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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Vi presenterer tolkestudentene (side 5-7)

De blir også 
presentert 
i døvesenteret 
torsdag 27. sep. 
kl. 19.00.
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Ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 13. september 2007:

Full støtte for videreføring av plan-
lagt arbeid med barnehagen
- etter grundig fi nans-informasjon av nestleder Kjetil Høgestøl
Arbeidet med å få klargjort barnehagen kommer til å koste ca 5 millioner 
kroner

Kjetil Høgestøl (nestleder i Bergen Døve-
senter) gikk gjennom fi nansieringsmodel-
len: Investeringsoversikt to-delt; Barnehage 
og Døvesenteret, samt driftsoversikt for 
barnehagen.

Medlemmer som ikke var tilstede, men som 
ønsker å få se det som Kjetil presenterte - kan 
studere tallene på kontoret.

Fra venstre: Andreas Rieber Borgnes og Lisbeth Westrheim fra Bergen kommune, avdeling 
for oppvekst (som også har med barnehage å gjøre), og til høyre: Leiv Høgestøl, vår pro-
sjektleder i barnehagearbeidet. Kommunens representanter var med blant annet for å kunne 
bistå med svar på spørsmål om nødvendig. Men de synes at saken ble godt presentert at de 
ikke hadde noe å tilføye. 

Alle de 24 frammøtte stemmeberettigede medlemmene stemte da følgende 
forslag til vedtak sto på skjermen:
På bakgrunn av ny informasjon med hensyn til kostnader knyttet 
til etablering av Nubben barnehage ber styret om medlemmenes 
tilslutning til å fortsette arbeidet med barnehagen.

La oss se hva huset inneholder:
* Bergen Døvesenter
* Bergen Døves Kvinneklubb
* Bergen Døves Idrettsklubb
* Bergen Døves Seniorgruppe
* Bergen lokallag av Norsk Døve-

historisk Selskap
* Lokal døvemuseum
* Bergen Døvblittgruppe
* Bergen Døves Ungdomsklubb
* Bergens akademiske og sosiale 

tegnspråklige forum (BEAST)

Kontor til:
* Døves Tidsskrifts redaktør
* Norsk Døvehistorisk Selskap
* Datafryd (som bistår med repara-

sjon av datamaskiner osv.)
* Bergen Døvesenter
* Døves Idrettsklubb
* Døves Ungdomsklubb

Utleie til:
* Kirkens SOS
* Døvblindes Kontaktklubb
* Nubben Barnehage

Hva skjer i huset?

Bildet av Kalfarveien 79 er tatt fra en 
altan oppe i Hansaparken.

Følg med i utviklingen på www.bgds.no
(Barnehage-dagbok)

Kart og tegninger fi nner du på kontoret.
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To kokker
Enhjørningsgården

Bryggen
5003 BERGEN 

TRE RETTERS MENY 

HVAL CARPACCIO
Av røkt hvalskinke fra “ Lofoten “

FISKE TRIO
Laks, breiflabb og steinbit,

dampes i ovn
Servert med to utsøkte sauser

MARINERTE BJØRNEBÆR
Servert med sukker og kremfløte

kr. 495,- (medlem: kr 295)

Døves Kvinneklubb sponser med
kr 200 på hver av deltakerne!

(OBS! Alle kvinner som er medlem 
av Bergen Døvesenter, er automatisk 

medlem av Døves Kvinneklubb!)

Påmelding innen11. okt. 2007 til:
Marta Ringsø, sms 920 10 372

Tolkestudenter 
i praksisoppdrag
Vi vil informere om at vi skal ha stu-
denter uke 42, 43, 44 og 45, dvs. fra 
15. oktober til 9. november 2007.

Uke 42 og 43 kommer fire and-
reklassinger fra tolkeutdanningen i 
observasjonspraksis, og uke 44 og 
45 skal fire tredjeklassinger ha over-
gangspraksis. (De skal altså få prøve 
seg på noe tolking). Vi håper brukere 
(døve) av våre tolketjenester også i 
år er positivt innstilt til studenter, og 
kan bidra til at de får en fin praksis i 
Bergen og omegn. 

