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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Storslått gave

til Bergen Døvesenter
fra ekteparet Gunhild og Nils Johan Bjørø!

Overraskelsen fant sted på Scandic City Hotell Bergen
i forbindelse med Eldre Døves Kulturtreff,

og på selve 128 års stiftelsesdagen til Bergen Døvesenter!
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En fantastisk helg!
Nærmere 200 deltakere - nesten dobbelt så mange som i Tønsberg i fjor
Det var andre gang man gjennomførte "Eldre Døves Kulturtreff" med deltakere fra hele landet.

Det ble uttrykt ønske om at Bergen skal påta seg arrangementet også neste år
- evt hvert år som Festspillene samtidig arrangeres i Bergen.

Døves Tidsskrift nr 5/2008: Fantastisk gave!

Nils Johan Bjørø kom fram på scenen omtrent midt under 
spørreleken fredag kveld 30. mai 2008. Han kom med en 
kjempehyggelig overraskelse: 

«Først vil jeg gratulere Bergen Døvesenter med 128 
års dagen akkurat i dag!  Min kone, Gunhild, og jeg 
har vært medlem i døvesenteret i mange, mange år. 
Jeg må si at Bergen Døvesenter har betydd veldig 
mye for medlemmene. Også for meg og min kone. 
Derfor vil Gunhild og jeg gjerne overrekke Bergen 
Døvesenter en liten gave. Jeg vil be daglig leder Rune 
Anda om å komme og ta imot gaven.»
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Noen bilder fra "Eldre Døves Kulturtreff"

Cowboy-jentene hadde oppvisning da gjestene var klar for festmid-
dag lørdag kveld!

Det var 8 som hadde utstilling, noe som passet helt perfekt i forbin-
delse med kulturtreff-arrangementet! Her ser vi Anne.

Kolla kom helt fra Island for å delta på kulturtreffet og hun benyttet 
sjansen til å stille ut sine praktverk.

Bente fra Austevoll, selvfølgelig! En dyktig møbeltapetserer skal 
man lete lenge etter. 

Det var fullt hus under gudstjenesten i Bergen Døvekirke søndag 1 
juni. Vikarierende døveprost Roar Bredvei forrettet.

Bryna og Svein fra Oslo - og mange mange andre - benyttet anled-
ningen til å besøke døvesenterets eget døvemuseum.

Tekst og bilder finner man i siste nummer av Døves Tidsskrift. Her bringer vi noen bilder fra kulturtreff-
helgen i Bergen. Det var flott vær med blå himmel hver dag. Samtidig med arrangementet var det også 
likemannskurs og kulturseminar samme sted, arrangert av Norges Døveforbund.
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Navn: Svein-Ole Johansen
Alder: 33 år

Bosted: Sentrum, Sverresgate.

Født: Drøbak, oppvokst i Kråkstad, Ski kommune.

Tidligere jobber: Garage (pub og nattklubb), 
Koba Christensen (begravelsesbyrå).

Vi hilser på vaktmesteren vår!

Du har 50% stilling som vaktmester hos Konows 
senter, og nå (fra februar 2008) også 10% i Ber-
gen Døvesenter og 10% i Nubben Barnehage, til 
sammen 70%.

Når begynte du som vaktmester på Konows 
senter?
Høsten 2002. Begynte først i det gamle sykehjem-
met i Gerhard Gransvei på Landås, ble deretter med 
på fl yttelasset hit til Kalfarveien.

Hvilke oppgaver har du som vaktmester?
- Ganske variert. Se til at hus, hage og omgivelser er 
i orden. Skaffe serviceavtaler på installasjoner som 
krever det og se til at avtalene blir fulgt opp. Følge 
opp brannsikkerhetsarbeide, spesielt i sykehjemmet 
som har strenge krav til brannsikkerhet. Kontakte 
fagfolk når det trengs, f.eks ved feil på elektrisk/
elektronisk utstyr som vi har mye av i sykehjem-
met. Ellers går dagene med til diverse reperasjoner, 
vedlikehold av diverse utstyr, skifte lysrør/lyspærer 
og stort sett se til at ting fungerer.

Du jobber hos oss (døvesenteret og barnehagen) 
om mandagene, men kan kalles inn dersom det blir 
behov for deg de andre dagene. Konows senter er jo 
en av naboene våre.

Er vaktmesterjobben en slitsom jobb?
- Det kan være det i perioder. Men som regel går det 
greit. Jeg kan i stor grad styre hverdagen selv, slik at 
jeg kan fordele arbeidsmengden jevnt utover uken. 
Veldig fi nt å ha en litt fl eksibel arbeidstid.

