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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Fire fra Madagaskar Døveforbund

var på Bergensbesøk
lørdag 12. og søndag 13. september 2009

Fra venstre: Lala (kasserer i Madagaskar Døveforbund), Rivo (prosjektleder 
tolkeutdanning), Rinja (prosjektleder tegnordbok DVD) og Dimby (leder i 

Madagaskar Døveforbund, samt prosjektleder organisasjonsutvikling).
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Kultur-tur for Bergens-seniorer
til Stavanger

Langhelgen 28.-30. september dro en gruppe på 
18 seniorer til Stavanger. Vi var en kortesje på 5 
privatbiler med passasjerer. Det er ikke lett å holde 
følge når det er mange rundkjøringer og lyskryss, men 
ingen ble borte!

Første mål var kirkegården i Øvre Vats, hvor 
mangeårig kasserer/forretningsfører i Bergen 
Døveforening er begravet, Torkel Eikjeland. Det var 
ikke lett. Adressen Øvre Vats var misvisende, for det 
finnes ingen kirke der. Vi kjørte gjennom Øvre Vats 
og kom til Nedre Vats, og langt nedenfor der var en 
kirke som bare het Vats kirke. Der fant vi Torkels 
grav, og vi satte en fin blomst på graven. Hans navn 
står under hans foreldres. Det var godt å minnes og 
ære en gammel venn/medarbeider. Og det var akkurat 
oppholdsvær mens vi var på kirkegården!

I Stavanger tok vi inn på hotell og spaserte til sentrum 
og en god middag.

Neste formiddag dro vi (med Gunhild og Arnulf 
Pedersen som veivisere) til Norsk Hermetikkmuseum 
i den eldste bydelen. Det er et veldig spennende 
museum. Vi hadde to tolker, så vi fikk vite mye om 
norsk hermetikks historie, med demonstrasjoner. 

Derfra dro vi til døvekirken, hvor Stavanger-
pensjonistene var vertskap. De hadde laget nydelig 
lapskaus, og senere var det kaffe og hjemmebakte 
kaker. Også utlodning, men ingen bergensere vant så 
store gevinster at det ble trangt i bilene. Arnulf fortalte 
kirkens historie. Thorbjørn fortalte bl.a. historien 
om den flotte døpefonten som er laget av den døve 
steinhoggeren Thore Skjørestad. Gunhild foreslo et 

nærmere samarbeid, 
også om turer, for 
seniorgruppene på 
Vestlandet. Det skal 
vi tenke mer over, 
lovet vår seniorleder 
Erling Buanes. – Om 
kvelden var det pizza 
på hotellet.

Søndag formiddag 
besøkte vi 
døvesenteret, og 
spesielt ”døvemuseet” 
i 2. etasje, der 
”yrkesskolen” for 
døve piker har den 
største plassen. Flere 
av deltakerne hadde 

Torkel Eikjeland



2 3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

gått på skolen der og syntes det 
var gøy å se igjen ting som var 
laget, som kjøkkenklærne de 
brukte (”uniform”) og spesielt 
gymnastikkdraktene, som skjulte 
nesten hele kroppen. 

Etterpå var vi en tur til 
Storhaugveien 10, det første Døves 
Hus/Døves kirke i Stavanger. Der 
fortalte Arnulf og Thorbjørn om 
husets historie, spesielt striden om 
”kapellet” der, som døvepresten i 
Oslo ikke ville godkjenne.

Så var tiden kommet til hjemreisen, 
og alle fant veien hjem, tilsynelatende 
meget fornøyde med turen. Spesiell 
takk skal Gunhild Pedersen ha for sin 
store hjelpsomhet, og som gjorde det så 
lett for oss i Stavanger.

Alle tre dagene var det ”fryktelig” vær, 
men merkelig nok var det opphold 
akkurat når vi trengte det, så egentlig 
tok værgudene bra hensyn til oss. 
Derfor også en takk til værgudene!

Th. J. S.

«Stormen av William Shakespeare på Teater 
Manu Regi Debbie Rennie Oversettelse til Norsk 
tegnspråk Odd-Inge Schrøder Scenograf Con 
Mehlum Premiere 21. august kl 18 på Teater Manu 
(UTSOLGT) Teater Manu starter i år teaterhøsten 
med en tidlig premiere. Flere av skuespillerne er 
unge og prøvene har blitt tilpasset skolegang. 
Teater Manu har i flere år drevet teaterundervisning 
for barn og unge og ønsker denne gangen å løfte 
frem en ny generasjon tegnspråklige skuespillere. 
Dette gjør vi ved å sette opp William Shakespeares 
Stormen for publikum i Oslo og på turné.»

Fra pressemeldingen:
Stormen av William Shakespeare på Teater Manu

Skuespillere Min Hung Lu og Asbjørn Midtskogen.

Det ble mulig å selge kaffe og kaker og brus o.a. ved Kul-
tursalen på Vannkanten, Loddefjord. Kristin, Gøril og Hilde 
(bildet over) startet serveringen to timer før teaterforestil-
lingen, og fortsatte salg til sultne og tørste publikummer i 
pausen. Der ved "kafeteria" var det god plass med bord og 

stoler. Tolkestudenter var også med og ble mektig imponert 
over stemmetolken fra Teater Manu. Det er flott gjort av 
Høgskolen i Bergen å sende tolkestudenter på ulike obli-
gatoriske "studieoppdrag". De var også og studerte tolkene 
i forbindelse med politisk debatt i døvesenteret.

Foto: RA.
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POLITISK DEBATT 
I BERGEN DØVESENTER TORSDAG 3. SEPTEMBER 2009
kl. 19.00-21.15. Ca 90 deltakere inkl. politikere og tolker.

