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Alder:  59 år
Fødested:  Melbu i Vesterålen
Sivilstand:  Gift, 2 barn og en stedatter
Tidligere jobb før du ble politiker:  

  Styrer og direktør v/sykehjem, bl.a. 
Fyllingsdalen sykehjem og Bergen 
Røde Kors sykehjem, Sjefsykepleier v/
Stokmarknes sykehus, Lærer v/Betanien 
sykepleierhøgskole, Næringspolitisk 
leder Bergen Næringsråd

Hvilken bilmerke har du: 
      Mercedes 180 2006

Trude Drevland
Hun er byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, og dermed den avdelingen 

i kommunen som hvert år gir størst økonomisk støtte til døvesenteret.
Under hennes tid som byråd for helse og omsorg

opprettet de Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde.

Trude Drevland er Høyres ordførerkandidat i Bergen kommune

Foto: Per Hervik Heggebø, Hordaland Høyre

Nyttårsintervju 
med

Har du vært på besøk i døvesenteret i Bergen?
- Nei, men vil gjerne inviteres snarest!

Du var tøff som stilte opp på scenen på Torgalmennin-
gen i forbindelse med Døves Dag lørdag 25. septem-
ber 2004. Der var du på en måte en kursdeltaker som 
lærte tegnspråk. Hele ordlisten som var delt ut, gikk 
både du og kurslederen gjennom foran mange publi-
kummer. Du viste at du var lett mottakelig for å lære 
tegnene. Har du vært borti tegnspråk tidligere?
- Nei, jeg har lenge ønsket å lære det, men du vet 
denne tiden... Har venner som er døve og venner/fami-
lie med hørselsvansker.

Døvesenteret skal sette i gang barnehagedrift med 
oppstart en gang utpå høsten 2007. Det er først og 
fremst av økonomiske grunner vi gjør det, ettersom 
vi de 5 siste årene til sammen har gått med nesten 
en million kroner i underskudd. Vi er svært glad for 
økonomisk støtte fra Bergen kommune, avdeling Helse 
og Omsorg, som har økt det årlige tilskuddet fra kr 
359.000 i 2000 til kr 423.000 i 2006. Spørsmålet til 
deg er: Vil det få uheldige konsekvenser for de fram-
tidige tilskudd fra avdeling for helse og omsorg om vi 
skaffer oss overskudd pga barnehagedrift?
- Nei, det er ikke slike vurderinger som ligger til 
grunn for våre bevilgninger, men det faktum at dette 
er et meget viktig tilbud til disse barna!

På Bergen kommunes ”høring om boligbygging, 
tjenester og tiltak for mennesker med utviklingshem-
ning” i mars 2006 orienterte representanten fra Ber-
gen Døvesenter om at der fi nnes døve barn og unge 
med psykisk utviklingshemning som har behov for bo-
lig, dagsenterplass og andre tjenester fremover. Hvilke 
planer har Bergen kommune for disse ungdommene?
- Vi ser disse som en del av et helhetstilbud til denne 
gruppen medmennesker. Så legger vi spesielt til rette 
der det er nødvendig/påkrevd. Psykisk utviklingshem-
mede har meget høy prioritet hos byrådet!
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Ang. TT-kort (transport-tjenesten for uføre): Tjenes-
ten består i dekning av taxi fra dør til dør for de som 
pga uførhet ikke kan bruke offentlige transportmidler. 
Tjenesten gjelder bare innenfor den enkelte kommune. 
I Bergen har vi tilbud f.eks. i Bergen døvesenter for 
eldre/uføre døve. Noen av de som har behov for å 
delta der har store vansker at de trenger transport fra 
dør til dør, men bor utenfor bygrensen og kan derfor 
ikke bruke TT-ordningen. Kan kommunen gjøre noe 
for at TT-kortene kan brukes også når kommunegren-
sen krysses, og dermed åpne for at disse døve kan få 
lettere adgang til fellesskapet? (Det gjelder bare noen 
få personer, men hvis Bergen kan ordne saken, kan vi 
framheve byen vår som et eksempel også for de andre 
større byene som har samme problem.)
- Det er mange ting ved TT-kortene som er blitt påpekt 
som forbedringspotensiale. Hordaland fylkeskom-
munen har ansvaret for dette, men hvis dere skriver et 
formelt brev til meg om dette så skal jeg ta det videre!

