
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede (HFH) er en organisasjon som stadig

inviterer til hyggelig sammenkomster for de som har hørselshemmede barn.

AKEDAG
på Fløyen
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Takk for festen!

Lørdag 16. januar var vi 62 

festglade medlemmer som 

koste oss på Døvesenterets 

nyttårsparty. Jeg, ja de andre 

også, fikk velkomstdrink og 

en god prat med noen festlige 

damer og en enda bedre klem 

av min gode venninne Iris! Så 

var det klart for koldtbord med 

mange fristelser. Vi hadde på 

forhånd trukket halvparten av 

et kort, jeg fikk ruter knekt, 

nå måtte jeg finne den andre 

halvparten av kortet for å 

se hvor jeg skulle sitte. Det 

gjorde at ingen fikk sitte med 

kona eller kjæresten, men med 

hyggelige folk. Og jeg var så 

heldig å komme med samme 

bord som Hilde og Sissel, ja 

noen mannfolk satt der jo også. 

Morsomt å se hvordan Hilde 

som nettopp har begynt å lære 

tegnspråk klarte seg i praten, 

og Sissel har jeg ikke pratet 

med siden 1968 så det ble en fin 

stund ved bordet. Jo, jeg pratet 

med mannfolkene også.

Så ble det spørrekonkurranse 

mellom fire lag, jeg kom 

naturlig nok på ruter laget. Jeg 

tror det var kløverlaget som 

vant, og i disse olympiske tider 

vet alle at det viktigste ikke 

er å delta, men å vinne. Så det 

var surt å tape. Men humøret 

kom raskt tilbake, da noen fikk 

komme opp på scenen og leke 

med Kristin. Beskjeden som jeg 

er holdt jeg meg i ro, men det 

var gøy å se på!

Så ble det kaffe og iskake og det 

er det nest beste jeg får! Det ble 

dans og prat og muligheter for 

å kjøpe seg en brus eller to. Jeg 

klarte å lure med meg Sunniva 

ut på dansegulvet, alle tiders. 

Vi var hjemme klokken halvtre 

på natten og kona og jeg var 

enige om at dette hadde vært en 

fantastisk fest.  

Vi må takke kulturutvalget og 

kvinneklubben som gjorde det 

så kjempekoselig for oss alle 

sammen. Vi bare gleder oss til 

neste fest, og til deg som ikke 

deltok: pass på at du blir med 

neste gang!  

Helge
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Kjære alle sammen!
Nå håper jeg dere er riktig godt i gang med det nye året! 

Først vil jeg takke styret for tilliten de har vist meg da de ansatte meg som vikar for 
Rune dette året. Å fylle Rune sin plass skal jeg ikke engang forsøke på. Vi vet alle at 
han har gjort en utrolig innsats for Bergen Døvesenter i disse årene han har jobbet 
som daglig leder. Han er savnet på kontoret, men vi ønsker ham lykke til i sin nye jobb 
på Ål folkehøyskole, og gleder oss til han kommer tilbake!

I mellomtiden skal jeg gjøre så godt jeg kan, både når det gjelder den daglige driften, 
oppdatering av hjemmesidene våre, skriving av Budstikken, samt kaffekoking, vasking 
og rydding i det flotte huset vårt. 

Jeg blir veldig glad for alle innspill. Dersom underavdelingene har arrangementer 
er det flott om dere skriver noen ord, og legger ved bilder slik at vi kan trykke dette i 

Budstikken. Tusen takk til foreldrelaget som allerede har gjort dette!

I januar har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i de daglige oppgavene, men litt 
annet har det også blitt tid til.  Det som kanskje har vært mest spennende, har vært 
å få istand avtalen med ”Barfot”.  Sammen med BEAST deltok jeg på et møte med 
eierne av denne caféen, og vi har fått en fin avtale med dem. Dette kan dere lese mer 

om i dette nummeret av Budstikken. Jeg vil på det varmeste anbefale dere å ta turen 
innom, slik at vi her etterhvert kan få til et fast møtested for Bergens tegnspråkbrukere. 
Dette er naturligvis ikke et tilbud i stedet for døvesenteret, men i tillegg! Vanlige 
torsdagskvelder fortsetter vi med akkurat som før, og foredrag skal vi også sette opp 
utover våren. Dersom noen har ønsker for foredrag er det bare å ta kontakt!

Gode hilsener fra Sunniva. 

Leilighet til salgs i 3. etg. 

på Konow Senter
Leiligheten er tilrettelagt for døve/hørselshemmede eldre.

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 
medlemmer, 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 miljøbevisste!). Send din melding 
til post@bgds.no.

Prisantydning:1.490.000
Fellesutgifter 2.306 pr. mnd.
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Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede (HFH) 

er en organisasjon som 

stadig inviterer til hyggelig 

sammenkomster for oss 

som har hørselshemmede 

barn. Aktivitetene spenner 

over et vidt spekter; fra turer, 

til bowling, pizzakvelder 

og andre former for sosialt 

samvær. Denne gangen 

hadde HFH invitert oss på 

akedag på Fløyen Vi var 

16 barn og voksne som fikk 

utdelt akekort, så mange 

turer med Fløybanen en 

orker i løpet av en dag - en 

god avtale. Solen skinte og 

alle var blide, på vei innover 

til Brushytten måtte vi dra 

akebrettene, men fikk jo tid 

til å snakke sammen. På 

brushytten tok HFH opp 

bestilling og de bak disken 

fikk det ekstra travelt, men 

etter hvert hadde alle fått det 

de skulle og koste seg med 

kaffe, sjokolade, brus og 

hva man ellers ville ha. Etter 

pausen i Brushytten gikk 

turen nedover mot Fløybanen 

igjen. Å holde nærmere 16 

AKEDAG PÅ FLØYEN

akere samlet er ikke så lett, 

men vi avtalte å treffes igjen 

ved øvre stasjon. En av 

pappa’ene løp litt i forveien 

og sto klar med kamera 

etterhvert som vi passerte. 

