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Rør i dårlig forfatning
Firmaet Vitek AS har undersøkt kloakkrør, med 
utgangspunkt fra WC i kjelleren. Undersøkelsen 
avdekket flere skader, også sprukket rør (som fo-
tografiet viser). 

Det er kalkulert ca kr 125.000 til rehabilitering 
av rør, kanskje mer.

Døv bergenser, Asbjørn Bakka, har utstilling
på Fana Folkehøgskule 18. aug - 27. sept. 2007

Det er første gang Asbjørn Bakka har utstilling utenfor An-
debu! Og hvor passer det bedre enn å holde det på Asbjørn 
Bakkas hjemsted like utenfor Bergen?!

Virksomhetsleder Tone Høylandskjær fra Konows sen-
ter holdt tale og overrakte blomster til Asbjørn Bakka. 
Hun skrøt av Andebu og måten de fikk beboerne til å bli 
kreative. “Å skape er å sette spor”, sa hun blant annet, 
og Asbjørn Bakka har satt spor etter seg. Tone viste også 
en gave som Konows senteret fikk fra Stiftelsen Signo i 
2005 i forbindelse med bofellesskapes 10 års jubileum og 
aldershjemmets 40 års jubileum. Gaven var et silkemaleri 
laget av nettopp Asbjørn Bakka!

Han ble født i Bergen i 1956, men bodde på Andebu siden 
1966. Utstillingen ble åpnet lørdag 18. august 2007 kl. 
11.00. Mange fant veien til folkehøgskulen. Vi var vitne 
til mange gode og kreative silkemalerier. Folk sto i kø for 
å skaffe seg en av Bakkas mange mesterverk! Stiftelsen 
Signos avdeling på Andebu har gjennom kurs og hobby-
aktiviteter gjort hverdagen meningsfylt for mange. Noen 
av dem er blitt gode kunstnere, og her er det bergenseren 
Asbjørn Bakka som nå “går ut i verden” med resultatene 
sine! Foto: RA.
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Bergen Døvesenter innkaller til 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Torsdag 13. september 2007 kl. 18.00 (merk tiden!) 

Ekstraordinært årsmøte 19. desember 2006 godkjente at Bergen Døvesenter skulle 
gå i gang med arbeidet for å realisere barnehagedrift i løpet av høsten 2007, med en 
antydet kostnad på mellom 2 og 3 millioner kroner. 

Nå har forundersøkelsen konkludert med at kostnadene vil komme på mer enn 5,5 
millioner kroner. 

Styret ønsker derfor å diskutere med medlemmene hva døvesenteret bør gjøre. 

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen! 

(Dette møtet var kunngjort både på www.bgds.no og på tekst-tv fra 20.08.2007)

Ekstraordinært styremøte tirsdag 14. aug. 2007
Tilstede: Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, Sigrun Ekerhovd, 
Egil Johansen, Gunn Kristin Selstad og Rune Anda. Forfall: 
Klement Våge og Martin Skinnes. I tillegg var Andreas Rieber 
Borgnes fra Bergen kommune til stede, som stilte opp på kort 
varsel (samme dag). Det var ikke mulig å få tak i tolk.

Styreleder Klement Våge hadde sendt tekstmelding (SMS) til 
daglig leder like før møtet med forslag om at igangsetting av 
arbeidene kunne vente til etter neste styremøte.

Barnehageprosjekt 
Møtet ble innkalt på kort varsel, etter avtale med nestleder 
Kjetil Høgestøl og daglig leder Rune Anda. Bakgrunnen 
var at kostnadene i forbindelse med barnehageprosjektet 
kom til å bli mye høyere enn tidligere antatt. Prosjektleder 
Leiv Høgestøl har hatt befaring med fagfolk og han har inn-
hentet prisoverslag på ulike arbeider. Man har også funnet 
skader og mangler under kontrollarbeid som nødvendiggjør 
reparasjon/rehabilitering. Og dette er ting som døvesenteret 
før eller siden er nødt til å gjøre noe med, uavhengig av 
barnehagedrift. Det foreløpige kostnadsoverslag lyder på 
5.612.447.

Styret studerte budsjettet som prosjektlederen hadde utar-
beidet, og Kjetil svarte på spørsmål. Det er ikke mulig for 
styret på det nåværende tidspunkt å kontrollere riktigheten 
av de oppsatte beløpene, men man håper at det er mulig å 
få ned prisene.

Kjetil Høgestøl hadde på forhånd utarbeidet lønnsomhetsa-
nalysen som styret fikk tilsendt 6. august. Dette ble også 
vist på lerretet og Kjetil forklarte.

Man diskuterte hvordan barnehageprosjektet kan finan-
sieres uten at døvesenteret skal oppleve økonomiske 
vanskeligheter. 

Andreas R. Borgnes sa, som han sa tidligere, at døvesenteret 
kan ta inn leie-inntekter fra Nubben Barnehage, på ca kr 
300.000 pr. år, men som kan økes med årene. *

Han sa også at lån som Bergen Døvesenter tar opp for å få 
omgjort lokaler og omgivelsene til barnehagedrift, vil bli 
hjulpet av den avtalen som kommunen har med barneha-
gene. Bergen kommune kan bidra med inntil kr 270.000 
i renter og avdrag så lenge barnehagen er i drift – fram til 
lånet er nedbetalt. *

* Disse punktene er til orientering, med forbehold om hva 
som skjer framover.

