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Familien bak
"Tordis og Fritz C. Riebers legat"

Dermed ble det ordnet avtale med 
Bjarne Rieber, mannen som først 
vurderer søknadene og uttaler seg før 
legatstyret tar sin beslutning.

Bjarne Rieber har mange arbeidsopp-
gaver og han reiser verden rundt som 
representant for Rieber-konsernet. 
Han har sitt kontor noen få minutters 
gange fra døvesenteret, like oppe i 
Kalfarveien, hvor også det danske 
konsulat holder til. Bjarne Rieber er 
generalkonsul for Danmark.

Fredag 4. mai 2007 hadde vi gleden av 
å få besøk av ham og han tok seg god 
tid den timen han var hos oss.
Nå var det tid for å få vite litt mer om 
det vi lurte på. Våre spørsmål ble godt 
besvart (de fleste over e-post/brev et-
terpå).

Hvem er/var de to som bærer lega-
tets navn: “Tordis og Fritz C. Riebers 
legat”?

De som har gitt navn til Legatet er min 
mor som var dansk og min far Fritz C. 
Rieber som var norsk. Min far Fritz 
C. Rieber var født 7. juli 1903 og var 
sønn av Fritz Carl Rieber senior som 
var født i 1860 og døde i 1938. 

Familien går tilbake til Didrik Rie-
ber som var født i 1538 i Ebingen i 
Syd-Tyskland. Min oldefar Gottlieb 
Christian Rieber som kom fra Ebingen 
grunnstøtte utenfor Herdla i 1817 og 
døde i Bergen. De hadde i alt 9 barn 
hvorav 3 døde i forliset.

Hvis man vil lese mer om Rieber fa-
milien oversender jeg separat boken 

”Historien om en bedrift” skrevet av 
Carl Gram Gjesdahl (1984).

Når ble legatet opprettet og av hvilken 
grunn?

Legatet ble stiftet av Tordis og Fritz C. 
Rieber i 1973 og jeg vedlegger statut-
tene for legatet til orientering.

Hva var det som gjorde at støtte 
til døve kom med i statuttene? (Du 
fortalte om din far som fikk redusert 
hørselen sin ved 65-års alderen, kan 
det ha vært med på å utvide med døve 
som potensielle søkere til legatets for-
mål?)

Som en vil se skal utdeling av legat-
porsjoner hjelpe døve i Bergen og 
omliggende distrikter. Min far hadde 

Eivor Berg, Bjarne Rieber og Rune Anda på "kongerommet" i døvesenteret fredag 4. mai 2007.

Vi kontaktet familien Rieber i mars 2007 for å høre om det var mulig å bli litt mer kjent med 
bakgrunnen for opprettelsen av legatet og årsaken til at døve var blant den gruppen som ble 
tilgodesett av legatets midler.
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Stiftelsesdokument

Undertegnede direktør Fritz C. Rieber og hustru Tordis Rieber oppretter 
herved den selveiende stiftelse

TORDIS OG FRITZ C. RIEBERS
LEGAT

Vi øverfører herved til legatet 80 -åtti- aksjer i Rieber & Søn A/S - gruppe 
L – pålydende kr. 480.000,- som skal utgjøre legatets grunnkapital.

Grunnkapitalen i Tordis og Fritz C. Riebers legat skal ikke kunne angripes.

Legatet skal ikke være underlagt Legatinspeksjonen

Bergen, den 17. desember 1973.

Fritz Rieber (s.)                     Tordis Rieber (s.)

STATUTTER

for

TORDIS OG FRITZ C. 
RIEBERS LEGAT

§ 1.
Tordis og Fritz C. Riebers legat er opp-
rettet den 17. desember 1973. legatets 
stiftere er direktør Fritz C. Rieber og 
hustru Tordis.

§ 2.
Legatets grunnkapital utgjøres av 80 
aksjer på kr 600,- i Rieber & Søn 
A/S - gruppe L -, samlet pålydende 
kr. 480.000,- og samlet nåværende 
ligningskurs kr. 1.280.000,-.

Legatets grunnkapital skal ikke kunne 
angripes.

§ 3.
Stiftelsen ledes av et styre på 3 med-
lemmer med 3 personlige varamenn, 
som alle oppnevnes for 3 år ad gan-
gen.

Det ene medlem med varamann skal 
oppnevnes av styret i Bergens Spa-
rebank.

som sagt en sterkt redusert hørsel de 
siste ti år av hans liv. Det at det står 
som eget punkt i legatets statutter har 
nok gjort at man over årene har utvidet 
legatporsjonene til døve.

Jeg må også si at Døveforeningen og 
Landsforeningen har vært flinke til å 
søke og finne frem til denne kilden.

Hvor mange søknader fra døve mottar 
dere hvert år?

Vi har over de senere år hatt følgende 
antall søknader fra døve og hørsels-
hemmede, både private og organisa-
sjoner: 
2004: 25 stk, 2005: 17 stk, 
2006: 17 stk og 2007: 16 stk.

Rent konkret, til hvilke formål kan 
støttemidlene gå dersom det er døve 
privatpersoner som søker og/eller or-
ganisasjoner for døve som søker?

Som en ser av Legatets vedtekter er 
det ingen begrensninger når det gjelder 
privatpersoner og/eller organisasjoner. 
Styret i Legatet prøver å tilgodese de 
formål som man til enhver tid føler er 
mest prekært for søkeren.

Legatets styre føler nok at der er en 
begrensning når det gjelder midler fra 
Legatet til årsmiddager, reiser etc., 
uten at det kommer direkte frem i 
statuttene.

I styret sitter Høyesterettsadvokat Jan 
Einar Greve, formann og Direktør for 
informasjon og samfunnskontakt i 
Sparebank1 Vest, Jørn Lekve, styre-
medlem, og meg selv, Bjarne Rieber, 
styremedlem og forretningsfører.

Legatet har gitt ut følgende legat-
porsjoner i de siste 3 år: i 2007 kr 
1.515.500, i 2006 kr 1.406.320 og 
i 2005 kr 1.053.395.

Det annet styremedlem med varamann, 
som skal være praktiserende jurist i 
Bergen med kvalifikasjoner som for 
høyesterettsdommere bestemt, opp-
nevnes av Justitiarius i Bergen byrett.

Det tredje styremedlem med varamann 
oppnevnes av stifterne, og etter stifter-
nes bortgang av stifterens sønn Bjarne 
Rieber. Når også Bjarne Rieber er falt 
bort, oppnevnes det siste styremedlem 
av styret i Rieber & Søn A/S.

Styret velger selv sin formann og va-
raformann.

For at styret skal være beslutningsdyk-
tig må alle tre styremedlemmer eller 
personlige varamenn være til stede. 
Avgjørelser treffes ved alminnelig 
flertall, med mindre annet er bestemt 
i disse statutter.

Styremøtene innkalles med minst to 
ukers skriftlig varsel.

Legatet forpliktes ved 2 styremedlem-
mers underskrift.
Styret kan gi spesial-prokura.

§ 4.
Styret skal i sin forvaltning av legatets 
kapital ta i betraktning så vel hensynet 
til plasseringenes sikkerhet som til mu-
ligheten for rimelig avkastning.
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Endring av vedtektene § 2, 4 og 5 kan 
dog ikke finne sted.

§ 9.
Dersom endrede samfunnsforhold 
skulle medføre at der blir fremsatt 
forslag om at stiftelsen skal oppløses, 
fremsettes og behandles forslag herom 
i styremøte i en oppnevnelsesperiode, 
jfr. § 3, 1. ledd, uten at det sittende 
styre kan treffe endelig beslutning 
om oppløsning. Styrets eventuelle 
innstilling om oppløsning av legatet 
må fremmes på ny etter at nytt styre 
er valgt for ny oppnevnelsesperiode. 
Etter at nytt styre er oppnevnt treffer 
dette beslutning om hvorvidt forslaget 
skal godkjennes eller ikke. Så vel inn-
stilling om oppløsning av legatet som 
senere godkjennelse av samme krever 
enstemmighet. Under behandlingen av 
hvorvidt godkjennelse skal gis kan det 
ikke gjøres endringer i det fremsatte 
forslag.

Dersom stiftelsen oppløses, skal stif-
telsens midler overføres til Bergens 
Sparebank, som ved anvendelse av 
midlenes avkastning fortsatt skal ha 
de i § 5, punktene 1-5 nevnte formål 
for øyet.

Bergen, den 17. desember 1973
Fritz Rieber (s.) Tordis Rieber (s.)

Størrelsen av legatporsjonene bestem-
mes likeledes av styret.

Styret er berettiget til å tilgodese 
samme formål gjennom flere år, 
dersom styret finner at angjeldende 
allmennyttige tiltak fremmes best på 
denne måte.

Utdeling av legatporsjoner for angjel-
dende år finner sted når årsregnskapet 
for foregående år foreligger i revidert 
stand.

§ 6.
Styret skal ved hvert års avslutning 
oversende årsregnskap i revidert 
stand og årsberetning til stifterne, og 
etter disses bortgang til styret i Rieber 
& Søn A/S. Likeledes skal årsregn-
skapet sendes til Legatinspeksjonen 
i Bergen.

§ 7.
Revisjon av legatets regnskap utfø-
res av statsautorisert revisor, som 
oppnevnes av styret. Den oppnevnte 
revisor fungerer inntil ny revisor blir 
oppnevnt.

§ 8.
Endring av legatets vedtekter kan 
alene gjennomføres etter enstemmig 
styrebeslutning.

Utdeling av legatporsjoner kan på-
begynnes når legatets likvide formue 
har nådd minimum kr. 100.000,- (etter 
dagens pengeverdi).

Styret er også ellers berettiget til å fore-
ta oppsamling av legatets avkastning 
før utdeling finner sted, men styret er 
ikke forpliktet til å henlegge noen del 
av avkastningen til grunnkapitalen.

§ 5.
Legatet skal gjennom utdeling av 
legatporsjoner fremme nedennevnte 
almennyttige formål:

1.  Hjelp til døve i Bergen og omlig-
gende distrikter.
2.  Eldreomsorgen, herunder også 
hjelp til pensjonister i Rieber & Søn 
A/S, som pga sykdom eller andre for-
hold er vanskelig stillet.
3.  Astma- og allergisaken, ved Astma- 
og Allergiforeningen i Bergen.
4.  Arboretet på Milde.
5.  Andre med i de punktene 1-4 be-
slektede, almennyttige formål etter 
styrets bestemmelse.

Styret avgjør hvilke formål som skal 
tilgodesees, idet ovenstående oppreg-
ning danner rammen for utdelingene av 
legatporsjoner, uten å angi en bindende 
prioritering.

Vi plukker ut noen avsnitt fra boken. (Tekst i kursiv er redaktørens egen tekst.)

Bokens annet kapittel tok for seg glimt 
av livet i Bergen slik gutten Paul Gott-
lieb Rieber (bestefar til Bjarne Rieber) 
så det i årene fra 1817 til 1821 (i Paul 
Gottlieb Riebers åttende til tolvte år, 
reds. anm.). Byen var - tross tilbake-
gangen i krigsårene - etter folketallet 
fortsatt rikets største: Cirka 16.000 av 
en riksbefolkning på omkring 800.000. 
Skipsfarten var på vei til å ta seg opp 
igjen. Og om seilingsmønsteret var noe 
endret - blant annet som følge av nye 
store sildekunder i Østersjøen, for ber-
genske skip fortsatt til de gamle mar-
keder i Tyskland, Holland, Frankrike og 
Middelhavslandene der tørrfisk, rogn 
og tran stadig stod høyt i kurs. Men 
flere sjøfarende nasjoner foretrakk selv 
å føre varer både til og fra Bergen. "Ti 

tungemål svirret for mine stakkars 
ører, og godt var det at ett av dem var 
tysk," sa den aldrende Paul Gottlieb 
Rieber da han mintes prøvelsens tid i 
Bergen. Og hjem igjen til Würtemberg 
måtte gutten… (Utsnitt øverst på neste 
side av Dreier-prospekt datert 1816).

Rieber-familien kom til Bergen i 1817. 
Sitat fra boken: "Nå var vi far- og mor-
løse i et fremmed land. Men den kjære 
Gud forlot oss ikke, og ble alle seks 
søsken underbragt hos gode folk… Jeg 
og min yngste søster Elisabeth var de 
siste som forlot skipet… I omtrent fjor-
ten dager var jeg hos familien Görbitz, 
så kom jeg til Chr. Wiedeman hvor jeg 
ble i tre år - forsømt på sjel og legeme. 
Deretter skulle jeg i skredderlære, men 
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forinnen var jeg i to måneder hos en 
hanskemaker Ottilji fra Würtemberg…
" (hentet fra notisene til Paul Gottlieb 
Lebrecht Rieber).

Rieber-familien kom fra byen Ebingen 
i Schwaben (Tyskland), som ved inn-
gangen til 1800-tallet hadde omkring 
fire tusen innbyggere. 