Hvert av partiene fikk fire minutter 
til framstille sitt eget program og 
deretter skulle de svare på spørs-
mål som Døvesenteret hadde for-
beredt, som gikk inn på de døves 
situasjon i samfunnet.
SV fikk starte med å fortelle hva 
deres parti står for, som er kort sagt 
å prioritere miljø og rettferdighet i 
samfunnet. Dette var Venstre enig 
i, og til dels også Ap. Ap sitt slagord 
er at alle skal være med, og Teigen 
mente at det må skaffes arbeid til 
alle og godene må fordeles likt. For 
Michelsen fra Venstre er rettferdig-
het viktigst og at samfunnet må ta 
hensyn til enkelmennesket. KrF står 
for verdier og et samfunn med plass 
til alle; de vil ha tryggere gater og 
kjempe mot sosiale forskjeller. Høyre 
mener at Norge må trygge dem som 
ikke klarer seg selv, gi støtte der det 
trengs mest og få helsekøen ned. 
Rødt fikk ordet til slutt og betonte på 
det sterkeste at de vil ha Norge ut 
av Afghanistan, at oljeinntektene bør 
ikke bli investert, men heller brukt på 
utdanning og forskning, at fattigpoli-
tikken må gjøres noe med.
Etter disse korte innslagene, stilte 
møteleder de spørsmålene som 

Døvesenteret hadde forberedt, 
det første spørsmålet gikk inn på 
tilgjengelighet og universell utfor-
ming. Hvordan skape et samfunn 
for alle når ikke engang partiene 
midt i en valgkamp klarer å gjøre 
budskapet allment tilgjengelig? Vil 
ditt parti blant annet sørge for å 
formidle hovedtrekkene av parti-
program på tegnspråk?
Til dette svarte SV at de hadde 
prioritert den gruppen av men-
nesker som ikke kan lese, derfor 
har de laget lydfiler som man kan 
laste ned… Selv om deres program 
er å lese på deres nettsider, er det 
likevel ikke godt nok at videoene 
ikke er tekstet eller tolket. Nå job-
ber de med teksting og vil satse på 
tegnspråk på langt sikt. Ap synes 
det er rett og slett pinlig at partiene 
ikke gjør budskapet sitt allment på 
nettsidene, og lovte å se nærmere 
på saken. Også Venstre sin kandi-
dat mente at partiene er for dårlige 
til å legge til rette, men nå har de 
tekstet sine sider på YouTube. Til 
stor glede i salen, ville han person-
lig sørge for at videoene blir tolket 
og spurte i salen om det var noen 
som kunne hjelpe han med det. 

Han gav t.o.m. mobilnummeret 
sitt og hvis du vil hjelpe han, ta 
kontakt med Døvesenteret: Vi har 
nummeret hans! KrF mente også 
at partiene er for dårlige til dette 
og mente det absolutt ikke var nok 
med bare tekst. Høyre, som er 
det eneste partiet som har tekstet 
sine videoer, kan ikke love at de 
blir tolket til tegnspråk. Rødt deri-
mot unnskyldte seg med at de var 
et parti med små ressurser og de 
har ikke engang hatt råd til å lage 
valgkampvideo…
Det andre spørsmålet som ble stilt 
av møtelederen gikk inn på tekst 
på norske kinofilmer og teksting 
av tv-programmer. Flere av parti-
ene henviste til Diskriminerings- og 
Tilgjengelighetsloven, og alle var 
enige i at alle programmer skal 
være tekstet innen 2011.
Det siste spørsmålet som var forbe-
redt var angående tolketjenesten. 
Siden det ikke finnes døgnåpen 
tolketjeneste, har ikke døve mu-
ligheter til å skaffe tolk på natten. 
Hvordan vil ditt parti følge opp den 
store Tolkeutredningen fra 2008? 
Her også var partiene samstemte 
med at det må utdannes flere tol- R
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Dette bildet ble tatt kl 21.15, da debatten var avsluttet.

Torsdag 03. september 2009 var det rigget opp for politisk debatt i Bergen Døvesenter. 
Salen var nesten fullsatt da Klement A. Våge (leder i Døvesenteret), erklærte møtet for 
åpnet og ønsket både politikerne og publikum velkommen. Dette er partiene som var 
representert på møtet: Ragnhild Stolt- Nilsen fra Høyre, Astrid Aarhus Byrknes fra KrF, 
Lars-Henrik Paarup Michelsen fra Venstre, Dag Ole Teigen fra Ap, Tina Åsgård fra SV og 
Torstein Dahle fra Rødt. Laila Reiertsen fra FrP var også ventet, men møtte ikke opp.

ker, tolkeyrket må gjøres mer at-
traktivt for alle og det må opprettes 
flere faste tolkestillinger. Alle lovte 
at de skulle se nærmere på Tolkeu-
tredningen, men kunne ikke love at 
det ble gjort noe tiltak så veldig fort. 
Uansett syntes tolkestudentene i 
salen at det var en veldig god idé 
å heve lønnstrinnet til tolkene!
Etter pausen fikk publikum mulig-
heten til å stille spørsmål til politi-
kerne. Det kom opp flere spørsmål, 
det første var om partiene vil sikre 

at døve får rettigheter til hjemme-
hjelps- og sykepleiertjenester på 
tegnspråk i landets kommuner? 
Igjen henviste enkelte partier til Dis-
krimineringsloven og alle var stort 
sett enige om at det må ansettes 
personal som kan tegnspråk, eller 
personalet må videreutdannes.
Panelet ble også spurt om hva de 
vil gjøre for å hjelpe de døve inn i 
arbeidslivet, siden det er vanske-
lig for døve å finne arbeidsplasser, 
ikke bare i nedgangstider. Igjen var 

partiene enige om at staten er for 
dårlig til å tilrettelegge for alle. Det 
burde gjøres mer for å integrere 
døve i arbeidslivet og bryte ned 
fordommer. Stort sett var alle enige 
i at for å få til dette, burde arbeids-
giveravgiften reduseres.
Etter at alle spørsmål var stilt og 
besvart, fikk politikerne krus fra 
Døvesenteret i gave.
Debatten ble tolket av Nina Dahle, 
Lene Larsen, Silje Seltveit Osdal 
og Robert Aas Osdal.
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Da jeg først kom til Bergen og Dø-
vesenteret, var jeg utrolig nervøs. 
Jeg kjente jo ingen her og visste ikke 
om de jeg skulle jobbe sammen med 
var greie eller ikke. Dessuten kan jeg 
jo ikke norsk tegnspråk, så jeg visste 
ikke hvordan kommunikasjonen kom 
til å bli..
 
