
kostnadsoverslag på hva arbeidet vil koste. Daglig leder har samlet alle data-
ene til et hefte på 64 sider. Prisoverslaget er gitt av firmaet Stoltz Rønning AS, 
som kom til at byggearbeidet på oversiden av terrassen kan komme på ca kr 
390.000 (forutsatt at man legger skifer), og på undersiden av terrassen kan det 
komme på ca kr 202.000. Begge prisene inkl. moms. Til dette arbeidet er det 
mottatt kr 200.000 fra Riebers legat. Døvesenteret har sendt søknad om støtte 
fra Hordaland fylkeskommune til "lokale og regionale kulturbygg".

Kjellerstuene er i fin stand, bortsett fra nevnte lekkasje i diskoteket. 

Første etasje: I januar 2005 ble scenen ombygget og satt ca 15 cm høyere 
for å gi plass til oppbevaring av bord og stoler på vogn under scenen. De som 
har jobbet mest med det var Sverre Johansen, Bjørnar Stene, Erling Buanes 
og Matthias Runarsson. Elever på Bjørkåsen vg. skole laget vognene under le-
delse afv Arne Nesse. Gulvene på herre og dametoalett har fått nye gulvfliser, 
som Buanes ordnet. Dessuten har han skiftet bekledning ved inngangspartiet. 
I forbindelse med 125 års jubileum fikk døvesenteret en lysekrone i gave fra 
Vestlandet kompetansesenter. Våre medlemmer har frisket den opp med nye 
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elektriske ledninger og renset. Like etter årsskiftet (5. jan. 2006) ble lysekronen 
satt på plass i hallen. 

De som leide selskapslokaler i huset har skrytt av lokalene og syntes vi har godt 
tilrettelagt lokaler og utstyr. 
Annen etasje: Det første man møter ved inngang til 2. etasje er de to Jebsen-
bystene og en plakat som forteller litt om Sophie og Peter Jebsen. Bystene ble 
pusset og renset før sommeren 2005, med støtte fra Anna Jebsens Minde (søkt 
av Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap). 
I 2005 hadde følgende kontor i 2. etasje: Døvblindes Kontaktklubb (fram til 
30.06.2005), Norsk Døvehistorisk Selskap, Døves Tidsskrift (redaktør Helge 
Herland), Datafryd (Egil Johansen) og Bergen Døvesenter. 
Det er også døvehistorisk museum og styrerom, populært kalt ”kongerommet”. 
Det er grunn til å tro at også Kong Oscar II var i huset i forbindelse med åpning 
av Vossebanen i 1888 og at han var Peter Jebsens gjest samt at listverket i Kon-
gerommet og i museet ble satt opp i den anledningen. I tillegg var, som vi vet, 
Kong Haakon VII i Bergen i forbindelse med åpning av Bergensbanen i 1909, 
og at han bodde i huset som vi overtok i 1985.

Tredje etasje: Kirkens SOS holder fortsatt til i 3. etasje, og de har vært vår største 
leietaker i mange år. Samarbeidet med dem opplever vi som veldig god.

b) Feriehjemmet ”Risperlen” 

på Veland i Lindås ble – etter salgsvedtak på årsmøtet 12. mars 2005 - solgt 
for 4 mill. kroner i juni 2005 (takst: 3,4 mill. kr). Følgende personer tok seg av 
arbeidet med salgsprosessen: Klement Våge, Toralf Ringsø, Kjetil Høgestøl og 
daglig leder Rune Anda. DnB Eiendom var vår megler.

10   125 års jubileums-arrangementer
Jubileumskomiteen ble opprettet av senterstyret i 2002, og bestod av: Toralf 
Ringsø (leder), Edvard Rundhaug, Gunn Kristin Selstad, Ingeborg Skaten og 
Kristin Fuglås, samt daglig leder Rune Anda.

Komiteen har vært med på forberedelsene og gjennomføring av følgende arran-
gementer: 1) Inngang til jubileumsår – nyttårssamling i døvesenteret 31.12.2004, 
2) Lansering av jubileumslogo, 3) Mottakelse i døvesenteret 14. mai (ledet av 
Klement Våge), 4) Jubileumsfesten 14. mai (med Kristin Fuglås Våge som toast-
master), 5) Jubileumstur til Newcastle med landsmøte 19.-23. mai og festmiddag 
21. mai (med Edvard Rundhaug som toastmaster), 6) Utstilling i døvesenteret 
14.-16. mai, 7) Drama/skuespill, 8) Foredrag, 9) 17. mai prosesjon (DIK var 
med), o.a. også i samarbeid med andre. Det var kanskje første gang i historien 
at Bergen Døvesenter deltok i 17. mai prosesjon.

Det ble utarbeidet et kombinert landsmøte-/jubileumshefte på 32 sider. Bud-
stikkens juni-nummer bare preg av å være et 16-siders fotoalbum i farger med 
mange bilder fra ulike arrangementer.

Alle tidligere ledere i Bergen Døvesenter og æresmedlemmer var invitert til 
jubileumsfest på Hotel Norge 14. mai. I tillegg deltok mange av våre samar-
beidspartnere i Bergensområdet, underavdelinger etc. og Norges Døveforbund. 
Nesten halvparten av landets døveforeninger var representert. Hordaland fylkes-
lag av Hørselshemmedes Landsforbund var også med. Og ikke minst Bergen 
kommune ved byråd Hans-Carl Tveit (han var også til stede under mottakelsen 
i døvesenteret samme dag, på formiddagen).

Døvesenteret fikk kr 10.000 fra Bergen kommune i forbindelse med jubileums-
arrangementer.
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11 Barn, ungdom, kultur, foredrag og andre arrangementer

Kulturstyret har i 2005 bestått av Sigrun Ekerhovd (leder), Vibeke V. Flatemo og 
Tore Sande. Gunn Kristin Selstad var engasjert som kulturkonsulent og bisto 
kulturstyret både med det administrative og det praktiske gjennomføringen av 
ulike tiltak.

Også i 2005 har kulturstyret vært aktiv. Det meste er ”ramet opp” i oversikten ned-
enfor. Gjennom hele året har kulturstyrets medlemmer vært å se i døvesenteret 
om torsdagene, og de har tatt imot foredragsholdere, gitt informasjoner, organisert 
turer osv. og ellers har de hatt møter sammen med kulturkonsulenten.

I mai har kulturstyret hatt hendene fulle i forbindelse med jubileumsarrangemen-
ter, servering, leker for barn 17. mai o.a. Hyggekvelder, fest o.a. – også sammen 
med ”Døvetreff”. I forbindelse med Flesland flyplass’ 50 års jubileum innbød kul-
turstyret interesserte til å være med, og med tolk på plass to spennende dager 
(lørdag og søndag) i august.

Juletrefest, karneval, døvestevne, lørdagskafe var også kulturstyret involvert i. 

Følgende arrangementer har vært gjennomført i 2005:
01.01: Avduking av døvesenterets jubileumslogo nyttårsnatten. 
 Ca 50 personer deltok på nyttårssamlingen som markerte 
 inngangen til døvesenterets jubileumsår
08.01: Juletrefesten som vi sammen med Hordaland foreldrelag for hørsels-
 hemmede gjennomførte i døvesenteret, samlet hele 135 deltakere!
18.01: Besøk av Teater Manu, som viste ”Privattimen” på USF.
02.02: Idrettsskole på Hunstad skole startet, og fortsatte om onsdagene.
12.02: Lørdagskafe med Tore Birkeland som den ansvarlige.
16.02: Døves Menighet fikk miljøpris, overrakt av miljøvernministeren.
17.02: Ungdomsparty i kjellerlokalene.
05.03: Karneval i døvesenteret. 
10.03: Døve kinesere o.a. på besøk i døvesenteret
25.03: Langfredag: Siste besøk på Risperlen. Andakt ved Lars Hana.
07.04: Torill S. Zahl fortalte (foredrag) om forestående opprettelse av CODA.
16.04: Kulturstyret gjennomførte kulturfest i døvesenteret.
21.04: Finn Arild Thordarson orienterte om digital-TV (foredrag)
25.04: Teater Manu: ”Menneskets syv aldre”
09.05: Dugnad i døvesenteret, med ca 15 personer.
14.05: Mottakelse i døvesenteret i forbindelse med 125 års jubileum, 
 foredrag av Thorbjørn Johan Sander, med historisk tilbakeblikk.
14.05: 3 dagers utstilling i døvesenteret
14.05: Jubileumsmiddag på Hotell Norge med skuespill, taler, 
 utdeling av æresmedlemsdiplom, musikk, dans m.m.
15.05: Historisk vandring i Bergen sentrum, ledet av Th J Sander
15.05: Jubileumskafè i døvesenteret 
16.05: Friluftsgudstjeneste i Kristkirketomten
17.05: Flaggheising, frokost, andakt, 17. mai prosesjon, 17. mai kafe, 
 17. mai-tale samt lek og underholdning
18.05: Medarbeiderkurs for tillitsvalgte og dugnadsfolk
20.05: Landsmøte som Bergen Døvesenter sto som arrangør for.
30.05: 125 års dagen: Jubileumskake, foredrag om en av stifterne 
 v/Th J Sander, samt BGDs historie på NRK1
09.06: Foredrag om ”Livet etter døden” v/Øyvind Madsen.
16.06: Skoleungdommer fortalte om skoleturen til Stockholm.
 Deretter diskusjonsmøte med ungdommene om tilbudene framover.
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23.06: Sommergrill i døvesenteret med Vibeke som middagsservitør.
08.07: Tysnes Rundt for 10. gang, ledet av Arne Nesse.
19.08: Kulturstyrets pubkveld med 50 glade gjester.
23.08: Ungdomsklubben ble gjenopprettet med eget styre på 6 personer.
25.08: Politisk debatt på Eikelund, arrangert i samarbeid mellom Bergen 
 Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede.
27.08: Kulturstyret inviterte til deltakelse i flyshow på Flesland med tolk.
06.09: Innvielsesfest i forbindelse med åpning av Rådgivningskontor 
 for hørselshemmede og døvblinde i Bergen.
12.09: Døve studenter fra Tsjekkia på besøk i Bergen og var sammen med stu-

denter fra Slåtthaug vg. skole, som et ledd i prosjektet "Ung i Europa"
 I løpet av en uke var de også i døvesenteret med program, dans o.a. Både 

kulturstyret og ungdomsklubben var delaktig i arrangementet her.
16.09: Døvestevne i Sandane sammen med Møre og Romsdal Døve-
 forening og døvemenighetene i Bergen og Møre.
23.09: Fagdag i døvesenteret med forelesning av sosialantropolog 
 Jan Kåre Breivik: "Døves globale og translokale nettverk"
24.09: Nasjonal døvemesterskap i utendørs fotball i Bergen 24.-25. sept.
25.09: Vannlekkasje i døvesenteret satte en stopper for planlagte 
 arrangementer i huset fram til desember 2005.
08.10: Kurs i fotobehandling (datakurs) i Internett-kafeen i kjelleren.
29.10: Døves Idrettsklubb feiret 100 år på SAS hotellet på Bryggen.
06.11: Bowlingdag i Bowlingsenteret i Åsane, gratis for barn. 
 Idrettsklubben spanderte i forbindelse med sitt 100 års jubileum.
11.11: Bergen Døvesenter arr. nasjonal CI-likemannsseminar i Stavanger.
12.11: Døvetreff arr. ”Homeparty” i deler av kjelleren.
11.11: Døvesenteret hadde basar i døvekirken, inntekt ca kr 17.000.
09.12: Kvinneklubben arrangerte julekos i kjellerlokalene.
15.12: Døvesenteret med julekos i kjelleren.

12  Dagsturer / helgeturer / utflukter / ute-arrangementer

Tysnes Rundt

11 personer med Arne Nesse i spissen + tegnspråktolk, deltok på roturen "Tysnes 
Rundt" som Tysnes Kystlag arrangerte for 10. gang. Blant deltakerne var også 
døve fra Drammen og Oslo. 

Døvestevne

Årets døvestevne ble gjennomført så sent som 16.-18. september i Sandane, 
som vanlig i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening og med døveme-
nighetene i Bergen og Møre. Det var tilsammen 51 personer på stevnet. Denne 
gangen deltok også det nye styret i Bergen Døves Ungdomsklubb. I programmet 
var også en tur på golfbanen, besøk på antikk & rariteter, underholdning o.a.

Gunn Kristin Selstad og Kjetil Høgestøl representerte døvesenteret.

Flystevne

Kulturstyret innbød til besøk på Flesland flyplass i forbindelse med at det er 50 
år siden Flesland flyplass ble åpnet. Der var det mye spennende flyshow, og vi 
hadde tolk med. Ca 20 av "våre" personer deltok.
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13 Kurs / seminar

Tegnspråkkurs:

Gunn Kristin Selstad og Bjørg Storesund har vært tegnspråkkursinstruktører i 
2005.  På vårparten var det 11 deltakere på nybegynnerkurset. I høsthalvåret 
var det 14 nybegynnere og 11 viderekomne. Vi har ikke avertert kurset i avisene 
da vi ikke har nok kurslærere. (Er det noen som har lyst å undervise, flott om vi 
blir kontaktet!)

Trimkurs:

Nils Johan Bjørø fortsatte som ”gym-lærer” annenhver tirsdag, i hele 2005. Trim 
for eldre begynte høsten 2003. Frammøtet varierte mellom 3 og 14 personer. 
Etter hver trim, koste deltakerne seg med kaffe og noe å bite i. Nils Johan fylte 
82 år i februar 2005.

Medarbeiderkurs:

I tiden 18.-23. mai ble det gjennomført medarbeiderkurs for dugnadsfolk, kjøk-
kenhjelpere, aktivitetsledere o.a. Kursets innhold besto bl.a. av "Helse, miljø og 
sikkerhet", "Organisasjon", "Brannsikkerhet", og ellers diskusjon som har med 
det frivillige arbeidet i døvesenteret å gjøre. På slutten av kurset diskuterte man 
inntrykk og erfaringer fra landsmøteforhandlingene. Dette medarbeiderkurset 
ble gjennomført både før og etter NDFs landsmøte, også ombord i båten MS 
Jupiter til og fra England.

Skuespill:

En gruppe på 6 personer instruerte hverandre i skuespill i forbindelse med døve-
senterets 125 års jubileum, etter manus utarbeidet av daglig leder Rune Anda. 
Stykket var fra den tiden døvesenteret ble stiftet og fram til ca 1920. (Teksten ble 
hentet fra boken "Med landets døve gjennom hundre år", skrevet av Thorbjørn 
Johan Sander i forbindelse med døvesenterets 100 års jubileum, og fra gammel 
protokoll.) Deretter ble det - via PowerPoint - vist fram de store og viktigste sakene 
som døvesenteret har fått gjennomført fram til i dag. Skuespillet ble framført på 
Hotel Norge i forbindelse med jubileumsmiddag lørdag 14. mai 2005.

Datakurs:

8.-9. oktober var det datakurs (Photoshop) i kjelleren med Bjørn Aa. Johnsen som 
kursleder. Deltakerne (8 personer) lærte å jobbe med bilder på datamaskin.

CI-likemannsseminar

11.-13. september arrangerte vi nasjonal likemannsseminar for CI-brukere på 
Sola ved Stavanger med 27 deltakere, ledet av Thorbjørn Johan Sander. I tillegg 
til informasjon om hva en likemann er, var det diskusjon om hvordan voksne 
med CI skal organisere seg.
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14. Annet
Under mottakelsen i døvesenteret 14. mai 2005, i forbindelse med Bergen Døve-
senters 125 års jubileum, gav vi - sammen med Norges Døveforbund og Horda-
land foreldrelag for hørselshemmede - honnør til NRK for tegnspråk-kanalen som 
har vært i bruk i fem år. Tonje Henriksen, leder i NRKs Tegnspråkkanal tok imot 
gaven som var tegnet av Gøsta Rougnø og rammet inn av Harry Ellingsen. 

I anledning jubileet ble det ordnet med både krus og vimpel med jubileumslogo, 
som ble delt ut til under jubileet og andre anledninger i løpet av året.

4 torsdager i 2005 var det middagsservering i døvesenteret i forkant av foredrag 
eller medlemsmøter. 

15 Underavdelingerene / tilsluttede grupper

Døvesenteret har mange underavdelinger der det jobbes godt. 

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap (BLL)

(stiftet 07.05.1992) har igjen hatt et aktivt år, og Nils Johan Bjørø har vært leder 
helt siden stiftelsen! På årsmøtet 8. februar 2005 ble følgende valgt:
Leder: Nils Johan Bjørø
Nestleder: Thorbjørn Johan Sander
Sekretær: Marta Sander
Kasserer: Åge Lauritzen
Styremedlem: Annlaug Koppen
Varamedlem: Anne Berg

Revisor: Helge Herland
Vararevisor: Erling Buanes

Valgkomite: Kristian Storedale
 Sverre Johansen
Varamedlem: Norvald Eikenes

Styret har bestått av Nils Johan Bjørø, leder, med Thorbjørn Johan Sander som 
pers. varaleder, Marta Sander, sekretær, Åge Lauritzen, kasserer, Annlaug Kop-
pen, styremedlem.

Laget har hatt møter hver måned, unntatt juli-august. Dette har vært kombinerte 
styre- og medlemsmøter.

Laget tok ansvaret for å pusse opp Jebsen-bystene. De er nå renset og boltet 
fast av fagfolk, og plassert i inngangen til 2. etasje. Dette arbeidet kostet rundt 
12.000 kroner, men vi fikk dekket utgiftene av Anna Jebsens Minnefond. Mellom 
bystene har vi satt opp tavle med opplysninger om Jebsen og husets historie. 
Mange spør om husets historie, så nå er dette på plass.

I forbindelse med BDS jubileum, ble det laget en utstilling med bilder og tekst 
på løsvegger i hallen, og vi arrangerte døvehistorisk vandring i byen. Videre 
hadde vi museet åpent med guider under jubileet. Laget hadde ansvaret for 
serveringen i BDS 1. mai.

På museet har vi gjort ferdig de to flotte modellene (døvelærerinne og døve-
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prest), ved at lærerinnen har fått pekestokk og begge har fått stativer ved siden 
av seg med opplysninger om lærernes og prestenes rolle i døvehistorien. (Disse 
stativene og pekestokken har Arne Nesse laget gratis etter vår instruks.) Rune 
Anda har laget oversikt over hvor døve bodde i Bergen på 1880-tallet. – Vi har 
fått flere mindre ting på museet, så det begynner å bli trangt der.

Besøk på museet er meget populært for mange som kommer i døvesenteret.

Lokallaget har fått litt kontorplass på NDHS-kontoret, og der har laget selv 
skaffet seg PC og printer. Formålet er spesielt å lage register over hva vi har av 
døvelitteratur og film/videoer/CD-er. Det er viktig for interesserte at vi får oversikt. 
Annlaug Koppen har begynt arbeidet med dette. Skjalg Iversen hjelper også til 
på kontoret.

Hos lagets styre er det et sterkt ønske at flere av de yngre NDHS-medlemmene 
skal komme på lagets åpne møter. Det er 42 medlemmer i Bergens-området.

Bergen Døves Seniorgruppe (DSG)

(Opprettet 12. april 1973)

På årsmøtet 1. februar 2005 ble følgende valgt:
Leder: Annlaug Koppen
Nestleder: Skjalg Iversen
Kasserer: Norvald Eikenes
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander
Styremedlemmer: Kristian Storedale
 Anne Berg
Varamedlem: Sverre Johansen
Revisor: Harry Stene
Valgkomite: Nils Johan Bjørø
 Reidar Einemo

På årsmøtet 2005 ble det vedtatt nye vedtekter for gruppen, og med nytt navn 
(før pensjonistgruppen). Dette fordi det skal være åpent også for yngre enn pen-
sjonister. Tidligere har gruppen ikke hatt noen vedtekter. Mønsteret er utarbeidet 
av seniorutvalget i NDF.

Gruppen har hatt senior-treff hver 14. dag utenom ferietiden, og frammøtet har 
vært jevnt bra. Det er arrangert en ”kultur-tur” til Herdla, julebord på Hotell Norge 
og årsavslutning med lunsj i kjellerstuen på nyttårsaftens formiddag.

På seniortreffene har det vært variert program, informasjon om hva som skjer i 
døvemiljøet, mange foredrag/kåserier, utlodninger nesten hver måned (fordi øko-
nomien har vært anstrengt), og vi har hatt besøk av både barn og studenter.

Middags-serveringen måtte dessverre slutte, så det nå er bare vafler/kaffe å få 
på seniortreffene. Styret vurderer en ny ordning, slik at det igjen kan bli varm 
mat å få.

To fra gruppen deltok på Nordisk pensjonisttreff i Trondheim (med litt økonomisk 
støtte fra BDS). 

Gruppen har fått mindre økonomisk støtte utenfra enn tidligere, og vi håper nå 
at BDS setter opp et tilskudd til gruppen på sitt budsjett for 2006 i samsvar med 
den oppfordringen som Norges Døveforbund har sendt ut til døveforeningene.
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Døves Kvinneklubb (DKK)

(Stiftet 13.10.1902) 

Berit Hafstad var både leder og kasserer. 

Vi har hatt 3 samlinger i 2005. Første var i mars der 6 personer kom. Berit 
laget rundstykker og kos, men var dessverre ikke tilstede. 103 årsdagen ble 
også markert med 7 personer tilstede. Kake for jubileet. Vi hadde en koselig 
kveld. 9. desember var det julekos, og gjett om nissemor ble overrasket da det 
kom 22 kvinnelige nisser. Kjempemoro med medtatt gave og nissene fikk hver 
sin gave. Håper det kan fortsette og at flere tar veien til døvesenteret på disse 
kveldene vi har i 2006. 

Døvblittgruppen (DBG)

(Stiftet 1983)
Leder: Harald Gåsland
Nestleder: Bjørn Ruste
Styremedlemmer: Hilde J. Hellestvedt
 Tor-Bjarne Westgård
 Marta Sander
Varamedlem: Eli Westgård (sekretær)
Valgkomite: Thorbjørn J Sander og Oskar Einen

Gruppa har hatt 8 møter og 4 styremøter i 2004.

28. januar: Bjørn Ruste hadde et flott foredrag om Bill Clinton. Han trakk fram 
mange positive sider om den tidligere Amerikanske presidenten.

1. april: Thorbjørn J. Sander hadde som tema: Bergen Døvesenter 125 år. Vi fikk 
mye god historie fra Døveforeningen gjennom årene.

29. april: Hans Jakob Sortland tema. Mobilbruk. Hans J.Sortland kom fra MO-
BILDATA. Han var en meget engasjert foredragsholder som på en grei måte 
formidlet sitt budskap.. Godt humør og var til stor hjelp for flere eldre som var 
usikker på mobilbruk.

Tur til Danmark 30.-mai- 04. juni 2005: Tor-Bjarne hadde lagt opp en meget fin 
tur for oss til Ålborg. Vi reiste med Fjord Norway til Hanstholm 30. mai og buss 
videre til Ålborg. Der hadde vi 3 overnattinger på hotell,der vi siste kvelden 
hadde festmiddag.

2.september: Hyggekveld med tema: Sommerminner. Flere fortalte om hyggelige 
sommeropplevelser. Oskar fortalte om slektstevne.

16.-18. september: Døvestevne i Sandane. Her deltok noen av våre medlemmer. 
En meget fint stevne som var tilrettelagt med skrivetolk.

30. september: Tema. ”Døveskolen og krigsårene”. Thorbjørn J. Sander fortalte 
meget levende om den tiden og egne erfaringer.

22.- 23. oktober: Møte for Døvblittkontakter i NDF og HLF i Oslo. Harald repre-
senterte Bergen Døvblittseksjon.

28. oktober: BINGO-KVELD. Eli hadde vært flittig ute og samlet mange flotte 
gevinster. Vi fikk også reiser som gevinster fra FJORD LINE og COOLOR LINE. 
Kvelden var trivelig og gav et pent overskudd.

05.- 06. november: Likemannskurs i Stavanger.Vår gruppe var representert med 
Harald og Thorbjørn.

11.- 13. nov: CI kurs i Stavanger. Thorbjørn og Harald var med fra vår gruppe.
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25.november: Tema: Rådgivingskontoret i Bergen På grunn av vannlekkasje og 
reparasjoner i Døvesenteret ble den planlagte juleavsluttningen slått sammen 
med møte 25. november. Tor-Bjarne og Marta samarbeidet om programmet. Det 
ble kjøpt inn snitter og kake. Fra Rådgivingskontoret kom Mari Ann Grønås og 
fortalte om deres tilbud og tjenester til vår gruppe. Det ble også tid til litt konkur-
ranser. En meget hyggelig kveld og fin avslutning på året for gruppa. Vi er ikke 
så mange i gruppa,men veldig hyggelig å kunne se noen nye i gruppa dette året. 
Håper dere vil trives sammen med oss.

Da håper vi også att 2006 vil bli et godt år for oss alle i Bergen Døvblittseksjon

Bergen Døves Idrettsklubb (DIK)

(Stiftet 29.10.1905) 

DIK feiret 100 års jubileum i 2005 med festmiddag på SAS Hotell på Bryggen 
lørdag 29. oktober. To ganger har vi hatt gratis bowling for barn. Det ble mange 
barn og foreldre som stilte opp. Vi har to gode badmington-jenter. I september 
arrangerte vi nasjonal døvemesterskap i utendørsfotball på Møhlenpris med 
mange herre- og damelag. Idrettsklubben har medlemmer som er aktive på ulike 
områder: Barneidrett, fotball, bowling, badminton og alpint. 

Styret har hatt god fremmøte på sine møter hver måned:
Leder:  Dag Hafstad 
Sekretær:  Cecile Gudmundsen 
Kasserer:  Egil A. Marthinussen 
1. styremdl:  ingen 
2. styredl.  Arvid Støyva
 

Bergen Døves Ungdomsklubb (DUK)
(Stiftet 25.10.1962) Klubben har siden stiftelsen for snart 45 år siden hatt døve 
ungdommer i alderen 18-30 (35) år som målgruppe. Etter å ha ligget "i dvale" i 
noen år har klubben såvidt begynt å røre på seg. Tirsdag 23. august ble følgende 
valgt til det nye styret i ungdomsklubben, som er det yngste styret i klubbens 
historie (disse er i alderen 13 til 20 år):
Leder:  Eivor Berg
Nestleder:  Lena Mei Kalvenes Anda
Sekretær:  Ingvild Sjong
Kasserer:  Lill-Beate Ulstein
Styremedlemmer:  Linda Bessert og Stine Mette Breivik

Aldersgruppe for klubben er fra 13 til 26 år. Klubben har hatt møte syv ganger, 
dvs. litt mer enn 1 gang pr måned, siden august 2005. 16.-18. august deltok hele 
styret på døvestevne i Sandane. På slutten av året har klubben laget hjemmeside 
(www.bduk.no) og hatt diskotek da de hadde besøk av tsjekkiske elever. Det 
siste var et ledd i prosjektet "Ung i Europa" i samarbeid mellom Bergen Døve-
senter og Slåtthaug vg. skole, med øknonomisk støtte av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. Ungdomsklubben skulle ha gjennomført kakesalg, men fikk 
ikke standplass på Lagunen. De skulle også hatt diskotek-kvelder, men det ble 
avlyst pga vannskaden.

Følgende klubber er ikke lenger i drift (de ble aldri formelt oppløst): 

Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves Motor-
klubb (stiftet 1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 
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Døves menighet, Kalfarveien Borettslag (omsorgsboliger) og Konows Sen-
ter er også det vi betegner som tilsluttede grupper. Vi setter pris på å ha gode 
naboer og synes vi i fellesskap har lagt grunnlag for et fortsatt godt samarbeid 
fremover. På fredager (i hele år) hadde vi felles lunsj i vestibylen på Konows 
senter. 2005 var også et jubileumsår for våre naboer: Bofellesskapet fylte 10 år, 
og Konows senter fylte 40 år.

Samarbeidsforum

Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig hatt to møter i samar-
beidsforum der vi evaluerer arbeidet som er gjort og trekker opp retningslinjer 
for året som ligger foran oss. Følgende har deltatt på møtet med inntil to repre-
sentanter hver: 

Døves Idrettsklubb, Døves Kvinneklubb, Seniorutvalget, Døvblittgruppen, Bergen 
lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap, Hordaland Døves Fylkeslag, Døvesen-
terets kulturstyre, Døves menighet, Konows Senter, Døvesenters eiendomsstyre, 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, Døves Ungdomsklubb, Døvesenteret, 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede

Vi har godt samarbeid med foreldrelaget, både på det politiske området og i 
forbindelser med aktiviteter for barn og unge, der juletrefester og karneval trakk 
mange barn. Foreldrelaget gjør fantastisk innsats, og likeså har foreldrelaget 
vært aktiv i skolesaker ved blant annet å kontakte politikere, statped, pressen 
o.a. Døvesenteret og foreldrelaget samarbeidet om "Politisk debatt" på Eikelund 
torsdag 25. august 2005, i forbindelse med Stortingsvalget.

Hunstad skole og Slåtthaug vg. skole

Vi har hatt god forbindelse med VKS-skolene. 17. februar 2005 hadde 10. klasse 
fra Hunstad skole ansvar for "Ungdomsparty" i kjellerlokalene, der ungdommer fra 
7. til 10. klasse hadde adgang (forbudt for voksne). Skolen deltok - parallellt med 
døvesenteret - i 17. mai prosesjon. Mange av dem gikk rett til døvesenteret etterpå 
og var med i leker o.a. Kulturkonsulent Gunn Kristin Selstad besøkte skolene og 
fortalte om døvesenteret o.a. Kontakt med skolene var nok en medvirkende årsak 
til at Døves Ungdomsklubb i august ble gjenopprettet. I september samarbeidet 
vi med Slåtthaug i forbindelse med prosjektet "Ung i Europa" og besøk av døve 
studenter fra Tsjekkia. (Døves Idrettsklubb har brukt gymnastikksalen både på 
Hunstad og på Slåtthaug til sine treningskvelder.)

Tolketjenesten / Hjelpemiddelsentralen i Hordaland

Vi har hatt to møter med tolketjenesten i 2005. Formålet er å utveksle erfaringer 
og synspunkter rundt tolkeoppdrag og samarbeidet. Begge parter har ett ønske: 
Å arbeide mot bedre service mellom tolketjenesten og brukerne. Vi har også 
hatt møter i Områdeutvalget v/Hjelpemiddelsentralen og i Kommunal Råd for 
funksjonshemmede (KRFF).

Høgskolen i Bergen (HiB)

Vi har god kontakt med de som har ansvaret for tegnspråk- og tolkelinjen ved 
Høgskolen i Bergen. Studentene tok initiativ til "Tegnspråk-kafé" i Bergen sentrum 
annenhver uke store deler av året, og disse samlingene ble kunngjort på i Bud-
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stikken, på hjemmeside og tekst-tv. Frammøtet har variert, men stort sett veldig 
tilfredsstillende. Iblant deltok noen av studentene i festlige sammenkomster som 
kulturstyret arrangerte, og likeså dukket de opp om torsdagene og ellers fulgte 
de med i foredrag. Nesten alle studentene hørte på Jan Kåre Breiviks foredrag 
i døvesenteret 23. september 2005: "Døves globale og translokale nettverk".

Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund 
og Bergen Hørselslag

Det har ikke vært mye direkte-kontakt med HLF Hordaland og Bergen Hørselslag 
i 2005 som vi hadde året før. Men vi treffes i forbindelse med ulike møter (f.eks. 
Områdeutvalg, KRFF). Trine Humblen Forsberg deltok for Hordaland HLF under 
jubileumsmiddag på Hotel Norge

16 Legater / Gaver

Bergen Døvesenters felleslegat

Legatet er godkjent som et privat legat, og styret for legatet er til enhver tid det 
valgte styret i døvesenteret. Kapitalen per 31. desember 2005 var kr.207.369,93.  
Det ble delt ut kr 1.800 derfra i 2005 til Seniorutvalget i forbindelse med julebord 
på Hotel Norge i desember.

Einar Eriksens legat

Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lungesyke og døve. Legatet 
bestyres av advokat og vår representant i styret er Toralf Ringsø. Det deles ut 
1/3 til hver av gruppene hvert år. Utdelingen gis til opplæring og kurs. Bergen 
Døvesenterfikk i vinter 2005 kr 5.000 til organisasjonskurs i oktober 2004. 

Konows legat

Autorisert revisor Kjell Zahl har revidert årsregnskapet for Konsul August Konows 
legat for døve for regnskapsåret 2005, som viser et årsresultat på kr 0,00. Regn-
skapet viser et langsiktig gjeld på kr 496.038,39. Det er penger som døvesenteret 
lånte av Konows legat da vi kjøpte huset i Welhavensgate i 1974.

Helse Vest

har tilkjent Bergen Døvesenter kr 10.000 for opplysningsvirksomhet.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond

Etter søknad har vi for 2004 mottatt kr 24.699 fra ovennevnte fond som ble brukt 
til ungdomsformål både i 2004 og 2005.

Riebers legat

I slutten av april 2005 mottok døvesenteret kr 200.000 fra Riebers legat, etter 
søknad fra mai 2004. Det var den gang søkt om tilskudd til brannforebyggende 
tiltak på feriehjemmet Risperlen. I mellomtiden ble det vedtatt å selge feriehjem-
met. På vår forespørsel svarte Riebers legat at det var ok å overføre midlene til 
døvesenteret, især til arbeidet med å utbedre terrassen.
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Tom Wilhelmsens stiftelse

Etter søknad fikk vi kr 25.000 i støtte i forbindelse med skuespill ved Døves 
kulturdager i Tønsberg oktober 2005. Pga sykdom ble vår deltakelse avlyst, og 
pengene overføres i forbindelse med kulturdagene i Ålesund 2006.

Helse & Rehabilitering

Vi søkte om prosjektmidler til ungdomsarbeid med fokus på tegnspråkinfo på 
internett. Søknaden ble ikke innvilget.

Jubileum

I forbindelse med 125 års jubileum mottok døvesenteret mange gaver. Gave-
oversikten sto i Budstikken juni 2005, og finnes på www.bgds.no

17 ”Budstikken”
Foreningens medlemsblad ”Budstikken” kom ut med 10 nummer i 2005. 

Daglig leder har vært bladets redaktør. Det har vært mye jubileumsstoff i bladet 
i 2005, bl.a. med mange fargebilder fra jubileumsarrangementer. Budstikken 
sendes ut til alle medlemmer + noen abonnenter, samt til døveforeninger i landet 
+ andre forbindelser. I tillegg kunne Budstikken lastes ned gratis (PDF-fil) over 
internett.

  

18 Hjemmeside
Daglig leder har stått for redigering av stoff til døvesenterets hjemmeside: 
www.bgds.no

Hjemmesiden har vært godt besøkt, etter vår målestokk. Fra ca 70-80 besøk på 
hverdager og 20-25 besøk om helgene i 2003, ble det etter hvert ca 150 besøk 
på hverdager og ca 80-90 besøk om helgene både i 2004 og i 2005. Rekord-
besøket fant sted 26. september 2005, da det var registrert hele 583 besøk på 
hjemmesiden i forbindelse med nyhet om vannlekkasjen.

19 Norges Døveforbund 

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund. Vi har fått økonomisk støtte 
fra forbundet til kurs, foredrag og forskjellige andre tiltak. 

Våre medlemmer er med i forbundsstyret; Gunnar Hansen som styremedlem, 
Kjetil Høgestøl er 1. varamedlem og Gunn Kristin Selstad 2. varamedlem.  