Paul Gottlieb Rieber prøvde i flere år 
å finne ut hvilke importerte varer han 
kunne benytte seg av for produksjon 
og salg i Bergen. Blant de tingene 
han vurderte å innføre, var "kjemiske 
fyrstikker". I 1835 kom den fabrikk-
messige fremstilling av tennstikker i 
gang i Wien og spredte seg raskt utover 
Europa. Disse nye fosforstikkene el-
ler svovelstikkene som kunne antennes 
ved gnidning mot enhver flate, ble en 
sensasjon i tiden, ikke minst fordi de 
falt så meget rimelig i pris. Men så 
viste de seg også farlige i anvendelse, 

både fordi de tente så lett, og fordi 
satsen var giftig. Det var fabrikasjon 
av slike fyrstikker Paul Gottlieb Ri-
eber ville sette seg inn i. Full av iver 
og spenning søkte han seg frem til en 
beskjeden kjemisk fabrikk utenfor 
Antwerpen. Produksjonsmetoden var 
for så vidt enkel. Det var maskinut-
styret som kunne komme til å skaffe 
ham problemer. Men helt andre årsaker 
fikk interessen til å kjølne: Rapporter 
om eksplosjonsartede branner under 
produksjon, lagring og transport. Og 
synet av arbeidere hvis helbred var 
åpenbart svekket - selv etter kort tids 
virksomhet i bedriften.

Men unge Rieber ga seg ikke. Det 
skulle heldigvis ikke gå lang tid før 
han fant noe han kunne starte virk-
somheten med:

Eddik, oldtidens kjølende leskedrikk 
og vaskemiddel, alkymistens brusende 

prøvetinktur, gourmetens utsøkte kryd-
dervann og jedermanns bestandige 
konserveringsmiddel. Eddik, fortsatt 
en pest i vinkjelleren, et under i kjemi-
kerens verksted og stadig den samme 
uunnværlige hjelper i kjøkkenet hvor 
mat skulle gjøres holdbar og smakelig. 
Som over vinen, dens verdige stammor, 
hvilte der også over eddiken en evighet. 
Man hadde vanskelig for å tenke seg at 
den kunne erstattes.
Eddik kunne etter hvert fremskaffes 
på så mange måter. Og eddikbrygger 
Beck i Ebingen visste beskjed om de 
fleste. Han kjente de gamle fremstil-
lingsmåter for vineddik og malteddik, 
og kunne også demonstrere de nyeste 
prinsipper, i 1823 offentlig beskrevet 
som "de Schüzenbach’ske metoder for 
produksjon av snareddik", eller schnel-
leddik som man sa. Han delte villig 
sin viten med unge Rieber og anbefalte 
ham overfor en kollega i Reutlingen 
som der drev en større bedrift i bran-
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sjen. Det var således en ganske befaren 
eddikprodusent in spe som ut på som-
meren 1838 vendte hjem til Bergen for 
å begynne for seg selv.

(…)

Det var vanskeligheter på dette områ-
det som førte til mange av de skuffelser 
Paul Gottlieb Rieber måtte døye, før 
han utpå nyåret 1839 mente å ha fått 
frem en eddik som kunne måle seg 
med den beste importvare. Først da 
følte han seg så sikker i sin sak at han 
turde gå videre. Der skulle ansettes 
pålitelige medarbeidere, der skulle 
skaffes fustasje, der skulle finnes frem 
til de rette salgskanaler og fremfor alt 
skulle der skaffes brukbare lokaler for 
fabrikken. 
Han søkte lenge etter en passende 
eiendom. Valget falt på No. 29 i 16de 
Rode, et våningshus i Gråmuren, 
kvartalet mellom Rådhuset og øvre 
del av Torvet. Der var gode kjellere, 
en rommelig gårdsplass, lokaler egnet 
for handel - og bolig for en passe stor 
familie. Prisen var tolv hundre daler. 
Noen hundre hadde han spart. Resten 
lånte han mot pant.
Den 29. oktober 1839 løste Paul Gott-
lieb Rieber borgerbrev som kjøpmann 
i Bergen, og åpnet handel og eddik-
fabrikk i Gråmuren. Det var en liten 
fabrikk, men den var landets første i 
sitt slag, sa man.
Han var blitt tredve år gammel og var 
endelig kommet i gang med sitt eget: 
En bergensk begynnelse, et forsiktig 
lite industriforetagende.

Denne oktoberdagen regner den eld-
ste Rieber-bedriften i Bergen som sin 
stiftelsesdag."

Rieber-imperiet har etter hvert utvi-
det sin virksomhet til å omfatte mye 
annet, blant annet sement, mur, mar-
morverksted, stenhugger, kalkbrenneri, 
kunstgjødsel, import og salg av høy, 
halm, havre, havrefórmel, maismel, 
byggfôrmel, hvetegriss og ruggriss, 
o.a.. De hadde sin virksomhet på Ny-
gård, og senere på Nøstet. Rieber var 
i høyeste grad med på forberedelsene 
fram til åpning av Vossebanen, ikke 
minst fordi Rieber var interessert i å 
få jernbanen helt fram til sitt indus-
triområde på Nygård. Vi vet ikke om 
Rieber-familien har vært i kontakt med 
konsul Peter Jebsen, som bygget huset 
som i dag tilhører Bergen Døvesenter. 
Da Bjarne Rieber var på besøk i dø-
vesenteret 4. mai 2007, fortalte vi om 
besøk i Jebsen-huset av kong Oscar II i 
forbindelse med åpning av Vossebanen, 
og besøk av kong Haakon VII i forbin-
delse med åpning av Bergensbanen.

Om Fritz Riebers første oppdrag skri-
ver han: "Da jeg i 1921, direkte fra Ber-
gens Handelsgymnasium, midt under 
generalstreiken, kom inn i firmaet, ble 
jeg av min far satt til å gå med regnin-
ger. Det var jo slett ikke hva jeg hadde 
tenkt da jeg ivret etter å få arbeide med 
min far, min halvbror Nicolay, Johan 
Strømmen, Johan Eyde og alle bedrif-
tens folk som jeg kjente så godt. Jeg 
hadde også så mange idéer om selv å 
drive forretning, og jeg lengtet etter å 

få prøve på egen hånd. I stedet ble det 
bokstavelig talt å gå fra dør til dør, fra 
kontor til kontor og be om oppgjør el-
ler avdrag. Det var slett ikke morsomt. 
Noen klaget og ba for seg. Andre var 
overmodige og arrogante. atter andre 
forklarte rolig og saklig om sine van-
skeligheter og om årsakene til dem. Og 
så var det de som man slett ikke fikk i 
tale. Enkelte forstod jeg så godt, mens 
andre kunne gjøre meg aldeles rasende. 
Men det skulle jo ikke vises, for da 
ville jeg få med far å bestille, og han 
hadde en evne til å få vite alt."
(…)
"Hos min far fikk jeg gå i en god 
skole," sa Fritz Rieber i en tale til 
de ansatte i firmaet mange år senere. 
"Hans system besto i å la meg prøve 
nye veier, og deretter hyggelig forklare 
når - og hvorfor - han fant at jeg hadde 
gjort galt."

Ja, det var litt om Rieber-bedriften. Av 
synlige varer i dag kan vi ikke unngå 
å legge merke til Rieber-logoen på 
baksiden av TORO-posene. De 3 døve 
bergensere (Torbjørn Tokle, Erling 
Jacobsen og Rune Anda) skaffet i 
1980 mange nok TORO-poser til sin 4 
måneders reise med selvbygget bobil 
gjennom flere land i Vest-Afrika (og 
Sahara). Det kom godt med!

Til produksjon av eddik.
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Det var da også disse få, i første rekke 
fru Tordis Rieber, som best visste 
hva denne "moroen" hadde kostet av 
utrettelig innsats for å få hjul i sving 
og å holde dem svingene til det store 
fellesskapets beste. De hadde også 
mang en gang gått på helse løs og det 
hadde titt og ofte krevet store ofre på 
familielivets bekostning.
Selv har Fritz Rieber sagt: "Det er ikke 
morsomt - bare morsomt - å være leder. 
Ansvaret - og ansvaret er stort - blir i 
det daglige en følelig belastning…"
Men for ham var "gleden ved arbeidet 
vesentlig for et menneskes trivsel" og 
han kunne ikke tenke seg en uproduk-
tiv tilværelse. Arbeid og liv var for ham 
ett og samme."
Den dag var allikevel kommet også 
til Fritz Rieber da sviktende hørsel 
og andre alderstegn hadde tvunget 
ham inn i isolasjonen. De siste leveår 
tilbragte han sammen med sin hustru 
tilbaketrukket på Hordnes ved Fana-
fjorden, der en prektig eiendom gav 
mulighet for rik naturopplevelse." (Det 
var langt mer tekst etter det, men vi 
slutter her.)

Når man leser denne boken, som er på 
370 sider, blir man mektig stolt av Fritz 
Rieber. Han har gjennomført ufattelig 

Fritz Rieber intimae
"Du så moro han må ha hatt det i livet!" Det er ord som falt sogneprest Einar Ims i munnen i Fana kirke 
den februardagen i 1978 da Fritz Rieber ble stedt til den siste hvile. Ordene var inspirert av hva sogne-
presten i løpet av noen dager hadde hørt og lest om en fargerik og dynamisk personlighet, en ener som 
tilhørte så mange mennesker, men som samtidig var så sterkt knyttet til noen få…

mye i Bergen. Han var blant annet aktiv 
i arbeidet med å forkorte Bergensba-
nen, å få bygget Puddefjordsbroen og 
Eidsvågstunnelen. Hvem vet at Tordis 
og Fritz Rieber sto bak opprettelsen av 
Arboretet på Milde - som ble stiftet 30. 
mars 1971? I forbindelse med åpningen 
sa Fritz Rieber: "Hele nasjonen skylder 
Fana kommune en dypfølt takk for å ha 
stilt sin store og velegnede herregård til 
disposisjon for arboretet". Ordføreren 
repliserte: "Det kan være rett nok, men 
vi vet at uten Fritz Rieber intet arbore-
tum på Milde."

Side 332 i boken: "Det stod respekt 
av Fritz Rieber, naturlig respekt for 
den selvskrevne leder. Selv satte han 
nok størst pris på de mennesker som 
så ham i øynene og førte åpen tale. Det 
jeg trenger, sa han en gang, er positive 
nei-menn. Uttalelsen røper at han ikke 
bare stolte på seg selv, han ville også 
ha noen å stole på. Sin sterke lederstil-
ling til tross, var det selvsagt for ham å 
gi sine folk handlefrihet og tillit. Han 
ledet sitt firma etter retningslinjer som 
lå foran sin tid. I den sterke Frits Ri-
ebers ansikt var der alltid et lunt glimt 
og en plass for det frigjorte smil. Han 
var åpen for en god replikk, beredt til 
å la lyset og det gode humør trenge inn 

i den strenge hverdag."

"I september 1982 døde fru Tordis 
Rieber etter lang tids sykdom. I ne-
krologen skrev Peter Frølich blant an-
net om hennes rolle som Fritz Riebers 
nærmeste støttespiller og rådgiver. Og 
han fortsatte: "…Hun var en personlig-
het. Bak hennes milde, lune ytre kunne 
det ligge sterk vilje. Derfor løste hun 
sin vanskelige oppgave på en så fin 
måte. Klok, rolig og med humor vir-
ket hun både som korrektiv og som en 
god inspirator for den særdeles aktive 
og oppfinnsomme forretningsmannen 
hun hadde giftet seg med."
Og om fru Riebers direkte engasjement 
i firmaets arbeid heter det blant annet: 
"…Hun interesserte seg for alle sider 
av vår virksomhet og for dem som ar-
beidet her. Omsorgsfull som hun var, 
viste hun både i sorg og glede at deres 
ve og vel lå henne på hjertet. Hun bidro 
til å trekke opp myke linjer og skape 
sosial forståelse."
Vi har her bare fått fram en liten brøk-
del av det store arbeidet Rieber-paret 
har utført, og jo mer man leser jo mer 
forstår man at Rieber-bedriften har 
vært "innblandet" i mange saker som 
forandret Bergen! 
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skal få tak i midler til å starte det hele, 
altså å leie det første året og kanskje 
også til å omgjøre lokalet til kaféfor-
mål?

Vi tror at en eventuell tegnspråkkafe 
i sentrum vil gi gode resultater, og at 
byen vil ha god nytte av en original og 
interessant kafé. 

For øyeblikket har vi ikke muligheter 
til å bidra med noe økonomisk, vi som 
var med på felles-samtalen 8. juni. Men 
viljen til å samarbeide er til stede.

RA

Tegnspråk-kafé i Bergen sentrum?

Vi nevnte i Budstikken for to år siden at 
det var interesse blant våre medlemmer 
for et samlingssted i sentrum. Ønske om 
det var nevnt av folk i alle aldre. En 
tegnspråk-kafé er noe som ka passe godt 
til formålet. Det skal også være åpen 
for alle som ønsker å ta seg en matbit 
og en kopp kaffe i et originalt miljø, 
med meny som viser tegn-illustrasjoner, 
kelnere som skal kunne lære folk noen 
tegn osv. Og det er faktisk et par døve i 
Bergen som drømmer om å jobbe i en 
tegnspråk-kafé. Kanskje man her kan 
skaffe ca 10 arbeidsplasser? 