Tolketjenesten vil før tolkeoppdrag 
undersøke med brukere (den døve) 
om de er villige til å ha med student. 
Dette er helt frivillig!

Hilsen fra Studenteiledningsteamet 
v/Heidi Otterå, Tolketjenesten

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland
(se også spalten til høyre)

Døves Kvinneklubb feirer

105 års jubileum
lørdag 20. okt. kl. 19.00

Informasjon fra Tolke-
studiet ved Høgskolen
i Bergen
Dette året har vi tre klasser ved Tolke-
studiet! Det betyr at det hvert år utdan-
nes nye tolker i Bergen. Vi håper flere 
vil jobbe her etter utdannelsen.

En viktig del av studiet er praksis. Da 
får studentene virkelig lære hvordan 
det er å være tolk, først ved å obser-
vere tolking, deretter ved selv å prøve 
å tolke.  

I ukene 42 og 43 skal 2.klasse tolke-
studentene ha observasjonspraksis. Da 
skal de følge noen tolker under forbe-
redelse, gjennomføring og etterarbeid 
ved tolkeoppdrag. Slik kan de bedre få 
et inntrykk av tolkens yrkeshverdag. 
Tolkestudenten skal observere det 
tolken gjør og ikke andre forhold. 

I ukene 44-46 og ukene 3-7 skal 
3.klasse tolkestudenter ha tolkeprak-
sis. Dette betyr at studentene selv skal 
få muligheten til å tolke på enkelte 
oppdrag. Studentene vil alltid ha med 
seg en veileder/faglært tolk som har 
ansvaret for oppdragene.

I den forbindelse ber vi alle som bruker 
tolk å tenke gjennom hvilke oppdrag 
som kan passe for studenter. Det er 
selvfølgelig ikke mulig med studen-
ter på alle oppdrag, men vi ønsker at 
dere på forhånd tenker gjennom om 
det er mulig å ta med studenter når 
dere bestiller tolk. Da kan dere være 
forberedt hvis spørsmålet om student 
dukker opp. Vi håper dere kan være 
positivt innstilt.

Studentene har levert inn politiattest 
og underskrevet skjema om taushets-
plikt på Høgskolen før de er med ut på 
oppdrag. De etiske retningslinjene som 
gjelder for faglærte tolker gjelder også 
for tolkestudentene.

Vi håper dere ser på disse praksisperio-
dene som en mulighet til å bidra med å 
utvikle morgendagens tolker og være 
med på rekrutteringen til tolkegruppen 
i Bergen og omegn.

Seksjon for tegnspråk og tolking
Høgskolen i Bergen

102 års fest for døve-
idretten i Bergen!

Bergen Døves Idrettsklubb vil feire 
sine 102 år med fest i storsalen lør-
dag  27. oktober kl. 19.00.
Mer informasjon om årsfesten vil 
komme, følg med på oppslaget på 
Døvesenteret og på hjemmesiden 
www.bdik.no

Kr 30.000 til 
Ungdomsklubben
Døves Ungdomsklubb har mottatt kr 
30.000 fra Norges Døveforbund (Fri 
Fond). Pengene skal gå til månedlige 
sammenkomst (ca kr 3.000 hver 
måned), for eksempel til: Vannkanten, 
Wasterland, Grilling, Disco, Bowling, 
Filmkveld, Go card osv.
Følg med på Ungdomsklubbens hjem-
meside, www.bduk.no!

Døvemesterskapet i fotball i 
Oslo 15.-16. sept. 2007
Herrer: Lørdag: Stavanger - Bergen 7-
0, Oslo Oldboys - Bergen 6-0. Søndag 
vant Bergen 3-0 over Oslo B i kamp 
om 5. plass.
Damer: Lørdag: Oslo - Bergen 2-2, 
Trondheim - Bergen 4-1, Holtan - Ber-
gen 5-3. Søndag vant Bergen 4-3 over 
Holtan og havnet på 3. plass.