Man diskuterte også om man skal stoppe framdriften og 
ikke gjøre noe mer med barnehageprosjektet. Styret er av 
den mening at dette ville få uheldige konsekvenser, idet 
de nødvendige reparasjons- / rehabiliteringsarbeider nes-
ten helt og holdent vil bli belastet døvesenteret, uten de 
fordelene som økonomisk støtte fra Bergen kommune gir, 
nettopp på grunn av barnehagesatsingen.

Konklusjon:

1) Styret er positiv til å videreføre prosjektet, men 
ønsker ikke at vedtak om oppstart av arbeidene blir 
bestemt av styret alene, spesielt ettersom beløpet 
er blitt mye høyere enn det som ble oppgitt under 
ekstraordinært årsmøte 19. desember 2006. Styret 
ønsker derfor å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 
torsdag 13. september kl. 18.00. 

2) Arbeidet med terrassen kan komme i gang når 
som helst, uavhengig av barnehageprosjektet.

3) Prosjektlederen fortsetter forberedelsene, men 
skal ikke binde seg med noen før etter ekstraordi-
nært årsmøte.
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Følgende politikere deltok: 
Arbeiderpartiet: Anders Kambo Tangerås (bystyrekandidat) 
Fremskrittspartiet : Liv Røssland (1. kandidat)
Rød Valgallianse: Marte Mjøs Persen (3. kandidat) 
Høyre: Ragnhild Stolt-Nielsen (6. kandidat) 
Sosialistisk Venstreparti: Tina Åsgård (3. kandidat)
Venstre: Grete Kvilvang (4. kandidat)
Kristelig Folkeparti: Norunn Hågan Walvick (4. kandidat) 

Tegnspråktolker: Gudrun Boge Karlsen, Ingeborg Skaten og 
Gro Hege Saltnes Urdal

Tekst og foto: Rune Anda

SV var også god, klar og tydelig. Tina Åsgård fortalte ellers 
at hun de siste årene fulgt godt med i døvesenterets med-
lemsblad Budstikken, og viste tydelig at hun kjente til hva 
som skjer i døvemiljøet, også at døvesenteret nylig feiret 
125 års jubileum. Hun mente at Rådgivningskontoret ble 
opprettet, takket være døvesenterets iherdige innsats. Hun 
har også lest om aprilspøken om “Tegnspråk-kafé”. Hun vil 
gå inn for “døvekafé” i sentrum + dagsenter i tilknytning 
til Konows senter.

Ellers sa hun at SV har forsøkt å få øket støtten både til 
drift og vedlikehold av døvesenteret uten å få gjennomslag. 
Men dette har de lagt inn penger til i deres alternative by-
budsjetter. Hun var ikke klar over at støtten mht spørsmål 

Det var gledelig å oppleve at de representanter fra politiske partiene som deltok i debatten, 
hadde satt seg grundig inn i spørsmålene vi sendte dem en uke i forveien (se spørsmålene 
på side 8 og 9). Kommentarene og de positive svarene får oss til å føle at problemstillingene 
snart blir løst. Vi får håpe at det skjer, og at det ikke bare havner i “valgløfter-skuffen”. Nei, vi 
har tro på dem, idet ALLE var samstemte!

Politisk debatt i døvesenteret
torsdag 23. august 2007 kl. 19.00-21.00 

KrF og spesielt FrP gjorde det godt i kveld. Høyres repre-
sentant steppet inn samme dag da den egentlige represen-
tanten likevel ikke kunne komme.

Liv Røssland, som er Fremskrittspartiets leder og fremste 
representant i Bergen, sa klart ifra at “det som jeg sier her, 
det står jeg for!” (Kanskje hun - og andre i debatten for den 
saks skyld - havner i Stortinget snart? Slik som Halvard 
Bakke, Erna Solberg, Anne-Grethe Strøm-Erichsen og 
andre som også var innom debatten i døvesenteret? :-) )

Liv Røssland (FrP) sa på spørsmål 1 at det er en selvfølge 
at Døves Menighet skulle ha fått støtte på lik linje med de 
andre menighetene i Bergen. Det som er skjedd, er i strid 
med bystyrets intensjoner. Uheldig at bevilgningen her falt 
ut. På spørsmål 2 sa hun at hun leste hva som finnes av 
dagsenter for døve og døvblinde i Trondheim og Oslo, at 
det gikk opp for henne at vi måtte få det på plass i Bergen 
også. “Det bør være lett å få det til”, sa hun. Hun sa ellers 
innledningsvis at hun ikke hadde problemer med å forstå 
behovet og nødvendigheten at pleiere som jobber med eldre 
døve på alders- og sykehjem måtte beherske tegnspråk, 
og at de ikke kan jobbe og prate med de eldre samtidig. 
Hendene måtte frigjøres for i det hele tatt å kunne kom-
munisere med døve pasienter. På spørsmål 3 nevnte hun at 
døvesenteret var med på høring om psykisk utviklingshem-
mede og bolig (kjekt at hun husket det!) Dagsenter: FRP: 

“Hvis byrådet avslår søknadenang. dagsenter jfr spørsmål 
2, send det til oss.”

H mente at det var feil at Døves Menighet ikke fikk støt-
ten; her må svaret bli JA! 

Ellers visste H ikke særlig mye om spørsmål 2 (“opp-
læringspakke” ble nevnt) og 3. “Må få tid til å studere 
sakene”.

