
BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

    Nr. 6     Fredag 1.oktober 2010 50. årgang
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Det nye BEAST styret (bilde på forsiden) består av:

Leder: Gabrielle Kverneland

Nestleder: Magdalene Wahl Nordal

Sekretær: Anine Johannessen

Økonomi-ansvarlig: Øystein Sletten

Styremedlem: Fredrik Servaas Mehlum Fjellaker

Styremedlem: Marius ”Milo” Hansen

Varamedlem: Ida Haugen

Varamedlem: Helene Ulland

 

Valgkomiteen består av:

Leder: Ingrid Johannessen

Ingvild Soldal Eggerud

Maiken A. Sudman

   BEAST kan kontaktes på beastpost@gmail.com

Geografi og Kjærlighet

Teater Manu kommer til Bergen med 
stykket "Geografi og kjærlighet" av 
Bjørnstjerne Bjørnson.

De spiller på Den Nationale Scene 
torsdag 14. (premiere) og fredag 15. 
oktober. Begge dager kl. 19. 

Billetter kjøpes på teateret eller på 
billettservice.no 

Velkommen!
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1. Ingrid lovise Nybakk
2. 24år
3. Måløy
4. Ikke i familien, men via bekjente
5. jeg brukte noe tegnspråk når jeg 
vokste opp og jeg har alltid syntes 
det virket interessant å gjøre jobb 
av språk.  
6.jobber mye så har lite fritid, men 
jeg liker å være med venner, lage 
mat, trenge, gå tur med hunden og 
se filmer
7. Kunne tenke meg å jobbe med 
barn, og kulturelle ting som f. eks. 
teater og tv

1. Navn? 
2. Alder?
3.  Kommer fra? 
4. Har du noen døve i 

familien? 
5. Hvorfor valgte du å bli 

tolk? 
6. Hobbyer? 
7. Er det noe spesielt du 

vil jobbe med som tolk? 

Presentasjon av tolkestudentene

Jeg heter Mia Loose Holm.
Jeg er 22år gammel.
Jeg kommer fra Bergen,  
nærmere bestemt Landås.
Nei, jeg kjente ingen som var 
døve før jeg begynte på studiet 
her i fjor.
Jeg begynte på tegnspråk og 
tolking fordi jeg syns det virket 
veldig interessant. Det virket 
som en utdanning få har, men 
som er utrolig spennende.
Mine hobbyer er trening; løping 
og kickboxing, lesing, dyrevern 
osv.
Akkurat nå er jeg litt usikker, 
men skrivetolking og 
stemmetolking høres veldig 
spennede ut.

1. Marte Hansen
2. 22 år
3. Bergen Vest
4. Nei, kjenner ingen med 
hørselsvansker i det hele 
tatt i verken familie, eller i 
venneflokken.
5. Det var en tilfeldighet at jeg 
begynte på studiet, men nå 
ønsker jeg å fortsette fordi det 
interesserer meg.
6. Ja, jeg er veldig interessert i 
kommunikasjon, språk og kultur. 
Ellers er jeg veldig interessert i 
kunst og tatoveringer.
7. Har egentlig ingen spesielle 
ønsker, jeg vet bare at jeg 
kunne tenke meg å delta på 
de fleste steder i de fleste 
situasjoner for en tolk.
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1.      Jasmin Johnsen
2.      21 år gammel
3.      Jeg er oppvokst på Landsvik, 
men bor nå i Bergen.
4.      Nei. Jeg kjente ingen døve før 
jeg begynte på studiet.
5.      Begynte veldig tilfeldig, men 
når jeg begynte å studere her fikk 
jeg lyst til å bli tolk fordi det virker 
gøy, spennede og utfordrende.
6.      Sykle, klatre, friluftsliv, 
musikk, Røde Kors
7.      Tenker inn mot friluftsliv, 
f.eks kurs for døve innen klatring, 
seilkurs eller brevandring.