Men det viste seg at jeg hadde vært 
nervøs og engstelig for ingenting! Jeg 
har aldri jobbet med så greie folk som 
her på Døvesenteret. Jeg ble utrolig 
godt mottatt her og følte meg vel med 
en gang. Men det var ikke bare på job-
ben at jeg ble godt mottatt, alle de jeg 
har møtt var utrolig snille og ivrige på 
å lære meg tegnspråk. Jeg har rett og 
slett vært utrolig heldig som har fått 
muligheten til å bli kjent med dere og 
fått være med på så utrolig mye. Jeg 

reiser hjem rik på erfaringer og mange 
fine minner. Derfor vil jeg gjerne takke 
Døvesenteret for det og jeg synes noen 
fortjener en ekstra takk:
 
Selvfølgelig skyldes en stor takk til 
Døvesenterets styre og Rune Anda som 
var villige til å gi meg praksisplassen, 
men Rune fortjener en ekstra stor takk 
fordi han meldte meg på overalt slik at 
jeg fikk oppleve mange spennende ting 
i døvemiljøet. En gedigen takk til deg 
altså! Det har rett og slett vært en fryd 
for meg å jobbe sammen med deg!
 
Jeg vil også gjerne takke Helge og 
Thorbjørn for trivelige pauser og ellers 
en fantastisk og morsom tid på jobb.  
Det var mange andre som også tok seg 
tid til å lære meg om de døves kultur, 
og dem vil jeg også takke: Ali tok meg 
med på tegnspråk kafé og var ellers 
veldig tålmodig og prøvde å lære meg 
tegnspråk, tusen takk for det! Også Hå-
kon og Johannes gjorde en stor innsats 
på å lære meg tegnspråk, derfor en stor 
takk til dere også!
 
En ting er sikkert: jeg kommer ikke til 
å glemme denne tiden her og jeg håper 
på å holde kontakten med dere alle! 
Altså, nok en gang, tusen takk for meg 
og jeg håper vi sees igjen snart. 
  
P.S. Hvis noen av Bergen Døvesenters 
medlemmer skulle befinne seg i Ham-
burg: ikke vær redd for å ta kontakt! 
E-mail adressen min finner dere hos 
Rune. 

Takk for meg og på gjensyn!

Krystyna Sieroslawska

Vi har krus med den nye 
BDS-logoen. Selges for kr 90. 

Henvendelse: Kontoret

Tegnspråkversjonen (dette var mest 
“tegn som støtte”-versjon) kom i stand, 
etter initiativ av Hordaland fylkes 2. 
kandidat Lars-Henrik Paarup Michel-
sen (bildet), som deltok i debatten i 
Bergen Døvesenter 3. september 2009! 
Venstres Michelsen sa at han ville per-
sonlig sørge for at videoene blir tolket, 
og han spurte publikum i salen om det 
var noen som kunne hjelpe han med 
det.
Aktive medlemmer av BEAST slo øy-
eblikkelig til og de kontaktet politikeren 
(han opplyste sitt mobilnummer for hele 
salen!). 
På videoen ser vi tre unge kvinner lese 
Venstres viktigste program på tegn før 
politikeren selv avsluttet med “Godt 
valg!” - også med tegn! 

Fra Hordaland Venstres hjemmeside 
10.09.2009: 
Hordaland Venstre lanserte i dag 
valgkampens første valgkampvideo 
på tegnspråk. Filmen er et resultat av 
Bergen Døvesenters utfordring til alle 
partiene.

- Det er flaut at vi ikke har gjort dette 
før, for dette var overraskende enkelt 
å få til. Å tilrettelegge valgkampinfor-
masjon på tegnspråk handler hundre 
prosent om vilje, sier Lars-Henrik 
Paarup Michelsen, Hordaland Venstres 
andrekandidat.

Tok utfordring på strak arm
Det var under en debatt på Bergen 
Døvesenter torsdag 3.september at alle 
partiene i Hordaland ble utfordret på 
hvorfor de ikke har valgkampinforma-
sjon tilgjengelig på tegnspråk. Venstre 
tok utfordringen på strak arm, og 
med god hjelp fra tre frivillige tegn-
språktolker har partiet laget en video 

Er Venstre det eneste 
partiet med info på 
tegnspråk?

som presenterer Venstres tre viktigste 
valgkampbudskap på tegnspråk.

- Formålet med filmen er todelt. For det 
første håper vi å nå hørselshemmede 
og døve velgere med politikken vår, og 
for det andre ønsker vi å minne landets 
politiske partier, inkludert oss selv, om 
at tegnspråk faktisk er et offisielt språk 
i Norge, sier Paarup Michelsen.

Venstrepolitikeren mener at politisk 
informasjon tilrettelagt for hørselshem-
mede bør være selvsagt fra alle partier 
ved neste valg.



6 7

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

Presentasjon tolkestudenter 2009
Tolkestudentene har fått de samme spørsmålene

som Budstikken begynte med i 2005
Det betyr at Budstikken har presentert alle tolkestudentene helt fra starten 

av. Det har etterhvert blitt 91 studenter fra 2005 til 2009!