KrF: Hun var klar over at Døves Menighet, Bergen 
er organisert i Døveprostiet som er et prosti under Oslo 
bispedømme. Men hun mente at lederne i fellesrådet ikke 
var klar over problemet. “Jeg vet at systemet er komplisert, 
jeg har kontaktet lederen i fellesrådet i dag. Jo, her må det 
finnes en praktisk løsning, det var vi enige om”, sa hun. 
Ellers i debatten sa KrF at frivillighetsarbeid var blant de-
res viktigste sak i 2006. Før hun kom til døvesenteret, sa 
hun at hun ikke kjente mye til døve. Derfor kontaktet hun 
Ingar Sørhaug (far til Åge og Anlaug, og tidligere bystyre-
medlem) for å bli matet med informasjon. Og det var mye 
informasjon hun fikk, sa hun.
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RV-representanten er også klar i hva hun mener om ulike 
ting. Hun kjente godt til Universell Utforming. Hun hadde 
også lest om fødsel (døve foreldre) på Ål, uten at tolk var 
mulig å få tak i. Rystende. “Jeg har selv født barn og forstår 
problemet som manglende kommunikasjon gjør med en”, 
sa hun. Når det gjelder døve med utviklingshemming, så 
mente hun at det må intensiveres bolig for døve med ut-
viklingshemming, og at det ikke skal “plasseres blant de 
200 som behøver lignende plass”! 4-6 boliger med akutt 
behov må ordnes nå snart! Det må vi ta opp i komite for 
miljø og utbygging. 

RV ønsker også å styrke hjemmehjelpen med hjelpere 
som behersker tegnspråk. “Vi vil ta det opp så fort som 
mulig”, sa hun. Hun husket ellers at det er fire år siden 
(forrige kommunevalg-debatt i døvesenteret) alle parti-
ene var samlet om opprettelse av Rådgivningskontor for 
hørselshemmede.

AP-representanten sa at han satt igjen med inntrykk et-
ter at de andre partiene har svart, at de spørsmålene som 
døvesenteret sendte til politikerne egentlig resulterte i at 
alle de tilstedeværende partiene var enige, at vi mener å 
si JA til alle de 3 spørsmålene! Han mente ellers at det i 
spørsmål 1 var gjort behandlingsfeil et sted.

1 var falt ut, men sa at “vi må få det på plass”. Mht døve 
med utviklingshemming mente hun at den som tilbyr hjelp 
må være i stand til å kommunisere med dem. Det samme 
gjelder hjemmehjelp. 

V støtter alle de tre spørsmålene som vi sendte ut for å få 
svar på fra politikerne. Hun unnskyldte at hun ikke tok opp 
spørsmål 2 med avdeling for helse og sosiale tjenester.

Styreleder Klement Våge ledet debatten. Først presenterte 
partirepresentantene seg, og så ble det 4 minutters presenta-
sjon av partiprogram fra hver av dem (maks halv time til-
sammen), og deretter 4 minutter hver på å svare på spørsmål 
som døvesenteret sendte dem en uke i forveien. Til slutt var 
det spørsmål fra salen. Klement opplyste at Senterpartiet 
hadde sendt e-post og beklaget sterkt at de ikke klarte å få 
en representant til debattkvelden i døvesenteret.

Den siste halvtimen gikk med til å svare på spørsmål fra 
salen. Daglig leder Rune Anda var blant dem som hadde 
spørsmål, da i forbindelse med tolketjenesten. Han er 
bekymret for tolkesituasjonen. I 2004 jublet vi over at vi 
fikk tolkelinje ved Høgskolen i Bergen, og så fram til flere 
tolker i arbeid i Hordaland. Men av de 12 som fullførte 
tolkeutdannelsen var det bare plass til 4 nye tolker hos 
Tolketjenesten. Mange av de andre studentene er flyttet 
vekk fra fylket. Rune sa at det fortsatt er problemer med 
å få dekket tolkebehovet i fylket, og ikke minst på etter-
middags- og kveldstid. Mange døve har gitt opp å bestille 
tolk. Noe må gjøres. Snart er det 24 nye studenter som 
skal avslutte tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen. 
Vi trenger dem, men får de jobb? Han spurte politikerne: 
“Vil dere hjelpe oss?”

Her var det full støtte om å hjelpe til. Det ble spørsmål 
fra et par av politikerne om hvordan tolketjenesten er 
organisert. Debattleder Klement svarte at det er staten 
som har ansvaret, men han sa at vi trenger hjelp. Bergen 
Døvesenter “skriker”, men vi er for liten. Vi ønsker at også 
dere, politikere “skriker”. Slik referenten oppfatter SV sa 
hun at “selv om det er staten som har ansvaret, er det vår 
oppgave å bistå at noe blir gjort”. 
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1) KOMMUNALE MIDLER FOR Å STYRKE  FRIVILLIG ARBEID

Bergen kommune har bevilget penger til stillinger for å styrke det frivillig arbeid i menighetene. Disse pengene er bevilget 
til Bergen kirkelige fellesråd, og vi tror at en fra kommunens side ikke har vært oppmerksom på at en av Den norske kirkes 
menigheter i Bergen ikke er organisert under dette fellesrådet. Døves menighet er organisert under Døvekirkenes fellesråd, 
tilhørende Oslo bispedømme. Under behandlingen i bystyret ble det også gitt midler til frikirkemenigheter i Bergen. Det ser 
derfor ut til at bystyrets intensjon er at alle menigheter skal nås med slike midler. Likevel har Døve menighet falt utenfor.

Spørsmål til politikerne:
Vil dere sørge for at også Døves Menighet får tildelt midler til styrking av det frivillige arbeidet 
slik at døve kan få det samme tilbud som hørende har fått?

I døvemiljøet i Bergen arbeides det med et samarbeid rundt frivillige innsats. Det skjer i et samarbeid mellom Bergen 
Døvesenter, Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Konows senter (sykehjem for døve) og Døves menighet, Bergen. 
Bergen døvekirke, døvesenteret og Konows senter ligger i samme området på Kalfaret, noe som gir godt grunnlag for 
samarbeid. 

