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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Rorbua på Austevoll ble innviet 20. april 2008

Nubben Barnehage ble innviet 23. april 2008
Byråd fra Bergen kommune, Tomas Martin Moltu klippet 
i snoren sammen med et av barna i barnehagen
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Bilder fra innvielsen av Nubben Barnehage
onsdag 23. april 2008

Maria Drivenes fra Bergen kommune trodde 
det ikke skulle bli så fint i barnehagen! 
Lokalene ble veldig fine og lyse!

Blomst og kosedyr fra 
Hans-Carl Tvedt.

Hilsen og gaver fra 
naboene våre.

Leiv Høgestøl har 
fullført sin oppgave!
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Noen spørsmål 
til prosjektleder 
Leiv Høgestøl

Hva føler du nå som 
barnehagen er ferdig?
Jeg har en god følelse, 
spesielt fordi vi klarte 
å bli ferdige til den datoen styret hadde bestemt.

Visste du hva du gikk til da du sa ja til å påta deg 
prosjektlederoppgaven?
Delvis, ja, men det var mange overraskelser i et gammelt 
hus som jeg ikke hadde forutsett. 

Dessuten var jeg ikke klar over hvor vanskelig det var å 
få tak i arbeidskraft. 
 
Barnehagen åpnet 25. mars. Var alt i rute hele tiden, 
eller måtte du be fagfolkene jobbe ekstra for å bli 
ferdig innen den dato?
Det ble nok en del ekstraarbeid de siste tre ukene. 
Vanskelig å forhåndsberegne tidsforbruket. Hadde ikke 
ekstra fagfolk å sette inn heller.
 
Du har vært i døvesenteret nesten hver dag i et halvt 
år. Hva var dine oppgaver?
* Koordinere arbeidet mellom de forskjellige faggrupper.
* Finne løsninger på tekniske problemer i samarbeid med 
arkitekt og de respektive fag.
* Kontrollere at resultatet var som forutsatt.
* Følge med på fremdriften av arbeidet.
* Kontakt med leverandører av utstyr, innhente tilbud, og 
bestille. 
 
Var det tider da du var veldig bekymret?
Ja, spesielt når kostnadene begynte å stige.
 
Hva skal du gjøre nå som du er ferdig med oppgaven 
din?
Først skal jeg gjøre alt det jeg ikke har fått tid til i den ti-
den jeg har jobba med barnehagen. Jeg har 3 hus, båt, bil 
og  et lite småbruk. Alt trenger vedlikehold. Innimellom 
skal jeg nyte livet, fiske, gå turer i skog og fjell, passe 
mine barnebarn osv.

Noe du har lyst til å si?
Etter å ha vert førtidspensjonist i tre år var det kjekt å 
møte arbeidslivet igjen. Vi hadde få, men dyktige medar-
beidere i alle fag som kunne samarbeide og som det var 
inspirerende å arbeide sammen med. 

Dessuten har jeg truffet mange hyggelige mennesker 
i døvemiljøet. Når jobben nå er gjort ser jeg tilbake på 
denne perioden med stor glede. Jeg beklager bare at jeg 
ikke klarte å tilegne meg mere tegnspråkkunnskap.

Intervjuet av Rune

Nesten hver dag var han i døvesenteret og jobbet, sjekket regningene 
og avtalene, kontaktet fagfolkene, organiserte arbeidets gang. Her er 
han på kontoret i døvesenteret. Dette bordet var hans arbeidsbord 
i ett år.

Siste sjekkrunde og måling av åpninger under gjerdeport og gjerder 
før endelig godkjenning til å ta i bruk uteplassen.