Trygghetsalarm: Kommunen har et begrenset antall 
apparater, ikke nok til å dekke behovet. Det blir svært 
dyrt for de som må skaffe seg alarm selv. Vi er av den 
mening at døve bør prioriteres, for døve har større 
problemer enn hørende med å tilkalle hjelp hvis det 
skjer en ulykke. Er det mulig å prioritere døve ved 
utlån av kommunens trygghetsalarmer?
- Trygghetsalarm er en utfordring for svært mange, det 
må allikevel være slik at vi prioriterer etter enkeltmen-
neskers behov og ikke gir noen særfordeler! Jeg håper 
allikevel at vi skal løse dette!

Du kjenner kanskje til at det ikke finnes dagsenter/
dagtilbud for tegnspråklige døve som går hjemme 
med uføre- eller alderspensjon. Her i døvesenteret er 

det seniortreff annenhver tirsdag hele året. For tre år 
siden har vi prøvd å søke om økonomisk støtte til drift 
av dagsenter (mest til lønn til servitør og en dagsen-
terleder), men har ikke lykkes å få positiv støtte. Det 
hadde vært greit om døve – især eldre - kanskje ikke 
har noe å gjøre på i hverdagen, kunne samles et sted, 
helst i sentrum. Kjenner du til behovet?
- Dette behovet burde vært formidlet til oss! Send 
umiddelbart et brev til meg hvor det beskrives hva 
som gjøres, å etablere noe nytt tilbud tror jeg andre 
enn kommunen må gjøre, men å søke  tilskudd til det 
eksisterende er mulig hvis man er tidlig ute. Men det 
å søke om penger til stillinger er ikke noe sjakktrekk, 
det å søke til selve aktiviteten er det vi har mulighet 
til å gjøre noe med! Jeg tror også vi skal ha et samta-
lemøte med dere hvor dere samler det som engasjerer 
slik at vi kan bli orienterte!!

Har du noen døve i familien?
- Nei, men jeg har personer med hørselshemming i 
nær familie og har venner som er døve.

Hva var dine nyttårsforsetter?
- Jeg har ikke slikt, men jeg har et inderlig ønske om 
at vi skal klare å avskaffe bostedsløshet i denne byen! 
Det bør være en menneskerett å ha en adresse.

Du står som Høyres ordførerkandidat ved neste kom-
munevalg. Hva er det første du vil gjøre hvis du skal 
overta Herman Friele som Bergens nye ordfører?
- Mange ting, for meg vil det i så tilfelle være viktig å 
vise at jeg er ALLE bergenseres ordfører!

Noe du vil si til slutt?
- Jeg vil gjerne ønske dere alle et Velsignet og Fred-
fullt Nytt år, og håpe at vi kan fortsette det konstruk-
tive samarbeidet vi har hatt også i fremtiden.

Int4ervju v/R.A.

Trude Drevland som uredd elev på tegnspråkkurs på scenen på Torgal-
menningen i forbindelse med Døves Dag i september 2004. Hun 
lærte fort og lett. Hun så også ut til å skjønne logikken med mange 
av tegnene. Ingunn Storlykken Herland til høyre instruerte.

Vi har møtt Trude ved flere anledninger, her fra åpningen av Rådgiv-
ningskontoret 6. sept. 2005. Byråd for helse og sosial, Trude Drev-
land, sa i sin tale at rådgivningskontor-saken var sak for henne fra 
dag nr. 1. Hun sa også at hun tidlig ble minnet om saken via e-post 
fra Bergen Døvesenter, - og likeså underveis under sakens utvikling. 
(Foto: RA)
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Ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter
tirsdag 19. desember 2006 kl. 19.00

Sak: Skal Bergen Døvesenter satse på barnehagedrift?

Det var registrert 17 frammøtte medlemmer da styreleder Kle-
ment Våge ønsket velkommen til møtet. Han beklaget at møtet 
fant sted midt i juletravelheten. Men, tilføyde han, vi måtte 
følge det som sto i vedtektene at innkalling til ekstraordinært 
årsmøte måtte skje med tre ukers varsel.