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

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

1.  Anine Johannesen

2.  22 år
3.  Oslo
4.  Nei
5.  Kommunikasjon og tegn-

språk er spennende
6.  Gå på konserter og turer i 

fjellet
7.  Nei, egentlig ikke

1) Camilla Fidje

2) 22 år. 
3) Er fra ei lita bygd i 

Lindesnes kommune
4) Nei, det har jeg ikke.
5) Tegnspråk facinerer meg. 

Det har alltid facinert 
meg. Jeg ønsker å jobbe 
med noe som kan gi meg 
noe tilbake, og fant ut at 
jeg kanskje skulle prøve 
meg som tegnspråktolk.

6) Være sosial sammen 
med venner. Hekle. Lese. 
Fotografere litt. Bake. 
Blogge. Gå turer +++

7) Det er litt tidlig å si. 
Har ikke tenkt så veldig 
gjennom akkurat det. 
Men tenker jeg i før-
ste omgang vil jobbe 
som freelance tolk ta 
ulike oppdrag og få litt 
erfaring og på mange 
områder. Tenker også litt 
på skrivetolking.

1. Anita Heggertveit

2. 38 år
3. Jeg kommer fra Arna, 

like utenfor Bergen
4. Ja, jeg har en fetter som 

er døv.
5.  Jeg har lyst til å være 

med på og bryte kommu-
nikasjonsbarrierene som 
kan oppstå mellom døve 
og hørende.

6. Har fire barn, da er det 
liten tid til hobbyer 
utenom dem. Men jeg 
liker og gå på tur.

7. Litt forskjellig til å 
begynne med, slik at jeg 
kan finne ut hvor jeg 
egner meg best.

1. Christina Jacobsen

2. 21 år
3. Sandefjord
4. Nei
5. Hvorfor har du valgt å bli 

tolk?  Jeg synes tegn-
språk er et fint språk, og 
morsomt å kunne/lære. 
Jeg valgte å bli tolk fordi 
jeg da kan få brukt tegn-
språk daglig.

6. Har du noen hobbyer?  
Gå tur, kjøre tur, være 
med venner og kjente, 
film, +++

7. Er det noe spesielt du 
ønsker å jobbe med som 
tolk?  Kunne tenke meg 
å jobbe på ungdomsskole 
eller videregående skole.
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1. Grete Kristin Ottøy 
Østhus

2. 21 år
3. Kommer fra Karmøy, 

like ved Haugesund
4. Nei
5. Det vet jeg egentlig ikke, 

var veldig interessert i 
tegnspråk, og ville lære 
meg språket. Skulle 
egentlig bare ta ett år, 
men valgte å fortsette på 
tolkelinjen

6. Ingen spesielle hobbyer, 
men liker å ta bilder, gå 
turer, dykke, reise og 
være med venner.

7. Synes det å være tolk i 
en utdanningssituasjon 
virker veldig interessant, 
men har ikke tenkt på 
noe utover det. 

1. Heidi Lemme

2. 22 år.
3. Kommer fra Os, 3 mil 

utenfor Bergen.
4. Nei, har ikke døve i 

familien.
5. Var egentlig litt tilfel-

digheter som gjorde at 
eg valgte å studere tolk. 
Men eg er glad i språk 
og synest at tegnspråk 
er et rikt, interessant og 
fasinerende språk.

6. Har egentlig ikke noen 
spesiell hobby, men er 
glad i trening og å være 
sosial med venner.

7. Noe spesielt eg vil 
jobbe med som tolk.... 
Hmmm... Må vel være 
kontakten eg får med 
folk og at eg kan kunne 
gjøre en god jobb. Har 
ikke tenkt så mye gjen-
nom hvilket felt eg vil 
jobbe med som tolk.

1. Ina Haugen Rostrup

2. 21 år
3. Stavanger, men har budd 

halve livet i Etne, nær 
Haugesund.

4. Nei
5. Det var veldig tilfeldig at 

jeg begynte på tegnspråk, 
men falt for språket og 
ville derfor fortsette.

6. Musikk, foto, og veldig 
mye forskjellig håndar-
beid.

7. Det er for tidlig å si 
nå. Må nesten prøve ut 
forskjellige ting å se hva 
som passer for meg!

1. Ingrid Nordtun

2. 26 år
3. Kommer fra Stord
4. Ingen døve i familien
5. Eg blei interessert i 

tegnspråk fordi eg har 
en venn som bruker 
tegnspråk. 

6. Eg like å trena: sykla eller 
spinningJ Så har eg ei 
datter på 4årJ

7. Eg er utdanna lærer med 
tegnspråk. Eg valde å 
fortsette tolkeutdan-
ningen for å lære meir 
tegnspråk. Eg vil gjerne 
kombinere å jobbe som 
lærer og tolk. 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker 
   å jobbe med som tolk?
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1. Ingunn Kultorp 
Martinsen

2. 24 år.
3. Sandefjord.
4. Jeg har en døv tante.
5. Jeg har alltid vært glad i 

språk og har hatt lyst til å 
jobbe med mennesker. Nå 
føler jeg at jeg har funnet 
det perfekte yrket for 
meg. 

6. Jeg liker å gå ut og treffe 
venner, trene litt og gå 
fjellturer eller se en god 
film, enten hjemme eller 
på kino. Jeg liker også 
å drive med musikk, så 
målet dette året er kjøpe 
elektrisk piano og ta opp 
igjen pianospillingen som 
jeg dreiv med før. 

7. Mine ønsker for tolkeyr-
ket er ikke så konkrete, 
men jeg syns variasjon 
er viktig. Til å begynne 
med kan det kanskje være 
greit å jobbe frilans, men 
etterhvert ønsker jeg å få 
en mer fast jobb, for ek-
sempel på en tolkesentral, 
arbeidsplass med døve 
eller en skole. Dersom 
jeg hadde fått jobb på en 
ungdomsskole eller vide-
regående skole med  både 
døve og hørende elever, 
kunne jeg ha brukt både 
tegnspråk og tolking- og 
spanskutdanningen min, 
det hadde vært spen-
nende. 