Det er ønskelig med frivillige arbeidere på flere områder: Menigheten driver besøkstjeneste, Konows senter har behov for 
hjelp til å ledsage beboere til arrangementer i døvesenteret og kirken foruten til egne arrangementer (hyggetreff). I tillegg 
kommer at eldre døve ikke kan dra nytte av de tilbud som i dag finnes i kommunen, som for eksempel dagsenter, og vi 
ønsker noe som i hvert fall kan kompensere noe for dette, og som kan utvikles slik at også døve får et dagsentertilbud tilbud 
på egne premisser. Det finnes også uforholdsmessig mange uføretrygdede unge døve, og det er behov for et organisert 
treffpunkt - tilbud for denne gruppen.

Skal vi kunne virkeliggjøre noe av dette, trenger vi en person som kan koordinere og tilrettelegge. Midler til en slik stilling 
har vi dessverre ikke i dag, verken i menighet eller hos samarbeidspartnerne våre.

2) DAGSENTER/DAGTILBUD OG HJEMMETJENESTER FOR DØVE OG DØVBLINDE I BERGEN

Døve og døvblinde trenger tjenester som er tilrettelagt ut fra sine språklige og kommunikasjonsmessige behov.

Bergen kommune har i dag ikke dagsenter/dagtilbud eller hjemmetjenester/hjemmesykepleietjeneste som er  tilrettelagt for 
døve og døvblinde eldre og uføre. Der er heller ikke dagsenter knyttet til sykehjemmet ved Konows senter. (Tilbudet ved 
Asvo Bergen er produksjonsrettet).

Døvesenteret mottar årlig tilskudd fra kommunen både til drift og aktiviteter. Men det gir ikke rom for å tilsette noen som 
kan aktivisere eldre og uføre døve og likeså til døvblinde på dagtid. Disse gruppene har sosialt samvær i døvesenteret 
annenhver uke. Fra og med våren 2008 er det planer om barnehagedrift i døvesenteret, og da vil lokalene stort sett bli 
opptatt til det formålet på dagtid.

Både Bergen Døvesenter og Kontaktklubben for Døvblinde i Vest har henvendt seg til Byrådsavdelingen for helse og 
omsorg angående behov for dagtilbud/dagsenter for eldre og uføre døve og døvblinde. 

Kontaktklubben for Døvblinde har fått svar i brev datert 21.06.2007. Byrådsavdelingen vil se på saken over sommeren, i 
forbindelse med gjennomgang av dagsentervirksomheten ved sykehjemmene i Bergen. Døvesenteret har fått tilbakemelding 
fra Trude Drevland datert 10.05.2007 om at Byrådsavdelingen skal undersøke behovet.

En ansatt i Hjemmesykepleien i Kalfaretgruppen har gått på et tegnspråkkurs. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp fra 
øvrige grupper blir utført av personer som ikke har opplæring i tegnspråk eller kommunikasjon med døvblinde. Bergen 
er en av de tre byene i Norge som har spesielt stor konsentrasjon av døve og døvblinde. De to andre byene har til 
sammenligning:

OSLO KOMMUNE:
Eldresenter; miljø-, service- og aktivitetssenter for døve og døvblinde opprettet i 2005 i tilknytning til St.Hanshaugen 
sykehjem. 
Ikke vedtaksbasert, åpent for alle hjemmeboende døve og døvblinde. Mandag og tirsdag er det eget tilbud for disse 
gruppene, men det generelle tilbudet åpent onsdag til fredag, og døve og døvblinde kan bruke tilbudet da. Kan kjøpe 
middag, kaffe, benytte datarom, gå til frisør og fotpleie.
Leder for tiltaket er ansatt ved Rådgivningskontoret i Oslo (kommune)

SPØRSMÅL SOM POLITIKERNE FIKK TILSENDT EN UKE FØR DEBATTEN
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Andre tilbud til døve og døvblinde i Oslo: St.Hanshjemmet omsorgssenter (kommunalt sykehjem) har egen avdeling med 
10 plasser for døve med vedtaksbasert dagsenter for døve og døvblinde to dager i uka.
I tillegg kommer at Døvekirken har åpent hus og døveforeningen har pensjonisttreff.

Hjemmehjelp: 3 tegnspråkkyndige hjemmehjelpere knyttet til Rådgivningskontoret for hørselshemmede kan velges av og 
gir tjenester til døve og døvblinde.

TRONDHEIM KOMMUNE:
Dag og aktivitetstilbud for døve og døvblinde opprettet i 2005. Åpent 3 dager i uken. Både faste og åpne plasser. 
Målsettinger: Forebygge isolasjon og gi meningsfullt innhold i hverdagen for alders- og uføre pensjonerte døve og 
døvlinde. Innhold: aktiviteter, fysisk trening og sosilae stimuli. 
Bemanning: 1 100% stilling for faglig leder + 1 1⁄2 stilling for aktivitør/omsorgsarbeider.
Sykehjemsavdelinger for døve og døvblinde ved Havstein sykehjem (kommunalt). Nylig etablert. Dagavdelinger?

Hjemmetjenester for døve og døvblinde, 1⁄2 bydekkende  stilling for hjelpepleier/omsorgsarbeider som behersker 
tegnspråk og taktilt tegnspråk. Stillingen er fra 2007 knyttet til Havstein sykehjem.

I tillegg kommer aktiviteter i døvekirken og eldretreff i Døveforeningen.

Spørsmål til politikerne:
Er ditt parti inneforstått med situasjonen for døve og døvblinde i Bergen med hensyn til 
udekkede behov for dagsenter/dagtiltilbud og hjemmetjenester, og hva vil ditt parti gjøre for å 
påvirke til at behovene blir dekket?