Da ingen hadde innvendinger til innkallingen eller dagsorden, 
innledet han med å fortelle om utviklingen i saken. Styret og 
daglig leder var opptatt av å finne en løsning på døvesenterets 
økonomi, som hvert år resulterte i underskudd. Han opplyste at 
daglig leder i sommer kom til å tenke på mulig barnehagedrift, 
idet lokalene i døvesenteret stort sett sto tomme på dagtid 
bortsett fra når det var seniortreff (to tirsdager i måneden) og 
dagsenter for døvblinde (to onsdager i måneden). Man kunne 
utnytte de ledige lokalene bedre på dagtid, og da åpnet ideen 
om barnehagedrift som en mulighet. Man kunne da kombinere 
god utnyttelse av lokalene på dagtid med positiv økonomisk 
gevinst. Klement sa også at Døves menighet er vår viktigste 
samarbeidspartner i saken idet de eier uteareal (lekeplass og 
parkeringsplass). Han la til at det er en del formelle ting som 
måtte på plass om vi skulle starte opp med barnehage, som 
for eksempel nabovarsel, avtale med døvekirken om bruk av 
areal, avtale med kommunen o.a. Slike formelle ting måtte på 
plass før vi evt kunne starte opp driften.

Daglig leder roste Bergen kommune for at de ikke har trukket 
Bergen Døvesenter inn i den store innstrammingspolitikken 
i 2004-2005 der svært mange frivillige organisasjoner ble 
berørt med kutt i økonomiske tilskudd. Derimot har tilskud-
dene til døvesenteret øket sakte, men sikkert. Til tross for 
det har årskostnad på drift av døvesenteret øket kraftig med 
etterfølgende underskudd.

 
Daglig leder Rune Anda orienterte om den økonomiske utvik-
lingen de siste årene. Her viste han til de stadige underskud-
dene år etter år, og at de 5 siste årene gav totalunderskudd 
på tilsammen nesten en million kroner. For å unngå at dette 
fortsatte, måtte man se etter alternative inntektsmuligheter. 
Han sa at forslag om å komme igang med barnehagedrift i dø-
vesenteret derfor først og fremst var av økonomiske hensyn.

Styreleder Klement Våge - som på forhånd hadde studert bar-
nehageloven og hvordan de ulike barnehagene var organisert 
- viste en mulig organisasjonsmodell som kanskje kunne passe 
for døvesenteret. Man må høyst sannsynlig opprette egen or-
ganisasjonsnummer hos Brønnøysund-registrene og ha egen 
regnskap for barnehagen. 

Harald Gåsland, leder i Døvblittgruppen og servitør i forbin-
delse med dagsenter for døvblinde, kommenterte at det virket 
for optimistisk med ca kr 400.000 i overskudd når man leste i 
avisene at mange barnehager slet med økonomiske problemer. 
Dessuten var han redd for at vi kunne bomme med hensyn 
til tallet på barn i barnehagen, og dermed at det ble mindre 
inntekter. 

Andreas R. Borgnes og han sa klart at overskudd i barneha-
gedrift kan overføres til Bergen Døvesenters driftsregnskap. 
Han sa også at vårt framlagte ca-budsjett for drift av barnehage 
med antydet årlig overskudd på ca kr 400.000 var realistisk, 
inkludert antydet leieinntekter på kr 290.000. Ellers sa han 
at det var stort behov for barnehageplasser i området og at 
behovet ville øke med tiden på grunn av bygging av boliger i 
sentrum, så det skulle ikke bli noe problem å fylle plassene. 
Og han sa at det trolig vil gå med overskudd fra første dag. 
Han sa ellers at det var kjelleren som ville bli mest brukt, og 
at bruk av storsalen til foreningsformål ikke burde være et 
problem. Det var opp til oss å organisere det.
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Harald Gåsland stilte også spørsmål om huset var vernet. 
Klement svarte at det ikke var vernet, men bevaringsverdig. 
Det ble supplert av daglig leder som sa at det innvendige 
kunne endres, men at utvendig fasade helst ikke skal endres. 
Han har vært i kontakt både med arkitekt Lasse Bjørkhaug 
og med Fortidsminneforeningen; sistnevnte var på befaring i 
døvesenteret 18. desember.