Erling Jacobsen er medlem av forbundets lovkomite. Toralf Ringsø er medlem av 
forbundets hedersmedaljekomite. Likeså er han forbundets bilagsrevisor. Rune 
Anda er medlem av NDFs utvalg for utvikling. Toralf Ringsø representerte NDF 
i forbindelse med Signos prosjekt i Palestina også i 2005.

Som vanlig har samarbeidet med Norges Døveforbund vært veldig bra, og spe-
sielt mye kontakt var det i 2005 i forbindelse med landsmøtet i mai.
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20 Komiteer / utvalg
Samarbeidsforum:
Toralf Ringsø og Rune Anda

Basarkomiteen
 Harry Ellingsen, Thora Gåsland, Kjetil Høgestøl og Gunn Kristin Selstad

Brukerutvalg Byarkivet:
 Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda

Kommunalt råd for funksjonshemmede:
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg:
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

Representant i Konows senterets styre (årstall = første gang):
  Gunn Kristin Selstad 2002 01.07.05-30.06.07
  Klement Våge  2004 01.05.04-30.06.06
Vara: 1. Erling Jacobsen 2005 01.07.05-30.06.06
  2. Sunniva L. Vik 2003 01.07.05-30.06.07

21 Representasjon 
Innvielse av Eikelund kurs- og konferansesenter 15. mars 2005:
 Rune Anda

Generalforsamling Designtrykkeriet 11. april 2005:
 Kjetil Høgestøl

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005:
 Klement A. Våge, Toralf Ringsø og Erling Jacobsen

Kongens fortjenstmedalje i sølv
ble overrakt senterleder Annelise Olsen 15. august 2005. Daglig leder Rune 
Anda var tilstede.

Daglig leder seminar 2.-3. september 2005
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad deltok på møtet i Oslo.

Offisiell åpning av Rådgivningskontoret 6. september 2005:
 Toralf Ringsø 
 (Rune Anda deltok som representant for Kommunal råd for funksjonshemmede)

Døvestevne i Sandane 16.-18. september 2005:
 Gunn Kristin Selstad og Kjetil Høgestøl

Deputasjon 26. oktober 2005
 Gunn Kristin Selstad var på deputasjon hos avdeling for Helse og omsorg 
 i Bergen kommune 

Døves Idrettsklubbs 100 års jubileum 29. oktober 2005:
 Klement A. Våge

NDFs prosjektseminar 18.-20. november 2005:
 Gunn Kristin Selstad

Seminar om døve barn med CI, på Eikelund 14. desember 2005:
 Sigrun Ekerhovd

Norges Døveforbunds "Møteplass" 15.-16. desember 2005:
 Gunn Kristin Selstad og Sigrun Ekerhovd
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22 Bergen Kommune
Også i 2005 har vi hatt god kontakt med byens politikere. Vi føler at vi ”kjen-
ner” både den politiske ledelsen og noen i administrasjonen, og vi opplever at 
de forstår den spesielle rollen som Bergen Døvesenter har i kommunen. Kom-
muneøkonomien var kritisk med store underskudd i 2002 og 2003. Derfor har 
det vært viktigst for oss å opprettholde dagens bevilgninger, selv om vi under 
tidligere møter snakket om en økonomisk opptrappingsplan, altså at tilskuddene 
skulle økes år etter år til målet er nådd. Bergen Kommune har i flere år vært 
vår største bidragsyter. Vi håper at kommunens økonomi nå gir rom for utvidet 
støtte til døvesenterets arbeid.

23 Hordaland fylkeskommune
I 2005 fikk Døvesenteret hyggelig støtte fra fylkeskommunen, på kr 25.000 til 
aktiviteter for ungdommer + kr 3.000 til kulturarrangementer.

 
24 Brukerrådet ved VKS

Brukerråd er en modell for å gi brukerne innflytelse ved kompetansesentrene. 
Fra høsten 2004 ble det valgt et nytt brukerråd for perioden 2004-2007. Bergen 
Døvesenter oppnevnte Rune Anda som representant i brukerrådet ved Vest-
landet kompetansesenter (VKS). Kjetil  Høgestøl er hans vararepresentant. Fra 
Norges Døveforbund er Hedvig Sinnes representert med Hanne Kvitvær som 
varamedlem. Rådet har hatt mange saker på sine møter. I brukerrådet deltar 
representanter også fra Hørselshemmedes Landsforbund, Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede, FAU, Korttid/Foreldreopplæringen og Cochlea-gruppen  
samt brukerkontakt-sekretær (John-Sverre Fauske) og senterleder (Annelise 
Olsen).  

1. august 2005 ble Bjørkåsen videregående skole avviklet og skoledriften ble 
overtatt av Hordaland fylkeskommune (Slåtthaug videregående skole).

15. august 2005 fikk senterleder Annelise Olsen Kongens fortjenstmedalje i 
sølv.

25 Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen
Rådgivningskontoret ble åpnet 1. september 2005 med Mary Ann Grønås som 
daglig leder. (Norunn Kalvenes ble ansatt som konsulent fra 01.01.06). Kontoret 
holder til i sentrum, nærmere bestemt i Teatergaten 41, med Bergen Kino og 
svømmehallen som nærmeste naboer.

26 Økonomi, visjon og konklusjon
Tiden er nå moden for å "se inn i framtiden". Både Norges Døveforbund og noen 
andre døveforeninger, også vi, har satt temaet "Døveforeningen i fremtiden" på 
sakskartet. 

Hverdagen i dag er ikke den samme som for bare noen få år siden. Med et 
samfunn i forandring fører det også til et døvesamfunn i forandring. 
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Hvilke følger får det for oss? For døvesenteret? For den enkeltes hverdag? Skal 
døveorganisasjonen fortsette som den har gjort i alle år? Skal døveorganisasjo-
nen endre kurs? I så fall, hvor skal veien gå? 

Vi ser frem til videre diskusjon over temaet som vil oppta oss også i 2006. 

2005 har vært et spesielt år, med mange aktiviteter i forbindelse med jubileet i 
mai.  Landsmøtet, som vi sto ansvarlig for, ble for første gang i døveforbundets 87 
årige historie, gjennomført i utlandet (ombord i Englandsbåten og i Newcastle). I 
overskriften i lederspalten i Døves Tidsskrift etter landsmøtet sto det: "Landsmøte 
til toppkarakter". Likeså fikk døvesenteret ros fra Norges Døveforbund for godt 
gjennomført landsmøte med et originalt opplegg.

Frivillige har stilt opp i alle sammenhenger og det har fungert veldig fint. Høsten 
var preget av betydelig mindre aktivitet i huset, på grunn av vannskaden. 

Når det gjelder døvesenterets økonomi, er vi nødt til å kutte ned på enkelte utgifts-
poster. Det ser ut til at de største kuttene blir gjort på reparasjon og vedlikehold. 
Her skal man fortsette arbeidet med å søke om midler til drift og vedlikehold av 
huset, som vi også kaller "kulturhus for døve", en møteplass for tegnspråkbrukere. 
Alle har tilgang til huset, enten man er medlem eller ikke. 

Kontoret skal inntil videre kun være bemannet med en person. Det er også 
nødvendig å ha diskusjon med vår hovedbidragsyter, Bergen kommune, om of-
fentlig tilskudd de neste årene. Vi mener at løsningen på økonomien ligger i et 
større årlig kommunalt tilskudd.

Blant det positive som skjedde i 2005, var at Døves Ungdomsklubb er kommet 
tilbake med kreative og engasjerte ungdommer. Vi ser frem til fortsettelsen!

Bergen, 14. februar 2006
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OBS:
Arkene med noter til regnskapet kan man få på kontoret, og ellers på årsmøtet.
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Vedtekter for
BERGEN DØVESENTER
(tidligere Bergen Døveforening)
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918
Bergen Døvesenter er en fortsettelse av Bergen Døveforening, 
opprettet 30. mai 1880. Navneendringen til Bergen Døvesenter 
ble vedtatt på årsmøtet 2002.
Bergen Døvesenter eier og administrerer eiendommene Kal-
farveien 79 i Bergen og feriehjemmet ”Risperlen” i Lindås.

§ 1. Formål 
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å kjempe 
for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øvrige 
som bor i Bergens-regionen. – Som døve regnes også sterkt 
tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig alder.
Virksomheten i senteret er i hovedsak basert på tegnspråk og 
tegn-støttet kommunikasjon.

§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med 
myndighetene når noe bør rettes på eller døves rettigheter er 
truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og 
deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang til å komme 
sammen for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir 
tilrettelagt for tilpassede kulturelle aktiviteter.
Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper for 
spesielle oppgaver/tiltak.

§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDS og 
på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i orga-
nisasjonen. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til representa-
sjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt. Medlemskap gir 
dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved arrangementer 
i senterets regi.

§ 4. Æresmedlemskap
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra sty-
ret, utnevne æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og 
oppofrende innsats for foreningen og til beste for de døve og 
sterkt tunghørte i foreningens distrikt, eller i spesielle tilfelle 
på landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men 
har stemmerett. Som tegn på utnevnelsen tildeles æresmed-
lemmene diplom.

§ 5. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet. Ny-
innmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den dato 
kontingenten er mottatt. Ellers skal kontingenten betales innen 
15. mai hvert år. De som da ikke har betalt, blir strøket, og må 
for å bli medlem igjen betale den skyldige kontingenten med 
tillegg av et gebyr, fastsatt av årsmøtet.
Utmeldinger skal skje skriftlig.

§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er senterets høyeste myndighet og holdes hvert år 
innen utgangen av mars. Det innkalles med to måneders varsel 
og er vedtaksdyktig uansett frammøte når det er innkalt i sam-

svar med vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent fra 
foregående år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjøres 
med alminnelig flertall, bortsett fra vedtekts-endringer og 
oppløsning. Ledervalget krever absolutt flertall. Hvis det ved 
valg er flere kandidater, skal valget være skriftlig.
Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder, varaleder og to referenter.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen 
med årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker 
i forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende 
tre uker i forveien.
7. Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
8. Budsjettforslag, veiledende for styret.
9. Valg, som ledes av valgkomiteen:
a) Styreleder, for ett år.
b) Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at det 
årlig er bare to på valg. Hvis styreleder velges blant dem som 
har ett år igjen i styret, velges tre styremedlemmer dette året, 
hvorav en for bare ett år.
c) To varamedlemmer, for ett år.
d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor.
e) Lovkomité på tre medlemmer.
f) Representanter til landsmøte og lignende.
g) Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller 
når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det 
innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de saker 
som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtekts-
endringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.

§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å 
orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlemmenes 
syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter o.a. Disse 
møtene innkalles med to ukers varsel.

§ 9. Styret
Døvesenterets styre består av de på årsmøtet valgte 
fem medlemmer og to varamedlemmer. Alle, også varamed-
lemmene, har møteplikt. Daglig leder fungerer som styrets 
sekretær, uten stemmerett.
Styret konstituerer seg seneste to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag 
fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger styret 
medlemmer til eiendomsstyret og kulturstyret. Styret opp-
nevner videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 6 
ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styre-
/varamedlemmene er til stede, etter normal innkalling. Alle 
vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet 
avgjør lederens stemme.
Senterstyret har det overordnede økonomiske ansvaret for 
driften av senteret og feriehjemmet, og for at bygningene er 
i god stand, likeså for at senteret kan tilby et rikt og variert 
kulturtilbud for de døve i bergensregionen.

Slik er vedtektene for Bergen Døvesenter i dag
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Styret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Nyansettelser 
foretas etter innstilling fra daglig leder.

§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDS ved 
arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for at senteret 
ledes i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak. Lederen 
skal jevnlig gå gjennom senterets arbeidsprogram og sammen 
med daglig leder og styre foreta prioriteringer og planlegge 
framdrift. Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder 
fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.

§ 11. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en eiendomsleder og 
en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal så snarest 
komme med forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med BDS-eiendom-
mene, og komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser 
etc. Slike forslag og planer skal legges fram for BDS-styret før 
de kan gjennomføres. – Det kan opprettes styre for feriehjem-
met underlagt eiendomsstyret.
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivitetene 
i BDS. De kan opprette egne avdelinger for for eksempel 
drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for BDS-styret til 
godkjennelse.

§ 12. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og 
forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDS innen-
for den rammen styret fastsetter. Daglig leder har ledelsen 
av kontoret og er de øvrige ansattes overordnede. Som sådan 
skal han/hun også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage 
innstilling til senterstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til 
styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i rett 
tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider 
årsmelding og sørger for at denne sammen med revidert 
regnskap og innkomne forslag blir sendt medlemmene i rett 
tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges 
fram til behandling og godkjennelse i styret før det foreleg-
ges årsmøtet.

§ 13. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at senterets regnskaper 
blir ført på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjen-
nomført i rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal 
kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på den måten 
gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene til 
årsmøtet.

§ 14. Samarbeidsforum
BDS har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles til møte 
minst to ganger i året. I tillegg til representaner for senterstyret 
og daglig leder, består forumet av underavdelinger/grupper 
under BDS og samarbeidspartnere på området, vanligvis med 
to representanter fra hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, in-

formere hverandre om planer, utveksle synspunkter og sette 
opp halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaksmyndighet, men har en viktig 
funksjon for samarbeidet innen BDS og dets samarbeids-
partnere.

§ 15. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. 
Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte protokol-
ler. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen fem år over-
føres til betryggende oppbevaring på dertil bestemt sted.

§ 16. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende senter for alle døve/sterkt 
tunghørte og deres nettverk i Bergens-regionen, og er derfor 
åpen for at ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt 
innenfor senterets virkeområde.
BDS vil derfor bidra til et godt utvalg av aktiviteter og tilbud, 
enten det gjelder grupper med eget styre og kontingent, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, pensjonistgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grupper 
som f. eks. dramagruppe, folkedansgruppe, babytreff og 
liknende, så ønsker styret at alt dette skal kunne fungere i 
samspill med og innenfor BDS.

§ 17. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDS kan bare vedtas av ordinært 
årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de frammøtte. For-
slag må være senterlederen i hende senest 6 uker før årsmø-
tet. For å kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med 
senterets formål.

§ 18. Oppløsning
Oppløsning av BDS kan bare vedtas på ordinært årsmøte og 
med minst 4/5 av senterets stemme-berettigede medlemmer. 
Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det gjentas på ekstra-
ordinært årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal senterets verdier overføres til Nor-
ges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 10 år blir 
gjenopprettet en interesseforening i Bergen med omtrent til-
svarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til 
denne. Hvis ikke, vil midlene kunne disponeres av forbundet, 
men fortrinnsvis til fordel for døve i Bergens-regionen (jfr. 
formålsparagrafen).

Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døvesenter 
15. mars 2003 og avløser tidligere lov for Bergen Døveforening 
og de midlertidige vedtektene for Bergen Døvesenter.
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Vedtekter for
BERGEN DØVEFORENING
Stiftet 30. mai 1880
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918
 
                                                           
§ 1. Formål     
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å kjempe 
for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de hørende 
som bor i Bergensregionen. – Som døve regnes også sterkt 
tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig alder. 
 
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte følge nøye 
med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med 
myndighetene og andre ansvarlige når noe bør rettes på eller 
døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og 
deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang til å komme 
sammen for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir 
tilrettelagt for tilpassede kulturelle aktiviteter.
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen 
Kalfarveien 79 i Bergen som sitt aktivitetssenter, og som går 
under navnet Bergen Døvesenter.
Etter behov skal foreningen opprette egne avdelinger/utvalg 
for spesielle oppgaver/tiltak.
 
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDF og på 
den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i organisa-
sjonen både lokalt og på landsplan. Medlemskap i foreningen 
medfører automatisk medlemskap også i Norges Døveforbund 
og at man får forbundets tidsskrift. Bare medlemmer kan vel-
ges til tillitsverv og til representasjons-oppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i form 
av rabatter ved en del arrangementer.
Utmeldinger skal skje skriftlig til foreningen.
 
§ 4. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet og NDFs 
landsmøte. Nyinnmeldte medlemmers medlemskap gjelder 
fra den dato kontingenten er betalt. De som ikke har betalt 
etter purring, blir strøket, og må for å bli medlem igjen betale 
den skyldige kontingenten med tillegg av et gebyr, fastsatt 
av årsmøtet.
 
§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert 
år innen utgangen av mars. Det innkalles med to måneders 
varsel og er vedtaksdyktig uansett frammøte når det er innkalt i 
samsvar med vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent 
fra foregående år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjø-
res med alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og 
oppløsning. Hvis det ved valg er flere kandidater, skal valget 
være skriftlig.
Årsmøtet behandler:
Valg av møteleder, varaleder og to referenter.
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet.
Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen 

med årsmeldingen.
Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker i 
forveien.
Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende 
tre uker i forveien.
Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
Valg, som ledes av valgkomiteen:
a)      Styreleder, for ett år.
b)      Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at 
det årlig er bare to på valg. Hvis styreleder velges blant dem 
som har ett år igjen i styret, velges tre styremedlemmer dette 
året, hvorav en for bare ett år.
c)      To varamedlemmer, for ett år.
d)      Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor.
e)      Lovkomité på tre medlemmer.
f)       Representanter til landsmøte og lignende.
g)      Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.
 
§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller 
når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det 
innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de saker 
som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtektsend-
ringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.
 
§ 7. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å 
orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlemmenes 
syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter o.a. Disse 
møtene innkalles med to ukers varsel.
 
§ 8. Styret
Foreningens styre består av de på årsmøtet valgte fem medlem-
mer og to varamedlemmer. Døve skal være i flertall i styret. 
Alle, også varamedlemmene, har møteplikt. Daglig leder 
fungerer som styrets sekretær, uten stemmerett.
Styret konstituerer seg senest to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag 
fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger styret 
medlemmer av eiendomsstyret og kulturstyret. Styret opp-
nevner videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 6 
ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styre-
/varamedlemmene er til stede, etter normal innkalling. Alle 
vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall.
Foreningsstyret har sammen med eiendomsstyret ansvaret for 
driften av døvesenteret, og sammen med kulturstyret for et rikt 
og variert  kulturtilbud for de døve i Bergensregionen.
Foreningsstyret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Ny-
ansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.
 
§ 9. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDF ved 
arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for at foren-
ingen og senteret ledes i samsvar med vedtekter og vedtak. Le-
deren skal jevnlig gå gjennom arbeidsprogrammet og sammen 
med daglig leder og styre foreta prioriteringer og planlegge 
framdrift. Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder 

Dette er vedtekts-forslag i sin helhet fra Th J Sander
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fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.
 
§ 10. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en eiendomsleder og 
en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal så snarest 
komme med forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
I tilfelle ingen i styret er villig til å påta seg vervet som eien-
domsleder eller kulturleder, kan disse velges utenfor styret. 
De innkalles da til styremøter som skal behandle saker under 
deres ansvarsområde.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med senteret, og 
komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser etc. Slike 
forslag og planer skal legges fram for BDF-styret før de kan 
gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kulturaktivitetene 
i BDF. De kan opprette egne underavdelinger for eksempel 
for drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for BDF-styret 
til godkjennelse.
 
§ 11. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og 
forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDF. Daglig 
leder har ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes over-
ordnede. Som sådan skal han/hun også ved alle nyansettelser 
ha ansvaret for å lage innstilling til foreningsstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til 
styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i rett 
tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider 
årsmelding og sørger for at denne sammen med revidert 
regnskap og innkomne forslag blir sendt medlemmene i rett 
tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges 
fram til behandling og godkjennelse i styret før det foreleg-
ges årsmøtet.
 
 
§ 12. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at regnskapene blir ført 
på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjennomført i 
rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal 
kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på den måten 
gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene til 
årsmøtet.
 
§ 13. Samarbeidsforum
BDF har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles til møte 
minst to ganger i året. I tillegg til representanter for forenings-
styret og daglig leder, består forumet av underavdelinger/
grupper under BDF og samarbeidspartnere på området, 
vanligvis med to representanter fra hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, in-
formere hverandre om planer, utveksle synspunkter og sette 
opp halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaksmyndighet, men har en viktig 
funksjon for samarbeidet innen BDF og dets samarbeids-
partnere.
 
§ 14. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. 
Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte protokol-

ler. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen fem år over-
føres til betryggende oppbevaring på dertil bestemt sted.
 
§ 15. Utvalg og undergrupper
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve og deres 
nettverk i Bergens-regionen, og skal derfor arbeide for at de 
ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt på beste måte 
innenfor foreningens ramme.
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, seniorgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grupper 
som ønsker å drive med f. eks. drama, folkedans eller annet.
 
§ 16. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDF kan bare vedtas av ordinært 
årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de frammøtte. For-
slag må være styrelederen i hende senest 6 uker før årsmøtet. 
For å kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med for-
eningens formål.
 
§ 17. Oppløsning
Oppløsning av døveforeningen kan bare vedtas på ordinært 
årsmøte og med minst 4/5 av de stemmeberettigede medlem-
mer. Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det gjentas på 
ekstraordinært årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal foreningens verdier overføres til 
Norges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 10 år 
blir gjenopprettet en interesseforening i Bergen med omtrent 
tilsvarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til 
denne. Hvis ikke, vil midlene kunne disponeres av forbundet, 
men fortrinnsvis til fordel for døve i Bergens-regionen.
 
Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døve-
senter mars 2006 og avløser tidligere vedtekter for Bergen 
Døvesenter.
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Lovkomiteen har behandlet innkommet forslag fra 
Thorbjørn Johan Sander til nye vedtekter, der han 
foreslår bl.a å gå tilbake til navnet Bergen Døveforening 
som navn på organisasjonen, mens navnet Bergen 
Døvesenter beholdes som navn på eiendommen/huset.

Forslagsstilleren var selv med i OU som i sin 
tid fikk gjennomført endringen, men han mener 
nå at denne ordningen ikke er naturlig. Senter er 
et hus/sted/lokale (som kjøpesenter, legesenter 
osv.), men døveorganisasjonen består ikke av hus. 
Døveorganisasjonen består av foreninger/lag, på 
samme måte som for eksempel fagorganisasjonen 
består av fag-foreninger. Det er foreninger/lag som 
driver politikk osv. Det systemet blir aldri gammel-
dags.
 Flere har til forslagsstilleren bemerket at de 
føler som om de har mistet døveforeningen og 
isteden har fått en forretning. Vi bør få et skille 
mellom det forretningsmessige (senteret) og det 
organisasjonsmessige (foreningen). Det må være Bergen 
Døveforening som skal være vårt interessepolitiske 
organ, mens Bergen Døvesenter blir stedet hvor vi 
prøver å samle mange ulike aktiviteter som også ligger 
utenfor Bergen Døveforenings arbeidsområde.
 Bergen Døveforening (vi) må stå som eier av 
Bergen Døvesenter (som er vårt). - I dag står Bergen 
Døvesenter som eier av Bergen Døvesenter, altså kan 
vi si: Huset eier huset. - Hvis vi selger huset, så har 
vi verken senter eller forening. En døveforening må 
kunne eksistere uavhengig av hus/senter. 
 Det kan være et mål å få Bergen kommune som 
medeier i Bergen Døvesenter. Det gjør det enda klarere 
at vi må ha et skille mellom forening og senter. 

I dag begynner vår lov slik:

Vedtekter for
BERGEN DØVESENTER

(tidligere Bergen Døveforening)
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918

     
Bergen Døvesenter er en fortsettelse av Bergen 
Døveforening, opprettet 30. mai 1880. Navneendringen 
til Bergen Døvesenter ble vedtatt på årsmøtet 2002.
Bergen Døvesenter eier og administrerer eien-
dommene Kalfarveien 79 i Bergen og feriehjemmet 
”Risperlen” i Lindås.

Forslag:
Vedtekter for

BERGEN DØVEFORENING
Stiftet 30. mai 1880

Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918

(Obs. Mer er ikke nødvendig i denne innledningen. Legg merke til 
at ”vi” fremdeles eier feriehjemmet i dagens vedtekter!)

I dag:
§ 1. Formål 
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å 
kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd 
med de øvrige som bor i Bergensregionen. – Som døve 
regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet 
hørselen i forskjellig alder. 

Forslag:
§ 1. Formål 
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å 
kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd 
med de hørende som bor i Bergensregionen. – Som 
døve regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet 
hørselen i forskjellig alder. 
 (Obs. Endringen består bare i at Bergen Døvesenter 
(BDS) er blitt til Bergen Døveforening (BDF).)

I dag:
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig 
følge nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta 
kontakt med myndighetene når noe bør rettes på eller 
døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri 
adgang til å komme sammen for å drøfte saker av felles 
interesse, og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede 
kulturelle aktiviteter.
Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper 
for spesielle oppgaver/tiltak.

Forslag:
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig 
følge nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta 
kontakt med myndighetene og andre ansvarlige når 
noe bør rettes på eller døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri 
adgang til å komme sammen for å drøfte saker av felles 
interesse, og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede 
kulturelle aktiviteter.
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen 
Kalfarveien 79 i Bergen som sitt aktivitetssenter, og 
som går under navnet Bergen Døvesenter.

Vedtekts-forslag om endring fra Bergen Døvesenter 
til Bergen Døveforening med kommentarer
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Etter behov skal foreningen opprette egne avdelinger/
utvalg for spesielle oppgaver/tiltak.
 (Obs. Her er tilføyd ”og andre ansvarlige” i første 
avsnitt. Nest siste avsnitt er nytt.)

I dag:
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDS 
og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse 
i organisasjonen. Bare medlemmer kan velges til 
tillitsverv og til representasjonsoppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i 
form av rabatter ved arrangementer i senterets regi.

Forslag:
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDF 
og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse 
i organisasjonen både lokalt og på landsplan. 
Medlemskap i foreningen medfører automatisk 
medlemskap også i Norges Døveforbund og at man får 
forbundets tidsskrift. Bare medlemmer kan velges til 
tillitsverv og til representasjonsoppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i 
form av rabatter ved en del arrangementer.
Utmeldinger skal skje skriftlig til foreningen.
 (Obs. Her er det i kursiv tatt hensyn til den nye 
ordningen med NDF, og senteret er endret til 
foreningen. Tilføyelse om utmeldinger.)

I dag:
§ 4. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet. 
Nyinnmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den 
dato kontingenten er mottatt. Ellers skal kontingenten 
betales innen 15. mai hvert år. De som da ikke har 
betalt, blir strøket, og må for å bli medlem igjen betale 
den skyldige kontingenten med tillegg av et gebyr, 
fastsatt av årsmøtet.

Forslag:
§ 4. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet 
og NDFs landsmøte. Nyinnmeldte medlemmers 
medlemskap gjelder fra den dato kontingenten er betalt. 
De som ikke har betalt, etter purring, blir strøket, og må 
for å bli medlem igjen betale den skyldige kontingenten 
med tillegg av et gebyr, fastsatt av årsmøtet.
 (Obs. Her er tilføyd ”og NDFs landsmøte”, fordi 
NDF nå har mer innflytelse enn før på fastsettelse av 
kontingenten. Fristen er strøket, for det er nå NDF 
som setter frist og ordner purring. Men vi kan fastsette 
straffegebyret.)

Forslag:
§ 5. Årsmøtet
Ordet senteret endres til foreningen. Altså: Årsmøtet er 
foreningens høyeste myndighet… Ellers alt som før.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ingen endringer.

§ 7. Medlemsmøter
Ingen endringer.

§ 8. Styret
Ingen endringer i de to første avsnittene, men i tredje 
avsnitt har styret fremdeles ansvaret for feriehjemmet.)

I dag:
Senterstyret har det overordnede økonomiske ansvaret 
for driften av senteret og feriehjemmet, og for at 
bygningene er i god stand, likeså for at senteret kan 
tilby et rikt og variert kulturtilbud for de døve i 
Bergensregionen.
Styret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. 
Nyansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.

Forslag:
Foreningsstyret har sammen med eiendomsstyret 
ansvaret for driften av døvesenteret, og sammen med 
kulturstyret for et rikt og variert  kulturtilbud for de 
døve i Bergensregionen.
Foreningsstyret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. 
Nyansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.
 (Obs. Det er overflødig med det høytidelige 
”overordnede økonomiske ansvaret”. Og oppgavene 
for eiendoms- og kulturstyre står i § 10.)

I dag:
§ 9. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere 
BDS ved arrangementer. Han/hun har et overordnet 
ansvar for at senteret ledes i samsvar med gjeldende 
vedtekter og vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom 
senterets arbeidsprogram og sammen med daglig leder 
og styre foreta prioriteringer og planlegge framdrift. 
Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig 
leder fungerer i samsvar med sin instruks.

Forslag:
§ 9. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere 
BDF ved arrangementer. Han/hun har et overordnet 
ansvar for at foreningen og senteret ledes i samsvar 
med vedtekter og vedtak. Lederen skal jevnlig gå 
gjennom arbeidsprogrammet og sammen med daglig 
leder og styre foreta prioriteringer og planlegge fram-
drift. Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig 
leder fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes 
oppgaver.
 (Obs. Endringene her gjelder egentlig bare 
navneendringen, det som står i kursiv.)

§ 10. Eiendoms- og kulturstyre
I denne § har fremdeles eiendomsstyret ansvaret for 
feriehjemmet, så det må vi vel endre nå på etterskudd.



30 31

Årsmelding 2005 for Bergen Døvesenter Årsmelding 2005 for Bergen Døvesenter

Fordi det kan bli store problemer med, eller umulig, 
å få valgt eiendoms- og kulturleder innen styret, bør 
vi åpne for en annen løsning, så her foreslås å utvide 
med et nytt avsnitt. Sammen med endringen fra BDS 
til BDF lyder da forslaget slik:

Forslag:
§ 10. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en 
eiendomsleder og en kulturleder blant styre-
medlemmene. Disse skal så snarest komme med 
forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
I tilfelle ingen i styret er villig til å påta seg vervet 
som eiendomsleder eller kulturleder, kan disse velges 
utenfor styret. De innkalles da til styremøter som skal 
behandle saker under deres ansvarsområde.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med senteret, 
og komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser 
etc. Slike forslag og planer skal legges fram for BDF-
styret før de kan gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre 
kultur-aktivitetene i BDF. De kan opprette egne 
underavdelinger for eksempel for drama, kurs 
o.a. Planer skal legges fram for BDF-styret til 
godkjennelse.

§ 11. Daglig leder
Bare navneendring, ellers som før.

§ 12. Regnskap og revisjon
Bare endring av ”senterets regnskaper” til regnskapene. 
(”Senterets regnskaper” kan oppfattes som bare husets 
regnskaper.)

§ 13. Samarbeidsforum
Bare navneendring, ellers som før.

§ 14. Protokoller
Ingen endringer.

I dag:
§ 15. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende senter for alle døve og 
deres nettverk i Bergensregionen, og er derfor åpen 
for at ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt 
innenfor senterets virkeområde.
BDS vil derfor bidra til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre 
og kontingent, som idrettsklubb, kvinneklubb, 
døvblittseksjon, pensjonistgruppe, ungdomsklubb, 
døvehistorielag, eller mer uformelle grupper som f. 
eks. dramagruppe, folkedansgruppe og babytreff, så 
ønsker styret at alt dette skal kunne fungere i samspill 
med og innenfor BDS.

Forslag:
§ 15. Utvalg og undergrupper
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve 
og deres nettverk i Bergensregionen, og skal derfor 
arbeide for at de ulike gruppers spesielle interesser blir 
ivaretatt på beste måte innenfor foreningens ramme.
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre, 
som idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, 
seniorgruppe, ungdomsklubb, døvehistorielag, eller 
mer uformelle grupper som ønsker å drive med f. eks. 
drama, folkedans eller annet.
 (Obs. Her kommer forskjellen mellom senter og 
forening klart fram. At vi skal ha et senter åpent 
for…. det står allerede i § 2. Bergen Døveforening 
skal ikke være bare et åpent senter, men et organ som 
skal arbeide for…., så forslaget her forteller om en 
mer aktiv linje. I tillegg til at vi skal arbeide, skal vi 
også stimulere til ulike aktiviteter. Pensjonistgruppe er 
endret til seniorgruppe. Babytreff er strøket.) 

§ 16. Vedtekts-endringer
Bare navneendring, ellers som før.

§ 17. Oppløsning
Bare navneendring, ellers som før.

Medlemsmøte torsdag 2. mars kl. 19.00

Vi går gjennom Thorbjørn Johan Sanders lovendringsforslag 

før saken taes opp på årsmøtet 11. mars 2006

Før det, kl. 18.45, vil Gunn Kristin og Rune orientere fra møtet vi hadde med tolketjenesten 
fredag 17. februar 2006
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Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag fra senterstyret (1):

Forslag til mandat for Hordaland Døves Fylkeslag
Hordaland Døves Fylkeslag ble opprettet i 1989 og er til-
sluttet Norges Døveforbund. Fylkeslaget har som formål 
å medvirke til og delta aktivt i arrangementer som favner 
døve i hele fylket. 

Døves Fylkeslag skal søke om tilskudd fra Hordaland 
fylkeskommune og andre til ulike tiltak for døve, blant an-
net kurs, seminar, utflukter, stevner og kulturaktiviteter. 

Senterstyret har styrefunksjon i Døves Fylkeslag.

Forslag fra senterstyret (2):

Kr 100.000 fra Medlemmenes Interessefond
Senterstyret foreslår at det taes ut kr 100.000 fra Medlem-
menes Interessefond for å balansere Bergen Døvesenters 
budsjett for 2006.

Senterstyrets forslag vedr. lovendringsforslag fra Th.J. Sander

Innledning: Styret ønsker å beholde innledningen til vedtekter, ettersom det fortsatt er kort tid siden vi endret 
navn, og teksten beskriver kort vår oppstart, tilknytning, og endringer de siste årene. 

Feriehjemmet: I utgangspunktet støtter styret alle endringer som følge av at feriehjemmet ikke er i senterets eie 
lenger. Vedtektene må tilpasses dette på de fleste punkter.

Navneendring: Senterstyret støtter ikke forslag om navneendring fra dagens Bergen Døvesenter tilbake til 
Bergen Døveforening. Senteret har brukt ressurser på å markedsføre siste navneendring. Ny endring skaper mer 
forvirring enn gavn. Med oppdeling i senter og forening vil vi være tilbake til der vi tidligere var med to ulike 
styrer som vi hadde frem til 2001/2002. 
Mange av endringsforslagene som er levert blir derfor unødvendige. Nedenfor er listet styrets meninger mht de 
andre endringsforslagene fra Sander.

§ lov Sanders 
forslag §

Styret mener Hva endres/endres ikke

1 1 Beholde Sander har ikke kommentert endring der siste avsnitt er strøket. Styret 
ønsker fortsatt å beholde dette avsnitt.

2 2 Beholde Ikke nødvendig endre pga vi vil beholde navn BGDS
3 3 Styret støtter endring Ny ordning med NDF krever tilpasning av paragrafen.
4 Beholde Sander har uten begrunnelse strøket hele paragrafen i sitt forslag.