Du er også vår nye brannvernleder, sammen med 
brannvernassistent Tore Birkeland. Hvor lenge har 
du vært brannvernleder ved Konows senter?
- Har vært brannvernleder i sykehjemmet i nesten 
seks år nå.

8 mai var en uvanlig dag for deg. Både trist og 
glede. Kan du fortelle hva som skjedde?
- I forbindelse med dugnaden fi kk jeg en e-post fra 
Rune Anda om at et vindu i det gamle vognskju-
let ("vaktmesterhuset", red. anm.) var åpent, og et 
spørsmål om jeg kunne stenge igjen vinduet slik 
at uvedkommende ikke tok seg inn. Dette var tid-
lig på dagen. Jeg undersøkte vognskjulet og fant en 
død mann noen meter innenfor det åpne vinduet. 
Siden jeg har jobbet i begravelsebyrå så har jeg jo 
sett døde mennesker før, men det er litt annerledes å 
fi nne dem. Så det ble en en litt ubehagelig og uøn-
sket start på denne torsdags morgenen. Det endte 
med at ambulanse og politi kom til stedet. De kon-
staterte raskt at han hadde vært død i minst et døgn. 
Til slutt kom et begravelsesbyrå og hentet ham etter 
at politiet var ferdige med tekniske undersøkelser av 
dødsstedet. Mannen var i 40 årene. Politiet kunne 
ikke si noe om dødsårsaken.

Og nå som vi har deg som vaktmester, har du vel 
planer om å bli værende i mange år?
- Tja, si det. Jeg trives veldig godt. Det er et veldig 
godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger. Dagene 
er varierte og tiden går fort. Det er vel et tegn på 
trivsel. Jeg har iallefall ingen planer om å slutte 
ennå. Men før eller siden må jeg vel få meg en 
100% jobb jeg også.
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Hagefest i døvekirken søndag 15. juni 2008
Etter gudstjenesten den søndagen var det - som vanlig hvert 
år i juni - hagefest, og været var strålende.

Foto: Sonja Eikenes.

Tone slutter etter 16 år på Konows senter
Vi har tidligere opplyst at Tone Høylandskjær (57) slutter 
som virksomhetsleder i Konows senter 31.07.2008. Hun har 
vært ansatt på Konows senter siden 1.8.1992 og var med 
i prosessen fra Døves aldershjem på Landås til flyttingen 
til Kalfarveien. 
Men hun forsvinner ikke ut av miljøet. I april ble hun valgt 
inn som styremedlem i Nubben Barnehage AS, som eies 
av Bergen Døvesenter.
Vi ønsker henne lykke til videre!

BUDSTIKKEN på e-post
Noen av våre medlemmer mottar Budstikken kun på e-
post. Det er vi glad for, da det sparer oss for både papir, 
porto og arbeid med å stifte sammen sidene. Vi vil gjerne 
at flere gjør det samme. Alle som synes det er ok bare å 
motta Budstikken pr e-post, kan sende melding til daglig 
leder på post@bgds.no! God sommer!

Senior-tur til Radøy
Søndag 24. august skal Seniorgruppen på dagstur til 
Utvandringssenter på Radøy på Lindås. Interesserte kan 
melde seg på til Erling Buanes, mobil nr 926 01 237.

Kaptein Sabeltann
Forestillingen "Kaptein Sabeltann og Den Forheksede Øya" 
spilles på Kjuttaviga i Dyreparken, Kristiansand. Det blir 
tegnspråktolket følgende datoer: Søndag 13. juli, onsdag 
16. juli, torsdag 17. juli og fredag 18. juli. Forestillingen 
starter kl 23.00 (med værforbehold). Bestill billetter på 
bestilling@dyreparken.no eller ring direkte til Dyreparken 
booking, tlf 38 04 98 04. Oppgi "døvetolk" som referanse. 
Alle over 3 år: kr 260 + gebyr kr 25.  