Kontoret første uke 
i oktober (høstferien)
Daglig leder er bortreist 28. sept. 
til 6. oktober. Styremedlem og 
kulturleder Sigrun Ekerhovd blir å 
finne som vikar på kontoret mellom 
kl 09 og 14, samt torsdag fra kl 14 
og utover.
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1. Aleksander Thuen

2. 26 år
3. Ålesund
4. Nei
5. Jeg hadde en venninne 

som jobbet på Konow bo-
fellesskap. Hun introdu-
serte meg for tegnspråk. 
Det var veldig morsomt 
og spennende og vi øvde 
i lag. Jeg ble kjent med tre 
døve og fikk lyst til å bli 
tolk.

6. Ja det er mange. Hånd-
ball, volleyball, data, 
dans og fotografering.

7. Om det er noe spesielt 
felt jeg ønsker å jobbe 
med senere vet jeg ikke 
helt sikkert. Tar det som 
det kommer.

1) Maren Geving

2) Er 23 år gamal
3) Eg er frå Stjørdal
4) Eg har to fjerne slektnin-

gar som er døve, men eg 
visste ikkje om dei før eg 
byrja på dette studiet.

5) Eg har alltid vore interes-
sert i språk, og forskjellige 
måtar å kommunisere på. 
I tillegg er eg interessert i 
og har lyst til å jobbe med 
menneske. Tegnspråk er 
kult!

6) Maling, teikning, for-
ming, friluftsliv, sakso-
fon, synging og dansing 
(swing)

7) Eg er glad i å jobbe med 
barn og/eller utviklings-
hemma. Kanskje eg vil 
kombinere tolk med pe-
dagogikk?

1. Ingrid Johannessen

2. 23 år
3. Jeg kommer fra en liten 

by som heter Finnsnes i 
Troms fylke

4. Nei
5. Vanskelig spørsmål. Had-

de lyst å lære tegnspråk, 
så hørte jeg om ei dame 
som jobbet som tolk, det 
hørtes veldig spennende 
ut så fikk jeg lyst til å bli 
det

6. Liker å se filmer av og til. 
Liker også å trene, men nå 
har det vært en liten pause 
så det er vel på tide å be-
gynne igjen. Liker også å 
gå på kafé og være med 
venner.

7. Vet litt lite enda, men tror 
kanskje jeg har lyst til å 
jobbe på en barneskole el-
ler ungdomsskole for det 
virker veldig interessant.

Tolkestudentene har intervjuet hverandre, for Budstikken,
og stilt disse spørsmålene:

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Presentasjon tolkestudenter 2007

1)  Ingvild Soldal 
Eggerud

2) 21 år.
3) Kjem i frå Stord.
4) Det er ingen døve i fami-

lien, ut i frå det eg veit.
5) Eg vil verte teiknspråk-

tolk fordi eg er veldig 
interessert i språk og liker 
å jobbe med menneske. I 
utgangspunktet hadde eg 
lyst til å verte sjukepleiar, 
og hamna eigentleg litt 
tilfeldig på dette studiet. 
Men det gav meirsmak, 
og eg vil verte tolk.

6) Før spelte eg mykje hand-
ball og fotball, men no har 
eg vel ikkje nokon spesi-
ell hobby. Eg liker å vere 
sosial og vere med vener, 
så eg kan kanskje seie at 
BEAST* er min hobby? 

7) Eigentleg har eg lyst til 
å jobbe på sjukehus. Ein 
kan kanskje ikkje få fast 
tolkestilling på eit sjuke-
hus, men eg kan ta i mot 
den typen oppdrag.

* (BErgens Akademiske So-
siale Tegnspråkforum)
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1. Kristine Steinstad

2. 22 år
3. Sandefjord
4. Nei
5. Hadde tegn til tale kurs på 

folkehøyskolen og syntes 
det var veldig gøy. Det var 
da jeg fattet interesse for 
tegnspråk og bestemte 
meg for å søke på tolke-
studiet.