Styret ønsker å beholde pkt om æresmedlemskap
5 4 Styret støtter endring Nye betalingsrutiner hos NDF krever tilpasninger i våre vedtekter
6 5 Beholde Flere pkt er tatt ut i Sanders forslag , Bla. Budsjettforslag. Paragrafen 

gir en god agenda for årsmøtet. Styret ønsker ikke endring
7 6 Beholde
8 7 Beholde
9 8 Beholde
10 9 Beholde
11 10 Beholde
12 11 Beholde
13 12 Beholde
14 13 Beholde
15 14 Beholde
16 15 Styret støtter endring Styret ønsker å endre navn, fra pensjonist til seniorgruppe
17 16 Beholde
18 17 Beholde
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Valget 2006
Valgkomiteens innstilling:

Styreleder velges for 1 år:
Valgkomiteens forslag: Klement Våge

2 styremedlemmer velges for 2 år
Valgkomiteens forslag: 

Egil Johansen og Sunniva Lyngtun

2 styremedlemmer velges for 1 år
Valgkomiteens forslag: Kjetil Høgestøl (valgt i fjor 

for to år) og Gunn Kristin Selstad

1. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Sigrun Ekerhovd

2. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Martin Skinnes

Revisor for 1 år:
Valgkomiteens forslag:

Statsautorisert revisor Kjell Zahl

Bilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag:   Hans Erik Tofte

Varabilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag:   Arvid Støyva

Lovkomite for 1 år:
Valgkomiteens forslag:  Thorbjørn J. Sander, Gunnar 

Hansen og Arne Nesse

Interessert i en vevstol?
Er det noen som er interessert i å kjøpe en brukt vev-stol 
("Kontra vevstol"? Døvesenteret kjøpte den for mange år 
siden, kanskje en gang i 1980-tallet. De har ikke vært bruk i 
kurs-sammenheng i døvesenteret på mange år.

Interesserte kan kontakte døvesenteret.

Karneval 
i døvesenteret 
Søndag 
5. mars 2006
kl. 15:00 - 17:00

V E L K O M M E N !
Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Det blir servert pølser/brus/kaker/kaffe.

Inngang gratis for barn og kr 50 for voksne.

Påmelding til (post@bgds.no) innen 1. mars.

Bestill tolk!
Er du en av dem som har gitt opp å bestille tolk, fordi du 
av erfaring "vet" at du ikke får tolk likevel? Da er du en av 
kanskje mange som er i samme situasjon. Men det er like-
vel viktig at du bestiller tolk. Kanskje du får tolk, kanskje 
ikke. Tolketjenesten noterer bestillingene, og de noterer også 
oppdrag som ikke blir dekket. Disse kan bidra til å fortelle 
de bevilgende myndigheter at her er det nødvendig å ansette 
flere tolker! Nettopp derfor er det best du prøver å bestille 
tolk, selv om du tror du ikke får tolk.

Torsdag 30. mars - Ungdoms-diskotek!
Døvesenteret har fått helt nytt stereoanlegg, og nå er det på 
tide å innvie det! Denne gangen blir det diskotek for unge fra 
13 år (ungdomsskolen) og til og med 17 år. 

Vi begynner kvelden med å spise taco! Det vil koste 40 kr for 
å komme inn, dette er ink. taco + en brus. Vi selger mere brus 
utover kvelden hvis du fremdeles er tørst. Kvelden begynner 
halv 7 og avsluttes halv 10. Altså: 30. mars kl 18.30 - 21.30, 
pris kr 40, alder 13-17. Linda og Eivor er ansvarlige, så det blir 
ingen “gamle gubber” som passer på denne kvelden ;)

Send påmelding til Eivor på SMS 40845459 eller  epost: 
eivor@bduk.no innen 25. mars! Vi sees :)

Toralf og Erling forlater senterstyret 
Valgkomiteen har satt opp forslag på kandidater til senterstyret 
2006-2007. Der ser man to nye kandidater: Egil Johansen og 
Martin Skinnes. De to som skal forlate senterstyret (de ønsker 
ikke gjenvalg) er: Toralf Ringsø og Erling Buanes. 

Middagsdatoer
Det blir middag (Vibeke serverer) i døvesenteret i forkant av 
temakvelder, følgende torsdager: 16. mars kl. 16.30  - 6. april 
kl. 16.30 - 27. april kl. 17.00  - 8. juni - 22. juni (sommerav-
slutning). Noter datoene!

Du kan bestille tolk via SMS
Som nevnt i desembernummeret kan du bestille 
tolk over mobiltelefon. Det du må gjøre er å skrive 
(dette er bare et eksempel): "Tolk Hordaland 
Jeg trenger tolk til legebesøk på Olsvik lege-
senter 6. mars kl. 10. Hilsen (ditt navn)" - og 
sende til nr. 26626. Husk "Tolk Hordaland" først!
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Det ser ut til at Døvesenteret 
også har hatt besøk av Kong 
Oscar II - i 1888!
Det er grunn til å tro at også Kong Oscar II var i 
huset i forbindelse med åpning av Vossebanen 
i 1888 og at han var Peter Jebsens gjest samt 
at listverket i Kongerommet og i museet ble satt 
opp i den anledningen. I tillegg var, som vi kjenner 
til, Kong Haakon VII i Bergen i forbindelse med 
åpning av Bergensbanen i 1909, og at han bodde 
i huset som vi overtok i 1985. 

"(...) For øvrig oversendes kopi av Gubberud: 
Vossebanen 1883-1983, Norsk Jernbaneklubb 
1983 der det på s. 70-71 framgår at Kong Oscar 
II besøkte Bergen i 1888. Det er rimelig å tro at 
han da var Peter Jebsens gjest og at listverket er 
satt opp i den anledning."

Tryggve Fett, museumsbestyrer
("Gamle Bergen museum")

Funnet i arkivpapirer, datert 02.08.1986.

Trim 
med Nils Johan

Annenhver tirsdag er det 
trim i storsalen sammen 
med Nils Johan Bjørø 
(bildet). Han har vært 
trimleder før, og idrettsle-
der i utallige år. (Vi hus-
ker at han har ført noen 
døve fram til verdensre-
korder for døve i friidrett!)

Følg med i terminlisten 
når han er i storsalen 
med trimprogrammet sitt. 
Vil du være med, er du 
velkommen! Trimkurset 
koster kr 200 pr. person 
for hele året.

Fritt valg av hjemmetjenester
Nå er det mulig å velge mellom flere forskjellige firma 
som gir hjemmehjelpstjenester (ikke hjemmesyke-
pleie).

Flere døve har spurt om det nå er mulig å få en fast 
person hver gang, og om det er samme pris uansett hvem 
de får tjenester fra. Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede har vært i kontakt med Bergen kommune og flere 
private hjemmehjelpsfirma angående dette.

Fra kommunen har vi fått vite at det er samme pris 
uansett hvem man får hjemmetjenester fra. 

Flere private firma har sagt at det er mulig å få en fast 
person hver gang. 

Et firma sa at de var interessert i å ansette en per-
son som kan tegnspråk, hvis mange døve velger deres 
firma. 

De som ønsker mer informasjon om dette, kan ta kon-
takt med rådgivningskontoret. 

Der kan de også få hjelp til å bytte hjemmehjelp. 

Hilsen oss på
Rådgivningskontor for hørselshemmede
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Oljeberget
Er det første gang en norsk kinofilm ble tekstet 
fra dag nummer èn?

Iallefall var filmen "Oljeberget" tekstet. Statsmi-
nister Jens Stoltenberg har hovedrollen i filmen. 
Før premieren oppfordret Bergen Hørselslag 
hørselshemmede om å møte opp og vise at vi er 
glad for at den norske filmen ble tekstet, for det 
er jo meget sjelden at det skjer. Iblant tekstes 
norske filmer mye senere, eller bare på bestemte 
framvisninger (tidspunkter). Men "Oljeberget" ble 
tekstet i hele landet, "til alle tider".

Fredag 27. januar 2006 møtte vi opp, medlem-
mer av både Bergen Døvesenter og Bergen 
Hørselslag.

Vi kan sende melding direkte 
TIL DEG på mobiltelefon!
Bergen Døvesenter har begynt med å sende ut kunngjørin-
ger direkte til enkeltpersoner (kun til medlemmer) om hva 
som skjer! Vi kan melde om siste nytt, om at "i kveld er det 
tegnspråkkafé i byen", om kommende foredrag, fest o.a. Du 
får informasjon FØR alle andre. Ønsker du å være med i 
gruppen som får direkte meldinger på mobiltelefon? 

Send e-post til post@bgds.no eller på sms: 995 89 562. 
Oppgi navn og mobilnummer, så ordner vi resten. Det er 
gratis. 

Takke-gaven 
i bruk
om torsdagene
Nå har Harry Ellingsen tatt i bruk jubileumsgaven 
som døvesenteret fikk fra Konows Senter og Dø-
ves Menighet. Han lager gode lapper. Folk kjøper 
omtrent like mange lapper som vafler, opplyser 
han.

Klageutvalg i tolkesaker
Vi har ikke noen formell "klageutvalg i tolkesaker", 
men våre representanter i møter med tolketjenes-
ten: Gunn Kristin Selstad og Rune Anda kan ta 
imot klager og ta det opp med tolketjenesten. 

Vi er opptatt av at brukerne skal bli fornøyd med 
tolketjenesten. Klagesaker (eller problemsaker) 
som dukker opp vil vi konferere med tolketjenes-
ten. Klagerne skal få tilbakemelding.

Datamaskiner og bord
Bergen Døvesenter har fått 5 datamaskiner og 4 
bord til Internett-kafeen fra Vestlandet/Eikelund 
kompetansesenter. Til våren skal alt på plass og 
internett-kafeen blir et fint sted, som også skal 
være lokale for datakurs framover.

Vi takker for gaven!

Tegnspråklærere søkes
Vi trenger noen som kan undervise i tegnspråk, 
både for nybegynnere og viderekomne. Er det 
noen som kan tenke seg å undervise allerede i 
mars, og likeså til høsten, vil vi gjerne bli kontak-
tet. Bruk gjerne mobiltelefonens tekstmelding, nr. 
995 89 562.
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Har du lyst til å glede en annen? Som 
besøker har du muligheten.
Mange mennesker, særlig eldre, er ensomme og 
mye alene. Som frivillig besøker kan du gjøre 
noe med dette. Besøkstjenesten er en del av 
det diakonale arbeid i menigheten. Målet er at 
mennesker får oppleve fellesskap og kontakt.

Hvem kan være frivillig besøker?
• Viktigst er at du har lyst, og at du har litt 

fritid å gi andre mennesker som trenger 
det.

• Kontakt og fellesskap er det viktigste.

Hva kan besøkstjeneste omfatte?
• Besøk / sosial kontakt
• Følge ut (spasertur, følge til lege osv.)
• Enkle ærend og tjenester
• Følge til gudstjenester, eldretreff og annet

Hvor ofte?
• Det vanlig er en times tid en gang i uken 

eller hver fjortende dag.
• I utgangspunktet er det behov for at du 

besøker en person.

Står jeg alene som besøker?
• Vi arrangerer kurs for besøkere.
• Vi forsøker å samle besøkerne regelmessig 

for å utveksle erfaringer
• Besøkere har veileder som kan kontaktes 

når det er spørsmål.

Hvem kan få besøk?
• Du som er mer alene enn du ønsker, som 

føler deg isolert og ensom. Selv om du har 
både hjemmehjelp, hjemmesykepleie og 
nære pårørende. 

• Du som gjerne vil snakke med noen på 
tegnspråk.

• Du som trenger følge for å komme deg ut, 
enten det er for å spasere, eller for en liten 
handletur.

• Besøkstjenesten er for alle aldersgrupper, 
men det er mest eldre som melder seg.

Ønsker du besøk? Eller å bli besøker?
Kontakt Døves Menighet ved døveprest Lars 
Hana, teksttelefon 55 56 41 25, sms 90 11 36 
82, eller leder i diakoniutvalget Astrid Tokle, 
teksttelefon  55 18 99 43, sms 959 66 239.

RETREAT
– er det noe for meg?

Velkommen til retreatdag i døvekirken i Bergen

lørdag 1. april kl 11 – 16.
Pris kr 200,- inkl lunsj (gryterett) og materiell.

I Norge har det vært drevet retreat for hørende i 50 år. 
Det handler om å få ro til å være sammen med Gud i 
bønn og meditasjon, og på et sted som er tilrettelagt. 
For hørende har retreat ofte handlet om stillhet, for 
døve må vi tenke annerledes.

Vi inviterer derfor til en dag med refleksjon og 
fellesskap i døvekirken. Det som skjer skal skje 
langsomt, vi vil gi plass for meditasjon, bibellesning og 
aktivitet.
Bli med på et møte med Gud, med deg selv, og med 
andre mennesker!

Påmelding og spørsmål til døveprest Lars Hana
Teksttelefon 55 56 41 25
Mobil 90 11 36 82
e-post: lars.hana@dovekirken.no

Frist for påmelding er 15. mars. Det er plass til 10 
deltakere.

Besøkstjeneste – noe for deg?
Ønsker du å få besøk? Eller å gå på besøk?
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Bak fra venstre: Edvard Rundhaug (initiativtaker, har båtførerbevis fra før), Gunnar Forland, José M. Oriola, Geir Morten Flatemo, Ole 

Morten Rolland, Rune Anda og kursleder Tor-Anders Puck. Foran fra venstre: Jon Borlaug, Terje Magnussen, Tore Birkeland, Kate Traasdahl 

Rundhaug - over henne: Frode Holgersen - Marit Markeset, Anlaug Sørhaug, Svein Tore Olsen og kursleder Eirik Skare.

Alle deltakere på "Båtførerkurset" 16.-22. januar 2006 bestod eksamen!
Arrangør: Bergen Døvesenter og Båtførerprøven.com

Det er ikke første gang døve har gått på båtførerkurs. Olaf 
Olsen & Co var kanskje de første døve som gjennomførte 
båtførerkurset og besto eksamen. Senere - i 1981 (og se-
nere) - var det en gruppe døve som ble undervist av Ingard 
Sørhaug, og tolket av Aslaug Sørhaug. Også hele denne 
gruppen besto eksamen. Blant dem var Egil Allan Marthi-
nussen, Toralf Ringsø, Erling Jacobsen, Klement Våge, 
Skjalg Iversen m.fl.

Det planlegges nytt kurs i mai: Praktisk båtkurs fredag 
til mandag.

Kate finner kursretningen i Boknafjorden

Internett og PowerPoint
Det pågår datakurs i døvesenteret. Noen som har 

behov for datakurs i nær framtid?

Internett-kurs torsdager kl 12.00-14.00

Kurs i PowerPoint 10.-12. februar 2006
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DIK 100 års jubileumsfest
 på First Hotell lørdag 15. april 2006 

(påskeaften) kl: 19:00

Koldtbord og varm mat
Dessert og kaffe/kaker.

Betaling skjer til DIK kasserer Egil 
A. Marthinussen 

kr. 275,- pr. person

Betalingsfrist: 1. april 2006
Bindene påmelding

DIK 100 års int. nasjonal turnering 
bowling for døve.

Bowlinghallen, Sandsli
13 april  Individuell ( 8 serier)

1. pulje start kl: 10:00   
2. pulje start kl: 15:00 

14. april.  doubles. ( 8 serier)
2 pulje start kl: 10:00 
2 pulje start kl: 15:00 

15. april  
Start kl: 10:00 Semialfinal

Start kl: 14:00 finale.

16 klubber fra 7 land deltar

Bergen Døvesenter åpen.
Salg av lett mat og drikke hver kveld.

13. april kl: 18:00 – 01.00 Hyggelig kveld

14. april kl: 18:00 – 01.00
Hyggekveld (mottak av gaver)

16. april kl: 18:00 -  01.00
Hygge kveld (kanskje åpen)?

15. april DIK 100 års fest
på Frist Hotell kl: 18.30

FESTMIDDAG
LØRDAG 15. APRIL 2006

"Her har vi bygget 
Smaabørn et hjem" 
(Se annonsen på neste side)

Utstillingen er satt opp i forbindelse med Ladegården bar-
nehages 120-årsdag torsdag 2. februar.

Ladegården barnehage ble etablert som et barneasyl. Et 
barneasyl var et sted for barn under skolealder som trengte 
tilsyn på dagtid fordi foreldrene arbeidet. Barneasylet sto 
dermed i kontrast til de samtidige barnehagene, som var pe-
dagogiske institusjoner og først og fremst et tilbud til de mer 
velstående. Vi følger barneasylets historie fra denne starten, 
gjennom perioden som daghjem og frem til dagens barnehage.
Utstillingen er åpen hele våren. 

Vi har bestilt tolk til utstillingen 
søndag 12. mars kl. 14.00 (noter dagen!)
Blir vi mer enn 10 personer, får vi grupperabatt, dvs. 

kr 20 pr. person. (Vanlig inngangspris er kr. 30,-)

Maja Zahl har vært med i arbeidet med å få igang utstil-
lingen. Hun er datter av Kjell og Torill Solbø Zahl.

Hjertelig takk 
for all omtanke og oppmerksomhet ved vår kjære Tores 
bortgang.

Hisen fra Gaute, Torill og øvrige familie.

(Samboeren til Torill Ringsø døde av hjertestans under en 
skitur i Bymarka i Trondheim.)

Takk 
Gunhild og Nils Johan Bjørø takker for blomstene i 
forbindelse med sitt gullbryllup. 

Dødsfall 
Jenny Godøy døde 15. februar 2006, nær 74 år. Biset-
telsen fant sted i Håpets kapell onsdag 22. februar. 

Personalia
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Teater Manu viser 

PEER GYNT
( av Henrik Ibsen)

Mandag 27. mars kl. 19.00!
i Fjell Kulturhus store sal
(Straume på Sotra)

Vi leier stor buss - kjører fra Hansaparken (ved 
døvesenteret) kl. 17.45, og fra Bystasjonen kl. 17.55.

Kr 40 pr. person (tur/retur)

Bestill plass på buss til døvesenteret: post@bgds.no

BILLETTPRISER:
Ordinær pris: Voksne kr. 250,-
Student og honnør* kr. 190,-
Medlemmer i NDF*: kr 240,-
Scenekort*: kr 120.-
*For å få rabatt må bekreftelse vises. 
Hvis du vil, kan du bestille billetter her:
http://www.ticketmaster.no/html/venue.htmI?l=
NO&venue=SFU

Peer, du lyver! Nei, jeg gjør ei! Identitet og “norskhet” 
er temaer som blir behandlet i Henrik Ibsens ramatiske 
dikt skrevet i 1867. Dramaet har en spesiell rolle i norsk 
litteratur, siden det av mange blir regnet som det mest 
mangfoldige i norsk diktning. Ibsen blander sjangrene 
folkediktning, satire og eventyr.

Etter å ha rotet det til med et bruderov i egen bygd, 
flykter Peer Gynt bort fra lokalsamfunnet og ut i verden. 
Peer er en urolig sjel med livlig fantasi og han blir 
stadig fortalt at han lyver. Peer er ikke beskjeden, han 
ønsker å bli kronet til verdens keiser. Og keiser blir han 
til slutt, riktignok på en anstalt for sinnsyke i Kairo! Peer 
går gjennom en indre kamp, kommer tilbake til Norge 
og blir reddet takket være Solveigs trofaste kjærlighet.

Bilder på internett
Vi har fått mange tilbakemeldinger på at det er kult og 
kjempeflott å følge med på døvesenterets hjemmeside, og 
ikke minst pga alle de bildene som blir lagt inn fra ulike 
arrangementer. (Se www.bgds.no)

Vi prøver også å passe på å si ifra at bildene som blir 
tatt, kommer inn på hjemmesiden, og høre om det var ok. 
Mange ganger glemmer vi å spørre, men vi håper selvsagt 
at alle vet at bildene vi tar, stort sett havner på hjemmesiden 
og at man umiddelbart kan si ifra om de ikke vil ha bildet 
med. Det går fint!

Dersom noen ønsker at enkelte bilder skal taes bort, gi 
beskjed til post@bgds.no, og vi fjerner det!

Rune Anda, daglig leder

Torsdag 9. mars 2006 kl. 18.30
får vi besøk av Rådgivningskontor for hørselshem-
mede og døvblinde. De skal fortelle om arbeidet 
de gjør, og de vil svare på spørsmål fra oss. 

Lørdag 18. mars kl. 12 åpner Rådgivningskonto-
ret dørene for besøk slik at alle kan få se hvordan 
det ser ut der.

Seniorutvalget skal besøke Rådgivningskonto-
ret mandag 13. mars kl. 11.

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



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom 
sommeren) og sendes gratis til alle 
medlemmer av Bergen Døvesenter. 
Andre kan abonnere på bladet for kr 
200 i året. Medlemmer som ønsker 
det, får bladet over e-post.

Neste nummer kommer ut torsdag 
30. mars 2006.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Historielaget 2006-2007 

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap hadde årsmøte 14. februar 2006. Bak fra 

venstre: Åge Lauritzen (kasserer), Nils Johan Bjørø (leder) og Thorbjørn Johan Sander 

Seniorutvalget 2006-2007 
Seniorutvalget (tidl. Pensjonistgruppen) hadde årsmøte 7. februar. Bak fra venstre: Thora 

Gåsland (varamedlem), Annlaug Koppen (styremedlem), Sverre Johansen (nestleder), 

Marta Ringsø (varamedlem) 

og Norvald Eikenes (kas-

serer). Foran fra venstre: 

Thorbjørn Johan Sander 

(sekretær) og Erling Bua-

nes (leder). Ikke på bildet: 

Harry Stene (revisor).

Foto: Runa Moe.

(varaleder). Foran fra venstre: Annlaug 

Koppen (styremedlem) og Marta Sander 

(sekretær).

Ikke på bildet: Helge Herland (revisor), 

Erling Buanes (vararevisor), samt Nor-

vald Eikenes og Sverre Johansen (valg-

komiteen).

HUSK
å melde adresseforandring!

Erling Buanes 
som "altmuligmann"
Etter flere år i styret har Erling Buanes 
bestemt seg for ikke å stille til gjen-
valg. Imidlertid blir han som vanlig 
å se i døvesenteret. Styret har - etter 
forslag fra daglig leder - tilbudt ham 
å være en hjelper (en slags altmulig-
mann) for administrasjonen, hvilket 
han sa ja takk til. Det er oppdrag fra 
daglig leder han skal forholde seg til.

Mars:
01. on: Kl. 18: Fastegudstjeneste med 

“tegn til tale” v/Lars Hana
02. to: Historielaget besøker Bergen 

Byarkiv i Kalfarveien 76 kl. 12.00. 
Tolk er bestilt.

02. to:  Medlemsmøte kl. 19: Vi 
diskuterer forslag til endring i lov 
for Bergen Døvesenter

05. sø: Karneval i storsalen kl. 15-17 (se 
egen notis)

07. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen.
09. to:  Besøk av Rådgivningskontor for 

hørselshemmede og døvblinde 
kl. 18.30.

11. lø:  BGDS har årsmøte kl. 11.
12. sø: Kl. 14: Besøk til utstilling på 

skolemuseet (se egen notis)
13. ma: Seniorutvalget besøker 

Rådgivningskontoret kl. 11.00.
14. ti:  Eldretrim kl 10.30.
14. ti:  Lokallaget av NDHS kl. 12 
15. on: Ungdomsråd har ungdoms-kveld i 

døvekirken kl 18.30
16. to: Senterstyret har møte kl 16
16. to kl. 18.30:Vi demonstrerer ulike 

tegnuttrykk. Middag kl. 16.30
17. fr:  Kvinneklubben i kjelleren kl 19.
17-19:  NDF har landsråd i Stjørdal: 

“Døveforeningen i framtiden”
18. lø:  Vi besøker Rådgivningskontor for 

hørselshemmede kl. 12-13.
18. lø:  Fengselsfest i storsalen og 

kjellerlokalene. Arr. Kulturstyret 
19. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegn-

språk v/Lars Hana.  Menig-heten 
har årsmøte etter gudstj.

21. tir  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
23. to kl. 18.30: Thorbjørn Johan Sander 

sin motstand mot tegnspråklov.
23. to - 26. sø: Konfirmasjonsleir
26. sø kl.11: Gudstj. på Raknestunet i 

forbindelse med konfirmantleir. 
Foreldre oppfordres til å komme.

27. ma: Teater Manu viser PEER GYNT 
på Fjell Kulturhus på Straume

28. ti:  Eldretrim kl 11.
30. to:  Hyggekveld i døvesenteret 
30. to:  Ungdomsklubben har diskotek i 

kjelleren.
31. fr:  Døvblittgruppen: Hyggekveld i 

storsalen kl. 18.30
31. fr - 02. sø: Slektsgranskingskurs i 

kjelleren (datarommet).
April:
01. lø:  CI-treff i storsalen
01. lø:  Døvetreff samles i Scooters-

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

“tegn til tale” v/Lars Hana
04. ti:  Seniortreff kl. 11.-14
06. to: Kl. 18.30: "Språkrettigheter" 

v/Odd-Inge Schröder (se notis) 
Middag kl. 16.30

Bergen Byarkiv
Velkommen til omvisning i Ber-
gen Byarkiv torsdag 2. mars 
kl. 12, i Kalfarveien 76! Tolk er 
bestilt.

Arr.: Bergen lokallag av NDHS
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Bergen Døvesenter får besøk av 
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen 

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

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

OBS! Det blir middags-servering kl. 16.30!

Språkrettigheter
Noter denne datoen:  

Torsdag 6. april 
kl. 18.30.

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

"Språkrettigheter 
for døve".

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

Arr.: Kulturstyret.

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

Prinsessens eget navnetegn!

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

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

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

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

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

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

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

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

Klement A. Våge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbeidsgruppen hadde møte på Eikelund kompetansesenter 15. 
mars.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Litt av hvert fra 
Norges Døveforbund

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

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

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

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

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

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

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

Vi får krysse fingrene og håpe på det beste!

Bergen Døvesenter har 
medlemsmøte

torsdag 20. april 2006 kl. 19.00

Saker som taes opp:
1) Nytt fra NDFs landsråd

2) Designtrykkeriet AS

3) Tolkesaker

4) Spørretime

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

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

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

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

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

Leserinnlegg i Bergens Tidende 20.03.2006:
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Pressemelding 13.03.2006:

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

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

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

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

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

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

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

Hørselshemmedes rett til tolk er for øvrig lovfestet.

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

Bergen, 13. mars 2006  

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

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

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

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

Utmeldinger:
Anne-Gro Litangen
Molly Reite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjersti Ørnhaug, Tolketjenesten

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

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

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

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

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

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

Neste styremøte blir torsdag 20. april 2006 kl. 16.00.
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Døves Ungdomsklubbs suk-
sesskveld i døvesenteret!
Over 100 personer var tilstede torsdag 16. mars

for å bli kjent med ulike tegnuttrykk!

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

Ungdomsklubben har egen hjemmeside: www.bduk.no

Linda Bessert.

Øyvind Rød og Marius Wang Kalvenes Anda.

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

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

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

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

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

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

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

Hilsen Lilly, Robert og Torill 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

døvesenteret om torsdagene. Oppfordring har gått videre til 
tolkene.

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

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

- Tolkene må praktisere og øve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spørsmål fra Bergen Døvesenter i forbindelse med tolkesaker



14 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aktivt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For Hjelpemiddelsentralen i Hordaland:
Kjersti Ørnhaug               Uwe Matthäus

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

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

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

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

Det er satt i gang prosjekt for å 
utrede muligheten, Tolketjenesten 
i Rogaland blir ansvarlig oi vårt 
fylke. Ordningen blir sannsynligvis 
begrenset til å gjelde døgnbetjent 
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Det var sol og blå himmel i Bergen den lørdagen. Styreleder 
Toralf Ringsø ønsket velkommen til årsmøtet, og innledet 
med ett minutts stillhet for de som gikk bort siden årsmøtet 
i fjor: Borghild Sikko, Edith Haaland, Liv Nyseth, Kristian 
Storedale og Jenny Godøy.

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

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

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

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

5. Årsmelding for 2005.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pause fram til kl 13.45.

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

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

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

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

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

Behandling av lovforslaget ble med dette utsatt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Neste nummer kommer i slutten av april.
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Bergen Døvesenter innkaller til
ekstraordinært årsmøte

torsdag 11. mai 2006 kl. 19.00

Dagsorden:

a) Lovforslag for Bergen Døvesenter

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

c) Mandat for nevnte utvalg.

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

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

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

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

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

Mars
27. ma: Teater Manu viser Peer Gynt på 

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

kjelleren.
31. fr:  Døvblittgruppens hyggekveld 

utgår (neste samling fi nner sted 
21. april)

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

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

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

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

foredrag ved Odd-Inge Schröder. 
Middag kl. 16.30

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

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

klubb har internasjonal Bowling 
med åpent hus i storsalen og 
kjellerstuen

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

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

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

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

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

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

tegnspråk v/Tom S. Tomren. 
Konfi rmantoverhøring.

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

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

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

Hanne Enerhaugen og Torunn 
Bakkestuen. Middag kl. 16.30
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26.01.06: Ingeborg Skaten: "Den nye tolken - hvem er hun?"

16.03.06: Døves Ungdomsklubb: "Tegnuttrykk"

23.03.06: Thorbjørn Johan Sander: "Tegnspråklov?"

06.04.06: Odd-Inge Schröder: "Språkrettigheter for døve"

Interessante torsdags-temaer hittil i år -
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- og slike "språk-temaer" fortsetter vi med:
Torsdag 1. juni 2006 kl. 19.00:

T E G N S K R I F T
Ingvild Roald skal fortelle og vise tegnene! Hun er 
den norske eksperten på tegnskrift. Velkommen til 
en spennende kveld!

Torsdag 21. september 2006 kl. 19.00:

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

fra utforrennet: "...Hans Lie hadde lovet at han skulle kjøre 
rett ned uten noen bremsing. - Ja, det gjorde han også. Han 
om nedover i en stor fart, og med sammenbitte tenner fòr 
han avsted mot siste sving. Her ble farten for stor. Han 
kom ut i et spor som kastet ham hodekulls ut i bløt snø 
80 meter fra mål, og ulykken var ute. Med forstuet fot og 
ansiktet fortrukket i smerte pigget han videre på èn ski det 
siste stykket, som heldigvis var forholdsvis flatt, og kom 
seg i mål på tiden 3.06,6. Den eneste som kunne true ham, 
tross uhellet, var Max Angermair, men da denne kjørte på 6 
sek. svakere tid, var saken avgjort, og Hans hadde fått den 
gullmedaljen han hadde lovet han skulle ta."

Ca 50 år senere er han fremdeles aktiv!

Veteran-NM i alpint 23-26. mars 2006:

Hans Lie (77) - eldste deltaker
Det ble 6 gull til deltakere fra Vestlandet, deriblant også til 
den "evig-spreke" Hans Lie (se bildet på forsiden), medlem 
i Bergen Døvesenter siden 1949. Bergens Tidende kunne 
fortelle at han vant gull i slalåm, storslalåm og super-G. 

Nå har vi bladd tilbake i Døves Idrettsklubbs historiebok, 
og der sakser vi fra 1953: "Vår unge alpinist, Hans Lie, 
har i året 1953 gjort den største innsats for Bergen Døves 
Idrettsklubb. Under verdensvinterleker for døve i Oslo var 
han ingen favoritt i de alpine grener, men han ble den største 
poengplukker! Han vant i slalåm, utfor og kombinert.

Og fra 1959: "Hans Lie tok som vanlig med seg hjem 
gullmedaljer fra vinterlekene for døve; det ble gull i utfor 
og alpin kombinasjon og sølv i slalåm." Men vi leser videre, 
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Bergen Døvesenter innbyr til

Slektsgranskingskurs
12.-14. mai 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 noen datamaskiner som vi kan bruke
under kurset. 

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

Bindende påmelding innen tirsdag 9. mai 2006.
E-post: post@bgds.no – Mobil: 995 89 562. 

Kr. 600 pr. person (kr 800 for ikke-medlemmer)

D U G N A D torsdag 4. mai
Nå er det igjen tid for å rydde i hagen, fjerne boss, vaske 
vinduer osv. I fjor var det vel 15 personer som gjorde en 
felles innsats før jubileumsdagene i mai. 

Det eiendomsstyret trenger hjelp til, er:
Vindusvask
Vask av kjøkken
Montere rullegardiner
Montere utelamper
Legge parkett i aktivitetsrom
Diverse rengjøring utvendig (kosting o.a.)

Har du lyst til å være med? Du kan gi beskjed til Egil Jo-
hansen, eller til daglig leder, eller du trenger bare å møte 
opp torsdag 4. mai 2006 fra kl. 16.00. Alle som deltar i 
dugnadsarbeid vil få pizza som vi bestiller fra Peppes Pizza. 
(Blir det regn, kan du ta med regntøy og gummistøvler?)

Velkommen til døvesenteret
nasjonaldagen!

Vi har åpent
kl. 10.00 - 14.00

Servering

Lek og underholdning

Arr.:
Døves Idrettsklubb

Døves Ungdomsklubb
Kulturstyret

17. mai

Arkiv-foto
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VEDTEKTER FOR 
”FORENINGEN HØRENDE BARN AV DØVE” 

§1: Navn 
Foreningens navn er ”Foreningen hørende barn av døve 
– CODA Norge” (Children of Deaf Adults) og er stiftet 28. 
mai 2005. 
Disse vedtekter er vedtatt på stiftelsesmøte 28. mai 2005. 

§2: Formål 
Foreningens formål er 
• Å bidra med vår erfaring om en oppvekst i tospråklig miljø 
med norsk og tegnspråk gjennom: 
• Informasjon til storsamfunnet 
• Å være en ressurs for døve foreldre og deres barn 
• Å finne rom for en egen tilhørighet i døvesamfunnet 
• Å være et forum for å utveksle erfaringer blant medlem-
mene 

§3: Medlemskap 
Enhver hørende person som er over 18 år og har minst en 
døv forelder, kan bli medlem av foreningen. Det betales en 
kontingent som fastsettes av årsmøtet. For å ha stemmerett på 
årsmøtet må kontingenten for det aktuelle år være betalt. 

§4: Styre 
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamed-
lemmer. 
Årsmøtet velger leder og 4 styremedlemmer. Styret konstitu-
erer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremed-
lem. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Styret 
er vedtaksdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. 

§5: Årsmøte 
Årsmøte holdes hvert år i månedsskiftet mai/juni og innkalles 
med minst 6 ukers varsel. Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett 
frammøte. 
Årsmøtet behandler: 
• Godkjenning av innkalling 
• Valg av møteleder, 2 referenter og protokollkomité på 2 
medlemmer 
• Beretning for foregående år 
• Revidert regnskap for foregående år 
• Budsjett 
• Fastsettelse av medlemskontingent 
• Innkomne forslag (Fristen for å sende inn forslag er 4 uker 
før årsmøtet) 
• Valg (som ledes av valgkomitè) av 
• Leder 
• 2 styremedlemmer 
• 1 varamedlem 
• Revisor 
• Valgkomitè 
Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall – unntatt 
er lovendringer som krever minst 2/3 flertall. Når det er flere 
enn et forslag ved personvalg, foretas skriftlig avstemming. 

§6: Oppløsning: 
Oppløsning av foreningen kan skje etter møteinnkalling 
med samme frist som for årsmøtet, og krever 2/3 flertall. 

CODA Norges hjemmeside: www.coda-norge.no

CODA 
(Hørende barn av døve foreldre)
Påmelding til Coda-gruppene kan sendes til Torill Solbø 
Zahl på e-post torill.zahl@statped.no eller SMS 934 44 949
snarest. 

Samlingene starter onsdag 3. mai kl.17.30 i kjelleren på 
Bergen Døvesenter og tar i første omgang i mot gutter og 
jenter i skolealder. 

CODA-SAMLING I BERGEN DØVESENTER 
i mai 2006:

Onsdag 3. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 8. mai kl. 17.30 - 19.00
Onsdag 10. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 15. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 22. mai kl. 17.30 - 19.00
Onsdag 24. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 29. mai kl. 17.30 - 19.00
Onsdag 31. mai kl. 17.30 - 19.00

Vi trenger nye
TEGNSPRÅKLÆRERE !
I år har vi bare Bjørg Storesund som tegnspråklærer, 
og hun makter ikke å påta seg kurs for både nybegyn-
nere og viderekomne. Er det noen som kan tenke seg 
å undervise for Bergen Døvesenter fra høsten av? Vi 
har lokaler, videomaskin (for både DVD og VHS), og 
lønnen er bra. Ta kontakt med kontoret!

