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Foredrag torsdag 3. mai 2007 kl. 19.00:

Ungdom 
og narkotika
Stian Breivik skal snakke litt om ungdoms-
politikk (unges rettigheter osv) og en del 
om narkotika.
Alle er velkommen!

Bra begynnelse:  Varsel på SMS om sprengning!
Døve som bor på Søreide fikk 13. april for første gang SMS-
varsling slik: ”Varsel om sprengning om ca 10 minutter. 
Mvh Mesta Tunnel”

Bergen Døvesenter tok i vinter kontakt med de ansvarlige 
og forklarte at døve i området ikke hadde muligheter til å 
høre varslingene. Nå har de tatt konsekvensen av det og 
sendt varsling over sms.

Hjelpemiddelsentralen vil gjøre noe med rutinen
Altfor mange døve har opplevd problemer i forbindelse 
med reparasjon av tekniske hjelpemidler. Nå lover Hjel-
pemiddelsentralen å se på egne rutiner for å gjøre det 
bedre. Daglig leder fra Bergen Døvesenter deltok på møte 
i Områdeutvalget i dag, der det også var representanter fra 
Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Norsk 
Dysmeliforening, Ryggforeningen, Dysleksiforeningen, 
Norsk Pensjonistforening. Det deltok også en represen-
tant fra Hjelpemiddelhuset på Laksevåg. Marit Skiple fra 
HMS-H ledet møtet. Stine Morbech refererte. Saken som 
Bergen Døvesenter tok opp, ble gjenstand for ca en times 
diskusjon. Til opplysning: HMS har en ekstra teksttelefon 
til utlån mens ens egen ttlf er til reparasjon.

Tolketjenesten i Hordaland 
inviterer til

Brukerseminar 
i Bergen Døvesenter 9. mai kl 18 – 21
Tema:
- informasjon
- samarbeid mellom tolk og bruker
- forventninger
- anledning til å stille spørsmål

Påmelding til en av følgende: 
· e-mail: tolk.hordaland@nav.no
· sms 977 53 591
· teksttlf. 55 52 67 52 
· telefon 55 52 67 50
Påmeldingsfrist: 30. april
Det blir tegntolker og skrivetolker på kurset
Velkommen!

Velkommen til "døvesamfunnet"
nasjonaldagen!

08.00: Flaggheising v/døvekirken
08.05: Frokost i døvekirken

09.00: Kort andakt i døvekirken

10.00: Døvesenteret åpner for
servering, lek og moro

14.00: Slutt

Arr.:
Døves menighet

Studenter på tegnspråklinjen
v/Høgskolen i Bergen

Kulturstyret
Døves Ungdomsklubb

17. mai

Arkiv-foto 17. mai 2006
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Styremøte tirsdag 20. februar 2007 kl. 16.00
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyng-
tunGunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin Skinnes 
og Rune Anda. Forfall (skiftarbeid): Egil Johansen.

Takkeskriv
Mottatt takkeskriv fra Bjørn Ruste (75 år) og Gerd Albrektsen 
(75 år)

Nye medlemmer siden sist
May Britt Litsheim (døv), Nesttun
Camilla Voldsund (døv), Bergen
Christine Valestrand (døv), Godvik

Revisjonsberetning fra Kjell Zahl og Hans Erik Tofte
Styret har mottatt revisjonsberetning fra statsautorisert revisor 
Kjell Zahl for regnskap for Bergen Døvesenter og for Bergen 
Døvesenters Felleslegat, samt revisjonsrapport pr. 31.12.2006. 
Likeså har styret mottatt rapport fra bilagsrevisor Hans Erik 
Tofte.
Vedtak: Disse taes til etterretning.

Regnskap pr. 31.12.2006
Vedtak: Regnskap pr. 31.12.2006 legges frem på årsmøtet som 
styrets regnskap for 2006.

Budsjettforslag 2007
Vedtak: Det fremlagte budsjettet legges frem på årsmøtet som 
styrets budsjettforslag for 2007.

