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Se argumentene for tegnspråk som språk på:

www.tegnwebben.no

Klar for demonstrasjon i Oslo 3. november der temaet er:

"Norsk tegnspråk som offi sielt språk"
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Oslo 2.-4. november!

Klar for reisen til Oslo!
Her kommer rettelse av møtested der bussen kjører fra Ber-
gen, mellom bystasjonen og jernbanestasjonen. Se kartet! 
Fra Bergen kl 14.00, ankomst P-hotels i Oslo ca kl. 23.00. 
Vi vet ikke om det blir muligheter til å kjøpe middag un-
derveis. Derfor oppfordres alle til å spise før vi reiser, og 
likeså ta med matpakker, frukt o.a. (Det samme gjelder på 
tilbaketuren, fra P-hotels i Oslo søndag 4. november kl. 
11.00, til Bergen Bystasjon ca kl 20.00.)

Der skal vi møtes!
Bussen kjører 2. november kl 14.00 presis!

Ikke der slik vi opplyste 
i forrige nummer.

Det er ventet ca 1.000 døve 
fra hele landet til demon-
strasjonstog i Oslos gater 
lørdag 3. november 2007. 
Fra Bergen er det registrert 
minst 92 deltakere. Temaet 
er "Norsk tegnspråk som 
offisielt språk".

De som skal bo på P-hotels 
må ha med seg bankkort. 
Hotellet tar ikke imot kon-
tanter. Og man betaler med 
kort når man kommer fram 
fredag kveld.

Vi sees fredag 
2. november 
kl 13.45! 

Forklaring om “Tegn som språk”, videoversjon (bildet):
www.tegnwebben.no 

Her finner du begrunnelser for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk (PDF),
utgitt av Norges Døveforbund:

www.deafnet.no/index.php/nor/content/download/1858/9229/file/
Hevetstatusfortegnspråk.pdf
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Program i Oslo lørdag 3. november 2007
Arrangement på Youngstorget fra kl 10-13 med kafe og:
- Appeller ved enkeltpersoner, organisasjoner og støttespillere. Thomas Hylland Eriksen 

kommer!
- Teater Manus kulturverksted for ungdom opptrer
- Se kjendiser få tegnspråkundervisning fra scenen! Sven Nordin og Marianne Krogness 

kommer!
- Lynkurs i tegnspråk for hørende
- Aktiviteter for barn, ungdom og voksne 
- Vertsordning: spør om du lurer på noe!

FØLG MED PÅ FORTLØPENDE OPPDATERING AV PROGRAMMET!

Kl 13 starter demonstrasjonen, som går via Torggata og Karl Johans gate til Stortinget.
Ca kl 14 overrekker vi våre krav til politikerne. Du blir vel med?! Ryktene sier at det blir 
ca 1.000 personer som vil demonstrere til støtte for saken.
Kl 19: Odysseen spilles i Riksteatrets lokaler i Nydalen. 

Om kvelden er det fest! Oslo Døveforening stenger av hele gaten og setter opp telt! Det er åpent 
fra kl 15-01. Salg av hamburgere, pølser, smørbrød, kaker, øl, vin, brus og kaffe. Entre 20 kroner. 
Underholdning ved Oslo Døveteater. Eget ungdomsopplegg ved ungdomsgruppa PAFF. 

Klar for demonstrasjon i Oslo 3. november 2007!
Les siste nummer av Døves Tidsskrift side 7: "Derfor demonstrerer vi!"

Bildet er fra Døves Tidsskrift nr 46, 1990 med tittelen: "Kjempeoppslutning om kravet: LA DØVESKOLEN LEVE". Det var  ca 800 personer 
fra hele landet som deltok i demonstrasjonstog som endte foran Stortinget og møte med lederen for Kirke- og undervisningskomiteen, Theo 
Koritzinsky. Etter demonstrasjon dro de fleste av oss videre til Døves kulturdager i Drammen (2.-4. november 1990).
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Innbydelsen er også sendt ut til medlemmer av
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

(der er det flest hørselshemmede barn)

Tidligere døveskolerektor Joao Velege fortalte om sine opplevelser i Agola
Velege bor for tiden i Førde (asyl). Siden Velege nesten bare kunne fransk, var vi så heldige å få Fred Sætveit til å 

oversette fra fransk tale til tegn og omvendt! Mobil-bildene er tatt av Sigrun.