Jeg tror alle ble foreviget og 

kan sees på hjemmesiden 

til HFH. Det gikk jammen 

fort, og mye huiing og latter 

var det på veien nedover. 

Ved Fløybanesatjonen ble 

vi enig om å prøve oss 

ned Tippetue. Mer fart og 

mer svinger - og mye mer 

humper! Tidvis var det 

vanskelig å holde seg på 

stiga’en. Ved Skansemyren 

stoppet de fleste og steg 

på Fløybanen igjen. Vi 

bestemte oss for å prøve oss 

nedover Kamveien denne 

gangen. Og det var et godt 

valg; her var det mer snø 

og færre akere. Litt tregt 

gikk det enkelte steder, 

men står en på meiene, går 

det mye fortere! Nede ved 

Skansemyren idrettstadion 

var det full aktivitet i bakkene. 

Og det så så gøy ut at her 

stoppet vi opp. Fullstendig fri 

for redsel for ungdommene 

utfor, men hopp og knall og 

fall i enden av bakken! Noen 

utenlandske ungdommer 

med rumpeakebrett fikk tilbud 

om å bytte med stiga’ene. 

litt nølende takket de ja, og 

like eter var begge grupper 

fornøyd med byttelånet. Etter 

mer hyl og latter, sprutende 

snø og bums i bakken men 

bestemte oss for en siste 

tur opp med banen. Alle 

var enige om at det hadde 

vert en fin akedag - sultne 

og trøtte kom noen hjem til 

ferdig middag mens ande 

måtte lage den.

Med hilsen turgjeng. 
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Årsmøte 2010
Bergen Døvesenter innkaller til års-
møte torsdag 18.03.2010 kl. 18.00. 

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

leder
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 (gratis) 
07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent 

2011
10. Budsjettforslag 2010, veiledende 

for styret
11. Valg, som ledes av valg-

komiteen:
a) Styreleder - for ett år
b) To styremedlemmer 

  - for to år
c) Første og annet varamedlem 

- for ett år

d) Autorisert revisor, bilags-
revisor og varabilagsrevisor

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
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Gratulerer med seieren!

Foto: DT.

Liggende foran: Jose Oriola, foran fra venstre: Øyvind Rød, Øyvind Madsen, Knut 
Einar Haave og Marius Anda. Bak fra venstre: Frank Høgelid, Espen Rosvold, 
Stian Hammersland, Marius Hansen og klubbleder Gunnar Hansen. 

 Døvestevne i Fjærland.

Døvestevnet arrangeres i år helgen 20-22. august. 

Deltakerne skal bo på hotell Mundal og prisen blir 1700,- pr 
pers i dobbeltrom (m/ full pensjon). Tillegg for enkeltrom blir 
kr 400,- 

Sett av denne helgen allerede nå!

Mer informasjon om hotellet finner du på:
http://www.hotelmundal.no/
 

Mens Brann lar det gå 
lange tider,
om DM  - titler BDIK 
gutta ofte strider,
no har vi gullet hem 
hentet, 
dog kanskje ikkje helt 
som forventet,
men HALLO ser det ut 
som vi lider?

I åpningskampen ble 
Stavanger slått,
en bedre åpning kunne 
vi vel knapt ha fått,
i neste kamp ble Oslo 
Young Boys rundspilt 
og knust,
etter at 18 goal'er bak 
deres keeper hadde 
sust,
så gruppespillet gikk 
ikkje akkurat trått.

I neste kamp ble Trond-
heim slått,
og i semi'en hadde vi 
Stavanger igjen fått,
egentlig en arrangør-
tabbe,
skulle nesten tro 
oppsett'et va satt opp 
av en krabbe,
men uansett så endte 
det hele jo ganske så 
flott! 
    Remi 98

Lyriske tanker omkring 
DM: 

Budstikken har fått  egen lyriker, og 
vi gleder oss til flere lyriske smake-
biter i bladene fremover. 

Bergen Døves Idrettsklubb vant kampene med disse resultatene:

1 – 0 mot Stavanger i innledningspulje. 18 – 1 mot Oslo 

Youngboys i innledningspulje. 6 – 3 mot Trondheim i 

kvartfinalen. 4 – 2 mot Stavanger igjen i semifinalen. Og så finale 

seier 2 – 1 mot Trondheim A.

Hjemmefavorittene Oslo stilte med hele fire herrelag, men 

ingen av lagene gikk videre fra kvartfinalene, og det har aldri 

skjedd før i et mesterskap. Storebror Oslo tabbet seg ut på egen 

hjemmebane.

Neste år går futsalmesterskapet i Bergen!   HeHe.
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 I mange år har vi jobbet for å få en egen tegnspråkcafé i Bergen.  Etter 
seminaret i Ullensvang ifjor, ble det opprettet  en egen komitee med del-
takere fra BEAST og Bergen Døvesenter. Sammen har disse vurdert ulike 
løsninger. Man kom frem til at det ville bli for dyrt og kreve for mye arbeid 
å starte egen cafédrift. Derfor har vi nå inngått en avtale med "Barfot". 

"Barfot" ligger i Magnus Barfot gate, rett ved Bergen Kino. Stedet går 
over to etasjer. I 1. etg er det kjøkken, bar, røykeveranda, samt sitteplas-
ser. Nede finner man flere sittegrupper og toaletter. 

Caféen har en spennende meny, og maten som serveres er nydelig!  
Den anbefales på det varmeste!

Bergen Døvesenter sine medlemmer får 10% rabatt på mat. Vi får også 
rabatt på drikke. Husk å ta med deg medlemskort. 

Inkludert i avtalen vår er også at vi kommer forbi køen på utestedet 
"Scotsman" dersom vi viser medlemskort. 