Internett-kafeen
Den nye internett-kafeen i 1. etasje (tidl. aktivitetsrom) 
er nymalt. Nå står gulvet for tur, og så kommer bord og 
datamaskiner, klar til bruk fra og med 12. mai (da starter 
slektsgranskingskurset der).

Fotballtrening!
Vi har trening på Slettebakken hver mandag kl. 18.00 
til 19.30 og på Gyldenpris hver torsdag kl. 18.00 til 
19.30. Alle fotball-frelste er velkommen.

Wien
27. april - 2. mai er Lill-Beate Ulstein og Lena Mei 
Kalvenes Anda i Wien for å delta i Wien Døves 
Sportsklubbs 105 års jubileumsturnering. De deltar 
i badminton.
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Det var ca 30 personer til stede.
Torsdag 9. februar 2006 var det informasjonskveld i døve-
senteret. Der snakket man blant annet om Tegnspråklov. 
Man kom da til å foreslå å be Sander om å få en egen kveld 
der han begrunnet hvorfor han var skeptisk til tegnspråklov. 
Og slik ble det.

Først prøvde Sander å si litt om “Hva er språk?” og der-
nest “Hva er tegnspråket?” Han mente at tegnspråk ikke 
kan plasseres på linje med de tre andre språkene: Bokmål, 
nynorsk og samisk. Han prøvde også å forklare litt om 
hjernen, at språkets plass er i venstre del av hjernen mens 
det visuelle bildet plasseres i høyre del. - Det er derfor ikke 
rart at de fleste får innoperert CI ved høyre øre, for derfra 
går lydspråket inn til språkets del av hjernen (venstre).

Sander syntes ikke det var riktig gjort av Bergen Døve-
senter, som på sin hjemmeside februar 2006 understreket 
at døvesenteret støttet Norges Døveforbunds arbeid for å 
få innført egen tegnspråklov, for “vi har ikke diskutert det 
med medlemmene”. 

(Dette punktet - om tegnspråk som offisielt språk - har 
vært tatt opp på vel samtlige landsmøter i Norges Døvefor-
bund siden 1986, og fått enstemmig støtte hver gang, også 
fra representanter fra Bergen. Se egen ramme.)

Sander mente at tegnspråket er skadelig for evnen til å 
lære det norske skrift- og talespråket. Han viste til psykolog 
Vestebergs undersøkelser, som blant annet påstod at 33% 
av de danske døve er så svake i dansk at de må regnes som 
analfabeter! Og Sander støttet Vestebergs påstand om at 
situasjonen er den samme også i resten av Norden - og 
dermed også i Norge.

Konklusjonen etter to og en halv time med Sanders for-
klaring og med debatt etterpå:

Det var vel 9 personer som deltok i meningsytringer. 
Sander sa at han ikke likte at Bergen Døvesenter på sin 
hjemmeside fra 9. februar skrev at “ingen støttet Sander 
i tegnspråklov-saken”. Det var jo riktig det, men det var 
noen få som sa noe og de var ikke enig med Sander den 
gangen.

Denne gangen, torsdag 23. mars 2006, kan vi konstatere 
at av de 9 som sa noe, var det kun en (Marta Sander) som 
mente at tegnspråk kun er et hjelpemiddel, en kommunika-
sjonsform. Hun påsto at alle som hadde ordet hittil, brukte 
norsk med tegn som støtte.

Av de 8 andre, var det 7 som klart talte til støtte for det 
videre arbeidet med å få innført egen tegnspråklov, mens 
den 8. person (Erling Jacobsen) ba om at vi måtte være klar 
over at alle individer er forskjellige. Det har vært sagt at 
“døve må bli like flinke i norsk som hørende”, men hvem 
av de hørende da? Den hørende som er dårligst i norsk? 
Den hørende som er flinke i norsk? Også blant hørende er 
det store individuelle forskjeller. Jeg har sett hørende skrive 
elendig norsk, sa han.

Underveis i debatten var det litt for mye fokus på norsk 
opplæring for døve barn. 

Martin Skinnes, benyttet sine pedagogiske evner til å ta 
seg god tid på å vise til ulike eksempler omkring språket, 
det norske språket, tegnspråket, - tenking i språk, i bilder 
osv. Han høstet applaus i salen. 

Helge Herland viste til lederartikkelen han skrev i siste 
nummer av Døves Tidsskrift (3/2006), der han viste til ulike 
grunner til at det er behov for egen tegnspråklov. - Jeg er 
rimelig fornøyd med artikkelen. Men da jeg leste Norges 
Døveforbunds resolusjon (se rammen) fra kongressen i 
2001, der det krevdes egen tegnspråklov, syntes jeg denne 
var skrevet mye mye mye bedre! Og hvem har skrevet re-

Tegnspråklov-kvelden torsdag 23. mars 2006 kl. 19.00 - 21.30
Thorbjørn Johan Sander fikk anledning til å fortelle hvorfor han var skeptisk til “tegnspråklov”.

Sander mente at tegnspråket er “fattig” hvis man skal 
oppfatte PowerPoint-teksten ovenfor slik: “Min erfaring 
er at tegnspråket er meget mangelfullt sammenlignet med 
tale/skriftspråket...”
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Resolusjon fra Norges Døveforbunds IV kongress,
Sarpsborg 21.-24. juni 2001:

Rett til tegnspråk!
Retten til å kommunisere uhindret er en grunnleggende 
menneskerettighet. For døve mennesker betyr dette rett 
til å kommunisere på tegnspråk, både privat og offent-
lig. Døves rett til tegnspråk krenkes daglig i Norge. 
Store mengder informasjon er ikke tilgjengelig for døve. 
Ytringsfriheten, retten til å gi – og få – informasjon er 
ikke oppfylt så lenge døves rett til tegnspråk ikke er 
beskyttet i lovs form.

Norges Døveforbunds IV kongress krever at det sna-
rest blir iverksatt en utredning som tar sikte på en lov-
festing av døves rett til tegnspråk. Bare en tegnspråklov 
kan ivareta døves rett til å bruke tegnspråk i alle sammen-
henger, og døves rett til å være aktive medborgere i det 
norske samfunnet. En tegnspråklov sikrer døves rett til 
deltakelse på alle områder i samfunnet, så som retten til 
bruk av tegnspråk til utdannelsesformål, arbeid, religiøs 
utøvelse, helsetjenester, informasjons- og kulturformål 
og kultur- og fritidsaktiviteter m.m.

Både tegnspråk og eksistensen av dette språkets miljø 
er offentlig anerkjent gjennom opplæringsloven og læ-
replanverket for grunnskolen (L97). Men det er bare 
døve barn som har fått rett til tegnspråk lovfestet. Det 
er dokumentert at voksne døve ikke har samme tilgang 
til informasjon som hørende, og at dette har alvorlige 
konsekvenser for deres deltakelse i de demokratiske 
prosesser.

For å fungere i samfunnet, må døve være to-språklige. 
Dette betyr at døve må beherske tegnspråk for å kunne 
kommunisere seg i mellom, og for å kunne benytte seg 
av tegnspråk-tolker til å skaffe seg informasjon. Døve 
må også beherske norsk for å fungere i det samfunnet 
de bor i. Gjennom tilgang til både tegnspråk og norsk 
kan døve oppleve og ta del i det rike kulturmangfoldet 
i Norge.

Norge har gjennom sin ratifikasjon av Europarådets 
rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale mino-
riteter gitt tilkjenne at enhver person som tilhører en 
nasjonal minoritet har frihet til å ha meninger og å motta 
og meddele opplysninger og ideer på minoritetsspråket, 
uten inngrep fra offentlige myndigheter og uten hensyn 
til grenser. Døvemiljøets eksistens er allerede anerkjent 
gjennom L97, men døves rett til tegnspråk er ikke fulgt 
opp på andre områder.

Rett til tegnspråk betyr rett til kommunikasjon. Uten 
rett til tegnspråk har døve ikke rett til å kommunisere. 
Derfor må retten til tegnsprk lovfestes nå!

Resolusjonen ble skrevet av Hilde Haualand, 
Erling Jacobsen og Thorbjørn Johan Sander.

solusjonen? Jo, det var Hilde Haualand, Erling Jacobsen 
og Thorbjørn Johan Sander!

Helge Herland understreket at arbeidet fram mot even-
tuell tegnspråklov gjøres i departementet, blant politikere, 
forskere og flere andre. Den dagen forslag til tegnspråklov 
foreligger, vil det bli sendt ut til høring til mange organisa-
sjoner, og først da kan vi diskutere innholdet.

Sander syntes det var skremmende å se ungdommenes 
språk som ble demonstrert i døvesenteret torsdag 16. mars 
2006. Ingunn Herland mente det motsatte: Ungdommene 
viste tegnspråkets rikdom og mangfold! - Vi koste oss skik-
kelig den kvelden i døvesenteret, sa hun.

Da debatten var ferdig, kom det frem fra noen at denne 
debatten var viktig. Uten det hadde saken kanskje gått 
videre i stillhet. Nå kan vi se fram til å motta forslag til 
lov-tekst med spenning og til videre diskusjon.

Th J Sander opplyste at han var invitert til 3-4 døvefore-
ninger for å fortelle hvorfor han er skeptisk til en eventuell 
tegnspråklov. (Tekst og foto: RA.)

Helge Herland, Arne Nesse og Klement Våge

Kurt Oksnes, Martin Skinnes og Thorbjørn Johan Sander

Marta Sander og Ingunn Storlykken Herland
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MANGLENDE TEKSTING AV TV-
PROGRAMMET “SKAPEREN”
3. april 2006 sendte vi e-post til TV2 der vi beklaget over at de ikke 
tekster det populære oppfinnerprogrammet “Skaperen”.

Bergen Døvesenter v/Rune Anda
---------------------------------
Svaret kom samme dag, fra Øystein Rygg Haanæs, Konsernrådgiver 
TV 2 Gruppen AS 
---------------------------------
Viser til e-post sendt fra Bergen Døvesenter til info@tv2.no

Årsaken til at Skaperen ikke er tekstet, er at programmet nå 
sendes direkte, mens de første programmene i serien gikk i opptak. 
Vi tekster alle programmer som er ferdigprodusert i rimelig tid før 
sending, men altså ikke direktesendinger. I og med at vi er pålagt å 
ta i bruk teknologi for automatisert direkteteksting når den norske 
språkteknologien er tilstrekkelig utviklet, kommer TV 2 ikke til å 
bruke ressurser på utvikling av manuell direkteteksting.

Har ellers lagt ved kapitlet om teksting fra TV 2s siste allmenn-
kringkasterregnskap (se under). 

Vennlig hilsen  for TV 2 AS 
Øystein Rygg Haanæs 

---------------------------------
Fra TV 2s allmennkringkasterregnskap for 2005: 

Om teksting for hørselshemmede 
TV 2-konsesjonen § 3-5: ”TV 2 skal tekste sendingene i tidsrom-
met 1800 til 2200 hver dag for hørselshemmede. Dette gjelder 
programmer der teksting er praktisk og teknisk mulig i forhold til 
produksjonstid. Lar det seg ikke gjøre å tekste hele sendingen, skal 
enkeltinnslag om mulig tekstes.”

I beste sendetid 18-22 tekster TV 2 samtlige programmer som 
ikke er direktesendte. Det betyr at et variert utvalg av populære 
norske programmer, som ”Hotel Cæsar”, ”Klisterhjerne”, ”Vil du 
bli millionær?”, ”Søppelkongen”, ”Søndagsåpent”, ”Hos Martin”, 
”Turklar”, ”På innsiden med Thomas Giertsen”, ”TV 2 hjelper deg” 
og ”Jakten på kjærligheten”, var tekstet.

I tillegg ble reprisene på de direktesendte aktualitetsprogrammene 
”Holmgang”, ”Tabloid” og ”Fredag” tekstet, samt reprisene på de 
direktesendte valgkampsendingene. Reprisene ble normalt sendt 
første hverdag etter førstegangsutsendelse.

TV 2 tekstet de reportasjene i nyhets- og sportssendingene som 
var ferdigproduserte i rimelig tid før sending. Nyhetstekstingen i 
2005 var på linje med året før, med et gjennomsnitt på knapt fire 
tekstede reportasjer per 18.30-sending og knapt fem per 21-sending. 
I det ukentlige nyhetsmagasinet ”Magasinet” ble normalt samtlige 
reportasjer tekstet.

TV 2 startet med teksting av sportsreportasjer i 2004, og hadde 
oppløftende resultater det første halve året. Det er like fullt slik at 
mye av stoffet i sportssendingene omhandler begivenheter som pågår 
tett opp til og under sending, og det har vist seg vanskelig å få gode 
resultater i disse sendingene. Det gjennomsnittlige antallet tekstede 
reportasjer i sporten gikk noe ned i 2005, både 18.45 og 21.25. Vi opp-
fatter likevel responsen fra privatpersoner og organisasjoner dit hen 
at noen tekstede reportasjer er langt å foretrekke fremfor ingen.

I og med at utviklingen av et automatisert tekstesystem lar vente 
på seg, har vi i 2005 gjort visse forbedringer av det manuelle syste-
met slik at også VB-kommentarene til nyhets- og sportsankerne kan 
tekstes. Vi har tro på at det vil medføre en økning av den samlede 
mengden tekstet materiale på sendingene, og de fire første ukene av 
2006 viste positive resultater.

Vi vil også gjøre forsøk med teksting av nyhetsankernes introduk-
sjoner, men gjør oppmerksom på at dette er tekster som ofte forandres 
tett opp til sending, og at introduksjoner som endres rett før sending 
sannsynligvis også medfører at tekstingen av den første VB-kom-

mentaren må kuttes. Dette har sammenheng med logistikkproblemer 
knyttet til tidsforsinkelse i den manuelle teksteavviklingen.

Av hensyn til seere uten behov for spesiell tilrettelegging, skjer all 
norsk-til-norsk-teksting via blank tekst-tv-side 222. 

Automatisert direkteteksting 
TV 2-konsesjonen § 3-5: ”TV 2 skal ta i bruk teknologi for automa-
tisert simultanteksting av sine direktesendte nyhets- og aktualitets-
programmer så snart slik teknologi er tilgjengelig og kvalitetsmessig 
tilfredsstillende. Inntil slik teknologi tas i bruk skal TV 2 tekste 
reprisene på direktesendte aktualitetsprogrammer.

Både TV 2, NRK og andre aktører har hatt store forhåpninger til 
utviklingen av en teknologi for automatisert direkteteksting av norsk 
tale. En slik teknologi vil kunne gi en vesentlig forbedret tv-opple-
velse for anslagsvis 600 000 hørselshemmede og døve nordmenn.

Det er utviklet godt fungerende systemer for de fleste større språk-
grupper, men ettersom norsk er en liten språkgruppe med et begrenset 
kommersielt potensial, har det vært vanskelig å få internasjonale 
teknologileverandører interessert i et samarbeid.

Vi har fulgt utviklingen i Danmark nøye de siste årene, der staten, 
dansk TV2 og Danmarks Radio har samarbeidet om utviklingen av 
en prototype for en dansk talegjenkjenningsteknologi. Dansk TV2 
testet en betamodell av produktet i desember 2005, og det ser ut som 
om man der er på riktig vei.

Vi har derfor konkludert med at statlig medvirkning er en forut-
setning for utvikling av en norsk språkdatabase og en robust norsk 
språkteknologi. TV 2 tok sammen med NRK kontakt med Kulturde-
partementet i 2004 for å drøfte mulighetene for et samarbeid. 

I budsjettinnstillingen for 2005 tok Stortingets kulturkomité til orde 
for å pålegge regjeringen å bidra til utviklingen av norsk språktek-
nologi, og på statsbudsjettet for 2006 ble det bevilget fire millioner 
til et samarbeidsprosjekt mellom staten og allmennkringkasterne. 
Kulturdepartementet har varslet at TV 2 og NRK vil bli kalt inn 
til et møte i 2006 for å diskutere hvordan et mulig samarbeid kan 
organiseres.

Fire millioner er på langt nær nok til å utvikle en ferdig teknologi 
som kan tas i bruk på tv, men kan være et viktig bidrag til å lage en 
norsk prototyp. Men det er viktig å understreke at et produkt med høy 
nok gjenkjennelsesrate til å kunne brukes på vanlige tv-sendinger, 
etter alt å dømme ligger noen år frem i tid.

----------------------------------------
Øystein Rygg Haanæs 
Konsernrådgiver TV 2 Gruppen AS 
Tlf. 55 90 80 92 / mobil 95 20 23 78 / fax 55 90 80 35

BLADBYTTE
Vi har avtale om "bladbytte" med følgende:
Din Hørsel, Hørselshemmedes Landsforbund
Døvebladet, Danske Døves Landsforbund
Kuurojen Lehti, Finlands Dövas Förbund
- de får Budstikken og vi får deres blad i bytte. Bladene 
- også flere andre blader - finner dere i blad-stativet på 
veggen opp trappen til 2. etasje.

Representasjon
Klement Våge, Sunniva Lyngtun og Rune Anda deltok 
som døvesenterets representant ved Norges Døveforbunds 
landsråd i Stjørdal 17.-19. mars.

Gunn Kristin Selstad og Rune Anda var med på "Mennes-
kebiblioteket" arrangert av Norsk Folkehjelp 18. april.

Klement Våge og Rune Anda deltok på FFO Bergens 
temakveld 19. april.
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Personalia
75 år
John Ulfsten, 5171 Loddefjord, blir 75 år 23. mai.

65 år
Elin Buanes, 5148 Fyllingsdalen, blir 65 år 16. mai.

Joh. 3,16: ”For slik har Gud elsket verden at han gav sin 
sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke 
skal forgå, men ha evig liv."

Dette bibelordet fikk vi av en svensk dame i Skandinaviske 
Kirken i Agia Napa på Kypros. Vi var der søndag 2. april, 
en sterk opplevelse. Den norske presten, han kjente pastor 
Hammer sin sønn Harald, hadde en klar og god forkynnelse. 
"Det er i tiden før påske, vi følger Jesus’ siste handlinger, bl.a. 
Vekker opp Lasarus fra de døde. Lasarus ble senere forfulgt, 
som kristen, flyktet til Kypros, ble erkebiskop her i mange år. 
Har graven sin her, et stykke fra Agia Napa."

Dette var litt av prekenen i fullsatt kirke i varm sol!
Vi hadde mange andre gode opplevelser også! Stå opp 

kl 7, ta på shorts og rusle morgentur på strandpromenaden 
før frokost for eksempel! Ligge strak i solsenga ved Svøm-
mebassenget og se utover et glitrende Middelhav! Trim på 
gressplenen med sykepleier sammen med 30-40 andre! Danse 
om ettermiddagen! Og om kvelden spille Boccia!

Vi var også på 5 utflukter med guide, i buss og med flere 
stopp ved severdigheter. Som for eksempel stedet der kjærlig-
hetsgudinnen Afrodite steg opp av havet! Erkebiskop Makarios 
gård. I Pafos interessante utgravninger flere tusen år gamle, 
og flotte mosaikklagte gulv i hele palasset.

Ene turen var innlagt 2 timer tur til fots i fjellområde, vak-
kert og variert landskap. Det var nå Kypros’ fineste årstid, 
med blomsterprakt.

Om sommeren er det gjerne altfor tørt. Jeg hadde leilighet 
med sol på terrassen hele dagen, og utsikt til havet!

Vi var en gruppe på 8, med 2 tolker, som gjorde sitt tillat vi 
døve ikke var utenfor i de mange aktiviteter på dette "Helse 
og Trivsel"-stedet.

De andre sine uttalelser må også få plass: "Palmer og trær 
full av appelsiner og sitroner! Et minne for livet!" "Blant de 
fineste feriene jeg har hatt", "Betryggende med helsepersonell 
til stede, om vi skulle trenge det", "Savnet dyne!", "Veldig 
hjelpsomt personale, god service", "Svært godt utbytte av å 
ha tolk med", "Kjempeproff og festlig trylleshow!", "Hygge-
lige mennesker, og fint sosialt", "Nikosia utrolig spennende 
for førstereisgutten", og "gamle krokete svartkledde koner i 
begravelsesfølge med gresk-ortodoks prest."

En hilsen fra Kypros-farerne 
27. mars - 10. april 2006

Av Astrid Tokle, leder i Diakoniutvalget
i Døvekirken, og som ledet denne reisen.

NRK
Kirke- og kulturdepartementet
Stortingets kulturkomite
Pressen

Bergen, 21. april 2006

- Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke ram-
mer deg selv.
NRK svikter hørselshemmede barn og unge.
NRK1 vil ikke lenger tegnspråktolke ungdomsprogrammene 
som sendes lørdager og søndager fra kl 18.30 til kl.19. Dermed 
mister alle hørselshemmede barn og unge som har investert i 
mottakerutstyr for NRKs tegnspråkkanal programmene, som 
tidligere har blitt tolket. Både Hordaland foreldrelag for hør-
selshemmede barn, Bergen Døvesenter og Norges Døvefor-
bund har reagert sterkt på NRKs diskriminering av gruppen. 

I døveforbundet medlemsblad, Døves Tidsskrift sier kring-
kastingssjef John G. Bernander at NRK ikke har penger på 
årets budsjett til å tolke det samme antall programmer i år 
som i fjor.

Kulturminister Trond Giske uttaler i samme blad at departe-
mentet ikke kan gjøre noe med saken fordi NRK ikke er pålagt 
gjennom lov- eller vedtektsregulering å tilby tegnspråktolking 
av sine programmer.

Verken NRK eller Kulturdepartementet vil svare på hva det 
vil koste å tolke de to halvtimene i helgene. Barneprogrammet 
fra kl 18 til 18.30 blir tegnspråktolket. Dagsrevyen kl 19 blir 
tegnspråktolket. Da er det forunderlig at det ikke er mulig å 
tilby tolking også av ungdomsprogrammene. 

NRKs siste utspill er at de ønsker en økning av lisensav-
giften, fordi de vil starte en tredje fjernsynskanal for at de 
seerne som allerede har alt fra før skal få enda mer. Mens 
hørselshemmede seere som nesten ingenting får, skal få enda 
mindre. Hadde det ikke vært mer naturlig om NRK hadde 
begrunnet en økning i lisensavgiften med at de ville tilgodese 
sine hørselshemmede seere med det samme programtilbudet 
som de hørende seere tar som en selvfølge: full tilgjengelighet 
til programmene.

NRK har i dag de tekniske løsningene til å tegnspråktolke 
alle sine programmer, og hørselshemmede med mottakerutstyr 
kan ta inn programmene uten at det forstyrer for andre seere. 
Men, det finnes altså ikke penger til å gjennomføre dette? 
Og det virker som om både NRK, kulturdepartementet og 
Stortingets kulturpolitikere heller liker å snakke i fine ord om 
likestilling og et tilgjengelig samfunn for alle, i stedet for at 
en i praksis viser vilje til å gjøre noe med det. 

Vi får godta at radio er et stengt medium for hørselshem-
mede, men vi nekter å akseptere at hørselshemmede også 
skal bli utestengt fra fjernsynsprogrammene når de tekniske 
løsningene finnes. Er det virkelig ingen som evner å gjøre 
noe med dette?

Vennlig hilsen,    
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
v/leder Olav Dahl 
Bergen Døvesenter v/daglig leder Rune Anda
Norges Døveforbund v/forbundsleder Hanne Kvitvær

Kontaktperson:
Rune Eng, tlf 958 30 012
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Månedspris (rabatt på kr 40 er trukket fra):
Paradis Sportssenter  kr. 349,- 
Xanadu  kr. 339,-
Studio Nor  kr. 365,-
Treningssenteret Sotra  kr. 369,-
Sissels  kr. 409,-

Enda et nytt   M E D L E M S T I L B U D:

Mobiltlf: 

0s  kr. 355,-
Åsane  kr. 389,-
Askøy  kr. 389,-
Stord kr. 419,-

Du kan gjerne kontakte Eli Helle på mobiltlf nr 
900 21 402 og si at du er medlem av døvesenteret. 
Hun holder til i Åsane TreningsSenter. Der er også 
en som kan tegnspråk. Hvis interesse, kan de lage 
treningsopplegg for en gruppe døve.

Fyll ut og ta med 
dette arket til et 
treningssenter.
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Medlemstilbud: Sports Club
Laksevåg, Sandsli og Kokstad (åpnes i sommer)
Fri innmelding (vanlig pris kr 600,-)
Pr. mnd kr 340,- (vanlig pris kr 435,-)
Dette er en avtale der min. 15 stk. melder seg inn, men 
medlemmer av Bergen Døvesenter får denne prisen fra 
og med første medlem. Barn av medlem (mellom 15 og 
18 år) betaler kr 205 pr. måned. Ektefelle/samboer kr 315 
pr. måned. 

Ønsker du å bli medlem av Sports Club til ovennevnte 
fordelaktige medlemspris, må du ta kontakt med Bergen 
Døvesenter (post@bgds.no). Vi melder deg inn med navn, 
adresse og fødselsdato til en som heter Roy hos Sports 
Club på Laksevåg. 

Da vet Roy på Laksevåg at du er medlem hos oss (og du 
får lav pris), og han ordner medlemskap for deg hos Sports 
Club som du kan få når du kommer til Sports Club på 
Laksevåg. Adressen er: Johan Berentsens vei 63 (nedenfor 
Laksevåg Senter, men videre nedover).
Sports Club på Laksevåg har følgende åpningstider: 
06.30 - 22.00 Mandag og onsdag 
08.00 - 22.00 Tirsdag og torsdag 
06.30 - 20.00 Fredag 
10.00 - 17.00 Lørdag 
12.00 - 19.00 Søndag 
Etter det, står det deg fritt å trene på Laksevåg, på Sandsli 
eller på Kokstad (fra sommer 2006), og ellers flere andre 
sports-studio i Norge som ditt medlemskap gir deg! 
(Medlemsskapet gjelder også på ca 140 steder ellers i Nor-
ge, alle sentre tilsluttet Norge Treningssenter Forbund.)
Sports Club tilbyr alle sine medlemmer gratis treningsvei-
ledning. På Laksevåg har de også 6 squash-baner.

Ny arbeids- og 
velferdsforvaltning
Ny arbeids- og velferdsforvaltning skal opprettes fra 1. juli 
2006, samtidig med at Aetat og trygdeetaten legges ned. 
I samarbeid med alle landets kommuner skal den nye etaten 
etablere lokale arbeids- og velferdskontorer over hele landet 
innen 2010 (http://www.nav-interim.no/nav/).

- Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå på vegne av våre 
brukere. Det stiller store krav til utformingen av de nye 
NAV-kontorene, sier Arild Sundberg, assisterende direktør 
i NAV Iinterim. 

Brukere som har behov for tjenester fra NAV over tid 
skal tilbys en fast kontakt. Dette er ett av flere krav som 
stilles i utformingen av den nye arbeids- og velferdsfor-
valtningen.

- Brukerne skal bli møtt med respekt og tilstrekkelig 
kompetanse, på NAV-kontorer som er lett tilgjengelig og 
med korte ventetider, sier ass. dir. Arild Sundberg.

- For å virkeliggjøre de kravene vi stiller for bedre tje-
nester og service må medarbeidernes kompetanse utnyttes 
og videreutvikles slik at alle kan bidra positivt til en god 
resultatoppnåelse, og slik at alle har en oppgave som opp-
leves meningsfull, sier Sundberg.

I slutten av mars fikk Bergen Døvesenter besøk av Hilde 
Vikøren. Hun er en av 3 interiørdesignere som nå tar 
diplomstudiet ved NæringsAkademiet. 

Deres oppgave går ut på og tilrettelegge venteareal/mottak 
på best mulig måte for alle brukergrupper ved NAV (Nye 
Arbeids- og Velferdsaliansen), med utgangspunkt i pilot-
prosjektet som er ytrebygda Arbeids- og velferdsforvalt-
ning. (NAV er sammenslåingen av Aetet, Trygdekontoret 
og Sosialkontoret.)

Vi har kommet med følgende forslag (og sendt kopi til Tore 
Svane, leder i Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund):
1) Skrankeslynge der tunghørte som er avhengig av høre-

apparat, kan høre stemmen kun til den som snakker. (En 
motsetning til teleslynge, som gjør at alle med høreap-
parat i teleslyngekontakt kan høre hva som blir sagt.) 

2) Kø-nummer, så den hørselshemmede kan se at det nå 
er hans/hennes tur. (Man hører jo ikke navne-opprop.) 

3) Informasjon på display i ventearealet, samme som in-
formeres over høyttalere, hvis sånt blir brukt (sikkert 
av hensyn til blinde). 

4) Noen hos dere bør lære tegnspråk! (Så går dere fram 
som et godt eksempel for andre.)

Likemanns-kurs 
for aktive eldre døve
For deltakere fra hele landet – 16.-18. juni i 
Bergen

Formål: 
At deltakerne skal bli til nytte for andre døve på sitt 
hjemsted. Kurset holdes på Scandic Bergen Airport 
Hotell (nær flyplassen). Vi starter med lunsj fredag 
kl. 13,30 og avslutter med lunsj søndag kl. 13,00.
Reise/opphold: Rimelig reisemåte og oppholdet 
dekkes av Norges Døveforbund. Ingen deltaker-
avgift/egenandel, men deltakerne betaler selv 
småutgifter til busser o.a.
Påmelding: Det er ønskelig at interesserte melder
seg gjennom de lokale senior-/eldre-/pensjonist-
grupper, men også direkte påmeldinger kan godtas.
Påmeldingsfristen er 15. mai. Påmelding til Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen. 
Fax: 55 31 11 88. E-mail: post@bgds.no
Kursleder: Thorbjørn J. Sander, NDFs seniorutvalg.
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Tekst og foto: Rune Anda
(Gruppebildet er tatt av tolken Marianne Bjerg.)

* Rapporten “Cochlea implantat (CI) - hjelp til et hø-
rende liv” fikk kritikk.
* Brukerorganisasjonene HLF, NDF og Cochleaklubben 
vil samarbeide
* Brukerorganisasjonene enige om at Statped bør ha 
ansvaret også med tilbud til barn med CI

Fra Vestlandet kompetansesenters Brukerråd deltok 
følgende: Mariann Nødtvedt, Tore Svane, Rune Anda, 
Annelise Olsen og John Sverre Fauske.

To gode seminar-dager med mange friske diskusjoner. 
Arrangøren Nedre Gausen kompetansesenter ble takket 
(av John Sverre Fauske) for at de - i tillegg til å invitere 
de ulike kompetansesentrenes brukerråd - også inviterte 
brukerorganisasjoner. Under seminaret var alle skjønt enige 
i at NDF, HLF og Cochleaklubben samarbeider i saker av 
felles interesser, herunder også CI. Alle de tre organisa-
sjonene går sterkt inn for at Statped skal påta seg ansvaret 
for oppfølging/undervisning av barn med CI. Og alle var 
enige om at det skal være stor valgfrihet om foreldre til 
barn med CI ønsker at barnet skal bruke tegnspråk eller 
bare talespråk. 

Seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Anna Val-
borg Mikkelsen orienterte om “Cochlea-implantat (CI) - 
hjelp til et hørende liv”. Til høyre tolken Laila Thorsen og 
i midten senterleder Gudmund Eikli, som var programleder 
under hele seminaret.

Rapporten “Cochlea-implantat (CI) - hjelp til et hø-
rende liv” fikk kritikk. Noen av seminardeltakerne var 
med i arbeidsgruppen som endte med “haste-utgivelse” 
av rapporten (som er på over 30 sider). De var lovet å få 
hele teksten til gjennomsyn og drøfting før det ble sendt 

til Sosial- og helsedirektoratet. Men slik ble det ikke gjort. 
Sosial- og helsedirektoratet hadde hastverk, sa Mikkelsen 
(audiopedagogen, som er kjøpt fri fra Nedre Gausen kom-
petansesenter for å jobbe med rapporten). Arbeidsgruppen 
ble svært overrasket da de så ferdig offentliggjort rapport 
fra direktoratet. Og det var heller ikke snakk om å sende 
rapporten ut til høring. Blant kritikerne var at det ikke 
finnes noen kildehenvisning i rapporten, kanskje bortsett 
fra det ene på side 2 fra Bibelen: “Han har gjort alle ting 
vel, både gjør han at de døve hører, og at de målløse taler. 
Markus 7,37”. (Rapporten var kanskje en kladdet utgave 
som egentlig skulle sendes ut til arbeidsgruppen for gjen-
nomsyn og innspill til endringer og finpussing før den ble 
offentliggjort. Rapporten ble senere trukket tilbake og skal 
omarbeides. RA.)

De tilstedeværende representanter fra Cochleaklubben 
reagerte på at en av to foreldrerepresentanter som var 
invitert for å orientere gruppen, var fra Cochleaklubben. 
Men vedkommende var ukjent for dem. Det tydet på at 
direktoratet ikke hadde gjort godt nok kontroll med hvem 
de inviterte.

Mikkelsen sa innledningsvis at hun skulle svare på 
spørsmål fra møtedeltakerne så langt hun kunne, og de 
spørsmålene hun ikke kunne svare på, skulle hun ta med 
videre. Ja, det var ikke mye hun kunne svare på. De fleste 
spørsmålene forble ubesvart. Hun understreket at hun bare 
var leder i arbeidsgruppen, og hun svarte ikke klart på 
spørsmålet om hun sto for innholdet i rapporten.

Rune Anda ønsket å gjøre det klart at CI på barn og 
voksne er blitt almen akseptert i døvemiljøet, ihvertfall har 
han denne opplevelsen fra Bergen. Der har flere voksne 
døve fått CI, og de siste ukene har to av dem fått innoperert 
CI nr. 2. De understreker at lydkvaliteten er blitt betydelig 
bedre og at de har stor nytte av det. De vandrer fortsatt i 
døvemiljøet og bruker tegnspråk akkurat som før.

Anda ønsker at det blir utarbeidet felles CI-policy som 
både HLF og NDF kunne stå sammen om. (Underveis i 

Brukerrådsseminar 29.-30. mars 2006 
Sted: Nedre Gausen kompetansesenter i Holmestrand og Park hotell i Sandefjord
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debatten ble det både understreket og ytret ønske om godt 
samarbeid mellom HLF (jfr generalsekretæren), NDF (jfr 
påtroppende generalsekretær) og Cochleaklubben (jfr 
sekretæren). Forresten: Det har ikke vært samarbeidspro-
blemer i dag heller.)

Rådgiver Siv Hillesøy fra Vestlandet kompetansesenter 
orienterte om “Brukermedvirkning i praksis”.

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Erling Storhaug 
orienterte om utviklingen av Statped og andre aktuelle sa-
ker.

Temaet rundt sammenslåing av Vestlandet, Eikelund og 
Søreide kompetansesenter til “Statped Vest” var man såvidt 
inne på. Senterleder Annelise Olsen orienterte om proses-
sen som førte til sammenslåingen, og at det var stor vilje 
og interesse for det, både fra Statped, fra prosjektgruppen, 
fra ansatte og fra brukerrådene.

Rune Anda bekreftet det Annelise Olsen fortalte. Selv var 
han usikker på om sammenslåingen var en god løsning, i 
og med at det nå vil berøre flere “vanske”-områder i tillegg 
til gruppen hørselshemmede. Men siden så mange er posi-
tiv til det, var det bare å resignere. Anda opplyste at VKS 
Brukerråd hadde bedt om at brukerråd for hørselsdelen ba 
Statped om å ta hensyn til at vi ønsker å opprettholde bru-
kerråd slik det er i dag, i tillegg til det nye brukerrådet for 
Statped Vest, som skal representere alle vanskeområdene. 
(VKS Brukerråds leder, Mariann Nødtvedt, sa det samme 

på slutten av seminaret.)
Tore Svane (bildet), nyvalgt 

leder i Hordaland fylkeslag 
av Hørselshemmedes lands-
forbund. 