3) TILBUD TIL DØVE MED UTVIKLINGSHEMNING

På Bergen kommunes ”høring om boligbygging, tjenester og tiltak for mennesker med utviklingshemning” i mars 2006 
orienterte Bergen Døvesenter om at der finnes døve barn og ungdommer med utviklingshemning med behov for bolig, 
tjenester og tiltak fremover. Noen av disse har behov umiddelbart, mens andre vil få behov i løpet av de nærmeste årene. 

Døve med utviklingshemning er en liten gruppe med ulike tilleggsdiagnoser og ulike behov, og all trenger tilbud i et 
tegnspråklig miljø.

Boliger:
Stiftelsen Signo etablerte i 1995 et bofellesskap for 6 døve utviklingshemmede ved Konows Senter etter avtale med Bergen 
kommune. 
Det er nå behov for et nytt bofellesskap med leiligheter til 4-6 unge døve utviklingshemmede som et byomfattende tiltak.
Bergen kommune er tidligere orientert om behovene, og pårørende vil i nærmeste fremtid henvende seg som gruppe til 
Bergen kommune for å få hjelp. 

Dagsenter:
Bergen kommune tok i desember 2006 kontakt med Stiftelsen Signo og ASVO Bergen om etablering av et nytt dagsenter 
for døve utviklingshemmede. Dette er et meget positivt initiativ i samsvar med brukernes behov, og der er sendt et tilbud til 
Bergen kommune om dagsentertilbud til 15 brukere. 

Det har i alle år vært en tverrpolitisk forståelse for døves kommunikasjonsutfordringer generelt og for døve 
utviklingshemmedes situasjon spesielt. 
Døve utviklingshemmende er en liten gruppe. Tilbud til denne gruppen er av den grunn kostnadskrevende og passer 
dårlig inn i den kommunale ”pris pr. plass”-ordningen.  

Vi ber derfor innstendig om politisk støtte og oppfølging til etablering av bofellesskap 
og dagsenter i tegnspråklige miljøer – enten i regi av Bergen kommune eller etter avtale 
med Stiftelsen Signo – selv om tilbudene ikke kan tilfredsstille kommunens krav til 
kostnadseffektivitet. 

SPØRSMÅL SOM POLITIKERNE FIKK TILSENDT EN UKE FØR DEBATTEN
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Gunnar Hansen hadde også spørsmål. Han sa at det er 8 
bydeler i Bergen kommune, og de har kulturhus og mange 
tilbud til sine innbyggere. Han bor i Åsane og har studert 
tilbudene. Han kunne ikke finne noe som passet for ham 
som døv. Han mente derfor at Bergen Døvesenter, eller 
døvemiljøet, med fordel kunne være “bydel” også, der 
kulturtilbud til døve går på tvers av bydelene.

Før debatten var det omvisning i døvesenteret, ledet 
av daglig leder med Gudrun Boge Karlsen som tolk. 
To av politikerne hadde vært i døvesenteret tidligere, 
i forbindelse med politisk debatt, og to andre var i 
døvesenteret i forbindelse med fest (som alle vet, 
leier døvesenteret lokaler til bryllup, bursdager 
osv.)
Politikerne fikk en kort orientering om at vi er inne i 
en prosess med å omgjøre kjellerlokalene til barne-
hage, årsaken til det, og at vi skal ha ekstraordinært 
årsmøte 13 september da kostnadene kom til å bli 
mye høyere enn tidligere antatt. Alle fikk utdelt 
hver sin konvolutt med diverse innhold; Informa-
sjon om døvesenteret, om “Konsul Peter Jebsens 
sommerbolig - ‘Nubben’”, hefte fra døvesenterets 
125 års jubileum, Veiledningshefte tilgjengelighet 
for hørselshemmede i Hordaland, Budstikken (års-
meldingsnummer) samt NDFs hefte “Begrunnelser 
for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk”. 

Ove Kjeilen og Mona Machin var også blant tilhørerne som hadde 
noe å fortelle politikerne.

Fredag 24. august (dagen etter debatten) fikk vi e-post fra 
Liv Røssland, FrP og Marte M. Persen, RV:

Hei og tusen takk for i går ! 
Det var et veldig godt debattmøte, ikke 
minst fordi det var så profesjonelt lagt 
opp og grundig forberedt av dere. 
I morges leverte jeg spørsmålene vi 
fikk i går til Kommunal direktør Finn 
Strand og Byråd Trude Drevland, da 
det er viktig at disse problemstillingen blir grepet fatt i nå 
og ikke ligger “på vent” til nytt Bystyre konstituerer seg 
29. oktober. 
Har også sendt en henvendelse vedr. spørsmål 1 til Byråd 
Henning Warloe, som er ansvarlig for midler til frikirke-
menigheter. 
Ha en flott helg ! 
Vennlig hilsen 
Liv Røssland 

Hei og god morgen!
Takk for i går. Debatten hos dere var 
veldig bra, det er fint å være med 
i debatter som er så konstruktive.
I forhold til referatet som er lagt 
ut, vil vi reise saken om akutt bo-
ligbehov for døve utviklingshemmede unge. Jeg har 
snakket med Torstein Dahle som er vår representant i 
Komite for helse- og sosial, og han vil reise spørsmålet 
den komiteen, onsdag 29 august. Vi regner med at byråd
Trude Drevland da kan gi et utfyllende svar i og med at 
Liv Røssland har oversendt problemstillingene til byråden.
Ha en god dag, og en god helg!

