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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN

I september hadde vi besøk av døve fra Madagaskar, i oktober en døv fra 
Finland og i november døve fra Palestina (bildet)! Det ser ut til at våre medlem-
mer setter pris på det, noe frammøtet vel taler "sitt tydelige språk". Bak finner 
vi Toralf Ringsø (har vært ca 20 ganger i Palestina) og tolken Solveig Breivik 
(ca 15 ganger i Palestina).
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Solomon og Juha kjente hverandre fra før. De ble konfirmert 
sammen, og de var sammen om ansvaret for ulike aktiviteter 
i Finland.

Også døve på 
tolkeutdanningen
Foredrag 29. oktober var det foredrag 
i døvesenteret. Juha Oksanen (døv) 
informerte - på "internasjonalt tegn-
språk" om tolkeutdanningen i Finland. 
Han fortalte også at døve kan studere 
på tolkeutdanningen i Finland.

Besøk av 4 døve og 1 hørende 
fra Palestina
Torsdag 5. november hadde vi spennende besøk i døve-
senteret. Og det var mange som kom. President Muham-
med i Palestinian Union for Deaf orienterte om forholde-
ne i Palestina, og han brukte "internasjonalt tegnspråk". 
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Bergen Døvekirke feirer 20 års jubileum
 søndag 15. november kl 11 med gudstjeneste og program under kirkekaffen

Bergen Døvekirke ble innviet søndag 10. desember 1989. 
Lasse Bjørkhaug og Atle Strønstad var kirkens arkitekt.  
Det var forøvrig Lasse Bjørkhaug som tegnet endringene i 
huset til Bergen Døvesenter i 1985.

Vi sakser litt fra festskriftet som ble utgitt i forbindelse med 
innvielsen i 1989:
Kirkerommet er utformet både med tanke på å gi kort av-
stand mellom prest og menighet, og ved at menigheten er 
plassert slik at folk i større grad enn før kan se hverandre. 
Rommet er holdt i en lys farge. Det er lagt stor vekt på å 
kontrollere lyset, og å unngå situasjoner med motlys mellom 
menighet og prest. Veggmaterialet er pusset teglstein, på 
golvet er det keramiske fliser, og takkonstruksjonen er av 
tre med lutet furupanel. Kirkerommet er til vanlig møblert 
for ca 100 sitteplasser.
Menighetssalen har plass til ca 50 personer for enklere 
servering. Ved store høytider kan kirkerommet og menig-
hetssalen slås sammen.
Kirkebygget har et moderne ventilasjonsanlegg. Oppvar-
ming skjer dels gjennom ventilasjonsanlegget og dels ved 
varmekalber i golvene. Det er installert teleslynge i de 
viktigste rommene og forøvrig lagt til rette for bruk av alle 
tekniske hjelpemidler.
Orgelet er utformet og bygget av orgelbygger Carsten Lund, 
København. Orgelhuset er bygget av furu som er gitt en 
lasert overflate.

Om kunsten i Døvekirken
Ofte er det slik at en kirke bygges - og siden kommer 
utsmykningen. I denne kirken kom kunstneren med på et 

meget tidlig tidspunkt. Og kunstneren ble ikke tilfeldig valgt. 
Vi ønsket en person med kjennskap til - og evne til kom-
munikasjon med brukerne. Det ble ikke et vanskelig valg å 
be døveprest Georg Abelsnes ta seg av dette.
Hovedarbeidet er naturlig nok altertavlen - skåret i laminert 
furu. Georg Abelsnes har her hatt tegnet for "hellighet" som 
utgangspunkt. Samtidig kan vi tydelig ane noe av "Bokens 
form" - det forteller oss at Guds hellighet er uttrykt gjennom 
hans ord.
I sentrum av det hellige blir vi minnet om dåpen og nattver-
den - i det vi aner konturene av en døpefont, ser kornakset 
som vokser og ser drueklasen. Bak selve hovedtegnet hellig 
ser vi duen - symbolet for Den Hellige Ånd.
Det første vi møter når vi kommer inn i Døvekirken - er 
skulpturen omsorg - den minner oss om det mange av oss 
vet: Vi mennesker trenger omsorg. I kirken kan vi søke 
omsorg og vente å finne omsorg.
Over inngangsdøren til selve kirkerommet henger et relieff, 
skåret som en due - med samme trekk som helligåndsrelief-
fet i alterbildet. På denne duen er skåret inn de hebraiske 
ordene "jøhi or" - bli lys! - så er noe av tanke at det må bli 
lyst i vårt hjerte og vårt sinn når vi går inn i denne kirken.
Ved siden av inngangsdøren - i en egen nisje - finner vi 
relieffet nåde. Midt i dette relieffet har Abelsnes plassert 
et opplyst kors. Og vi vet: Vi finner en nådig Gud når vi 
finner korset!
Det som skiller Georg Abelsnes arbeider i denne kirken 
fra annen kirkekunst er at kunstneren hele tiden har hatt i 
tankene at kunsten ikke bare skal være for øyet, men også 
skal være noe for hendene, noe ikke minst døvblinde kan ta 
på, kjenne på og kjenne igjen. Kirken er for det hele men-
neske - for alle mennesker!