Svane har også kommet 
med sine spørsmål og innspill 
under seminaret. I tillegg til 
å spørre om tall på CI-ope-
rasjoner, fokuserte han på de 
regionale kreftene. Han lurte 

på om ikke HLF og NDF sine lokalforeninger burde ha 
felles sekretariat/kontor.

Generalsekretær Geir Lip-
pestad (bildet) orienterte om 
Hørselshemmedes Lands-
forbund

Ca 46.000 medlemmer (vok-
ser med ca 200 medlemmer i 
uken) 

Ca 200 lokallag og 17 forel-
dreforeninger

Oppgaver: Full likestilling, 
hindre sosial isolasjon, selv-
hjulpen, holdninger, informa-
sjon, forebygging.

Målgrupper: Tunghørte, tinnitus, ménière, døvblitt/sterkt 
tunghørtblitt, CI, foreldre til hørselshemmede barn

Der er ca 3.000 barn/unge med hørselshemning, ca 400 
er medlem i HLF.

Egen ungdomsorganisasjon: HLFU, med 5 ungdoms-
lag

Virksomhetsområder: Interessepolitikk, likemannsarbeid, 
organisasjonsutvikling

Tilgjengelighet, forebygging, habilitering/
rehabilitering.

Påtroppende generalsekretær Paal 
Richard Peterson (bildet) fra Norges 
Døveforbund (han begynner på konto-
ret 02.05.2006)

Norges Døveforbund (NDF) er 
stiftet i 1918, og er en av landets eldste 
interesseorganisasjoner for “funksjons-
hemmede”. 

NDF har ca 2.400 medlemmer og 26 
medlemsforeninger, samt en del forel-
dreforeninger.

Av mange arbeidsoppgaver finner man interessepolitikk, 
tilgjengelighet, kultur, bistand, barne- og ungdomsarbeid. 

Peterson nevnte noen viktige saker NDF har fått gjen-
nombrudd på, som han mente var enestående i verden: 

Se mitt språk - Læreplanen av 1997 - Opphevelse av tol-
ketaket - Teater Manu - NRK1 Tegnspråk og økt teksting.

- Cochlea Implantat er kommet for å bli, og vi ser også 
andre teknologiske og medisinske nyvinninger som redu-
serer fenomenet døvhet. Spørsmålet er altså ikke ja eller 
nei til CI, men oppfølgingen etterpå.

Forskningen er delt: Noen sier at tegnspråk/tegn ikke 
bør anvendes. Andre sier at de som taler best er også de 
som kan tegnspråk best. Norges Døveforbund velger å tro 
mest på det siste.

Men ikke alle har nytte av ny teknologi. Derfor må vi 
ivareta et tilbud til dem som fortsatt ønsker tegn som del av 
kommunikasjonen med egne barn. Også til dem som ikke 
kan (eller ikke ønsker å) nyttiggjøre seg ny teknologi.

Norges Døveforbund vil være en forkjemper for disse 
gruppene.

NDF kan ikke akseptere en svekkelse av a) “Se mitt 
språk!”, b) et dårligere tilbud for dem som går på skolene 
ved kompetansesentrene, c) at foreldrenes valgmuligheter 
reduseres.

NDFs viktigste kampsak for tiden: Anerkjennelse av 
tegnspråk som offisielt språk i Norge. Uansett hvor mange 
som vil få hørsel vil det i vår levetid finnes døve som ikke 
kan nyttiggjøre seg ny teknologi, - denne gruppens ret-
tigheter må sikres.

NDF mener at nye tilbud til CI-opererte som ikke ønsker 
tegn også må gis av Statped.. - Vi må unngå å la det bli 
prestisje i “hvem som får rett” til slutt. Derfor: Kort vei 
mellom ulike tilbud.

Peterson synes at begrepet “bruker” henger litt igjen i 
den gamle tenkemåten. Et eksempel, hentet fra Statpeds 
definisjon av brukere: “...barn, unge og voksne med store 
og særskilte opplæringsbehov...”

Læreplanen av 1997 slo fast at undervisning av døve 
er normalpedagogikk. Døve har ikke “store og særskilte 
opplæringsbehov”, men vil ha undervisning som passer 
for folk uten hørsel.

Et inkluderende samfunn: En skole for ALLE eller EN 
skole for alle? Et inkluderende samfunn er ikke et samfunn 
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som skal presse alle inn i en og samme mal, men et samfunn 
som aksepterer at borgerne velger forskjellig.

En “bruker” må ta til takke med det tilbudet som fin-
nes, mens en “borger” kjemper for det tilbudet man tror 
er best.

Fra “bruker” til “borger”: NOU 2001:22 - “Borger” = 
Empowerment: myndiggjøring = Citizenship: deltakelse 
og likestilling. 

Brukermedvirkning: borgermedvirkning.
- Jeg er med på å (påvirke/) fatte beslutninger som angår 

meg eller de jeg representerer, sa Peterson til slutt.
Til slutt var det en orientering 

fra styremedlem Janne Væring-
stad (bildet) fra Cochleaklub-
ben. 

Cochleaklubben ble stiftet i 
1998. Klubben har ca 100 fami-
liemedlemmer. 

Leder: Merete Halsebø. 
Formål: Å ivareta CI-barns 

interesser.
Dialog mellom familier med 

barn med CI, støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgiv-
ning i forbindelse med CI. 

Samlingssted for foreldre til barn med CI, uansett hold-
ning til tegnspråk/tale.

Samarbeide med Rikshospitalet, Norges Døveforbund, 
Hørselshemmedes Landsforbund, landsdekkende FAU, 
kompetansesentrene og Cochletten.

Cochleaklubben ønsker sterkt å være med i samarbeids-
prosessen med NDF, HLF og andre.

På slutten av seminaret snakket man blant annet om masse-
media (aviser og TV), og om hvordan de formulerer innhold 
i forbindelse med CI-operasjon. Rune Anda sa at det har 
stått mye som ikke stemte med virkeligheten, men han ba 
oss alle om å være klar over at uttalelsene som kom i avisene 
muligens ikke kom fra noen i HLF eller NDF. - Trodde vi 
på alt som sto på trykk, og irriterte det oss, kunne vi lett 
henlede oss til å være rasende på den organisasjonen som 
kom med gale opplysninger. Uforskyldt. Det er journalis-
tene som må “taes”. 

Sekretær Janne Væringstad (Cochleaklubben) fortalte at 
de flere ganger hadde kontaktet media og ba dem komme 
med korrekt versjon, eller fremstille fakta. Men det var til 
liten hjelp. (Det som ikke skaper salgsuksess, har ingen 
verdi for avisene, var det noen som hadde sagt.)

Seminaret snakket også om medlemskapstilslutning: 
Direktemedlemmer av HLF, NDF eller via lokale forel-
drelag der de enten er tilsluttet NDF eller HLF eller begge 
organisasjoner. Noen føler behov for bedre strukturering 
her. En av foreldrene sa at de er medlem i begge forbund, 
og sa blant annet: - HLFs blad “Din hørsel” er ikke noe for 
barn, så der er NDFs “Døves Tidsskrift” et bra blad. 

Før seminaret var avsluttet, ønsket lederen i VKS Bruker-
råd, Mariann Nødtvedt velkommen til neste brukerråds-
seminar i Bergen høsten 2006.

11. april
Spillerne fra Sveits ankom flyplassen og ble skysset til 
First hotell av Egil A. Marthinussen og Dag Hafstad.

12. april
Alle kom I tur og orden. Egil Johansen kjørte leiebuss 
og hentet spillerne fra Tyskland, Sverige, Belgia og Fin-
land på flyplassen. Dag, Egil A. M og Tore Birkeland 
hentet folk på flyplassen også. Italienske spillere kom 
fra Haugesund flyplass og ble hentet på busstasjonen.

13. april - Åpningsdagen
Dagen ble innledet med individuell serie. Alle var på blan-
dete lag. Dag holdt åppningstale og så startet den første 
puljen kl. 10.00. Det var svært spennende og jevnt i top-
pen. Mange publikummer fra Bergen kom for å se på.
Neste pulje startet kl. 13.00. Her var det også jevnt. Vi hadde 
2 hørende: Per Arild Rasmussen og Franz Olsen som ledet 
den puljen og Berit var tolk fra kl. 10-14. Neste pulje var det 
Dag og Asle som ledet, med Berit som vakt. Gudrun Boge 
Karlsen var tolk. Kampene ble gjennomført uten problemer.

Internasjonal bowling-
turnering skjær-

Berit og Dag Hafstad under festmiddag på First Hotell lørdag 15. 
april 2006 (påskeaften).Tekst og foto: RA.

Herrene som kom til finalen. Bildet på neste side viser de norske 4 
damene som var med, forøvrig de eneste i dameklassen.
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Om kvelden var alle i døvesenteret, og de fra ut-
landet f ikk omvisning i huset. Matsalget var fan-
tastisk. Utsolgt på nesten alt de hadde laget til.

14. april - Double
Den dagen var det lagspill. Alle fikk beskjed om ikke å 
prate for mye med tilskuerne, som ville gjerne høre for-
skjellige ting om dem selv. Vi hadde 2 puljer også her, 2 
hørende puljevakter Per Arild Rasmussen og Berit. Gu-
drun var tolk. Første pulje startet kl. 10.00, og ble ferdig
kl. 13.00. Puljen ble gjennomført perfekt. Også 
denne dagen var det jevnt og spennende. Andre pul-
je startet presis med Dag og Asle som puljevakter.
Det ble en kjempeflott dag. Mange tilskuere kom. Kl. 19.30 
var vi i døvesenteret igjen. Det ble fullt igjen og matsalget 
gikk unna. Premieutdeling for single og double ble delt ut 
og det ble gitt gave til Døves Idrettsklubb, og fine taler.

15. april - Stegfinale
Det var spennende! Alle gjorde det bra. Først 16 dels stegfinale 
herrer, så 8 dels semifinale for Herrer. Det ble svært spennende. 
Så var det finale. Det var bare 4 damer som deltok. Alle damene 
gikk rett til finalen. De fire beste av herrene gikk videre til fina-
len. Den mest spennende finalen var det damene som skapte! Da 
det sto mellom andre og tredje plass, som var jevnt og de måtte
spille videre til en av dem vant. Det var Trude og Ine som 
kjempet videre. Tilslutt gikk Ine av med seieren. Trude 
kom på 3. plass. Videre til finalen ble det også jevnt, men 
Ine tok første seieren. Det måtte en omkamp til. Ann-
Cathrin L. lå på første plassen fra før og Ine 2. plassen.
Til sist var det Ann-Cathrin L fra Oslo som stakk av 
med serien. Herrer måtte også spille 2 serier. Det var 
en kjempef in dag med mye spenning. Per A. (høren-
de) var hoved-dommer og Dag var assistent dommer.

Fest lørdag kveld
94 personer deltok, og det ble servert koldtbord med 
varm og kald mat. Alle var i feststemning og alle var 
også fornøyd med den gode maten! Etter maten takket 
Dag alle som var med og hjalp til, og takket også alle 

Johannes Lutro, Tore Birkeland og Hans Birger Nilsen ved salgsdis-
ken i døvesenteret langfredag kveld.

som kom og gjorde kvelden fin for våre tilreisende, bow-
lingvennene våre fra 6 land + fra hele Norge. Dag takket 
spesielt sin kone Berit, som hadde jobbet med å få alt
ordnet gjennom det året vi hadde forberedt til tur-
neringen. Hun f ikk blomster og en flaske vin 
fra DIKs komite for internasjonalturnering.

Vi vil gjerne takke de personene:
Egil Johansen - for god service med transport til og fra hallen, 
og til Døvesenteret om kveldene, og han ordnet også transport 
til flyplass og til bussterminalen fra onsdag til søndag. Bussen 
han brukte var leid av Gaia Mannsverk. Takk til dem også! 
Takk også til Tore Birkeland, Johannes Lutro og Hans Birger 
Nilsen - som gjorde en flott jobb i døvesenteret hver kveld. 
Og til Per Arild og Frizen - som var hovedledere i hallen, og 
takk til hallen. Takk til alle som var med og gjorde vårt 100 års 
jubileums internasjonale stevne til en minnerik opplevelse.

Tekst og foto: Døves Idrettsklubb (www.bdik.no)

Festmiddagen lørdag 15. april var også en del av idrettsklubbens 
100 års jubileumsfeiring. Det var taler og gaver. (Idrettsklubben 
skulle egentlig ha gjennomført turneringen i forbindelse med Kristi 
Himmelfartsdag i mai 2005, men pga for få påmeldte, ble det utsatt 
til påsken 2006.)

torsdag, langfredag
og påskeaften 



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Neste nummer kommer i slutten av april.
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Mai:
01. ma: Følg med på tekst-tv om det er 

åpent i døvesenteret eller ikke.
02. ti:  Eldretrim kl 10.30.
02. ti:  Lokallaget av NDHS har møte kl. 

12 i kjellerstuen 
04. to:  Vår-dugnad i døvesenteret fra kl. 

16.00. 
 Klement informerer fra siste 

styremøte.
05. fr:  Døves Idrettsklubb har 

seniorkveld i storsalen eller 
kjellerstuen.

07. sø: Kl. 11 - Konfirmasjonsgudstjenes
te på tegnspråk v/Tom S. Tomren 
og Lars Hana.

09. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen 
11. to:  Senterstyret har møte kl 16
11. to:  BDS har ekstraordinært årsmøte 

kl. 19.00
12. fr - 14. sø: Slektsgranskingskurs
16. ti:  Lokallaget av NDHS har møte kl. 

12 i kjellerstuen
17. on: Kl. 08.00: Flaggheising og frokost 

i døvekirken. Kl. 09.00: Andakt 
v/Lars Hana, “tegn til tale”.

 Servering, lek og underholdning i 
døvesenteret fra kl 10 til 14.

18. to:  Hyggekveld. Gunn Kristin Selstad 
informerer fra siste styremøte.

21. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på “tegn til 
tale” v/Tom S. Tomren

23. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
25. to:  Kristi Himmelfartsdag (stengt)
30. ti:  Eldretrim kl 11.

Juni:
01. to:  Foredrag om TEGNSKRIFT kl. 

19.00 v/Ingvild Roald
05. sø: (2. pinsedag) Kl. 12: 

Friluftsgudstjeneste på 
Kristkirketomten. Tom S. Tomren 
medvirker

06. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen

Gymsal på Hunstad skole mandag 3. april 2006:

Siste treningskveld  i skolens 
gymsal - for godt?

Cecilie Gudmundsen, eneste kvinne 
blant raske unggutter og oldboyser! 
Hun er forresten leder i Døves Idretts-
klubb, den første kvinnelige lederen 
siden klubben ble stiftet i 1905! Hun 
har nå planer om å danne et fotball-
lag for unge hørselshemmede jenter 
fra 13-års alderen og oppover.

De økonomiske innstramminger 
har ført til at skolen ikke lenger kan 
låne gymnastikksalen til ettermid-
dags- og kveldsbruk. Det ene etter 
det andre som tidligere fikk glede 
av å låne gymnastikksalen og/eller 
svømmehallen f ikk ikke lenger 
bruke disse. Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede ble også berørt 
(slutt med svømmetilbud til foreldre 
og barn om tirsdagene). Idrettsklub-
ben har hatt glede av å trene der i 
mange, mange år, kanskje siden 
Hunstad skole startet i 1984.

Nå er det ugjenkallelig slutt (?) 
for Døves Idrettsklubb, som den 
siste som fikk lov til å låne gymnas-
tikksalen. Nå er det lyse dager og 
tid for ute-trening. Men til høsten 
håper klubben å lykkes i å låne 
gymnastikksal et annet sted. Arne 
Nesse (DIKs sekretær og ansvarlig 
for fotball og veteran-fotball) jobber 
med saken.

Bergen Døvesenter har
ekstraordinært årsmøte

torsd. 11. mai 2006 kl. 19.00

Dagsorden:

a) Lovforslag for
Bergen Døvesenter

b) Utpeke 3 personer i et
utvalg som skal forvalte

midlene
etter salg av feriehjemmet

c) Mandat for nevnte utvalg.
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Bunader i døvesenteret

Bergen Døvesenter har 4 herrer- og 2 dame-bunader som tidligere var brukt av våre medlemmer  i forbindelse 
med folkedansoppvisning under Døves kulturdager i fl ere år, og andre sammenhenger. Nå har det gått mange 
år siden de sist ble brukt. Det er synd at bunadene ikke blir brukt. I stedenfor å la de henge på lageret, har 
døvesenteret bestemt seg for å selge dem. Interesserte kan ta kontakt med daglig leder, post@bgds.no.
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Hele 65 på dugnad 4. mai!

GRATIS BRUS OG PEPPES PIZZA TIL ALLE

Svært uventet 
kom veldig det 
MANGE!
Tusen takk for 
innsatsen, alle 
sammen! Pizza 
ble spleiset mel-
lom døvesen-
teret, Konows 
senter og Døves 
menighet.

Foto: Ra
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Torsdag 1. juni 2006 kl. 19.00:

T E G N S K R I F T
Ingvild Roald skal fortelle og vise tegnene! Hun er 
den norske eksperten på tegnskrift. Velkommen til 
en spennende kveld!

Lena Mei Kalvenes Anda (13 - hun ble 
14 år dagen etter) og Lill Beate Ulstein 
(16) slo belgierne i double finale for kvin-
ner! Og det ble ren bergensfinale da de 
to ungjentene møtte hverandre i singel-
finale der Lill Beate vant. De dro til Wien 
for å få internasjonal erfaring - og de vant 
så og si alt! 24 kvinner fra 7 ulike land 
deltok, deriblant flere som skal til EM i 
badminton i august 2006. (29 april var 
det gruppespill. 30. april var det kvalifi-
seringsrunder, der Lena Mei spilte 9-11, 
11-2, 11-6 og 11-3, 11-3 og 11-1, 11-5 i 
semifinalen og tapte 1-11, 7-11 mot Lill 
Beate. Lill Beate spilte 11-1, 11-2 og 11-
0, 11-0 og 11-1, 9-11, 11-0 i semifinalen 
og 11-1, 11-7 mot Lena Mei i finalen. I 
double hadde jentene disse resultatene: 
15-0, 15-1 og 15-0, 15-1 og 15-2, 15-1 
og i finalen: 15-3, 16-17, 15-3.)

Badminton: Lill-Beate og Lena Mei vant damer double i Wien,
og de møtte hverandre i singel finale!

Wien Døves Sportsklubb feiret 105 års jubileum og inviterte til internasjonal turnering
i fotball, svømming, tennis, bordtennis og badminton 29-30 april 2006

Lill-Beate og Lena Mei er medlem av Bergen Døves Idrettsklubb, og de går hhv på Slåtthaug vg. skole og Hunstad skole. Døves 
Idrettsklubben dekket reise- og oppholdsutgifter fullt ut. Pokalen som jentene vant i double, ble overrakt Idrettsklubben v/leder 
Cecilie Gudmundsen i døvesenteret torsdag 11. mai. (Lill-Beate skal til EM i badminton for døve, i Wien august/sept. 2006.)



4 5

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

Søknadsskjema 
vedr. tekniske hjelpemidler
Bergen Døvesenter har overfor 
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland lagt fram 
følgende forslag:

Vi ønsker at det blir lagt inn et par nye ruter i 
søknadsskjemaet “Hjelpemiddel - krav om varig 
utlån” (og evt andre skjemaer) følgende:

Hvis du skal bli kontaktet:
c Jeg foretrekker tekstmelding (SMS), 
nummeret mitt er: .............................
c Jeg foretrekker e-post, adressen min er: 
..........................................................

Hvis montør/servicepersonell skal komme til deg:
c Jeg behøver tegnspråktolk
c Jeg vil bestille tolk selv 
c Dere kan ta med tolk til meg

Eller noe sånt. Når slike markeringer er gjort på 
skjemaet, har vi kommet lenger i bedre service/
tilgjengelighet. Brukeren har - slik det er i dag - 
selvsagt ikke sagt noe om behov for tolk eller hvordan 
de skal kontaktes, idet de ikke blir fortalt om å gjøre 
det noen steder på skjemaet. Og folk flest tenker ikke 
så langt i utfyllingsøyeblikket. 

Fra Hjelpemiddelsentralen i Hordaland fikk vi 
tilbake-melding 15. mai der de skrev at vårt innspill til 
endringer i kravskjemaet er sendt til Rikstrygdeverket. 
Rikstrygdeverket har drøftet dette mht videreutvikling 
av skjemaer, og mente det var gode forslag. Disse 
forslagene vil bli tatt med til neste omgang hvor 
skjemaene revideres.

Hjelpemiddelsentralen takket "for godt og 
konstruktivt forslag".

Jentegangen
9 døve jenter på bildet var med i "jentegangen" onsdag 
3. mai. De gikk med flere hundre andre jenter noen 
kilometer oppe på Fjellveien. Flere bilder (også fra i 
fjor) finner du på www.bgds.no.

StandUp 27. april: Raske kvinner
Torsdag 27. april 2006 fikk vi besøk av morokvinnene 
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen. De under-
holdt ca 70 personer i en time. 

Kulturleder Sigrun Ekerhovd takket Hanne Enerhaugen og Torunn 
Bakkestuen for showet. 

Offisiell åpning
Torsdag 11. mai kl. 12 var det offisiell åpning av nye og 
ombygde lokaler for Statped Vest på Eikelund. Statped 
Vest er en sammenslåing av Eikelund-, Vestlandet- og 
Søreide kompetansesenter (med virkning fra 1. august 
2006).
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Torsdag 21. september 2006 kl. 19.00:

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

Rune Anda fikk anledning til å orientere litt. Han fortalte 
om hva brukerne har opplevd i forhold til servicemenn og 
tekniske hjelpemidler. 1) Noen brukere opplevde at servi-
cemenn kom til dem med tekniske hjelpemidler, koblet til, 
og gikk sin vei. Brukerne fikk problemer med bruken, for 
eksempel PC-teksttelefon. De fikk ikke opplæring i bru-
ken en gang. 2) Noen opplevde at servicemenn/montører 
prøvde å forklare noe viktig i forbindelse med utstyret, men 
de oppfattet ikke mye, bare smilte og nikket. I tilfeller der 
man skal forklare brukeren, må det vurderes om man skal 
ha med seg tegnspråktolk. 3) Noen hadde teksttelefon til 
reparasjon og ba om at det ble ordnet fort. Men det gikk 
dager og uker og en måned før en bruker kom til kontoret 
hos oss og klaget over ventetiden. Da vi ringte - fikk vi til 
svar at de hadde ringt og ringt til brukeren uten å få svar, 
men de hadde jo selv teksttelefonen deres - så de var UTEN 
telefon! (Det ble latter, så de skjønte poenget.) 4) Bergen 
Døvesenter har bedt HMS om å drøfte muligheten å få inn 
nye punkter i søknadsskjema når man søker om tekniske 
hjelpemidler, nemlig at man skal kunne krysse av at man 
vil bli kontaktet over sms, over e-post eller via 149 tekst-
telefonformidlingen, og om man vil ha tolk når montøren 
kommer. 5) Det er store problemer blant brukerne å vite 
hvem de skal kontakte når tekniske utstyr ikke fungerer. 
Hjelpemiddelsentralen sier at de må kontakte de lokale 
(bydelens) servicemenn. Vi mangler skikkelig oversikt, 
og det er kanskje en ide å levere e-post adresse/mobiltlf 
nummer til Bergen Døvesenter (som har hele fylket som 
arbeidsområde) og/eller til det nyopprettede Rådgivnings-
kontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen.

Hjelpemiddelsentralen i Hordaland hadde kurs for fylkets 
servicepersonell onsdag 10. mai 2006. De lånte lokaler 
hos Norges Handikapforbund på Kokstad. Nærmere 50 
"servicemenn" fra de fleste av fylkets 33 kommuner var 
med, samt fra ulike bydeler i Bergen kommune. Daglig 
leder Rune Anda ble invitert til å være med. 

De har kurs med jevne mellomrom, og denne gangen var 
det om utstyr levert av Vestfold Audio. 

Vestfold Audio startet sin virksomhet i 1987 med tek-
niske hjelpemidler for hørselshemmede som hovedaktivitet. 
Firmaet - som ble startet av Egil Rove - var trolig blant de 
første i verden som i 1985-86 laget trådløse løsninger på 
hjelpemiddelfeltet (kanskje den første?). Hjelpemiddel-
sentralen i Hordaland var trolig det siste fylket som tok i 
bruk trådløse løsninger, så sent som i 1998! Utstyrene blir 
bedre og bedre, nye utstyr dukker opp, de gamle blir “gam-
meldagse”. Men Vestfold Audio har utmerket seg med å få 
de nye til å være kompatible med gammelt utstyr. I dag har 
firmaet 13 ansatte, og de holder til i Sandefjord. Firmaet 
har siden starten levert ca 600.000 enheter i Norge.

Man kan for eksempel merke at de gamle varslingsanlegg 
bruker en del sekunder fra det ringer på døren, til det blin-
ker, mens de nye varsler på en brøkdel av et sekund. 

Kursdeltakerne - mange av dem har montert tekniske hjel-
pemidler i flere år mens en del av deltakerne er nybegynnere 
- fikk innføring i ulike tekniske hjelpemidler som finnes 
hos Vestfold Audio. De ble forklart om problemer som har 
vært og årsak til disse. Det største av “feil” på utstyret hos 
brukerne skyldes batteri. I hele 80% av tilfellene var det 
bare å bytte batteri, og så fungerer det som normalt!

Blant nye utstyr/muligheter kan nevnes:
GSM senderen anvendes når brukeren ikke bærer mobil-

telefonen på seg. GSM senderen kan bare brukes sammen 
med GSM mobiltelefoner som har innebygd vibrator. Når 
telefonen ringer (vibrerer), vil GSM senderen gi telefon-
signal i FlexiBlink mottakere

Display som forteller hva som varsles. Hvis det brenner, 
vil displayet fortelle hvilke rom det brenner i (eller er røyk 
som røykvarsleren varsler - så sant det man får støtte til 
å montere røykvarsler på flere enn ett rom), hvilke barn 
som skriker, om det ringer på døren, om man mobiltele-
fonen ringer, om sønnen har fått epileptisk anfall, om det 
er vannlekkasje i kjelleren, om en person har trykket på 
“trygghetsalarm” osv osv. Det er bare fantasien som setter 
grenser for hva man kan få inn av informasjon her. Der er 
det plass til 512 ulike informasjoner! Og informasjonene 
gies også i form av symbol, som vi kjenner til: Telefon, 
døren, flamme + mye mer.

Servicepersonell på kurs hos 
Hjelpemiddelsentralen
- daglig leder var med
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Bergen Døvesenter: 
Styremøte torsdag 20. april 2006 kl. 16.00 i døvesenteret
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, 
Gunn Kristin Selstad, Martin Skinnes og Rune Anda. Forfall 
fra: Sigrun Ekerhovd og Egil Johansen.

Medlemmer
Nye medlemmer siden sist:
Solomon Beyene (tilbakeført)

Utmeldinger:
June Hægland, utmeldt 16.03.2006 via Norges Døveforbund
Åsta Rosendal Knudsen, utmeldt 29.03.2006 via Norges 
Døveforbund
 
Fullmakt til å disponere Bergen Døvesenters Felleslegat
Siden 2002 har Toralf Ringsø hatt disposisjonsrett til Bergen 
Døvesenters felleslegat, konto nummer 6504.66.55952. 
Vedtak: Daglig leder, Rune Anda, skal ha disposisjonsrett til 
kontoen.

Høyttaleranlegg i kjelleren
Døves Ungdomsklubb søkte om, og fikk kr 15.000 fra Anna 
Jebsens Minde til kjøp av nytt høyttaleranlegg i diskoteket 
i kjelleren. Høyttaleranlegget er kjøpt, men det gjenstår 
noen detaljer og totalsummen kan komme på ca kr 23.000. 
Tidligere vedtok vi (sak 16/2006 - 17.01.2006) at kjøpet 
skulle spleiset mellom de gruppene som bruker diskoteket.
Vedtak: Følgende brukergrupper anmodes om å spleise 
likt på restbeløpet: Døves Idrettsklubb, Døvetreff, Døves 
Ungdomsklubb og Bergen Døvesenter. Det vil si ca kr 2.000 
på hver.

Bergen Døvesenters Kapitalfond
I innkallingen til ekstraordinært årsmøte 11. mai skal man 
blant annet utpeke 3 personer i et utvalg som skal forvalte 
midlene etter salg av feriehjemmet, og likeså ta opp ”mandat 
for nevnte utvalg”. Styreleder, nestleder og daglig leder har 
hatt møte for å diskutere dette. De foreslo at midlene deles 
i to, der ca halvparten settes inn i et fond, og den andre 
halvparten vurderes brukt til investering av eiendom hvis 
medlemmene ønsker det, jfr medlemsmøtet 17. november 
2005. Det ble utarbeidet forslag til ”Vedtekter for Bergen 
Døvesenters Kapitalfond” som styret fikk delt ut på møtet. 
Vedtak: Forslag til vedtekter legges fram for ekstraordinært 
årsmøte dersom møtet ønsker det.

Daglig leder orienterer:
a) Vannskade-saken er avsluttet og forsikringsselskapet IF 

opplyser at totalkostnadene kom på kr 338.774.
b) Orientering om utvikling i saken omkring “Psykisk 

helsetilbud for døve”
c) Orientering om høringsinnlegg i Bergen Rådhus 22. mars 

vedr. psykisk utviklingshemmede
d) Avbruddsforsikring og ansvarsforsikring er nå lagt inn i 

hovedforsikringen vår
e) Pensjonsforsikring for renholder Hilde Nygård er ordnet
f) Ny fullmakt for oppstilling av utbetalingsautomater fram 

til 31.12.2007 signert 4/4-06
g) Kontoret til daglig leder er nymalt og ommøblert
h) Aktivitetsrommet – som fra nå av blir internett-kafe - er 

nymalt og skal få ny gulv
i) NDF skal ha møte i arbeidslivsutvalget i Bergen 14. 

september 2006 
j) Prosjektet “Ung i Europa”: Studentene på Slåtthaug er i 

Tsjekkia denne uken.

k) Kontoret stenges 27., 28. april og 2. mai. Erling Buanes 
utvider opphold i huset

l) Orientering fra Menneskebiblioteket 18. april 2006 der 
Gunn og Rune var med

m) Orientering fra temamøte hos FFO Bergen 19. april 2006 
der Klement og Rune var med

n) FFO Hordaland har årsmøte torsdag 11. mai kl. 17. 
o) FFO Bergen har årsmøte onsdag 31. mai kl. 18.
p) FFO Hordaland har temamøte om pasientrettigheter i 

Bergen Rådhus 27. april kl. 18.
q) Vårdugnad gjennomføres torsdag 4. mai idet lørdagene 

var opptatt til utleievirksomhet

Eventuelt 1:
Gunn lurer på om tilskudd på kr 25.000 fra i fjor, til 
skuespillgruppens fremførelse av historie under kulturdagene 
i Tønsberg, som ble avlyst, fortsatt kan gjennomføres til 
samme formål under kulturdagene i Ålesund i år. Ja, vi 
skal høre med skuespillerne om der fortsatt er interesse for 
å ta opp stykket igjen. Daglig leder opplyste at det er mulig 
at også døves ungdomsklubb skal bidra med noe under 
kulturdagene, men at det ikke er avklart. Det skal taes opp 
med lederen i kulturstyret og med ungdomsklubben.

Eventuelt 2:
Gunn viste til NDFs prosjektseminar som hun deltok i i fjor, 
og at det skal gjennomføres en oppfølgning i slutten av april 
2006. Nå er det slik at NDF ikke har muligheter til å dekke 
alt. Derfor er det satt opp en egenandel på kr 500. Styret 
godkjenner at hun deltar og at døvesenteret dekker hennes 
egenandel.

Personalia
75 år
Ingvar Rasmussen, 5081 Bergen, blir 75 år 3. juni.

NOTER DATOENE:
Ungdomsklubbens talentkonkurranse
torsdag 8. juni kl. 19 + premieutdeling

Foredrag om førstehjelp/livredning 
torsdag 15. juni kl. 19

Middag i døvesenteret:
Torsdag 8. juni kl. 16.30 og torsdag 22. juni 
(sommeravslutning) kl. 16.30!
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Bergen Døvesenter: 
Styremøte torsdag 11. mai 2006 kl. 16.00 i døvesenteret
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, 
Egil Johansen, Gunn Kristin Selstad og Rune Anda. Forfall 
fra varamedlemmene Sigrun Ekerhovd og Martin Skinnes.

Takkeskriv
Mottatt takkemail fra den nye generalsekretæren i Norges 
Døveforbund, Paal Richard Peterson, som begynte på 
kontoret 2. mai 2006: ”Tusen takk for nydelige blomster 
som kom til kontoret i dag – på første arbeidsdag. Veldig 
hyggelig! Ser fram til godt samarbeid! Beste hilsen Paal 
Richard.”

Medlemmer
Nye medlemmer siden sist:
Bente Karin Lund, 5011 Bergen (hørselshemmet)
René Christian Hermansen, 5200 Os (hørselshemmet)
 
Regnskap pr. 30.04.2006
Regnskapet ble delt ut samme dag.
Vedtak: Taes til orientering. Eventuelle spørsmål utveksles 
over e-post.

Kapitalfondets vedtekter
Lovkomiteen hadde laget forenklet versjon av styrets forslag 
til kapitalfondets vedtekter. Forslaget ble sendt over e-post 
til senterstyret 9. mai. Styret er fornøyd med lovkomiteens 
arbeid. Diskusjonen her gikk på antall medlemmer i 
fondsstyret, om styret skulle holde fast på 3 medlemmer 
mens lovkomiteen mente det var riktig med 5 medlemmer 
pga det store ansvaret som blir lagt på fondsstyret. Likeså 
mente styret at det bør være mulig å trekke inn en ekstern 
person til fondsstyret, som ikke er medlem i døvesenteret. 
Lovkomiteen foreslo at samtlige medlemmer skulle være 
medlem av døvesenteret.
Vedtak: Styret går inn for at kapitalfondets styre skal bestå 
av 5 medlemmer + 1 varamedlem, hvorav en av disse kan 
være ”utenfra”, dvs. en uavhengig finansperson som ikke er 
medlem.

Ekstraordinært årsmøte
Vedtak: Styret vil foreslå overfor ekstraordinært årsmøte 
11. mai 2006 at man endrer rekkefølgen i sakslisten, slik 
at det blir 1) Bergen Døvesenters vedtekter, 2) Mandat/
vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond og 3) Valg av 
medlemmer i fondsstyret.

Eiendomsstyret
Vedtak: Eiendomsstyret består av: Egil Johansen (leder), 
Tore Birkeland og Geir Morten Flatemo.

Søknad til deltakelse i kvinnelandslaget i fotball for døve
Det foreligger søknad fra Cecilie Gudmundsen (medlem 
siden 18.09.2002) og Nina Hammersland (medlem siden 
25.09.2002) om støtte til å kunne delta på treningssamlinger 
og til å bli tatt ut til å reise til Russland (Moskva) og 
representere Norge i EM i innendørsfotball i november 
2006.
Vedtak: Bergen Døvesenter bidrar med kr 1.000 hver, til 
Gudmundsen og Hammersland. Vi ber dem fortelle om 
Moskva-turen en torsdag når mesterskapet er gjennomført. 
Vi søker Norges Døveforbund om å få dekket deler av 
beløpet, og eventuelt få dekket resten med midler fra Bergen 
Døvesenters Felleslegat.