Mvh Marte M. Persen, RV

Ove Kjeilen, far til en døv sønn med tilleggshandikap, 
leverte kopi av brev som han og hans kone, samt tre 
andre foreldre nylig har sendt til Bergen kommune v/
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. I 
brevet forteller de at de i mange år, første gang for ti år 
siden, hadde sagt ifra til kommunen om behovet for tilret-
telagte boliger for deres barn, som nå er i alderen 19-25 
år. Det viktigste er at de får bo sammen i et tegnspråklig 
miljø. I et hørende miljø ville disse unge døve med til-
leggshandikap være totalt isolert fra å kunne kommunisere 
med andre. Det holder ikke å tilby disse ungdommene et 
personale som ”kan noen tegn”. 

I brevet forklarer de også at behov for hjelp i dagliglivet 
varierer. Foreldrene har inntrykk av at Bergen kommune 
mener at deres unge skal kunne bo i bofelleskap med høren-
de som ikke har tegnspråk som sin kommunikasjonsform 
og som ikke har ansatte som behersker tegnspråk. ”Dette 
er umenneskelig”, skriver foreldrene. De ber nå Bergen 
kommune gi dem som gruppe en direkte tilbakemelding 
på mange år med henvendelser. De ønsker ikke en tilbake-
melding der det fremkommer at det ikke finnes denne type 
problematikk slik det ble gjort etter siste henvendelse. 

Foreldrene har nå bedt Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede og døvblinde om hjelp til å få i stand et møte 
med Bergen kommune, slik at de kan få lagt frem sine 
problemstillinger og få vite hva kommunen vil tilby denne 
gruppen ungdom.
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Vil du være med på
turen til Danmark?
fra torsdag 29. til mandag 3. desember 2007

Bergen Døvesenter skal ha seminar
og tenker at de som ikke blir med på seminaret også 

vil være med på reisen, slik som i 2002 og 2003.

Påmeldingsskjema for turister:

Navn:...............................................................................

Adresse: ..........................................................................

Postnr.: ............ Poststed: ................................................

Mobil nr: ........................   E-post:..................................

Dele rom med: ................................................................

Reiserute:
 Fra Bergen torsdag 29. nov.  15.00
 Til Hanstholm fredag 30. nov. 10.00
 Fra Hanstholm søndag 2. des. 14.00
 Til Bergen mandag 3. des. 07.30

Total pr. person: Kr 1.706
(med forbehold om prisjusteringer)

Prisen inkluderer:

Båtreise tur/retur 2-sengs innvendig lugar
1 frokostbuffet
1 velkomstdrink
1 middagsbuffet
Brobesøk etter avtale                        Kr 890

Buss til og fra Ålborg
Miljøavgift                                        Kr 126

2 netter i dobbeltrom på Quality Hotel Aalborg
- inkludert frokost                             Kr 690

Send påmeldingen til Bergen Døvesenter så snart 
som mulig!

Pengene, kr 1.706 pr. person, overføres til Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, konto 
nummer 5235.05.01053 innen 15. oktober 2007. 
Grunnen til en tidlig betalingsdato er at FjordLine 
skal ha pengene straks etter. 

Til Oslo 2.-4. november 2007:

Demonstrasjon og Teater!
Lørdag 3. november skal Norges Døveforbund 
ha demonstrasjon i Oslos gater med støtte for 
"Tegnspråk som offisielt språk". Det blir program 
og aktiviteter på Youngstorget og i Oslo Døve-
forenings lokaler og stor-telt den lørdagen!

Samme dag blir det teaterforestilling "Odysséen" som er 
et samarbeid mellom Teater Manu (Norge), Tyst Teater 
(Sverige) og Cirkus Cirkör (Sverige). Vi har fått tak i 40 
billetter som kan hentes i døvesenteret av de som samtidig 
bestiller bussreise! Teaterbilletten koster kr 230.
Vi har bestilt en skikkelig turbuss ("topp moderne turbuss 
med DVD / WC og Air Condisjon og meget god sittekom-
fort" sier Tide Reiser) til ca 40 passasjerer. Alle som melder 
seg på turen, får reise GRATIS, med økonomisk støtte fra 
Teater Manu. 
Avreise fra Bergen fredag 2. november kl. 14.00
Retur fra Oslo søndag 4. november kl. 14.00

Teater Manu har reservert rom på Radisson SAS, Nydalen 
og P-Hotels AS, Grensen.

Påmelding:

Navn:..................................................................................

Adresse:..............................................................................

Postnr/-sted: .......................................................................

Jeg bestiller følgende:
o Teaterbillett lørdag 3. november 2007, en person 230
o Teaterbillett lørdag 3. november 2007, to personer 460
     
o Busstur Bergen-Oslo-Bergen GRATIS

o Enkeltrom Radisson SAS, Nydalen 
     1.095 x 2 netter 2.190

o Dobbeltrom Radisson SAS, Nydalen 
     1.095 x 2 netter 2.190
     (Dele rom med: .............................................)
     (Pris pr person på dobbeltrom er kr 547,50 pr natt) 

o  Dobbeltrom på P-Hotels AS, 
     Grensen 19.   Kr 745 x 2 netter 1.490
     (Dele rom med: .............................................)
     (Pris pr person på dobbeltrom er kr 372,50 pr natt) 
     
o  Jeg/vi skal bo privat i Oslo!
     
Påmeldingsfrist 20. september 2007. 
Leveres til daglig leder i Bergen Døvesenter. Du kan også 
bestille på e-post til post@bgds.no.
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Personalia
DØDSFALL
Tordis Sunde, Olden, døde 21. juli. Hun var født 28. sept. 1944. 
Noen døve fra Bergensområdet deltok i begravelsen.