Barnehage: 
Siden forrige styremøte har Wenche Hansen, styrer ved Pin-
nelien barnehage, vært med på 3 forskjellige møter i forbin-
delse med barnehagesaken vår. På vårt spørsmål har hun sagt 
seg villig til å delta som konsulent/rådgiver videre, i alle fall 
fram til hun er ferdig med svangerskapspermisjonen sin i mai. 
Klement og daglig leder ber om styrets godkjennelse på at hun 
deltar videre, og at vi skal komme fram til en honoraravtale 
med henne.
Vedtak: Det har styrets fulle støtte.

Brannvernlederkurs
Tore Birkeland er påmeldt til brannvernlederkurs torsdag 12. 
april 2007. Kursavgift kr 2.490 + eksamens- og sertifiserings-
avgift kr 900. Målet er at han skal overta som brannvernleder 
i Bergen Døvesenter etter Erling Buanes.
Vedtak: Til orientering.

Døvestevne 31. august – 2. september 2007
Vi har tidligere blitt enige i å holde døvestevnet på Sogndal 
Folkehøyskole 17.-19. august 2007. Men på grunn av program-
kollisjoner kom man fram til at 31.08-02.09 passet bedre. Vi 
har avbestilt Sogndal Folkehøyskole. Døvestevnet vil da bli 
holdt på Lyngmo på Hafslo, 15 km nord for Sogn-dal, mot 
Lom. Før det har vi konferert med Møre og Romsdal Døve-
forening, så den saken er ok.
Vedtak: Til orientering.

Sak 33/2007: Daglig leder orienterer
a) Kr 218.500 mottatt fra Bergen kommune v/avdeling for 
helse og omsorg. 50% av summen.

Medlemsmøte torsdag 1. mars 2007 
Sak: Innkomne lovforslag til Norges Døveforbunds landsmøte 
+ forslag på kandidater i forbindelse med valg 

Det var 8 personer til stede da Rune Anda ønsket velkommen 
til møtet.

Han beklaget at medlemsmøtet ikke var skikkelig kunngjort, 
og at det bare sto oppført i terminlisten i Budstikken og på 
hjemmesiden. Rune orienterte om fristene for innlevering av 
lovforslag (15. mars) og forslag på kandidater i forbindelse 
med valget (1. mars).

Rune opplyste at styret ikke hadde noen lovendringsforslag 
å komme med til landsmøtet, men at man visste at behandling 
av loven blir sak på kommende landsmøte. Likeså opplyste 
Rune at Døves menighet i Bergen kom med forslag om kol-
lektiv medlemskap, noe som ifølge NDF også vil bli behandlet 
på landsmøtet.

Da ingen hadde noe å bidra med forslag til lovendring i 
NDFs vedtekter, gikk man over til valg på kandidater til for-
bundsstyret o.a. NDFs valgkomite hadde sendt ut oversikt over 
hvem av de nåværende i styret etc. som har sagt ja til gjenvalg 
og hvem som ikke ønsket gjenvalg. Alle 3 representanter fra 
Bergen har sagt at de ønsket å fortsette. Medlemsmøtet hadde 
ikke nye forslag å komme med.

Rune orienterte ellers at det blir medlemsmøte i døvesen-
teret torsdag 12. april der vi skal behandle vanlige innkomne 
forslag til landsmøtet. 

Han sa også at på årsmøtet i døvesenteret 17. mars vil det bli 
valg på 4 personer som skal representere Bergen Døvesenter 
på landsmøtet i Molde 15.-17. juni 2007. Disse 4 skal motta 
årsmelding, regnskap, innkomne forslag, osv. på forhånd. Det 
skal de fortelle om på medlemsmøtet torsdag 7. juni 2007. 
Og da kan medlemmene komme med sine synspunkter o.a. 
som representantene skal notere og ha med til landsmøtet i 
Molde.