1. Iselin Jacobsen

2. 27 år
3. Askøy
4. Nei
5. For at døve skal ha 

samme muligheter som 
hørende til å kommuni-
sere

6. Har hatt mange, men 
akkurat nå er det venner 
og familie og skole som 
opptar meg mest.

7. Nå tenker jeg at jeg vil 
tolke i menigheter og i 
grunnskolen, men kom-
mer sikkert til å 
prøve litt forskjelligt når 
jeg er ferdig utdannet, for 
å se hva jeg liker.

1. Julie Myrbostad 

2. Jeg er 25 år
3. Jeg kommer fra Molde
4. Jeg har ingen døve i 

familien
5. jeg har alltid tenkt at jeg 

vil jobbe med mennes-
ker, men vært usikker 
på hvilket område. Da 
tolkeutdanningen startet i 
Bergen bestemte jeg meg 
for å finne ut om dette 
var interessant. Det syns 
jeg det er og derfor har 
jeg valgt å bli tolk.

6. Jeg liker å holde på med 
allslags håndarbeid og 
om vinteren står jeg 
gjerne på snowboard.

7. Er litt usikker enda på 
hva jeg spesielt vil jobbe 
med som tolk, men muli-
gens med barn. 

1. Linn Helen Torsvik

2. 23 år
3. Jeg er født og oppvokst 

i Åsane, Bergen.
4. Jeg har ingen døve i 

familien.
5. Jeg har alltid vært 

interessert i, og har hatt 
lyst å lære forskjellige 
språk. Synes det virket 
veldig spennende med 
tegnspråk og tolkeyrket! 
Har også alltid hatt lyst å 
jobbe med mennesker.

6. Mine hobbyer er blant 
annet å være med venner, 
reise, lese bøker og se 
filmer, trene spinning, 
dans og squash :)

7. Etterhvert som jeg har 
studert tegnspråk har vi 
fått innblikk i ulike felt 
man kan jobbe i som 
tolk. Synes blant annet at 
det virker kjekt å jobbe 
med barn, enten i barne-
hage eller på skoler, og 
også som døvblind-

 ledsager. 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

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



10 11

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

1. Martine Sandtorv 

2.  24 år
3. Jeg kommer fra Bergen.
4. Nei, har ingen døve i 

familien.
5. Jeg har valgt å bli tolk 

fordi jeg alltid har ønsket 
å jobbe med mennesker, 
og da jeg for noen år 
tilbake fikk stor interesse 
for tegnspråk, falt valget 
naturlig på tolk. 

6. Interessene mine er 
venner, reise, shopping, 
sushi og sport.

7. Foreløpig syntes jeg det 
virker utrolig spennende 
å jobbe som tolk for 
barn og døvblinde. Jeg 
kunne også tenkt meg å 
jobbe i land der områder 
er preget av fattigdom 
og tilbudene for døve er 
få/ingenting.  

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

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

1. Magdalene Wahl 
Nordal

2. 24 år
3. Oslo
4. Nei
5. Veldig interessert i tegn-

språk
6. Tegnspråk og kreative 

ting/aktiviteter J
7. Internasjonal tolk, 

innenfor rettsystemet 
eller støttekontakt for 
noen med et eller flere 
tilleggsproblemer over en 
lengere periode.

1. Marianne Bø

2.  20 år
3.  Radøy, nord for Bergen
4.  Nei
5.  Det veit eg faktisk 

ikkje... 
6. Eg har fleire hobbyar, 

blandt anna musikk, å 
lesa og å mala.

7. Har ikkje tenkt på det 
ennå, trur eg må prøva 
meg litt fram.

1. Mari Bakken

2. 24 år
3. Nesodden litt sør for 

Oslo
4. Nei, ingen døve i fami-

lien
5. Jeg syns tegnspråk er 

spennende.
6. Ja…, seiling, oppussing, 

tur i skog og mark og 
lesing

7. Det har jeg ikke bestemt 
meg for enda, men å 
jobbe med barn er spen-
nende og interessant. 
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1.  Nathalie Vasuhi 
Francis

2.  20 år
3.  Stavanger
4.  Ingen
5.  Syns det virker spennen-

de og utfordrende yrke
6.  Danser salsa
7.  Håper å få jobbe med 

døve barn

1. Rita Jacobsen

2. 46 år og ved godt mot!
3. Det er et vanskelig spørs-

mål, men jeg bor i Os J
4. Har ingen døve i familien
5. Har erfaring med å jobbe 

med mennesker og trives 
med det. Er også veldig 
glad i språk. Derfor 
tenkte jeg at det å jobbe 
som tegnspråktolk ville 
være VELDIG givende 
og kjekt.

6. Ja, hvor skal jeg be-
gynne… maling, lesing, 
urter, meditasjon, steins-
liping, tur og håndarbeid 
med mer. 

7. Siden jeg har erfaring fra 
helsevesenet og termi-
nologien der, er dette et 
område jeg finner ekstra 
spennende. 

1. Siri Beate Mæland 
Larsen

2. 21 år
3. Sola, utenfor Stavanger
4. Nei
5. Jeg vet ikke når jeg be-

stemte meg, men jeg ble 
hektet på tegn og deretter 
tegnspråk og etter hvert 
har jeg funnet ut at jeg 
virkelig vil bli tolk.