75 ÅR
Trygve Aase, Bergen, fyller 75 år den 9. september.

65 ÅR
Jon Stokvik, Mathopen, fyller 65 år den 7. september.

65 ÅR
Toralf Ringsø, Fyllingsdalen, fyller 65 år den 21. sepember.

50 ÅR
Kari Stensvand, Os, fyller 50 år den 28. september.

TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med min 50-årsdag 4. 
mai 2007.

Vennlig hilsen Tove Skotteberg

Til døvesenteret og kvinneklubben:
HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten til min 85 års dag!

Hilsen Jorunn Astrid Koppen.

TAKK
for oppmerksomheten på min 60 års dag!

Hilsen Sissel B. Tofte.

TAKK
for oppmerksomheten.

Hilsen fra Erna Stene.

TAKK
til Bergen Døvesenter for hilsen og gavekort til min 85 års 
dag. Takk for dere husket meg, det varmet.

Hilsen Aslaug Sørhaug.

HJERTELIG TAKK
for hilsen og gavekort i anledning min 60 års dag.

Med vennlig hilsen Asgeir Straume.

Nye medlemmer i år
01 Sigrid Hjørungnes, døv
02 Ziual Haque, døv
03 Karimi Hashmatullah, døv
04 May Britt Litsheim, døv
05 Victoria Bjørnseth, tunghørt
06 Camilla Voldsund, døv
07 Christine Valestrand, døv
08 Linda Veronica Steinsbø, døv
09 Trine Arnli, hørende
10 Tone Sypriansen, hørende
11 Lene Larsen, hørende
12 Maria Glenna Trolldalen, hørende
13 Gry Cecilie Thøger-Andresen, tunghørt
14 Guro Kvam, hørende
15 Aud Mary Brynildsen, døv
16 Bjørn Janson, hørende
17 Øistein Vabø Johannesen, døv
18 Monica Lone, døv  
19 Øyvind Madsen, døv  
20 Malin Lone Johansen, hørende
21 Filip André Lone Madsen, hørende
22 Espen Rosvold, døv
23 Aleksander Thuen, hørende
24 Ingvild Soldal Eggerud, hørende
25 Ane Marte K. Halkjelsvik, hørende

Trivselsmidler
Bergen Døvesenter har mottatt nærmere kr 30.000 av Triv-
selsmidlerutdeling fra Norges Døveforbund. Pengene gikk 
til dekning av våre representanter til landsmøtet i juni 2007 
og til dekning av utgifter i forbindelse med Døvestevne 
2007.

Program på seniortreff
tirsdag 4. september 2007
På seniortreffet 4.9. vil det bli informasjon om dagtilbud/
dagsenter i Bergen, og om hva som finnes av dagtilbud i 
Trondheim og Oslo, hvor det er egne tilbud for døve og døv-
blinde. Mary-Ann fra Rådgivnigskontoret vil informere. 

I tillegg kommer Kjersti Vindheim, som er Resultatsen-
hetsleder i Bergenhus, og leder for hjemmesykepleien og 
en del andre småtjenester, også Rådgivningskontor for hør-
selshemmede og døvblinde. Hun blir med fordi hun ønsker 
å få innblikk i døvemiljøet. Hun vil også fortelle litt om sin 
rolle og svare på spørsmål. VELKOMMEN!

Kvinneklubben er 105 år!
Lørdag 13. oktober skal Døves kvinneklubb ha 105 års 
fest. Noter datoen. Vi kommer tilbake med mer info i neste 
nummer av Budstikken.

Medlemskontingent 2007 
- nesten alle har gjort opp for seg!
Vi fikk nylig oppdatert medlemsliste fra NDF med oversikt 
over hvem som har betalt kontingent og hvem som ennå 
ikke har gjort det. Nå er det bare 2 igjen som skylder kon-
tingenten (mot vel 50 stykker på samme tid i fjor)! Dette 
ser veldig bra ut!

Seniortur til Stavanger avlyst
På grunn av for få påmeldte, har Seniorgruppen bestemt at 
utflukt til Stavanger 5.-6. september avlyses. 
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Lørdagscafé 1. september kl 11
Lørdag 1. september 2007 kl 11 – 15, eller så lenge er det 
folk der. 

Vi åpner café i storsalen i Døvesenteret. 
Det blir salg av kaffe, saft og kaker.
Vi ønsker alle, både store og små, velkommen til et 

hygge- treff på cafén. 
Ansvarlig: Hilde Evensen, Vera Aas, Anette Mortensen 

og Heidi Seltveit. 
Hilsen Kulturstyret/Døvetreff 

Torsdag 20. september kl. 19: 
Atle Roness holder foredrag over te-
maet ”Utbrent - eller bare litt sliten?”  
Roness har skrevet flere bøker. 

Torsdag 6. september kl 19: 
Svein Kåre Grønås forteller 
om "TV og medieverden er i 
endring. Hva kan vi forvente 
oss av TV løsninger i dag 
og fremover? Gir IP noen 
fordeler fremfor andre dis-
tribusjonsformer? Handler 
det bare om TV?”

Torsdag 30. august kl. 19.00: 
Gunnar Hansen forteller om sine opplevelser og inntrykk 
fra Døves Verdenskongress i Madrid.

Årsmøter i september
Den nye underavdelingen, BEAST, skal ha årsmøte i stor-
salen tirsdag 25. september 2007 kl. 18.00. 

Døves Ungdomsklubb skal ha årsmøte i storsalen onsdag 
26. september 2007 kl. 18.00 .