BEAST har allerede flyttet sine tirsdagtreff til "Barfot", og de presiserer 
at disse tirsdagskveldene er åpen for alle, man må ikke være student, det 
er bare å ta turen innom!

Bergen Døvesenter planlegger en kinokveld for medlemmene i nær 
fremtid (følg med på hjemmesiden www. bgds.no) Da vil vi kunne samles 
på "Barfot" til middag først, deretter se film, før vi returnerer til "Barfot" og 
koser oss utover kvelden.

Åpningstidene er fra kl 12 - 01 og fra 12-02.30 i helgene. Kjøkkenet 
stenger kl 21.

     Vi håper mange kommer til å ta i bruk dette stedet !

             S.L.
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Informasjonsmøte/debatt 18/2
Emne: Informasjon fra Konows senter

Sak 1. Mulig navneendring for Konows senter. 

Stiftelsen Signo ønsker å markere felles tilknytting for alle virksomhetene. Det er ønskelig med Signo 
i navnet til den enkelte virksomhet. Døverepresentanter i styret for Konows senter Erling Jacobsen og 

Klement Våge presenterer saken og innleder til diskusjon. 

Sak 2. Informasjon om prosjekt fra Konows senter. 

Konows senter undersøker i disse dager mulighetene for nye satsning/arbeidsområder. Prosjektleder 

Erling Jacobsen skal samle inn opplysninger om:
1. Hvilket tilbud har det offentlige innen psykiatri  for tegnspråklige døve i Bergen, og hvilket behov har 
tegnspråklige døve? I denne sammenheng er det veldig viktig at de som kjenner til noen som har behov, 
melder fra om dette. Det understrekes at det er absolutt taushetsplikt om all informasjon, så ingen trenger 

være redd for å gi uttrykk for behov på egne eller andres vegne. 

2. Hvilket behov er det for bo/fritidstilbud for:

• utviklingshemmede døve

• multifunskjonshemmede døve.
Her gjelder det sammen som over; det er veldig viktig at all informasjon når fram til prosjektleder 

Erling Jacobsen.

Møt gjerne opp og få mer informasjon, eller ta kontakt og eventuelt be om et møte. Erling Jacobsen kan 

nås på mobil SMS 97043713, eller mail, erljac@online.no

Hjelp til, spre dette til de du kjenner som kan gi innspill i sakene over. 

Personalia
75 ÅR
Victor Sig. Aksdal, Kleppestø, fyller 75 år 13.februar

60 ÅR
Margrethe N. Fjæren, Bønes, fyller 60 år 16. februar

60 ÅR
Frode Bjånesøy, Storebø, fyller 60 år 22.februar

DØDSFALL
Sverre Olaf Samuelsen f. 09.07.1921 døde 06.01.2010.
Oddlaug Karlsen f. 12.09.1950 døde 16.01.2010

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 17. desem-
ber:

1. Marius Hansen
2. Henrik Lyngtun Vik
3.Johannes Samuelsen
4. Kari T. Samuelsen
5. Hilde Fagerheim
6. Elisabeth Reknes

Fotbehandling
Jeg er en døv autorisert fotterapeut som skal drive med fotbehandling i Nebbestølen 39, 

sokkeletg. i Fyllingsdalen.

Time etter avtale

Sms: 959 01 980

E-post: aihera22@start.no

Aina Ramvik

Hard hud prukken hud Inngrodde negler Liktorn
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Juletrefesten 9. Jauar 2010

 - tryllekunstneren var kanskje mer populær enn selveste nissen?

 Også i år var det fullt hus i døve-
senteret i forbindelse med årets 
juletrefest.Barna startet festen 
med pølser og brus, mens de 
voksne fikk  nydelige snitter som 
Aud hadde laget.

 Politiorkesteret var som vanlig 
med oss denne kvelden, dette er 
blitt en fin tradisjon som vi setter 
stor pris på. Nytt av året var tryl-
leshow med tyllekunstneren An-
dini. Dette var spennende både 
for små og store! Han tryllet til og 
med frem en levende kanin som 
alle kunne få klappe etterpå.

 Det ble naturligvis også gang 
rundt juletreet - og nissen kom 
med godteposer til alle barna. 

Vi vil få takke alle som hjalp 
til med forberedelser og gjen-
nomføring av arrangementet. 
Det er mye arbeid å få istand et 
slikt arrangement for nesten 100 
mennesker - og fantatisk flott når 
resultatet blir slik en flott kveld !

Tusen takk!

      
    S.L.



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

* 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) 

    * 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. 

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

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

FEBRUAR 2010
10. on:  Kirkens SOS i storsalen 15 - 19.
11. to:  Åpen kveld i Bergen Døvesenter  

kl 18 - 21. 
11. to:  Kulturstyret og hyttekomiteen har 

møter i døvesenteret.
14. sø:  Gudstjeneste kl 11 på Raknes-

tunet (Osterøy) i forbindelse med 
konfirmantleir.

15. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
kl. 18 - 21 (4)

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

17. on:  Døvekirken kl 18: Askeonsdag 
ved Trygve Sæthre Stabrun 

18. to:  Seniortreff kl 11 - 14. 
18. to:  Senterstyret har møte i 

styrerommet kl 15.30.
18. to:  Informasjon fra Konovs Senter 
 kl 19. 
21. sø:  Gudstjeneste kl 11 ved Lars 

Hana. Menighetens årsmøte.
23. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (5)
24. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
25. to: Døves Idrettsklubb har 

årsmøte kl. 18.30.
25. to: Frist for innlevering av andre 

forslag til døvesenterets årsmøte 
18. mars.

26. fr:  Senterstyret har møte i 
styrerommet kl 15.30 (hvis det 
dukker opp innkomne forslag).

26. fr - 28. sø: Ungdomsklubben arr. 
DATAPARTY!