Etter det ble medlemsmøtet hevet.
Rune Anda, ref.

b) Avviksrapport fra Bergen Brannvesen etter besøket 
22. januar 2007
c) Statped Vest melder at samarbeidsrådet er utvidet med ett 
medlem, og at Mariann Nødtvedt representerer hørselssektoren 
med Rune Anda som vararepresentant.
d) BDS, HLF Hordaland og Rådgivningskontor for hh og 
db var på møte med DNS 9. febr for å diskutere teksting av 
teaterforestillinger. Felles brev fra HLF Hordaland og BDS 
sendt DNS.
e) Innkalling til Norges Døveforbunds landsmøte er mottatt

Personalia
50 ÅR
Tove Skotteberg, Bergen, fyller 50 år 4. mai.

50 ÅR
Emil Leinebø, Fyllingsdalen, fyller 50 år 8. mai.
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Innkomne forslag til NDFs 
landsmøte 15.-17. juni 2007 
På medlemsmøtet torsdag 12. april 2007 ble man enige om 
å sende følgende forslag fra Bergen Døvesenter til punktet 
"Innkomne forslag" på Norges Døveforbunds landsmøte i 
Molde.

1) Katastrofevarsling
Flyalarmen i dag når ikke fram til døve, selv om det 
allerede for ca 20 år siden var lagt inn varslingsmottak i 
forbindelse med flyalarm i tekniske hjelpemidler utarbeidet 
av Vestfold audio. Det som mangler er sender utplassert der 
hvor man sender ut flyalarm-signaler.
Varsling om sprengning i forbindelse med vei- og 
tunnelarbeid når ikke fram til døve. 
Katastrofevarsling om plutselig flom, skred, orkan eller 
lignende når ikke fram til døve.
Varsling kan for eksempel gjøres direkte til et armbåndsur, 
til sms eller andre løsninger.
Bergen døvesenter  ber NDF ta kontakt med myndighetene 
for å få gjort noe med saken.

2) Oppdatert teksttelefonkatalog
Det er fremdeles mange, spesielt eldre, som ikke har skaffet 
seg mobiltelefon. Men uavhengig av det er det mange som 
likevel ønsker at den sist oppdaterte teksttelefonkatalogen 
fra 2002 skal komme ut i en ny, oppdatert versjon i 2007. 
Vi døve må ha samme rett som hørende til å få ”vår 
telefonkatalog” oppdatert og utgitt minst annet hvert år. På 
medlemsmøtet i Bergen Døvesenter var det delte meninger 
om saken, men likevel er det noen som savner det. 
Bergen døvesenter ønsker at denne saken legges frem til 
drøfting på landsmøtet.

3) Servicerutiner ved Hjelpemiddelsentralene
Det har vært mange unødvendige problemer forbundet med 
reparasjon av tekniske hjelpemidler, og ikke minst med 
teksttelefon. Til tross for mange klager, mange forklaringer 
på hvordan man helst bør gjøre, er vi like langt. Problemet 
eksisterer i flere fylker. Vi ønsker at det blir gjort omlegging 
i rutinen hos Hjelpemiddelsentralene, som skal være 
skikkelig brukervennlig.
Bergen døvesenter ber NDF ta kontakt med NAV sentralt 
for å få gjort noe med saken.

4) Aksjon landet rundt
Bergen Døvesenter foreslår følgende, og her med tekst på 
TV som et eksempel:
Norges Døveforbund setter inn en opplysnings-annonse 
i Døves Tidsskrift når det er behov for det, med oversikt 
over e-post adresser, telefonnumre, adresser og lignende. 
Poenget med det er at døve/hørselshemmede skal få lettere 
muligheter til å sende klage til de rette instanser, her for 
å klage på manglende teksting av et tv-program. Når man 
oppdager at tekstingen uteblir, kan man klage ”på direkten”. 
Oversikten skal vise riktig adresse til de respektive 
instanser, der klager skal komme fram til riktig sted:
 e-post adresse Tlf.nr SMS-nr Postadresse
NRK-TV: 
TV2:
TV Norge:
TV3:
o.s.v.