De kommer! Bjørg Karin Husa, Ingunn Hagen, Odd Erling Vik Nordbrønd, Thorbjørn 
Johan Sander, Jorunn Koppen, Gudrun Boge Karlsen, Roar Bredvei.
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Bybanens prosjektleder sier 
at de husker «å tekste»
Vi spurte på e-post i slutten av oktober 2009: 
Går det bra med tilgjengelighet for hørselshemmede? 
Informasjon på display inne i vognene som viser navn 
på stasjonene, og evt andre informasjon som reisende 
måtte få vite via høyttaleren (som også blir tekstet)?

Og: blir det tekst-/tall-informasjon på stasjonene 
også?

Svar fra Bybanens prosjektleder Rune Jenssen: 
Svaret er ja til alle dine spørsmål om holdeplass og 
slikt på holdeplass og inni vogn.

Prosjektleder Jenssen har ellers lovet oss en prøvetur 
når det er klar for det. 

STOR NYHET!
Bergen Døvesenter (BDS) har – etter søknad – 
mottatt støtte fra Norgesautomaten 05.11.2009 
på over kr 80.000 til ulike formål, også til våre 
medlemmers deltakelse ved Døves kulturdager i 
Oslo 4.-6. desember 2009.  Styret har godkjent at 
medlemmer av BDS (må ha vært medlem i minst 
ett år) som skal til Oslo for å delta på Døves Kul-
turdager,  får kr 1.000 i støtte.

Ta kontakt med daglig leder på post@bgds.no, 
eller stikk innom kontoret før kulturdagene!

Ifølge Deafnet er påmeldingsfristen til kultur-
dagene utsatt til 27. november. Men det er best å 
være tidlig ute!

Spesifikasjoner:
Generell støtte til BDS-medlemmer 
(fra 13 år og oppover): Kr 1.000
Medlemmer som bor på Østlandet:   Kr    500
Medlemmer som bor i Oslo-området:  Kr    200
Medlemmer i aldersgruppen 4-12 år, 
generelt Kr    400
Medlemmer i aldersgruppen 4-12 år, 
Østlandet Kr    100

Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder.

Årsmøte i 2010:
Bergen Døvesenter skal ha 
årsmøte på en torsdag
I flere år gjennomførte vi årsmøte på lørdager, 
men nå har styret bestemt at det skal holdes på 
en torsdag. På styremøtet 22.10.2009 ble det 
bestemt at neste årsmøte skal holdes torsdag 18. 
mars 2010. 
Frist for innlevering av lovforslag: 4.02.2010. 
Frist for innlevering av andre forslag: 25.02.2010.

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 Hordaland. 
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.

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 aktuelle 
m.m.

Brosjyren kan lastes ned fra hjelpemiddelsentralens nett-
sider eller bestilles gjennom NAV Hjelpemiddelsentral 
Hordaland: Tlf.: 53 04 03 00 eller nav.hjelpemiddelsen-
tral.hordaland@nav.no 

Brosjyren foreligger både på bokmål og nynorsk.

Brosjyren kommer til deg i posten i dag eller i morgen!
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NDFs ”Ny Giv”-komite, fra venstre: Paal Richard Peterson, 
Odd Skjellum, Hanne B. Kvitvær, Vibeke O. Larsen, Cathrine 
Stensrud, Rune Anda og Lars Aksel Berge.

Redaktør til idrettsbok 
Bergen Døves Idrettsklubb leter etter en redaktør 
til idrettsklubbens historiebok, den boken som er 
utsatt fra 2005 – da vi feiret 100 års jubileum. Nå 
håper vi å få boken ferdig så fort som mulig. Men 
vi trenger en skriveglad redaktør som kan dispo-
nere stoffet og skrive ut. Han eller hun vil få hjelp 
av en gruppe som samler bilder og skriftlig stoff. 
Vi har faktahistorien samlet for de første 75 årene 
i egen bok. 