6. Liker å fotografere, mu-
sikk og gå på kafé.

7. Føler jeg må lære litt mer 
om de ulike metodene 
før jeg bestemmer meg. 
Syntes det virker spen-
nende å jobbe som tolk 
på arbeidsplass. 

1.  Siw Merethe 
Helleland

2. 22 år
3. Tau i Ryfylket
4. Nei
5. Egentlig var det tilfeldig. 

Jeg oppdaget studiet da 
jeg bladde i studiekata-
logen og ble interessert.

6. Har spilt fotball før, men 
pga. skade er jeg nå bare 
tilskuer. HEIA BRANN!! 
Mye av tiden går til sko-
learbeid og jobb, men er 
også med venner.

7. Alt er veldig nytt for meg, 
så det vet jeg ikke ennå, 
men vi får se etter hvert.

1.  Charlotte Nagell 
Molvik

2. 22 år 
3. Bergen
4. Nei
5. Litt tilfeldig, liker å jobbe 

med mennesker, synets 
tegnspråk er et interes-
sant språk

6. Ja, spiller håndball
7. Ønsker å lære litt mer om 

de ulike tolkemetodene 
før det tar et valg, men 
jeg liker å arbeide med 
barn

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

1.  Tone Merete Larssen 
Dahl

2. 20 år
3. Jeg er fra Kodal i Andebu 

kommune
4. Nei
5. Egentlig veldig tilfeldig, 

men jeg syntes det hørtes 
spennende ut og har lyst 
til å jobbe med mennes-
ker

6. Håndball. Sport generelt 
og friluftsliv

7. Det er et vanskelig å si 
noe om nå, og blir nok et 
valg jeg vil ta seinere når 
jeg veit mer om de ulike 
mulighetene

Svarene ble samlet inn av Aleksander Thuen. Han har også tatt bildene.
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1. Birgit Eriksen

2. 25 år 
3. Er født og oppvokst i 

Bergen. Bodde i Oslo i 3 
år, men er nettopp flyttet 
hjem igjen. 

4. Nei. 
5. Jeg er språk interessert, 

og syns det er spennende 
å kunne bidra som bin-
deledd mellom to men-
nesker, to språk.

6. Driver med litt av hvert, 
for eksempel performan-
ce teater. Liker godt å lage 
mat, og er veldig kunstin-
teressert. Har nemlig gått 
tre år på kunsthøgskolen 
også. Ellers er det mye 
forskjellig.

7. Vet ikke helt enda, men 
synes det høres spen-
nende å jobbe med døv-
blinde…

1. Karen Hetland

2. 23 år
3. Jeg er fra Moi, et lite sted 

mellom Stavanger og 
Kristiansand i Rogaland.

4. Nei.
5. Jeg er lidenskapelig opp-

tatt av å lage kaffe og så er 
jeg glad i natur/ friluftsliv 
og fotografering.

6. Jeg er glad i språk og 
mennesker og da jeg gikk 
et år på folkehøyskole 
tok jeg et tegnspråkkurs 
og kunne nå tenke meg å 
lære mer om språket og 
begynte på høyskolen.

7. Jeg er åpen for det meste 
men synes det virker 
veldig spennende med 
tolking på teater. Tegn-
språktolking.

1. Mona Haugen

2. 29 år
3. Eg er fra Samnanger
4. Nei, det er det ikkje
5. Eg var aktivitør på Ko-

now senter tidligare, og 
der jobba jeg med døve. 
Synes tolkeyrket virkar 
spennande

6. Tilbringer mykje tid med 
dei 2 små jentene mine, så 
då blir det ikkje så mykje 
tid til overs til hobbyar

7. Veit ikkje ennå. Eg vil 
nok sikkert finna ut litt 
meir om kva eg har lyst 
til i løpet av dei neste to 
åra, så spør meg igjen om 
to år;)

1. Kristin Riise Fester

2. 26 år
3. Jeg er fra Bergen.
4. Nei, det er det ikke.
5. Jeg har jobbet på Konow 

senteret i bofellesskapet 
en stund, og hadde veldig 
lyst å lære meg mer tegn-
språk. Det virker veldig 
kjekt å jobbe som tolk.