Her ser vi Fred Sætveit og Joao Velege i døvesenteret torsdag 4. oktober 2007. Leserne husker kanskje at Fred Sætveit var i døvesenteret 

for noen år siden og fortalte om ordtak/ordspråk. Han har gitt mange forklaringer (105 forskjellige!) på ordtak på denne nettsiden: 

http://www.andata.no/Ordtak/Ordtak.htm
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Nubben Barnehage AS
stiftet 11.10.2007

med Kjetil Høgestøl som midlertidig styreleder

Fra styremøte i Bergen Døvesenter 11.10.2007, fra venstre: styremed-
lem Sunniva Lyngtun, nestleder Kjetil Høgestøl, styreleder Klement 
Våge, kulturleder Sigrun Ekerhovd og eiendomsleder Egil Johansen. 
Foto: Daglig leder Rune Anda

Stiftelse av Nubben Barnehage AS: Vedtak: Selskapet Nub-
ben Barnehage AS skal stiftes 11.10.2007. Styret deltar i 
stiftelsen. Styreleder Klement Våge får fullmakt til å tegne 
stiftelsen. Følgende velges inn i styret for barnehagen: Dag-
lig leder Rune Anda, Kjetil Høgestøl og Sunniva Lyngtun, 
med Sigrun Ekerhovd som varamedlem.

På stiftelsesmøtet etter ordinært styremøte ble Kjetil 
Høgestøl utpekt som barnehagens styreleder med Sunniva 
Lyngtun og Rune Anda som medlemmer og Sigrun Eker-
hovd som varamedlem. 

Anja Daazenko
begynner som styrer 
i Nubben Barnehage 
01.01.2008
- men fram til da fungerer 
hun som konsulent i samar-
beid med prosjektleder Leiv 
Høgestøl

Anja Daazenko (31) bor på Askøy, og jobber i dag ved 
Sjøsprøyten Barnehage (tidligere Sjøkrigsskolens Forel-
drebarnehage). Der er det 64 barn fordelt på 4 baser. Hun 
er født i Bergen, har samboer og de har 1 barn.

Daglig ledere; Rune Anda og Vidar Sæle var på kurs på 
Scandic Hotel City i Bergen sentrum fredag 19. oktober 
2007. Både Oslo Døveforening og Bergen Døvesenter er 
medlem av HSH (Handels- og Servicenæringens Hoved-
organisasjon).

Klimakvoter
Døves menighet, Bergen er “Grønn menighet”. 
Det forplikter.
På menighetsrådmøte 4. september bestemte menig-
hetsrådet at hvis det er nødvendig å reise med fly, skal 
menighetsrådet kjøpe klimakvoter hos Kirkens Nød-
hjelp. En tur/reutreise i Norge koster bare 80 kr og det 
har vi råd til. 

Menighetsrådet utfordrer nå døves menigheter i Oslo, 
Stavanger og Tronheim, døveprosten og Døvekirkenes 
fellesråd til å reise mest mulig miljøvennlig og kjøpe 
klimakvoter dersom det er helt nødvendig å reise med 
fly.

Benytt www.kirkensnodhjelp.no/flyrens.

I forbindelse med Døves kulturdager og medarbeider-
samling i Bodø, har menighetsrådet kjøp klimakvoter.

JULETREFEST
Det blir juletrefest i døvesenteret 
lørdag 5. januar 2008 kl. 15.00 - 18.00

Etter juletrefesten januar 2007 ble vi enige om at neste 
gang skulle vi prøve å gjennomføre det på Hunstad skole, 
der Hordaland foreldrelag for hørselshemmede hadde 
arrangementet i mange år. Men Hunstad skole svarte at 
de ikke lenger leide ut lokaler i fritiden. Det betyr også at 
de ikke kan låne ut gymnastikksal til juletrefest til egne 
skoleelevers juletrefest.

