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God sommer!

Styret i Bergen Døvesenter 2009-2010:
Fra venstre: Monica Lone Madsen (2. varamedlem), Egil Johansen (styremedlem),

Sigrun Ekerhovd (1. varamedlem), Kjetil Høgestøl (nestleder), Martin Skinnes (styremedlem),
Klement A. Våge (leder) og Sunniva Lyngtun (styremedlem). Foto 14.05.2009: Rune Anda.
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Døvblinde på tur til Geilo 12-14 mai 2009
Vi møtte på tog-stasjon i Bergen kl 10. Alle etter tidsplanen passerte fjellet med godt humør. To 
av tolkene møtte opp på Geilo, etter avtale. Hentet med hotellets buss på stasjonen, heldigvis for 
de eldste. Noen valgte å gå etter noen timers stille sitting på toget. Velkomsten var fin og det ble 
servert deilig treretters-middag begge dagene. Vin-smaking var spennende, og lærerik. Fem sorter, 
tre hvite og to røde. Ulike alder. Alle fra samme land. Frankrike. Eldste var 18 år gammel. Alle var 
med på Spa, bading og vin-smaking. Bowlingen gikk overraskende bra. «De blinde ser» er det noen 
som sier. Jeg er overbevist. Det beste med hele turen var Spa-opplevelsen. Alle deltagerne fikk 
massasje og ansiktsbehandling, boblebad, svømming og sauna. De var meget fornøyd med dette. 
Samtlige ville på en slik tur igjen til vinteren. Veldig fin tur og været var strålende.

Med vennlig hilsen aktivitør Gunn Helen Johnsen
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Spa-tur med døvblindetreff 
Av Kjell R. Johnsen 

12- 14 . mai ble det arrangert spa-tur til Geilo med døvblindetreff arrangert av Bergen Døvesenter under ledelse av 
aktivitør Gunn Helene Johnsen. Slike døvblindetreff er åpen for alle døvblinde i Bergen og omegn, enten man er 
tilknyttet LSHDB eller FNDB eller noe annet. Vi var en fin blanding på tvers av organisasjonstilknytning. Reisen 
foregikk med tog fra Bergen kl. 10.28. Da vi kom til Geilo stasjon, stod hotellets buss klar til å frakte oss til dr. 
Homs Hotell. Etter innsjekking fikk vi lunch på hotellets kafe. Kl. 17.00 var det vinsmaking der vi fikk smake tre 
hivtvinsorter og deretter tre forskjellige rødvinsorter. Det var en kåsører med tydelig fransk aksent som innviet oss 
i vinprodusentenes måter å lage vinen på.

Om kvelden kl. 19 var det klart for middag. Og her 
var menyen følgende: Forrett: Frikasse på andelår 
servert med sitrus-karamell buljong. Hovedretten: 
Ramslok bakt laks med hvitlok- og spinat saute med
rødvin og pastinakksaus. Dessert: Devils food cake med 
bringebærsorbet. 
Etter middagen trakk vi oss tilbake til biblioteket der akti-
vitøren hadde klar underholdningsspårsmål som vi prøvde 
å svare på.
Det ble henvist til en artikkel i et ukeblad om at dr. Homs 
hotell var gjemsøkt av spøkelser. Mystiske ting foregikk på 
hotellet uforklarlige ting skjedde på hotellet. Ting flyttet på 
seg  og det var mystiske lyder i hotellrommene. Hotelldirek-
tøren utlovet kr. 10.000 til den som fotograferte spøkelse.
Vi som har to sansetap kunne med hånden på hjertet si at 
vi verken så eller hørte spøkelser.  Men det var verre med 
tolkene, uten at jeg skal insinuere noe som helst.

Neste morgen var det frokost kl. 8.00. Etter frokosten og 
utover formiddagen var det massasje på rygg, skulder og 
nakke samt ansiktbehandlign med forskjellige krem. Så 
var det velassortert lunch med varme retter og koldtbord.  
Etterpå kunne vi boltre oss i boblebad  eller gå på sauna 
med påfølgende tur i  svømmebasseng. 