6. Drama og dans holder 
jeg på med så ofte jeg 
kan. Jeg synger i kor og 
spiller klarinett. Liker 
også å gå på kafè.

7. Ikke noe som jeg vet al-
lerede nå. Kanskje en del 
i kirker og lignende.

1. Stine Irèn Myklebust 
Austgulen

2. 25 år
3. Skifjord i Sogn og 

Fjordane
4. Nei
5. Film, musikk og sport.
6. Stor interesse for TS.  
7. Kommunikasjonsarbeid 
 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker 
   å jobbe med som tolk?
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Det var en fantastisk opplevelse 
å være med i dag. Som 
hørende og relativt ny i denne 
tegnspråklige verden, er det 
mye nytt og spennende. Og 
disse “internasjonale” tegnene 
er facinerende. Å se dere 
kommunisere så godt og enkelt 
sammen, var utrolig artig. På mange 
måter tror jeg tegnspråk, som er 
så visuelt åpner for en mye lettere 
kommunikasjon på tvers av språk, 
enn for oss hørende med våre tale 
og skriftspråk, skriver tolkestudent 
Eva Marie Andersen i e-post til Bergen 
Døvesenter.

Kristin Fuglås Våge gav en grundig orientering om 
studieplanene for 1., 2. og 3. året, som gasserne var 
veldig interessert i å få med seg. 

Det ble utelukkende benyttet såkalt “internasjonalt 
tegnspråk” hele tiden, og programmet varte i ca to 
timer (en time mer enn planlagt). 

Gasserne (her ved Dimby) forteller litt om seg selv på 
“internasjonalt tegnspråk”, og deretter litt av hvert på 
gassisk tegnspråk! Nå har Høgskolen i Bergen video-
opptak av hva de fire gasserne sa, og det blir sikkert 
spennende for de andre studentene å studere disse! 
Det var også kjempemoro å se de tre tilstedeværende 
studentene kommunisere med gasserne!

Besøk fra Madagaskar
2 døve og 2 hørende fra Madagaskar var 
på prosjektmøte hos Norges Døveforbund 
i Oslo 10.-16. september. Helgen 12.-13. 
sept. ble det mulig for dem å besøke Ber-
gen og oppleve litt av hvert. Det ble besøk i 
døvesenteret, ved Hunstad skole (utsiden), 
Designtrykkeriet (Jill Hjemdal stilte opp 
den lørdagen) og på Høgskolen i Bergen 
(Kristin Fuglås Våge og tre tredjeårsstu-
denter ved tolkelinjen), samt døvekirken 
søndag med gudstjeneste, valg, middag og 
informasjon.

De dro med nattoget fra Oslo til Bergen 
natt til lørdag og tilbake natt til mandag.
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Stemmeseddelen stemples og puttes i stemmeurnen. Guri og Anett noterer hvem som har stemt. Resultatet av valget kommer i neste nummer 
av Budstikken. Men interesserte kan følge med på hjemmesiden (kanskje allerede nå).

Døvekirken søndag 13. september 2009

Fra venstre: Lala (døv), Dimby (døv), Rivo (hørende) og Rinja (hørende), samt tolkene Heidi og Anita.

Under gudstjenesten var det offer og lystenning. Kollekt denne gangen gikk til 
Døves Hus på Madagaskar, og det kom inn kr 3.534! Denne søndagen tror man 
det var ca 80 personer i døvekirken. Døveprest Lars Hana forrettet.

Rivo (i midten) fortalte om den politiske krisen på Mada-
gaskar, etter oppfordring fra Rune. Det var og mange blant 
oss som ville vite hva som egentlig skjedde. Han snakket 
engelsk, som ble oversatt til norsk tegnspråk av Anita (til 
venstre) og til gassisk tegnspråk av broren Rinja.
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Turkomiteen skal ha en stor takk for 
gjennomføringen av turen, både stedet 
og aktivitetene falt i smak.
Været viste seg ikke fra sin beste side 
men tror ikke det var mange som fikk 
det med seg da de var opptatt med ak-
tiviteter etc.
Det som er så flott på disse turene er at 
barna i alle aldre leker sammen, det er 
ikke ofte de møter så mange med en fel-
les nevner, nemlig hørselen.
Turene som HFH arrangerer er langt 
mer enn bare moro, her får en som of-
test være med på sightseeing turer hvor 
en også får nyttig læring om steder/
hendelser etc. 

Fredag:
De fleste ankom hotellet mellom kl 
18-2000. Klokken 2000 var det middag 
og der sto det dekket ett flott koldtbord 
med mat som passet selv den mest 
kresne.

Barna fikk sitte sammen for seg, det var 
nok bra for mange da grønnsakene i all 
stillhet byttet ut med dessert i stedet.
Noen av de voksne fikk seg en liten spa-
sertur rundt i Flåm sentrum med innlagt 
pause på det flotte mikrobryggeriet.
De fleste var sliten etter en lang dag og 
det ble tidlig kveld (for tidlig mente nå 
barna).

Lørdag:
Skyet og lett regn møtte oss etter en 
lang og god frokost, men hva gjorde 
det? Nå skulle det bli fjord safari for 
40 personer.
På kaien ble det delt ut flytedresser, 
luer, votter og briller til alle mann, nå 
skulle en til sjøs i Norges lengste fjord, 
Sognefjorden.
To båter la fra kai og så bar det avsted. 
Båt 2 gav full gass med engang og det 
likte båt 1 dårlig fordi de måtte varme 
opp motorene.