 
1-Silje Iversen Tufta
2-26år
3-hardanger 
4-Nei
5-har lyst til å hjelpe andre
6-fotball på tv, foto, fiske og data
7-jeg synes skrivetolking høres 
interessant ut eller kanskje noe med 
barn i barnehage eller barneskole.

1: Lene Bjørndal Midttun
2: 22 år gammel
3: Fra Osterøy
4: Ja, en døv fetter
5: Begynte på studiet litt tilfeldig, 
men fikk lyst til å bli tolk fordi det 
er et veldig spennende og variert 
yrke.
6: Ja, musikk spesielt å synge, gå 
på fjellet
7: Usikker jeg. Litt tidlig å si 
enda, må se fremover. Mye som er 
interessant.

Denne gangen prøver vi å 
feire uten den tradisjonelle 
hjemmelagde lutefisken som har 
vært vanlig på Døvesenteret hvert 
år.

I år feirer vi på Waldemars 
Restaurant ved Hansa Brygghus.

Meny:

Buffe med Lutefisk og tilbehør. 
Kr. 400.- Spis så mye du 
vil.Dessert: Riskrem Kr. 95.-

Lutefiskens venner 15 år.
Det utdeles drikkebonger som kan 
kjøpes på forhånd:

Pakke 1: 2x servering øl eller vin  
kr. 160.-

Pakke 2: Aperitiff+ 2x servering av 
Øl eller vin kr. 240.-

Pakke 3: 2x servering av øl eller 
vin+2x akevit+1x cocnac kr. 395.-

Pakke 4: 1x Aperitiff+2x servering 
av øl eller vin+2x akevit+ 1x 
cocnac el. Likør kr. 475.-

Påmelding innen 1. November til 
Arne Nesse mobil: 47634324 eller 
e-post : arnnes2@hfk.no og gi 
klar beskjed hva du ønsker.
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Vi har krus med den nye 
BDS-logoen. Selges for kr 90. 

Henvendelse: Kontoret

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

1. Linn Jeanette Sandvik Måge
2. 24 år gammel
3. Hardanger, liten bygd som heter 
Tørvikbygd.
4. Har ingen døve i familien. Jeg 
kjente ingen døve før jeg begynte 
her.
5. Valgte tolkelinjen fordi når 
jeg gikk på ungdomsskolen 
ble jeg veldig fascinert og 
interessert i tegnspråk. Jeg er også 
ferdigutdannet lærer og i siste 
praksis møtte jeg en døv gutt. Det 
gjorde at jeg søkte.
6. Liker synging og synger i kor. 
Liker også trening, fjellturer og å 
henge med venner.
7. Er litt usikker nå fordi jeg vet 
ikke så mye om de ulike retningene 
innen tolking. Men regner med 
etter andre klasse at ting blir litt 
klarere. 

1.  Ingrid Marie Landsverk 
Kittelsen.
2. 29 år, blir 30 nå i oktober.
3. Son i Akershus, 1 time sør for 
Oslo.
4. Har ingen døve i familien. Men 
min beste venninne har en døv 
fetter. 
5. Har så lenge jeg kan huske vært 
fasinert av tegnspråk. Etter ett år på 
Ål folkehøyskole skjønte jeg at det 
er tolk jeg vil bli. Jeg tror det blir 
en variert og givende jobb.
6. Jeg hører mye på musikk, liker 
å dra på konserter og samler på 
vinylplater. Jeg er veldig glad i å 
reise og driver mye med sport. Og 
selvfølgelig tegnspråk.
7. Jeg vil starte og jobbe som 
frilans tolk. Etter hvert ønsker jeg 
fast ansettelse, hvor, vil tiden vise. 
Foreløpig har jeg ikke noe spesielt 
område jeg vil jobbe innenfor, jeg 
håper på en variert arbeidsdag. 