Arbeidet vil bli lønnet etter avtale. Ta kontakt 
med styreleder Gunnar Hansen på e-post: 
hansen2g@start.no eller sms 936 19 895.

NDFs Landsråd "Ny Giv 3"-seminar
Her ble det tydelig at døveforeningene ønsker å få 
tilbake det som var før: NDF-konsulenter som skal 
jobbe interessepolitisk og for medlemsforeningene og 
medlemmene innen et bestemt område. Man diskuterte 
også felles profil, felles lover osv. Landsmøtet i Tromsø 
2010 vil avgjøre det.

Fra møtet i "Ny Giv 3"-seminaret 30. oktober 2009.

Bergen Døvesenter var representert ved styreleder Klement 
Våge, nestleder Kjetil Høgestøl og styremedlem Martin 
Skinnes (Sigrun Ekerhovd meldte forfall). Av mange saker 
var det NDFs dårlige økonomi (underskudd i 2008 på 1,5 
mill. kroner) som førte til livlig debatt. Generalsekretær 
Peterson orienterte om regnskapet, og sa blant annet: - Vi 
vil nedbemanne staben på kontoret med 2 til 4 stillinger i 
2010. Vi er bare 10 ansatte så det er et tungt skritt å gå til, 
og det vil merkes på arbeidet som skal gjøres. Vi er nødt 
for å prioritere oppgavene hardt og det vil bli et svakere 
NDF som møter de neste årene, presiserte Peterson. Han 
sa også at det er aktuelt å redusere antall utgivelser av 
Døves Tidsskrift fra 10 årlige nummer til 5 – 6 blad årlig. 
Til dette bemerket Martin Skinnes, Bergen Døvesenter, 
at det kanskje var mulig at noen utgivelser av bladet bare 
kunne skje på PDF-fil slik at vi sparer kostnader til trykking 
og porto. Vi håper det vil ordne seg til det beste for NDF 
og for medlemmene.
(Daglig leder: Vi synes at generalsekretær Paal Richard 
Peterson har profilert NDF på en fantastisk måte, og mer 
enn det NDF har gjort på 91 år. Hans innsats var mer 
verdt enn underskuddet som NDF ble påført i 2008 (og 
evt i 2009)!)

Det var også utstilling/messe i forbindelse med NDFs ar-
rangement på Gardermoen. Her ser vi en av disse:
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Personalia
50 ÅR
Lin Didriksen, Bergen, fyller 50 år den 23. november.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven til min 80 års dag!

Hilsen Ingard Sørhaug.

TAKK
for oppmerksomheten ved min 60 års dag.

Arne Nesse.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 17. septem-
ber 2009:
31. Joar Mikal Joralen, døv, Telavåg
32. Gitte Austgulen, hørende, Bergen
33. Sigrid Havro, tunghørt, Øvre Ervik
34. Aljona Novikov, døv, Bergen
35. Terje Steiro, hørende, Valestrandfossen
36. Ingunn Kultorp Martinsen, hørende, Bergen
37. Grete Kristin Ottøy Østhus, hørende, 
 Vedavågen
38. Jon Carlos Anda, døv, Rådal
39. Stine Irén Myklebust Austgulen, hørende, 
 Sørbøvåg
40. Kirsten Bergly, hørende, Bergen
41. May-Linn Wiik, hørende, Bergen

Seniorenes julebord 1. des. 2009
Døves Seniorgruppe i Bergen skal ha julebord på Hotell 
Norge tirsdag 1. desember. Kr 250 for medlemmer. Kr 400 
for ikke-medlemmer. Påmelding til Hans Erik Tofte på e-post 
hans-erik.tofte@c2i.net eller sms 936 06 227 innen 17. 
november.

Døvehumor!
Torsdag 3. desember kl 19.00 
skal Odd-Inge Schröder 

fortelle om DØVEHUMOR.

Døves misjonsforening
har møte hos Astrid Tokle i romjulen tirsdag 29. des. kl. 18.