Gunnar Hansen, interessert medlem og mangeårig organisa-
sjonsmann, sa at det var ”kult” å ha arrangementer i kjelleren 
(diskotek etc.) og at det man eventuelt mister måtte finnes på 
en eller annen måte, kanskje i 1. etasje?

Toralf Ringsø, tidligere leder i Bergen Døvesenter, var glad 
for at styret aktivt jobbet med å finne mulige inntekter for å 
redde døvesenterets økonomi og roste det arbeidet og forbere-
delsene som ble gjort fram til nå. Han sa også at vi på denne 
måten - ved å tilby barnehageplass i døvesenteret - er med på 
å hjelpe Bergen kommune med å redusere barnehagekøen, at 
vi spiller på lag med kommunen. 

Erling Buanes, leder i Seniorutvalget, og Harald Gåsland var 
opptatt av at hhv Seniorutvalget og Døvblindes Dagsenter 
måtte få muligheter til å ha sine møter/sammenkomst på dagtid 
slik som nå. Hvis begge flyttet sine møtedager til torsdager 
- som på kveldstid er åpen foreningskveld, håpet han det vil 
la seg gjøre. 

Etter at presentasjon og diskusjon var gjennomført på ca to 
timer, gikk man over til avstemning.
Det var da 16 stemmeberettigede medlemmer til stede, da ett 
medlem forlot møtet i pausen.

Resultat av avstemningen var enstemmig: 
Styret fikk fullmakt til å jobbe videre med barnehagesaken 
med det formål å starte opp barnehage i døvesenteret i løpet 
av høsten 2007.

Kjetil Høgstøl  Rune Anda

Du kan følge med på internett
Budstikken kommer ut en gang i måneden, men på hjem-
mesiden www.bgds.no kan du følge med i utviklingen 
"dag for dag".

Azita og Mads fra Forum Arkitekter var igang med å måle og regis-
trere 9. januar 2007. Før det hadde de vært i kommunen og sett på 
gamle tegninger av eiendommen. 

Man diskuterte plantegningen. Synspunkter, ideer, forslag o.a. ble 
drøftet. Det ser ut til at vi kan inngå avtale med Stiftelsen Signo om 
bruksrett av deres arealer for plassering av soveskur i tilknytning 
til barnehage, i stedenfor å kjøpe deler av deres tomt. Her står de 
utenfor hovedinngangen til kjellerlokalene.

Lekeplassen nedenfor døvesenteret tilhører Døves menighet. Det 
betyr at vi må inngå avtale om leie/bruksrett. Vi har hatt et godt og 
konstruktivt samarbeid også med Døves menighet.

Nye DEAFNET åpnet 15. januar!

Siden er blitt bedre (www.deafnet.no)! På startsiden bru-
ker Hanne Kvitvær tegnspråk. Forresten, hun kommer 
til Bergen Døvesenter torsdag 8. februar 2007 kl. 19.00 
og skal informere om NDFs arbeid. Velkommen!
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Bergen Døvesenter: Styremøte onsdag 18. oktober 2006 Tilstede: 
Klement Våge, Sunniva Lyngtun, Egil Johansen, Gunn Kristin Sel-
stad og Rune Anda. Forfall fra: Kjetil Høgestøl, 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 bort-
gang, fra Guttorm Karlsen for oppmerksomhet ved sin 70 års dag, 
og fra Svanhild Nesse (90 års dag 18. sept. 2006)

Mandat for hyttekomiteen
Se egen ramme på neste side.

Barnehage
Daglig leder har bedt om tilbud fra tre ulike konsulentfirmaer; 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 døvesenteret ønsker i sakens anled-
ning. 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 bar-
nehagesaken består av følgende: Styreleder 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 kulturbygg. 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, Horda-
land 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. ok-
tober 2006 med 11 ”skuespillere”; ”Bergens Døvstummeforening 
1880 og utover” (laget i forbindelse med 125 års jubileum i fjor) og 
med ungdomsklubbens ”Foryngelsesmaskin”. Utgiftene kom på kr 
29.389 og dekkes av både Mowinckels fond og deler av trivselsmidler 
fra Norges Døveforbund.
Vedtak: 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 1. jan. 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 brannforebyggende 
tiltak 29-30 september
e) Daglig leder hadde et innlegg under Nordisk nettverk for mid-
delalderarkeologi 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. no-
vember 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 – hørings-
utkast
k) Hjelpemiddelsentralen i Hordaland gir i morgen noen rullestol-
ramper gratis til døvesenteret.