27. lø:  Lørdagskafe kl. 11-15 i hallen

MARS 2010
01. ma - 05. fr: Vinterferie 
01. ma: Døvblittgruppa har sosialt sam-

vær (og årsmøte) i storsalen kl 
18.30.

03. on:  Fastegudstjeneste kl 18. Ved 
Trygve Sæthre Stabrun 

04. to: Seniortreff kl 11 - 14 med 
årsmøte.

04. to:  Åpen kveld kl 18 - 21. 
08. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (6)
09. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
10. on:  Kvinneklubben har hyggekveld kl 

19. 
11. to:  Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
13. lø: Kulturstyret arr. “Kvinnedag” 

kl. 19.
14. sø:  Gudstjeneste kl 11 ved Trygve 

Sæthre Stabrun 
15. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (7)
16. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
17. on:  Fastegudstjeneste i døvekirken 

kl. 18. Ved Lars Hana. 
18. to: Seniortreff kl 11 - 14.
18. to: Bergen Døvesenter har 

årsmøte kl 18.00 (merk at det 
er en torsdag)

Misjonsforeningen:
5. mars kl 18 blir det 
møte hos 
Sonja Eikenes.
Velkommen!



Husk å ta med denne årsmeldingen til årsmøtet

Årsmøtet er bare åpent for dem som har betalt kontingent for 2009

BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Bergen Døvesenter

 holder årsmøte 
torsdag 18. mars kl. 18.

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen
 Nr. 2  Mandag 1. mars 2010 50. årgang

Dagsorden:
01.  Åpning med minnetale
02.  Valg av møteleder og varamøteleder
03.  Valg av to referenter
04.  Godkjenning av innkalling og saksliste
05.  Årsmelding for år 2009
06  Revidert årsregnskap for 2009
07.  Innkomne lovforslag
08.  Andre innkomne forslag
09.  Fastsettelse av kontingent 2011
10.  Budsjettforslag, veiledende for styret
11.  Valg, som ledes av valgkomiteen
    a) Styreleder for ett år
    b) To styremedlemmer for to år
    c ) Første og annet varamedlem
    d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
    e) Lovkomitè på tre medlemmer
    f)  Valgkomitè på tre medlemmer og to varamedlemmer
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Seniorgruppens Årsmøte 2010

Referat

Årsmøtet ble holdt torsdag18. februar i døve-
senteret, med meget godt fremmøte. Det ble 
åpnet av lederen, Erling Buanes, som ønsket 
velkommen. Han ble valgt til møteleder, og 
Thorbjørn Johan Sander fungerte som refe-
rent.

Årsmeldingen
var delt ut på forhånd, og møtelederen tok den 
punkt for punkt. Punktet om medlemmer som 
har gått bort siste periode ble markert med et 
minutts stillhet, stående. Det var ingen bemerk-
ninger til årsmeldingen, så den ble godkjent 
uten bemerkninger.

Regnskapet 
var også utdelt på forhånd. Det viste en bra 
beholdning i banken. Det kom spørsmål om den 
store utgiften til fest, og det ble svart at dette 
egentlig var julebordet. Det er nok ønskelig med 
en mer forståelig oppsetting av regnskapet. 
Regnskapet ble godkjent.

Det var ingen innkomne forslag, så man gikk 
over til valgene, ledet av Sonja Eikenes og 
Sissel Tofte.

Valgresultatene
Hele styret ble gjenvalt, uten at det ble foreslått 
noen motkandidater:

Leder: Erling Buanes
Nestleder: Sverre Johansen
Kasserer: Thora Gåsland
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander
Styremedlem: Hans Erik Tofte
Varamedlem: Marta Ringsø og 
Bibbi T. Karlsen 

Bilagsrevisor: Rune Anda, vara 
Helge Herland.
Valgkomité: Sonja Eikenes og Malvin
Kvingedal, vara Skjalg Iversen.
Dermed hevet lederen årsmøtet med takk for 
godt fremmøte. 

Foto : Helge Herland
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Årsmelding for 
Bergen Døve-
senter 2009
1 Bergen Døvesenter
Stiftet 30. mai 1880 og er en av byens eldste organisa-
sjoner!
1880-1912: Bergens Døvstummeforening
1912-1914: De Døves Forening i Bergen
1914-1965: Bergens Døveforening
1965-2001: Bergen Døveforening
2001-2009: Bergen Døvesenter

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund, 
FFO Hordaland og FFO Bergen.

Det har som vanlig vært stor aktivitet i døvesenteret hele 
året. Vi er veldig begeistret over våre mange engasjerte 
medlemmer, som frivillig gjør en viktig innsats for at ar-
rangementer blir gjennomført. 

2 Medlemmer
Det var pr. 31.12.2009 registrert 389 (355) betalende 
medlemmer i Bergen Døvesenter, noe som er 34 mer 
enn året før. Disse er fordelt på 303 hovedmedlemmer, 
75 ungdomsmedlemmer og 11 nye medlemmer høsten 
2009 (kontingenten fra de 11 nye var lav på slutten av 
året så hele beløpet beholdt NDF – som vanlig). Spesielt 
gledelig er veksten i tallet på ungdomsmedlemmene! 
Medlemskapet administreres av Norges Døveforbund 
(NDF) og landsmøtet til NDF vedtar kontingentsatser. 
Kontingenten for 2009 var kr 350 (også for ektefeller/
samboer), for studenter/skoleungdom var kr 250 i års-
kontingent, inkludert Døves Tidsskrift, samt kr 100 for 
et familiemedlem (0-12 år). Bedriftsmedlemskap kostet 
kr 1.000

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige års-
møte: 
Paal Kjellid, Inger Johanne Johansen, Sverre Samuelsen 
og Oddlaug Karlsen.

Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet man i tillegg til gratis 
medlemsblad kan ha nytte av ulike tilbud:
    * Redusert pris på fest-arrangementer i døvesente 
       ret
    * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døve -
      senteret #)
    * Rimelig leie av rorbua (hytten) på Austevoll #)
    * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a

    * Rimelig deltakeravgift på kurs
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlem
     skapet

* Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb
* Alle under 26 år er automatisk medlem av Bergen
  Døves Ungdomsklubb
* Alle kvinner er automatisk medlem av Døves 
 Kvinneklubb
* Andre medlemsfordeler
#) Man må ha vært medlem i minst ett år og betalt to 

årskontingenter

3 Styret
Døvesenterets styre har etter årsmøtet 21.03.2009 
bestått av følgende:
Styreleder:  Klement A. Våge
Nestleder:  Kjetil Høgestøl
Styremedl.:  Egil Johansen (eiendomsle-
der)
   Sunniva Lyngtun
   Martin Skinnes
1. varamedlem:  Sigrun Ekerhovd
2. varamedlem:  Monica Lone Madsen

Daglig leder har fungert som sekretær for styret. 
(Styrets gjennomsnittsalder - utenom daglig leder: 
39,4 år). Styret har i 2009 hatt 11 styremøter og 
behandlet 150 saker (derav 2 styremøter og 26 saker 
før årsmøtet 21.03.2009). 
Samarbeidet i styret har som vanlig vært godt.

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
Det har vært gjennomført 3 medlemsmøter i 2009. (2 
av disse var arrangert av hyttekomiteen) 

4 Personalet
Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% 
stilling som daglig leder. 
Svein Ole Johansen ble ansatt som vaktmester i 
Bergen Døvesenter (10%) fra 11.02.2008. Han overtok 
også som brannvernleder (fra og med 01.04.2008) 
Aud Våge Johannessen har vært kantineansvarlig 
annenhver tirsdag i forbindelse med seniortreff.
Asle Karlsens firma Karlsdata har vært knyttet til 
administrasjonen som regnskapsfører. Ellers har admi-
nistrasjonen hatt god nytte av frivillige tjenester. 
Skjalg Iversen har hjulpet med å forberede utsen-
delse av Budstikken hver måned. 
Gunn Helen Johansen ble ansatt 20. august 2008 
som aktivitør for døvblinde med økonomisk støtte fra 
Bergen kommune og som ble administrert av Bergen 
Døvesenter. Hun sluttet i juni 2009.
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5 Revisorer
Statsautorisert revisor, Kjell Zahl, har revidert regnska-
pene våre. Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Toralf 
Ringsø som varabilagsrevisor.

6 Lovkomiteen
Lovkomiteen besto også i 2009 av Arvid Hauge, Erling 
Jacobsen og Helge Herland. 

7 Valgkomiteen
Valgkomiteen besto i 2009 av Lene Larsen, Svein Tore 
Olsen og Erling Buanes med Toralf Ringsø og Erling 
Jacobsen som varamedlemmer. I tillegg til å ha an-
svaret for valg, skal komiteen også kontrollere om alle 
som deltar på årsmøtet har vært medlem i 2009 og 
betalt kontingent. De skal også levere ut stemmesed-
ler før medlemmene slippes inn til årsmøtet. Valgkomi-
teen skal lede valget på årsmøtet 18. mars 2010.

8 Eiendommen Kalfarveien 79
Huset vårt er en gammal sveitserbolig. Bygget var 
opprinnelig bygget som sommerhus av skipsreder 
Peter Jebsen i 1869, og senere omgjort til Jebsens 
aldershjem. Innredningen i styrerommet er vi spesielt 
stolt av. Populært er styrerommet også kalt kongerom-
met, fordi kong Haakon VII overnattet i dette rommet 
da han var gjest hos enken fru Sophia Jebsen i for-
bindelse med åpning av Bergensbanen 27. november 
1909. Huset er i dag verneverdig, men ikke fredet. Vi 
har tidligere investert mye penger i brannsikkerhet i 
samarbeid med ekspertise på området, og holder oss 
à jour etter lover og forskrifter. Huset er forsikret som 
forsamlingshus.

Eiendomsstyret har ansvaret for eiendommen, og be-
sto av Egil Johansen (leder), Tore Birkeland og Svein 
Tore T. Olsen. Eiendomsleder Egil har - sammen med 
Tore Birkeland og Svein Tore T. Olsen - blant annet 
hatt ansvar for tilsyn med det elektriske i henhold til 
sikkerheten i ”Helse, miljø og sikkerhet”. De har el-
lers gjennomført en rekke dugnadsarbeider i huset. 
Torsdag 7. mai 2009 deltok ca 35 personer i dug-
nadsarbeid i og rundt døvesenteret. Arbeidet ble ledet 
av vaktmesteren. Unge og eldre, døve og hørende. 
Tiltaket var et samarbeid mellom døvesenteret, Døves 
menighet og Konows senter. Det ble gratis pizza og 
brus til alle.

For fellesarealer ute som Konows senter, døvekirken 
og døvesenteret bruker, har vi delt likt på utgifter til 
snøbrøyting, salting samt kjøp av kompostbinge. 

I tillegg til at huset rommer administrasjonen til Ber-
gen døvesenter og dennes underavdelinger og deres 
aktiviteter, har vi også valgt å leie ut lokalene til andre. 
Hele kjelleretasjen leies av Nubben Barnehage AS. 
1.etasje leies ut til selskaper og lignende. I 2.etasje, 
der vi finner administrasjonen til døvesenteret, leier vi 
også ut til Norsk Døvehistorisk Selskap, Døves Tids-
skrift og Datafryd. Her holder også lokal døvehistorisk 
museum, Døves Ungdomsklubb og Døves Idrettsklubb 
til. 
Hele 3. etasje leier Kirkens SOS. De har vært vår 
største leietaker i mange år. Samarbeidet med dem 
opplever vi som veldig godt. 