Leiv i arbeid, slik han har gjort nesten hver dag siden han ble enga-
sjert som prosjektleder 22. mars 2007!
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Innlegg i Bergens Tidende lørdag 19. april 2008
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Nye medlemmer siden 
mars 2008:
14. Inger M. Knudsen, Bergen (hørende)
15. Kåre Neeraas, Nesttun (døv)
16. Andreas Kartveit, Os (døv)
17. Celine Nord Tøkje, Nesttun (døv) 
18. Danuta Macha, Fyllingsdalen (døv)
19. Eli Heggelund Westgård (døvblitt)
20. Kjersti Øverland (hørende)
21. David Eddie (hørende)

Fredag 30.mai

Kl. 1800   Åpning ved NDFs forbundsleder Hanne B. 
Kvitvær

Kl. 1830   QUIZ (spørrekonkurranse)
                 Alle kan delta (både aktive og turister)

Kl. 2030   Middag

Lørdag 31. mai

Kl. 1000   ”ROSER” – Leikny Holden

Kl. 1010   SÅNN KAN DET VEL GÅ
                 - Bergen Døves Seniorgruppe 

Kl. 1030   FRA IDRETTSBANEN – Arnulf Pedersen 

Kl. 1050   TOLK 
                 (Oslo Døves Seniorforening; Brynjulf Dam-

men, Juliea Dammen, Svein Sundkvist, Rei-
dar Brenden, Jarle Lid og Unni Arnesen)

Kl. 1130   SOLOOPPTREDEN – Kåre Høgsve 

Kl. 1145   Kaffepause

Kl. 1215   ONEMANSHOW -  Brynjulf Dammen 

Eldre døves kulturtreff 30. – 31. mai 2008

Kl. 1230   FILM

Kl. 1300   KLOVN – Bjørn Myran og Henrik Hansen
                 TRILLEBÅR – Bjørn Myran og Henrik 

Hansen
                 FOTOGRAF – Bjørn Myran og Henrik Han-

sen

Kl. 1330   Lunsj

Kl. 1500   ”Døves utvandring fra Norge til Amerika” 
– Jon Martin Brauti

Kl. 1545   Pause

Kl. 1600   Diskusjon - 
                 Film

Kl. 1700   Avslutning

Kl. 1900   Festmiddag m/Casino

Programleder – Toralf Ringsø

Utstillinger ved Bente Bjånesøy, Anne Folland, Kolbrun 
Sigurbjørg Hreidarsdottir (Kolla), Bente Larsen, Åse 
Sigvartsen og Berit Halvorsen.

Med forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Dugnad i døvesenteret
torsdag 8. mai kl. 16.00 og utover

Gratis Peppes Pizza
til alle som deltar!
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1) Åpning med minnetale
 Styreleder Klement Våge ønsket velkommen til 
årsmøtet og begynte med å minne våre medlemmer 
som gikk bort siden forrige årsmøte med ett minutts 
stillhet.

2) Valg av møteleder: 
Møteleder: Bjørn Olav Magnusdal (Bomma)
Varamøteleder: Arvid Hauge

3) Valg av referenter:
Rune Anda og Kjetil Høgestøl

Bomma overtok og ledet årsmøtet.

Valg av tellekorps:
Erling Jacobsen og Arne Nesse

4) Innkalling og saksliste ble godkjent.
Her ble de påpekt at valgkomiteen ikke skulle lede 
valg på ny valgkomite. Man ba derfor om at pkt 11 
f) på dagsorden ble strøket under valg som ledes av 
valgkomiteen.

5) Årsmelding for år 2007
Møtelederen gikk gjennom årsmeldingen punkt for 
punkt.

Punkt 10 - Nubben Barnehage:
Styreleder Klement Våge ba om ordet. Han ga en rose 
til Kjetil Høgestøl, som er styreleder i den nystiftede 
stiftelsen Nubben Barnehage AS, og takket for hans 
store innsats og ønsket ham lykke til i det videre 
arbeidet. 

Punkt 12 – Selskapelige arrangementer:
Erling Buanes savnet info om at Seniorgruppen hadde 
nyttårssamling 31. desember.