Det var nesten sommerlig vær og noen av oss tok oss en 
tur på Geilo sentrum og ruslet rundt i området.
Klokken 19.00 var det igjen spennende middag  og se på 
denne menyen: Forretten besto av: Asparges med lagret 
fjellost og røkt fjellørret. Hovedretten: Rosa stekt kalv med 
kyllinglever, kapers och rødløk samt dijonsennepsjy. Og 
desserten: Mango og kokos mousse på en hasselnøtsbunn 
med en exotisk sorbet.

Etter middagen dro vi alle til bowlinghallen. Selv om vi 
enten var helt blinde eller sterk svaksynte, var det moro å 
kaste de tunge kulene .  Tolkene var flinke til å sikte for oss 
og vi fikk sa bra med poeng selv om kulene gjerne gikk i 
hytt og pine.
Neste dag etter frokost kunne vi igjen velge mellom 
boblebad og sauna samt svømmebasseng. Vi kunne nes-
ten ikke bli nok mettet. Tiden gikk fort og plutselig var det 
bare å gjøre unna lunchen og sette oss i drosjen som skulle 
frakte oss til jernbanestasjonen.
NSB holdt ruten og vi kom tilbake til Bergen kl. 17.50.
Alle deltakerne var svært godt fornøyd med turen og det 
ble uttrykt ønske om at slike turer måtte gjentas.  
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Døvestevne 18.-20. september 2009:
ASKVOLL – EI KYSTPERLE I SUNNFJORD
Deltakere fra Møre og Romsdal Døveforening, Bergen Døvesenter og i samarbeid med Døves 
menigheter. Påmelding til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen. E-post: post@bgds.no.

Askvoll Fjordhotell er et nyrenovert familiehotell i Askvoll, sentralt ved kysten 2,5 time med 
ekspressbåt til/fra Bergen, 1 times busstur fra Førde. Hotellet har foruten 17 rom – alle med 
dusj/telefon, tv og trådløst internett – salong /bar, cafe /spisesal, konferansefaseliteter for 150 
personer og stor hage/uterestaurant. Hotellet kan tilby ett stort aktivitetsprogram i fantastisk 
natur, egen båt til turer for gjestene, god mat og fin dansemusikk eller karaoke i trivelige 
omgivelser.

875,- pr person i dobbeltrom pr døgn = TOTAL kr 1.750 

210,- tillegg for enkeltrom pr døgn = TOTAL kr 2.170 
Prisen inkluderer overnatting med full pensjon fra middag ankomstdagen til og med lunsj 
avreisedagen, eget lokale for program på kvelden. Rommene er ferdig redde (man skal IKKE 
ta med sovepose eller laken osv) – hotellet har trådløst internett til fri benyttelse uten tillegg i 
prisen.

Bergen Døvesenter satser på at alle egne påmeldte medlemmer reiser GRATIS (som vanlig), 
enten med bil eller buss eller båt. Det kommer vi tilbake til senere.

UTFLUKT TIL BULANDET OG VÆRLANDET

Bulandet. Gøsta har �dligere bodd der i mange år. Kanskje 
han blir med på turen?

Melding fra hotellet:
Hotellbåten MK LAUVANGER tar 23  
passasjerer og vi tar kr 1500,- pr time. 
Dette er ei skøyte 56 fot og vi bruker ca 
1 time til Bulandet - men den blir kanskje 
for liten? 
Vi har også en annen båt tilgjengelig 
som tar opptil 38 personer – 
hurtiggående og kr 3000,- pr time. Den 
bruker ca en halv time ut 
Vi kan og ta fergen i Værlandet – 1 time 
fra Askvoll – guide og buss møter oss 
og evt. hurtigbåt tilbake. Værlandet og 
Bulandet er fantastisk og vi anbefaler 
det på det sterkeste – her kan vi lage et 
opplegg om det er ønskelig. 
(Vi tror vi satser på større båt, plass til 
opptil 38 personer ca tre timers tur(?)- til 
ca kr 300 pr. person) 
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Hotellets forslag til aktiviteter: 
HELLE KNIVFABRIKK 
Omvisning, museum og fabrikkutsalg. Kjent for bestikk 
og kniver i alle varianter i mer enn 30 land.
 
