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HFH tar årsturen til nye 
høyder

En tanke som har vært aktiv i lengre 
tid hos noen i styret ble tilslutt 
realisert. Vanligvis legger en den årlige 
turen til en vanlig helg utpå høsten, 
men denne gangen bar det av sted med 
Icelandair til Island i 6 dager med ca 
30 barn i variert alder, ca 27 foreldre 
og 2 tolker (totalt 59 stk).

Etter alt oppstyret rundt Island den 
siste tiden var nok forventningene til 
turen noe variert, men ettersom dagene 
gikk kom det ene lovordet etter det 
andre fra deltakerne om en helt utrolig 
tur. Island er helt spesiell på mange 
måter men det er nok det som gjør den 
så interessant.  

Som alltid når HFH arrangerer noe 
er det barna som er i fokus og dette 
klarte de denne gangen også, store 
som små holdt sammen under hele 
oppholdet. Der var en blanding av 
døve, tunghørte og hørende barn og det 
var inspirerende å se at selv noen av de 
yngre hørende barna hjalp de som ikke 
hørte så bra for å være sikker på at de 
hadde fått med seg det som foregikk 
(i forbindelse med lek, ballspill etc.). 
Hadde alle hatt denne omsorgen for 
hverandre hadde det vært en fantastisk 
verden.

De 4 første nettene overnattet en 
på noen flotte hytter ca 1,5 time fra 
Reykjavik her var det to store hytte tun 
og hvor det lå en felles hytte i hvert tun 
og der samlet vi oss til frokost/middag 
som ble tilberedt av ett hyggelig 
personale. Den siste natten overnattet 
vi i utkanten av Reykjavik.

Onsdag 30 juni

Uthvilt og tidlig opp klar til første 
dag med sightseeing til ”The golden 
circle”. Her bar det av gårde i egen 
buss til første stopp som ble Gullfoss, 
dette var helt utrolig ingen fjell men så 
delte landskapet seg i to og her dukket 
det opp en enorm foss. Her gikk vi helt 
ned til fossen. 

Etter en lenger lunsj bar det av sted til 

stedet Geysir. De fleste hadde trodde 
nok at Island var fylt med Geysirer 
men det var langt fra sannheten. Dette 
stedet har satt ett felles navn på alle 
sprutende vannkilder i verden. Selv 
vannet som lå stille og uskyldig rundt 
på området holdt ca 100 grader så her 
var det best og ikke stikke stortå ut 
i. Geysir hadde utbrudd ca hvert 4,5 
minutt og da sprutet den sikkert 30 
meter til værs. 

En geysir er en varm kilde som 
periodisk kommer i utbrudd og sender 
en søyle av vann og damp opp i 
luften. Fenomenet er oppkalt 
etter geysiren Geysir på Island. 
Ordet betyr «gøyse», «strømme» 
eller «sprute» på islandsk.

Torsdag 1 juli

Denne dagen våknet vi til 
vestlandsvær, men det stoppet oss 
ikke i å ta en tur oppi ”Heittur pottur” 
før frokost tiltross for kuling og regn. 
Denne dagen var det tid for shopping i 
Reykjavik. Heldigvis ble været nokså 
bra og temperaturen kom tilbake. Etter 
mange timer med shopping og hendene 
fulle var det på tide å reise tilbake til 
Minniborgir. En del gode tilbud noen 
steder men ellers var prisen nokså like 
som her hjemme.

Mer Heittur Pottur for de fleste utpå 
kvelden før det roet seg utpå morgen 
kvisten (kanskje litt lite søvn når 
tenker på det som skulle skje dagen 
etter)

Fredag 2 juli

Så kom dagen de fleste hadde sett frem 
til (ikke minst guttene i alle aldre). 
Etter frokost ventet det 6  arctic truck’s 
på oss. Dette var vel det en kan kalle 
monster trucks. Etter å ha fordelt ca 
11 stk i hver bil bar det av sted til nye 
ukjente steder.