6. Blir vel familie og venner, 
se film og strikking.

7. Nei, jeg må nok bare se 
det an om 2 år.

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Torsdag 18. oktober kl. 19: Foredrag v/Dagfrid. Tema: Håp, krise og styrke i hverdagen
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Døvesenteret er ÅPEN FOR ALLE uansett om man er medlem eller ikke! 

1.  Ane Marte K. 
Halkjelsvik.

2. Eg er 24 år gamal.
3. Eg kjem frå Volda.
4. Nei
5. Eg skreiv ei bacheloropp-

gåve om teiknspråk på 
Universitetet og vart ver-
keleg interessert i dette 
fascinerande språket då. 
Språkinteressa kombinert 
med at eg gjerne vil jobbe 
med menneske gjer at eg 
trur tolkeyrket passar for 
meg.

6. Eg likar handaarbeid, 
fjelltur, trening.

7. Eg synes det verkar veldig 
interessant å jobbe som 
tolk på høgare utdanning. 
Ellers så gler eg meg til 
resten av utdanninga, slik 
at eg finn ut meir om dei 
ulike moglegheitene! 

1. Jenny Lundal

2. Jeg er 21 år.
3. Jeg kommer fra Stord
4. Nei.
5. Fordi jeg liker tegnspråk, 

og synes det er gøy å prate 
med døve.

6. Mange forskjellige, men 
ikke noe spesielt. 

7. Jeg vet ikke, må vente og 
se etter hvert.

1. Kjersti Skagen.

2. 43 år!
3. Oppvokst i Bergen. Bor 

nå på Øvsttun.
4. Nei
5. Jeg har ønsket å jobbe 

som tolk siden jeg var 
ung. Fasinert av språket

6. Sang og musikk!
7. Tegnspråktolk er vel det 

jeg har tenkt mest på, men 
det vil være spennende å 
prøve litt forskjellig! 

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Tolketjenesten 
i Hordaland 
inviterer til

Bruker-
seminar 
Bergen Døvesenter 
TORSDAG
25. oktober kl 19 – 21

Tema:

* Informasjon
* Tolkeformidling

- hvordan behandles 
 din bestilling?
* Tolk på arbeidsplass

v/ tolkene på 
 ASVO Bergen AS
* Anledning til 
 å stille spørsmål

Det blir tegntolker 
og skrivetolker 
på kurset

ALLE ER 
VELKOMMEN!
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Helgen 31 august - 2. september  har det vært gjennomført 
en nyttig treningsleir på Tysnes som en forberedelse til årets 
DM i fotball i Oslo.

Vi var i alt 11 aktive spillere pluss med som lagleder 
og trener. Vi gjennomførte en trening fredag kveld da vi 
kom til Tysnes. Lørdag hadde vi to økter med trening på 
formiddagen og ettermiddagen.

Da hadde vi ikke akkurat været på vår side,men gut-
tene skal ha honnør for å stå på hele tiden mens det høljet 
ned.

Treningsleir på Tysnes 31. aug. - 2. sept. 2007
Søndag hadde vi lett trening før vi fikk bryne oss til kamp 

mot veteranene fra  øyas eneste fotball-lag Njardar.
Spillet gikk greit i 1. omgang,men så raknet det litt og 

Njardar herrene vant tilslutt 4-1.
Nyttig kamp på gress og laget fungerer godt til tider,men 

det skal bli bedre til DM.
Guttene overnattet i Kongsvik Grendahus hvor vi har hatt 

base i hver eneste tysnes-cup de siste 3 årene.
Arne.

Birgitte Hangenholen Gerd Holtenmoen Annie Jørgensen

        Karin Tanø Vidar Øien Nanna Hauklien

18.09.2007: Besøk fra seniorgruppen på 
Hamar til seniorgruppen i Bergen

Anton Hauge

Det er alltid hyggelig med besøk. De 7 fra 
Hamar var i løpet av 2 dagers opphold innom 
Døvekirken, Konows senter, Døvesenteret og 
ASVO Bergen. De overnattet på Travel Hotell 
i Vestre Torvgate 20 a, som i 1924-1974 var 
"Døves Hus" (også internat for yrkesskole for 
døve gutter). - Jeg overnattet i min egen sove-
rom fra nøyaktig 50 år siden! sa Anton.