Som vanlig samarbeider Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede, Bergen Døvesenter og Døves menig-
het om arrangementet.

På grunn av at det er nødvendig med begrenset antall 
deltakere (maks 100) vil vi oppfordre familier til å melde 
på flere barn enn voksne. Det vil ikke være lurt med mor, 
far, bestemor, bestefar og bare ett barn. Og heller ikke 
lurt å ta med andre enn nærmeste familie. 

Påmeldingsfristen er torsdag 27. desember 2007. 
Påmelding kan mottas fra nå av.

Helse, miljø og sikkerhet
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Personalia
90 ÅR
Konrad Thunes fyller 90 år den 20. november.

60 ÅR
Eva Lauritzen fyller 60 år den 10. november.

60 ÅR
Arnulf Richardsen fyller 60 år den 22. november.

TUSEN TAKK
for gavekort i forbindelse med min 50 års dag.

Hilsen fra Egil Allan Marthinussen.

TUSEN TAKK
for gavekortet jeg fikk på min 75 års dag. Gaven gledet meg!

Hilsen Trygve Aase.

MANGE TAKK
for gavekortet jeg fikk i forbindelse med min 50 års dag 
28.09.07.

Med hilsen Kari Stensvand.

Nye medlemmer i oktober
40 Wenche Bekkvik, Seim (hørende)
41 May Tove Rinde, Fjell (hørende)

KULTUR-KVELD
i døvesenteret

fredag 23. november kl. 19.30! 

kl. 20.00:
Varm mat: Tapas

2 valgfrie drikker gratis

kl. 21.00:

kl. 22.00: Sosialt samvær

Entré: Kr 200,-

Inngang etter kl 22.00: Kr 50

Påmelding innen 20. nov. til:
Sigrun Ekerhovd

sekerhov@c2i.net
sms 416 19 359

Tegnspråktolket forestilling i Grieghallen
søndag 2. desember 2007 kl. 18.00!
Billetter bestilles og hentes i Grieghallen billettkontor: 
55 21 61 50. Oppgi "Døvetolk" som referanse ved bestil-
ling av billetter. Bestillingsfrist 26. november. Billettpris 
er ikke oppgitt, men ligger på mellom kr 220 og 250.

Det blir kanskje Julemesse lørdag 8. desember, men da 
ønsker vi at døve selv står for salg av julegreier. Interesserte 
kan kontakte Sigrun Ekerhovd 416 19 359. Følg ellers med 
på www.bgds.no.
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Pass
Alle som reiser med båt til Danmark må ta med pass, eller 
ihvertfall anbefales det å ta med pass. Iblant vil pass være 
gyldig som eneste legitimasjon enkelte steder. Sjekk om 
passet ditt fortsatt er gyldig.

Rehabilitering av terrassen
Her er noen bilder. Men flere bilder kan du finne på 
www.bgds.no. Vi tar nye bilder etterhvert. Så er det bare 
å følge med!

Første styre i BEAST etterat gruppen ble underavdeling 
av Bergen Døvesenter. De har hatt årsmøte 25. september 
2007. Bak fra venstre: Jon Nordvik, Øystein Sletten og 
Hildegunn Fjelltveit. Foran fra venstre: Ingvild Eggerud 
og Gabrielle Kverneland. Tone Kodal (2. styremedlem) 
var ikke tilstede på årsmøtet. Forkortelsen BEAST blir til 
“udyr” hvis vi skal oversette ordet “beast” til norsk, ifølge 
ordboken. BEAST står for: BErgens Akademiske & Sosiale 
Tegnspråklige forum. (Foto: Rune)

BEAST har hatt sitt første årsmøte

Årsmøte i ungdomsklubben
Pga arrangementskollisjoner 26. september og få frammøtte 
til DUKs årsmøte, innkalles det nå til årsmøte torsdag 1. 
november 2007 kl. 17.00! Ungdomsmedlemmer mellom 
13 og 26 år er velkommen!

Klar for Danmarksturen!
40 personer er påmeldt. Avreise fra Bergen (se kartet) fre-
dag 30. november kl. 13.00 (vi møtes på kaien ca 12.00.)
Retur til Bergen søndag 2. desember kl. 12.30.



