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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
God jul og godt nytt år!
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Julehilsen fra styreleder Klement Våge

Juletiden er kommet. Risgrøten med spekemat 
er fortært på en svært vellykket julefest torsdag 
17. desember. Nesten 100 personer var innom 
døvesenteret denne desemberkvelden. 
Dersom vi tenker på store arrangementer så har 
året som snart er over har vært et forholdsvis 
rolig år i døvesenteret. 
Egentlig så har det jo ikke vært et rolig år hvis 
vi tenker på alle de vanlige viktige hendelsene 
som etter hvert er blitt fast punkt på programmet 
gjennom årene. Slik som juleavslutningen nå 
nettopp var. Det er først og fremst disse små og 
store faste arrangementene som er foreningens 
varemerke og identitet.  Medlemsantallet i 
Døvesenteret er stadig økende og økonomien i 
foreningen er bra.
I 2010 feirer vi 130 årsjubileum. Vi vil markere dette i mai. Vi tenker også å kunne få 
til et opplegg med fellesreise til kulturdagene i Molde neste år.
En stor forandring for våre medlemmer blir det også å komme inn på kontoret uten 
å se det blide ansiktet til vår daglige leder, Rune, i 2010. Styret jobber - i skrivende 
stund - med å fi nne en dyktig vikar som overtar denne funksjonen.
Styret i Bergen Døvesenter ønsker alle våre medlemmer, våre ansatte og alle våre 
trofaste hjelpere og samarbeidspartnere en riktig godt jul og et godt nyttår.

Klement Våge

Deilig julegrøt og underholdning under juleavslutningen
i døvesenteret torsdag 17. desember 2009 (se også forsiden)
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Melding på bgds.no 29.11.2009:

Vår daglig leder skal ut 
i permisjon 
Rune har søkt styret om ett års 
permisjon, og fått positiv svar. Han 
har fått engasjementsstilling på Ål 
folkehøyskole og kurssenter for 
døve, og kommer til å pendle mel-
lom Bergen og Ål i det nye året, fra 
og med 01.01.2010. Styret ønsker 
ham lykke til og velkommen tilbake 
når året på Ål er omme. Det jobbes 
nå med å få tak i en vikar som kan 
fungere som daglig leder mens Rune 
har permisjon. 
Styreleder Klement Våge 

Tusen takk til styret
Jeg vil takke styret for positiv svar 
på min permisjonssøknad. Etter syv 
spennende år som daglig leder i dø-
vesenteret, har jeg lyst til å jobbe litt 
med noe annet. Nye utfordringer er 
alltid spennende. Jeg håper virkelig 
at Bergen Døvesenter får en vikar 
som vil like jobben. Vi har et fl ott styre 
og jeg vil si at den som får vikarstil-
lingen vil få gode arbeidsforhold og 
et godt samarbeid med styret! Jeg 
er også glad for at familien støtter 
meg.
Rune

Bergen Døvesenter 
søker vikar for dag-
lig leder 
Vår daglig leder skal ut i 
permisjon fra 01.01.2010 til 
31.12.2010. 

Vi søker derfor en som kan 
vikariere i nevnte tidsrom og ta 
seg av den daglige driften av 
døvesenteret. 

Søkeren må kunne ta seg av 
senterets administrative oppga-
ver, utgivelse av medlemsblad 
ca hver måned, redigere hjem-
mesiden, og organisere utlei-
evirksomhet. 

Det forventes derfor relevante 
datakunnskaper og evt. vilje til å 
lære nye programmer. 

Daglig leder samarbeider nært 
opp til senterets underavdelin-
ger og utvalg og skal utarbeide 
budsjettforslag for senterstyret 
og oppfølging av dette. 

Søker skal være ein pådriver, 
sammen med senterstyret, i ar-
beidet med å styrke døves livs-
situasjon lokalt og nasjonalt. 
Arbeidstiden er 37,5 timer i uken. 
Om torsdagene er arbeidstiden 
fra kl 14 til ca 20-21. Eventuell 
arbeid utenom kontortid kan bli 
aktuelt. 