Stine Mari Kvetangen
2) 25, blir 26 i år
3) Lierne, Nord Trøndelag
4) Nei, ingen
5) Vet egentlig ikke, vet bare at 
jeg skal bli det! har alltid vært 
fasinert av språk, og ikke minst av 
tegnspråk. Jeg har prøvd meg på 
forskjellige utdanninger før, men 
nå har jeg endelig truffet blink!!
6) Venner, musikk, fjellturer i ny 
og ne, pondus, nyte et glass rødt i 
sofaen med god underholdning på 
tv, er for tiden svært opptatt med å 
se på LOST.
7) Lyst til å prøve alt jeg. Vanskelig 
å vite nå, blir nok litt prøving og 
feiling. Men ser for meg en start 
som frilanser uansett, jeg gleder 
meg!

NB! 
Bergen Døvesenter holder stengt 
torsdag 14. oktober på grunn av 
premieren til Teater Manu.

Vi oppfordrer alle til å ta turen til 
Den Nationale Scene istedet!
Billetter kjøpes på teateret eller på 
billettservice.

 Senterstyret
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1) Kine Renate Johnsen
2) 21 år gammel
3) Kommer fra Harran i Nord 
Trøndelag
4) Har hverken døve eller tunghørte 
i familien
5) Det vet jeg egentlig ikke. Har 
alltid vært fasinert av tegnspråk og 
har alltid hatt lyst til å lære det selv. 
Jeg likte første året på studiet så 
godt og gleder meg til å fortsette, 
så får vi se hva som skjer.
6)Alltid like vanskelig spørsmål. 
Jeg er glad i musikk, både å høre 
på å synge/spille selv, være med 
venner, se film, løse sudoku og å 
lese.
7) Akkurat nå er det vanskelig å 
si. Tenker å ta ett eller to år som 
frilanse, da får jeg prøvd mye 
forskjellig. Så får vi se om det er 
noe som er mer interessant enn det 
andre.

1) May-Linn Wiik.
2) 23 år gammel.
3) Oppvokst i Drøbak fra til jeg var 
13 år. Etter det har jeg flyttet litt 
rundt.
4) Nei, bare sterkt tunghørt på 
grunn av aldring, men ingen bruker 
tegnspråk.
5) Fordi det er spennende, 
utfordrende og jeg liker å jobbe 
med mennesker. Jeg er også veldig 
interessert i språk.
6) Ja, jeg pleier å være med venner, 
feste, se filmer, skrive og lese. Jeg 
liker snowboard om vinteren, og 
sitte i en park når det er fint vær om 
sommeren.
7) Egentlig alt. Jeg er veldig 
interessert i døvblinde og 
ledsaging, bruk av haptisk og taktil 
også. Kanskje jeg vil jobbe med 
barn også. 
 

1) Svanhild Schistad
2) 23 år
3) Bergen, men halvt trønder- fra 
Overhalla.
4) Nei
5) Fordi det er spennende
6) Dansing og tennis, hyttetur og 
rødvin
7) Tolking på høyskole og 
universitet, tolkeoppdrag som 
innebærer reising

Lyriske tanker i oktober: 

Uten at det skal være noe som helst stress, 
vær snille og heller ikke opplev det som stress,
de neste ukene e det mykje tilbud innenfor kultur,
så ikke sitt heme og stur,
opplev heller at more faktisk e mer enn less.

Midt i oktober samles vi til gresk aften,
for å få en liten føling med ABBA kraften,
med filmen "Mamma Mia" og retten moussaka,
har vi vel egentlig grep om hele pakka?

Kom og bli med på kurset med rockering, 
se kor gøy alle har det rundt omkring,
i tillegg skal man ikkje undervurdere treningseffekten,
etterhvert kan det bli en fornøyelse å gå på vekten, 
kan være mer effektivt enn å drive rundt og spring.

Møt opp på tekstet teater,
skrivetolker som oss med kjappe ord mater,
viktig at folk møter opp,
for tilbudet e virkelig helt topp,
sånn at kulturtilbudet ikkje ut flater.      Remi 98
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1. Dan Erik Hansen
2. 22 år gammel
3. Kommer fra Kongsvinger
4. Har en fetter som er døv i 

familien.
5. Har valgt å bli tolk pga 

fetteren min.
6. Jeg driver aktivt med 

sykling, og liker i tillegg å 
spille fotball.