Bergen Døvesenter: Styremøte torsdag 16. nov. 2006
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, Egil 
Johansen, Gunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin Skinnes 
og Rune Anda

Takkeskriv
Mottatt takkekort fra en barneklasse på Hunstad skole for lån av 
kjøkkenet 9. november. De laget pepperkakehus til Pepperkakebyen 
i Galleriet.

Årsmøte 2007
Vedtak: Bergen Døvesenter skal ha årsmøte lørdag 17. mars 2007 
kl. 11.00.

Barnehage
Styreleder Klement og daglig leder Rune hadde møte med konsulent 
Rune Breistein fra Rambøll Norge AS 25. oktober 2006. Det har 
siden vært en del korrespondanser mellom daglig leder og Rambøll, 
og med kommunen. Klement og Rune informerte om saken så langt, 
og venter svar på konkrete spørsmål fra kommunen snart. Når disse 
kommer, vil administrasjonen jobbe for å forberede saken til drøfting 
med styret og medlemmene.
Vedtak: Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 19. desember 
2006 kl. 19.00.

Kontormedarbeider
Etter avtale med NAV er Eivor Berg tilsatt i arbeidspraksis hos oss, 
foreløpig fra 6. november 2006 til 5. februar 2007. Formålet er at hun 
skal få arbeidserfaring. Tiltaket har ingen utgifter for Bergen Døve-
senter. Hun jobber 3 timer pr dag (40%) og er i gang med å utarbeide 
informasjonsbrosjyre om Bergen Døvesenter, blant annet.
Vedtak: Styret er glad for det og håper at det vil lette arbeidet på 
kontoret samtidig som Eivor kan få innblikk i ulike administrative 
oppgaver.

Søknad om tilskudd fra felleslegatet
Seniorutvalget søker om kr 5.000 fra felleslegatet til julelunsj-ar-
rangement for uføre- og alderspensjonister på Hotell Norge tirsdag 
5. desember 2006. Pr. 31.12.2005 hadde vi kr 207.369 på kontoen. 
Opptjent renter vil pr. 31.12.2006 komme på kr 3.585. Ifølge statut-
tene skal 10% av opptjent rente tilføres kapitalen, hvilket vil si at vi 
etter det kan ha kr 3.226 til utdeling i 2006. 
Vedtak: Vi støtter Seniorutvalget med kr 3.000.

Frivillighetsnorge.no 
Frivillighetsnorge.no innbyr Bergen Døvesenter til et samarbeid 
som gir store inntektsmuligheter for Bergen Døvesenter – uten at 
det koster en krone! De foreslår at vi oppfordrer alle medlemmer, 
foreldre, venner og andre støttespillere til å benytte seg av denne unike 
inntektsmuligheten. Styret fikk informasjon tilsendt over e-post.
Vedtak: Vi inngår samarbeid med Frivillighetsnorge.no og legger ut 
informasjon på hjemmesiden samt sender oppfordring over e-post 
til våre forbindelser.

Døvestevne 2007
Mottatt tilbud fra flere ulike steder. Sogndal kan trekkes frem som 
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klart beste av alle, prismessig. 
Vedtak: Styret støtter forslaget og ber administrasjonen høre med 
Møre og Romsdal Døveforening og med Døves menigheter i Bergen 
og Ålesund.

VKS Brukerråd
Rune Andas funksjon som medlem i VKS Brukerråd opphører ved 
årsskiftet. Han opplyste at det nye rådet etter sammenslåing av 3 
kompetansesentre til Statped Vest nå har fått ny sammensetning. 
Men der er ingen som representerer døve eller døves organisasjoner. 
Styret ønsker å vite hvilke kriterier som er lagt til grunn for den nye 
sammensetningen.
Vedtak: Døvesenteret sender protestskriv mot den nye sammen-

Personalia
75 ÅR
Gerd Albrektsen, Ulset, fyller 75 år 5. februar.

75 ÅR
Bjørn Ruste, Laksevåg, fyller 75 år 12. februar.

50 ÅR
Anlaug Irene Sørhaug, Fana, fyller 50 år 15. februar.