Bergen Døvesenter ble - via FFO Hordaland - kontaktet 
av Dagmar Reutz Hillestad, som er rådgiver for Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hordaland fyl-
keskommune – et rådgivende organ for fylkeskommunen, 
politisk valgt og sammensatt av brukerrepresentanter fra 
FFO-SAFO og 3 politisk oppnevnte representanter – til 

sammen 7 personer. De har fått henvendelse fra eiendoms-
seksjonen i Hordaland fylkeskommune der seksjonen et-
terspør brukerkompetanse mht døve. Hillestad henviste oss 
til overingeniør Ragnhild Aak Skajaa i eigedomsseksjonen 
i fylkeskommunen, som igjen opplyste at man har startet 
byggingen av Nordahl Grieg videregående skole. De er 
opptatt av å følge opp Universell Utforming med hovedvekt 
på døve og sterkt tunghørtes behov (Knutepunktskolen). 
Klement har hatt sitt første møte med arkitekten onsdag 
18. juni.

Fotoskisse, hentet fra internett

Klement Våge er vår representant i prosjekt for 
Nordahl Grieg videregående skole

Skal du til kulturdagene 
i Stavanger? 
Klikk deg inn på
www.kulturdagene.net. 
Der finner du 
informasjon og 
påmeldingsskjema
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Døvestevne på Bremanger Brygge 29.-31. aug.2008

Døvestevne på Bremanger Brygge 29-31 august
Som vanlig samarbeider vi med Møre og Romsdal Døveforening, og med døves menigheter i Bergen og Møre. Vi 
kjører fra Bergen i privatbiler (slik som de siste årene). Sjåførene vil få kilometergodtgjørelse, og fergeutgifter vil 
bli dekket. Altså, gratis reise for medlemmene. Opphold betales selv. 
Prisen er slik: Overnatting per person blir: kr. 1200 + 300 for to ekstraseng =1500 per hytte (deler vi beløpet på 8 
personer x 2 døgn blir det kr. 375 per person fra fredag til søndag (uten sengetøy). 
Pris for full pensjon (fra middag fredag kveld til lunsj søndag) + havets delikatesser lørdag kveld kommer på kr 900 
pr. person. Total oppholdsutgiftter pr person kr.1275. 
Bremanger Brygge har tilsammen 42 sengeplasser. Medlemmer av Bergen Døvesenter kan melde seg på til 
Sunniva Lyngtun i døvesenteret (også på oppslag) og evt e-post: sunniva@bgds.no. For de som har internett, se 
www.bremangerbrygge.no. Påmeldingsfrist: 21. august 2008.
Klement Våge blir døvesenterets representant i år, og han gleder seg sikkert til bryggedansen :-)

NDF 90 år søndag 18 mai 2008

Norges Døveforbunds generalsekretær Paal 
Richard Peterson fulgte prinsesse Märtha Louise 
til plassen sin under mottakelsen i Oslo.
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Sommerlukking
Siste åpningskveld i døvesenteret før 

sommerferien er torsdag 26. juni.
Første åpningsdag etter ferien er

torsdag 7. august.

Skoleungdommer fra Håstein skole
intervjuet daglig leder via en 
billedtelefon-tolk
torsdag 12. juni 2008

Mika, Addi og Peter fra Håstein skole intervjuet daglig 
leder på kontoret torsdag 12. juni. Spørsmålene deres ble 
tolket via billedtelefon-tolken fra Møre og Romsdal (se pc-
skjermen), og daglig leder svarte direkte til ungdommene 
selv. Sånn kan man for eksempel gjøre når man ikke har 
tegnspråktolk fysisk til stede.
(Rune er - sammen med vel 25 andre - for tiden med i et 
billedtelefon-tolkprosjekt. Han tester bruk av billedtelefon-
tolk istedenfor 149 også.)

Felles båttur til kulturdagene i Stavanger
Har du lyst til å være med på felles båtreise 
Bergen-Stavanger Bergen
i forbindelse med Døves Kulturdager i Stavanger 10.-12. 
oktober 2008? 

NB! Meld dere på nå - ikke vent! Vi må vite at vi har nok 
påmeldte innen 10. august, ellers må vi avbestille båten...

Vi har avtale med Norway Fjord Cruise AS om leie av en 
hel båt (westamaran). Plass til inntil 100 personer. Har du 
lyst til å være med på denne felles båtturen? Båt: Hardan-
gerprins. Avgang fra Bergen fredag 10. oktober kl 13.00. 
Avgang fra Stavanger søndag 12. oktober kl. 13.00. 

Pris pr person kr 600 tur/retur. Kjøp av mat og drikke 
ombord. Påmelding til sunniva@bgds.no (bindende fra 
10. august 2008). Påmelding til kulturdagene (turister og 
aktive) tar vi ikke imot, det må man gjøre direkte til ar-
rangøren i Stavanger.