7. Jeg tenker å jobbe med 
forskjellige tolke jobber. 
Kanskje som frilans. Jeg 
liker utfordringer.

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.

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 

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

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. 

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
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Tur til Danmark 3.–6. desember

Bergen døvesenter arrangerer seminar for tillitsvalgte 3. – 6. desember.

I den forbindelse inviteres medlemmer i BGDS til å delta på turen.

Avreise fra            Bergen 03.12.2010 11.00  MS Bergensfjord
Ankomst til            Hirtshals 04.12.2010 07.00
                       Innsjekk senest 03.12.2010 10.00

  
Avreise fra            Hirtshals 05.12.2010 12.30  MS Bergensfjord
Ankomst til            Bergen 06.12.2010 08.00
                       Innsjekk senest 05.12.2010 11.00

 Vi skal også bo en natt på:  

QUALITY HOTEL AALBORG  Vesterbro 12 C Vesterbro 12 C 9000  Aalborg C

Pris for turister: 2148,-

Dette inkluderer:

Reise tur\retur i innvendig 2-sengslugar.

En natt i dobbeltrom på Quality Hotel Aalborg.

2*All inclusive julebordsbuffet

1*All inclusive frokostbuffet.

Busstransport tur\retur fra båten til hotellet.

Skatter og avgifter.

Vi har begrenset med plasser – meld deg på snarest til post@bgds.no 

NB! Oppgi hvem du vil dele lugar/rom med. 
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Ut i jobb - jobbsøkerkurs for døve
VIL DU LÆRE MER OM Å SØKE JOBB?

Kurset passer for deg som er ny på arbeidsmarkedet eller trenger hjelp til å komme videre i karrieren.

Når: torsdag 25. – søndag 28. november 2010, kl 09.00 – 16.00 hver dag

Hvor: Reaktorskolen, Nøstegaten 78, Bergen

Pris: Gratis

Påmelding: Send navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-post til:hanne.hilde@reaktorskolen.no 
så snart som mulig (begrenset antall plasser). 

Litt om kursinnholdet:  
• møtet med arbeidsgiver
• å selge seg selv
• utfordringer for døve og sterkt tunghørte arbeidssøkere
• pro-aktiv markedsføring
• jobbintervjuet

Ta gjerne kontakt på e-post eller sms hvis det er noe du lurer på.

Med vennlig hilsen

Hanne Hide  
Kursansvarlig for ”Ut i jobb – jobbsøkerkurs for døve”

Sms: 908 69 391  e-post: hanne.hilde@reaktorskolen.no

Påmelding:

Navn:……………………………………………………………………………………………………
…..

Adresse:…………………………………………………………………………………………………
…

Fødselsdato: ………………………….

Mobil (sms): …………………………..

E-post: .…………………………………………………………………………………………………
…

Sendes: Reaktorskolen v/Hanne Hide, Dælenenggata 26, 0567 Oslo 
eller sms: 908 69 391  e-post: hanne.hilde@reaktorskolen.no
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Personalia
HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten ved min 85 års dag!

Hilsen Marta Sander
VI VIL MED DETTE TAKKE
for oppmerksomheten vi fikk til vårt 5-årsjubileum. Dette 
satte vi stor pris på. Vi ser frem til et videre samarbeid i 
årene som kommer.

Med beste hilsen BEAST - styret

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 27. august:

14: Gunn Støyva

 Rockeringkurs 
torsdag 28. oktober kl 16-18

Synnøve Engeset kommer til Ber-
gen døvesenter og holder rocke-

ringkurs her. Tolker er bestilt. 

Dette kurset er ikke bare for dem som allerede er med 
på jenterocken, alle er velkomne!

Synnøve tar også med noen av sine rockeringer. 
Disse passer også godt for dem som pga ryggplager 

ikke kan bruke de tunge treningsrockeringene.