Punkt 16 – Underavdelinger / tilsluttede grupper:
Under “Andre klubber” er Døves Dataklubb utleatt.
Under “Døves misjonsforening” ble det opplyst at det 
hører under Døves Menighet
Og så manglet man “Lutefiskens Venner”  under 
dette punktet. Den gruppen har hatt lutefisk-fest i 
døvesenteret før jul hvert år i over 11 år.
Under “Eikelund kompetansesenter” bemerket 
møtelederen at det nå heter “Statped Vest”. Det ble 
også påpekt at navnet på psykologen Sissel Grønlie 
inneholdt en stavefeil.

Årsmøte i Bergen Døvesenter
lørdag 29. mars 2008 

Punkt 19 – Gaver/oppmerksomhet
Åge Lauritsen bemerket at vi har glemt å sende gave 
til hans kone da hun fylte 60 år. 
Dette ble beklaget. Et arbeidsuhell. Gaven blir sendt 
til henne omgående (samt blomster samme dag som 
årsmøtet).

Punkt 23 – Hjemmeside
Erling Jacobsen lurte på om det finnes retningslinjer 
for hva som er privat og hva som er offentlig når man 
legger ut tekst/bilder på døvesenterets hjemmeside. 
Styreleder Klement Våge svarte at han vil ta det 
opp på styremøtet, og drøfte et forslag på et senere 
medlemsmøte.

Punkt 26 – FFO Hordaland
Arvid Hauge mente at det var vanskelig å delta på 
møter i regi av FFO – som ofte skjer på dagtid. Han 
lurte på om vi kunne høre med dem om møtene kunne 
gjennomføres på kveldstid.

Punkt 28 – Representasjon
Her var det uteglemt at Erling Buanes og Marta 
Ringsø representerte Bergen Døves Seniorgruppe på 
“Likemannstreff for aktive eldre” i Tønsberg 11.-13. 
mai 2007. 
Det ble også påpekt stavefeil i navnet til Rachel 
Iversen, som representerte Bergen Døvesenter på 
Døvestevnet i fjor.

6) Regnskap
Så gikk man over til regnskapet. Møtelederen 
leste oppsummering av revisjonsberetning fra 
statsautorisert revisor Kjell Zahl samt rapport fra 
bilagsrevisor Hans Erik Tofte.

Erling Buanes lurte på hvorfor beløpet på eiendeler 
ble større (kr 4.318.829) i forhold til året før (kr 
3.050.968). Kjetil Høgestøl forklarte at døvesenteret 
har tatt opp et lån i forbindelse med rehabilitering 
av terrassen. Hele lånet var ikke brukt opp og 
står derfor på bankkontoen i vente av ytterligere 
vedlikeholdsarbeid fremover. I tillegg har senterstyret 
valgt å balanseføre vedlikeholdsarbeidet på terrassen i 
samråd med revisor og god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner. 
Ellers var det trykkfeil i balansen. Det står 
“underskudd” på kr 248.670 under egenkapital, men 
det skal stå “overskudd”.
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Kl. 12.09: Pause

I pausen fikk deltakerne anledning til å se de nye 
lokalene i Nubben Barnehage, vist rundt av Kjetil 
Høgestøl. Etterpå ble det god betasuppe servert av 
Sunniva og Sigrun i storsalen.

Årsmøtet fortsatte etter pause kl 13.02.

7+8 – Innkomne forslag
a) Forslag om å slå sammen regnskap for 
kapitalfondet, hytten og interessefondet i 
døvesenterets hovedregnskap. Klement forklarte hva 
styret mente med forslaget.
Erling Jacobsen mente i utgangspunktet at forslaget 
om avdelingsvise regnskap var en administrasjonssak. 
Da det ble opplyst at revisor hadde støttet en slik 
fremgangsmåte hadde han ikke noe imot at årsmøtet 
behandlet saken.

Det ble avstemning med følgende resultat:
1) Flertall for alternativ a) at Interessefondet 

avvikles og mellomværende mellom Bergen 
Døvesenter og interessefondet strykes.

2) Flertall for at de ulike regnskapene 
Bergen Døvesenter har slås sammen med 
hovedregnskapet.