Det tok ikke lang tid før vi svingte av 
hovedveien og kom innpå noe som 
en vanligvis ikke forbinder med vei. 
Først var det ut med en god del av 
luften av dekkene før det bar oppover 
fjellsidene.

Det som kunne kalles en kjerrevei 

forsvant fort og videre var det egentlig 
kun vei for biler med monster dekker. 
Underveis stoppet en forskjellige 
steder. Hadde en ikke vært med i 
bilene hadde en nok ikke trodd det var 
mulig å komme seg frem de stedene 
som vi gjorde. Mottoet til sjåførene var 
som følger ”kan du ikke kjøre der så 
ikke prøv å gå der heller”

Vi kjørte helt bort til isbreen 
Langjøkull men pga regn dagen før var 
det for glatt å kjøre oppå selve isbreen 
uten piggdekk.

Etter ca 7 timer med opplevelse som 
aldri vil bli glemt var vi tilbake til 
Minniborgir. 

Denne kvelden ble det KFC til middag 
noe barna satte stor pris på.

Lørdag 3 juli

Da var den siste frokosten ved 
Minniborgir ferdig og det var på tide 
å sette turen mot Reykjavik, men først 
ble det noen timer med sightseeing i ett 
fasinerende terreng samt innom noen 
små bygder før en var fremme ved den 
verdensberømte ”Blå Lagune”

Etter noen flotte timer i den Blå 
Lagune var det på tide å sjekke inn på 
hotellet i Reykjavik.

Søndag 4 juli

Klokken 0400 måtte vi opp for å rekke 
flyet tilbake, litt vel tidlig vil nok de 
fleste si men stemningen var god tross 
alt. En rask frokost bar det av gårde til 
flyplassen.

Tror nok det ble en rolig ettermiddag 
hos de fleste etter en hektisk men 
opplevelsesrik uke.

Se flere bilder i fra turen på vår 
nettside: http://www.h-f-h.no

Med hilsen Turgjengen J 
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Fantastiske Smøla

Bergenserne Toralf og Marta Ringsø var vertskap 
for 74 gjester på Smøla en helg midt i juli. 
Toralf er født på øyen og de har bygget et flott 
sommerhus der. Her er de fotografert i frisk 
vind på ruinene av Toralf sitt barndomshjem på 
Kjønnøya, en øy der ingen kunne tro at noen 
kunne bo! I dag bor det da heller ingen på øya, 
der Toralf bodde de første 9 årene av livet sitt. 
Siden flyttet han inne til mer sentrale strøk av øya 
Smøla. Kommunen består av 5.800 øyer!

Programmet på Smøla bød på historiske turer 
til øyer som tidligere var rike fiskevær, til 
foredrag og mat på bedehuset, en stemningsfull 
gudstjeneste med døveprest Lars Hana, god mat 
som bacalao, fiskeball og hvalkjøtt – og god tid 
til den gode praten. På bildet klapper deltakerne 
for skuespillerne i friluftsforestillingen «Fru Guri 
av Edøy». Vi ser blant annet Edvard og Kate 
Rundhaug og Kristin og Klement Våge med tøffe 
capser – og ellers godt med kjentfolk på bildet.

Ingunn Storlykken Herland og Norunn Kalvenes 
koste seg om bord i en av båtene som brakte oss 
ut til Toralfs barndomsøy, de slo til med frisk 
tegnspråksang innøvd på Briskeby skole for 50 
år siden. Til venstre for dem sitter Jorid Fylling 
fra Ålesund og til høyre Karin Moen. For det 
var ikke bare bergensere med på Smøla-treffet, 
det kom folk fra alle kanter av landet. Alle var 
kjempefornøyde med oppholdet i det strålende 
sommerværet i den fantastiske kommunen som 
ligger mellom Kristiansund og Trondheim.