Etter å ha varmet opp motorene bar det 
også av sted i 35-40 knop for båt 1 bort-
over den flotte fjorden.
På turen fikk vi sett steder hvor det ikke 
engang i dag er veier og hvor folk hadde 
bodd langt tilbake i tiden. En gård lå ca 
300 hundre meter rett opp fra sjøen og 
der hadde det bodd folk siden steinalde-
ren og frem til nyere tid. 
Det ble mange forskjellige stopp un-
derveis og ett av de var Undredal, hvem 
kunne tenkt at de ikke hadde veiforbin-
delse der før i 1989?
Plutselig sakket båten ned og fremme 
i sjøkanten var der rundt 10 seler (stor 
og små), det var flott å se de i naturen 
og ikke kun innestengt i ett basseng på 
Nordnes.
Turen gikk inn Nærøyfjorden og endte 
opp nesten til Gudvangen, og etter ca 2 
timer var vi tilbake i Flåm. 
Så bar det tilbake til hotellet for å spise 
lunsj. Klokken 1400 bar det av gårde til 

Foreldrelaget HFH står på med nok en glimrende 
gjennomført årstur

I år gikk turen til Flåm, nærmere sagt hotell Fretheim med 43 deltakere. Fretheim er et gammelt 
men koselig hotell. I år var det nok nærmere rekord når det gjaldt deltakelse om ikke det  var re-
kord. Det var svært hyggelig å se nye ansikter på turen og vi får satse på at de nye deltar igjen på 
en evt ny tur /arrangement som  måtte komme opp
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Ingen tvil om at HFH gjengen er forberedt for alle forhold (her er båt 2 klar til avgang)

en liten gård som lå ca 5 min fra Flåm 
og her ble vi delt opp i små grupper og 
hvor en skulle utføre forskjellige akti-
viteter sammen. Konkurranse instinktet 
var på topp og de voksne var nok like 
engasjert som barna. Den ene og kan-
skje mest populære stasjonen gruppene 
skulle gjennom var ”en matstasjon” og 
der fikk en grillet hjemmelagede pølser 
(smakte vossa korv) samt smakt på 
”spare ribs”. Matstasjonen hadde tak 
med ett bål hvor en kunne varme seg. 
Det var også varm hjemmelaget Cider 
fra gården for de som var tørste etter 
øvelsene.
En ting var sikkert det var ikke mulig 
å gå sulten denne helgen for det hadde 
turkomiteen sørget for.

På ettermiddagen bar det tilbake til ho-
tellet slik at en kunne få skiftet og tørket 
seg før en ny middag ventet på oss.
Etter middagen  gikk barna sammen  
rundt i hotellet eller utenfor, svært ofte 
satt hele gjengen under en trapp de 
hadde funnet, men så kom noen på at 
de burde få ett annet sted å være og da 
fikk barna ett konferanse rom hvor de 
samlet seg. 
Alle kom seg gjennom lørdags kvelden 
uten skramme.

Søndag:
Så var det tidlig opp igjen til en solid 
frokost før en måtte pakke ut fra rom-
mene. Etterpå spredte de fleste seg, 
noen gikk på museum og andre kjørte 
hjemover.
En del av gjengen stoppet på Voss og 
møttes på en kaffe (lenge siden frokost 
så på tide med litt mat)

Det flotte med turene til HFH er at alle 
er sammen og der er ingen åpenbare 
klikker hos barna eller de voksne

Konklusjon: EN FANTASTISK HELG 

NB!
Jammen var vi heldig for på man-
dag gikk det ett svært steinras på 
veien som vi hadde kjørt dagen 
før. Det tok flere dager å få ryddet 
bort raset.

Turkomiteen/styre i HFH ser frem til å 
treffe alle igjen ved neste sammentraff

Mvh
Turkomiteen /styre
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I 2008 opprettet NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland 
en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvorvidt informa-
sjonen til hjelpemiddelbrukere med hørselshemning er 
tilstrekkelig. Arbeidsgruppa ble etablert med bakgrunn 
i tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner og brukere 
som erfarte at det var vanskelig å få oversikt over hvem 
som gjør hva innenfor hjelpemiddelformidlingen i Hor-
daland. 

Arbeidsgruppa fant at det er behov for å styrke informa-
sjonen overfor hørselshemmede hjelpemiddelbrukere i 
fylket, og som et ledd i dette arbeidet har NAV publisert 
en brosjyre som foreligger både i papir- og elektronisk 
format (pdf). 

Du kan hente brosjyren i Bergen Døvesenter og på 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde 
i Teatergaten 41, 2. etasje.

Arbeidsgruppa har bestått av, fra venstre: Rune Anda fra 
Bergen Døvesenter, Norunn Kalvenes fra Rådgivnings-
kontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen, Erling 
Jacobsen, vernepleiestudent og observatør, Stine Mor-
bech fra NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, Liv Huus 
Iversen fra Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund og Kari Mowatt Haugland fra Syns- og 
Audiopedagogisk Teneste i Hordaland. (Bildet er tatt av 
en tegnspråktolk 19.12.2008.) 

Pressemelding 
28.08.2009 

Brosjyren gir informasjon om: 
* Hvor man henvender seg ved behov for hørselstek-

niske hjelpemidler og tolketjenester 
* Hvilke type hjelpemidler som finnes 
* Hvem som gir pedagogisk oppfølging 
* Hvem som bistår hørselshemmede arbeidssøkere 
* Hvilke interesseorganisasjoner som kan være aktu-

elle m.m. 

Brosjyren kan lastes ned fra Hjelpemiddelsentralens 
hjemmesider eller bestilles gjennom NAV Hjelpemid-
delsentral Hordaland: Tlf.: 53 04 03 00 eller nav.hjelpe
middelsentral.hordaland@nav.no

Brosjyren foreligger både på bokmål og nynorsk.

Bergen Døvesenter (og 
fikk en times info om 
døvesenteret), Døvekirken 
og ellers lyttet til en del 
forelesninger. Damen 
på bildet til høyre er 
generalsekretær i Signo, 
Inger Helene Venås. På 
venstre bildet ser vi Rune 
Baardsen og assisterende 
generalsekretær Ken 
Davidsen.

Ledelsen i Signo-Norge besøkte Bergen Døvesenter 25. august 2009
Signo samlet lederne av de ni virksomhetene og 
lederne ved hovedkontoret (tilsammen 14 personer) 

i Bergen 24.-25. august på ledersamling. De 
besøkte b l.a. ASVO Bergen AS, Konows senter, 
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Nå er det slutt for

H. Ellingsens Rammeforretning
- etter ca 40 år som selvstendig næringsdrivende

Før det jobbet han hos Didrik Andersen & Søn i 8 år.