Alle som ønsker det kan rive ut siden og ha det i nærheten 
av telefon/datamaskin. Opplever man mangel av tekst i 
et program, kan alle som reagerer sende klage med det 
samme. Kanskje vi kan bli flere enn de 30 telefoner fra 
sinte hørende seere som ikke oppfattet hva som ble sagt 
i programmet fordi det ble brukt dialekt. For TV2 var 30 
klager mer enn nok til at de handlet! I dag er det ikke lett å 
finne fram til e-post adresse, tlf nummer etc. til den man vil 
klage til. Her mener vi at vi kan ha nytte av samarbeid med 
Hørselshemmedes Landsforbund. Jo flere vi er dess bedre 
trykk vil det få!
 
5) Minibuss-sertifikat
Bergen Døvesenter foreslår at NDF tar opp med de rette 
instanser minibuss-sertifikat-saken. Mange døve føler 
hindring i denne saken som urettferdig. Det heter at man 
må kunne høre en samtale på 4 meters avstand uten bruk av 
høreapparat for å få minibuss-sertifikat. Vi vet at det finnes 
dispensasjon fra bestemmelsen, men det oppleves som å 
gå gjennom nåløyet for å få godkjennelse. Behov for døve 
minibuss-sjåfører kan blant annet være kjøring av et helt 
fotball-lag til kamper/stevner.

Vi har hentet informasjon om fire-meters-kravet fra en 
semesteroppgave skrevet av Geir Frode Lunden (han er 
hørselshemmet og ble i 2006 ble ansatt som sjåførlærer i 
Bergen):

”Veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. pkt 
9” om hørselsvekkelse:
Til tross for synets store betydning, er hørselen ikke uten 
betydning for evnen til å bli oppmerksom på hendelser i 
trafikken. Av hensyn til passasjersikkerheten stilles strenge 
krav til sanseevne hos fører av buss og minibuss. Føreren 
bør dessuten kunne høre passasjerene. Forskriften krever 
derfor at talestemme skal oppfattes på fire meters avstand 
uten høreapparat for førerkort i klasse D1(E), D(E) og 
kjøreseddel. For øvrige klasser er det ikke spesifikke krav 
til hørsel. Undersøkelsen utføres på vanlig måte, med 
pasientens rygg mot undersøkeren.

”Veiledningen er bygget og harmonisert med EUs direktiv 
(EØS-avtalen) som angår helsekrav i førerkortforskriftene 
som Norge har forpliktet seg til å implementere. 
Helsetilsynet tror at dette regelverket vil skape klarere 
ansvarsforhold for publikum, leger og forvaltningen.” Dette 
er skrevet av daværende helsedirektør Anne Alvik, mai 
1997.

6) Brann-varsling ved overnatting på hotell etc.
Brannsikkerheten for døve på hoteller og lignende, både 
inn- og utenlands, er i dag mildt sagt elendig. Dette 
er uholdbart og det er stort behov for et transportabelt 
brann-varslings-system, som kan medbringes av døve på 
reiser både inn- og utenlands. Vi forstår at det er viktig 
at varslingssignaler som sender ut brannalarmen passer 
inn i mottakssystemet. For om mulig å løse problemet, 
kan man kanskje ta med seg en ”sender”, for eksempel et 
apparat med ringeknapp som resepsjonen låner så lenge den 
døve/hørselshemmede overnatter hos dem. Ved brannalarm 
skal de automatisk trykke på den knappen som da sender 
signaler til den døve/hørselshemmede som overnatter hos 
dem.
Bergen Døvesenter foreslår at NDF tar opp forslag til 
transportabel brann-varslings-løsning med NAV sentralt.
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7) Grunnstønad
Døve/hørselshemmede får i dag grunnstønad til 
kompensasjon for merutgifter man har til teksttelefon. 
Grunnstønaden varierer, av uforståelige grunner, fra person 
til person. Vi mener at alt dette er meningsløst. Det som vi 
synes kanskje vil være mer rettferdig, er at grunnstønad gis 
på grunnlag av registrering av døve/hørselshemmede ved 
landets hørselssentraler.
Bergen Døvesenter foreslår derfor at Norges Døveforbund 
ber myndighetene om å endre ordningen slik at denne blir 
mer rettferdig. 