3) Forslag B ble trukket av styret, og slik at vi 
bare stod igjen med alternativ A, men med 
strykning av “interessefondet”. Flertallet gikk 
da inn for at det opprettes avdelingsregnskap 
for hytten, kapitalfondet, Bergen 
Døvesenter(kultur/utleie) og eventuelle 
underavdelinger der det er hensiktsmessig.

4) Kjetil opplyste om bakgrunnen for å be 
lovkomiteen gå gjennom vedtektene til 
kapitalfondet med sikte på å omdanne 
fondsstyret til et kapitalutvalg.  Endringen 
skulle legges frem til midlertidig godkjenning 
av e.o. årsmøte. Erling mente det ikke var 
nødvendig med e.o. årsmøte, men at det holdt 
med medlemsmøte. 
Flertallet stemte så for at lovkomiteen skal 
se gjennom det nye mandatet med sikte på 
å gjøre om styret til et utvalg med mandat 
til å disponere verdiene i kapitalfondet etter 
mandat som i dag. Nye vedtekter legges frem 
til medlemsmøte for midlertidig godkjenning.

b) Gavekonto: Flertall for styrets forslag om at 
kontoen som til nå hørte under “Interessefondet” 
endres til “Gavekonto”.

c) Gebyr ved gjen-innmelding: Flertall for styrets 
forslag om å stryke dette avsnittet i lovens paragraf 5 
om de som ikke har betalt etter purring og blir strøket: 
“…og må for å bli medlem igjen betale den skyldige 
kontingenten med tillegg av et gebyr, fastsatt av 
årsmøtet.

d) Forslag til mandat for hyttekomiteen: Med en 
liten rettelse under punkt b) i setningen “I tillegg 
utpeker Idrettsklubben et medlem til komiteen”, som 
endres til “I tillegg utpeker Idrettsklubbens styre 
et medlem til komiteen”, gikk flertallet inn for det 
foreslåtte mandatet for hyttekomiteen.

e) Forslag fra hyttekomiteen: Støtte / tilskudd på kr 
200.000 fra kapitalfondet til rorbua på Austevoll: 
Hyttekomiteens leder, Edvard Rundhaug, begrunnet 
forslaget. Deretter var det diskusjonen, som varte 
i ca en halv time, og endte med avstemning over 
hyttekomiteens forslag mot et nytt forslag.  Det nye 
forslaget, fremsatt av Erling Jacobsen gikk ut på at 
hyttekomiteen lånte kr 200.000 fra Kapitalfondet. 
Døvesenteret, Idrettsklubben, Hyttekomiteen og 
Kapitalfondets styre skal så diskutere og bli enige om 
hvordan lånet skal tilbakebetales. 
Avstemning:
For hyttekomiteens forslag: 7 stemmer
For det nye forslaget:             26 stemmer

9) Fastsettelse av kontingent 2009
Vi forholder oss til de satsene bestemt av Norges 
Døveforbunds landsmøte.

10) Budsjettforslag 2008, veiledende for styret
Budsjettforslaget ble presentert. Det kom ingen 
bemerkninger til budsjettet, som dermed ble godkjent.

11) Valg
Valget ble ledet av valgkomiteen v/Edvard Rundhaug.

Styret i Bergen Døvesenter 2008:
Styreleder: Klement Våge
Styremedlem:  Kjetil Høgestøl 
 (1 år igjen - ikke på valg)
Styremedlem:  Martin Skinnes 
 (1 år igjen - ikke på valg)
Styremedlem:  Egil Johansen
Styremedlem:  Sunniva Lyngtun
1. varamedlem: Sigrun Ekerhovd
2. varamedlem: Monica Lone Madsen
 
Revisorer:
Statsaut.revisor: Kjell Zahl
Bilagsrevisor:   Hans Erik Tofte
Varabilagsrev.:  Toralf Ringsø
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Lovkomite:
Arvid Hauge
Erling Jacobsen
Ellen Østrem
 
Kapitalfondets styre:
Erling Jacobsen (2 år)
Kjetil Høgestøl (2 år)
Arvid Hauge
Daglig leder
Vara: Arne Nesse
 