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

SMS-varsling til Politiet (ikke nød)
Det er mulig å sende SMS-varsling til Politiet der du bor. Det 
gjelder meldinger som ikke direkte har med akutte hendelser 
eller nødsituasjoner å gjøre (her må man foreløpig forholde 
seg til nødnummer 1412 for teksttelefonbrukere). Melding til 
Politiet kan være irritasjon over feilparkerte biler eller andre 
forhold som det er naturlig å kontakte Politiet om.
Politiet sier at det er greit å sende sms-melding til dem om 
det skulle være noe, men at det må tas et lite forbehold om at 
ikke alle får med seg meldinger med en gang (det kan ta tid 
før de leser melding).
Vi har bare fått opplyst sms-nummer fra to Politienheter:
Politi Bergen Nord 977 45 600
Politi Bergen Vest 957 32 080

Vaktrunde 
lørdag kveld/natt hele året
Vi har inngått avtale med vaktselskapet Securitas. De 
skal gå vaktrunde i døvesenteret alle lørdager (natt til 
søndager) hele året. De skal blant annet foreta utven-
dig kontroll av fasader, uteområder samt sjekke at alle 
dører, porter og vinduer er forsvarlig låst (når det ikke 
er utleie). De skal også påse at alt går forsvarlig for 
seg, i forbindelse med utleie av våre lokaler til fest.

Kom til juleavslutning i døvesenteret
torsdag 17. desember kl 19!
God mat og underholdning!
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På dagen 100 år etter at skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset ble 
begivenheten minnet med en høytidelig gjentakelse av programmet fra den gang. Folk 
fra Jernbaneverket Region Vest skrudde sammen en symbolsk skinnesgang av samme 
type som banen hadde ved skinneleggingen i 1907. -Ingen ting har betydd så mye for 
Hallingdal som Bergensbanen, sa ordføreren i Hol. 

100-årsminnet for sammenknytningen av Bergensbanen over fjellet ble høytidelig 
markert 8.oktober 2007. Veterantoget som ble brukt ved anledningen hadde flere 
vogner fra Bergensbanens første tid. Foto: Njål Svingheim

Det ble en både høytidelig og munter 
markering av den store begivenheten 
som fant sted ved Bergensbanens 
kilometer 263,2 like øst for Ustaoset 
for 100 år siden. Da møttes skinneleg-
gerne fra Øst og Vest på dette stedet 
og det lå skinner mellom Østlandet og 
Vestlandet for første gang. Selv om 
hele Bergensbanen først ble ble åpnet 
to år senere, ble det i 1907 etablert en 
forbindelse østfra over Krøderbanen 
og med båt over Krøderfjorden til Guls-
vik nederst i Hallingdal. Fra Gulsvik 
kunne togene kjøre helt til Bergen. 

Høytidelig
For 100 år siden ble skinnene skrudd 
sammen med nasjonalfargede lasker 
av anleggets to overingeniører, musik-
korps spilte, nasjonalsangen ble 
sunget, det ble holdt høytidelige taler 
og det ble ropt 3x3 hurra. Det kom også 
ekstratog fra øst og vest. I stor grad ble 
det samme programmet gjennomført 
tirsdag 9.oktober 2007. Skinnene ble 
skrudd sammen på en skinnegang 
ved siden av Bergensbanens hoved-
spor. Denne symbolske skinnegangen 
med nasjonalfargede lasker skal bli 
liggende som et minne. 
Regiondirektør Lars Chrstian Stendal 
i Jernbaneverket Regin Vest sa at 
markeringen er viktig, både med tanke 
på det enorme arbeidet byggingen 
av banen var, men også med tanke 
på Jernbaneverkets folk som holder 
banen i drift i dag. Bergensbanen har 
fortsatt etter 100 år en meget stor be-
tydning og en sentral plass i landets 
kommunikasjoner. 
Ordfører i Hol, Erik Kaupang, sa at ikke 
noe har hatt så stor betydning for Hal-
lingdal som Bergensbanen. Bergens-
banen ble åpnet i sin helhet i november 
1909, da var også strekningen mellom 
Roa og Gulsvik klar for trafikk. Samtidig 
var også snøoverbygg og snøskjermer 
over den krevende høyfjellsstreknin-
gen på plass. 

Kilde til jernbanehistorie: http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Historie1/Bergensbanen-100-ar-over-fjellet/

Bergensbanen 100 år over fjellet

Bergensbanevisen ble selvsagt også 
sunget, her er et lite utdrag: 
“Blant villeste fjelle i ødeste trakt,  

en bane fra Bergen vi ferdig har lagt, 
på skinnene ruller det lastede tog, 
hvor ulvene herjet og jog.” 