Brukerrepresentanter til 
Brukerutvalget i Helse Bergen HF
FFO Hordaland har fått fem representanter, samt fem 
vararepresentanter til Brukerutvalget i Helse Bergen 
HF, og de ser det som en stor fordel at de kommende 
brukerrepresentanter blir kjent med brukerorganisasjonenes 
interessepolitiske arbeid. De ber tilsluttede medlems-
organisasjoner om å komme med forslag på kandi-dater. 
Utover kompetanse ervervet gjennom aktiv medvirk-
ning i brukerorganisasjonens arbeid, vil relevant utdan-
ningsbakgrunn, yrkeserfaring og politisk virksomhet være 
en styrke for de aktuelle kandidatene.
Vedtak: Styret foreslår Erling Jacobsen som en aktuell 
kandidat til vervet.

Planleggingsmøte 31. mai – om Tinnituskurset til høsten
Leder Gro Beate Samdal fra Senter for læring og mestring ved 
kronisk sykdom, avdeling for forskning og utvikling, Helse 
Bergen, har innkalt til planleggingsmøte om Tinnituskurs 
som blir arrangert til høsten. Bergen Døvesenter er invitert 
til å delta.
Vedtak: Vi oppfordrer Anne Grete Magnussen til å 
representere Bergen Døvesenter på ovennevnte møte 31. mai 
kl. 13.00-15.00. Alternativt kan vi kontakte Arvid Hauge.

Daglig leder orienterer:
a) Daglig leder deltok på offisiell åpning av nye og ombygde 

lokaler for Statped Vest 11. mai kl. 12-14.45.
b) Bergen Døvesenter arr. likemannskurs for aktive eldre 

døve på Scandic Bergen Airport Hotell 16-18 juni 2006
c) Det er inngått ny halv-års leieavtale med Foreningen 

Norges Døvblinde for perioden juni til desember 2006
d) Det har vært dugnad torsdag 4. mai med godt frammøtte, 

ca 65 personer.
e) Etter fjorårets suksess håper vi å leie hoppeslott på 17. mai 

i år også. Vi venter tilbakemelding fra idrettsklubben og 
foreldrelaget om eventuelt å dele på leieutgifter.

f) Referat fra møte i Samarbeidsforum 26. april 2006 delt ut
g) Referat fra medlemsmøtet 20. april 2006 delt ut (som 

godkjennes på neste møte)
h) Daglig leder har søkt Hjelpemiddelsentralen om støtte til 

anskaffelse av billedtelefon
i) Vi sender rapport til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. 

automat-inntekter i 2005
j) Kurs for servicepersonell i Hordaland, arr. Hjelpemiddel-

sentralen 10. mai 2006. Daglig leder var invitert til å 
være med. Kurset varte fra kl 09 til 14.

k) Ungdomsklubben er tilkjent kr 50.000 fra Riebers legat til 
digital kamera, program etc

l) Døvesenteret fikk kr 9.200 av Riebers legat til dekning 
av ny komfyr i 1. etasje. Komfyren kostet kr 26.200. 
Basarinntektene i november 2005 innbragte kr 17.000, og 
Riebers legat dekket resten.

Eventuelt
Kjetil Høgestøl viste til referat fra møte i Samarbeidsforum 
26. april 2006 der det ble opplyst at statsautorisert revisor Kjell 
Zahl ba om å få slippe å revidere regnskap til underavdelinger 
og andre, og at for små grupper er det ikke nødvendig å ha 
en statsautorisert revisor til å se på regnskapene. Kjetil mente 
at saken hørte hjemme på senterstyrets bord, og ikke bare 
samarbeidsforumet. Han lurte på hvordan det nå blir ordnet 
med revisjon av underavdelingenes. Man lurte på om vi skal 
gå tilbake til tidligere praksis, der døvesenteret utnevner 
revisorer for hver underavdeling.
Vedtak: Spørsmålet taes opp på neste møte.
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Bergen Døvesenter: 
Ekstraordinært årsmøte torsdag 11. mai 2006 kl. 19.00.

Før møtet hadde vi besøk av to unge jenter, Lill-Beate Ulstein og 
Lena Mei Kalvenes Anda der de fortalte litt om sine opplevelser 
som aktive badmintondeltakere i Wien. De vant gull i damer double 
og de møtte hverandre i singel finale, der Lill-Beate gikk av med 
seieren. Døves Idrettsklubb v/Cecilie Gudmundsen fikk overrakt 
pokalen de vant i double, og jentene fikk hver sin papegøyeblomst 
av idrettsklubben.

Dernest fikk tidligere styreleder Toralf Ringsø overrakt et Hetland-
bilde + blomster for sin innsats som styreleder de siste årene, med 
særlig fokus på det store jubileumsåret 2005.

Kl. 19.20 erklærte så styreleder Klement Våge 
ekstraordinært årsmøte for åpnet, med 21 stemmeberettigede 
medlemmer til stede.

Valg av møteleder: 
Edvard Rundhaug, med Klement Våge som varamøteleder.
Valg av referent: Rune Anda.

Klement opplyste at det i innkallingen var satt opp følgende 
rekkefølge i dagsordenen: 1) Lovforslag for Bergen 
Døvesenter, 2) Utpeke 3 personer i et utvalg som skal 
forvalte midlene etter salg av feriehjemmet, og 3) Mandat 
for nevnte utvalg.

Styret foreslo å bytte punkt 2 og 3, slik at man først gikk 
gjennom punktene/oppgavene som utvalget kom til å 
jobbe med, og avslutte med valg av medlemmer i utvalget. 
Ekstraordinært årsmøte godkjente dette.

Rita Lone Borlaug var den eneste fra valgkomiteen som 
hadde muligheter til å være til stede. De andre var forhindret: 
Anne Grethe Magnussen og Tore Birkeland. Rita lurte på om 
det var mulig å begynne med valget først, da hun skulle gå 
ca kl 20. Klement svarte at det ikke skulle være noe problem 
med å gjennomføre sakslisten slik det nå er bestemt, i og 
med at valgkomiteen allerede hadde kommet med forslag 
på kandidater. Møtelederen kunne da lede dette valget. Da 
ingen hadde innvendinger, gikk man rett på: 

1) Lovforslag for Bergen Døvesenter.
Klement Våge hadde forberedt møtedeltakerne på at punkt 
1 kanskje ikke ble behandlet idet gjeldende vedtekter 
tilsa at man ikke kunne behandle vedtektsendringer på 
ekstraordinært årsmøte. Spørsmålet var da om det også 
gjaldt vedtekter som siste ordinært årsmøte i mars 2006 
vedtok å utsette behandling av vedtektene. Thorbjørn Johan 
Sander, som er et av 3 medlemmer i lovkomiteen, sa at man 
ikke kunne behandle vedtektsendringer, men at det var ok å 
diskutere det.

Toralf Ringsø syntes ikke det var verdt å bruke tid på 
diskusjon. Når saken skal behandles neste år ville det meste 
av dagens diskusjon være glemt.

Det var ingen andre som ba om ordet, og etter at Klement 
Våge fikk bekreftelse fra Thorbjørn Johan Sander på at 
lovkomiteen (Th J Sander, Arne Nesse og Gunnar Hansen) 
var enstemmig på det punktet, ble det besluttet å utsette 
saken til ordinært årsmøte 2007.

2) Mandat for utvalg som skal forvalte midlene etter salg 
av feriehjemmet
Bergen Døvesenter har satt inn over 3,7 millioner kroner i 
Narvik Sparebank, som i fjor kom med høyeste rentetilbud. 
Senterstyret foreslo at omtrent halvparten av midlene ble 
brukt til investering i eiendom (kjøp av hytte eller noe 
annet), mens den andre halvparten skulle plasseres i fond 
eller lignende for å skaffe gode avkastninger. 

Ekstraordinært årsmøte behandlet den delen som dreide 
seg om pengeplassering. Senterstyret hadde kommet med 
forslag til vedtekter for det som ble kalt ”Bergen Døvesenters 
Kapitalfond”. Forslaget ble oversendt lovkomiteen, som så 
har gjort teksten mer folkevennlig (i lettere språkdrakt).

Vedtektene ble vist på lerret, og møtelederen gikk gjennom 
vedtektene punkt for punkt. Thorbjørn Johan Sander 
og Kjetil Høgestøl var ofte på talerstolen for å forklare 
betydningen av tekstene.

Senterstyret hadde opprinnelig foreslått at de som skulle 
forvalte midlene, bestod av 3 personer, mens lovkomiteen 
mente at ansvaret ville bli for stort på så få personer. De 
kom fram til at fondsstyret skal bestå av 5 medlemmer + 
1 varamedlem. Med noen få endringer ble alle punktene 
godkjent. 

Vedtektene skal undertegnes av to personer. Ekstraordinært 
årsmøte valgte Klement Våge og Helge Herland til å 
undertegne det.

Ekstraordinært årsmøte besluttet at vedtektene gjelder fram 
til endelig vedtak på ordinært årsmøte i 2007.

(Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond er gjengitt i 
sin helhet på neste side.)

3) Valg
som i valgkomiteens fravær ble ledet av møteleder Edvard 
Rundhaug, gav følgende resultat:

Kjetil Høgestøl (etter innstilling fra senterstyret)
Tore Birkeland
Erling Jacobsen
Varamedlem: Helge Herland

Man var opptatt av kjønnsfordeling, og ekstraordinært 
årsmøte gav senterstyret fullmakt til å utpeke 2 kvinnelige 
medlemmer til fondsstyret innen to uker.

Dette fondsstyret gjelder fram til ordinært årsmøte i 2007. 
De har fullmakt til å gå i gang med forsiktig investering 
allerede nå. 

Avslutning:
Møteleder Edvard Rundhaug spurte om hva som vil skje med 
den andre halvparten av midlene etter salg av feriehjemmet. 
Klement Våge svarte at dette blir en egen prosess og at det 
vil være naturlig å starte med et medlemsmøte.

Ref. Rune Anda
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Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond
Her er det foreslått at ca halvparten av pengene etter salg av Risperlen skal gå til et fond,

og at andre halvparten til investering i eiendom.

§ 1: Formål
Bergen Døvesenters Kapitalfond (BDK) er opprettet på årsmøtet 2007 med grunnkapital fra salget av feriehjemmet 
”Risperlen”, og fondsmidlene skal forsøkes plassert slik at de gir best mulig avkastning, som skal komme Bergen 
Døvesenter sin organisasjon og sine eiendommer tilgode.

§ 2: Fondets kapital
Fondets startkapital er på kr 2 millioner. I prinsippet skal denne kapitalen ikke reduseres, men årsmøtet i BDS kan gjøre 
vedtak om å ta ut utbytte. Størrelsen av det utbyttet som tas ut, bør ikke være større enn at fondets samlede kapital årlig 
økes med i gjennomsnitt 10 %.  

§ 3: Fondsstyre
Årsmøtet i BDS velger et fondsstyre på fem medlemmer og et varamedlem, samtlige medlemmer av BDS, og 
funksjonstiden skal være to år. Første gang velges tre medlemmer for to år og to medlemmer og varamedlem for ett år.  
Styret konstituerer seg ved å velge leder, nestleder og sekretær innen to uker etter årsmøtet.
Vedtak i Fondsstyret treffes med alminnelig flertall, når møtene er innkalt på ordinær måte.
Fondsstyret får de nødvendige fullmakter til å forvalte kapitalen på vegne av Bergen Døvesenter i tråd med disse 
vedtekter, men kan innhente råd fra uavhengige rådgivere.
Vanligvis skal styret ha møte minst en gang i kvartalet, men kan ellers innkalles etter behov. Innkalling skal normalt skje 
med to ukers varsel.

§ 4: Fondsstyrets oppgaver
Fondsstyret skal 

- forvalte fondets midler i tråd med disse vedtekter
- gi kvartalsvise rapporter om status for fondsmidlene til senterstyret
- føre protokoll fra sine møter
- foreslå anvendelse av eventuell avkastning 

§ 5: Investeringsfilosofi
Fondsstyret oppretter en portefølje med lav til middels risiko, og investeringshorisonten skal være forholdsvis langsiktig, 
dvs vanligvis minst 4-5 år. Dersom utviklingen tilsier det, kan et alternativ være å trygge større eller mindre deler av 
kapitalen ved plassering i bank til høyrente. Kostnadene knyttet til forvaltningen bør holdes så lave som mulig. 

§ 6: Tillatte plasseringer
Som normale plasseringer av kapitalen regnes: bankinnskudd, høyrentefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, 
kombinasjonsfond, paraplyfond, indeksfond og aksjefond. 
Plasseringer direkte i aksjer og andre mer risikopregede verdipapirer er ikke tillatt.

§ 7:  Anvendelse av avkastning
Fondsstyret skal som hovedregel ha som mål at fondets kapital skal øke med minst 10 % årlig. Avkastning ut over dette 
(utbytte) kan, etter forslag fra fondsstyret, tas ut og anvendes i samsvar med § 1, dersom årsmøtet ønsker det.

§ 8: Rapportering
Fondsstyret avlegger kvartalsvis rapport til Bergen Døvesenter sitt styre til orientering. Rapportene er til internt bruk, 
men fondsstyret kan likevel gi informasjon om utviklingen på medlemsmøter i BDS. Rapportene skal inneholde:

- oppstilling av porteføljens sammensetning
- status for porteføljen og statistikk over utviklingen
- informasjon om eventuelle endringer i porteføljen som vurderes, og begrunnelse for dette

§ 9: Årsmøtet
Årsmøtet i Bergen Døvesenter er fondets høyeste myndighet. Det er således årsmøtet som skal godkjenne fondsstyrets 
arbeid og foreta valg på nye styremedlemmer.
Til årsmøtet legger fondsstyret fram en fyldig beretning om virksomheten og utviklingen i løpet av siste år.

§ 10: Endring av vedtektene
Forslag til endringer i disse vedtekter følger samme regler som for BDS sine vedtekter.

Disse vedtektene er behandlet på ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 
11. mai 2006 og gjelder fram til endelig vedtak på ordinært årsmøte i 2007.
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Spørsmål: Hvordan fungerer formidling 
av hørselstekniske hjelpemidler? 

Svar:

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 hjel-
pemiddelet slik av det ikke skades eller unødvendig 
forringes, samt sørge for daglig vedlikehold. For noen 
hjelpemidler kan dette innebære at bruker selv må kjøpe 
og montere batterier, for eksempel 9V batteri til Blink-
anlegg.

1. linjetjenesten – kommunen
håndterer hyppig forekommende problemstillinger. Det 
forventes at disse løses på førstelinjenivå, basert på den 
brede erfaring og kunnskap som finnes i kommunen. At 
et problem er “enkelt” betyr ikke nødvendigvis at løsnin-
gen 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 vei-
ledning fra et høyere nivå eller fra andre sektorer dersom 
egen kompetanse ikke strekker til.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, fastsatt av 
Sosial- og Helsedepartementet 28.juni 2001, sier m.a. 
at kommunens ansvar omfatter alle ledd i formidlings-
prosessen. Ansvaret omfatter avdekking og utredning av 
behovet for hjelpemidler, nødvendig utprøving av hjel-
pemidler, bistand til brukeres søknad om hjelpemiddel, 
tilpassing, montering og enklere service- og reparasjon, 
samt motivasjon og opplæring av bruker i hjelpemidde-
lets funksjon. Kommunen har også et ansvar for evalu-
ering av brukernytte og nødvendig justering i forhold til 
dette. 

Når en formidler et hjelpemidler må det i formidlings-
prosessen avklares opplæringsmål for bruk av hjelpemid-
let. 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 avta-
les med bruker hvordan, hvor og hvem som skal foreta 
reparasjoner.

2. linjetjenesten – hjelpemiddelsentralen
håndterer sjeldnere og kompliserte problemer som krever 
spesialistkompetanse innenfor områder der det ikke er 
mulig å bygge opp et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag på 
et lavere nivå. 

Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med alle 33 kom-
muner i vårt fylke som beskriver ansvars og rolleavkla-
ringer innenfor hjelpemiddelprosessen. I samhandlingen 
med 1. linjetjenesten inngår det at Hjelpemiddelsentralen 
har et informasjon og opplæringsansvar i formidlings-
prosessen. Gjennom flere år har Hjelpemiddelsentralen 
i Hordaland gjennomført en systematisk opplæring av 
kommunens fagpersonell – formidlere og teknisk perso-
nell slik at de er i stand til å yte bistand i tråd med 1.lin-
jetjenestens ansvar. 

3. linjetjenesten – landsdekkende kompetansesenter
De er spesialister på enkelte felter innenfor hjelpemid-
delformidling, og har regions- eller landsdekkende funk-
sjoner overfor brukerne, første- og andrelinjetjenesten.
Arbeidsfordeling ved service- og reparasjon

Ut i fra ansvars og rolledelingen i formidlingsproses-
sen er det naturlig at bruker henvender seg til 1. linje-
tjenesten – generalistene, og melder behov for faglig 
bistand. Oppdraget løses på lokalt nivå av kommunens 
personell. Kan ikke kommunens personell løse proble-
met vil de videreformidle en henvendelse til 2.linjetje-
nesten som har spesialistkompetanse. Oppdraget løses av 
hjelpemiddelsentralen i samarbeid med partene. 

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

Mange hørseltekniske hjelpemidler formidlers gjen-
nom 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 formidlingsprosessen. I mange tilfeller ser vi da at bru-
ker 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 løs-
ning av problemet. 

Hjelpemiddelsentralen har begrensede ressurser og 
vil ikke ha mulighet til å ivareta 1.linjetjenesteoppgaver 
innenfor 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.

1., 2., 3. linje tjeneste - hva betyr det?
Hjelpemiddelensentralen svarer Bergen Døvesenter
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Over 200 i døvesenteret 17. mai!

17. mai = Barnas dag! Døvesenteret er et naturlig sam-
lingssted på nasjonaldagen. Både i fjor og i år hadde vi 
hoppeslott på parkeringsplassen, og pga regnvær var det 
lek og konkurranser for barn i kjellerlokalene. Idrettsklub-
ben hadde det fryktelig travelt på kjøkkenet med salg av 
rømmegrøt, kaffe/te, brus, is, pølser osv. Kulturstyret og 
ungdomsklubben tok seg av leker. Barn, ungdom, voksne, 
døve, hørende, foreldre, venner, kollegaer m.m. koste seg. 
Herlig samarbeid mellom foreldrelaget, idrettsklubben og 
døvesenteret som spleiset på leie av hoppeslottet i år!

Se flere bilder på www.bgds.no!

Hunstad skole i 17. mai tog. Foto: Ra

Foto: Bjørnar Stene og Rune Anda



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

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
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

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)

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

Juni:
02. ti:  Eldretrim kl 10.30.
01. to:  Foredrag om "Tegnskrift" kl. 

19.00 v/Ingvild Roald
05. sø: (2. pinsedag) Kl. 12: 

Friluftsgudstjeneste på 
Kristkirketomten. Tom S. 
Tomren medvirker

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

07. on: Døvblindes kontaktklubb i 
storsalen (på dagtid)

07. on: Speiderne i døvekirken kl. 
17.00-20.00: Førstehjelp.

08. to: Talentkonkurranse kl 19 
+ premieutdeling vedr. 
fotokonkurransen (arr. BDUK)

 Middag kl. 16.30
09. fr:  Kjellerstuen. Pubkveld arr. 

kulturstyret
09.fr: Misjonsforening hos Grete 

Elvebakk kl. 19.00.
10.-11. lø/sø: Speiderhelg med 

overnatting i kirken. Merking 
og pakking av utstyr til leiren, 
reglement på leiren. Møt opp 
kl. 14 ved kirken. Hjemreise 
søndag kl. 14.

11. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegn-
språk v/Lars Hana. Hagefest.

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

15. to: Senterstyret har møte kl 16
15. to: Foredrag om førstehjelp/

livredning kl. 19.00
16.-18. fr-sø: Likemannskurs for aktive 

eldre døve på Scandic Bergen 
Airport Hotell

17. lø:  Kjellerstuen - Lørdagscafe kl. 
11-15. Arr. Døvetreff

20. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen 
(sommeravslutning)

21. on: Døvblindes kontaktklubb i 
storsalen (på dagtid)

21. on: Kurs for døvblitte og deres 
pårørende, i kjellerstuen kl 12 
til 19.

22. to:  Hyggekveld i døvesenteret. 
Sommeravslutning med middag 
kl. 16.30! Kjetil Høgestøl 
informerer fra siste styremøte.

23. fr:  Døves Idrettsklubbs gubbelag 
samles i kjellerlokalene kl 
19.00.

Misjonsforening
hos Grete Elvebakk i Birkeveien 
45 A fredag 9. juni kl. 19.
Trenger du skyss? 
Ring Astrid 55 18 99 43 eller 
sms 959 62 239.

Vevekurs
Er det noen som er interessert i veve-
kurs til høsten? Døvesenteret har en 
"Kontra-vevstol" og vi har en som er 
interessert i å undervise. Ta kontakt 
med daglig leder hvis du er interessert i 
å lære, så kan vi se om vi kan gjennom-
føre minst 12 timers kurs før jul. 

Torsdagsvakter kl. 18-21 i juli
Som vanlig samarbeider vi med Døves 
menighet om åpningstider om torsdage-
ne i juli. Er det noen som kan stille opp 
og lage kaffe og te, og servere tebrød, 
vafl er e.l.? Ta kontakt med kontoret.
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God sommer!God sommer!

Et lite stykke Norge - fra Hardanger
Foto: Stein Larsen
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Gard Skagestad som Alfred Allmers, Oliver Hole Dahl som Lille Eyolf og Merete Armand som 
Rottejomfruen. Foto: Erik Berg. (Bildet er hentet fra internett.)

dette ville være mer enn de kunne klare. Det vil si at det ikke 
så lovende ut å finne ledige tolker til samtlige tidspunkter. 
De foreslo overfor DNS at de kunne kontakte Høgskolen 
i Bergen (HiB) for å høre om noen av studentene kunne 
tenke seg å ta dette som en utfordring og nyttig erfaring. 
Flere studenter meldte seg, og avlønning, registrering av 
oppdrag osv har siden gått gjennom Tolketjenesten.

Dette er slik man ser det hensiktsmessig utnytting av 
ressursene til gjensidig nytte - bruker får tolk, studentene 
får praksis og erfaring og Tolketjenestens ansatte tolker og 
faglærte frilansere kan benyttes til andre ting.

Flott gjort!
Red.

Festspillene i Bergen: "Lille Eyolf"

Historisk under festspillene i mai: 

Et døvt barn som skuespiller i "Lille Eyolf"
- og hørende sønn av døve foreldre i samme rolle!

(De to byttet om å inneha Eyolf-rollen hver sin forestillingskveld.)

Regissør Victoria H. Meirik har endret Eyolfs funksjonshemning. Hos Henrik Ibsen er han halt og går 
med krykke. Dette er et resultat av et fall fra stellebordet da han var spedbarn, fordi foreldrene var 

uoppmerksomme under en heftig elskovsakt. De har skylden for hans funksjonshemning, og dette er 
helt sentralt hos Ibsen. Meirik har forandret det ved at hun har gjort Eyolf døv i stedet.

Tolk til skuespiller 
Oliver (7 år og døv)
Den 7 år gamle hørselshemmede gutten, Oliver Hole Dahl, 
spilte den døve gutten Eyolf i stykket "Lille Eyolf" som ble 
vist under Festspillene i Bergen. (Han byttet om å spille rol-
len med en annen 7-åring, Tor Andreas Rundhaug - hørende 
sønn av døve foreldre), slik at den ene spilte en kveld, den 
andre en annen kveld.) For Oliver var det nødvendig å ha 
tolk under de nesten daglige øvelsene på teateret.

Tolkebestillingen var gjort på kort varsel: Den Norske 
Scene (DNS) kontaktet Tolketjenesten med forespørsel om 
muligheten for å få tolker. Tolketjensten så av bestillingen at 
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Oliver Hole Dahl som Lille Eyolf.

Foto: Erik Berg

- Oliver som person rørte og berørte oss
En av de som var så forestillingen fredag 26. mai, Torill 
Solbø Zahl, ble bedt om å komme med noen tanker hun satt 
igjen med angående den døve skuespilleren, døve Oliver sin 
rolle i stykket, og betydningen for døve at han var med.

Torill satt på rad seks sammen med sin familie og var 
veldig spent. - Jeg synes at stykket, som jeg har lest, men 
ikke sett på en scene før, var veldig sterkt, men nødvendig 
og viktig. Det at Eyolf var døv, og ikke vanfør, slik utgangs-
punktet var, er strålende. Det mister ikke troverdighet slik 
BT antyder, for det er tenkelig at en kan miste hørselen etter 
et fall fra stellebordet. Ideen om kommunikasjonsbrist i den 
lille familien ble tydelig når språkbarrieren vanskeliggjorde 
kontakten og det bare ble tante Asta som tok seg bryet med 
å lære Eyolfs språk, sa Torill Solbø Zahl.

Hun syntes at Oliver gjorde en strålende innsats, og hun 
var stolt på hans vegne. - Et annet, viktig perspektiv handler 
om omgivelsenes reaksjon på Eyolfs / Olivers rolle. Jeg 
merket selv og sanset hos mine medpublikummere at Oli-
ver som person rørte og berørte oss, forteller Torill. - Det 
merktes på applausen, det merktes på smilene, det merktes 
på stillheten i salen. Det er uvurderlig hvilken betydning 
en slik rolletolkning av en “ekte” døv har for synet på døve 
og på bruk av tegnspråk. Dette er en ekstrabonus som teller 
utover de kvaliteter stykket har. Jeg er personlig ikke særlig 
kjendisfiksert, men det er morsomt å se kjente personer 
(som i kraft av sin status også har innflytelse) bli påvirket 
av og betatt av lille døve Eyolf og av store døve Oliver, 
slutter Torill Solbø Zahl.

Tor Andreas spilte også "Lille Eyolf"
Sønnen til Kate og Edvard Rundhaug byttet med Oliver med 
å spille "Lille Eyolf", dvs. den ene spilte en kveld og den 
andre en annen kveld. Vi har bedt om tanker og inntrykk 
fra en av foreldrene til Tor Andreas.

-Vi synes det er fantastisk og gledelig at DNS valgte 
en liten gutt som kan tegnspråk til å inneha den "døve" 
Eyolf-rollen, mener Edvard. - Vi har vært svært spente 
på forhånd hvordan lille Eyolf skulle opptre med tegn-
språk som kommunikasjonsmiddel på scenen. Ikke 
bare det - vi var også spent på om gutten vår kunne 
huske alle replikkene og alt annet på scenen. Etter at vi 
fikk se førpremieren med sønnen vår som Lille Eyolf,
pustet vi lettet ut og var imponert over han og også de andre 
skuespillere som kommuniserte på tegnspråket med han. 
Virkelig kult, for å si det sånt.

Enkelte skuespillere har vist evne til å bruke tegnspråk  
etter svært kort periode med intensiv tegnspråk-opplæring 
fra de to små guttene og tolkestudenter. Selvsagt er målet 
med dette stykket å få budskapet til hørenede publikum. 
Hvorfor sier jeg dette? Jo fordi tegnspråk-kommunikasjo-
nen som vi opplevde på teateret ikke alltid falt perfekt ut 
mot publikum. Vi døve som satt og så på fikk ikke med alt 
som ble sagt. 

Ellers alt i alt er vi fornøyde så langt og at gutten vår likte 
rollen godt. Selv om stykket var sterkt (innholdet) så tror vi 
at guttene klarte seg fint, men der må vi være obs og følge 
med likevel, skriver Edvard i e-post til Budstikken.

Festspillene i Bergen: "Lille Eyolf"

"Lille Eyolf" 
høsten 2006
Tor Andreas skal være med i 2 
forestillinger den 23. august i Oslo 
og Oliver 2 forestillinger 24. august 
i Oslo.

"Lille Eyolf" blir igjen vist i 
Bergen i september 2006 (muli-
gens hele måneden). De som ikke 
har fått sett forestillingen, har noe 
å glede seg over. Det arbeides med 
å få tegnspråktolket minst en fore-
stilling. Det kommer vi tilbake til 
senere.
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Kultur-tur for Bergens-pensjonister
Seniorutvalget i Bergen Døvesenter på tur til Haugesund

25.-26. mai 2006

Tekst: Thorbjørn Johan Sander - Foto: Toralf Ringsø

Døves seniorutvalg i Bergen hadde gjennom Bergen døve-
senter søkt og fått tilsagn om støtte fra NDF til en planlagt 
kultur-tur til Haugaland 25.-26. mai, med overnatting i 
Haugesund. 18 personer meldte seg på, og vi ble enige 
om å bruke privatbiler, slik at vi sto helt fritt mht hvor og 
når vi ville kjøre. Det ble plass til alle i fire rommelige 
”pensjonist-biler”.

Det begynte dårlig, med ferjestreik. En av ferjene Hal-
hjem-Sandvikvåg var tatt ut i streik, så bare annenhver ferje 
gikk. Vi bestemte oss derfor for å starte en time tidligere enn 
nødvendig, og var forberedt på kanskje to timers ventetid. 
Men streiken ble opphevet samme morgen!

Så var det været: Det var meldt om bare dårlig vær, men 
da vi kom halvveis til Haugesund, fikk vi uventet sol, og 
så fikk vi bare fint vær på hele turen! Vi var fantastisk 
svineheldige!

På Døvesenteret i Haugesund ble vi møtt av flagg, og vi 
ble mottatt av ekteparet Kallevik og Minny Sørdal. Disse 
tre døve seniorene/pensjonistene fulgte med oss på hele 
turen. I døvesenteret serverte de deilig betasuppe, hjem-

mebakte kaker og kaffe, så mye vi orket til en billig pris. 
Andreas Kallevik, som skulle være vår turleder, fortalte fra 
døveforeningens historie.

Vi dro til Rica Saga Hotell, hvor de tok imot oss på en så 
effektiv måte som jeg aldri før har opplevd noe sted. Inn-
sjekkingen av alle oss 18 tok ikke mer enn 5 minutter!

Etter et kvarter var vi klar til kjøreturen, med Andreas 
som fører. Vi dro over den kjempehøye Karmsundbroen og 
til den kjente St. Olavs kirke på Avaldsnes med ”Jomfru 
Marias synål”, en flere meter høy og nokså flat stein som 
heller seg mot kirkeveggen. Sagnet sier at når steinens spiss 
når inn til veggen, blir det dommedag. Her orienterte Thor-
bjørn både om steinens historie og om dommedag.

Kirken ligger på et kjent slagsted fra vikingtiden, og 
like ved er det opprettet et underjordisk museum, som vi 
besøkte. Der er det en fantastisk levende utgave av Harald 
Hårfagre og hans dronning Ragnhild, mange gjenstander 
og våpen som ble brukt i vikingtiden og veldig god skriftlig 
informasjon. Dessuten mange smykker o.a. med mønstre 
fra vikingtiden til salgs. (Toralf sa etterpå: ”Museet tjente 
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godt på vårt besøk!” – Dette museumsbesøket var for oss 
en stor og flott opplevelse, og en overraskelse egentlig. Et 
besøk der kan sterkt anbefales.

Vi kjørte videre. Neste stopp var en kirkegård, hvor vi 
samlet oss ved graven til Reinert (1872-1939) og Lisa Sofie 
Viken, som begge hadde gått på Bergens Døvstumme-Insti-
tut. Vi ble overrasket over at det var satt både flagg og blom-
ster på graven. (Andreas hadde fortalt ekteparets sønnesønn 
om vårt besøk!) Thorbjørn fortalte historien om Reinert, 
som hadde et så sjeldent yrke – for døve – som fyrvokter, 
med ansvaret for 9 fyr. Vi kjørte så til huset hvor ekteparet 
hadde bodd, på en liten brygge, hvor Reinert pleide å sitte 
og bøte fiskegarn og levere ut varer fra pakkhuset, hvor de 
bodde i 2. etasje.

Neste stopp var Visnes Kobberverk og gruve, også med 
flott museum. Kobber fra denne gruven er brukt til Frihets-
statuen ved innseilingen til New York. – Også dette museet 
var meget severdig, mye bedre enn vi hadde ventet.

Stinne av kulturopplevelser kom vi hjem til hotellet og en 
overdådig kveldsmat-bufet, hvoretter vi hadde sosialt samvær 
i en salong for oss selv, sammen med haugesunderne.

Neste formiddag dro vi til Steinsfjellet, med bilvei helt 

opp på toppen med TV-masten. Derfra var det en fantas-
tisk utsikt over byen, hele Haugaland-området, ut mot en 
mengde øyer og det åpne havet. Plater med piler, navn, 
fjellenes høyder m. m. gjorde at vi lett kunne orientere oss 
om hva vi så, og det var gratis bruk av kikkert for de som 
ville se mer nøye.

Herfra kjørte vi til Haraldshaugen, som står omtrent der 
hvor Harald Hårfagre ble gravlagt, mannen som klarte å 
legge hele Norge under seg. Innvielsen av dette nasjonale 
minnesmerket fant sted 18. juli 1872, tusen år etter at kon-
gen hadde nådd sitt mål. Bautasteinen er 17 meter høy, og 
rundt den står 29 mindre støtter, som skal representere de 
29 fylkene som kongen erobret. – Her fortalte Thorbjørn 
litt om Harald Hårfagres historie.

Så dro vi igjen til døvesenteret, der vertskapet vårt sto 
klar med nystekte vafler og bløtkaker. Og her ble det eva-
luering, ledet av Bergens-seniorenes leder, Erling Buanes, 
som forgjeves ba om litt kritikk av turen. Alle var begeis-
tret. Haugesunderne fikk takk, blomster og stor applaus. 
Vi kunne deretter ta fatt på hjemveien, som gikk helt fint 
– og ingen angret på at de hadde vært med på turen, men 
begynte å snakke om ”neste gang”.

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)

Over 240 personer på fagdager 
i Sandefjord 8.-9. juni!
Tema: "Vil den siste døve som forlater jorda vennligst slå 
av blinklampa...?" Fra Bergen Døvesenter deltok styreleder 
Klement Våge og daglig leder Rune Anda. Foredragene ble 
overført direkte på Internett v/Døves Media. Reportasje 
kommer i Døves Tidsskrift.

Postdoktorstipendia Sonja Erlenkamp hadde temaet "Gjør det noe 
om et språk dør?" - hun fokuserte på språk generelt og på tegnspråk. 
Kanskje vi får besøk av henne i døvesenteret til høsten.

Flere bilder finner du på www.bgds.no, under "Aktiviteter".

Toralf Ringsø ny styreleder 
i ASVO Bergen fra 01.07.2006
Styremedlem: Kristin Fuglås, Ingebjørg Børsheim og 
Steinar Jakobsen + varamedlem Jan Helge Støyve og 
ansattes repr. Gunnar Fauskanger med Gro Thormodsen 
som vara.
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Sommerhilsen på tegnskrift

Tegnskrift
- foredrag ved Ingvild Roald
i døvesenteret torsdag 1. juni 2006
Ingvild gav deltakerne et lynkurs i tegnskrift. Hun viste 
tegnskrift på lerrett og forklarte betydningen av disse, og 
demonstrerte. Deltakerne kom til å forstå logikken bak 
tegnskriften og etterhvert som nye tegnskrift dukket opp 
på lerrettet, klarte deltakerne å finne ut hvilke tegn det 
var. I tillegg til håndformer (flat, knyttet, plassering osv), 
bevegelsesretninger (symbol for i alle retninger) har man 
også klart den kunsten å tegne ansiktsuttrykk (om ikke så 
nyansert) og likeså fått med symbol for ulike utføringer 
(kontakt, gniding o.a.), munnstillinger, og mere til. Så 
enkelt. Der er mye logikk. Ideen kom fra en amerikaner 
under et opphold i København i 1972. 