VÆRLANDET og BULANDET 
Et fantastisk stykke Norge som består av 365 øyer 
- hvor noen er bundet sammen med bru. En times 
fergetur fra Askvoll. Her kan vi lage en heildagstur 
eller en halvdags tur i fantastisk natur - på en dag kan 
du oppleve 4 årstider. Besøk på Steinindustrien – de 
utvinner stein som de eksporterer mye til Italia 
eller de lager bord, benker, smykker, bilder osv . 
Temaparken – museum fra krigens dager, absolutt 
verdt å få med seg. 

Shetlandsgutta under krigen gikk ut herifra. 
Fiskesuppe til lunsj hos Gillesøy på Bulandsferie. 
Sightseeing på Bulandet og Værlandet.
Besøk hos lokale kunstnere 

Værlandet båt – kaffe, vafler og trekkspillmusikk 
Vi hare med oss lokal guide på hele turen 
Retur til Askvoll 

BÅTTUR 
Hotellet har egen båt på 54 fot – faktisk eneste båten 
i Norge som er vigsla. Den har en utrolig historie 
fra krigens dager da den gikk som kirkebåt på 
Finnmarkskysten. Vi kan ta ein tur på sjøen – kanskje 
spise litt reker, fiske litt? eller bare kose oss og nyte 
dagen. 

URTEHAGEN 
I Holmedal ikke langt fra hotellet – har 100 vis av urter 
og er ein opplevelse i seg sjølv. 

BARNELEIKARINGEN I ASKVOLL og HOLMEDAL 
kan underholde oss til kaffien etter middag 
Kanskje en spasertur i sjøkanten, langs kaia og 
båthavna før middag? 

Dr. Holms hotel på Geilo - og brannvarsling
Jeg og min familie har vært på dr Holms Hotell på Geilo helgen 22 til 24 mai. Jeg er døv. 
Holms Hotell har brannalarm, ringevarsel, brannslukkningsapparater, brannslange og spinkleranlegg på 
tak. 
Jeg har sovet alene på rommet mitt. Jeg hadde ikke noen avtale med resepsjonen eller min familie om vars-
ling til meg i tilfelle brann.
Hvis det skulle begynne å brenne på hotellet, lurer jeg på om resepsjonens personer kan løpe fort og åpne 
døra og vekke døve? 
Holms Hotell har ikke brannvarsel i form av blinklys eller vibrator under puten. 
Med vennlig hilsen Steinar Heggertveit.

Vi har forelagt saken for Dr. Holms hotell, og de svarer:

Vi takker for tilbakemeldingen og skjønner at dette kan være en utfordring. Når vi har bevegelseshemmede 
gjester har vi rutiner for at disse skal hjelpes først ved en eventuell evakuering. Vi skal ta denne tilbake-
meldingen med oss i det videre arbeide for å forbedre sikkerheten også for hørselshemmede gjester. Det vil 
være en ekstra sikkerhet for både gjester og vårt personal dersom gjesten ber oss være ekstra oppmerksom 
på å varsle manuelt til gjester som er hørselshemmede.  

Det kan for oss være en mulighet for oss å installere varsellys på noen rom, slik at vi har ett ekstra sikkert 
tilbud til gjester med slike behov. Vi skal ta dette med i planen vår når vi gjør den siste oppgraderingen av 
brann alarm systemet vårt neste år. I mellomtiden vil vi forbedre rutinen vår med ekstra varsling til hørsels-
hemmede gjester.

Med vennlig hilsen/ Best regards
Dr. Holms Hotel AS 
 
Stein Åge Hære
Driftsdirektør
Operating manager
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17. mai i Bergen Døvesenter
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Con Mehlum var i døvesenteret torsdag 28. mai og for-
talte om William Shakespeare og om "Stormen" som 
Teater Manu skal presentere i Kultursalen Vannkanten på 
Loddefjord søndag 30. august kl 16.00 (noter datoen!)