Søkeren må kunne tegnspråk og 
norsk. 

Lønn etter avtale. 

Søknad sendes til 
styreleder Klement Våge 
(klementv@broadpark.no)
innen 15. desember 2009

Eventuelle mottatte søknader 
vil bli behandlet på styremøtet 
18. desember.
Følg med på www.bgds.no og 
på tekst-tv.

389 medlemmer
Ifølge Norges Døveforbund har 
Bergen Døvesenter 389 medlem-
mer pr 01.12.2009 - med forbehold 
om de 5 nyinnmeldte i november 
også betaler kontingenten.
Pr 31.12.2008 hadde vi 355 med-
lemmer, så da 

Jobb søkes
Jeg er ei 16 år gammel jente som 
bor i Bergen og ønsker seg jobb. 
Ønsker å jobbe som barnevakt 
eller som vaskehjelp. For nærme 
info kan jeg kontaktes på e-post:
malin.k.eide@hotmail.com

Båtførerkurs
I januar 2006 deltok 13 døve 
på båtførerkurset i døvesente-
ret, med dyktige kursledere fra 
"Båtførerprøven.com". Alle besto 
prøven og fi kk "Båtførerbevis". 
Er det interesse for lignende kurs i 
2010, ta kontakt med vikarierende 
daglig leder (post@bgds.no). Kurs-
avgiften kan komme på kr 2.000, 
avhengig av hvor mye støtte man 
kan få av NDFs Studieorganisa-
sjon.

Sunniva Lyngtun 
blir vikar for daglig
leder i 2010

Hun begynner på kontoret man-
dag 4. januar 2010. Hun har jobbet 
sammen med daglig leder Rune 
Anda fra januar til august 2008, og 
hun har vært vikar mens Rune var 
sykmeldt i mars/april 2009. Hun er 
derfor godt kjent med arbeidsruti-
nene på kontoret, og mens hun 
var ansatt opparbeidet hun gode 
forbindelser både med unge og 
eldre. Vi ønsker henne lykke til!

Annonsetekst på bgds.no 
30.11.2009:



4

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

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

Henvendelse: Kontoret

Buds� kkens redaktører 
1961-2009:
1961: Thorbjørn Johan Sander
1962: Thorbjørn Johan Sander
1963: Thorbjørn Johan Sander
1964: Thorbjørn Johan Sander
1965: Thorbjørn Johan Sander
1966: Thorbjørn Johan Sander
1967: Thorbjørn Johan Sander
1968: Thorbjørn Johan Sander
1969: Torbjørn Tokle
1970: Torbjørn Tokle
1971: Toralf Ringsø
1972: Toralf Ringsø
1973: Toralf Ringsø
1974: Toralf Ringsø
1975: Toralf Ringsø
1976: Rune Anda
1977: Rune Anda
1978: Rune Anda
1979: Rune Anda
1980: Rune Anda / Marta Sander
1981: Rune Anda
1982: Rune Anda
1983: Rune Anda
1984: Rune Anda
1985: Vidar Sæle
1986: Rune Anda
1987: Jan de Lange
1988: Jan de Lange
1989: Jan de Lange
1990: Jan de Lange/Asbjørn Midtskogen
1991: Rune Anda
1992: Rune Anda
1993: Rune Anda
1994: Rune Anda
1995: Rune Anda
1996: Rune Anda
1997: Heidi Dyrøy/Bente Ulstein
1998: Bente Ulstein
1999: Lillian E. Sætre
2000: Lillian E. Sætre
2001: Lillian E. Sætre/Thorbjørn Johan 
Sander
2002: Thorbjørn Johan Sander
2003: Thorbjørn Johan Sander
2004: Rune Anda
2005: Rune Anda
2006: Rune Anda
2007: Rune Anda
2008: Rune Anda
2009: Rune Anda

Årsmøte 2010
Bergen Døvesenter innkaller til 
årsmøte torsdag 18.03.2010 kl. 
18.00. 