8 9

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

Vil du være med på
turen til Danmark?

fra fredag 30. til søndag 2. desember 2007

Opphold i Hirtshals lørdag 1. desember
fra ankomst kl 08.30 til avreise kl. 18.00

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 fredag 30. nov.  13.00
 Til Hirtshals lørdag 1. des. 08.30
 Fra Hirtshals lørdag 1. des. 18.00
 Til Bergen søndag 2. des. 12.30

Total pr. person: Kr 1.212
(med forbehold om prisjusteringer)

Prisen inkluderer:
Båtreise tur/retur 2-sengs utvendig lugar

Julebord på tilbaketuren lørdag kveld
1 drikke (brus/øl/1 glass vin)

Lunsj og middag fredag, frokost og lunsj lørdag,
samt frokost søndag ordnes av deltakeren selv.

Send påmeldingen til Bergen Døvesenter så snart 
som mulig!

Pengene, kr 1.212 pr. person, overføres til Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, konto 
nummer 5235.05.01053 innen 20. oktober 2007. 

Alle reisende må kunne fremvise gyldig legi-
timasjon (ta med pass, sjekk om det er gyldig 

fremdeles)

Endret reisetid og -rute 
til Danmarksturen
Fjord Line beklaget at de hadde endret rutetider, og at det 
berørte vår tidligere bestilling, der vi bestilte avreise torsdag 
29. november, med retur til Bergen mandag 3. desember kl 
07.30. Ny rute viser retur tirsdag 4. desember kl 12.30. Det 
skapte problemer for mange av oss, som ikke kan ta to ekstra 
fridager fra jobben. Men nå har vi gått over til ColorLine, og 
kortere tur. Alle som tidligere har bestilt plass, får nå beskjed 
om endringen. Ved påmelding (for turister), bruk skjemaet 
til høyre.

"Utbrent eller bare litt sliten?"
Døvesenteret hadde besøk av professor dr. med. Atle Roness 
torsdag 20. september. Det var mange som møtte fram. Lars 
Hana (som fikk ham hit) fikk æren av å ønske ham velkom-
men. Det ble en informasjonsrik kveld. Roness, som er kjent 
over hele landet, var flink til å fortelle. Han hadde med seg 
ca ti bøker som han selv hadde skrevet: "Jobben og det gode 
liv". Alt ble solgt på et par minutter!

Atle Roness, her tolket av Christina Kryvi.

Torsdagsservering

Vi har vært så vant til å se Harry Ellingsen om torsdagene, han som 
solgte deilige vafler, lapper, hot dogs, sjokolade, kaffe, te og brus. 
Han har stilt opp torsdag etter torsdag, uten lønn, i mange år. Det er 
kanskje vanskelig å utføre så fin service som han har gjort? 

Nå er det mulig de unge damene fra "Døvetreff" prøver å gjøre det 
samme framover. De syntes det var moro å servere da de startet tors-
dag 20. september. De prøver også alternative varer. Kanskje man vil 
øve litt, innhente erfaringer og se om eventuell suksess kan overføres 
til et framtidig tegnspråkkafe i Bergen sentrum? Hvem vet?
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Personalia
65 ÅR
Sonja Eikenes, Bergen, fyller 65 år den 8. oktober. Hun er 
bortreist på dagen.

65 ÅR
Thora Gåsland, Knarrevik, fyller 65 år den 11. oktober.

65 ÅR
Anne Marie Haugland, Bønes, fyller 65 år den 31. oktober.

TAKK
for oppmerksomheten til min 70-års dag.

Hilsen Gerd Marie Bjørnsen.