Styremøte torsdag 22. mars 2007 kl. 16.00
Tilstede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Gunn Kristin 
Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin Skinnes og Rune Anda. 
Forfall: Sunniva Lyngtun og Egil Johansen.

Referat 
fra styremøtet tirsdag 20. februar, medlemsmøtet torsdag 1. 
mars 2007 og årsmøtet lørdag 17. mars 2007 godkjent. 

Takkeskriv
Mottatt takkeskriv fra Statped Vest for bok-gaver til Hun-
stad skoles bibliotek, fra Anlaug I. Sørhaug for oppmerk-
som på 50 års dagen, fra Jan Thomsen i anledning sin kones 
bortgang og fra Haugaland Døvesenter for pengegaven ved 
60 års jubileet.

Hunstad skole - Nattland skole:

Kommunalt Råd for funksjonshemmede (KRFF) 
har kommentert høringsutkast fra Bergen kommune i forbindelse med samlokalisering av Hunstad skole med Nattland 
skole. Referat fra møtet i KRFF 29.11.2006 er mottatt 12.04.2007. Rådet hadde følgende kommentar til høringsut-
kastet, som ble sendt til Bergen kommune:

Forts. neste side.

KRFF har et styre med representanter fra 1) Bevegelseshemmede, 2) Utviklingshemmede, 3) Blinde og svaksynte, 4) 
Hørselshemmede, 5) Miljøhemmede og 6) Politisk oppnevnt, med Liv Skreden som sekretariatsleder.
Representanter fra hørselshemmede består av: Rune Anda, med Gunn Kristin Selstad og Thorbjørn Thorsen som 
varamedlemmer.

Døvesenteret er
ÅPEN FOR ALLE uansett

om man er medlem eller ikke! 
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Medlemsbevegelse: 
Nye medlemmer siden sist: Linda Veronica Steinsbø (døv), 
Tysse, Trine Arnli, tolkestudent, Bergen, Tone Sypriansen, 
Eidsvåg. Utmelding: Asta Marie Anda, Stavanger , Konrad 
Thunes, Bergen. Dødsfall: Ingeborg Johannes Thomsen 
døde 23. februar, Anfred Sunnarvik døde 8. mars.

Konstituering:
Nestleder: Kjetil Høgestøl
Eiendomsleder: Egil Johansen
Kulturleder: Sigrun Ekerhovd 

Arbeidslivskontaktpersoner
Ann Liss Opdal og Arvid Hauge utpekes som Norges Dø-
veforbunds arbeidslivskontaktpersoner i Bergen. De - og 
daglig leder - deltar på NDFs Arbeidslivsutvalgs minise-
minar i Oslo 24. mars 2007. 

Daglig leder orienterer
a) Mottatt kr 20.000 fra Helse Vest (samme som i fjor)
b) Stiftelsen Konsul August Konows legat til døve er re-
gistrert i Stiftelsesregisteret
c) Buet vegg i storsalen skriver seg fra før vannlekkasjen, 
iflg takstmann Skålevik

Barnehage-saker
a) Søknad om arbeidstilsynets samtykke og helseverneta-
tens godkjennelse for drift av barnehage er sendt
b) Vedtekter for Nubben Barnehage: Styret fikk kopi av 
vedtektene som Klement Våge, Wenche Hansen og Rune 
Anda hadde laget.
c) Det forelå forslag til leiekontrakt mellom Bergen 
Døvesenter og Døves Menighet vedr lekeplass og parke-
ringsplass. 

Besøk av døve studenter 
fra Sverige, Danmark og Finland

Torsdag 29. mars og torsdag 19. april åpnet Ungdoms-
klubben kjelleren til disco-kveld sammen med ungdommer 
fra Finland, Danmark og Sverige. De var på besøk hos 
Slåtthaug vg. skole. I tillegg inviterte Ungdomsklubben 
til Go-kart ved Nesttun. Det så ut til at alle koste seg, og at 
ungdomsklubbens tiltak ble satt stor pris på.

Ungdomsklubben: Kasserer Erlend, leder Tor og styremedlem 
Thomas.