DØDSFALL
Solveig Seljelid døde 9. desember, 86 år gammel, og ble 
begravd fra Døvekirken 15. desember. Hun har vært med-
lem i Bergen Døvesenter siden 1989.

MANDAT FOR HYTTEKOMITEEN

* Komiteen skal forberede / undersøke / foreslå aktuell 
objekt for døvesenteret.

* Punktene fra medlemsmøtet 24. august 2006 kan være 
retningsgivende for komiteen: http://bgds.no/bodyFrame/
aktiviteter/2006/52/2006-52.htm.

* 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 millioner 
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 gjel-
der a) godkjenne hyttekomiteens forslag, b) fastsette 
pris-tak.

* Gjennomføring av budrunde er delegert til: Daglig leder 
(Rune), styreleder (Klement), nestleder (Kjetil), hytteko-
miteens leder (Edvard) og eiendomsleder (Egil)

setningen og ber om at det skal være plass til representanter fra 
døveorganisasjon.

Daglig leder orienterer
a Knutepunktskole Slåtthaug/Sørås vg skole - høringsutkast
b Daglig leder deltok i Praktisk organisasjonsseminar i Lørenskog 
3.-4. november 2006 
c) Fordelingsutvalget ikke fornøyd med rapport fra lokale ung-
domslag
d) Ung i Europa prosjekt, BUF-direktoratet ber om å få kr 7.300 
tilbake
e) Bergen Døvesenters Felleslegat er registrert i Stiftelsesregisteret
f) Møte i Samarbeidsforum onsdag 15. november 2006.

Bildet: Torsdag 18. januar 2007 var det et interessant 
og nyttig foredrag v/Torill Solbø Zahl. Målgruppen 
var døve foreldre med døve/hørende barn. Foredraget 
etterfulgt med spørsmål fra salen varte fra kl 19.10 
til 21.30, og var trolig det lengste foredragskvelden 
siden Paddy Ladd foreleste om "Deaf Hood" 22. 
mars 2003 (3 timer)! Torill delte sine opplevelser 
og erfaringer som hørende barn av døve foreldre, 
med døve foreldre i salen. Hun kom også med mange 
gode råd. 

Debatt torsdag 15. februar kl. 19
Bruker vi stemmen når vi bruker tegnspråk (altså ikke 
TSS)? Hvordan virker det på hørende som ikke kjenner 
oss? La oss sitte i ring og diskutere. Torill S. Zahl fortalte litt 
om det torsdag 18. januar. Velkommen 15. febr kl. 19!
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TERMINLISTE

Døves misjonsforening
har hyggekveld hos Sonja Eikenes 
fredag 9. mars kl. 19.00. Misjonsfo-
reningen har Madagaskar og deres 
døveskole/døvekirke som bistands-
område. Nytt fra Madagaskar. Alle er 
hjertelig velkommen.

Til døve foreldre
- som har barn på ungdomstrinn (8.-10. klasse)!

Foredragstema 
torsdag 8. mars kl. 19.00: 

Kreftsykdommer
Torsdag 8.mars kl. 19.00 får vi besøk 
av 2 damer fra Kreftforeningen. De 
skal for å orientere, svare på spørsmål 
og være med på diskusjon.

De som kommer er Eli Svarstad 
(spesialsykepleier) og Torill Skog-
seth (klinisk sosionom). De deler 
oppgavene seg imellom. Eli kommer 
til å ha fokus på kreftsykdommer og 
muligheter for diagnostisering og be-
handling. Torill vil snakke mest om 
hvilke støtteordninger som finnes i 
samfunnet for den som lever med 
kreft, og begge kommer til å snakke 
om hvor en kan henvende seg i vårt 
lokalmiljø for å få hjelp og støtte.

Vi tilbyr kurs for døve foreldre - enten de har 
hørende eller døve barn.

Formålet med de to kursene er å bli litt bedre 
kjent med oppgavene som skoleungdommer får 
på skolen, og som foreldrene best mulig kan 
bistå med å hjelpe til med leksene. (Hvis det 
er ønskelig med kurs for døve foreldre som har 
barn i barnetrinnet/mellomtrinnet, gi oss beskjed 
om det så kan vi prøve å få til kurs for dem et-
ter påske.)