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og vara-

møteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og 

saksliste
05. Årsmelding for år 2009
06. Revidert årsregnskap for 

2009
      Pause med noe å spise (gra-

tis) 
07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent 

2011
10. Budsjettforslag 2010, veile-

dende for styret
11. Valg, som ledes av valg-

komiteen:
      a) Styreleder - for ett år
      b) To styremedlemmer 
      - for to år
      c) Første og annet varamed-

lem - for ett år
      d) Autorisert revisor, bilags-

revisor og varabilagsrevi-
sor

      e) Lovkomité på tre medlem-
mer

      f)  Kapitalfondets styre
      g)  Hyttekomiteens styre
      h) Valg på 4 representanter 

til Norges Døveforbunds 
landsmøte i Tromsø 4.-6. 
juni 2010

      Neste valg ledes av styre-
lederen:

      h) Valgkomité på tre medlem-
mer + to varamedlemmer

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

Tegnspråkkurs 2010

Kurs i norsk tegn-
språk for nybegynnere
Mandager fra 25. januar 
(til 19. april)

På dette kurset lærer man norsk 
tegnspråk, uavhengig av det norske 
språket. Denne kommunikasjonsfor-
men er vanlig blant døve.

Sted: Bergen Døvesenter, Kalfar-
veien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 10 mandager a 3 skoleti-
mer (til sammen 30 timer) - start kl. 
18.00.

Dato: Mandagene: 25.01 - 01.02 
- 08.02 - 15.02 - 23.02 (01.03 vinter-
ferie) - 08.03 - 15.03 - 22.03 (og så 
er det påske) - 12.04 - 19.04

Kursleder: Britt-Merete Schoder.
Kursavgift: Kr 2.000  (Giro blir delt ut 
på første kurskveld)
Påmeldingsfrist: 15. januar 2010 
til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 
79, 5018 Bergen,eller over e-post til 
post@bgds.no
Maks antall deltakere: 12.
    
Kursprogrammet har varierende 
innhold rundt språket: 
  
Rikt og nyansert
Et språk med tradisjoner
Et levende språk
Kommunikasjontilpasning
Et språk med dialekter
Assimilasjon tegnspråk
Setningstyper
Et språk i utvikling
Synsvinkel
Tidslinje A - B - C- D -E
Et visuelt / gestuelt språk
Proform
Norske setninger oversatt til tegn-
språk
Videoavlesning av tegnwebben
Bildefortelling
Bekreftende, nektende, spørrende 
setninger.
Naturlig tegn
Lokalisasjon 

Helge Herland ny styre-
leder i Døves Media
Døves Media har hatt styremøte i 
Oslo 14. desember. Helge Herland 
ble valgt som ny styreleder (fram 
til 31.12.2011).
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Rune har bedt meg om å mimre 
– skrive om ”gamle dager” da vi 
startet noe så STORT som eget 
medlemsblad. Det var dris� g. 

Vi hadde bare en nokså bra 
skrivemaskin, så døveforeningen 
må� e skaff e seg en duplikator og 
li�  utstyr, bl.a. en spesial-penn � l 
å ”tegne” med, og spesielt papir 
(gummiert papir). 
De� e papiret ble sa�  i skrive-
maskinen, fargebåndet ble koplet 
ut, slik at jeg skrev ”usynlig 
skri� ” på det gummierte papiret. 
Bokstav-kantene gikk gjennom 
papiret (nesten som kakeformer 
for fi gurkaker), slik at trykksverten 
i duplikatoren kunne trenge 
gjennom. Det var vik� g å skrive 
jevnt og ikke for hardt. Hvis jeg slo 
li�  for hardt på f. eks. o, så ble det 
et svart hull når bladet ble trykt. Å 
”tegne” navnet BUDSTIKKEN var 
veldig vanskelig, for det gummierte 
papiret kunne le�  gå i stykker.
Arket ble festet på duplikatoren, 
og så sveivet jeg – og bladet 
kom ut! Hurra! Det var en sterk 
opplevelse. Det var ikke mulig å 
”trykke” på begge sidene av arket. 
Prøvenummeret var på 4 sider, 
altså 4 ark A-4.
Men HVORFOR begynte vi med 
medlemsblad? Det var egentlig 
ikke like vik� g den gangen som i 
dag, for den gangen var det mye 
stoff  fra døveforeningene i ”Tegn 
og Tale”, som senere ski� et navn 
� l Døves Tidsskri� . ”Tegn og Tale” 
kom ut to ganger i måneden 
og vi kunne få inn der så mye 
vi ønsket fra foreningen vår, og 