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

Neste nr av Budstikken kommer tors-
dag 13. desember (julenummer)

Sissel (bilde) har fått behandlerhjem-
mel og har derfor begynt med psyko-
logpraksis onsdager og torsdager 
fra og med uke 40 (fra 1. oktober 
2007). Hun startet 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. 

Tupperwarekonsulent
Jeg, Nina Hammersland, startet 
som Tupperwarekonsulent i mai 
2007. Det vil si at jeg holder demo 
hjemme hos folk og forteller om 
ulike produkter. Dette skjer på 
tegnspråk.
Hvis noen ønsker en demo så ta 
gjerne kontakt med meg på sms 41 
10 73 06 eller e-post 
ninahammersland@hotmail.com

OKTOBER
25. to: Brukerseminar kl 19.00-21.00 med 

Tolketjenesten, i døvesenteret. Alle er 
velkommen!

26. fr:  BEAST arr. Halloween-party i 
storsalen kl 19.

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

30. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 

NOVEMBER
01. to: Døves Ungdomsklubb har årsmøte kl. 

17. 
01. to: Kulturstyret: Vitsekveld kl. 19. 
04. sø kl 18 (Allehelgensdag) gudstjeneste 

med ”tegn til tale” v/ Lars Hana
06. ti:  Trim for eldre kl. 11.00
08. to kl. 19.00: Vi får besøk av Lorna Allsop 

(døv forsker som har spesiell 
interesse for døve kvinnerforskning) 
og Linda Day (spesiell interesse døves 
historie m.m.)

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

10. lø: Døvetreff kl. 19.00. 10 års jubileum 
for “døvetreff”! God mat! Pubkveld. 

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

13. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
14. on: Møte i samarbeidsforum kl. 18.30.
15. to: Senterstyret har møte på 

styrerommet kl. 16.
15. to: Foredrag kl 19: "TV over IP - hvilke 

muligheter gir det?" v/Svein Kåre 
Grønås.

16. fr:  Døves misjonsforening har møte hos 
Astrid Tokle kl. 19 (se notis)

18. sø: kl 11 gudstjeneste
20. ti:  Trim for eldre kl. 11.00
23. fr:  Kulturkveld med STAND UP v/Hanne 

og Trine! Kl. 19.00. (Se notis.)
24. lø: Lutefiskfest (nr 12 siden 1996) kl 19
25. sø: Ungdomsklubben innbyr barn og 

ungdom til gratis bowling og pølser 
på Sandsli kl. 14.00-16.00!

26. ma: Døvblittgruppen har juleavslutning 
kl. 18.30.

27. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
30. fr - 02. sø: Seminartur til Hirtshals/

Danmark (turister deltar på turen) 

DESEMBER
02.sø  kl 11: familiegudstjeneste v/ 
07. fr:  Lokallaget har juleavslutning på 

Konows senter (3. etg.) kl 12
08. lø: Mulig Julemesse. Se www.bgds.no.
09. sø kl 18: Lysmesse på tegnspråk v/ 
11. ti:  Seniortreff - Julebord i byen 
13. to: Senterstyret har møte på 

styrerommet kl. 16.
13. to: Juleavslutning i storsalen kl. 19 v/

Kulturstyret og senterstyret.
24. ma kl 15 gudstjeneste med ”tegn til tale” 

v/ Lars Hana
31. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. Årsavslutning.

MISJONSFORENING 
Husk misjonsforening hos 
Astrid Tokle fredag 16. 
november kl. 19! 
En fin anledning til sosialt 
kos og prat! Er du usikker på 
hvordan du skal komme dit? 
Ring! Astrids mobilnummer 
er 959 66 239, teksttelefon 
55 18 99 43. 

Lørdag 20. oktober feiret Døves kvinneklubb 
105 års jubileum på "To Kokker" på Bryg-
gen. 18 kvinner deltok sammen med Marta 
Ringsø (leder) og Birgit T. Karlsen (kasse-
rer). Foto: RA.

Døves Kvinneklubb
105 år