Hyttelkomite:
Edvard Rundhaug
Sunniva Lyngtun
Tore Birkeland
Egil Johansen
Sigrun Ekerhovd
+ en valgt av styret i Døves Idrettsklubb
 

Valgkomite, ledet av styreleder Klement Våge:
Bjørn Olav Magnusdal (Bomma )
Anette Mortensen
Edvard Rundhaug
Vara:
Åge Lauritzen
Anne Grete Magnussen

Da valget var unnagjort, takket Klement Våge for 
tilliten medlemmene viste ved å gjenvelge ham 
som styreleder enda ett år. Deretter gav han en rose 
til det avgåtte varamedlemmet (Gunn Kristin), til 
møtelederen (Bomma), til valgkomiteens medlemmer 
(Edvard, Erling og Tore), til de to damene (Sigrun og 
Sunniva) som serverte betasuppe i pausen, til daglig 
leder (Rune), og til Åge Lauritsen som tok i mot for å 
gi rosen til sin kone Eva som fylte 60 år før jul.

Årsmøtet ble hevet kl. 15.02.

Ref.
Rune Anda   Kjetil Høgestøl

Bak fra venstre: Klement Våge (styreleder), Martin Skinnes 
(styremedlem), Monica Lone Madsen (2. varamedlem), Sigrun 
Ekerhovd (1. varamedlem) og Rune Anda (daglig leder). Foran 
fra venstre: Sunniva Lyngtun (styremedlem), Kjetil Høgestøl 
(nestleder) og Egil Johansen (styremedlem og eiendomsleder). 
Foto: Gunn Kristin Selstad, 03.04.2008. 
Styrets gjennomsnittsalder (utenom daglig leder): 39,4 år

Bergen Døvesenters styre 2008-2009 Personalia
80 ÅR
Thorbjørn Johan Sander blir 80 år den 7. mai.

50 ÅR
Mary-Ann Grønås blir 50 år den 7. mai.

TUSEN TAKK
for gaven på min 75 års dag. Hilsen fra Sverre Johansen.

DØDSFALL
Konrad Thunes (90 år) døde 3. mars 2008 og begravelses-
gudstjenesten ble foretatt i Bergen Døvekirke 11. mars. 
Han ble gravlagt på Takvam. 

DØDSFALL
Ingrid Storedale (64) døde 13. mars 2008. Hun ble gravlagt 
fra Hålandsdalen kyrkje på Eide onsdag 19. mars 2008.

Ingrid med premien etter sine mange 7-fjellsturer! Foto: Skjalg 
Iversen.

Misjonsforeningen
har samvær på hytten til Anlaug Sørhaug på 
Lindås lørdag 14. juni 2008 fra kl 12.00. Alle er 
velkommen!
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Kurs i linjedans startet 22 april 2008

Tale under offisiell åpning 
av hytten på Austevoll
Kjære medlemmer! På vegne av sen-
terstyret vil jeg ønske velkommen til 
vår nye hytte, rorbua her på Storebø. 
Etter noen magre hytteår kan vi nå 
endelig glede oss over et nytt “ferie-
hjem”. Og hvilken fantastisk dag det 
er å besøke hytten i dag, vi håper på 
mange slike dager fremover. Vi håper 
rorbua vil gi oss mange gode min-
ner, slik også det gamle feriehjemmet 
“Risperlen” har gitt oss. Hytten er 
for mange et sted å trekke seg til-
bake, en pause fra hverdagens mas 
og stress, et sted for rekreasjon og 
refleksjon over livet.  Hytten gir oss 
mange nye muligheter, fiske, tur til 
lands og til sjøs, bading, grilling og 
mye mer. Mange nye muligheter, så 
det er bare å gripe sjansen. Vi håper 
også rorbua kan bli et sted for kreativ 
utfoldelse og livsglede som Bergen 
Døvesenter og Idrettsklubben kan ha 
utbytte av i sitt organisatoriske arbeid 
framover, både interessepolitisk og 
kulturelt. 