Teaterforestillingen ble suverent tolket av Vigdis 
Solbø Peterson og hennes lillesøster Liv Solbø 
Nesse, begge to bergensere like gode som 
søstrene Hagelins fiskekaker. De tolket også ved 
andre arrangementer på Smøla denne helgen som 
vil gå inn i historien med en ny verdensrekord, 
nemlig at 78 personer var inne i sommerhuset 
til Marta og Toralf samtidig søndag formiddag 
til kirkekaffe. For akkurat da kom den eneste 
regnbygen i løpet av helgen. Trangt med så mange 
inne i et lite sommerhus? Langt i fra, der det er 
hjerterom er det husrom! Tusen takk til ekteparet 
Ringsø for en super helg!

hehe
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Lyriske tanker om høst

Ska'kje si at vi me været har hatt utur, 
tradisjonen tro kan man i Bergen ikkje gå sur, 
men utifra vinteren vi hadde, 
va det nok av dem som i sydenkataloger bladde, 
for å være sikret sol på én sydentur

Etterhvert nærmer det seg høst,
uten at sommeren har hørt min røst,
sommeren va liksom aldri i emning,
eg kom aldri i sommerstemning, 
men de klager vel mer i øst.

Sommeren er tilsynelatende snart ferdig,
for å bli litt brun må man kjempe iherdig,
vi nærmer oss fort høst og skolestart,
la oss håpe på en flott høstpart, 
det hadde vært 2010 verdig.

Remi 98

Jenterock - trim med rockering !

Fra og med torsdag 12. august vil vi starte 
en rockegruppe for jenter/damer i alle 
aldre. Tidspunktet blir fra kl. 16-17. Ta med 
egen rockering og bli med. Fint om du 
melder din interessse på post@bgds.no 

BDUK søker ungdommer!

Bergen Døves UngdomsKlubb holder 
årsmøte 22.sept kl 18.
Det skal da bl.a. velges nytt styre. 
Vi trenger engasjerte ungdommer til flere 
verv da de fleste som er i styret nå flytter 
for å gå på skole. Er DU interessert? 

Gi beskjed til: post@bgds.no 

Medlemsmøte 2. september kl 18

  Tema: "Aktivitetsnivået i Bergen Døvesenter"

Thorbjørn Johan Sander leder møtet, og underavdelingene er blitt bedt om å 
bidra med et innlegg hver.

Vi har vært så heldige å få  tre barnevakter denne kvelden, slik at foreldre har 
mulighet til å delta på møtet. To av barnevaktene kan tegnspråk, slik at tilbudet 
også kan benyttes av døve barn. Gi gjerne beskjed til post@bgds.no dersom 
du ønsker å benytte deg av barnevakttilbudet slik at vi får oversikt over hvor 
mange som kommer. Oppgi også barnets alder.

Vi hadde bestilt skrivetolker til møtet. Disse er nå avbestilt da det ikke ser ut 
for at de som har behov for skrivetolk har anledning til å komme på møtet. 
Dersom du ønsker å delta, og trenger skrivetolk, ber vi om at du gir beskjed på 
post@bgds.no slik at vi kan legge inn bestillingen på nytt.

 Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta denne kvelden!

 Det blir servert kaffe og kaker/kjeks. 
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 Kjære alle medlemmer!

 Bli med til trimhelg på Stord fredag 29 til søndag 31. oktober. Idrettsklubben gir støtte til    
opphold slik at hver deltaker bare betaler kr.1.200 for hele helgen. For dette får man:

• Leiebuss Bergen – Stord tur / retur. Fra busstasjonen fredag kl 16 og til Stord ca kl 19. Hjem 
fra Stord søndag kl 14, i Bergen ca kl 17.

• Opphold i dobbeltrom på Stord Hotell fra fredag til søndag. Gi beskjed hvem du vil dele rom 
med. 

• Lørdag blir det frokost, lunsj og middag. Søndag blir det frokost og lunsj.   