Bilde av Kong Haakon VII henger på 
veggen i Kongerommet/styrerommet, 
bak møteleder-plassen. Til høyre: Statue 
av skipsreder Peter Jebsen, som bygget 
huset (i dag døvesenteret) i 1869. Hans 
andre kone, Sophie (som ble enkefrue) 
inviterte Kong Haakon VII til seg i forbin-
delse med åpning av Bergensbanen i 
1909. Kongen var så lang at det ble laget 
ekstra lang seng for ham!

Kong Haakon VII bodde i huset vårt



JULETREFEST
- først og fremst for BARN!

Det blir juletrefest i døvesenteret 
lørdag 9. januar 2010 kl. 15.00 - 18.00

Som vanlig samarbeider Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, Bergen 
Døvesenter og Døves menighet om arrangementet.

På grunn av at det er nødvendig med begrenset antall deltakere (maks 100) vil 
vi oppfordre familier til å melde på flere barn enn voksne. Det vil ikke være lurt 
med mor, far, bestemor, bestefar og bare ett barn (4 voksne og 1 barn). Og heller 
ikke lurt å ta med andre enn nærmeste familie.  Jo flere barn, dess bedre!

Entre kr 50 pr barn og kr 50 pr voksne.
Påmeldingsfristen er tirsdag 22. desember 2009 (eller før hvis det blir fullt).  

Påmelding til post@bgds.no.

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.

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no
Du finner også tekst og mange bilder 
fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

Tekst på TV:
Husk at du får fram tekst 
på følgende TV-kanaler: 

NRK1:  side 777
NRK2:  side 444
NRK3/NRK Super:  side 333
TV2:  side 222

BUDSTIKKEN 
via e-post
Til nå er det 46 medlemmer 
som har sagt at det er OK å 
motta link til Budstikken på 
e-post. Vi har ca 390 medlem-
mer, og vi håper at flere vil si at 
det er OK bare å motta bladet 
via e-post (så sparer vi utgifter 
til papir, fargetoner, porto og 
litt arbeid - og vi blir miljøbe-
visste!). Send din melding til 
post@bgds.no.

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

Henvendelse: Kontoret

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

November:
15. sø:  Jubileumsgudstjeneste i Ber-

gen døvekirke kl.11.00 ved Lars 
Hana. Det blir nattverd og kirke-
kaffe. Dagens offer går til me-
nighetens arbeid. Denne dagen 
feirer vi også at det 10. desember 
er 20 år siden Bergen døvekirke 
ble innviet. (Se side 3.)

16. ma: Døvblittgruppen har styremøte på 
styrerommet kl 18.00

17. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
19. to: Medlemsmøte kl 19: Info fra 

NDFs Ny Giv 3 + landsråd.
20. fr:  Besøk av Statped Vest- og HiB-

studenter i storsalen kl 13-15
21. lø:  Storsalen er utleid
26. to:  Møte i senterstyret kl 15.30.
26. to:  Hyttekomiteen innkaller til med-

lemsmøte kl 19.00. Sak: Rorbua 
(utleie, pris, regler m.m.).

27. fr:  Storsalen er utleid
28. lø:  Lørdagskafe kl. 12-16.
28. lø:  Lutefiskens Venner har julekos 

kl. 19 
30. ma: Døvblitte har juleavslutning kl. 

18.30. 
Desember:
01. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30. 
03. to:  Odd-Inge Schröder forteller om 

DØVEHUMOR kl 19.00. 
09. on:  Kvinneklubben har julekos kl 

19.00
11. fr:  Storsalen er utleid  
17. to:  BUDSTIKKEN nr 9 kommer ut
29. ti:  Misjonsforening hos Astrid Tokle 

kl 18.00.
31. to:  Nyttårstreff for seniorgruppen 

kl 11-14.

I disse svine-
influensa-tider
Vi har Antibac hånd des-
infeksjon i døvesenteret 
- i hallen når det er sam-
ling i døvesenteret.

Kvinneklubben har julekos
i Bergen Døvesenter 

onsdag 9. desember kl. 19.00.
Pinnekjøtt 

Riskrem til dessert med kaffe.
Kr 150.

Ikke-medlemmer: Kr 250.
Hyggelig om du som kommer, tar 

med en liten "julegave".
Påmelding til Marta Ringsø

(920 10 372) innen 2. desember. 