En torsdagskveld i døvesenteret ble 
studentorganisasjonen BEAST presen-
tert. De innviterte til "tegnspråkkafé" 
annenhver uke, ulike steder i byen. Den 
kvelden spurte vi tilhørerne om om det 

var noen som ville støtte tanken om å få 
igangsatt egen tegnspråkkafé i sentrum. 
Resultat: Samtlige rakk opp hånden! Jo, 
ønsket og interessen er stor.

Møtet 8. juni var veldig positivt. Alle 
var positiv til å bistå med det de har. 
NAV Bergen Sentrum med lønnstil-
skudd til nye arbeidsakere i startfasen, 
ASVO Bergen med personer de kanskje 
har å bidra med. 

Før påske var vi innom et ledig lokale 
i Bergen sentrum, under John Smørs-
gate. Der var leien kr 16.000 pr. måned, 
men det manglet kjøkken og toalett, så 
det så ikke bra ut. Men restauranten ved 
siden av, en viatnemesisk restaurant var 
ledig for leie til kr 31.000 i måneden, 
inkl. kjøkken og wc.

Det store spørsmålet er hvordan vi 

Fredag 8. juni var det et uformelt møte i døvesenteret. Temaet var "Tegnspråkkafé i Bergen sen-
trum". Og de som deltok i samtalen var: Roald Synnevåg fra NAV Bergen Sentrum, Mona Machin 
fra ASVO Bergen, Mary-Ann Grønås fra Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i 
Bergen kommune og Birger Johnsen samt Rune Anda, daglig leder av Bergen Døvesenter.

Daniel Abbou (døv) og Martine Lejeau Perry (hørende, direktør for 
“ASVO” og døvecafeen) viser tegnet for tegnspråkcafeen (“tegnspråk 
cafe”) i Paris. Foto: Rune Anda, 20.10.2003.

Er det plass til "Tegnspråk-kafé" i Bergen sentrum?

Interessen og viljen er der - men hva med midler i startfasen? Og lokale?

OBS! Hvis det lykkes å få oppret-
tet en tegnspråkkafe i sentrum, så 
betyr det IKKE at døvesenteret i 
Kalfarveien 79 skal selges! Det er 
ikke aktuelt.
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APRIL-SPØK 2007
Det var noen som møtte opp i Vestre Torvgt. 
søndag 1. april. En fra døvesenteret møtte 
dem og sa: ”Unnskyld, det er 1. april”.
Alle moret seg over spøken, men de ønsket 
at det ikke var noen spøk i det hele tatt, for 
en Tegnspråk-kafe var noe alle håpet ville 
bli en realitet!
 

Tegnspråk-kafé
åpner i Bergen sentrum i dag, 
SØNDAG !
Velkommen til åpning av Tegnspråk-kafé
i Vestre Torvgate 2 kl. 19.00 i kveld! 
Ansatte består av døve og tegnspråktolker!
Til deg som ikke kan tegnspråk: Kom inn, 
velg noe fra menyen, lær tegnene, og bestill 
på tegnspråk!
Du skal se at det vil fungere fint!
Lokale 1: Kafeteria 
Lokale 2: Lekerom for barn (med tegnspråk-
spill fra Møller på CD) 
Lokale 3: Tegnspråkkurs / andre kurs / 
møterom 
Lokale 4: Kjøkken 
 
Ansatte:
- 1 fagperson (innkjøp, kjøkken, servering) 
- 1 bakemester  - 2 servitører - •2 tolker 
- (50% tolk, 50% tegnspråklærer) 
- 1 renholder

Ved hvert bord finnes det trykk-knapp der 
gjestene kan trykke på for å påkalle servi-
tører. Det lyser en ring-lampe rundt bordet! 
Stilig! Hos servitøren vibrerer en lommevi-
brator, og bak disken lyser lamper. 

Hva er formålet med tegnspråk-kafeen?
- Jo, døve, hørselshemmede og tegnspråkin-
teresserte skal nå ha muligheter til å møtes 
midt i Bergen! 
Hvorfor ikke stikke innom og slå av en prat 
med andre, på tegnspråk? Og forsyne deg 
med noe å spise, noe å drikke?
 

Vi har også avtale med BEAST, Seniorgrup-
pen, Ungdomsklubben, Idrettsklubben, 
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund, Bergen Hørselslag, Ber-
gen Døvesenter, ASVO Bergen, Hunstad 
skole, Slåtthaug vg. skole (kommer: Sørås 
skole), Døves menighet, Konows senter, 
Designtrykkeriet/Åstvedt AS m.fl. Og så 
har vi Høgskolen i Bergen med studenter 
på tegnspråk- og tolkelinjen.
 
I tillegg har vi godt samarbeid med NAV Ber-
gen Sentrum, Statped Vest, Tolketjenesten og 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde. 
 
På kafeen kan folk kjøpe tegnspråk-CD 
fra Møller kompetansesenter. Og folk kan 
stikke innom uten avtale og få lynkurs i 
tegnspråk!

Man kan også lære noen få tegn, som for 
”kaffe”, ”kaker”, osv. før man går og be-
stiller. Og så se om de døve i betjeningen 
oppfatter og leverer akkurat det de bestil-
ler! Kanskje hørende blir stolt over å kunne 
bestille på tegn?
 
En-håndsalfabet skal vi gi ut gratis, i mas-
sevis! Og salg av T-skjorter fra NDF samt 
tegnordbøker (også på CD), døvebøker, og 
mere til.
 
Hver fredag kl. 20 vises ”døvefilm” på 
storskjerm i møtelokalet. Vi har inngått 
avtale med firmaet Homeenter.com på leie 
av filmer og på kjøp av film til fordelaktige 
priser. Første fredag etter påske viser vi den 
Oscarpris-belønte filmen ”Kjærlighet trenger 
ingen ord”. Homeenter.com har funnet fram 
ikke mindre enn 50 ”døvefilmer” og alle fil-
mene blir vist her, en ny film hver fredag.
 
ASVO Bergen 
er godt med i kafe-prosjektet- og utplasserer 
lærlinger til å praktisere servitør-jobben og 
til å lage noe godt til gjestene. De kan også 
ta ansvaret for filmfremvisning, skaffe mat, 
frukt og drikke samt skaffe materialer til 
tegnspråkkurs osv. Ja, det er mye man kan 
ordne med der! 
- Vi har avtale med Baker Brun - til fordel-
aktige priser - om levering av ”farlig gode” 
småkaker, forteller en strålende fornøyd 
daglig leder Mona Machin. Dessuten lager 
de en helt ny kaketype som bare vi severer 
(hemmelig oppskrift)! Kom og smak, al-
lerede i dag! 
 
NAV Bergen Sentrum 
bistår med lønnstilskudd i startfasen. Roald 
Synnevåg har gjort en strålende innsats. - Det 
har vært et godt lagspill hele veien fra ideen 

ble unnfanget til kafe-driften nå er blitt en 
realitet, sier han.
 
Bergen Døvesenter
Styreleder i Bergen Døvesenter, Klement 
Våge, er glad for at vi er kommet i mål! 
- Dette har først og fremst vært et lag-spill 
der alle interessenter har stått sammen om 
å få etablert Tegnspråk-kafeen i Bergen 
sentrum. På spørsmålet om ikke det blir for 
mye for Bergen Døvesenter for tiden, å tenke 
på hyttekjøp, på etablering av barnehage, og 
nå tegnspråkkafeen, svarer han: 
- Nei, overhodet ikke! Her har det vært 
samarbeid mellom partene som har løftet 
prosjektet opp og jeg synes det har gått 
veldig fint. Jeg vil også berømme alle parter 
for åpne holdninger, vilje til samarbeid, 
initiativ til egne tiltak, samarbeid om ulike 
oppgaver, tilpasning av innhold og program 
i kafeen. Bedre kan det ikke bli, mener 
Klement Våge. 
- Vi har i samarbeid med NAV Bergen Sen-
trum og ASVO Bergen utarbeidet et budsjett 
som ser veldig bra ut. Kafeen skal også bidra 
til tilgjengelighet/likestilling døve/hørende.  
 
Kafeen i kinoenes reklamefilm
I tiden framover må vi markedsføre kafeen. 
Det blir gjort i reklamefilm på alle Bergen 
Kinos filmer, sponset av Bergen kommune 
som et ledd i programmet ”Universall ut-
forming” (tilgjengelighet i samfunnet)! Nå 
gjenstår det å se hvordan besøket til kafeen 
blir. Det er de besøkende som avgjør om 
tegnspråkkafeen har livets rett. 
 
Birger Johnsen har - sammen med ASVO 
Bergen og NAV Bergen Sentrum - deltatt 
aktivt i ansettelsesprosessen. - Kom i kveld, 
oppfordrer han, - for det blir mye latter! Jeg 
har selv sett generalforestillingen av skue-
spillet til Tyst Teater!, ler han. 
 
Byråd for byutvikling,
Lisbeth Iversen har hjulpet til med å få 
tegnspråkkafeen godkjent i de forskjellige 
avdelinger i kommunen. Hun kommer til 
den offisielle åpningen i kveld, og skal selv 
- sammen med Trude Drevland og Hans-Carl 
Tveit - klippe den røde snoren kl. 19.00! Til 
venstre på bildet ser vi to tegnspråktolker. 

Statped Vest
Direktør Steinar Sandstad fra Statped Vest 
uttaler sin støtte til opprettelsen av Tegn-
språkkafeen i Bergen sentrum. Han sier at 
Hunstad skole kan ha god nytte av kafeen, 
både som møtested utenom skoletid og der 
elevene fra ungdomstrinnet kan lære å jobbe 
i forbindelse med arbeidsuke. Han har hatt 
samtale med utdanningsdirektøren i Horda-
land - og med rektor ved Slåtthaug vg. skole 

Kan deler av aprilspøken en dag bli en realitet?
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- om hvordan man kan tilrettelegge mulig-
hetene for døve studenter ved Slåtthaug vg. 
skole til aktivt å dra fordel av Tegnspråk-ka-
feen. - Det kan hende at skolen vil tilby døve 
studenter til å jobbe på tegnspråkkafeen, dvs. 
to studenter etter tur en gang for uken, som 
en del av kunnskapsløftets program.
 
Hunstad skole
Rektor Hilde Sundve Jordheim ved Hunstad 
skole tror at Tegnspråkkafeen blir flittig 
besøkt av elever og ansatte ved Nattland 
skole. - For oss vil det være til stor hjelp i 
forberedelsene fram til Hunstad skole skal 
samlokaliseres med Nattland skole fra 1. 
august 2009!, sier Jordheim. 
- Vi har planer om tegnspråkkurs, informa-
sjon om døve osv. og kafeen som møtested 
vil bidra til at besøkende også lærer seg 
tegnspråk får kurs der en gang i blant, for 
der står tegnspråklærer til disposisjon hele 
tiden, fra kafeen åpner til den stenger! - I 
tillegg skal det være bibliotek-hjørne på 
kafeen der kafe-gjestene kan lese litt om 
døves verden.
 
Designtrykkeriet AS
Administrasjonsleder Rune Kvalheim ved 
Designtrykkeriet informerte om åpning 
av Tegnspråkkafeen. Han fortalte at tryk-
keriet har levert over 30 forskjellige bøker 
som har med døve og tegnspråk å gjøre, til 
Tegnspråkkafeens bibliotek. 
Videre opplyser han at det blir egen mini-
avdeling i kafeen der folk kan studere ulike 
materialer for eventuel kjøp: 
Døvehistoriske bøker, kortstokk med tegn-
språkillustrasjoner både på norsk og engelsk, 
og ellers satser trykkeriet på å være kreativ 
med hensyn til nye salgbare materialer, i 
samarbeid med ulike samarbeidspartnere.
Det er ellers inngått avtale med Møller kom-
petansesenter om salg av deres materialer 
(tegnspråkbøker, CD-rom med tegnspråk 
osv). 
Vi kjøper dem til halv pris og selger til or-
dinær pris. Også på denne måten prøver vi 
å holde økonomien oppe i forbindelse med 
drift av kafeen. 
 
Norges Døveforbund
Generalsekretær Paal Richard Peterson ved 
Norges Døveforbund uttaler at Tegnspråkka-
feen som i dag åpnes i Bergen sentrum, har 
så mye å tilby, og alt samlet på ett sted! Det 
må være enestående, kanskje også i verdens-
sammenheng? 
Og her har til og med flere aktører vært 
inne i bildet. Han sier seg glad for at Nor-
ges Døveforbund også blir inkludert med 
informasjonsmateriell og ikke minst salg av 
tegnspråk-souvenier som vi nå har begynt 
å lage.  
 

Tolketjenesten i Hordaland
Kjersti Ørnhaug fra Tolketjenesten er svært 
glad for at Tegnspråkkafeen er blitt en reali-
tet, ikke minst fordi Tolketjenesten har gode 
fordeler av det! For det første skal det til 
enhver tid være to tegnspråktolk-ansatte fra 
Tolketjenesten i arbeid på kafeen. De skal 
fungere som tolk for døve ansatte, 50% stil-
ling. Den andre 50%-delen skal de jobbe som 
tegnspråklærer for tilfeldige besøkende på 
kafeen. På den måten vil lønn bli dekket både 
av Tolketjenesten (50%) og ved kursinntekter 
(50%). Tolketjenesten er ferdig med ”vaktlis-
te” for frivillige tegnspråktolk-ansatte. - Det 
gøyale her er at ALLE har meldt seg! Det ser 
lovende ut!, sier Kjersti Ørnhaug.
 