Jeg har lyst til å gi ros til hytte-
komiteen, med Edvard Rundhaug i 
spissen, for innsatsen med hyttejak-
ten. Jeg synes engasjementet deres 
har vært moro å følge med på, et 
veldig smittende engasjement. Og 
senterstyret er godt fornøyd med 
innsatsen deres. Dere har gjennom-
ført denne prosessen på en ryddig og 
åpen måte i forhold til medlemmene. 
Så takk til dere for arbeidet dere har 
gjort hittil, og lykke til videre. Jeg 
vil også takke de som har stilt opp 
til dugnad, og ikke minst de som har 
reist i forveien for å forberede mottak 
av gjester denne dagen.

Til slutt vil jeg få overrekke en liten 
gave til hytten. Hytten har sjel, men 
ikke armer og ben, så hyttekomiteens 
leder får motta gaven fra senterstyret. 
Senterstyret håper på godt besøk, og 
at mange vil dele sine opphevelser 
og erfaringer i denne gjesteboken, til 
glede og inspirasjon for alle som bru-
ker hytten. Da vil eg bare få gratulere 
alle sammen med ny hytte, ta vare på 
hytten og lykke til med bruken. 
Kjetil Høgestøl
Nestleder Bergen Døvesenter
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Periode: 16. mai – 1. oktober 
(båten blir tatt opp på land om vinteren) 

                                                                                                      Helg Uke 
For medlemmer kr 500 kr 1000 
Ikke medlemmer kr 1000 kr 2000 

Utleiepris - rorbua

Utleiepris - båt

E-post til Hyttekomiteens leder Edvard Rundhaug: erund@broadpark.no - SMS: 990 27 350

Se http://www.rorbuutleie.net/ for info om ledige datoer og retningslinjer for utleie

Ellers er det åpent for fleksible leieløsninger i uken for en eller flere dager (bl.a. dagstur eller døgnleie).
Dette avtales med utleieansvarlig. Prisen ved dagstur eller døgnleie vil komme snart. 

NB! Du betaler for bensinen selv. 

                 Høysesong   Lavsesong
       Periode: 16.05.08 - 14.09.08 Periode: 15.09.08 - 01.05.09

       Helg                 Uke Helg  Uke
       fre-søn                man-søn fre-søn  man-søn

     Leie for medlemmer kr 1.500              kr 2.500 kr 1.000  kr 1.750

     Leie for ikke-medlemmer kr 3.000              kr 5.000 kr 2.000  kr 3.500

Nå skal 
huset males!
Nå som arbeidet med barnehagen er 
ferdig er vi i gang med å få malt huset. 
Veggfarge: 762 Capri (grå) med hvite 
rammer/lister/ornamenter. 

Leserne husker kanskje at døvesenteret er 
tilkjent kr 400.000 fra Hordaland fylkes-
kommune til rehabilitering av huset. 

Det går blant annet til utvendig maling.

Vi gratulerer Bergen Døvblittgruppe med 25 års jubileum (stiftet 10.06.1982)
På Døvblittgruppens hjemmeside skriver de blant annet: "Gruppa er en del av Bergen Døvesenter. På stiftelsesmøte, 
som var annonsert i Budstikken, var det ikke så mange frammøte. Men 2 av oss som var på det møte gikk ut i dags-
presse å fortalte om denne gruppa for tunghørte, døvblitte og deres pårørende. Dette gav en enorm respons, så på 
neste møte i august og videre utover høsten var vi mellom 40 og 50 personer på møtene.  Gruppas hovedmål var et 
godt sosialt felleskap der ingen skulle føle seg utenfor."
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Bilder fra innvielsen av rorbua på Austevoll
92 personer var tilstede på Bjånestangen søndag 20. april 2008

God parkeringsplass nær rorbua.

Flere bestilte leie av rorbua

Gjesteboken overrakt fra døvesenteret

Gunnar (DIKs repr. i hyttestyret), Edvard (leder i 
Hyttekomiteen) og Kjetil (repr fra senterstyret).

Det ble mange turer med den nye båten.