9 Årsmelding - Hyttekomité 
2009
Hyttekomitéen har bestått av Edvard Rundhaug 
(leder), Rita Lone Borlaug og Tore Birkeland, samt 
Gunnar Hansen (representant for Bergen Døves 
Idrettsklubb) og Egil Johansen (representant for 
eiendomsstyret). 

Det har vært gjennomført 6 hyttemøter og to 
medlemsmøter. I tillegg har vi hatt 3 dugnadshelger, 
der en helg var kombinert med åpen helg for 
medlemmer. Det har ikke vært nye investeringer i 
Rorbua dette året, men i løpet av 1.halvår 2010 er det 
planlagt bygging av utebod. Forhåpentligvis får vi også 
samtidig fjernet de to midterste stolpene under altan 
og tettet under denne, slik at det blir bedre uteplass 
til sosialt samvær. I tillegg er det også planer om å 
bygge en trapp ned til kaifronten på den eksisterende 
avsatsen for å redusere ferdsel på naboens områder. 
Det er sendt en søknad til Austevoll kommune like 
før jul for tillatelsen av bygg av utebod og fjerning 
av stolper (fasadeendring). Det som gjenstår i 
nærmeste fremtid (forhåpentligvis innen to år) er å 
tilby medlemmer en mindre båt som vil passe for 
barn, ferdiggjøre kjellerstuen med mulighet for bedre 
overnatting og ommøblering, garderobeskap, innebod/
skapplass, TV og noen bilder på veggen. Tilknytning 
til internett vil også vurderes. Ellers er det kuttet ut TV 
kanaler i kjellerstuen inntil videre da ingen bruker den. 

Det er endelig etablert velforening for hytteeiere på 
Bjånestangen. Gunnar Hansen og Edvard Rundhaug 
representerte på velforeningens årsmøte i desember. 
Velforeningen har planer om å endre båtbryggen slik 
at det kan bli en marina med plass til 80 båtplasser 
for fremtidige hytteeiere. Det betyr også at marina 
blir bedre beskyttet mot vind og bølger, dermed kan 
båtene stå hele året.   
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Utleievirksomheten har vært veldig bra dette året, 
med nesten fullbooking fra mars til oktober. Totalt har 
det vært 30 leieavtaler hvorav 8 var ikke medlemmer. 
Det er økende interesse fra ikke medlemmer og firma 
takket være annonsen på finn.no. Vi bør kanskje 
vurdere å skaffe AV-utstyr på Rorbua da en del firma 
har etterlyst om. I perioden november - februar er 
Rorbua så å si ubrukt, men vi håper at interessen, for 
denne tid på året, vil ta seg opp.  

Leieinntekter kom på nær kr. 80.000 for både 
Rorbua og båt, en merkbar økning i underkant av 
30 % i forhold til i fjor. Dessverre har det vært en 
del reparasjoner på båten, som har ført til ekstra 
kostnader, slik at driftsresultatet ble på rundt kr. 
10.000 i underskudd. Tar vi med hele regnskapet inkl. 
legatstøtte så ble det ca. kr. 30.000 i overskudd på 
Rorbua (avskrivninger er ikke tatt med her). Prisnivå 
på utleie vil fortsatt være lik i 2010 som i 2009. 

Rorbua eies av Bergen Døvesenter (5/6 del) og 
Bergen Døves Idrettsklubb (1/6 del) i felleskap. 

Som leder av hyttekomité vil jeg takke for tillitsvervet 
og det interessante arbeidet jeg har hatt i nær 3 
år, som leder helt fra starten av da vi var på utkikk 
etter en hytte. Jeg håper at medlemmene av Bergen 
Døvesenter vil ha glede av den flotte Rorbua på 
Austevoll og benytte tilbudet som rekreasjonsopphold 
med mange fine muligheter som sjø-, fiske- og badeliv.

Til slutt ønsker jeg også å takke komité, senterstyret 
og medlemmene av Bergen Døvesenter for støtte og 
arbeidet som er gjort på Rorbua. 

10 Fondsstyret
Styret har bestått av Erling Jacobsen, leder, Kjetil 
Høgestøl, Arvid Hauge og daglig leder med Arne 
Nesse som varamedlem. Kapitalfondet har hatt 
jevnlige møter pr-epost og et fysisk møte i 2009. 
Fondsstyret har hatt ett møte, men har i tillegg 
hatt god kontakt pr e-post. Vi har fått månedlige 
oppdateringer fra daglig leder om status på våre 
investeringer/plasseringer. 

Til tross for finanskrisen i 2008, som førte til en sterk 
nedgang i verdien på vår portefølje, og påfølgende 
nervøsitet på børsene verden over i 2009, har vi valgt 
vi å bli sittende på våre posisjoner. Dette har vist seg å 
være en lur strategi så langt. Vi er i dag omtrent tilbake 
til start. Investeringene hittil har likevel medført tap i 
siden oppstart, da vi kunne hatt pengene i banken og 
fått bedre avkastning der om vi ikke hadde plassert 
pengene i aksjefond. Kapitalfondets handlingsrom 
er i dag styrket ved at utlånet til Nubben Barnehage 
AS nesten er tilbakebetalt, videre har Døvesenteret 

styrket kapitalbasen med kr 100.000, som tidligere ble 
tappet av Kapitalfondet til fordel for Rorbua. Vi har i 
2009 valgt ikke å investere mer enn 200.000 i et nytt 
fond, DNB NOR Miljøinvest, dette fordi vi ikke har hatt 
så mye ledig kapital i begynnelsen av 2009, samt at 
vi bør ha en buffer i tilfelle vi får en ny nedtur. Figuren 
under viser porteføljens investeringer pr 31.12.09 og 
verdien på disse. Porteføljens totale verdi pr 31.12.09 
er ca kr 1.72 mill. 