Gå inn på h�p://www.zoom.coip.no/ og følg med hva de forteller om "Stormen"!
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Vi hadde 52 års MIMRE-TREFFET
for oss som utgikk fra Alm-skole i 1958 

+ andre fra Holmestrand som 
ble konfirmert i 1957 samlet 
her i Bergen. Årsaken var at 
Tora Nisi (gift Pfeuffer) bor i 
Wurtsburg, Tyskland. Hun er gift 
med Norbert Pfeuffer. De hadde 
bestilt flybillet for å være med 
i Eldres Kulturtreff som skulle 
gjennomføres 29-31 mai. Dette 
arrangementet i regi av NDF 
ble som kjent avlyst. Men de 
kunne ikke forandre flybilletten 
og ville komme uansett. Så i den 
forbindelsen ble det likevel satt i 
gang å gjennomføre treffet for de 
som ville og kunne komme. 
Resultatet ble at 21 meldte 
seg på fra ulike deler av landet 
ville komme. Mimre-treffet ble 
vellykket gjennomført i Bergen 
Døvesenter lørdag 30. juni. 
Dagen før og dagen etter var 
vi bl.a. på Fløien, tur på torget, 
Akvariet og så på Bergen i sin 

vakre prakt i det nydelig og varme været.
Norbert Pfeuffer største ønske var å gå opp til 
Preikestolen, Lysefjorden. Den turen gjennomførte han 
med stolthet og vil minnes hele sitt liv. Dessuten ble han 
så imponert og fasinert av Bergen Døvesenter sitt flotte 
og prektige hus! 
Toralf 
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                                                                               Survey Results on the Status of the National Associations of the Deaf 
                                                                                                                            World Federation of the Deaf 

- 22 -

77 SSuurrvveeyy RReessuullttss

77..11 BBaacckkggrroouunndd ooff tthhee NNaattiioonnaall AAssssoocciiaattiioonn ooff tthhee DDeeaaff

7.1.1 When was the National Association of the Deaf established?  

Year Country Year Country Year Country
1880 USA    1971 Sudan    1993 Portugal  

1905 Finland    1973 Malta    1994 Guatemala  

1907 Hungary    1973 Uganda    1995 Nepal  

1913 Austria    1974 Costa Rica    1995 Zimbabwe  

1918 Norway    1975 Kuwait    1997 Malaysia  

1920 Latvia    1977 Brazil   1999 Mozambique 

1921 Croatia    1977 Belgium    2000 Dominican Rep 

1922 Estonia    1977 New Zealand    2002 Afghanistan  

1922 Sweden   1979 Niger   2002 Fiji  

1926 Chile    1979 Panama   2004 Madagascar  

1926 Georgia    1981 Indonesia      

1926 Russian Federation    1981 Ireland      

1927 Germany    1983 Tanzania     

1929 South Africa    1984 Colombia      

1931 Belarus    1984 Sri Lanka      

1931 Slovenia    1985 Guinea      

1932 Italy    1986 Australia      

1933 Ukraine    1987 Cuba      

1934 Bulgaria    1987 El Salvador      

1935 Denmark    1987 Republic of Benin     

1938 Lithuania    1988 Rwanda     

1940 Canada    1988 Mexico      

1945 Serbia and Montenegro   1990 Czech Republic      

1946 Poland    1990 Senegal      

1946 Switzerland    1991 Côte d�Ivoire      

1953 Israel    1991 Namibia      

1955 The Netherlands   1991 Slovakia     

1957 Argentina    1992 Cameroon      

1961 Turkey    1992 Ecuador      

1964 Bangladesh    1992 Gambia      

1964 Syria    1992 Nigeria      

1968 Ghana   1992 Republic of Congo      

1968 Peru   1993 Albania      

Oversikt over de ulike døveforbund i verden
Døves Verdensforbund utga nylig en oversikt over status for de ulike medlems-
land, pr. desember 2008. He�et er på 107 sider og interesserte kan laste det ned 
fra www.bgds.no. Her har vi hentet fram en liste som viser hvilket år de ulike land 
har oppre�et nasjonal døveforbund. Norges Døveforbund ble s��et i 1918.
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8.-9. klasse v/Hunstad skole viste film

Torsdag 11. juni hadde vi besøk av 9 ungdommer fra Hunstad skole sammen med Maren Herland, som er lærer 
for drama- og rytmikkfaget. De hadde vært på kulturtreff i Holmestrand, og der viste elevene frem en film 
de har laget - en stumfilm-versjon av "Askeladden som kappåt med trollet". Det var flo� at de også ville vise 
filmen hos oss i døvesenteret. Den ca 25 minu�er lange stumfilmen var morsom laget!