Hordaland fylkeslag av
Hørselshemmedes Landsforbund
Tore Svane er leder i Hordaland fylkeslag av 
Hørselshemmedes Landsforbund. Også han 
er begeistret for et møtested for hørselshem-
mede. Han gleder seg til å fortelle sine mer 
enn 3.000 medlemmer om tegnspråkkafeen, 
som også har installert teleslynge. Tegn-
språktolkene som er ansatt der kan også 
brukes som skrivetolker, og det ordnes lett 
på 1-2-3 ! Det skal bli slutt på å måtte be-
stille skrivetolk til egne arrangementer. Her 
kan man bare bestille møterom ved siden 
av tegnspråkkafeen, og skrivetolken(e) kan 
være klar på null komma null! Man kan til 
og med kjøpe kaffe og kaker uten å tenke 
på å ordne med frivillige til å lage kaffe og 
be noen bake kaker. - Jeg vil oppfordre våre 
medlemmer til også å lære seg litt tegn, sier 
Tore Svane, - for jeg ser at det har mange for-
deler. Der kan man få lært det ”på direkten” 
ved å samtale med døve tegnspråkbrukere 
og få hjelp av tolk på stedet.
 
Rådgivningskontor 
for hørselshemmede og døvblinde
Daglig leder ved Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde, Mary-Ann 
Grønås, uttrykker sin glede over at kafeen 
endelig blir åpnet! Mange har uttrykt ønske 
om å møtes sammen med andre i samme 
situasjon, i Bergen sentrum, gjerne der 
man kan kjøpe kaffe og kaker og kose seg i 
sosiale omgivelser, på sitt språk, tegnspråk. 
- Vi har mange ganger snakket om å finne 
et Dagsenter et sted i byen, men nå kan vi 
endelig si at Tegnspråkkafeen er et brukbart 
sted til formålet: Dagsenter for døve kan 
vi også kalle det. Dagsenter for døvblinde. 
Dagsenter for hørselshemmede, og hva 
mere? - Vi planlegger et møte der vi skal bli 
enige om hvilke dager vi kan ha dagsenter 
for eldre døve, dagsenter for døvblinde osv. 
Og selvsagt skal stedet være åpen for alle 
andre som stikker innom ”på måfå”. Herlig!, 
utbryter Mary-Ann. 
 

Døves menighet
Døveprest Lars Hana sender i dag ut kunn-
gjøring om at programmet i forbindelse med 
langfredag denne gangen blir gjennomført på 
en ny måte! Vi skal samles på Tegnspråkka-
feen fredag 6. april 2007 kl. 14.00 og vise 
filmen ”Passion of the Christ” (gratis). 
Kafeen er åpen den dagen for salg av kaker 
og kaffe o.a. Deretter går vi samlet til Kors-
kirken hvor det blir korsvandring kl 17.00 
og fram til Døvekirken med etterfølgende 
kirkekaffe. Beboerne på Konows senter blir 
skysset med gratis buss fra Tide og med Egil 
Johansen som sjåfør. - Jeg gleder meg! sier 
Lars Hana.
 
Byråd for oppvekst
Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst, gleder 
seg til å besøke Tegnspråkkafeen i ny og ne 
og nyte kaffen sammen med oss. Han ser 
for seg hvilke nytte tegnspråkkafeen kan 
ha for innbyggerne i Bergen, ikke minst 
for barn og ungdommer. - Kanskje det kan 
bli en fast post på skolene at de skal besøke 
tegnspråkkafeen og lære litt om døve og 
tunghørte, og more seg med spennende 
tegn? undrer han. Jo, han er optimistisk på 
at kafeen vil gå godt, ikke minst fordi det er 
lagt opp til en hel rekke prosjekter der. Han 
kommer sammen med Lisbeth Iversen og 
Trude Drevland til åpningen i kveld.
 
Også Høgskolen i Bergen er godt involvert i 
forberedelsene til Tegnspråk-kafeen! Studen-
tene fra både tegnspråk- og tolkelinjen klør 
etter å praktisere sine tegnspråkkunnskaper 
på Tegnspråkkafeen. Der vil det finnes bru-
kere de kan øve å avlese, øve å kommunisere 
med, øve å se om de blir forstått. Og de kan 
arrangere sine vanlige ”Tegnspråkkafe” 
sammen med BEAST der også. Og ikke 
minst ha fest og dans og kose seg til sene 
nattetimer. 
 
Naboene
Mange av de som jobber i nærheten av 
Tegnspråkkafeen sier at de vil spise lunsj 
der, for de tror at det blir mange spennende 
og matnyttige pauser: Man spiser seg mette 
og lærer noen tegn hver dag. - En dag blir vi 
kanskje tegnspråktolker vi også, hvem vet? 
sier en av naboene!

Kan deler av aprilspøken en dag bli en realitet?

På hjemmesiden var det flere info 
og mange bilder. Se www.bgds.no, 
klikk på "Billed-arkiv" og deretter 
på 1. april 2007.
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Lyngmo er en leirplass som ligger på Hafslo, 15 km nord for Sogndal, mot Lom. 
Eierorganisasjonene til Lyngmo er Sogn og Fjordane Indremisjon og NLM Bergen Krets. I 2004 
ble det bygd ny internatdel, der rommene har bad med dusj/toalett. Denne delen har 16 rom og 80 
sengeplasser inkl. 8 dobbeltsenger. 

I tillegg har de en gammel internatdel, med 10 nyoppussede dobbeltrom, og 7 hytter med plass til 4-
6 personer. Den gamle internatdelen og hyttene har felles sanitæranlegg. Møtesalen har amfiløsning 
og rommer ca 150 personer. Matsalen rommer ca 70 personer, med mulighet for å utvide til ca 100 
personer. De har to peisestuer, en med plass til ca 45 personer og en til ca 30 personer. Av aktiviteter 
kan de tilbybiljard, bordtennis og airhockey.

Hovedoppgaven for leirplassen er å arrangere barne-, ungdoms- og familieleirer. I tillegg er de svært 
glade for at plassen blir brukt til arrangement av eierorganisasjonene og andre kristne organisasjoner. 
Slike arrangementer er viktige for økonomien på plassen, siden dette gir en mer kontinuerlig og 
helhetlig drift.

Aktivitetstilbudet på og i området rundt Lyngmo er variert og godt. 
I nærområdet er det for eksempel muligheter for bading, fiske, 
hesteriding, fjellturer, tur på Sognefjorden og Urnes stavkirke. 
Sognefjordområdet, med ulike natur- og kulturopplevelser, 
byr på mange muligheter. Regionssenteret Sogndal ligger 15 km 
unna med sine ulike tilbud. 

Følg med på tekst-TV, oppslag og hjemmesiden.

Opplegg
 Fredag – søndag
 Fredag: Varm mat/kvelds ved ankomst. Kaffe/te på kvelden.
 Lørdag: Frokost m/niste, middag, enkel kveldskos med kaffe
 Søndag: Frokost m/niste, middag

 Pris pr person 0 - 4 år:  Gratis
 Pris pr person 5 – 13 år:  440,- 
 Pris pr person 14 – 16 år: 560,-
 Pris pr person over 16 år:  890,- 

Diverse opplysninger:
Ø 1 leder pr 20. deltager er gratis
Ø Prisene er basert på at man har med sovepose/eget sengetøy
Ø Pris for leie av sengetøy (må legges på selv)      80,- pr person
Ø Dersom noen ønsker enkeltrom blir det et tillegg i prisen på  300,- pr person
Ø Pristilbudet forutsetter at det blir minst 30 deltakere. 
 Ved færre deltakere blir det et pristillegg på 20 %
Ø Dersom det ikke er plass til alle i den nye internatdelen og noen må bo i den gamle delen, 
 får de det gjelder et prisavslag på 20 %.

Døvestevne 31. aug. - 2. sept. 2007
Sted: Lyngmo på Hafslo, nord for Sogndal

Påmeldingsfrist: 
Torsdag 23. august 2007

Påmelding til: Daglig leder
Ttlf. 55 32 79 76
SMS: 995 89 562
E-post: post@bgds.no

Deltakerne betaler selv for 
oppholdet
GRATIS REISE
(vi ordner med bil-skyss)

Oppholdspris for voksne:
Kr 890,-

(fra fredag til søndag)
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Kjære Budstikkens lesere!

Sommeren er kommet, og det er tid for 
litt ”siste nytt” fra Konows Senter. 

Årene går fort, og nå har bofelles-
skapet vært i Kalfarveien i 12 år, og 
sykehjemmet og administrasjonen ved 
Konows Senter har vært i nybygget i 
over 4 år.  

Bofellesskapet: 
I bofellesskapet bor de samme 6 
personene som tidligere. 5 av dem 
har dagtilbud på Eidsvåg Dagsenter 4 
dager pr. uke. Det arbeides igjen med 
å få i gang et dagsentertilbud på ASVO 
Bergen for våre beboere og for andre 
døve med flere funksjonshemninger. 
Denne gangen er det Bergen kommune 
som har tatt et initiativ, og det er veldig 
positivt. 
Alle beboerne våre skal reise på fe-
rie 1-2 uker i løpet av sommeren og 
høsten, og det ser alle frem til. Der 
er vanligvis mye trivsel i hagen på 
sommerstid – spesielt etter at vi fikk 
utepeis med grill for noen år siden. 
Roald Grimsø er avdelingsleder i 
bofellesskapet. 

Sommerhilsen 2007

på kortidsopphold og langtidsopphold, 
og i 2006 hadde vi i alt 30 beboere i 
kortere og lengre tid. Bare 2 av bebo-
erne våre har vært i sykehjemmet helt 
siden Landås-tiden. På samme måte 
som hørende kommer også døve først 
inn i sykehjem når de har problemer 
med å klare seg i egne hjem. Vi har 
et godt samarbeid med Mary-Ann 
og Norunn på Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og Bergenhus bydel 
angående inntak av sykehjemsbebo-
ere. Kjersti Mossige Øverland er av-
delingssykepleier i sykehjemmet. 

Frivillighetsarbeid:  
Stiftelsen Signo har tidligere utfor-
dret Konows Senter til å få i gang et 
frivillighetsarbeid – få inn frivillige 
medarbeidere som kan ha forskjellige 
oppgaver i vår virksomhet. 

Vi har ikke så mange faste aktiviteter 
for beboerne i sykehjemmet, og vi 
satte derfor i gang med ”Hyggetreff ” 
hver mandag formiddag fra desem-
ber. På disse ”Hyggetreffene” har der 
kommet beboere fra sykehjemmet, 1-2 
beboere fra bofellesskapet, beboere fra 
omsorgsboligene og der har kommet 
døve utenfra. Det har særlig vært 
flott med alle døve utenfra som har 
kommet til ”Hyggetreffene”. De har 
fortalt historier fra gamle dager, deltatt 
i aktiviteter sammen med beboerne og 
skapt god stemning. 

Vi vil fortsette med ”Hyggetreff ” 
til høsten, og vi håper mange vil 
komme. 

Vi håper at vi etter hvert kan få tak 
i personer – kanskje noen litt yngre 
– som har tid og lyst til å være frivillig 
medarbeider og som kan gjøre enkle 
arbeidsoppgaver etter en fastsatt plan 
noen ganger hver måned. Arbeidsopp-
gavene kan for eksempel være å steke 
vafler, rydde og/eller servere kaffe. 
Det er også mulig å gjøre en frivillig 
innsats på andre områder – for ek-
sempel komme på besøk på bestemte 
dager for å prate med beboerne, ta 
med beboere til gudstjeneste eller til 

Sykehjemmet:  
I sykehjemmet har vi 20 døve, sterkt 
tunghørte og døvblindblitte beboere 
fordelt på 3 grupper. Vi har beboere 
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seniortreff, stelle blomster inne eller 
ute. Der er mange muligheter, og det 
er bare å ta kontakt med oss. 

Styret:
Konows Senter har et flott styre hvor 
fem medlemmer (eierrepresentanter) 
oppnevnes av hovedstyret i Stiftelsen 
Signo. Bergen Døvesenter foreslår to 
av disse eierrepresentantene. For tiden 
er Erling Jacobsen og Gunn Kristin 
Selstad oppnevnt av hovedstyret et-
ter forslag fra Bergen Døvesenter. 
I tillegg sitter Kjell Håland (Helse 
Bergen) og Mary-Ann Grønås som 
eierrepresentanter. Margot Haugland 
og Anett Christoffersen er ansat-
trepresentanter mens Turid Nordeide 
med Sidsel Kjølleberg som vara er 
pårørenderepresentant. 
Lars Hana er oppnevnt av hovedsty-
ret som ny styreleder fra 1. juli. Dette 
betyr at Ragnar Moe går av som sty-
releder 30. juni. 