Ellen Vabø
instruerer i folkedans for 6 per-
soner som skal delta i forbindel-
se med Eldre døves kulturtreff i 
Tønsberg 12. mai 2007. Det er 
mange år siden sist hun instru-
kerte våre folkedansere! Bildet 
er tatt 11.04.2007. RA

Kursledere søkes:
Datakurs: 

Internett for nybegynnere
Vi trenger en person som kan undervise i å bruke internett 
(for nybegynnere). Kurset skal foregå på kveldstid. Inter-
esserte kan ta kontakt med daglig leder i døvesenteret.

Word for nybegynnere
Vi trenger en person som kan undervise i word (for ny-
begynnere). Kurset skal foregå på dagtid (pensjonister, 
uføre). Interesserte kan ta kontakt med daglig leder i 
døvesenteret.

Kurs som pågår nå
Tegnspråkkurs for nybegynnere (5 deltakere)
Tegnspråkkurs for viderekomne (8 deltakere)
ASL-kurs - American Sign Language (7 deltakere)
Folkedanskurs (6 deltakere)
Trimkurs (varierende deltakelse)
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Fredag 25. eller lørdag 
26. mai 2007:

BEAST
har tegnspråkfest i kjeller-
lokalene i Bergen Døvesenter. 

fikk relevant bakgrunnsinformasjon 
for aktiv deltagelse i det nye Sam-
arbeidsrådet. 

Det ble også gitt mer utfyllende 
informasjon bl.a. om det landsom-
fattende statlige spesialpedago-
giske støttesystemet Statped som
Statped Vest er del av, tilknyt-
ning til Utdanningsdirektoratet, 
hvordan Statped Vest skal bi-
stå kommunene i de tre vest-
landsfylkene, samarbeid med
andre statlige institusjoner i inn-
satsen for barn, unge og voksne 
med særlige og/eller sammensatte 
behov. 

På møtet ble Håkon Askeland 
valgt til leder i Samarbeidsrådet (på 
bildet ser vi ham som nr 5 fra høyre, 
delvis skjult, med hvit skjegg).

Mariann Nødtvedt ble valgt til nest-
leder (på bildet nr 4 fra venstre). Hun 
var tidligere leder i Brukerrådet for 

Vestlandet kompetansesenter, som 
ble oppløst 31.12.2006. Begge valg 
ble gjort etter forslag fra direktør 
Steinar Sandstad. Det skal senere 
(på siste møtet til høsten) bli ordnet 
med valg ettersom deltakerne blir 
bedre kjent med hverandre. Håkon 
Askeland, Mariann Nødtvedt og Eli 
Gundersen utgjør arbeidsutvalget 
for 2007 inntil valg på ordinær måte 
gjennomføres.

Helt til venstre på bildet ser vi 
Jørgen Varden.

RA

etter sammenslåing av de tre kompetansesentrene:
Eikelund, Vestlandet og Søreide
Det nye kompetansesenteret dekker nå flere områder: Døvblinde, hørselshemmede, synshemmede, barn 
med språk-/talevansker, barn med sammensatte lærevansker/sosiale og emosjonelle vansker.
Deltakerne i samarbeidsrådet representerer mange brukerorganisasjoner: Blindeforbundet, Norges Døveforbund/
Bergen Døvesenter, Dysleksiforeningen i Bergen og Rogaland, SAFO, Foreningen Norges Døvblinde avd. Ber-
gen (v/Rune Anda), Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund (Tore Svane, helt til høyre), ADHD 
Rogaland, FFO/HLF Hordaland, Handikappede barns foreldreforening i Rogaland, - og likeså representanter fra 
myndighetene, så som Fylkeskommunene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Stavanger kom-
mune, Osterøy kommune, Randaberg kommune, Volda kommune o.a. 