det kostet ingen� ng. Da var det 
vel ikke nødvendig med eget 
medlemsblad?
Det sto: Medlemsblad for Bergens 
Døveforening, men egentlig var 
det ikke bare medlemsblad. Vi 
ønsket at bladet skulle komme ut 
– fram – � l ALLE døve i Hordaland 
og Sogn og Fjordane, for vi i styret 
den gangen mente at fordi vi 
var den eneste døveforeningen i 
de to fylkene, så hadde vi på en 
måte ansvar for alle de døve i de 
to fylkene, uanse�  medlemskap! 
Vi fi kk hjelp av døvepresten, som 
hadde navn og adresse for mange 
døve som ikke var medlemmer 
i døveforeningen/Norges Døve-
forbund, og e� er hvert ble 
”Buds� kken” sendt i posten � l 
alle. Presten kom senere med 
mange � lbakemeldinger om at de 
døve ute i distriktet var glade for 
de� e. Vi søkte og fi kk stø� e fra de 
to fylkene. Begrunnelsen for å få 
stø� e var at vi var forening for alle, 
ikke bare for medlemmer.
Vel, det første bladet var et prøve-
nummer, og navnet ”Buds� kken” 
var et foreløpig navn. Vi oppfordret 
� l å komme med andre forslag, 
men navnet er bli�  stående i alle 
årene. Det betyr egentlig melding 
som noen løp rundt med i gammel 
� d for å varsle f. eks. om krig, men 
senere er det bli�  brukt også i 
forbindelse med aviser. Jeg husker 
f. eks. avisen ”Asker og Bærums 
Buds� kke”.
Teknikken har utviklet seg 
voldsomt siden prøvenummeret 
kom ut i 1961. Li�  framgang var 
det allerede i 1962. Da ble hodet 

på forsiden trykt, og med to fi rma-
annonser (Giertsen bokhandel 
og Ole Bjerke, høreapparater). I 
1964 trykte vi forsiden med bilde 
av Døves Hus på (Vestre Torvgt. 
20 a), og med 4 annonser. Jeg 
gjorde arbeidet alene de første 
årene, men fra 1964 fi kk jeg Toralf 
Ringsø og Torfi nn Trondsen som 
medhjelpere (redaksjonskomité).
Så har årene gå� , og jeg er glad 
for at de som e� erfulgte meg har 
klart å holde bladet vårt gående 
– uavbru�  – fram � l i dag. Det 
er enestående blant de norske 
døveforeningene, og så kan vi 
lure på: Er det fordi Bergen har 
spesielt fl inke folk? Er det fordi 
styret mener at bladet er så vik� g 
at det MÅ komme ut? Eller er det 
fordi medlemmene krever det? 
Kanskje det er alle disse grunnene 
sammenlagt. 
Jeg ser at fl ere store � ng som jeg 
var med å bygge opp her i Bergen, 
for eksempel Døves Trykkeri AS 
og Døves Forlag AS, ikke fi nnes 
lenger. Vi kan ikke skryte av 
at døveorganisasjonen har to 
bedri� er/fi rma her i byen. Da er 
det godt å se at andre � ng jeg har 
vært med å bygge opp, består 
fremdeles, f. eks. Buds� kken. Så 
får vi se hvor lenge det holder, for 
utviklingen fortse� er, og ingen kan 
se så veldig langt inn i fram� den.
Vi må konsentrere oss om hva 
vi har nå, og være glade for det 
vi har. Vi HAR Buds� kken, og 
det er jo et fl o�  blad, som alle 
døveforeningene (i hele verden?) 
misunner oss. 