Noen ord 
om den 
avtroppende 
styrelederen:
Ragnar Moe ble 
i desember 1990 
- på medlems-
møte i Bergen 
Døveforening 
– valgt til nytt 

styremedlem på Døves Alders- og 
sykehjem i Bergen fra 1. januar 1991. 
Eilif Ohna var den gangen styreleder, 
og styret arbeidet for å få Stiftelsen 
Hjemmet for Døve til å overta Døves 
Alders- og sykehjem. Allerede i fe-
bruar 1991 ble Gudrun Boge Karlsen 
valgt til ny leder av styret, og Ragnar 
Moe ble nestleder. Stiftelsen Hjem-
met for Døve overtok Døves Alders- 
og sykehjem fra 1. januar 1992, og 
Ragnar Moe var ny styreleder fra 1. 
januar 1993. 

Ragnar (herfra dropper vi etternav-
net!) har sittet i styret i 161⁄2 år hvorav 
141⁄2 som leder. Det er lang ”fartstid”, 
og Stiftelsen Signo som har vedtatt 
maksimumstid for styremedlemmer på 
8 år, har gått på akkord med noen av 
sine prinsipper fordi Ragnar har vært 
en viktig person for Konows Senter. 
Det har i alle disse årene vært mange 
møter, kamp for pengene, mange for-

som ligger i et tospråklig arbeidsmiljø. 
Og han har en trygg forankring i vårt 
verdigrunnlag – troen på mennesket 
skapt i Guds bilde med en verdi og li-
keverdighet uavhengig av kjønn, rase, 
alder og personlig utrustning! 

Vi er takknemlige for den innsats 
Ragnar har gjort for Konows Senter 
gjennom alle disse årene, og vi er 
glade for at medlemmene i Bergen 
Døveforening en gang for lenge siden 
valgte ham inn i styret!

Til høsten er vi klare igjen med ”fre-
dagslunsj” og ”hyggetreff ” og ny 
styreleder!

I mellomtiden ønskes dere alle en 
GOD SOMMER fra beboere og 
ansatte ved Konows Senter!

Tone Høylandskjær

handlinger og mye styr for å få på plass 
bofellesskapet og sykehjemmet. Rag-
nar har deltatt i byggekomiteer og for-
handlingsmøter. Han har vært trøster 
og oppmuntrer for virksomhetsleder, 
avdelingsledere og økonomikonsulent 
i ”tunge” dager, og han har delt gleden 
med oss i ”gode” dager. Da grunnstei-
nen for nybygget – Kalfarvn. 81b – ble 
lagt, sa Ragnar i sin tale: ”På seierens 
dag så teller vi ikke de tapte slag!” Og 
med en entusiastisk styreleder og et 
like entusiastisk styre så har vi alltid 
sett nye utfordringer og nye muligheter 
– til beste for brukerne våre. 

Ragnar har vært en flott styreleder 
for Konows Senter fordi han med 
sin bakgrunn og erfaring har stor 
forståelse for og stor kunnskap om 
vårt arbeid. Han vet noe om arbeid 
i bofellesskap og sykehjem. Han 
kjenner døve og døvblinde og alle de 
kommunikasjonsmessige utfordringer 
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Tur til Danmark
torsdag 29. november til mandag 3. desember 2007

Døvesenteret skal ha seminar for tillitsvalgte ombord 
på danmarksbåten mellom Bergen og Hanstholm og på et 
hotell i Aalborg.

Som tidligere (2002 og 2003) ser vi også frem til at tu-
rister vil reise sammen med oss!

De foreløpige opplysningene vi har er at det vil koste 
kr 1.706 pr. person (turist). Det inkluderer følgende: Båt 
tur/retur i innvendig 2-sengs lugar, 1 frokostbuffet, 1 vel-
komstdrink, 1 middagsbuffet og brobesøk etter avtale, og 
det inkluderer også 2 netter i dobbeltrom inkl. frokost på 
Quality hotell i Aalborg, samt buss til og fra båten. Vi må 
dog ta forbehold om små prisjusteringer. Påmeldingsskjema 
lager vi etter sommerferien.

Noter datoen!

Kurs til høsten?
Datakurs? ASL-kurs? Noe annet?
I forrige nummer opplyste vi at vi har fått tak i en kursleder 
til ulike datakurs til høsten. Vi var interessert i å vite om 
noen er interessert. Hittil har ingen henvendt seg. Men vi vet 
jo at det er en del som gjerne vil lære å bruke internett, og 
også tekstbehandling (word). Ta kontakt med daglig leder, 
så noterer vi. Vi trenger minst 5 deltakere for å gjennomføre 
et kurs og kurset må vare i minst 12 timer. 

Kjellerstuene stengt 
fra og med 23. juli 2007
Lørdag 21. juli blir det siste utleie av kjellerlokalene. Et-
ter det er kjelleren stengt. Da kan arbeidene begynne med 
å bygge om til barnehageformål. Sannsynligvis begynner 
man først når sommerferien er over når arbeidsplanene er 
klare. 

Møblene i kjelleren
Vi har hatt medlemsmøte torsdag 14. juni der vi diskuterte 
hva som skal gjøres med møblene i kjelleren. Man kom til at 
vi skal beholde de fleste. De blå stuemøblene kan muligens 
brukes til en framtidig hytte. Møblene (de høye stolene og 
baret) i diskoteket kan kanskje flyttes til deler av storsalen. 
De runde bord med tilhørende stoler foreslår medlemmene 
blir plassert i hallen. De gamle skinnmøblene i hallen kan 
vi gi bort, kanskje til Fretex. 

Disse møblene som er i spisestuen i kjelleren blir sannsynligvis flyttet 
til hallen i 1. etasje.

Sommeravslutning for senior-
gruppen - med underholdning
Tirsdag 19. juni var det mange i storsalen. Det ble servert 
vaffler, kaker, kaffe, te osv. Og det var utlodning, og så var 
det underholdning v/Thorbjørn Johan Sander, Sverre Jo-
hansen, Elin Buanes, Erling Buanes og Bjørg Storesund. De 
spilte de samme stykkene som var vist under "Eldre Døves 
Kulturtreff" i Tønsberg 12. mai. Sverre og Bjørg var de nye 
som steppet inn og øvde stykkene sine på kort tid.

Underholdningen ble det satt stor pris på. Kanskje det blir 
flere slike etterhvert?

Til slutt var det gratis rømmegrøt m/tilbehør. Som vanlig 
var det Mona de Lange som sto for serveringen.
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Sommeravslutning med grillfest og hoppeslott
- med deltakere også fra England

Det var over hundre personer i døvesenteret den siste sam-
lingskvelden før ferien, torsdag 21. juni 2007. Mange barn 
var med, sikkert pga hoppeslottet. (Det var godt at regnet 
sluttet tidlig.) Og blant deltakerne var ungdomstrinnet både 
fra Hunstad skole og fra døveskolen i Derby, England. Den 
ettermiddagen ble Hilde Nygård og Eivor Berg takket for 
sin innsats som arbeidstaker i døvesenteret (begge har slut-
tet), og den nye renholderen Magda ble presentert og ønsket 
velkommen. Kulturstyret sto for grilling etc og hoppeslottet. 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede var med og splei-
set leie av hoppeslottet. Ungdomsklubben hadde ansvaret for 
diskotektimene. BEAST sto for servering fra kl 18 og utover. 
(Foto: RA)
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Arbeidspraksis i Døvesenteret
Mange av dere har sikkert fått med seg at Rune ikke har 
vært alene på kontoret i Døvesenteret de siste månedene. 
Jeg begynte å jobbe på kontoret i november 2006, som tiltak 
fra NAV arbeid (tidligere Aetat). Tiden i Døvesenteret har 
flydd fra meg, 15. juni var min siste arbeidsdag.

I løpet av tiden her har jeg gjort mye forskjellig. Noe av 
det som har vært aller mest spennende var å få komme til 
FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og holde 
foredrag til skoleklasser om hva det vil si å være døv og 
hva Døvesenteret tilbyr. Jeg har videre gjort en del arbeid 
i forbindelse med å lage en informasjonsbrosjyre om Dø-
vesenteret og i forrige nummer av Budstikken var det en 
oversikt over hvor døve i Bergen bor, den er det også jeg 
som har utarbeidet. Utover det har jeg gjort småting som 
å lese korrektur og svare på e-post.

Jeg har fått anledning til å treffe mange ulike mennesker 
i løpet av tiden min her. Annenhver tirsdag har jeg spist 
lunsj sammen med seniorgruppa i storsalen, noe som har 
vært kjempehyggelig! Fint å kunne spise lunsj sammen 
med noen andre enn ”mannfolka” som jobber her på huset 
innimellom.

Det har også vært mange som kommer innom kontoret og 
slår av en prat, det syns jeg har vært veldig koselig.

Noe jeg syns har vært litt morsomt, er at det er så mange 
som tror jeg er hørende. Har fått mange spørsmål om ak-
kurat det, men jeg er altså døv hvis det fortsatt er noen 
som lurer. 

Tiden i Døvesenteret har gitt meg erfaringer jeg vil ta med 
meg videre i livet. Jeg har sett og lært mye, og hatt mange 
varierte arbeidsoppgaver. 

Jeg har våknet hver morgen og sett fram til å gå på jobb!
Vil derfor benytte sjansen nå til å takke for en lærerik og 
hyggelig tid i Døvesenteret, og ønske alle en riktig god 
sommer!

Eivor.

Blant arbeidsoppgaver til Eivor Berg var å utarbeide et in-
formasjonshefte om Bergen Døvesenter (se over). Dette er 
noe vi lenge har tenkt å få laget, men det ble aldri noe av. Så 
nå er den her!

De første sidene forteller litt om døvesenteret og dets under-
avdelinger o.a. Der er også tatt med navn på kontaktpersoner 
vedr CI, Tinnitus og Døvblitte/tunghørtblitte. Heftet vil bli 
justert og oppdatert etterhvert. Vi skal få med noen bilder. 

Det er mulig det blir 3 forskjellige hefter: a) Informasjon 
om døvesenteret, b) Historisk tilbakeblikk og c) Litt info om 
huset (Jebsen-huset). Heftene kan deles ut til de som kommer 
på besøk, til omvisning, til deltakere på tegnspråkkurs osv.

Ellers har Eivor også redigert og lagt ut på www.bduk.no 
flere klipp fra Ungdomsklubbens "Tegnuttrykk"-kvelden i 
mars 2006.

Siste nytt: Eivor Berg er valgt inn som 1. varamedlem i 
Norges Døveforbunds styre.

Til ungdommer!
Døves Ungdomsklubb (DUK) har fått økonomisk støtte 
fra Riebers legat. Av tilskuddet går kr 1.000 til grup-
pesending av nyhetsmelding/kunngjøringer fra Døves 
Ungdomsklubb til alle ungdommer som er interessert i 
å motta slike tekstmeldinger direkte på mobiltelefon. 

Er DU som er mellom 13 og 26 år interessert i å 
motte sms-melding fra DUK, gi beskjed til Tor S. 
Fiksen, som er leder i DUK. Hans e-post adresse er: 
tor_sf@hotmail.com, eller gi beskjed til ham på mobil-
telefon 971 54 104!
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* Landsmøtet skal gjennom-
føres hvert 3. år istedenfor 
som nå hvert 2. år
* Forbundslederen kan, når 
forbundsstyret f inner det 
ønskelig, og forbundsstyret 
gjør avtale med forbundsle-
der, engasjeres på hel- eller 
deltid i forbindet
* Loven skal ellers ryddes 
opp. Tekst som ser ut som 
instruks for ansatte hører 
ikke hjemme i loven. 
* Det blir ikke utgitt noen 

Forbundsstyret 2007-2010
Forbundsleder: 
Hanne Kvitvær
Styremedlemmer: 
Siv Mittet
Gunnar Hansen
Cathrine Stensrud
Hedvig Sinnes
Niels Kristensen
Irene Greftegreff
Varamedlemmer:
1. vara: Eivor Berg
2. vara: Arne Lundquist
3. vara: Gunn Kr. Selstad

Norges Døveforbund har hatt landsmøte
i Molde 15.-17. juni 2007

Det var mange avstem-
ninger. Blant annet ble 
følgende vedtatt:
* Det skal innføres “be-
driftsmedlemskap” på en 
eller annen måte. NDF skal 
jobbe med saken
* Forbundsstyret skal ha 
stemmerett på landsmøtet, 
unntatt i forbindelse med 
årsmelding og regnskap
* Det skal ikke gis stemme-
rett til de som representerer 
utvalg etc.

ny, oppdatert teksttelefon-
katalog
* Mange av saker i inn-
komne forslag blir overført 
til forbundets handlingsplan 
2007-2010
* NDF skal fortsatt beholde 
medlemskapet i FFO (det 
var de siste årene diskusjon 
om man skulle ut av FFO og 
inn i SAFO)
* Det blir demonstrasjonstog 
i Oslo 3. november for tegn-
språk som offisiell språk

Representanter fra Bergen Døvesenter, fra v.: Klement Våge, Sigrun 
Ekerhovd, Rune Anda og Ann-Liss Opdal.
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Det vil skje store arrangementer i 
Oslo lørdag 3. november 2007. Om 
dagen skal vi gå i demonstrasjons-
tog fram til Stortinget der vi skal 
fremme støtte til tegnspråk som 
offisielt språk. Om kvelden blir 
det en stoooor tegnspråkforestil-
ling som blir til etter samarbeid 
mellom Teater Manu, Tyst Teater 
og Cirkus Cirkor. Forestillingen 
skal vises et annet sted da lokaler 
til Teater Manu er for liten til det! 
Det er lovet delvis øknomisk støtte 
til reisen. Mer informasjon kommer 
i august.