• Muligheter for trim i idrettshallen eller i naturen på Stord både lørdag og søndag. De 
sprekeste skal spille fotball inne, og alle er velkommen til å spille volleyball – og så skal det bli 
lett gymnastikk for dem som ønsker det.

• Lørdag kveld blir det underholdning med leker og konkurranser.

• Mye sosialt samvær også med medlemmer fra Stavanger, der håper vi det kommer mange 
både pensjonister, ungdommer og andre. 

 Målet med helgen er at vi skal ha det hyggelig sammen og at vi kan få trimmet både  
lattermuskler og andre muskler.  Vi jobber også med å finne et spennende sted å besøke, 
kanskje et museum, en utstilling eller annet hvor vi kan trimme hjernemusklene.

Påmelding før 15. september til Gunnar Hansen og Helge Herland.

Bli med på høstens vakreste eventyr!

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

Henvendelse: Kontoret

DM i futsal i Bergen! 

Døvemesterskapet i futsal blir arrangert i Haukelandshallen i 
Bergen lørdag 26. og søndag 27. februar 2011, begge dager fra 
kl 9 til kl 16. Innbydelse til lagene blir sendt ut i august, men 
vi ber folk notere seg datoene allerede nå. Dette blir et kjempe 
arrangement, derfor trenger vi mange frivillige til innsats i 
forskjellige komiteer - dette kommer vi tilbake til i høst.
God sommer til dere alle!
beste hilsen Gunnar Hansen leder BDIK
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Personalia
HJERTELIG TAKK
for hilsen og gave i forbindelse med min 60-årsdag

Hilsen Guri Kaland Sværen

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 
på min 75 årsdag

Peder Nyseth

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
og pengegaven ved min 80 års dag.

 Johannes

DØDSFALL

Harry Ellingsen, Bergen, født 1. juni 1939,  døde 26. juni 
2010. 

NYE MEDLEMMER 2010

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 23. april:

10:  Terje Hellesen
11: Kristi Mjelstad
12: Mari Bakken Wiig
13: Linn Jeanette Sandvik Måge

Bergen Døvesenters Felleslegat

minner om at fristen for å søke støtte fra
legatet er 15. oktober. For å se informasjon 
om legatet se www.bgds.no

Søknader sendes:

Bergen Døvesenters Felleslegat
v/ Kjetil Høgestøl
c/o Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79,
5018 BERGEN 

Kulturdagene i Molde 1-3 oktober
Har du husket å melde deg på?

Fristen er 1. september.

Bergen Døvesenter støtter sine medlemmer med 
ca 500 - 1000 kr (avhengig av hvor mange som 
melder seg på)
 
Du finner informasjon og skjema på: 
www.kulturdagene.net
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Om ”Geografi og kjærlighet”. 
Komedie av Bjørnstjerne 
Bjørnson. 

Bearbeidet for Teater Manu 
av Einar Dahl.

Teater Manu markerer Bjørnson-
året 2010 med å sette opp hans 
mest kjente og kjære komedie, 
Geografi og kjærlighet. 
Bjørnsons sønn, Bjørn, spilte 
hovedrollen i stykket over 200 
ganger, både her i Norge og ute 
i Europa. Mira Zuckermann er 
tilbake i en bærende rolle for 
første gang på lenge!

”Hva gjør du når ektefellen 
ikke lenger virker interessert i 
deg, men benytter all sin tid til 
ineffektiv og ufokusert jobbing 
med kart over Russland? Jo, 
da griper man første og beste 
anledning til å reise bort. Da 
Karen får nok av Tygesens 
- mannens - nevrotiske 
og irriterende oppførsel i 
hjemmet, blir hun overbevist 
av den verdensvante Birgit 
om å bli med på en skikkelig 
venninnetur. Tygesen er 
hjelpeløs uten Karen, noe han 
selvfølgelig nekter å innse. Når 
Karen reiser, forsøker han på sitt 
mislykte vis å knytte seg tettere 
opp til sin følelsesladde datter, 
og sin livsfjerne professorvenn. 
Det går ikke så bra.” 