Kanskje vil det være smart å bruke tegnskrift i kjær-
lighetsbrev? Det vil vel forvirre eventuelle nysgjerrige 
tyvtittere? 

Ingvild Roald opplyste at i Belgia er det snart alle dø-
veskolene som bruker tegnskrift, og at barn helt ned til 4 
årsalderen bruker tegnskrift i ulike land. Ingvild selv er 
overbevist om at tegnskrift vil være til nytte for mange. For 
enkelte er det ikke lett å skrive tydelig norsk, - men det går 
fint å skrive tegnspråk, sa hun. Man slipper å gruble over 
riktigheten i egen norsk grammatikk. Men hun tilføyde: 
Selvsagt er det viktig å lære og å kunne norsk. Det er ikke 

snakk om å erstatte norsk skrift med tegnskrift. 
For eventuelle interesserte, ta kontakt med Ingvild, som 

er den fremste eksperten på tegnskrift i Norge.
E-post adressen er: ingvild.roald@statped.no

Tegnskrift på veggen viser tegnet for: “HEI”

Alle tegn i tegnskriften viser hånden din du selv ser. Hånden er 
“helsvart”, og betyr at det er bakhånden du ser foran deg (med alle 
fingrene ut), og som skal beveges mot høyre. (Er hånden hvit, betyr 
det at du ser håndflaten foran deg - ikke håndbaken. Er hånden delt 
i hvit og sort, så er det siden av hånden du ser foran deg.)

For interesserte, se disse linkene:
http://signwriting.org/archive/list/list300.html
http://signwriting.org/norway/

 1 2 3 4 5 6 7

1) GOD: flat håndform, tommelen ut, fingrene opp, hånflaten inn, går fram fra munnen. Munnen viser O 

2) SOMMER: håndflaten stryker over pannen 

3) TIL-DERE: pekehånd, peker skrått mot venstre, går i bue fram mot høyre 

4) ALLE: 5-hånd, håndflaten inn, fingrene mot venstre, går i bue fram mot høyre mens fingrene samles til en 
knyttet hånd med håndflaten opp 

5) BERGEN: haikehånd, skrå, tommelen stryker over pannen. Munnen viser E 

6) DØVE: peke- og langfinger samlet, opp, kontakter øret. Munnen viser V 

7) SENTER: venstre hånd flat, håndflaten opp. Høyre hånds langfinger kontakter midt på venstre håndflate.

 Ingvild Roald
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AKUTTVAKTTJENESTE
FOR DØVE, DØVBLINDE OG DØVBLITTE

Rikstrygdeverket v/ Tolketjenestene ved Hjelpemiddelsentralene starter et nytt 
prosjekt 01.06.06. Det etableres da en egen akuttvakttjeneste for brukere som 
er døve, døvblinde og døvblitte, eller andre som skal ha samtaler med denne 
brukergruppen.

Tjenesten er døgnkontinuerlig,  dvs at tolkekoordinator alltid er tilgjengelig 
utenom HMS sin åpningstid. Det betyr at den trer i kraft daglig kl. 1500 og 
varer til kl. 0800 dagen etter, lørdag og søndag hele døgnet.

Tjenesten gjelder kun akutte situasjoner med fare for liv og helse. 

Det betyr at det vil være mulig å få kontakt med en vakt som har telefonbe-
redskap. Vi kan ikke garantere at det til ethvert tilfelle vil være mulig å skaffe 
tolk.

Aktuelle tilfelle som vil inngå i ordningen er akutte situasjoner – eks. på le-
gevakten, i kontakt med politiet eller ved brann. Vakthavende tolkevakt vil 
sammen med innringer vurdere situasjonen. Telefonen er betjent av formidlere 
eller tolker ved Tolketjenesten som har kjennskap til tolking og brukerfeltet. 

Ordningen er regionalisert og for Region Vest  (Vest-Agder, Rogaland, Horda-
land og Sogn og Fjordane) gjelder telefonnummeret:

994 81 810

Du kan både ringe og sende tekstmelding til dette nummeret !

På dagtid ringes i Hordaland:
55 52 67 50 

Dersom det er spørsmål om ordningen – kan Hjelpemiddelsentralen i Rogaland, 
eller sentralen i ditt hjemfylke,  kontaktes.
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Personalia

DØDSFALL
Laila Hansen døde 26. mai 2006, 68 år gammel, etter lengre 
tids sykdom. Hun var født 8. april 1938. Storparten av sitt 
yrkesaktive liv jobber hun på Døves Trykkeri AS. Hun ble 
bisatt fra Bergen Døvekirke torsdag 1. juni 2006.

TUSEN TAKK
for nydelige blomster fra Seniorutvalget, og gavekort fra 
Døvesenteret til min 75 års dag.

John Ulfsten.

TAKK
for oppmerksomheten og gavekortet til min 75 års dag.

Ingvar Rasmussen.

Hjertelig takk 
for nydelige blomster i forbindelse med åpningen av nybygg 
på Eikelund-området. 

Vennlig hilsen Annelise Olsen.

85 ÅR
Sverre Samuelsen, 5063 Bergen, fyller 85 år 9. juli.

80 ÅR
Reidar Einemo, 5610 Øystese, fyller 80 år 17. juli.

70 ÅR
Inger Johanne Johansen, 5031 Bergen, fyller 70 år 17. juli.

65 ÅR
Leiv Høgestøl, 5694 Onarheim, fyller 65 år 22. juli.

65 ÅR
Birgit T. Karlsen, 5135 Flaktveit, fyller 65 år 24. juli.

60 ÅR
Edith Solhaug, 5018 Bergen, fyller 60 år 15. august.

50 ÅR
Jan de Lange, 5007 Bergen, fylte 50 år 9. juni.

Vi spør - Tolketjenesten svarer
Under planlegging av informasjonsdagen med HS og LMS, 
var jeg og en annen CI-bruker bedt om å ordne skrivetolk. Jeg 
sa at dette var deres ansvar, og at det var mest praktisk at de 
ordnet dette. Men nei, det hadde de (LMS) ikke økonomi til 
å klare. Det var så dyrt med skrivetolker. Slik kan vi ikke ha 
det. Det må gjøres noe med regelverket her. 
F.eks at institusjoner/virksomheter som ordner med skrivetolk, 
også tegnspråktolk, til brukere får dette refundert. 

Jeg lurer på hvordan tolketjenesten/tolken vil stille seg til 
at jeg som bruker krever at tolken skal skrivetolke/tolke for 
en hel forsamling og ikke bare for meg?

Svar:
Regelverket slår fast at dersom tolken skal brukes av en bruker 
som iht Folketrygdloven har rett til tolk (og har fått innvilget 
rett til tolkehjelp etter søknad) skal utgifter til deltakelse i 
frivillig arbeid, organisasjoner o.l dekkes av det offentlige, 
ikke av organisasjonen. Bruker kan selv bestille tolken fra 
Tolketjenesten eller man kan avtale at organisasjonen skal 
gjøre det på vegne av bruker f.eks. av praktiske grunner. 

Tidligere var det organisasjonen som måtte dekke utgiftene 
til tolkehjelp. I 2005 ble det imidlertid presisert fra RTV at 
utgifter til tolk i forbindelse med deltakelse i organisasjons-
arbeid o.l ikke skal belastes den enkelte organisasjon. 

Brukeren må gjøre avtale med Tolketjenesten angående 
hvorvidt det kun skal tolkes for èn bruker via liten skjerm 
eller om det skal tolkes for flere og at teksten f.eks skal vises 
på storskjerm. Tolking på storskjerm stiller større krav både 
til tilrettelegging og til tolkene enn tolking på liten skjerm, og 
det er derfor avgjørende at dette er avtalt på forhånd og at man 
opplyser at man ønsker dette allerede ved bestilling.

Kulturhus-søknaden
I mars opplyste vi at Bergen kommune prioriterte vår 
søknad om økonomisk støtte til rehabilitering av kultur-
huset, som ble oversendt til Hordaland fylkeskommune til 
avgjørelse. Fra fylkeskommunen fikk vi opplyst at saken 
vil bli tatt opp på møte i september 2006. Da er det bare 
å vente og håpe på det beste. 

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 familier" v/døvelærer Torill Solbø Zahl.
Torsdag 5. oktober kl. 19.00: "Hva er diabetes?" v/ 
Vidar Sæle.
Torsdag 12. oktober kl. 19.00: ”Når er et språk ut-
rydningstruet? - og hva skjer med tegnspråkene?” 
v/professor Arnfinn M. Vonen. 
Kanskje kommer Sonja Erlenkamp i slutten av oktober.

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

Holmestrand døveskole
15. -17. september 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 til høsten
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.)
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Medlemsmøte i Bergen døvesenter 
torsdag 20. april 2005

Tid: 19.00-21.00. Antall til stede: 17 medlemmer
Møteleder: Klement Våge. Referent: Rune Anda 

Saker: 1) Nytt fra NDFs landsråd, 2) Designtrykkeriet AS, 3) 
Tolkesaker, 4) Spørretime.

1) Nytt fra NDFs landsråd
Klement orienterte fra landsrådet som Norges Døveforbund 
arrangerte i Stjørdal 17.-19. mars 2006. Bergen Døvesenter 
var representert ved Klement Våge, Sunniva Lyngtun og Rune 
Anda. Noe referat var ennå ikke kommet fra Norges Døve-
forbund, men Klement fortalte kort om diskusjonen om NDF 
skal være tilsluttet FFO eller SAFO. På landsrådet diskuterte 
man også døveforeningenes framtid, og det var gruppearbeid. 
Noen av gruppene kom til å foreslå at medlemmene i de lokale 
døveforeningene kunne lage forslag til visjoner, som så sendes 
til Norges Døveforbund som igjen lager en samlende oversikt. 
Man snakket også om at det er vanskelig å få medlemmer til 
å velges inn i et styre. Man lurte også på hvordan man skal 
klare å få unge inn i styre. Men vi kommer tilbake til det når 
referatet foreligger.

Medlemskontingenten var som vanlig et diskusjonstema. 
Enkelte syntes at fordelingen kr 500 for enkeltmedlem og kr 
500/100 for ektepar virket urettferdig. Det jobbes i forbundet 
med å finne ut hvordan kontingenten skal se ut.

Døves Dag 2006. Temaet i år blir: ”Tegnspråk for alle”.
Døveforbundets hjemmeside (www.deafnet.no) ble kritisert 

av mange. Forbundet varslet en ny design fra og med nyåret 
2007.

På siste dag ble det avsatt tid til å diskutere tegnspråklov. 
Thorbjørn Johan Sander fikk anledningen til å forklare sin 
standpunkt først før diskusjonen kom i gang. Thorbjørn Jo-
hans redegjørelse var en oppklaringsrunde, der han forklarte 
hva som skjedde fram til artikkelen kom i ukeavisen ”Klar 
Tale”. 

En representant fra Kulturdepartementet var invitert til 
landsrådet, der temaet var tegnspråklov. Han kunne ikke love 
gjennomslag for tegnspråkloven, men han sa at det var noen 
konkrete spørsmål de avventer svar på før man gikk videre i 
vurderingen.

2) Designtrykkeriet AS
Klement opplyste at han representerte Bergen Døvesenter 
på Designtrykkeriets ekstraordinært generalforsamling 10. 
januar 2006. På dagsorden var det salg av aksjer til Åstvedt 
AS. Referat fra møtet var for tynt, så Klement berettet mer 
om hva som skjedde på generalforsamlingen, og hva han som 
døvesenterets representant hadde å si. – Vi hadde håpet at en 
representant fra Åstvedt AS var tilstede på generalforsamlin-
gen, men det var det ikke, sa Klement. Han sa også at det var 
trist at trykkeriet ble solgt, men at når det først ble Åstvedt AS 
som overtok bedriften, så var det positivt. De innehar store 
deler av den kompetansen som er nødvendig for at døve skal 
ivaretas, sa han. Det var også spørsmål om døvemateriell som 
trykkeriet fremdeles forvalter, om døveforbundet/døvesenteret 
kunne overta disse. Dette kan man forhandles om under andre 
forhold, hvis det skulle bli aktuelt. Klement sa ellers at det ville 
være behov for den nye eieren å gjennomføre en uavhengig 
analyse over virksomhetens drift de siste årene. Hvordan er 
arbeidsmiljøet? Er beslutninger gjort på rett grunnlag? Er le-
delsen bra? – Vi ba også om å få en representant fra døvemil-

jøet i Bergen inn i det nye styret, sa Klement, - gjerne utpekt 
av Bergen Døvesenter. NDF har nylig utpekt Birger Johnsen 
som NDFs representant i styret. Bergen Døvesenter hadde 10 
aksjer i trykkeriet. Disse ble kjøpt opp av Åstvedt AS for kr 
3.100 pr. aksje, til sammen kr 31.000.

Under diskusjonen var noen redd for at Åstvedt AS kan-
skje kom til å gjøre som de ville, for eksempel å sparke 
døve ansatte. Men det vi vet er at Åstvedt AS har flere ulike 
avdelinger som gjør det mulig å flytte ansatte fra en avdeling 
til en annen dersom det skulle bli aktuelt. Vi kjenner ellers 
til at det er planer om å bygge et nytt industribygg i Åsane, 
der Åstvedt AS holder til. En mente at det blir urimelig at 
Åstvedt AS skal overta distribusjon av døve-materialer, og at 
det derfor vil være mer riktig at døveorganisasjonen overtok 
disse. Åstvedt AS er ikke riktig forum for å produsere nye 
”døvematerialer”, ble det sagt. 

3) Tolkesaker
Gunn Kristin Selstad orienterte kort fra de to møtene som 
døvesenteret hadde med Tolketjenesten (oktober 2005 og 
februar 2006). Hun opplyste at det i år ble en endring i orga-
niseringen, at tidligere ”Områdeutvalg” med representanter fra 
ulike brukergrupper nå er fordelt i ulike grupper. Hørselsdelen 
skal ha egne møter med HMS og Tolketjenesten en eller to 
ganger i året.

Matthias Runarsson fortalte om sin situasjon på jobben, og 
behov for å ha fast tolk. Han lurte på om ikke han kunne få 
en fast tolk på arbeidsplassen, og hvem som i så fall måtte 
betale for det. Man siktet blant annet til at det ikke lenger er 
”tak” på antall tolketimer for brukerne. 

Dag Hafstad opplevde at det var bestilt tolk til et kurs to 
måneder i forveien, men at svar fra Tolketjenesten kom altfor 
sent, kort tid før kurs-start.

Ingunn Storlykken Herland lurte på om ikke døve-
organisasjonen kan ha medinnflytelse i rettigheter som 
tolkeorganisasjonen/tolketjenestene lager for tolkene?
Det ble også fortalt at tolken fikk beskjed om endret avtaletid 
i forhold til tidligere bestilling, men denne tolken ble syk og 
det ble ordnet med en annen tolk. Vedkommende dukket ikke 
opp. Man lurte på om tolketjenesten ikke ga beskjed om endret 
tidspunkt, som kanskje ikke var oppdatert i systemet?

En ønsket å vite hvordan tolketjenesten jobber med det å 
finne ledig tolk til ulike oppdrag. Både Rune og Dag forklarte 
litt om rutinen.

Rune opplyste at det nå er avtalt med tolketjenesten at bru-
kerne kan komme med klager/spørsmål til døvesenteret, og 
vi sender det videre til tolketjenesten. Spørsmål og svar vil 
komme på hjemmesiden + i Budstikken.

4) Spørretime
Her var det ingen nye saker som dukket opp, men så var klok-
ken passert 21 og medlemsmøtet hadde vart i over to timer.

Betalt kontingent for 2006?
Av 300 medlemmer er det 23 som ennå ikke har betalt 
kontingent for 2006. Det vil være fint om det blir ordnet 
snart. På neste styremøte (17. august) ønsker senterstyret 
å få oversikt over medlemmer i døvesenteret, også de 
som ikke har betalt kontingent. Det vil være lurt å betale 
nå slik at oversikt over de som skylder, blir mindre (al-
lerhelst at alle gjør opp for seg).
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Billedtelefon og RTV
7. juni hadde Norges Døveforbund besøk av representanter 
fra Rikstrygdeverket. De kom for å diskutere billedtelefonen 
Allan, og få se det med egne øyne. Hanne Kvitvær kalte opp 
daglig leder i Bergen Døvesenter, og de to pratet sammen på 
skjermen. Likeså fikk RTV se hvordan teksttelefon og billed-
telefon kunne kombineres, at man kan velge skriftstørrelsen, 
skriftfarge, bakgrunnsfarge o.a. 

Det var en orientering i forbindelse med tolkesentralene 
RTV var ute etter. De så ut til å like Allan godt. Om den blir 
valgt for tolkesentral er ikke sikkert. Det viktigste er kanskje 
at det er et godt hjelpemiddel for brukerne.

Referat fra møte i BERGEN DØVESENTERS KAPI-
TALFOND torsdag 1. juni 2006 kl 16 i Døvesenteret

Tilstede: Erling Jacobsen, Kjetil Høgestøl og Helge Her-
land. Forfall fra Tore Birkeland pga skiftarbeid.

1  Godkjenning av sakslisten
Kjetil hadde laget forslag til saksliste som ble godkjent 
uten bemerkninger.

2  Orientering om styresammensetningen
Kjetil orienterte om at administrasjonen og senterstyre 
hadde jobbet for å finne to kvinner som kunne tiltre styre, 
men uten å lykkes. Senterstyret foreslår at Helge går opp 
fra varamedlem til fast medlem og at en kvinne fra sen-
terstyret tiltrer fondsstyret som femte medlem.

3  Konstituering av styret
Erling fungerer som leder av fondsstyret, med Kjetil 
Høgestøl som nestleder. Helge er sekretær.

4  Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond
Medlemmene utvekslet praktiske synspunkter på ved-
tektene.

5  Drøftelse av veien videre
Fondsbeløpet kroner to millioner (pluss ca 1.7 millio-
ner som skal investeres i bygningsmasse) står i dag på 
høgrentekonto i Narvik Sparebank med 2,95% p.a. med 
virkning fra 11.mai i år. Fondsstyret ser det hensiktsmessig 
at pengene fortsatt står i denne banken. Vi går ikke inn i 
diskusjoner om pengeplassering i fond før vi har innhentet 
kunnskap av fagfolk og i den anledning inviterer vi:

Olav Øverland til å orientere oss om de mulighetene han 
mener vi har for å plassere de to millionene i fondsmarke-
det, med lav risiko. Olav er fagmann på dette og vil bistå 
fondsstyret som en vennetjeneste. Kjetil kontakter ham.

Uansett hvor pengene plasseres bør det være et prinsipp 
at det er daglig leder i Bergen Døvesenter som har dis-
posisjonsrett til kontoer / fondsandeler.

Vi tar sikte på neste møte torsdag 22. juni, litt avhengig 
av om Øverland kan delta den dagen.

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!

Bunad: I forrige nummer av Budstikken hadde vi bilde 
av bunad som døvesenteret har for salg. Senterstyret har fast-
satt prisen: Kr 15.000 for herrebunad (Kvam) og kr 10.000 
for damebunad (Bergen). Ønsker man at vi skal ordne med 
rensing, kommer prisen for det i tillegg.

Bak fra venstre: Jon Pettersen, Jarle Lid, Sverre Johansen, Lorents Ness, Arne Kr. R. Nyberg, Andreas Kallevik, Erling Buanes, Jan Sæter og Olav 
Moen. Midterste rekke fra venstre: Arnulf Pedersen, Thorbjørn Johan Sander, Unni Bjerg, Karin Tanø. Foran fra venstre: Oddlaug Kjølleberg, 
Unni Sæter, Bodil Holm, Gunhild Pedersen, Randi Rønning, Arnhild Thorn og Signe Karlsen. (Hanne Kvitvær deltar 17-18 juni.) Foto: RA.

Likemannskurs for eldre
16.-18. juni på Scandic Bergen Airport Hotel:
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Helpensjon:
Enkel standard. Frokost, middag, kveldsmat og overnat-
ting i sovepose pr. døgn:

I hyttene på Holmen i 4 til 9 sengs rom (sanitæranlegg) 
Der må du ha med deg sovepose eller sengetøy (dyne-
trekk, laken og putevar) selv.
Barn (4 år t.o.m.12 år)  kr.  195,-
Voksne  kr.  230,-

I Nystova 2- 3 sengs rom med vask på rommet. 20 rom 
48 sengeplasser. Der er det dynetrekk, laken og putevar 
på alle rom.
Barn (4 år t.o.m. 12 år)  kr.  235,-
Voksne kr.  270,-

Dagsturar: Bruk av staden og aktivitetsutstyr pr. person 
kr. 30,-. Ved overnatting er alt aktivitetsutstyr inkludert i 
prisen. Der finnes redningsvester.

Velkommen til døvestevne 18.-20. august 2006

Nesholmen - øst for Florø

Deltakerne får gratis reise til og fra Nesholmen. Det eneste 
dere betaler er for oppholdet (måltider og overnatting).

Vi satser på å ta buss fra Hansaparken (like ovenfor 
døvesenteret) fredag 18. august kl. 14.00. Men det er 
mulig vi skal kjøre privatbil. Det kommer vi tilbake til 
senere. Sjåførene vil i så fall få bilgodtgjørelse + dekket 
alle fergeutgifter.

Påmelding innen 8. august til Bergen Døvesenter, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen. SMS 995 89 562. E-post: 
post@bgds.no.

Representant for Bergen Døvesenter blir Gunn Kristin 
Selstad. Fra Døves menighet blir det Ann Karin Voldsund. 
I år er det Møre og Romsdal Døveforening som står som 
arrangør.

17.   1987 Innvik
18.   1988 Hauglandssenteret
19.   1989 Måløy
20.   1990 Sogndal
21.   1991 Loen
22.   1992 Hauglandssenteret
23.   1993 Eikefjord
24.   1994 Nordfjordeid
25.   1995 Lavik
26.   1996 Hyen
27.   1997 Hauglandssenteret
28.   1998 Sogndal
29.   1999 Florø
       2000 Avlyst
30.   2001 Sogndal
31.   2002 Stryn
32.   2003 Innvik
33.   2004 Kalvåg
34.   2005 Sandane
35.   2006 Nesholmen 

Døvestevne 
gjennom årene
1.     1969 Vereide i Nordfjord
2.     1972 Førde
3.     1973 Hvor?
4     1974 Vereide
5.     1975 Bryggja
6.     1976 Balestrand
7.     1977 Sogndal
8.     1978 Nordfjordeid
9.     1979 Førde
10.   1980 Hvor?
11.   1981 Vereide
12.   1982 Førde
13.   1983 Skilbrei
14.   1984 Nordfjordeid
15.   1985 Hauglandssenteret
16.   1986 Hauglandssenteret



Samvær 
- torsdager i juli

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

Juli:
01. lø: Døvetreff i Egon Restaurant, 

sommeravslutning.
06. to: Døvetreff i Logehagen på 

Wesselstuen kl 18 
10-16: Nordisk kulturfestival for døve i 

Akureyri, Island
13. to kl 18: Åpen døvekirke: Vafler og 

sosialt samvær.
20. to: Døvetreff i Logehagen på 

Wesselstuen kl 18
27. to: Andakt på Konows senter kl. 12
27. to kl 18: Kort nattverdgudstjeneste 

v/ Lars Hana fulgt av vafler og 
sosialt samvær.

August:
03. to: Sosialt samvær i døvesenteret 

(kjellerlokaler) kl 18 - 21
10. to: Andakt på Konows senter kl. 12
10. to: Vi lærer å knytte tau! Kl. 

19.00 (knoper / spleis) v/
Båtførerprøven.com

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

17. to: Senterstyret har møte kl 16
17. to: Hyggekveld i storsalen kl. 18
18.-20. fr-sø: Døvestevne på 

Nesholmen (info inne i bladet)
22. ti:  Eldretrim kl 10.30.
24. to: Medlemsmøte kl. 19 (se notis)
25-27: Norsk Døvehistorisk Selskap 

har kurs og årsmøte i Tromsø.
27. sø kl 11: Gudstjeneste med 
”tegn til tale” v/ Lars Hana

28. ma: Døvblittgruppen har sosialt 
samvær kl. 18.00 i kjellerstuen

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

30. on: Speiderne har landsleir (fram til 
5. august).

31. to: Hyggekveld i storsalen kl. 18.00

September:
04. ma: Døvblittgruppen har styremøte 

i kjellerstuen kl. 18.00
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/døvblindekonsulent Anny 
Koppen.

Samvær 
- torsdager i juli
Torsdag 6. juli: Vi samles på Loge-
hagen i Wesselstuen (nær Blåsteinen 
på Ole Bulls plass) kl. 18.00. 
Arr.: Kulturstyret og Døvetreff.
Torsdag 13. juli: Åpen døvekirke kl. 
18. Vafler og sosial samvær. 
Arr.: Døves Menighet.
Torsdag 20. juli: Logehagen i Wes-
selstuen kl. 18. 
Arr.: Kulturstyret og Døvetreff.
Torsdag 27. juli: Kort nattverdguds-
tjeneste v/ Lars Hana fulgt av vafler 
og sosialt samvær.

Kontoret stengt 4 uker
Daglig leder har sommerferie 
fra og med 10. juli til og med 
4. august. 
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Sommerbilde

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.



11

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006

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


14 15

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

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). 
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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. 
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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



4 5

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

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.
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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



6 7

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

7

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
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I mai 1986 (samme år) ble Sissel Kyrkjebø verdenskjent da hun sang under pausen 
i forbindelse med Melodi Grand Prix i Grieghallen (bildet til høyre).

Det er akkurat 20 år siden vi hadde besøk av 
Sissel Kyrkjebø i Bergen Døvesenter!

Er det noen som husker julebordet i Bergen Døvesenter 18. desember 1986?
Den gang var Sissel Kyrkjebø sammen med oss hele kvelden.

Torsdag 14. desember 2006 skal vi vise videofi lmen
(ca et kvarter) der vi intervjuet Sissel. 

Til slutt synger hun "Vestland, vestland" med nåværende daglig leder som "tolk".

Velkommen til døvesenteret torsdag 14. desember!
Som vanlig: Gratis entré.
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Ta deg en tur til Pepperkakebyen på Galleriet i Bergen sentrum!

Eivor Berg på kontoret
Kontoret vårt ble midlertidig utvidet mandag 6. november 
da Eivor Berg begynte i 40% stilling (3 timer hver dag). 
Hun skal avlaste daglig leder med ulike gjøremål. Dette 
er et tiltak i samarbeid med NAV og som skal gi henne 
arbeidspraksis. Foreløpig blir hun å finne på kontoret fram 
til februar 2007. 

Vi ønsker henne hjertelig velkommen! 

CI på nett
I over en time - torsdag 9. november 2006 kl. 19.00 - 
presenterte Sigrun CI-gruppens hjemmeside, fortalte om 
CI-treffene, om hvordan deres felles støtte fungerer som 
likemannsarbeid, om den gode velviljen gruppen ble mottatt 
av Bergen Døvesenter både i miljøet og i forbindelse av 
gratis lån av lokaler til sine møter. Her finner du CI-grup-
pens hjemmeside:

http://www.cipaa.net/

Fra elevene i 1., 2. og 3. trinn + deltidselever ved Hunstad skole.
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Barnehage?
Nå er det tid for å ta en avgjørelse

Som tidligere nevnt i bladet, har daglig leder i sommer un-
dersøkt muligheter for at døvesenteret kunne skaffe ekstra 
inntekter. Det var Døvesenterets underskudd de siste årene 
som gjorde at man var på jakt etter nye inntektskilder. 

Lokalene i døvesenteret er lite brukt på dagtid. Det er 
nesten bare "Døvblindes Kontaktklubb" og "Seniorutvalget 
i Bergen Døvesenter" som bruker lokalene (1. etasje) om 
dagen, og begge har sammenkomst annenhver uke. Kjel-
lerlokalene er så å si aldri i bruk på dagtid.

Vi har merket oss at Bergen kommune sliter med å få dek-
ket barnehageplass til alle som ønsker det. Staten nærmest 
pålegger kommunene å gjøre noe for å redusere køen. Av 
den grunn er det akkurat nå vi har muligheter til å bistå 
kommunen og til å dra nytte av tilskudds-muligheten. Vi 
har ledige lokaler og etter møter og befaring med Bergen 
kommune i sommer, kom man fram til at det er mulig å gi 
plass til mer enn 30 barn i døvesenterets lokaler. 

På de neste sidene finner du informasjoner og budsjett 
som har med barnehage å gjøre. Studer dem, og ta deg 
en tur til døvesenteret tirsdag 19. desember. Da skal vi 
ha ekstraordinært årsmøte (se baksiden). Sier medlem-
mene OK, må vi komme igang med arbeidet så snart 
som mulig. 

Vi har ikke kommet dithen at vi vet hvordan lokalene vil 
se ut hvis vi satser på barnehage-drift i huset. Men en ting 
er klart: Kjellerlokalene må det gjøres noe med (se de neste 
sidene). 1. etasje er også av interesse - men der ønsker vi 
minst mulig inngrep i lokalene. På kveldstid - når vi skal 
ha foreningsvirksomhet - ønsker vi ikke at lokalene skal 
se ut som barnehagelokaler. 

Styret håper at mange har tid til å komme tirsdag 19. 
desember, selv om det er like før julefeiringen. Vi vil gjerne 
høre hva du mener.

Red.

SENIORUTVALGET HAR JULEBORD

PÅ HOTEL NORGE
tirsdag 5. desember 2006 kl. 11.00
Julebuffet: Pinnekjøtt - Svineribbe - Fiskerett

Påmelding innen torsdag 30. november 2006 

til Thora Gåsland, sms 414 23 090.
Pris kr 250 for medlemmer og kr 460 for andre.

Kvinneklubben:

Velkommen til julebord!
Ja, nå nærmer det seg julebord for Kvinneklubben.
Kom og bli med, la mannen stelle hjemme en kveld.

Vi ønsker alle kvinner hjertelig velkommen 

fredag 15. desember 2006 kl. 19.00!
Vi håper på like stort oppmøte som i fjor.

Ta med en liten gave, som vi kan ha i nissesekken.
Ta også med godt humør, så får vi en flott kveld.
Koldtbord, og kaker og kaffe. Drikke til maten.

Entre kr 100 for medlemmer
og kr 150 for ikke-medlemmer.

Påmelding til Berit Hafstad, mobil nr 402 30 751, 
eller til Bibbi Karlsen, mobil nr 915 15 078.

Frist for påmelding er 12. desember 2006.

Kr 400.000
fra Hordaland fylkeskommune

I forrige nummer av Budstikken fortalte vi at Bergen 
Døvesenter ble tilkjent kr 400.000 fra fylkeskommu-
nen. Det var en stor nyhet og vi gledet oss over det 
positive svaret på søknaden vår.

Det var ikke første gang vi søkte fylkeskommunen, 
der søknad om støtte til kulturbygg først går innom 
egen kommune til prioriteringsvurdering før søknaden 
videresendes til fylkeskommunen.

I år søkte vi i januar og vår søknad ble plassert som 
førsteprioritet hos Bergen kommune. I september gikk 
fylkeskommunen med på Bergen kommunes priori-
tering og tilkjente oss kr 400.000, som den eneste i 
Bergen kommune som fikk støtten.

 Søknaden gjaldt reparasjon av terrassen og utvendig 
maling (m/skraping osv) og diverse annet arbeid med 
huset for tilsammen 1,2 millioner kroner. Uansett stør-
relse var det bestemt at de som fikk støtte, fikk 1/3 av 
summen det kom til å koste. Her vil det si at Bergen 
Døvesenter selv må finansiere med kr 800.000. Vi har 
allerede mottatt kr 200.000 fra Riebers legat. Resten 
finansieres via lån eller andre tilskudd.

Pengene må brukes innen 2 år.
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Reiseskildring 
fra 4 norske døve 
ungdommers reise 
verden rundt i ett år. 
Mange flotte fargebilder!
356 sider!
De fire 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 mot-
ganger. Meget lærerik.
Boken - som bare kos-

ter kr 298 - fåes 
på kontoret. Du kan 
enten betale kontant, 
eller få med deg giro 
og betale innen to uker.

- gi en bok til jul!
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Barnehage (antydet budsjett - etter 2005-satser)
         
  0-2 år 3 år 4-5 år Gj.snitt timer 
0-8 t/uke     6 
9-16 t/uke     13  
17-24 t/uke      23  
25-32 t/uke      29  
33-40 t/uke      37  
41+ t/uke   18   6   12   45 
  
Ansatte  Styrer   Pedagogisk   Assistenter   Annet 
   leder  pedagogisk pers.
Antall  1   3   4,0   1,0  
Benyttet pedagogressurs     3,00  
   
Faktor  2   1,5   1   Sum  
Uker per år  48   48   48   
Korrigerte oppholdstimer  77 760   19 440   25 920   123 120 
    
Arealnorm: 5,3 4 4 
Utnyttet areal  95   24   48   167 
Justerte plasser  18   6   12   36 
Godkjent leke- og oppholdsareal:    
Benyttet andel    100,00 %
    
Statstilskudd 0-2 år 3 år 4-5 år Sum
0-8 t/uke  -     -     -     -   
9-16 t/uke  -     -     -     -   
17-24 t/uke   -     -     -     -   
25-32 t/uke   -     -     -     -   
33-40 t/uke   -     -     -     -   
41+ t/uke   1 565 550   283 830   567 660   2 417 040 
Sum statstilskudd  1 565 550   283 830   567 660   2 417 040 
     
Beregnet foreldrebetaling 0-2 år 3 år 4-5 år Sum 
0-8 t/uke  -     -     -     -    
9-16 t/uke  -     -     -     -    
17-24 t/uke   -     -     -     -    
25-32 t/uke   -     -     -     -    
33-40 t/uke   -     -     -     -    
41+ t/uke   445 500   148 500   297 000   891 000  
Sum foreldrebetaling  445 500   148 500   297 000   891 000  

Beregning av tildeling 0-2 år 3 år 4-5 år Sum 
Sats per oppholdstime    31,18   
Tilskudd per justert plass  5 866   4 427   4 427   
Administrasjonstilskudd    3,02 %  
Brutto per oppholdstime  2 424 800   606 200   808 300   3 839 300  
Arealrelatert tilskudd  105 600   26 600   53 100   185 300  
Administrasjonstilskudd      121 500  
Brutto tilskudd  2 530 400   632 800   861 400   4 146 100  
Fradrag statstilskudd     -2 417 040  
Fradrag foreldrebetaling     -891 000  
Netto kommunalt tilskudd ekskl. dekking av renter/avdrag   838 100  

Renter og avdrag/husleie      
Sum offentlig tilskudd      3 255 100  
Kostnad per oppholdstime inkl husleie/fin.kost.      33,68  
Offentlig tilskudd per oppholdstime    26,44 
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Antydet budsjett for drift av barnehage: 

Drift av barnehage
Regnestykket vi her har operert med er basert på følgende barn (kanskje behovet vil være annerledes):  
0-2 år: 18 barn  -  3 år: 6 barn  -  4-5 år: 12 barn. Til sammen 36 barn. Over 41 timer pr uke.