Bli med til Oslo 
3. november!

Siri Antonsen (tegnspråktolk) fra NRK1 Tegnspråkkanal fenget interessen 
blant tilhørerne før åpning av Norges Døveforbunds landsmøte i Molde. Hun 
er vår kontaktperson hos NRK som har med tegnspråkkanal ("tolkekanalen") 
å gjøre. Vi kan også kontakte henne med klager (tegnspråk, tekst osv). E-post 
adressen er: siri.antonsen@nrk.no.

Hun fortalte at NRK nå tekster 58% på “åpen teksting” (tekst fra fremmed-
språklige), og 42% på skjult tekst (777). Nesten en time direkte teksting pr. 
dag. NRK tekster “alt” mellom kl 18 og 22, unntatt musikk og sport. (Men 
det er ønskelig at også disse tekstes).
Tekstoversetteren bruker normalt 24 timers arbeid for en times teksting av 
norsktalende programmer, og 30 timers arbeid for en times teksting av frem-
medspråklige programmer. Det tekstes ca 15 timer i døgnet, noe som er 6,5% 
mer enn i 2006. NRK har 52 årsverk som tar seg av tekstingsarbeidet.
Siri Antonsen fortalte også om arbeidet med direkteteksting, fra tale til 
tekst.

Til høsten blir det forandring
fra NRK:

NRK1 blir som før
NRK2 blir aktualitetskanal
NRK3 blir for unge voksne
NRKSuper blir for barn
(men det er ikke helt klart ennå)
Alle må gå over til digitale motta-
kere. For Hordalands vedkommende 
starter overgangen fra sept/okt. 
2007, og alt skal være ferdig til 
okt/nov 2008, og da er det slutt med 
analoge sendinger.

Siri Antonsen spurte hvor mange av 
deltakerne på landsmøtet som har 
tegnspråkkanal. Det viste seg at ca 
halvparten har det.

Tolket nyhet i Dagsrevyen, på Internett. Adressen er: 
http://www1.nrk.no/nett-tv/prosjekt/326

Siri Antonsen i Molde.

Tore Birkeland 
- ny brannvernleder 
fra 1. august 2007

Tore Birkeland har gått på brannvern-
lederkurs i april, og bestått eksamen. 
Fra 1. august 2007 overtar han som 
brannvernleder etter Erling Buanes. 
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§ 1. Navn
Klubbens navn er Bergens 
Akademiske og Sosiale 
Tegnspråklige forum. Den er 
en underavdeling av Bergen 
Døvesenter.

§ 2. Formål og oppgaver
Klubbens formål er 
A.  å sosialisere tegnspråk-brukere 

(1), tolkestudenter, tolker og 
andre interesserte (2).

B. at det skal være tilgjengelig for 
alle

C.  å skape et godt miljø 
for tegnspråk-brukere, 
tolkestudenter, tolker og andre 
interesserte.

D. å tilby fritidsaktiviteter
E. å  øke tegnspråk-kunnskap

§ 3. Medlemskap
Fra 18 år og oppover, som er 
medlem av Bergen Døvesenter, 
kan bli opptatt som medlem 
i BEAST. Bare medlemmer 
kan velges til tillitsverv og til 
representasjonsoppgaver nasjonalt 
og internasjonalt.

§ 4. Kontingent
Årskontingent for medlemskap 
i Bergen Døvesenter betales til 
Norges Døveforbund. Denne 
inkluderer medlemskap av BEAST.

Klubbens styre skal ha en jevnlig 
kontakt med den som har Bergen 
Døvesenters medlemsregister, 
for å kontrollere at disse stemmer 
overens.

LOV FOR BERGENS AKADEMISKE OG SOSIALE 
TEGNSPRÅKLIG FORUM (BEAST)

- OPPRETTET 10.09. 2006 –

Godkjent som underavdeling av Bergen Døvesenter 14. juni 2007.

§ 5. Årsmøte
A) Årsmøtet er klubbens høyeste 

myndighet, og holdes hvert år i 
slutten av september måned.

Det innkalles av styret med 4 
ukers varsel, gjennom oppslag i 
Døvesenteret, hjemmeside og i 
Døvesenteret sitt medlemblad.

Innkomne forslag skal være 
mottatt av styret senest 2 uker 
før årsmøtet. 

Alle valg og avstemninger krever 
et alminnelig flertall, og valget 
skal skje skriftlig dersom det er 
flere kandidater å velge mellom.

 B) Årsmøtet behandler
 - Godkjenning av sakslisten
 - Valg av møteleder
 - Valg av referent
 - Årsberetning
 - Regnskap
 - Innkomne forslag
 - Valg
 
 Styret
 - Leder
 - Nestleder
 - Sekretær
 - Kasserer
 - 1. styremedlem
 - 2. styremedlem

- Valgkomite, 3 personer. Lederen 
velges av  årsmøtet

§ 6 Styret 
Styret skal bestå av minst 2 døve 
eller andre hørselshemmede, og 
minst 2 tolkestudenter.
 

§ 7. Styremøter og ordinære 
medlemsmøter
Styremøter og medlemsmøter 
innkalles når styret finner det 
nødvendig, eller minst 4 av 
medlemmene krever det. 

Disse innkalles med 1 uke varsel ved 
oppslag i Døvesenteret, hjemmeside 
og Døvesenteret sitt medlemsblad.

§ 8. Lovendringer
Forslag til endringer av klubbens 
lov sendes til styret og behandles på 
årsmøtet. Lovendringer krever 2/3 
flertall av de fremmøtte stemmer. 
Større lovendringer skal godkjennes 
i Bergen Døvesenter før de trer i 
kraft.

§ 9. Oppløsning
Oppløsning kan bare vedtas på 
årsmøtet med 2/3 flertall av de 
fremmøtte stemmer. Ved oppløsning 
tilfaller klubbens eiendeler Bergen 
døvesenter til oppbevaring og 
administrasjon.

1. Tegnspråk-brukere defineres 
som døve, tunghørte, CI-brukere, 
døvblitte og andre som bruker 
tegnspråk, altså ALLE som kan 
tegnspråk.

2. Andre interesserte kan være 
studenter og andre som ikke kan 
tegnspråk, og som ønsker å lære 
dette.

Vedtatt på_(Beast’s årsmøte sept 
2007?) 

Bergen Døvesenter ønsker BEAST velkommen som underavdeling - og ser frem til deres første årsmøte 
i slutten av september 2007. Da skal de også diskutere ovennevnte lov. Og da blir det endelig vedtatt (evt 
endringer skal dog gå gjennom døvesenterets lovkomite igjen for ordens skyld.)
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Døve motorsyklister fra flere land
besøker Bergen i sommer!

31. juli - 2. august 2007
Noen som vil treffe dem? Ungdomsklubbens leder, 
Tor, kan stille opp. Hvem andre? Send e-post til 
post@bgds.no

Hei,
Jeg er norsk (Kristiansand, Flekkerøy) og bor i Paris. 
Jeg er medlem i den Franske Døve Motorsyklisters 
Foreningen.

Denne sommer skal vi delta i et treff i Finland med 
den Finske Motorsyklister Foreningen. I denne for-
bindelse organiserer den Finske of den Franske Døve 
Motorsyklister Foreninger en tur rundt Skandinavia og 
planlegger å komme til Bergen på Tirsdag 31 Juli om 
kvelden.
Til sammen er vi en gruppe på 32 døve motorsyklister 
fra 9 land: Frankrike, Italia, Portugal, Tyskland, Eng-
land, Finland, Sverige, Norge og Kina.

En del av gruppen som har tenkt seg til Nord Kapp 
reiser videre dagen etter og en annen del som forblir i 
syd Norge skal besøke Bergen på Onsdag 1 August og 
reise videre Torsdag 2 August.

Vi lurte på om det var anledning til å få noen gode 
råd om hva vi burde gjøre og se i Bergen området. 
Kanskje kunne vi også få treffe noen døve fra Bergen 
og få litt veiledning på byen.

Jeg har skrevet til både Bratland Camping og Lone 
Camping og ingen av disse kan ta imot forhåndsbestil-
lingen av gruppen vår. Kunne dere gi oss råd om et 
passende sted i nærheten av byen?

Den første natt fra tirsdag 31 juli til onsdag 1 august 
blir vi 26 personer (19 motorsyklister med forer og 7 
passasjerer). Den andre natt fra onsdag 1 til torsdag 2 
august blir vi 8 personer (6 motorsyklister og 2 pas-
sasjerer).

Takk på forhand for hjelpen.

Erik Laading
15 rue Thibault, 78160 Marly-le-Roi, Frankrike

www.motardsourd.net

Tegnspråkkurs for 
nybegynnere
august - oktober 2007
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 8 mandager a 3 skoletimer (til sammen 24 timer) 
- start kl. 18.00 følgende datoer:
20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10 og 08.10.
Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.
Hun underviser i TSS (tegn som støtte til talespråket)
Kursavgift: Kr 1.600 (inkl. ”Tegn-start 1” på CD-ROM) 
(Giro blir delt ut på første kurskveld)
Påmelding 9. august 2007 til 
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, 
eller over e-post til post@bgds-no
Maks antall deltakere: 10. 

Tegnspråkkurs 
for viderekomne
august - oktober 2007
De som har gått på tegnspråkkurs for nybegynnere, og tegn-
språkkurs for viderekomne kan delta, for dette kurset er ulik 
det som var gjennomført for “viderekomne” sist vår.
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 8 tirsdager a 3 skoletimer (til sammen 24 timer) 
- start kl. 18.00 følgende datoer:
28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10 og 16.10.
Kursleder: Bjørg Storesund (undervisningen foregår uten 
bruk av stemmen og på norsk tegnspråk).
Kursavgift: Kr 1.400 - 
(Giro blir delt ut på første kurskveld)
Påmelding 16. august 2007 til 
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, 
eller over e-post til post@bgds.no
Maks antall deltakere: 8.

Døves Idrettsklubb etterlyser

VANDREPOKAL!
Idrettsklubbens leder, Cecilie Gudmundsen, har prøvd å 
finne ut hvor det er blitt av vandrepokalen (bragdpoka-
len). Hun har spurt mange - men hittil uten hell.

Er det noen som vet hvor vandrepokalen er, hvem som 
tar vare på det? Klubben blir glad om pokalen kommer 
tilbake, og den skal brukes videre. 

Ta kontakt med Cecilie, de som vet noe!
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Bergen Hørselslag
trenger hjelp

Bergen Hørselslag skal feire 75 års ju-
bileum til neste år. I den forbindelse 
forsøker de å få til et jubileumshefte. 
Bergen Hørselslag har ikke hatt faste 
lokaler før de siste 10 årene, derfor 
er det svært lite informasjon som er 
samlet om Hørselslaget.

De spør om Bergen Døvesenter har 
noe materiale om Bergen Hørselslag 
“forhistorie” vil de være svært takk-
nemlig for å få det oversendt enten til 
Nygaten 3, postboks 651, 5807 Bergen, 
e-post til bergen.horselslag@c2i.net. 
Det var styremedlem Tordis Heimvik 
som tok kontakt med oss.

Selv om vi har mye døvehistorisk 
materiell, er det svært lite vi har av 
stoff om vår gode "nabo", Bergen 
Hørselslag.

Har du noe historie å hjelpe dem 
med? De blir glad om du tar kontakt. 
Du kan gjøre det via oss eller direkte 
til Hørselslaget.

Bildet er fra mottakelsen 14. mai 2005 der 
Unni Stenberg (t.h.) fra Bergen Hørselslag 
gratulerte Bergen Døvesenter med 125 
års jubileum, tegnspråktolket av Anita 
Hafstad.

I forbindelse med at døveprest Tom 
Sverre Tomren er innvilget permi-
sjon for å arbeide i Kamerun (han og 
familien reiser dit i begynnelsen av 
august), er Veronica Volsund Troland 
ansatt som vikar i Vestenfjelske dø-
vedistrikt i 50% stilling. Hun studerer 
teologi, og meningen er at tiden som 
prestevikar også skal tjene som praksis. 
Ansettelsen er foreløpig for et halvt år, 
fra og med 1. august 2007. I tillegg vil 
prostiprest Siv Henriksen ha ansvar for 
noen gudstjenester i Bergen døvekirke 
til høsten.