Stykket handler om at vi ikke 
vet hvor godt vi har det, før vi 
mister det vi setter mest pris på. 
Velkommen til en lystig og blid 
komedie! Stemmeskuespilleren 
sørger for at forestillingen 
passer både for hørende og 
døve. 

Kreditering:

TYGESEN, professor i geografi:
Morten J. Lundahl

KAREN Tygesen, hans kone: 
 Irene Greftegreff

HELGA Tygesen, deres datter: 
 Agata Wisny

ANE, hushjelp hos Tygesens: 
 Daniela Roos

BIRGIT Rømer, venninne av 
Karen: Mira 
Zuckermann

TURMAN, professorvenn av 
Tygesen: Asbjørn 
Midtskogen

Stemmeskuespiller i alle roller: 
 Inger Teien

Regi, scenografi og kostyme:  
 Einar Dahl

Turnèrute:

Torsdag 14.10 kl 19  
Bergen/DNS Premiere!

Fredag 15.10 kl 19  
Bergen/DNS

Mandag 18.10 kl 19 

Ål kulturhus

Onsdag 20.10 kl 19  
Ålesund/Parken kulturhus

Fredag 22.10 kl 11 og 19 
Trondheim/Olavshallen  
 Skoleforestilling kl 11

Mandag 25.10 kl 19  
Horten/Bakkenteigen Kulturhus

Onsdag 27.10 kl 19   
Kristiansand/Rosegården 
Teaterhus

Fredag 29.10 kl 19  
Stavanger/Sola Kulturhus

Tirsdag 02.11 kl 19  
Oslo/TM

Onsdag 03.11 kl 19  
Oslo/TM

Torsdag 04.11 kl 11  
Oslo/TM    
Skoleforestilling

Fredag 05.11 kl 19  
Oslo/TM

Lørdag 06.11 kl 18  
Oslo/TM

(Søndag 07.11 kl 18  
Oslo/TM    
Mulig ekstra)

Priser:

Ordinær: 240,-  Medlem av 
NDF: 180,-  Student/Honnør/
Barn/Scenekort/Gruppe over 5: 
150,-
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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 utflukter 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 flott 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 NDFs 
jubileumsbok 
for salg � l 
interesserte. 
Kr 200.
Henvendelse: 
Kontoret

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

Du kan få Budstikken
i FARGER på

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

Rorbua er flott å leie - også om høsten!

Sommeren er over for denne gang, men det betyr 
ikke at man ikke kan kose seg ved sjøen. Rorbua på 
Bjånestangen er et flott sted også på denne tiden av 
året. Her er gode fiske og turmuligheter! 
Rorbua er  akkurat passe langt unna byen og fint for 
vennegjengen å dra på helgetur, treningsweekend, 
seminar, familietur, bursdagsfeiringer osv. 

Se www-rorbua.no for oppdatert oversikt over når 
det er ledig. 
Prisene er også lavere utover høsten enn i høyse-
songen.

Velkommen!

Psykologspesialist Sissel Marit 
Grønlie meddeler at hun fra 1. 
september har behandlerkontor i 
Kalfarveien 20, i "gamle Betanien". 
Kontoret ligger på gateplan, rett til 
venstre for inngangsdøren.