Mandag 26. mars 2007: Første møte i det nye Samarbeidsrådet ved 

Statped Vest 

Følgende var tilstede på møtet: 
Helen Aareskjold, Rune Anda, Hå-
kon Askeland, Gunn Fondenes, Eli 
Gundersen, Stein Loftesnes, Tove 
Marø,Randi Myren, Jenny Nilsen, 
Mariann Nødtvedt, Janne Lisen R. 
Strøm, Tore Svane, Tove Tendenes, 
Torunn Trollebø, Steinar Sandstad 
og Jørgen Varden. De som meldte 
forfall: Eirik H. Hamre, Kari Heggen, 
nne Skår, Hilde Rudlang og Tone 
Leirvik Sandvik.

Direktør Steinar Sandstad (bak-
erst, nr 2 fra høyre) inviterte til 
konstituerende møte i nyopprettet 
Samarbeidsråd ved Statped Vest 
mandag 26.03.07. Møtet var lagt opp 
med felles informasjon og drøfting av 
grunnleggende forhold ved rolle og 
funksjon for det nye Samarbeidsrå-
det ved Statped Vest. Innkallingen 
gikk derfor til samtlige representan-
ter og vararepresentanter slik at alle 



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
APRIL
26. to: Stor-DUGNAD i døvesenteret fra 

kl 16 og utover. Gratis pizza til alle 
som deltar!

27. fr:  Døvblittgruppen har sosialt 
samvær i kjellerstuen kl. 18.30.

29. sø kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
i døvekirken v/ Tom S. Tomren. 
Konfirmasjon

30. ma: Kurs i ASL (American Sign 
Language) i storsalen kl. 19-21.

MAI
01. ti: Åpent hus kl. 11-14. 
           Arr.: Seniorutvalget
02. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kjelleren. Kl. 18-21.
02. on: Folkedans med Ellen Vabø i 

storsalen kl. 18.00-21.00 (3)
03. to:Døves Idrettsklubb fortsetter 

årsmøtet i kjelleren kl. 18.00
03. to: Kl 19.00 i storsalen: Foredrag om 

ungdom og narkotika, samt litt 
ungdomspolitikk, unges rettigheter 
osv. v/Stian Breivik. Det er i orden 
med tolk.

07. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 
internettkafeen (4). Kl. 18-21.

07. ma: Kurs i ASL (American Sign 
Language) i storsalen kl. 19-21.

08. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
08. ti:  Folkedans med Ellen Vabø i 

storsalen kl. 18.00-21.00 (4) 
08. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen. Kl. 18-21.
09. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 

storsalen kl. 10
10. to:  Senterstyret har møte kl. 16.
14. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

(5) i internettkafeen. Kl. 18-21.
14. ma: Kurs i ASL (American Sign 

Language) i storsalen kl. 19-21.
15. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 

møte i storsalen kl. 12.00.
15. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen. Kl. 18-21.
17. to kl 8.00 flaggheis og frokost - kl 

9.00 andakt i Døvekirken v/ Lars 
Hana. ”Tegn til tale”

17. to:Nasjonaldag og Kristi 
himmelfartsdag (Åpent hus i 
døvesenteret)

20. sø kl 11 gudstjeneste i på ”tegn til 
tale” i døvekirken v/ Lars Hana 

21. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
(6) i internettkafeen. Kl. 18-21.

21. ma: Kurs i ASL (American Sign 
Language) i storsalen kl. 19-21.

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

25. fr (eller 26. lø): BEAST har tegn-
språkfest i døvesenteret kl 19

29. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 
(7) i kjelleren. Kl. 18-21.

29. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 
storsalen. Kl. 18-21.

29. ti - 31. to: Seniorutvalget har “Kultur-
tur” til Stavanger.

Bunad til salgs
Bergen Døvesenter har 4 herrer- og 
2 dame-bunad som tidligere var 
brukt av våre medlemmer  i forbin-
delse med folkedansoppvisning 
under Døves kulturdager i flere 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. Kr 15.000 for herre-
bunad. Kr 10.000 for dame-bunad.

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, Slettebøvn 12, gjelder allergitest 
for mitt barn. Ola Nordmann” 

Akuttvakttjenesten: 
Telefon (149):  994 81 810 

SMS:  994 81 810

1. mai
i døvesenteret:

Åpent
10.00-14.00
Seniorutvalget serverer.

To
lk!