Rammeavtale 
BDS – BDIK
for tilfellet hytteeiendom

BDS = Bergen Døvesenter     
BDIK = Bergen Døves Idretts-
klubb

1) Kjøpesummen danner utgangs-
punkt for fordelingsavtalen inkl. 
gebyr/avgifter i forbindelse med 
kjøpet

2) BDIKs eierandel av hytten skri-
ves i prosent av kjøpesummen

3) Hytteregnskapet (over-/
underskudd) skal ikke berøre 
BDS/BDIKs driftsregnskap

4) I tilfelle overskudd skal taes ut 
til BDS/BDIK, følger man pro-
sentandelen i henhold til punkt 2

5) BDS/BDIKs bruk av hytten 
skal betales i henhold til fastsatt 
leiepris

6) BDS skal ha ansvar for den 
daglige driften av hytten og har 
overordnet ansvar for økonomi 
knyttet til dette

7) Ved evt salg av hytteeiendom-
men skal BDS/BDIK få hver sin 
andel i prosent jfr punkt 2

8) Minst ett medlem fra BDIKs 
styre skal være medlem av hyt-
tekomiteen

9) I tilfelle økonomisk krise hos 
Idrettsklubben, skal det være 
anledning til å drøfte mulige til-
tak som fritar klubben fra denne 
avtalen

Bergen, 7. juni 2007 

Klement A. Våge 
styreleder BDS

Cecilie Gudmundsen
leder BDIK

Veronica (døv) 
vikarierer som prest 

i Bergen Døvekirke

Torsdagsprogrammer i august og september 2007:

Torsdag 9. august kl 19: Hvilke spørsmål skal vi stille til politi-
kerne i forbindelse med politisk debatt i døvesenteret torsdag 23. 
august?

Torsdag 23. august kl. 19: Politisk debatt foran kommunevalget

Torsdag 6. september kl. 19: Foredrag: "TV over IP - hvilke mulig-
heter  gir det?" v/Svein Kåre Grønås.

Torsdag 20. september kl. 19: Foredrag: "Utbrent - eller bare litt 
sliten?" v/Atle Roness. Han har skrevet flere bøker.
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1982:
Foreningsleder: Marta Sander.

Døves Motorklubb ble stiftet 20. januar med Torbjørn 
Tokle som leder, Arne Nesse som sekretær og Egil Jo-
hansen som kasserer. Klubben hadde 18 medlemmer i 
starten.

20 teksttelefoner var fortsatt på prøve i Norge, deriblant 
hos Toralf Ringsø. Han fortalte til Bergens Tidende: “Et 
prøveår med teksttelefoner har vist at dette er et hjelpe-
middel av uvurderlig betydning for svært mange døve. 
Problemet er at teksttelefonen er forholdsvis kostbar og 
vi vet ennå ikke om vi får noen stønad til meromkostnin-
gene i forhold til en vanlig telefon.

Døves Alders- og sykehjem fikk kr 1.000 i gave fra Ha-
rald Stensrud. Hjemmet takket “for dette gode bevis for 
omtanke overfor de eldre døves situasjon”. (Som vi kjen-
ner til, har Harald Stensrud testamentert hele sin formue 
til Bergen Døveforening i 1981.)

Gunnar Hansen i Døves Idrettsklubb kritiserte Norges 
Døve-Idrettsforbund fordi de utgav bladet “Døve-idrett” 
uten at det var godkjent av forbundstinget. (Bladet 
“Døve-idrett” viste seg etter en del utgivelser å være en 
fiasko. Gunnar er i dag forbundsleder i NDI og har de 
4 siste årene utgitt “NDI-Informasjon” som stadig øker 
antall abonnenter.)

Skjegget borte! Budstikken skriver: “Døveprest Asgeir 
Straume var klarere og lettere å forstå da han orienterte 
om forholdene i ekteskapet under temaet: “Det gjelder 
ditt ekteskap” i døveforeningen 4. febr. Han hadde nem-
lig fjernet skjegget! På spørsmål om hvorfor han hadde 
tatt vekk skjegget, svarte han: “Det klødde så fælt!” 
Samme hva grunnen var; det var mye lettere å se munnen 
hans heretter.”

Driftsproblemer for døvekirken i Bergen. Døveprest 
Asgeir Straume syntes at Bergen kommunes tilskudd til 
driften i Nonneseterkapellet var latterlig lav (kr 12.900 
for 1981 og kr 14.300 for 1982). (Bergens Tidende 
13.3.82.) I september kunne Bergens Tidende opplyse at 
Bergen Formannskap vedtok å bevilge Døves Menighet 
et tilskudd på kr 39.220 til dekning av driftsutgifter i 
1982 og driftsunderskudd i 1981.

NM i håndball for døve i Oslo 13.-14. mars: 
Gull til Bergen.

Døves Kirkemøte ble holdt i Bergen 10.-12. september 
(det ble utsatt fra 23.-25. april pga. streik i det offentlige 
transport).

Dramagruppen med “Døv i går - i dag - hva med i 
morgen” satte punktum 17. februar 1982 etter å ha reist 
land og strand rundt og vist stykket hele 28 ganger. Det 
ble satt opp i forbindelse med Bergen Døveforenings 100 
års jubileum i 1980.

Kontaktklubb for døvblinde hadde første møte mandag 
14. juni kl. 11-14. “På møtet vil det bli valg på klubb-
styre” skrev Annlaug Koppen i Budstikken.

Ekstraordinært årsmøte 15. april vedtok en økning i 
medlemskontingenten med kr 25,- pr. medlem, som i sin 
helhet skulle gå til feriehjemmet Risperlen. Fra da av var 
oppholdet på feriehjemmet gratis for foreningens med-
lemmer, mens andre skulle betale oppholdspriser som 
før.

Lokale kurs for nye tegnspråklærere gjennomført for 
første gang, 17.-18. april. Deltakerne var: Vidar Sæle, 
Gøsta Rougnø, Frida Olsen, Olaug Johansen, Grete El-
vebakk, Gunn Bratsberg og Helle Grete Frøiland. Aslaug 
Walters og Marta Sander var instruktører.

Kassa-apparatet som brukes under servering om torsda-
gene ble kjøpt i mai 1982 (kr 1.785).

Døvekirken i Kaigaten utsatt for innbrudd. Pengeskap 
sprengt. Tyvene fant ikke noe av interesse.

Etter stadige innbrudd i storsalen (Welhavensgate 68) 
ble det besluttet å mure igjen en av vinduene som vendte 
mot Nygårdsparken.

21 øst-europeiske døve flyktninger kom til Norge, noen 
av dem bosatte seg i Bergen.

Hobbytreff gjennomført hver onsdag kl 10-13 (fra 1. 
sept.) med Berit Bjørø og Kolbrun Hansen som ansvars-
havende.

“Trenger vi ny døvekirke i Bergen” var tema på et 
diskusjonsmøte 23. sept. som ble ledet av Eilif Ohna 
fra Døves Menighet. Konklusjonen var at “det er behov 
for en ny døvekirke, og stedet ble foreslått: Ved Døves 
Aldershjem på Landås”, stod det i Budstikken.

Medlemsmøtet i oktober bestemte at Budstikken skulle 
komme ut som før, hver måned, selv om Døves Tidsskrift 
nå var kommet ut hver uke.

Arne Nesse valgt som ny leder i Døves Idrettsklubb på 
slutten av året.

Bergen Døvesenter - for 25 år siden
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Gave og testamentariske gaver

oppfordres til å gi en gave til 
døveforeningen, er vi familien 
takknemlig for det. Enhver gave 
til foreningen er kjærkommen og 
vil minne oss om avdøde. 

Vi har for eksempel brukt ga-
ver vi har fått ved medlemmers 
bortgang til innramming av bilder 
i storsalen, anskaffelse av kakkel-
ovn etc.

Det er ikke så ofte at noen gir 
gaver eller testamenterer noe til 
døveforeningen og vi kan ikke 
huske at noen "vilt fremmede" 
har testamentert noe til Bergen 
Døvesenter. Hvis noen fra Hor-
daland har testamentert noe til 
"døvesaken" eller noe sånt, så 
går det  fortrinnsvis til Norges 
Døveforbund sentralt og gaven 
deles mellom forbundet og dets 
26 lokalforeninger. Men fremgår 
det tydelig at det er "Bergen Dø-
vesenter" som skal ha gaven/arv, 
så er det ikke til å misforstå.

Vi kan ikke oppfordre folk til 
å gi gaver, men når det skjer, så 
setter vi stor pris på det!  

Bergen Døvesenter
Rune Anda
daglig leder

Rolf H. Mjaaseth var det eldste 
medlemmet i Bergen Døvesenter. 
Han meldte seg inn i 1940, før 2. 
verdenskrig brøt ut, og var trofast 
medlem i 67 år! 

Døveforeningen/Døvesenteret 
betydde mye for Rolf Mjaaseth, 
som  gjennom hele sitt voksne liv 
hadde stor glede av medlemska-
pet  og tok del i de ulike tilbu-
dene her. Familien ønsket derfor 
en gave til Bergen Døvesenter i 
stedet for blomster ved hans bi-
settelse. Vi er veldig takknemlige 
for de gaver vi fikk ved Rolf Hall 
Mjaaseths bisettelse.

Det er egentlig ikke noe rart at 
døve flest har blitt medlem av en 
lokal døveforening, her i Bergen 
eller i resten av landet. Ikke minst 
fordi det var her man fant sitt 
naturlige "sted å være". Det var 
her man følte seg hjemme. Når 
ikke hørselen strakk til, fikk man 
mangfold igjen via tegnspråket. 

Og med døveforeningen som 
innfallsport åpnet døren seg for 
andre muligheter: Døves Ung-
domsklubb, Døves idrettsklubb, 
Døves bridgeklubb, Døves 
sjakklubb, Døves kvinneklubb, 
Døves motorklubb o.a. Man kan 
si det slik at å være medlem i en 
døveforening falt seg naturlig. 
Her kunne en føle en  person-
lig samfunnstilhørighet, i rette 
miljø. 

Når ett av våre medlemmer 
går bort og det i dødsannonsen 

Bildet er fra Seniorgruppens nyttårskos 
31.12.2004. Til venstre ser vi Rolf Mjaaseth 
og Anne Berg, samt Norvald Eikenes, Odd 
Birkeland, Thorbjørn Johan Sander og Ann-
laug Koppen.

Mange har lagt merke til noe spesielt i dødsannonsen til
Rolf Hall Mjaaseth. Der sto det: "I stedet for blomster ønskes heller en 

gave til Døveforeningen. Konto nr. 5238.68.10591."
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Personalia
85 ÅR
Aslaug Sørhaug, Fana, fyller 85 år den 10. august.

70 ÅR
Gerd Bjørnsen, Bergen, fyller 70 år den 26. august.

60 ÅR
Asgeir Straume, Godvik, fyller 60 år den 1. juli.

50 ÅR
Egil A. Marthinussen, Nesttun, fyller 50 år den 30. juli.

Tusen takk 
for for hilsen og gavekort på min 85 års dag.

Marta Bjørnsen

Tusen takk 
for gaven jeg fikk fra Bergen døveforening da jeg var 50 år. 
Jeg satte satte stor pris på at dere husket meg. 

Ragnar Moe

Tusen takk 
for oppmerksomheten på 50 års dagen min!

Hilsen Emil Leinebø

DØDSFALL
Rolf Hall Mjaaseth døde 2. juni, 85 år gammel etter lang 
tids sykdom. Han har de siste årene bodd på Konows senter, 
som ligger like ved døvesenteret. Han var til nå den som har 
vært lengst medlem i Bergen Døvesenter, siden 1940, altså 
i hele 67 år.

Lars Hana overtar som ny styreleder
etter Ragnar Moe i Konows senter

Ragnar Moe slutter som 
styreleder i styret for 
Konows senter 30. juni 
(se egen artikkel i bladet). 

Fra og med 1. juli 2007 
heter den nye styrelederen 
Lars Hana (bildet).

Skal din teksttelefon til reparasjon?
Si ifra til Hjelpemiddelsentralen at du er DØV! Blir det 
ikke notert at du er døv, så risikerer du at Hjelpemiddel-
lageret ringer og ringer og ringer til deg for å fortelle at de 
kan komme og levere varen. De vet ikke at du er DØV og 
at det er teksttelefonen de skal levere. Derfor: Si at du er 
DØV! Sjekk at de skriver det ned og!

TEGNSPRÅK PÅ STORSKJERM
på Brann Stadion?
I vinter kontaktet vi Brann Stadion for å høre om det er mu-
lig å gjøre noe mer ut av storskjermen av hensyn til døve/
hørselshemmede tilskuere på Stadion.

Det er mange døve/hørselshemmede som ser på kampene 
på Stadion. Selvsagt med stor glede. Med opplevelse av spen-
ning både før og under kampene. Og med samme humør som 
hørende etter kampene avhengig av resultatet.

Men det hadde vært kjekt å få litt mer ut av oppholdet på Sta-
dion. Det er nok ikke mulig å gi døve/hørselshemmede samme 
utbytte som hørende får via høyttalerne. Men noe kan man 
kanskje få til? For eksempel tegnspråktolk på storskjerm.

Svar fra Sportsklubben Brann 15.04.2007:
Vi klarer IKKE å få gjort noe med “døvetolk” i denne om-
gang, beklager!

Det vil bli rulletekst på storskjerm hva angår resultater fra 
de andre arenaer. Når det gjelder annen info fra speaker - så 
vil dette foregå i begrenset omfang, da mye av vår informasjon 
vil bli distribuert via TV og storskjermer (lesende info).

Håper dette var utfyllende i denne omgang - så får vi holde 
kontakten ift videre utvikling.

Jan Tore Guntveit

TILPASNINGSKURS FOR 
DØVE, OM DIABETES
Oslo Døveforening samarbeider med Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve, og vi tilbyr en ukes kurs for døve fra hele landet 
som har diabetes type 1, 2 og deres pårørende.