Noen av våre medlemmer 
kom med båt



1. mai
Døvesenteret er åpent

kl 10 - 14
Alle er hjertelig velkommen!

Arr. Døves Seniorgruppe

Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE Medlemskap og medlemsfordeler
Det lønner seg å være medlem av døvesenteret, da får du:

    * Redusert pris på fest i døvesenteret
    * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesenteret
    * Rimelig leie av bryggehuset (hytten) på Austevoll
    * Fortrinnsrett til plass for eget barn i Nubben Barnehage
    * Iblant støtte til deltakelse på utfl ukter o.a
    * Rimelig deltakeravgift på kurs
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet
    * Automatisk medlem i ungdomsklubben (13-26 år) og idrettsklubben
    * Andre medlemsfordeler

Du blir medeier i et fl ott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre samfunn for døve.
Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 
   
Norges Døveforbund sender ut giro til alle medlemmer av de tilsluttede 
døveforeninger. Kontingenten er som følger:
Kr 350,- pr. voksen medlem (ektepar/samboer = kr 350 på hver)
Kr 250,- for ungdomsmedlemskap (13-26 år)
Kr 100,- for barn (0 - 12 år)
Kr 1.000 for bedriftsmedlemskap

Du kan melde deg på som medlem ved å sende navn, adresse, fødselsdato, om du er 
hørende eller hørselshemmet, til: post@bgds.no.

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, 
gi oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Døvesenteret
er åpent 17. mai
fra kl 10.00 til 15.00

Servering - konkurranser - leker

Allle er hjertelig velkommen

Arr. Kulturgruppen

MAI
01. to: Åpent hus kl. 10-14 (se notis)
02. fr: Sosialt samvær i døvesenteret kl 

19.00-02.00. “Herrekveld”
05. ma: Idrettsklubben har styremøte på 

styrerommet kl 16.30.
06. ti kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken 

(kort andakt og lystenning) 
06. ti:  Seniortreff kl 11-14
08. to: Stor-Dugnad i “døvelandet” fra kl 

16.00 og utover. Gratis Peppes 
pizza til alle som deltar!

08. to: Tema kl 20: Manikyr.
09. fr: Ungdomsklubben har hyggekveld 

kl 19
15. to: Møte i senterstyret kl 15.30 
17. lø: (Nasjonaldag) kl. 08.00: Flaggheis 

og frokost. Kl. 09.00: Andakt i 
døvekirken.

17. lø: Døvesenteret er åpent kl. 10.00-
15.00 (arr.: Kulturgruppen)

17. lø: Storsalen utleid fra kl 18
18. sø:14.00 - 18.00: Vi følger med i 

jubileumsmarkering for Norges 
Døveforbund, på storskjerm i 
storsalen, direktesendt fra Oslo! 
Gratis bløtkaker og kaffe og brus!

20. ti:  Kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken 
(kort andakt og lystenning) 

20. ti:  Seniortreff kl 11-14
30. fr - 01. sø: Eldre Døves Kulturtreff i 

Bergen

JUNI:
01. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegnspråk 

v/vikar
01. sø: Kl. 12: Åpent i døvesenteret 

for deltakere på “Eldre Døves 
Kulturtreff”

02. ma: Idrettsklubben har styremøte på 
styrerommet kl 16.30.

03. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 
andakt og lystenning) 

03. ti:  Seniortreff kl 11-14
10. ti:  Seniorgruppen har tur til rorbua 

på Austevoll 
12. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
13. fr til 15. sø: CODA-samling 
           i døvesenteret
14. lø: Misjonsforeningen samles på 

hytta til Anlaug Sørhaug (på 
Lindås) fra kl 12.00.

15. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/Lars Hana. Hagefest.

17. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 
andakt og lystenning) 

17. ti:  Seniortreff kl 11-14 med 
“sommerbord”

19. to: Sommeravslutning i døvesenteret 
kl 19. Grillfest ute på 
parkeringsplassen v/Døvetreff

20. fr: Kvinneklubben har sommerbord kl 
19.