Th. J. S. 

Den gang «Budstikken» ble født…

I 2010 er medlemsbladet (eller 
"informasjonsbladet") Budstikken 
inne i sin 50. årgang. Det er ingen 
medlemsblad i døveforeningene i 
Norge som har holdt på så lenge og 
som har gitt ut eget blad uavbrutt 
som her. I 2011 kan vi feire 50 års 
jubileum (51. årgang).

RA.
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Personalia
65 ÅR
Kurt Oksnes, Bønes, fyller 65 år den 17. desember.

TUSEN TAKK
På vegne av Kristiansand døveforening vil vi i styret få takke 
for oppmerksomheten/gave til vårt 100 års jubileum.

Sekr. T. Christiansen.
HJERTELIG TAKK
for gaven til min 60 års dag!

Britt E. Skogstrand
HJERTELIG TAKK
for gaven jeg fi kk til min 50 års dag. Det var en svært 
hyggelig overraskelse som jeg satte stor pris på.

Mange hilsener fra Nina Hurtley

TUSEN TAKK
for gavekortet jeg fi kk i forbindelse med min 50 års dag!

Eva Simonsen Hustavenes
HJERTELIG TAKK
for pengegaven til min 80 års dag!

Hilsen Annlaug Koppen.
TAKK
for vennlig deltagelse ved Inger Johannes bortgang.

Hilsen Sverre.

TAKK FRA DØVES IDRETTSKLUBB
for annonsestøtte i programblad i forbindelse med Døve-
mesterskapet i fotball 3.-4. oktober 2009.

TAKK FRA KIRKENS SOS
for blomsterhilsen i forbindelse med deres 30 års jubi-
leum, som ble feiret lørdag 7. november 2009.

DØDSFALL

Bård Ødejord, Bergen, født 28.02.1973, 
døde 27. oktober. I forbindelse med begravelsen fra Husøy 
kirke 3. november, sto det i annonsen at "Like kjært som 
blomster er en gave til Bergen døvesenter". Døvesenteret 
har mottatt tilsammen kr 4.380, og har sendt takkehilsen til til 
den avdødes familie.

Inger Johanne Johansen, Bergen, født 17.07.1936, døde 
1. november.

Toni Eva Akerø, Bergen, født 05.04.1960, 
døde 22. november.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 12. novem-
ber:
42. Gerd Danielsen, tunghørt
43. Wenche Iversen, hørende
44. Alind Mohammed Haji, døv
45. Heidi Lemme, hørende
46. Alexander Dahl, tunghørt

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

BUDSTIKKEN via e-post
Til nå er det 46 medlemmer som har sagt at det er OK å motta 
BUDSTIKKEN via e-post
Til nå er det 46 medlemmer som har sagt at det er OK å motta 
BUDSTIKKEN via e-post
link til Budstikken på e-post. Vi har ca 380 medlemmer, og vi 
håper at fl ere 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 miljøbevisste!). Send din melding til post@bgds.no.

Senterstyret har på sitt styremøte 13. november 2008 
blitt enige om følgende retningslinjer for tilskudd til under-
avdelinger:
1) Underavdelingene kan søke om økonomisk tilskudd fra 

døvesenterets budsjett innen 15. januar hvert år.
2) Søknaden må inneholde tilskuddets konkrete formål, 

samt vedlegge rapport og midlertidig regnskap fra akti-
vitetene året før.

3) Søkerne skal få svar innen 1. februar med forslag på 
fordelingsnøkkel.