Nye medlemmer i september
I forrige nummer viste vi en oversikt over 25 
nye medlemmer innmeldt mellom januar og 
august 2007. Her følger nye innmeldinger den 
siste måneden:

26 Aleksander Thuen, hørende
27 Ingvild Soldal Eggerud, hørende
28 Hans-Birger Nilsen, døv
29 Karoline Lyngtun Vik, hørende
30 Hanne Moen, hørende
31 Tor Andreas Rundhaug, hørende
32 Lea Mayari Rundhaug, døv
33 Jon Nordvik, døv
34 Annette Urhaug, døv
35 Kirsten Viki, hørende
36 Cathrine Grindhaug, døv
37 Frank Høgelid,døv
38 Maren Geving, hørende
39 Jorunn Håverstad, døv

Joao Velege holder 
foredrag om sin døve-
skole i Angola, Afrika
Han har vært rektor på døvesko-
len, men pga uroligheter i landet 
måtte han flykte, og han havnet 
som asylsøker i Norge. For tiden 
bor han i Førde i Sogn og Fjor-
dane. Han kan nesten bare fransk, 

men dog litt forståelig “internasjonal tegnspråk”. 
Velkommen til en spennende kveld med presentasjon 

av bilder på storskjerm!

Foredrag torsdag 4. oktober kl. 19.00

Besøk av Hanne og Trine
er utsatt (til januar 2008?)

Stand Up-forestillingen
lørdag 29. september 2007 er UTSATT til senere! Årsaken 
er at 29. sept. er starten på høstferien her vest, og mange 
er bortreist. Mer informasjon senere.

Lørdag 01.09.2007 kl. 16:30: 

Hyttekjøpet: Vi tapte budrunden
Onsdag 29. august var mange medlemmer en tur å Viksøy 
og studerte hytten som var til salgs. Alle som var der var 
positiv til at døvesenteret kjøpte den hytten. Hyttekomiteens 
leder, Edvard Rundhaug, var i forhandlinger hele lørdagen 
(1. sept.), fra kl. 10.30 og fram til 16.30 (han fikk fullmakt 
siden daglig leder var på konferanse). Men vi vant ikke 
fram. Så nå er det igjen å se etter en passende hytte i an-
nonsene. Hyttejakten fortsetter...
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Ca 30% av våre
medlemmer reiser til 
Oslo 2.-4. november!

Program lørdag 3. november: Diverse arrangementer på 
Youngstorget, demonstrasjon langs Karl Johansgate til 
Stortinget til støtte for hevet status for norsk tegnspråk 
(tegnspråk som offisielt språk, tegnspråklov). Kl. 19.00: 
Teater: "Odysseen". (Les om stykket på www.bgds.no.)

Vi har kjøpt 92 teaterbilletter, og leier 2 busser, frammøte 
bak Bystasjonen (se svart ring på kartet) fredag 2. november 
kl. 13.45. Bussene kjører kl 14.00. Vi håper ikke at noen 
kommer for sent, og bussen har kjørt.

De som skal bo på P-hotels, betaler direkte ved resepsjo-
nen. Betal med kort. De godtar ikke kontanter. 

Vi blir altså over 90 personer fra Bergen som tar turen 
til Oslo den helgen!

Pr. 21.09.2007 har vi 9 ledige billetter igjen (og ledige 
plass på bussen).

Døvestevne 31. august 
- 2. september 2007

(Foto: Rachel Iversen, BDS' representant på stevnet)

Seniorgruppen på søndags-

tur til Lyngheiasenteret
(Foto 16. september 2007: Skjalg Iversen)



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

Du kan få Budstikken
med alle bilder i FARGER på

SEPTEMBER
27. to  kl. 19:  Vi presenterer de nye 

tolkestudentene! 
28. fr:   Døvblittgruppen har sosialt samvær i 

storsalen kl. 18.30. 
29. lø:  Døvetreff har kosekveld i storsalen 

fra kl 20. Salg av god mat (pizza) og 
drikke! Gratis entre. Påmelding til 
Anette Mortensen sms 41 26 75 70. 