53 påmeldte (maks 100) pr. 16. juni 2008. 
«Først til mølla»-prinsippet!

Regler for www.bgds.no
1)  Kun personer som styret i Bergen Døvesenter har 

skriftlig avtale med, har adgang til å foreta rettelser 
og tilføyelser på Bergen døvesenters hjemmeside; 
www.bgds.no

2)  Ingen bilder som på noen måte kan virke anstøtelige 
skal benyttes på hjemmesiden. Datatilsynets retnings-
linjer er gjeldende. Det skal utvises særlig forsiktighet 
dersom bilder av barn legges ut på hjemmesiden. 
Datatilsynet skiller mellom situasjonsbilder og por-
trettbilder. Utgangspunktet er at situasjonsbilder kan 
offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så sant 
bildene er harmløse og ikke på noen måte krenkende. 
Når det gjelder portrettbilder er hovedregelen at man 
alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bildet 
legges ut på nett.

3)  Dersom man skal legge ut navn på avbildede perso-
ner, skal kun fornavn benyttes. Unntak kan gjøres i 
forhold til bilder av f.eks styret og representanter der 
det er hensiktsmessig at fullt navn fremkommer.

4)  Dersom noen ber om at et bilde fjernes fra hjem-
mesiden, skal dette gjøres umiddelbart.

5)  Hjemmesiden må ikke brukes til noen form for 
diskriminering eller andre former for ærekrenkende 
budskap. 



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

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

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

JULI:
03. to:  Andakt i døvekirken kl 18, 

deretter sosialt samvær.
04. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
11. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
13. sø kl. 11: Gudstjeneste i Bergenshallen 

i forbindelse med Det norske 
Misjonsselskaps generalforsamling.

17. to:  Andakt i døvekirken kl 18, 
deretter sosialt samvær.

18. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
25. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.

AUGUST:
01. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
07. to: Første åpningskveld etter ferien
08. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
12. ti kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
18. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18.
19. ti: Døvblittgruppen har styremøte på 

styrerommet kl 18.00
19. ti:  Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18 til 20
22-24 august: Hordaland foreldrelag for 

hørselshemmede har tur til Hotell 
Ullensvang i Hardanger.

24. sø: Seniorgruppen har dagstur til 
utvandrer-museet på Lindås. Påmelding 
til Erling Buanes. 

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

26. ti: Seniortreff kl 11-14
26. ti: Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18
28. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
29. fr:  Døvblittgruppen har sosial samvær i 

storsalen kl 18.30
29.-31 (fr-sø): Døvestevne i Bremanger 

Brygge (se egen omtale)

SEPTEMBER:
02. ti:  Ungdomsklubben har skuespill kl 18
09. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
09. ti:  Seniortreff kl 11-14
09. ti:  Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18
16. ti:  Ungdomsklubben har skuespill kl 18
18. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
18. to: Foredrag kl 19. Siv Mittet forteller om 

hennes arbeid som healer og svarer på 
spørsmål.

20 lø: Kulturtreff eller utleie (ikke avklart)
23. ti: Bergen Døves Ungdomsklubb har 

årsmøte kl. 18. 
23. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
23. ti:  Seniortreff kl 11-14
24. on: Beast har årsmøte kl 18. 
25. to: Jochen Much (døv) fra Tyskland holder 

foredrag (på “internasjonal tegnspråk”) 
over temaet: “Eduard Fürstenberg, 
grunnlegger av Tysklands første 
døveforening i 1848, Berlin”. Kl. 19.00. 
Velkommen!

26. fr: Døvblittgruppen har sosial samvær i 
storsalen kl 18.30

30. ti: Tolkesamling i storsalen kl 18.30 - 21. 

Nye medlemmer siden 
mai 2008:
30. Grethe Synsvoll (hørende)

Vi ønsker alle medlemmer 
en riktig god sommer!

Døvekirkens SFO takker for seg
Etter 15 års drift med mye aktivitet og moro, ser Døvekirkens SFO seg nødt 
til å låse dørene. Siste åpningsdagen er 27. juni 2008. Både de ansatte og 
elever har mange minner å ta vare på fra den tiden Døvekirkens SFO var i 
aktivitet med leker, turer, baking, video, aktiviteter o.a. 
Fra og med høsten 2008 blir "SFO-lokalene" omgjort til lokaler for døve/
hørselshemmede ungdommer. Både Døvekirkens Ungdomsråd og Bergen Dø-
ves Ungdomsklubb ser fram til å samarbeide om bruk av disse lokalene!