Ny bok
Jan Kåre Breivik har igjen utgitt en ny bok. Denne gangen 
er tittelen: "Døv identitet i endring - Lokale liv - globale be-
vegelser", er nettopp kommet ut på Universitetsforlaget.
Det blir et lanseringsarrangement på Rokkansenteret i 
Bergen, torsdag 30. august kl. 16.00.

”Denne boken er uten tvil noe av det viktigste, og intel-
lektuelt mest spenstige, som har vært skrevet om identitet 
på lang tid her i landet. Den er velskrevet, original og noe 
så sjeldent som en helt nødvendig fagbok”. 

Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo

Misjonsforening har hatt sitt 
virke i 50 år!
Døves misjonsforening ønsker alle velkommen til samling 
hos Norunn Kalvenes fredag 21. september kl. 19, og til 
Astrid Tokle fredag 16. november kl. 19!

Det er 50 år siden Døves Misjonsforening kom i gang, med 
Margot Hammer i spissen. Formålet er å snakke om og å 
gi litt bidrag til døvearbeidet på Madagaskar. 

Foredrag

Svein Tømmerbakke fikk Budstikken i posten i juni, og 
leste om den etterlyste vandrepokalen. Han kontaktet 
redaktøren med en gang og sendte med mobil-foto som 
viser at han hadde pokalen hjemme. Han ble tildelt van-
drepokalen i 2002 som honnør for sine mange 7-fjellsturer 
(mer enn 25 ganger) gjennom flere år. (Nå har han gått 
7-fjellstur mer enn 30 ganger). Vandrepokalen er nå tilbake 
på kontoret til Døves Idrettsklubb. Og vi er spent på hvem 
som blir den neste som skal få sitt navn i den store, fine 
pokalen, som Døves Idrettsklubb fikk i gave fra Bergen 
Døveforening i forbindelse med Idrettsklubbens 50 års 
jubileum i 1955!

Vandrepokalen funnet!



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som-
meren). Ønsker du bladet kun tilsendt 
over e-post, gi oss beskjed!
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.
Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Flere tekst og bilder finner du på vår 
hjemmeside www.bgds.no (også bil-
ledarkiv helt tilbake til 2003).

TERMINLISTE
AUGUST
30. to kl. 16: Jan Kåre Breivik lanserer 

sin nye bok på Rokkansenteret
30. to: Kl. 19: Gunnar Hansen forteller 

om Døves Verdenskongress
31. fr - 02. sø: Døvestevne på Lyngmo 

på Hafslo.
SEPTEMBER
01. lø: Døvetreff/kulturstyret har 

lørdagskafe i storsalen kl 11.
03. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
04. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
04. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11. 
 Besøk fra kommunen (hjemme-

hjelptjenesten - se notis)
05. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 

storsalen kl. 10
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

10. ma: Senterstyret har møte kl. 16.
10. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
11. ti:  Lokallaget har møte på 

styrerommet kl. 18
11. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
13 to:  BDS har ekstraordinært årsmøte 

kl 18.00 (merk tiden). Sak: 
Barnehageprosjekt (se notis)

14. fr:  Kvinneklubben har hyggekveld 
kl. 19. Vi skal prate om 105 års 
jubileum i oktober.

17. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
18. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
18. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
19. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 

storsalen kl. 10
19. on: Scrapbooking-kurs ( div. teknik-

kurs) kl. 18.00-21.00
20. to:  Storsalen opptatt kl 13.00-16.30.
20. to:  Foredrag kl. 19: “Utbrent - eller 

bare litt sliten?” v/Atle Roness. 
23. sø kl 11 familiegudstjeneste med 

”tegn til tale” v/ vikar 
24. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
25. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
25. ti:  Beast har årsmøte kl. 18.00
26. on: Døves Ungdomsklubb har 

årsmøte i storsalen kl. 18.00 
27. to kl. 19: Vi presenterer de nye 

tolkestudentene! 
28. fr: Døvblittgruppen kl. 18.30. 
29. lø: Kulturstyret har “Kulturpub” m/

standup i storsalen fra kl 19. 
OKTOBER
04. to: Foredrag kl. 19 om døve i Angola 

v/tidl. rektor João Velege som for 
tiden er på asyl i Norge.

06. lø: CI-treff enten i storsalen kl. 11-15 
eller i døvekirkens lokaler

Kulturstyret arrangerer pubkveld i døvesen-
teret lørdag 29. september 2007 kl. 19.30.

STAND UP!
Vi får besøk av morokvinnene 
Hanne Enerhaugen og Trine Våge

Entre kr 200 pr. person

For mer info: www.bgds.no
- du kan også kontakte kulturleder Sigrun 
på sms 416 19 359 / sekerhov@c2i.net

Følg med i NRKs 
kommunevalg-

debatt
på tegnspråk!

http://
www1.nrk.no/nett-

tv/prosjekt/609

Underskrifts-
aksjon

til støtte for hevet status for 
norsk tegnspråk

Norges Døveforbund har klar under-
skriftsark som alle som støtter det,

kan signere.
Vi har arkene på kontoret.

Alle som ønsker å være med på å støtte 
saken, kan stikke innom kontoret og 

undertegne!

I forbindelse med juleavslutning tors-
dag 13. desember blir det eget program 

i denne forbindelse.
Det er da Bergen Døvesenter overtar 

stafettpinnen og oppgaver med å frem-
heve denne saken!

Aksjonen er et ledd i NDFs
DVD-stafett som går på omgang i 

foreningene, og underskriftene
samles inn i forbindelse med denne.

Terrassen: Arbeidet med rehabili-
tering av terrassen blir påbegynt i må-
nedsskiftet august/september 2007.