Personalia
80 ÅR
Skjalg Iversen, Bergen, blir 80 år den 12. juli.
Evelyn Osland, Flaktveit, blir 80 år den 26. juli.

70 ÅR
Astrid Tokle, Tertnes, blir 70 år den 11. juli.

60 ÅR
Gro Onarheim Anda, Rådal, blir 60 år den 5. juli. Hun er bortreist 
på dagen (Spania)
Britt E. Skogstrand, Ulset, blir 60 år den 29. august.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten med en gave til 80 års dagen.

Hilsen fra Hans Lie.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet på dagen min. Klem fra Norunn.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet ved min 75 års dag.

Hilsen fra Fridtjof Johnsen.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten!  Hilsen fra Gunhild H. Bjørø.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 7. mai 2009:
18. Elisabeth Kindt, hørselshemmet
19. Guro Houth Fjellseth, hørende

I tillegg er det kommet 4 utmeldinger, to hørende og 
to døve.

Er det greit for deg å mo�a Buds�kken 
kun på e-post?
Vi trykker Buds�kken i over 350 eksemplarer, men 
håper å redusere det kra�ig og spare på utgi�er �l 
papir, fargetoner og porto, og dermed også være 
miljøbevisste! Er det ok for deg bare å mo�a Bud-
s�kken over e-post, så flo�! Send oss din e-post 
adresse - �l post@bgds.no!

Nils Johan og Gunhild Bjørø, i april 2009.
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Søndag 14. juni 2009: Hagefest 
etter gudstjenesten i døvekirken. Døves menighet og Bergen Døvesenters 
kulturstyre samarbeidet om hagefesten, der ca 90 personer deltok. 



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

TERMINLISTE

«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.

Du kan få Budstikken
i FARGER på

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

JULI 2009
02. to: Lystenning i døvekirken kl 18, 
 så sosialt samvær med vafl er o.l.
03. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
10. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
16. to: Kort andakt i døvekirken kl 18, 
 så sosialt samvær med vafl er o.l.
17. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
24. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
30. to: Kort andakt i døvekirken kl 18, 
 så sosialt samvær med vafl er o.l.
31. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00 

AUGUST 2009
05. to: Første torsdagskveld i 

døvesenteret etter ferien
06. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
11. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
11. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30.
12.-15. fr-sø: Døves kulturdager på Ål
20. to: BUDSTIKKEN nr 5 (frist for stoff: 

13.08)
20. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
22. lø: Deaf International Party (DUK + 

BEAST?)
24. ma: Døvblittgruppen har styremøte på 

styrerommet kl. 18.00.
25. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
25.ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
27. to: Politisk debatt i døvesenteret kl 

19.00 (til 21.00) 
27. to: Beast har TS-biljard kl 1930 på 

Dubliner 
30. sø: Teater Manu viser Wilhelm 
 Shakspeares “Stormen”kl. 16 i 

Kulturlokalet på Vannkanten. 
31. ma: Døvblitte har sosialt samvær kl. 

18.30. 

SEPTEMBER 2009
01. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30.
01. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
03. to: Beast har TS middag kl 17. 

Stedet: uspesifi sert
05. - 15. Deafl ympics i Taiwan (Taipei) 
08. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
08. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
10. lø: Medlemsmøte kl 18.00: NDFs “Ny 

Giv” + andre saker.
12. lø: Kulturkveld med program/

underholdning kl 20.00
13. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

Etter gudstjenesten er det valg på 
menighetsrådet.

17. to: BUDSTIKKEN nr 6
17. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
18. fr - 20. sø: Døvestevne på Askvoll 

Fjordhotell i Sogn og Fjordane. 
19. lø: Beast har TS-fest. Mer info senere
22. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
22. ti:  Ungdomsklubben har årsmøte
23. on: BEAST har årsmøte i 

døvesenteret kl 18

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
    * Iblant støtte til deltakelse på utfl ukter o.a
    * Rimelig deltakeravgift på kurs
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet
    * Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb
    * 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,- for hovedmedlem
Kr 350,- for ektefelle/samboer
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.

Vi har bes� lt 
krus med BDS-
logo.
Selger for 
kr 90. 
Henvendelse: 
Kontoret

Vi har NDFs 
jubileumsbok 
for salg � l 
interesserte. 
Kr 200.
Henvendelse: 
Kontoret