Til orientering er spesialist-
honoraret hevet til kr 307,- fra 1. 
juli d.å.
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Menighetens besøkstjeneste
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Rallarvegen 7.-8. august 
Vi var en gjeng på 9 stk som hadde meldt 
oss på sykkelturen på Rallarvegen. Vi reiste 
med toget til Haugastøl lørdag formiddag. 
Da vi ankom Haugastøl, leide vi oss sykler. 
Vi syklet Rallarvegen, og været var delvis 
overskyet og sol.  Under turen stoppet vi 
opp flere ganger både for å ta bilder, spise 
niste og nyte naturen. Turen startet fra 
Haugastøl og det gikk i meget lett stigning 
opp de 28 km til Finse. Grusveien var 
bra helt opp til Finse. Det var litt oppover, 
nedover og bortover. Naturen var det 
fineste vi har opplevd noensinne. Da vi 
kom frem til Finse, hadde vi syklet i tre 
timer. Det lå et høyfjellhotell på Finse hvor 
vi overnattet en natt. Senere på kvelden 
spiste vi deilig  3-retts middag. Deretter satt 
vi i dagligstua og koste oss. Neste morgen 
spiste vi en god og innholdsrik frokost. Etter 
frokosten tok vi tog hjem til Bergen. Det var 
en fantastisk opplevelse og vakker natur. 

Turen var så vellykket! 

Vennlig hilsen fra Hilde Hassum

Randi Ulvatn og Rita Borlaug Lone Bjørg Storesund 

Hele gjengen vel fremme på Finse 1222

Malin og Veronica



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!
Redaktør: Daglig leder Sunniva Lyngtun.
Kjetil Høgestøl er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Kan du tegnspråk og 
ønsker du å jobbe 
som støttekontakt?

Både Rådgivningskontor 
for hørselshemmede og 
Døvesenteret får henvendelser 
fra Bergen kommune om 
behov for støttekontakter 
for tegnspråklige døve i alle 
aldere og med forskjellige 
behov. Nå vil vi forsøke å få 
kontakt med personer som 
kan tegnspråk og som er 
interessert i å bli kontaktet 
når det er behov for å finne 
støttekontakter. Hvis du er 
interessert, så ta kontakt 
med Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og fortell litt 
om deg selv, så tar vi kontakt. 

Epost;    Radgivning.horsel@
bergen.kommune.no 

Sms/samtaler mobil 
48073824(Mary-Ann) eller 
sms 48073825 (Norunn)

Misjonsforeningen har møte :

 3. september kl 19 hos Grete 
Elvebakk og 15. oktober kl 19 
hos Astrid Tokle. 

   September

    02: to: ”Jenterock” - trim med rockering kl 16-17

02. to: Medlemsmøte vedr aktivitetsnivået  i Bergen Døvesenter kl 18 - 21.

04. lø: BEAST har 5 års jubileumsfest

06. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21

07. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot

07. ti: Teatergruppen øver kl 18-21

07  ti: Kirkens SOS låner styrerommet, + personalrom og aktivitetsrom

08. on Nubben Barnehage - møte i storsalen 19-22

09. to: Seniortreff kl 11 - 14.

09. to: ”Jenterock” - trim med rockering kl 16-17

09. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18 - 21.

11. lø: Storsalen utleid (+10.09 og 12.09)

13.ma: Døvblittgruppa har sosialt samvær i storsalen kl 18.30.

13. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21

14. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot

14. ti : Teatergruppen øver kl.18-21

15. on BEAST har årsmøte. 

16. to: ”Jenterock” - trim med rockering kl 16-17

16. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18 - 21.

17. fr + 18. lø: Storsalen utleid

20. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21

21. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot

21. ti: Teatergruppen øver kl 18-21

22. on: Døves Ungdomsklubb har årsmøte i storsalen kl 18.00

23. to: Seniortreff kl 11 - 14.

23. to: ”Jenterock” - trim med rockering kl 16-17

23. to: Foredrag v/Hans Birger Nilsen ”Tegning” kl19-21.

25. lø: Lørdagskafe kl. 12-15.

25. lø: Storsalen utleid (M)

26. sø: Internasjonal Døves Dag

27. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21

28. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot

28. ti: Teatergruppen øver kl 18-21

30. to: ”Jenterock” - trim med rockering kl 16-17

30. to: Foredrag v/ Camilla Høiberg ”Adecco” kl 18-20

 

 