Tid: Mandag 20.august – fredag 24.august (ankomst søndag 
kveld 19.august)

Sted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Påmelding innen mandag 6.august til Oslo Døveforening, Nedre 
Vollgt. 5-7, 0158 Oslo, post@odf.no, fax 23 50 24 30.

NAV dekker kurset som tilpasningskurs, noe som betyr at delta-
gerne blir trukket fra reiseutgifter en egenandel tilsvarende den du 
betaler ved innleggelse på sykehus, dvs. kr 265 eller frikort.

Du har krav om sykemelding fra arbeid eller skole, og det kan 
du få hos din fastlege. Du får tilsendt et søknadsskjema, hvor du 
fyller ut som sendes til din lokale Nav Trygdekontor for dekning 
av reise, opphold, mat, kursmateriell etc.

Temaer:
•  Motivasjon og diabetes
•  Sunn kosthold
•  Forsikring
•  Særfradrag pga diabetes
•  Diabetes for livet
•  Diabetes ved lege og sykepleier
•  Gruppediskusjoner
•  Trim aktiviteter

Du vil få tilsendt mer detaljert informasjon om kurset som delta-
kerliste og program, etter at du har meldt deg på.



24 25

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007

Visste du at du kan få 
tak i et transportabelt 
brannvarslingsutstyr?
Jo, det kan du.
Reiser du ofte? Er du med på 
store arrangementer for døve? 
Døves kulturdager? Døvemester-
skap i ulike grener; fotball, bowling 
o.a.? Deltar du på ulike seminar 
for døve? Både her i Norge og i 
utlandet? 
Har du noen gang sovet trygt, vel 
vitende om at du ville blitt varslet i 
tilfelle brann?
Nei? - Det må du virkelig tenke 
på! Du kan komme til kontoret og 
hente søknadsskjemaet ”Søknad 
om hjelpemidler, ...” Der kan du 
fylle ut det du søker om. 
Du kan gjerne bruke den teksten 
vi foreslår (se til høyre). Det skal 
ikke gå lang tid (håper vi) før du 
får svar og du bør få positiv svar. 
Hjelpemiddelsentralen vil nok ikke 
finne på å avslå noe som er viktig 
for deg.
Sett i gang! Hvorfor vente?
Det utstyret det her vises til, har et 
slags ”armbåndsur”, men ikke ak-
kurat det. Det viser ingen urskive, 
men derimot vil de ulike symbolene 
på skiven fortelle deg hvorfor ”klok-
ken” vibrerer.
Se ellers: www.gnresound.no, og 
les mer om utstyret.

RA.

Jeg er døv og er ofte ute og reiser. Jeg deltar også på 
store arrangementer for døve, og overnatter som regel på 
hotell. 

Det er ikke nok sikkerhet/trygghet for oss døve på hoteller 
da de fleste ikke har brannvarslingsanlegg tilknyttet 
sengevibrator. Og de som har det, har noen få stykker. 
Men når vi er mange døve så holder det ikke. For å kunne 
føle trygghet og bli varslet ved en eventuell brann ol. er jeg 
avhengig av et transportabelt varslingsutstyr. 

Jeg vil her søke om varig utlån av et transportabel 
brannvarslingsanlegg type Lynx Mini Vib og Lynx 
Audiodetektor. 

Her skal teksten inn!

SØK!

KLOKKEVARSLERE
På et møte i Områdeutvalget (Hjel-
pemiddelsentralen) i april ble det 
stilt spørsmål fra representanten 
for Bergen Døvesenter om hvorfor 
det gis avslag på klokkevarslere til 
hørselshemmede: 

Det gis ofte avslag på Tactum 
fordi behovet kan avhjelpes med et 
rimeligere alternativ. Lynx innvilges 
alternativt fordi det vurderes slik at 
dette hjelpemidlet dekker brukers 
behov. Tactum koster ca. 8 000 kr 
mens Lynx koster 1 500 kr. 

Du kan fylle ut funksjonsbeskrivelse og begrunnelse for behovet (pkt. 3 i skje-
maet), og selvsagt ditt navn, fødselsnr. osv, og undertegne og sende til:
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, Postboks 121 Kokstad, 5863 Bergen.
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Utlån av en bærbar teksttelefon
Bergen Døvesenter har inngått en avtale med Hjelpemiddelsentralen 
i Hordaland om oppbevaring av en ekstra teksttelefon. 
Hjelpemiddelsentralen har en teksttelefon på lager som de kan låne ut i 
forbindelse med teksttelefon-reparasjon og Bergen Døvesenter har også 
en teksttelefon som lånes ut av samme grunn. 

1) Når du leverer din teksttelefon til reparasjon hos 
Hjelpemiddelsentralen (HMS) i Hordaland kan du få låne en 
bærbar teksttelefon hos dem.

2) Du kan eventuelt levere din defekte (feil/problem) teksttelefon 
til døvesenteret og forklare hva som er problemet. Vi tar imot 
og gir deg en bærbar teksttelefon på utlån. Vi gir beskjed til 
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland og de kommer og henter din 
teksttelefon hos oss.

3) Når din teksttelefon er reparert og returnert til oss, kontakter 
vi deg og ber deg komme og hente. Du må ta med den 
teksttelefonen du har lånt og bytte med den som er reparert.

Vi kan ikke komme ut til deg og hjelpe til med å koble sammen 
teksttelefonen, og sjekke om det fungerer. Det må du ordne selv, 
eller be noen om å hjelpe deg hvis du trenger hjelp.

Vi noterer hvem som har kommet med problem-teksttelefon og 
utlån av bærbar teksttelefon og vi kontakter Hjelpemiddelsentralen 
for reparasjon. Slike utstyr blir merket med gul lapp som forteller 
dem at de skal levere den tilbake til Bergen Døvesenter når de har 
reparert den. Vi kan ikke komme hjem til deg og hente eller bringe 
teksttelefonen.

Bergen Døvesenter
Kontoret

"Jobbklubb"
etter ferien
En noe treg start til tross, etter som-
meren er vi i gang for alvor. Da skal 
praktiske ting være på plass, noe som 
har tatt litt tid.

Først og fremst har vi nå egen maila-
dresse du kan sende mail til for å få 
kontakt og avtale møter, det er:

arvid@bgds.no for Arvid Hauge og 
ann-liss@bgds.no for Ann Liss.

Dernest planlegger vi å få i gang 
en jobbklubb. Vi satser på å treffes 
en gang i måneden ute på kafé, før-
ste møte blir mandag 20. august kl. 
18.00 på Mr. Bean i Kong Oscars 
gate. Her kan vi komme sammen og 
prate jobb, utveksle erfaringer, avtale 
et møte med en av oss likemenn, eller 
få hjelp der og da. 

Utenom kafétreffene satser vi mye 
på å være tilgjengelige via mail, slik at 
vi kan ha kontakt på den måten.

Vi håper mange kommer på tref-
fene!

God sommer – husk vi sjekker mai-
len om sommeren og!

Arvid og Ann-Liss.

Arvid Hauge.
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Seminar for ansatte ved Rådgivningskontor for 
hørselshemmede i Norge

(Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen) i Bergen Døvesenter
31. mai - 1. juni 2007

Første del av den første dagen var det også flere tegnspråkstudenter til stede samt noen fra 
Tolketjenesten, der tolking var tema for diskusjon. Mary-Ann Grønås og Norunn Kalvenes 
hadde ansvaret for gjennomføring av seminaret. Foto: Helge Herland.

Linedance,salsa,tango og sving fra kl. 
10 til kl 18 og fest på kvelden. Søndag 
gikk turen til fløyen og vi danset der 
og hadde det sosialt med mange men-
nesker. gikk nedover til torgalminning 
og hadde oppvisning i Linedance og 
sving.

Søndag ettermiddag og kveld ble 
det flere kurs-økter og danse-aften 
fra kl 20 til kl 04 neste dag. Mandag 
2. pinsedag tok vi farvel med noen 
dansetimer i hallen.

Vi fikk prate og hilse på Mrs. Kom 

Fløyen Rockefestival 25.-28. mai 2007

Vi sender et lite reportasje fra årets 
Fløyen Rockfestival som ble arrangert 
i Landåshallen i pinsen fra fredag til 
mandag. Blant ca 500 deltakere var 
døve fra Bergen representert med: 
Tove Haugstad; Kurt Oksnes,Bjørg 
Storesund og meg. Fra Sandnes kom 
Sigrun Andersen.

Deltakere kom fra hele landet,men 
fleste fra Stavanger-distriktet siden 
vi arrangerer festival annethvert år i 
begge byene.

Lørdag var det økter med kurs fra 

og Dans Norge Sissel Fasting fra Oslo. 
Hun var veldig behagelig som instruk-
tør i gå-dans og Bugg. 

Nå håper vi vi vil vokse litt og bli 
flere som interesser for dans og gjen-
nom dans møte mange nye utfordrin-
ger og hyggelige mennesker.

Kom og Dans arrangerer mange tu-
rer på kloden og neste høst blir turen 
til USA.

Vennlig hilsen Arne Nesse og 
danse-frelste som var med.

Døve passasjerer 
ikke alltid informert
Etter henvendelse fra vårt medlem, 
tok vi kontakt med Kystbussen. Det 
dreide seg om varsling til passasjerne 
over høyttaler om når fergen kom (evt. 
endret tid), om bytte av buss underveis 
osv. Slike ting går den døve hus forbi. 
Svar kom 11. juni 2007:

Takker for e-post som dessverre har 
blitt liggende ubesvart på grunn av andre 
presserende gjøremål.

Har dessverre ikke et konkret, godt 
svar rede nå, men kan love at vi skal se 
nærmere på problemstillingen til høsten. 
Vi har i bestilling et nytt billettsystem, 
og det er mulig at en del GPRS-koor-
dinater kan styre visning av tekst på 
skjermene. Videre vil vi vurdere å ha 
en liten løpeseddel eller annen informa-
sjon til utdeling.

Inntil videre er nok den beste løsnin-
gen at kunden, via en lapp eller lignende, 
ber sjåføren informere den hørselshem-
mede spesielt ved behov.

Med vennlig hilsen Per Vold, Tide 
Reiser AS.
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«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom juli). 

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Bergen Døvesenters gavekonto:
5238.68.10591

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. 

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

To
lk!

Sommer-treff
Hver fredag i sommer kan vi møtes på Zakariasbryggen!
Fra 29. juni til 3. august 2007 (dvs. hver fredag) kan vi møtes på 
Zakariasbryggen til sosialt samvær fra kl 20.00 og utover!
Minst en av oss fra kulturstyret skal være der, så du kommer 
ikke forgjeves!
Men vi tror det kommer mange, og det skal bli koselig å treffe 
dere alle sammen!

Torsdag 5. juli og torsdag 2. august, begge gangene kl 18.00 blir 
det andakt i Bergen døvekirke, med etterfølgende sosial samvær. 
Velkommen!

Juni:
29. fr: Sommertreff på Zakken kl. 10

Juli:
05. to:  Andakt i døvekirken kl 18, deretter 

sosialt samvær.
06. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
13. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
20. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
27. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.

August:
02. to:  Andakt i døvekirken kl 18, deretter 

sosialt samvær.
03. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20. 
06. ma: Første kontordag i døvesenteret 

etter ferien
09. to:  Åpen diskusjon i storsalen: Hvilke 

spørsmål skal vi sende til de 
politiske partiene før politisk 
debatt i døvesenteret 23. august

19. sø  kl 11 gudstjeneste med ”tegn til 
tale” v/ Lars Hana

16. to:  Senterstyret har møte på 
styrerommet kl. 16.

20. ma: “Jobbklubb for døve”. Vi treffes 
på Mr. Bean i Kong Oscars gate 
kl. 18.00.

20. ma: Døvblittgruppen har styremøte 
på styrerommet kl. 18.00.

20. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
i storsalen (første kurskveld) kl. 
18.00-21.00

21. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
23. to: Politisk debatt i døvesenteret kl. 

19.00-21.00. 
24. fr:  Døvblittgruppen har sosialt 

samvær i storsalen kl. 18.30.
25. lø:  Kulturstyret inviterer til kinokveld, 

sosialt møte på Dickens før kino, 
kl 17. Bestill billetter gjennom 
kulturstyret.

28. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne 
i storsalen (første kurskveld) kl. 
18.00-21.00

31. fr - 02. sø: Døvestevne på Lyngmo på 
Hafslo, 15 km nord for Sogndal.

September:
01. lø:  Døvetreff har lørdagskafe i 

storsalen kl. ?
04.-06. Seniorgruppen på tur til 

Stavanger.
06. to:  Foredrag kl 19: “TV over IP - hvilke 

muligheter gir det?” v/Svein Kåre 
Grønås.

07. fr - 09. sø: Idrettsleker for 
hørselshemmede elever 5.-10. 
årstrinn i Trondheim.

09. sø  kl 11 gudstjeneste på tegnspråk v/ 
Lars Hana

13. to: Senterstyret har møte på 
styrerommet kl. 16.

DØVESENTERET er stengt 
mellom 29. juni og 5. august.