Det gjelder følgende avdelinger:
•    Døves Kvinneklubb (stiftet 13.10.1902)
•    Døves Idrettsklubb (stiftet 29.10.1905)
•    Døves Ungdomsklubb (stiftet 25.10.1962)
•    Døves Seniorgruppe (stiftet 19.03.1973)
•    Bergen Døvblittseksjon (stiftet 26.08.1983)
•    Døves Museumsutvalg (opprettet 07.05.1992 - da som 

"Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap)
•    BEAST (Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige 

forum)  (opprettet av tegnspråk- og tolkestudenter ved 
HiB i 2005 - og tilsluttet døvesenteret 25.09.2007)

Styret ber derfor de ovennevnte underavdelinger om å 
komme med søknad innen 15. januar 2010. 

Når det gjelder kulturstyret, eiendomsstyret o.a. så drøfter 
styret det i forbindelse med budsjettarbeid i januar.

Tilskudd til underavdelinger 
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Jubileet ble markert i døvekirken 
søndag 15. november 2009.

Bergen Døvekirke 20 år

Tolkeutdanningen ved Høgskolen i 
Bergen fl yttet for en tid tilbake i nye, 
fl otte lokaler i Møllendalsveien 6. 
Her ser vi Ellinor Hjelmervik og Rune 
Anda tirsdag 8. des. Høgskolen fi kk 
5 NDFs jubileumsbøker, 5x2 BDS 
jubileumsbøker og 5 BDS-krus i gave.

Markering av nye, fl otte lokaler

Lutefi skfesten er alltid populær blant de 
som elsker det, og det ble gjennomført 
for 14. gang. Neste år er det jubileum.

Lutefi skfest lørdag 28. nov.

Nesten sammenhengende latter i 50 
minutter i døvesenteret. Odd-Inge 
Schröder var på besøk hos oss. "Lat-
ter forlenger livet", heter det. Tekst og 
bilder fi nnes på www.bgds.no.

Døvehumor 3. desember

Wasteland fredag 27. november
Bergen Døves Ungdomsklubb innbød til underholdningskveld på Wasteland. 14 ungdommer deltok. 

Denne gangen var det over 50 deltakere!

Seniorgruppen på julebord på Hotel Norge 1. desember



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. 

Tekst på TV:
Husker du at du får fram tekst 
på følgende NRK-kanaler? 

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

JANUAR 2010
02. lø: Storsalen utleid 
05. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
07. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
09. lø: Juletrefest i døvesenteret kl 15.00
10. sø: Storsalen utleid fra kl. 12.00
12. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
14. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
16. lø: Kulturstyret arr. Nyttårsparty kl. 19 
17. sø: Gudstjeneste kl. 11. Innsettelse 

av døveprest Trygve Sæthre 
Stabrun ved prost Roar Bredvei 
og Lars Hana.

18. ma: Nubben barnehage bruker 
storsalen om ettermiddagen og 
mulgens kvelden.

18. ma: Døvblittgruppa har styremøte på 
styrerommet kl 18.00.

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

Onkel Lauritz
21. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21.
23. lø: Storsalen utleid
25. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (1) - hver mandag
26. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
28. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21.
30. lø: Lørdagskafe i storsalen kl. 11-15.
31. sø: Gudstjeneste i Fridalen kirke kl 

11 ved Trygve Sæthre Stabrun og 
prest fra Fridalen. 

FEBRUAR 2010:
01. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

på styrerommet kl. 18 - 21 (2)
01. ma: Døvblittgruppa har sosialt 

samvær i storsalen kl 18.30.
02. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
02. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
04. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21.
04. to: Frist for innlevering av lovforslag 

til døvesenterets årsmøte 18.03
09. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
11. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
14. sø: Gudstjeneste kl 11 på 

Raknestunet (Osterøy) i 
forbindelse med konfi rmantleir.

2. juledag kl 11.00 på NRK1: 
Jul i Bergen Døvekirke