Inntekter
Statlige og kommunale årlige tilskudd
(http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/070051-250002/dok-bn.html):
* Åpen barnehage fra kl 07.30 til 16.30 fem dager i uken,
   0-2 år, pr. barn pr. år, private ordinære barnehage = 18 barn x kr 72.479,33 1.304.628
   3-5 år, pr. barn pr. år, private ordinære barnehage = 18 barn x kr 47.306 851.508

* Foreldrebetaling (barnehagesatser) i snitt, kr 2.250 i måneden
   x 11 måneder x 36 barn 891.000

* Kommunalt tilskudd (oppholdstimesatser, arealrelatert tilsk., administrasjon) 838.100

Sum inntekter 3.885.236

Utgifter
(antydning, møte med Døves menighet er ikke gjennomført. Lønn er satt etter konf. med kommunen):

1 administrasjonsleder / styrer  inkl. feriepenger 350.000
3 pedagogisk leder a kr 300.000 inkl. feriepenger 900.000
4 assistenter a kr 250.000 inkl. feriepenger 1.000.000
1 renholder (30%) inkl. feriepenger 75.000
1 vaktmester (30%) inkl. feriepenger 75.000 =   2.400.000
+ 14,1% arbeidsgiveravgift  338.400
Pensjonsavtale: 8 ansatte a kr 40.000 + 2 a kr 20.000 (antydet beløp)  360.000

Utstyr etc. (leker, kostymer, barnebøker, bussutgifter, frukt o a)  100.000
Lokalleie døvesenteret - kjeller og storsalen (2.500 pr. dag x 20 x 11)  550.000
   (som bl a dekker slitasje, strøm, sanitær utstyr, administrasjon o.a.)
Bruk av uteareal (lek + parkering) tilhørende Døves menighet (forslag)  100.000
Øvrige (forsikring, vedlikehold, revisor, konsulentbistand o.a.)  36.836

Sum utgifter  3.885.236

I tillegg må man nødvendigvis dekke lønn etc. for styrer/administrator som begynner noen måneder før 
barnehagen starter, ca kr 200.000 inkl. arb.giv. avg og pensjonsavtale.

INVESTERINGSTILSKUDD
Noen justeringer må til før lokalene kan brukes til formålet. Statlig investeringstilskudd ved etablering av 
barnehager for 2006 (fram til ut året 2007) er følgende: Opptil kr 50.000 pr. barn under 3 år og opptil kr 
43.000 pr. barn over 3 år. Disse pengene skal gå til etablering av barnehage, og har en bindingstid på ti 
år. I brev fra kommunen var ventilasjons-system i kjellerelokalene spesielt nevnt. Likeså bedre belysning 
i kjelleren, samt undersøkelse for og evt bekjempelse av sopp. Det er også mulig branntilsynet vil ha noe 
å si mht brannforeyggende tiltak dersom det skulle bli barnehagedrift i huset. Alt man trenger å vite om 
etablering av barnehage finner man på http://www.etablerebarnehage.no/

Utbedringsarbeidene (ventilasjon etc.) kan muligens bli dekket fullt ut. Investeringstilskudd for 24 
barn under 3 år a kr 50.000 (=1.400.000) og 12 barn over 3 år a kr 43.000 (= 516.000) tilsier et mulig 
investeringstilskudd på inntil kr 1.916.000. Det spørs om nevnte tilskudd også kan være med på å finansiere 
reparasjon av terrassen mellom kjelleren og 1. etasje, som er kalkulert til ca kr 600.000. 
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Bergen Døvesenter: Styremøte torsdag 14 sept
Tilstede: Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, Egil Johansen, 
Gunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd og Martin Skinnes. 
Forfall: Klement og Rune. Fungerende styreleder, Kjetil Hø-
gestøl, ledet møtet. Referent: Sigrun Ekerhovd. (Styreleder 
Klement Våge var i England og daglig leder Rune Anda på 
Madagaskar.)

Referat fra følgende møter ble godkjent: Styremøtet 
17. august og medlemsmøtet 24. august 2006 

Takkeskriv
Takkekort fra Inger Johanne Johansen for utvist opp-
merksomhet i forbindelse med sin 70 års dag
Takkekort fra Erna og Harry Stene for oppmerksomhet 
i forbindelse med deres gullbryllup
Takkekort fra Tromsø og omegn døveforening for pen-
gegaven i anledning deres 100 års jubileum

Oppnevne ”Fritidsbolig-komite”
Medlemsmøtet 24. august kom frem til at døvesenteret 
skal se etter en passende fritidsbolig for ca halvparten 
av pengene som døvesenteret fikk etter salg av ferie-
hjemmet Risperlen og at styret fikk fullmakt til å opp-
rette en komite på 3-4 personer. Senterstyret forsøkte 
å plukke ut 4 personer til komiteen, men kom ikke til 
enighet om sammensetningen. Som et kompromiss ble 
komiteen utvidet med et femte medlem.

Vedtak: Styret foreslår å spørre følgende 1) Egil Jo-
hansen og 2) Tore Birkeland fra eiendomsstyret, 3) Ed-
vard Rundhaug og 4) Helge Herland fra medlemmene, 
og 5) Sigrun Ekerhovd fra senterstyret.

Tromsø Døveforening
I forbindelse med Tromsø Døveforenings 100 års ju-
bileum lørdag 26 august overrakte Thorbjørn Johan 
Sander en gave på kr 500 fra Bergen Døvesenter. (Det 
var kurs og årsmøte for Norsk Døvehistoriske selskap 
den helgen i Tromsø )

Vedtak: Til orientering

Barnehage i Bergen Døvesenter
Senterstyret fikk diverse dokumenter fra daglig leder 
uken i forveien samt referat fra medlemsmøtet 24 au-
gust. Det har i ettertid også vært nevnt en mulighet til å 
flytte Pinnelien barnehage fra Hunstad skole til døve-
senteret når Nye Hunstad skole blir ferdig ved Nattland 
skole. Det er kommunen som bestemmer hva som skal 
skje med Pinnelien barnehage. Kanskje dette alterna-
tivet, med døve barnehagebarn vil være å foretrekke? 
Økonomisk? Uansett behøver vi å få opprettet en ko-
mite for å jobbe videre med barnehagesaken. Hvem 
skal komiteen bestå av, og hvor mange? Døves menig-
het MÅ være representert idet eventuell barnehage vil 
berøre deres uteareal. Det ble en del diskusjoner vedr 
den saken hvorvidt vi skal satse på hørende barneha-
ge eller døv barnehage. Denne nye vurderingen førte 
til nye spørsmål som man ønsker å diskutere. 

Vedtak: Opprettelse av en komite utsettes til neste 
styremøte hvor alle kan være med å diskutere dette. 
Blant forslag som kom opp ble Døves menighet nevnt 
i tillegg til en representant som jobber i Pinnelien bar-
nehage. 

Kontor-vikaren (Sigrun) orienterer:
a) Aluminiumsplater til stol/bord-vogn under scenen er 
kjøpt inn, ca 5000 kr
b) Mottatt lotteriinntekter på  kr 6.248 for juni
c) Erling Buanes nevner at kloakk lukten blir verre for 
hver dag i hovedinngangen. Dette bør bli en priorite-
ringssak med tanke på utleievirksomheten. Eiendoms-
styret ser på saken

Samtale med Norges Døveforbunds arbeidsutvalg
Senterstyret hadde besøk av arbeidslivsutvalget 
(AMU), som er opprettet av Norges Døveforbund. Re-
presentantene fra AMU fortalte litt om egen bakgrunn 
og om hva AMU jobber med, samt om ærende sitt i 
Bergen denne dagen, hvor man blant annet hadde 
besøkt Gaia busser. Senterstyret fortalte så om sine 
lokale erfaringer med døve og arbeidsliv her i Ber-
gen. Det ble videre drøftet muligheten for at Bergen 
Døvesenter kunne delta i et pilotprosjekt om en lokal 
arbeidslivskontakt i Bergen Døvesenter. Prosjektet er 
så vidt i startfasen, og det er flere ting som må på plass 
før vi kan sette det til livs. Senterstyret er imidlertid po-
sitiv til forespørselen, og vi avventer videre dialog med 
AMU-utvalget rundt det formelle.

Bergen Døvesenter: Styremøte onsdag 18. okt.
Tilstede: Klement Våge, Sunniva Lyngtun, Egil Johansen, 
Gunn Kristin Selstad og Rune Anda. Forfall fra: Kjetil Høges-
tøl, Sigrun Ekerhovd og Martin Skinnes.

Takkeskriv
Mottatt takkeskriv fra brudeparet Giske og Anders 
(bryllup 20. mai 2006), fra Sonja, Geir og Ove m/familie 
etter Norvald Eikenes bortgang, fra Guttorm Karlsen 
for oppmerksomhet ved sin 70 års dag, og fra Svanhild 
Nesse (90 års dag 18. sept. 2006).

Regnskap pr. 31.08.2006
På grunn av at Asle var bortreist i tre uker fra og med 
28. september, ble det ikke anledning til å få fram regn-
skap pr. 30.09.2006. Styret ba om å få oppdatert regn-
skap så fort som mulig.

Vedtak: Til orientering.

Mandat for hyttekomiteen
Hyttekomiteen skal ha møte fredag 20. oktober 2006 
kl. 17.00 og blant annet diskutere mandat for komiteen. 
Senterstyret diskuterte komiteens mandat, og kom 
fram til følgende kriterier:
* Komiteen skal forberede / undersøke / foreslå aktuell 
objekt for døvesenteret.
* Punktene fra medlemsmøtet 24. aug. kan være ret-
ningsgivende for komiteen: http://bgds.no/bodyFrame/
aktiviteter/2006/52/2006.52.htm
* Pris på objekt må pr. dags dato ikke overstige 1,8 
millioner kroner (her har vi satt DIK utenfor, de har ikke 
hatt møte ennå).
* Om nødvendig kan vi gå opp til maksimum 2 millioner 
kroner i budrunden der ”reservebeløpet” på inntil kr 
200.000 hentes enten fra fondet vårt eller ved opptak 
av lån.
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* Senterstyret har ansvaret for det økonomiske. Det 
gjelder a) godkjenne hyttekomiteens forslag, b) fast-
sette pris-tak, c) gjennomføre budrunden.
* Ved eventuell budrunde deltar følgende: Daglig leder 
(Rune), styreleder (Klement), nestleder (Kjetil) og eien-
domsleder (Egil)

Vedtak: Disse kriteriene oversendes hyttekomiteens 
leder, Edvard Rundhaug.

Barnehage
Daglig leder har bedt om tilbud fra tre ulike konsulent-
firmaer; Bergen Multiconsult, Betec, Rambøl, som kan 
bistå oss i undersøkelse rundt eventuell opprettelse av 
barnehage i døvesenteret. Kun Rambøl har svart på 
henvendelsen. 

Vedtak 1: Det ordnes et møte med konsulentfirmaet 
Rambøll der man gjør rede for hvilke bistand døve-
senteret ønsker i sakens anledning. Styret ønsker å 
få greie på hva det videre arbeidet med hjelp av en 
konsulent omtrentlig vil komme til å koste til slutt før vi 
gjør et vedtak.

Vedtak 2: Styret foreslår komiteen som skal jobbe 
videre med barnehagesaken består av følgende: Sty-
releder Klement Våge, daglig leder Rune Anda samt 
en repr. fra Døves menighet og en styrer fra en ekstern 
barnehage.

Tilskudd fra fylkeskommunen til kulturhus
Bergen Døvesenter er tilkjent kr 400.000 av en oppgitt 
utgiftssum på over 1,2 mill. kroner i tilskudd til kultur-
bygg. Døvesenteret må selv finansiere resten (2/3) av 
totalsummen som det er budsjettert til rehabilitering/
utbedring av kulturhuset vårt. Pengene må brukes 
innen 2 år etter at tilsagnet er gitt fra fylkeskommunen.

Vedtak: Styret er glad for det positive tilskuddet fra 
kommunen og vil arbeide for å avklare døvesenterets 
del av det økonomiske ansvaret. Vi kommer tilbake til 
saken senere.

Søknad nasjonalt skolemesterskap
Det foreligger søknad fra arrangørgruppene (FAU 
Hunstad, Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
og Bergen Døves Idrettsklubb) om økonomisk støtte 
i forbindelse med nasjonalt skolemesterskap i Bergen 
20.-22. oktober 2006. 

Vedtak: Bergen Døvesenter støtter med kr 1.000, i 
tillegg til at døvesenterets lokaler brukes vederlagsfritt 
til sosialt samvær og premieutdeling lørdag kveld.

Døves kulturdager og trivselsmidler
Bergen deltok aktivt under Døves kulturdager i Ålesund 
13.-15. oktober 2006 med 11 ”skuespillere”; ”Bergens 
Døvstummeforening 1880 og utover” (laget i forbindel-
se med 125 års jubileum i fjor) og med ungdomsklub-
bens ”Foryngelsesmaskin”. Utgiftene kom på kr 29.389 
og dekkes av både Mowinckels fond og deler av triv-
selsmidler fra Norges Døveforbund. (Til orientering.)

Lokalleie Norsk Døvehistorisk Selskap
NDHS har i over ti år hatt kontor i 2. etasje til en rimelig 
leiepris. De siste årene var leien på kr 15.000 pr. år. 
Vedtak: Fra og med 1. januar 2007 settes leien til kr 
20.000 pr. år.

Åstvedt AS 40 år
Mottatt innbydelse til Åstvedt AS’ 40 års jubileum i 
Grieghallen fredag 3. november 2006. 
Vedtak: Gunn Kristin Selstad og Martin Skinnes deltar. 

Daglig leder orienterer
a) Info om døvesenterets driftsresultat + frifondsmidler 
sendt etter anmodning, til Bergen kommune, avdeling 
for oppvekst.
b) Det blir satt ut en pumpestasjon utenfor døvekirken, 
nærmere gjerdet til jernbanen.
c) Sigrun var vikar for daglig leder i dagene 10.-13. 
oktober 2006 
d) Erling Buanes var i Stavanger og underviste i brann-
forebyggende tiltak 29-30 september
e) Daglig leder hadde et innlegg under Nordisk nettverk 
for middelalderarkeologi 16. okt. 2006
f) Daglig leder er påmeldt til organisasjonsseminar for 
ansatte i døveforeninger 3.-4. nov. 2006
g) Besøk av Dagtilbud døve/døvblinde i Trondheim, 
21.-22. november 2006 
h) Salg av boken ”Grenseløs verden”
i) Norges Døveforbunds barne- og ungdomsutvalg har 
seminar i døvesenteret 3.-4. nov. 2006
j) Knutepunktskole Slåtthaug vg skole / Sørås vg skole 
– høringsutkast
k) Hjelpemiddelsentralen i Hordaland gir i morgen noen 
rullestolramper gratis til døvesenteret.

Hvem skal betale for ledsagere?
Seniorutvalget i Bergen Døvesenter skal arrangere julebord i 
byen tirsdag 5. desember 2006 på dagtid. Blant de som ønsker 
å være med er noen som sitter i rullestol og som er avhengig 
av ledsagerhjelp. Spørsmålet er da hvem som skal betale for 
ledsagere. Det er jo ikke greit for ledsagere å sitte og se på 
at alle andre koser seg med deilig mat. Vi har spurt Bergen 
kommune v/byrådsavdeling for helse og omsorg. De svarer at 
kommunen ikke har avsatt budsjettmidler som kan benyttes til 
formålet. Hvis organisasjoner som mottar tilskudd fra kommu-
nen ønsker å prioritere formålet, vil kommunen selvsagt ikke 
ha innsigelser til dette. Både Seniorutvalget og Døvesenteret 
har ikke avsatt støtte til slike formål, og har heller ikke midler 
til det. Foreløpig vet vi ikke hvordan det vil bli løst.

Bergen Døvesenters Felleslegat gir - etter søknad - kr 3.000 
i støtte til julebordet, vedtatt på døvesenterets styremøte i no-
vember. Om det går til å dekke ledsagerne eller ei, overlater 
vi til dem!

Ungdomsklubben
I november begynte ungdomsklubben å legge inn 
videofilm på hjemmesiden sin: www.bduk.no.

Prøv å logge deg på og se hvordan deres hjem-
meside på internett ser ut. Klubben har fått kr 
50.000 fra Riebers legat til å få det til. Det 
som er kjøpt av disse pengene er videokamera, 
lyskastere, høykvalitets pc, videoredigerings-
program o.a. Ungdomsklubben er glad for det 
tilskuddet!
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Mange nye medlemmer i år
Nye medlemmer 1. halvår 2006:
     1 Jon Underdal Borlaug, Straumsgrend
     2 Frode Holgersen, Rådal
     3 Eva Vågen, Rådal
     4 Aase Monsen, Bergen
     5 Elisabeth P. Magerøy, Søreidgrend
     6 Ingrid Hovden, Laksevåg
     7 Beate Juliussen, Blomsterdalen
     8 Ole Vik, Rådal
     9 Cathrine E. Rydheim, Straume
     10 Bente Karin Lund, Bergen
     11 René Christian Hermansen, Os

Nye medlemmer 2. halvår 2006:
     12 Olav Dahl, Arna
     13 Hilary Hole Dahl, Arna
     14 Lena Larsen, Bergen
     15 Katrine Liseth, Holmestrand
     16 Jon Stokvik, Mathopen
     17 Anna Stokvik, Mathopen
     18 Kristin Riise Fester, Bergen
     19 Kjerstin Gundersen, Bergen
     20 Kristine Skattkjær, Bergen
     21 Line L. Angeltveit, Bergen
     22 Tove Haugstad, Mjølkerådn
     23 Gunn Sissel Leithaug, Bergen
     24 Mette Flatnes, Bergen
     25 Kristine Steinsland, Bergen
     26 Øystein Sletten, Bergen
     27 Jorunn Rødland Sletten, Askøy
     28 Claudia Martinsen, Nesttun

Utmeldinger:  
     1 Anne-Gro Litangen
     2 Molly Reite
     3 June Hægland
     4 Åsta R. Knudsen
     5 Gry Engh
     6 Roy Skaftun 
     7 Kathrine Kvalheim

Vi tenker nytt!
Som flere av dere kanskje vet har Bergen Døvesenter inn-
gått et samarbeid med Frivillighetsnorge.no som gir store 
inntektsmuligheter for Bergen Døvesenter – uten at det 
koster verken deg eller oss en krone! Vi oppfordrer alle 
medlemmer, foreldre, venner og andre støttespillere til å 
benytte seg av denne unike inntektsmuligheten. Alle som 
registrerer seg er med i trekningen av flotte premier hver 
måned.

På denne adressen kan du registrere deg direkte og velge 
om du vil støtte Bergen Døvesenter:

http://www.frivillighetsnorge.no/reg.asp?reg=ny&step=
0&mode=ny&org=3&prklubb=1093

Enkelt og greit!
Ved å registrere deg på Frivillighetsnorge.no, vil du motta 
gode tilbud på e-post og sms om du vil, og Bergen Døve-
senter vil få inntekter for hver slik henvendelse du åpner! 
Det er annonsørene som betaler Bergen Døvesenter for 
å nå ut til de som har registrert seg – for deg og Bergen 
Døvesenter koster det ingenting å være med! 

Medlemskapet i Frivillighetsnorge.no er altså helt gratis, 
det har ingen bindingstid og det er ingen krav til kjøp av 
varer og tjenester. For at Bergen Døvesenter skal få inntek-
ter holder det at du åpner de henvendelsene du mottar på 
e-post og sms. Du bestemmer for øvrig selv hvor mange 
slike henvendelser du ønsker å motta hver uke. Enklere kan 
det ikke bli – og morsomt er det også!

Det tar ca. 1 minutt å registrere seg. Alle som registrerer 
seg blir med i trekningen av flotte premier hver måned, i 
tillegg til hovedpremien som er en spenstig Citroen C4 til 
en verdi av kr. 200 000. 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, foreldre, venner og 
andre støttespillere til å benytte seg av denne unike mu-
ligheten. Det eneste vilkåret er at du har fylt 15 år og har 
egen e-postadresse. 

Mer informasjon på http://www.frivillighetsnorge.no/
Med vennlig hilsen senterstyret i Bergen Døvesenter.

Pr. 24. november var det 37 personer som har registrert seg 
og valgt å støtte Bergen Døvesenter. En av dem er byråd for 
oppvekst i Bergen kommune, Hans-Carl Tveit!

Tolket DVD fra Salhusvinskvetten
Bergen Døvesenter har fått tips om at gruppen ”Sal-
husvinskvetten” gir ut DVD nå før jul. DVD-pakken inne-
holder to DVD, en som er tolket og en som ikke er tolket.

Salhusvinskvetten har tidligere utgitt flere CD med mor-
somme sanger og har turnert med et show de har satt opp. 
Showet har også blitt tolket.

De mente det var viktig at vi døve skulle få mulighet til 
å se showet. Vi vet ikke hvordan resultatet er, men håper 
DVD-en og tolkingen er av god kvalitet. DVD-en heter 
”Stapp Mett” og kommer ut ca 10. desember.

OBS; de har en CD som heter det samme som DVD-en, 
ikke ta feil :-)
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Norges Døveforbund v/Barne- og Ungdomsutvalget (BU) 
arrangerte ungdomsseminar 3.-5. november. Over 20 styk-
ker meldte seg på, fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. De 
fleste bodde på Marken Gjestegård, og selve seminaret ble 
holdt i Bergen Døvesenter.

Fredag kveld gikk med til sosialt samvær, og å vente på 
noen deltagere som hadde problemer med flyene. Noen 
dro ut for å treffe gamle kjente, men mange valgte å bli på 
gjestegården for å bli kjent.

Lørdag startet selve seminaret, allerede kl 9 om mornin-
gen. Først spiste vi frokost på Hotell Terminus, sammen 
med mange fra ”Dansefeber” på TVNorge!

Gro Marie Mydland og Berit Emilie Nordbø fra BU star-
tet seminaret med å fortelle litt om utvalget, og hva de gjør. 
Berit Emilie fortalte senere også litt om EUDY, European 
Union for Deaf Youths. 

Deretter fortalte Eivor Berg, tidligere leder i Bergen 
Døves Ungdomsklubb, om hvordan klubben er kommet 
på fote igjen. Nåværende leder Tor S. Fiksen viste fram 
ungdomsklubbens lokale i andre etasje i Døvesenteret, som 
ungdommene selv har malt og gjort i stand med nye møbler. 
Her har ungdomsklubben møterom, kontor og studio i ett, 
med flott, ny PC.

Ungdomsseminar i Bergen
Maren Oriola holdt et inspirerende foredrag om Frontrun-

ners2, og hva de jobber med. 
Underveis ble det en heftig debatt om bla genmanipu-

lering. Før vi tok lunsjpause kom Norunn Kalvenes og 
Mary-Ann Grønås fra Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede i Bergen, og fortalte om tilbudet derfra. Underveis 
diskuterte vi også hvordan vi vil døveorganisasjonen for 
ungdom skal være i framtiden. Ønsker vi å igjen opprette 
et eget forbund for ungdom, eller vil vi fortsette å være et 
utvalg under NDF?

Etter lunsj fikk vi besøk av SMIH, Senter Mot Incest 
og seksuelle overgrep i Hordaland. Dette var veldig læ-
rerikt, vi fikk vite mye om hvilke tegn vi kan se etter hos 
barn/ungdom som er blitt utsatt for overgrep eller andre 
former for omsorgssvikt. Vi lærte også mye om hvordan 
voksne mennesker går fram for å opparbeide seg tilitt hos 
et barn for deretter å forgripe seg, slik at vi kan gjenkjenne 
faretegn. Totalt brukte SMIH fire timer, proppet med nyttig 
informasjon!

Senere på kvelden koste vi oss med taco i Døvesenteret, 
og mange samlet seg etterpå på Gjestegården. Søndag reiste 
alle hvert til sitt etter en hyggelig, lærerik og sosial helg.

Eivor.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra Kenneth Ommundsen (http://www.kezzey.net/2006/november/03-05/03-05.htm)
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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 for Region Vest: 
Telefon (149):  994 81 810 

SMS:  994 81 810

Julemesse 9. desember 2006
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 innen 5 
desember så får du egen stand.
Alt av interesse; duker, julepynt, smykke, malerier, bøker 
osv. Annlaug og Kate har klar pepperkakedeig til barna 
i kjelleren fra kl 12-13 så får de en kosetime med å lage 
pepperkaker !!
Velkommen til en koselig førjulstid!
E-post: sigrua@online.no - SMS: 416 19 359.

Hilsen Sigrun, kulturleder

DØV / DØVBLITT
= slå opp i ordene ufølsom og upåvirkelig

Studenter i tolkeklassen, 2 år, ved Høgskolen i Bergen 
oppdager stadig nye ting vedr. folks uvitenhet vedr. døve 
og tegnspråk, “men følgende eksempel er noe av det mest 
sjokkerende vi har sett”, skriver en av tolkestudentene i 
e-post til Bergen Døvesenter. 

Bok: Berulfsen, Bjarne, og Gundersen, Dag, 2004, 
Fremmedord og synonymer blå ordbok, Kunnskapsforlaget, 
Oslo. (Boken består av: Fremmedord blå ordbok, sekstende 
utgave (2003) og Norske synonymer blå ordbok, tredje ut-
gave (2002).)

I synonymordboken står følgende: 

døv døvblitt, se ufølsom, upåvirkelig. 
og så slår en opp på: 

ufølsom apatisk, avstumpet, døv, følelsesløs, hardhudet, 
hårdhjertet (hard-), kald, kynisk, likeglad, likegyldig, sløv, 
sløvhet, tykkhudet, ubarmhjertig, ubevegelig, uimottake-
lig, upåvirket. Jf. hard, kald.

og....

upåvirkelig fast, konsekvent, standhaftig, stø, urokkelig; 
døv, immun, uimottakelig, utilgjengelig; likeglad, sløv, se 
likegyldig, ufølsom; stoisk.

E-post er mottatt fra Kristin Børtveit Dyrdal, tolkestudent, 
2år, Bergen.
-------------------
Bergen Døvesenter takker for denne opplysningen. Vi tok 
kontakt med Kunnskapsforlaget dagen etter:

Kan dette være deres korrekte forklaring på døve og 
døvblitte mennesker? Vi vet at ordet “døv” blir brukt på 
forskjellige måter, så som “for døve ører”, “døvt” (som 
“kjipt”) osv. Men aldri i forbindelse med ordet “døvblitt”.

Har ordbøkene hyggeligere forklaring på “døv/døvblitt” 
der det er mennesker med mer eller mindre nedsatt 
hørsel? Mennesker med følelser (kontra ufølsom, 
upåvirkelig og andre nedsettende ord om døve, slik det 
kan oppfattes ut fra ordbøkene Deres )?
Vennlig hilsen Bergen Døvesenter v/Rune Anda
----------------
Svar fra Bodil Aurstad i Kunnskapsforlaget 17.10.2006 
(samme dag):
Rune Anda har bortimot svart selv når han er klar over 
at “døv” også brukes i overført betydning. Men det kunne 
gjerne stått semikolon istf. komma etter “døvblitt”, slik at 
skillet mellom egentlig og overført betydning ble klarere. 
For øvrig må brukere av en synonymordbok være klar 
over at synonymboka ikke er noen definisjonsordbok. 
Synonymer til det ordet en slår opp, er ord som 
en vurderer om en vil bruke eller ikke bruke i en 
sammenheng der en iallfall ikke vil bruke det ordet en 
slår opp. 
Vennlig hilsen Kunnskapsforlaget. 

Brukerrådet ved VKS (Vestlandet kompetansesenter 
- nå Statped Vest) har reagert på det, spesielt på svaret 
døvesenteret fikk.
Vi har også kontaktet Språkrådet uten at det er 
kommet noe svar derfra. Tenk om noen vil tolke Bergen 
Døvesenter som "Bergen Senter for Følelsesløse", Norges 
Døveforbund som en kjip (trist, kjedelig) forbund? 
Dersom ordet "døv" etterhvert mest blir oppfattet som noe 
annet enn ordet egentlig betyr, blir konsekvensen at vi 
bør endre organisasjonenes navn? Tegnspråkforening? 
Sterkt hørselshemmedes forening? (Det er vel ingen som 
sier "det er hørselshemmet!" som "det er døvt!")
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Torsdag 16. november var det videofilm på storskjerm i Bergen Døvesenter. Filmen het "Kjærlighet har mange språk" og 
var hentet fra boken "Ved dette tegn", skrevet av Joanne Greenberg i 1970-tallet. Filmen var vist på NRK TV i desember 
1986 og var tatt opp på video av daglig leder. Mer enn 70 personer var tilstede og så på filmen, som varte i en time og 
45 minutter. Vi fulgte med en familie der foreldrene var døve og deres to barn var hørende. Sønnen døde ved et uhell og 
datteren ble mer og mer tolk for foreldrene. Hun tolket også - bare 10 år gammel - da foreldrene forhandlet om lik-kiste 
til hennes avdøde bror. Filmen viste en rørende slutt og det ble beveget tårer hos mange av publikummer den kvelden.

Kjærlighet trenger ingen ord

Sissel Kyrkjebø
Er det noen som husker julebordet i Bergen Døve-
senter torsdag 18. desember 1986, altså for akkurat 
20 år siden?

Den gang hadde vi besøk av Sissel Kyrkjebø, som 
7 måneder tidligere ble viden kjent da hun sang i 
pausen under Melodi Grand Prix i Grieghallen.

Intervju med Sissel Kyrkjebø ble tatt opp på video 
og likeså sangen "Vestland, Vestland". Videoen blir 
vist i døvesenteret torsdag 14. desember 2006, etter 
kl. 20.00! 

Det blir muligens servering av risgrøt, kanel, smør, 
rød saft etc. som hører julekosen til! Storsalen er 
åpen fra og med kl. 18.00.

V E L K O M M E N!

Sissel Kyrkjebø fikk blomster etter sangen i døveforeningen, 
men hun protesterte: "Han burde også få blomster, som tolket 
sangen min!"



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

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
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 fi nner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

Innkalling til
Ekstraordinært årsmøte

i Bergen Døvesenter

tirsdag 19. desember kl. 19.00
(Merk dagen: Tirsdag, ikke torsdag!)

SAK:
Barnehage i Bergen Døvesenter

Skal vi satse på det?

Ifølge loven er det kun medlemmer som har adgang.

Velkommen!

Bergen Døvesenter v/kulturstyret arr.

JULEPARTY
lørdag 2. desember 2006
Velkommen til juleparty 2. desember

kl. 19.30!
Meny: Pinekjøtt eller svineribbe

(oppgi hva du vil ha ved påmelding)
Pent antrekk. Inngangsbillett:

Medlemmer kr 200
Ikke-medlemmer kr 250

Inngang etter kl. 22.00: Kr 100.
Påmeldingsfrist 30. november kl. 10.00.

Sigrun: sekerhov@c2i.net eller SMS 416 19 359.
Bindende påmelding grunnet bestilling av mat etter antall personer

NOVEMBER:
28. ti: Eldretrim kl 11.
30. to: Kl. 19.00: Fotballjentene Nina og 
Cecilie forteller fra EM i innendørsfotball 
i Moskva

DESEMBER:
02. lø: Juleparty i storsalen kl. 19.30, 
arr. Kulturstyret (se notis på denne siden)
03. sø: Familiegudstjeneste kl. 11 v/Tom 
S. Tomren. 
05. ti: Seniorgruppen - julebord på Hotel 
Norge kl. 12.00-16.00 (se notis) 
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
10. sø: Lysmesse på tegnspråk i 
døvekirken kl. 18.00 v/døveprost Terje 
Johnsen, Tom S. Tomren og Lars Hana.
(Konfi rmantundervisning 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: Ungdomsklubben har program i 
kjellerlokalene
14. to: Døvesenteret har julekos i 
storsalen kl 19 (se notis).
15. fr: Kvinneklubben i kjellerstuen kl 19.
19. ti: Bergen Døvesenter har 
ekstraordinært årsmøte kl. 19.00. Sak: 
Barnehage (se innkallingen).
21. to: Siste skoledag (Hunstad skole) før 
juleferien
21. to: Døvesenteret er stengt (kun 
kontoret er åpent om dagen)
24. sø: Julegudstjeneste kl. 15 med 
“tegn til tale” v/Lars Hana.
31. sø: Nyttårsaften. Nyttårstreff for 
pensjonister i kjellerstuen kl. 11.

Idrettsklubben har hatt 
ekstra-ordinært årsmøte 
23. november:
Idrettsklubben vedtok å gå inn for 
at styret i DIK og styret i BDS går 
sammen og lager en felles ramme-
avtale vedr hyttekjøp. DIK vedtok 
et tak op kr 400.000 for investe-
ring sammen med døvesenteret. 
Rammeavtalen skal godkjennes 
av DIK i et nytt ekstraordinært 
årsmøte.



Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen
 Nr. 11  Torsdag 14. desember 2006 46. år gang

BUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

BUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

BUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKENBUDSTIKKEN

Bergen Døvesenter ønsker alle
en riktig god jul

og et godt nytt år!

Eiendomsleder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Førjulsintervju 
med

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

Bergen Døvesenters gode støttespillere gjennom fl ere år.

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

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

For interesseforeninger
som Døvesenteret er det viktig 

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

,,

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

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

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

har hatt sterke talspersoner for sin 
sak blant politikerne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Har du noen døve 
i familien? 

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

forts. neste side



4 5

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

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

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

Intervju v/red. R.A.

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

Døvesenteret.

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

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

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

- Etter hvert som man blir 
voksen har man skaffet seg 

Gledelig jul !
Bilder fra julemes-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styreleder Klement A. Våge.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurt Oksnes

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

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

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

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

Åge Lauritzen

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

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

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

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

Maren M. Oriola

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

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

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

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

4 spørsmål til noen av våre medlemmer
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Anlaug Irene Sørhaug

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

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

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

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

Raine Larsen

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

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

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

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

Tore Birkeland

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

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

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

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

Hei pensjonister og uføre! 

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

Julekos på Hotel Norge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Thorbjørn Johan Sander.

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

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2006
06. Revidert årsregnskap for 2006

Pause med gratis bevertning

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2008
10. Budsjettforslag 2007, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
      a)  Styreleder - for ett år
      b)  To styremedlemmer - for to år
      c)  Første og annet varamedlem - for ett år
      d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
      e)  Lovkomité på tre medlemmer
      f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Frist for innlevering av lovforslag: 3. februar 2007.
Frist for innlevering av andre forslag: 24. februar 2007.
Forslagene leveres til styreleder Klement Våge.

Årsmøte 2007
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte

lørdag 17. mars 2007 kl. 11.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bygget med tanke på hørselshemmede elever og deres 
behov.

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

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

26.10.2006

Bergen Døvesenter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hilde Sundve Jordheim.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referent : Kjetil Høgestøl og Sigrun Ekerhovd

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

Sigrun og Harriet.

Internettkafeen var åpen.

Pepperkakebaking i kjelleren.

Tore og Tatjana.
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DIK-veteraner på "Natt-bowling"

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

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

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

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

Åge Lauritzen.
Rita Lone Borlaug vant kvinneklassen.

Arne Nesse vant herreklassen.

Dag Hafstad i midten.

Bowling, 5 serier:

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

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



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

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

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

Velkommen til

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

Velkommen 
til gudstjeneste 

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

ekstraordinært årsmøte kl. 19.00. 
Sak: Barnehage.

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

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

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

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

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

pensjonister i kjellerstuen kl. 11.

JANUAR 2007
03. on: Første skoledag etter juleferien 

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

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

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

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

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

11. to: Ungdomsklubben har styremøte 
kl. 17.00

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

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

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

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

 språklige familier”(Døve foreldre 
ønskes spesielt velkommen!)

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

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

samvær i kjellerstuen kl. 18.30.

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