OKTOBER
01. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

storsalen kl. 18.00-21.00 
02. ti:   Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
02. ti:   Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18.00-21.00
03. on: Scrapbooking-kurs ( div. teknik-kurs) 

kl. 18.00-21.00
04. to:  Foredrag kl. 19 om døve i Angola v/

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

05. fr:   Lokallaget har møte på Konows 
senter (3. etg.) kl 12

07. sø  kl 11 gudstjeneste med ”tegn til tale” 
v/ vikar

08. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 
storsalen(siste kurskveld) kl. 18.00-
21.00

09. ti:   Regionsenter for døvblinde har 
program i storsalen kl 12 til 17

09. ti:   Tegnspråkkurs for viderekomne i 
storsalen kl. 18.00-21.00

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

11. to:  Arbeidsliv kl 19 v/arbeidsliv-
kontaktperson Arvid.

12.-14. fr-sø: Døves kulturdager i Bodø.
16. ti:   Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
16. ti:   Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen (siste kurskveld) kl. 18.00-
21.00

17. on: Scrapbooking-kurs ( div. teknik-kurs) 
kl. 18.00-21.00 

18. to:  Foredrag kl 19 v/Dagfrid. Tema: Håp, 
krise og styrke i hverdagen.

19. fr:   Døvblittgruppen har sosialt samvær 
med BINGO i storsalen kl. 18.30.

20. lø:  CI-treff i døvekirken kl. 11.00-15.00
20. lø:  Lørdagskafe i storsalen kl 11.00-15.00 
20. lø:  Døves Kvinneklubb har årsfest 

(105 år) på To Kokker ved Bryggen.
21. sø  kl 11 gudstjeneste på tegnspråk v/ 

Lars Hana 
25. to:  Brukerseminar kl 19.00-21.00 med 

Tolketjenesten, i døvesenteret. Alle er 
velkommen!

27. lø:  Døves Idrettsklubb har årsfest 
(102 år) i storsalen kl. 19.

30. ti:   Seniortreff i storsalen kl. 11.

NOVEMBER:
01. to:  Vitsekveld kl. 19.  Arr. Kulturstyret. 

(Hva med døve- og tolkevitser?)

Underskrifts-
aksjon

til støtte for hevet status for 
norsk tegnspråk

Norges Døveforbund har klar un-
derskriftsark, som alle som støtter 

aksjonen, kan signere.
Vi har arkene på kontoret.

Alle som ønsker å være med på å 
støtte saken, kan stikke innom kon-
toret og undertegne! (Du kan også 
laste arket ned fra www.bgds.no og 

samle underskrifter.)

I forbindelse med juleavslutning 
torsdag 13. desember blir det eget 

program i denne forbindelse.
Det er da Bergen Døvesenter over-
tar stafettpinnen og oppgaver med å 

fremheve denne saken!

Aksjonen er et ledd i NDFs
DVD-stafett som går på omgang
i foreningene, og underskriftene

samles inn i forbindelse med 
denne.

Historielaget
Bergen lokallag av Norsk Døvehisto-
risk Selskap skal ha sine månedlige 
møter på Konows senter, 3. etasje 
følgende datoer: 

Fredag 5. oktober kl 12.00
Fredag 9. november kl. 12.00
Fredag 7. desember (juleavslutning) 
kl. 12.00

Terrassen: Arbeidet med rehabili-
tering av terrassen er begynt.

Sissel (bilde) har fått behandler-
hjemmel og skal derfor begynne 
med psykologpraksis onsdager og 
torsdager fra og med uke 40 (fra 1. 
oktober 2007). Hun skal starte i Hus 
2 på Eikelund, og så se det an. 

Egenandel er kr 260,- som føres 
på egenandelskortet (frikort etter 
1.660 kr). 

Sissel kan kontaktes på e-post:
sissel.gronlie@statped.no 
og mobil 909 11 348 - eller brev til 
S.G. Gyldenprisv.12A, 5056 Bergen.

Ønsker du samtale med 
psykolog Sissel Grønlie?
Nå kan hun ta imot deg!

www.bgds.no
Du finner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 