Tirsdag 6. februar starter vi med kurset: "Ma-
tematikk for døve foreldre med barn i ung-
domsskolealder" (8.-10. klasse), som også va-

rer fra kl 18.00 til 21.00 i fire tirsdager fram til 
27. februar. Tilsammen 12 timer. Geometri med 
konstruksjon, algebra, likning osv. Kursleder: 
Beryl K. Ramvik. Kursavgift kr 600. Påmelding 
til post@bgds.no innen 25. januar.

Tirsdag 6. mars starter vi med kurset: "Norsk 
for døve foreldre med barn i ungdoms-
skolealder" (8.-10. klasse), som varer fra kl 
18.00 til 21.00 i fire tirsdager framover, fram til 
27. mars - tilsammen 12 timer. Kort om de 10 
ordklassene og deres tilbehør, forskjellige sjan-
grer, setninger m.m. Kursleder: Beryl K. Ramvik. 
Kursavgift kr 600. Påmelding til post@bgds.no 
innen 1. mars.

FEBRUAR:
01. to: Bergen Døves Idrettsklubb har 

medlemsmøte i storsalen kl. 
19.00.

03. lø: Frist for innlevering av lovforslag 
til årsmøtet, til styreleder Klement 
Våge.

04. sø kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/ Lars Hana

06. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. Årsmøte.
06. ti:  Kurs kl. 18-21: “Matematikk 

for døve foreldre med barn i 
skolealder”, første kurskveld

08. to: Døves Ungdomsklubb har tur til 
Vannkanten (se egen notis)

08. to: Besøk av forbundsleder Hanne 
Kvitvær kl. 19

13. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 
årsmøte i kjellerstuene kl. 12.00.

15. to: Bergen Døvesenter arr. 
debattkveld: Bruker vi stemmen 
når vi bruker tegnspråk?

18. sø kl 11: Gudstjeneste med ”tegn til 
tale v/ Lars Hana. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten 

18. sø kl. 13.30: Døve småbarns-
foreldre og deres barn møtes 
på Vannkanten. Kontakt Maren 
Oriola

20. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
20. ti:  Senterstyret møte kl. 16.
22. to: Frikveld.
23. fr: Døvblittgruppen har årsmøte i 

kjellerstuen kl. 18.30.
23. fr: Kulturpub i storsalen fra kl 20.00. 

Kulturelle innslag, vitser, stand-up 
el.l.

24. lø: Frist for innlevering av innkomne 
forslag til årsmøtet, til styreleder 
Klement Våge

24. lø: Døvetreff arr. vinkveld i 
kjellerstuen (evt. storsalen) kl. 19.

26. ma: Senterstyret har møte kl. 16 for 
å behandle innkomne forslag til 
årsmøtet

26. ma: Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede har årsmøte i 
storsalen kl. 18

28. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 
storsalen kl. 10

28. on: Kjellerlokalene, 1. etasje og 
styrerom er opptatt kl. 17.00 - 
22.00.

MARS:
01. to: Budstikken med årsmelding 

kommer ut.
04. sø kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk” 

v/ Lars Hana 
06. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
06. ti:  Kurs kl. 18-21: “Norsk for døve 

foreldre med barn i skolealder”, 
første kurskveld 

08. to: Foredrag kl. 19. Kreftsykdommer 
v/Kreftforeningen

09. fr: Misjonsforeningen møtes hos 
Sonja Eikenes kl. 19.00. Alle er 
velkommen.

13. ti:  Bergen lokallag har møte i 
kjellerstuene kl. 12.00.

14. on: Bergen Døves Idrettsklubb har 
årsmøte i storsalen kl. 17.30.

16. fr - 18. sø: DM i bowling, Sandsli, 
Bergen

17. lø: Bergen Døvesenter har årsmøte 
kl. 11.00

Med ungdomsklubben 
til Vannkanten
Døves Ungdomsklubb arr. tur til Vann-
kanten torsdag 8. februar til bading 
og pizza. Vi møtes ved BigBite på 
bystasjonen ca kl 17.00 og tar buss 
til Vestlanten. Dere betaler selv for 
buss og bading, men vi spanderer 
pizza. Påmelding til Lena Mei, sms 
454 77 750 innen 7. februar. 
(Se www.bduk.no)