Påmelding til post@bgds.no
Idrettsklubben dekker kursavgiften. 
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”Min Familie”
av Tracy Letts

Tekstes 30.09, 01.10 og 02.10
Når storfamilien samles etter at familiens 
far plutselig er forsvunnet, eksploderer 

barndomshjemmet i heftige følelser, pinlige 
avsløringer og komiske oppgjør. I sentrum for 
begivenhetenes gang står en pillespisende og 

desillusjonert morsfigur.

Les mer om forestillingen på dns.no

”Blodig alvor”
av Yasmina Reza

Tekstes 07.12, 08.12 og 09.12
Hva gjør man når man finner ut at ens kjære
lille skatt har vært i slagsmål med skolens 

pøbel? Eller verre; hva gjør man når man blir 
gjort oppmerksom på at ens uskyldige lille 

skatt kanskje ikke er et uskyldig offer, men 
tvert i mot guttegjengens tyrann?

Les mer om forestillingen på dns.no

”Geografi og kjærlighet”
 av Bjørnstjerne Bjørnson

Tegnspråkteater 14.10 og 15.10
Teater Manu markerer Bjørnson-året 2010 
med å sette opp hans mest kjente og kjære 
komedie. 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?

Les mer om forestillingen på dns.no



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

Bergen Døvesenter og HLFU invi-
terer til "gresk aften" 15. oktober.

Sted: Bergen Døvesenter, Kalfar-
veien 79.

Inngangspris kr 50,- 

Dørene åpner kl. 19. Kl. 19.30 
serveres det moussaka med salat 
og brød. 

 * filmen "Mamma Mia" vises

 * Musikk av ABBA m/ tekster på 
storskjerm. 

Kvelden er både en forberedelse 
til tekstet forestilling av "Mamma 
Mia!" i Vestlandshallen og en van-
lig festkveld. 
Alle er hjertelig velkommen - også 
de som ikke skal på forestillingen i 
Vestlandshallen. 

Påmelding til:post@bgds.no

 innen 12. oktober.

Velkommen!

OKTOBER
01 - 03 okt: Kulturdager i Molde
02. lø: Storsalen utleid (+ 01.10. og 03.10)
04. ma: Døvblittgruppa har sosialt samvær i storsalen kl 18.30.
04. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21
05. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot
07. to: Seniortreff kl 11 - 14.
07. to: Jenterock kl 17-18
07. to: Torill Zahl holder foredrag om Bjørnson kl.19.
09. lø: CI- gruppen har treff i storsalen kl. 10-14
09. lø: Ledig lørdag kveld
10.sø: Storsalen utleid (+ til kl 12 11.okt)
11. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21
12. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot
14. to: Bergen Døvesenter har stengt pga. premieren til Teater 
Manu på Den Nationale Scene
14. to: Teater Manu har premiere på ”Geografi og kjærlighet” på 
DNS kl 19.
15. fr: Teater Manu viser ”Geografi og kjærlighet” på DNS kl 19.
15. fr: ”Gresk aften” i Bergen Døvesenter kl 19.
16. lø: Ledig lørdag kveld
18. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21
19. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot
21. to: Seniortreff kl 11 - 14.
21. to Jenterock kl 17-18
21. to: senterstyret har styremøte kl 15.30.
21. to: Vinkurs v / Øystein Ellingsen kl 19-21.
23. lø: Lørdagskafe kl. 12-15.
23. lø: Ledig lørdag kveld
25. ma: Tegnspråkkurs, nybegynnere og viderekomne kl.18-21
26. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot
28.to: Rockeringkurs for alle v/ Synnøve Engeset kl 16-18
28. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18 - 21.
29. fr - 31.sø: BDIK arrangerer treff på Stord.

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

02. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot
04. to: Seniortreff kl 11 - 14.
04. to: Jenterock kl 17-18
04. to: Foredrag v/ Stein Larsen ”Fotografering”kl 19-21.
05. fr: Tekstet ”Mamma Mia” - forestilling i Vestlandshallen kl 17. 
06. lø: Ledig lørdag kveld
09. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på Barfot

11. to: Jenterock kl 17-18

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

12. fr: Døvblittgruppa har sosialt samvær med BINGO i storsalen kl 
18.30.