Harry har aldri hatt kundemangel! Sta-
dig kom det kunder - også store kunder 
- som fikk sine bilder rammet inn med 
kyndige hender. 
Døves Tidsskrift hadde et intervju med 
ham for 30 år siden - hvor to av bildene 
her er hentet fra - og da ble nok leserne 
imponert. Han hadde samtlige skips-

redere i Bergen som faste kunder, og 
likeså mange broderiforretninger valgte 
å gå til Harry. Likeså leverte han ram-
mer til "Hansahjørnet" på luksuscrui-
seskipene Royal Viking Sky og Royal 
Viking Star. Iblant kom det store enkelt-
bestillinger, som da Hansa Bryggeri AS 
bestilte 500 rammer på en gang!

Men nå er det slutt. Harry fylte 70 år 
den 1. juni. Av hensyn til helsen, valgte 
han å avslutte virksomheten på Dan-
marksplass i april 2009. 
Det betyr at de trofaste kundene måtte 
finne seg en annen rammeforretning, og 
håpe at kvaliteten blir like god som hos 
Harry!
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Personalia
80 ÅR
Ingard Sørhaug, Fana, fyller 80 år den 21. oktober.

70 ÅR
Sigfrid Andersen, Bergen, fyller 70 år den 21. september.

65 ÅR
Asle Georg Karlsen, Vaksdal, fyller 65 år den 19. september.

50 ÅR
Eva Simonsen Hustavenes, Bergen, fyller 50 år den 26. okt.

TUSEN TAKK
for all oppmerksom til min 80 årsdagen.

Hilsen Odd M. Birkeland

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 20. august 2009:
23. Ingrid Marie I. Kittelsen, hørende
24. Marianne Bø, hørende
25. Silje Tufta, hørende
26. Siri Beate Mæland Larsen, hørende
27. Camilla Fidje, hørende
28. Ingrid Nybakk, hørende

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!

Jeg er en døv autorisert fotterapeut som skal drive med 
fotbehandling om mandagene fra august måned. 

Hvis du ønsker å bestille time, kan du kontakte meg på 

SMS: 95901980 - E-post: aihera22@start.no

Adresse: Strandgate 6 
3.etg rom nr.315 (ved siden av Apotek 1 Svanen)

Hilsen Aina Ramvik   

Trenger du fotbehandling?

Hard hud    Sprukken hud    Inngrodde negle Liktorn    Brukne negler

Bergens Tidende 03.09.2009

mailto:aihera22@start.no
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TRUDE RAAD fikk æren av 
å bære fakkelen på stadion!

(Bildet er kopiert fra internett)

kommer til Bergen Døvesenter torsdag 8. oktober 
2009 (kl. 18.00-19.30) og holder foredrag om 
dommerjobben. Det er midt i høstferien (han har tett 
høst-program) - men vi regner med at mange vil møte 
opp og “høre” på ham! Silje og Robert Osdal tolker.

Dommer Tom Henning Øvrebø

Foredrag i Bergen Døvesenter 
torsdag 8. oktober kl. 18.00 (merk tiden!)

Tegnspråklinje ved Høgskolen i Bergen 2009-2010

Hvert år får vi besøk av studenter ved Høgskolen i Ber-
gen (tegnspråk- og tolkelinjen).
1. års studenter (tegnspråklinjen) får informasjon og 
blir kjent med andre studenter
2. års studenter (tolkelinjen) lager mat og serverer
3. års studenter (tolkelinjen) tolker mellom daglig leder 
og studentene.

Som vanlig fikk studentene informasjon om døve-
senteret og de fikk omvisning i huset og selvsagt 
besøk på døvemuseet og det styrerommet 
(“kongerommet”) der Kong Haakon VII overnattet i 
1909.

Foto: RA (i Bergen Døvesenter 19. august 2009)

Åpning av Deafpympics 5. september 2009:

Trude vant både i diskos (47,29 m) og 
slegge (60,27 m) under Deaflympics 
og skaffet dermed Norge TO GULL.



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.

SEPTEMBER:
19. lø: Beast: TS-fest på Bergiton kl 19. 
21. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18 - 21 (4) 
22. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
22. ti: Ungdomsklubben har årsmøte
22. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
23. on: BEAST har årsmøte kl 18
24. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
24. to: Beast har TS-biljardkl 1930 på 

Dubliner
26. lø: Lørdagskafe kl. 12-16. 
26. lø: Storsalen utleid fra kl 17
28. ma: Døvblitte har sos. samv. kl.18.30. 
29. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
30. on: Linjedanskurs for nybegynnere kl 

18.30-20.00 (1)

OKTOBER:
01. to: Beast har TS middag kl 17. 

Stedet: uspesifisert
02. fr - 04. sø: Bergen Døves Idrettsklubb 

arrangerer utendørs-DM i fotball
06. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
06. ti: Døves Idrettsklubb har styremøte 

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

Onkel Lauritz
07. on: Linjedanskurs kl 18.30-20.00 (2)
08. to: Foredrag om dommer-yrket v/

dommer Tom Henning Øvrebø (kl. 
18.00-19.30)

13. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 
Onkel Lauritz 

14. on: Kvinneklubben har hyggekveld 
kl 19.00

15. to: BUDSTIKKEN nr 7 (frist for stoff: 
15.10)

20. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
20. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
21. on: Linjedanskurs kl 18.30-20.00 (3)
22. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
26. ma: Døvblitte har BINGO kl. 18.30 i 

storsalen. 
27. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
28. on: Linjedanskurs kl 18.30-20.00 (4)
29. to: Beast har TS-biljard kl 1930 på 

Dubliner.
30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-

RÅD og NY GIV-seminar på 
Gardermoen

31. lø: Lørdagskafe kl. 12-16. 