11  Vanlig samlingskveld i 
døvesenteret - torsdager i 2009 
Torsdags-foredrag i løpet av året:

05.02: Medlemsmøte: Utleierutiner v/Rorbua
12.03: Info om billedtolktjenesten v/ Tolketjenesten
19.03: Politisk kveld for interesserte v/ Yvonne Chris-

toffersen
26.03: ”Vi døve forteller” v/ Svein Arne Peterson
02.04: ”Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel- Internett 

som sosial arena for unge døve” v/ Ivar Eim-
hjellen

28.05: ”Stormen” presentasjon av Teater Manu sitt 
teaterstykke v/ Con Mehlum

04.06: ”70 år siden Olaf Hassel oppdaget en komet” v/ 
Rune Anda

11.06: Filmfremvising v/ Hunstad skole, fra barnas 
kulturtreff i Holmestrand.

25.06: ”Nytt fra NDF” v/ Hanne Kvitvær
03.09: Politisk debatt
10.09: Medlemsmøte: NDFs ”Ny Giv” og andre saker
08.10: Foredrag om dommeryrket v/Tom Henning 

Øvrebø
29.10: Tolkeutdanningen i Finland v/Juha Oksanen
05.11: Besøk av døve fra Palestina
12.11: Deaflympics i Taiwan v/Gunnar Hansen
19.11: Medlemsmøte: Info fra ”Ny Giv” og landsrådet
26.11: Medlemsmøte: Rorbua
03.12: ”Døvehumor” v/Odd Inge Schröder
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12 Selskapelige arrangementer 
i 2009
03.01: Juletrefest i døvesenteret

10.01: Nyttårsgalla v/ BEAST

01.05: 1. mai arrangement v seniorgruppen

17.05: 17. mai arrangement ved Idrettsklubben

22.08: Deaf International Party v/ ungdomsklubben

12.09: Kulturkveld

03.10: Fotball- DM fest v /idrettsklubben

31.10: Halloween party v/ BEAST

14.11: Hyggekveld i forbindelse med Bergen Cup for 
døve i bowling v idrettsklubben

28.12: Lutefiskens venner

01.12: Julebord for seniorene

I løpet av 2009 gjennomførte BEAST mange 
tegnspråkfester + tegnspråkkafeer + biljardkvelder.

13  Kulturaktiviteter

Styret bestod av: 

Gøril Grindhaug, fram til september

Randi Slettebakk

Anette Mortensen, sykemeldt mars/april

Bjørg Storesund inn i april og ble leder av 
Kulturklubbens kvinneavdeling

Kristin Fuglås Våge ble med i kulturstyret i april

Monica Lone Madsen repr fra BGDS i sept men ble 
valgt som kulturleder i nov.

Hilde Hassum og Ingunn Herland inn i oktober

Kvinnekulturklubb ble stiftet 28. januar og leder 
bestod av Bjørg Storesund og medhjelper, Hilde 
Nygård. 17 kvinner kom den kvelden da det ble stiftet.

Lørdagskafé 31.jan

21 voksen og 15 barn kom.

Lørdagskafé 28.febr.

Kvinnedagen 8.mars

30 kvinner kom og det ble servert Tapas og salg 
av drikker. Det har vært mye diskusjon om når 
kvinnedagen startet. Noen mente Norge markert 
for første gangen i 1915, mens andre mente i 1913. 
Egentlig så ble det markert for første gang i USA i 
1908. Noen kom i rød antrekk. Magdalena fra Polen 
snakket om hvordan de feirer kvinnedagen i Polen. 
Bente Bjånesøy snakket om hennes historie til 
kvinnedagen i Austevoll. Iris sang et dikt på tegnspråk 
og det ble noe underholdning på kvelden. Etterpå ble 
det salg av kaffi og kaker.

Lørdagskafé/påskeverksted 28.mars

42 gjester kom. Det ble solgt godt av toast og kaffe. 
Barna hadde det gøy og alle koste seg.

Tapas kurs 31.mars

Kulturseminar i Oslo 24-26.april

Soneterapi 29.april 

Therese von der Fehr snakket om Soneterapi.

Kulturkveld 18.april

Jentegangen 5.mai

Kvinnekulturklubb/hobbyklubb ble lagt på isen i 
sommer/høst

Teater Manu ”Stormen” søndag 30.august

Kafé salg i Kultursalen på Vannkanten i Loddefjord. 
Hilde Hassum, Gøril Grindhaug og Kristin F. Våge 
stilte opp som salg. Ca 100 pers kom.

Døvestevne 14.-16.sept 

Repr. Fra Kulturklubben, Kristin F. Våge

Lørdagskafé 26.sept

Bjørg Storesund og medhjelper Ali hadde ansvar for 
salg av pannekaker og kake og kaffi

Lørdagskafé 31.okt

Kristin F. Våge og medhjelper Marta Ringsø hadde 
ansvar for salg av Mexicansk suppe, eplekake m/
fløtekrem og dobbelboller m/melisglasur og kaffi. 39 
voksne og 15 barn

Samarbeidsforum onsdag 11.nov

Repr. Fra kulturklubben, Monica Lone Madsen og 
Kristin Fuglås Våge

Lørdagskafé 28.nov
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14 Utflukter 
Døvestevne på Askvoll 18.-20. september 2009
Det var 53 personer (27 personer i 2008) fra de tre 
fylkene; Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal som var med. Det er trolig 38. gang dø-
vestevnet ble holdt i Sogn og alltid med de samme 
samarbeidspartnere: Møre og Romsdal Døveforening, 
Bergen Døvesenter og Døves menigheter i Bergen 
og Møre. Fra Bergen deltok 23 personer (9 personer i 
2008), og reisen foregikk med flaggruten. Deltakerne 
fikk dekket hele reisen med midler fra Bergen Døve-
senter. Klement Våge var styrets representant mens 
Kristin Fuglås Våge representerte kulturstyret.

Døves kulturdager i Oslo 4.-6. desember 2009
Døves kulturdager har vært gjennomført hvert år siden 
1967. Det har ikke forekommet ett år der ”Døves 
kulturdager” var utsatt, men det holdt nesten på å skje 
i 2009. Opprinnelig skulle kulturdagene vært holdt på 
Ål noen dager tidlig i august (før skoleåret begynte), 
men pga for få påmeldte ble det ikke noe av. Norges 
Døveforbund bestemte straks at det skulle gjennomfø-
res likevel, men da i Oslo helt på slutten av året; 4.-6. 
desember. Det ble da også en helg med noe annerle-
des – og spennende innhold. 
Det var ingen aktive utøvere fra Bergen Døvesenter, 
men mange turister fra Bergen tok veien ”over fjellet” 
for å delta på kulturdagene. De fikk kr 1.000 i støtte, 
etter uventet tilskudd til døvesenteret fra Norgesauto-
maten.

15 Kurs / seminar
Tegnspråkkurs:
Britt-Merete Schroder underviste nybegynnere i norsk 
tegnspråk. Vårsemesteret hadde 10 deltakere og 9 
personer deltok på kurset som ble arrangert om høs-
ten. 

16 Underavdelinger/tilsluttede 
grupper
Kvinneklubben 
(Stiftet 13.10.1902) 

I 2009 ble det gjennomført: 25. mars foredrag av 
Aud Våge Johannesen ”Mat, helse og livsstil”.  
10. juni Sommerbord.  14. oktober (106 års 
jubileum).  Arrangementene har hatt bra fremmøte. 
Kvinneklubbens kontaktpersoner har vært Marta 
Ringsø (leder) og Birgit Karlsen (kasserer). Begge 
deltok på møtene i Samarbeidsforum.

Bergen Døves Idrettsklubb

(Stiftet 29.10.1905) 

Leder:              Gunnar Hansen

Nestleder:         Tor Fiksen

Sekretær:         Helge Herland

Kasserer:          Asle Karlsen

Styremedlem:   Iselin Hauge

Varamedlem:    Lene Larsen

I 2009 var det store løftet for idrettsklubben 
arrangementet av døvemesterskapet i fotball på 
Nymarksbanen første helgen i oktober. I øs-pøsende 
regnvær ble mesterskapet gjennomført på en flott 
måte, der Bergen bare måtte se seg slått av Oslo A i 
herreklassen – mens kvinnelaget kom på tredjeplass 
bak Trondheim og Oslo. Aktiviteten i fotballgruppen 
har vært bra både for kvinner og herrer. Begge lagene 
har deltatt i en rekke privat turneringer både uten- og 
innendørs og har sine faste treningskvelder.

Bowlinggruppen teller ikke mange, men er har 
veldig høyt aktivitetsnivå. De har deltatt på en rekke 
turneringer i inn- og utland. Ekstra honnør til Dag 
Hafstad som kvalifiserte seg for deaflympics i Taiwan. 
Bowlinglaget spilte i 1. divisjon i kretsserien i Bergen 
og det ble som ventet litt på tøft for spillerne. Nå 
diskuterer bowlingutøverne om de skal fortsette med 
idretten i vår klubb, eller la seg integrere i en hørende 
klubb.l

Mer informasjon om idrettsklubben finner man på 
www.bdik.no

 

Bergen Døves Ungdomsklubb:
(Stiftet 25.10.1962)

Styret for ungdomsklubben har bestått  av følgende: 
Fra januar til september:  
Fra september og utover:
Leder:  Tor S. Fiksen 
Lena Mei Kalvenes Anda
Nestleder:  Sara Wivegh 
Erlend Lønning
Sekretær:  Iselin Hauge 
Ingvild Lahti
Kasserer:  Erlend Lønning 
Martin Berhovde
1. styremedlem:  Lena Mei Kalvenes Anda  
Kristian Bårtvedt
2. styremedlem: Sissel Kleppe 
Iselin Hauge
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De viktigste aktivitetene i 2009:

Januar: Curling på Vannkanten + pizza 9.januar. 
Velykket, over 10 personer som var med, vi spilte først 
curling så spiste pizza etterpå.

Februar: Temakveld 20. februar. Vi fikk problem 
med bestilling på Escalon så vi bestemte oss 
for å dra på Egon istedet. Det ble vellykket, 
vi spiste god mat på og så diskuterte om hva 
ungdommer vil gjøre i BDUK.

Mai: Weekendopphold på Rorbua 8.-10. mai. 
Det var 7 som var med; 3 jenter og 4 gutter.
Vi besøkte Bekkjarvik og koste oss.

Juni: 19 juni - Akvariet + Mongolian. Velykket, 
9 stk var med og vi besøkte først Akvariet og 
tok masse bilder, og så dro vi til Mongolian for 
å spise og ha sosialt samvær. 

Bergen Døves Seniorgruppe 
(Opprettet 19. mars 1973)

Styret har bestått av: 
Leder  Erling Buanes. 
Nestleder  Sverre Johansen. 
Sekretær  Thorbjørn Johan Sander. 
Kasserer  Thora Gåsland. 
Styremedlem  Hans Erik Tofte. 
Vara:  Marta Ringsø og Birgit T. Karlsen.

Gruppen har som tidligere hatt senior-treff i Bergen 
døvesenter annenhver tirsdag hele året, utenom 
sommerens ferietid. Det har vært variert program, 
mest informasjon og korte foredrag, og utlodning 
som regel en gang i måneden. Det har vært 
middagsservering ved første treff i månedene. Mona 
de Lange sluttet som ansvarlig for kjøkkenet, og vi fikk 
ny, Aud Våge Johannessen. På treffene har vi bl.a. 
hatt besøk av skolebarn, studenter og andre. Som 
regel har en representant fra Rådgivningskontoret 
deltatt på møtene.

Møtene har vært godt besøkt hele året. Noen har 
falt fra, men det er kommet flere av de litt yngre 
pensjonistene/førtidspensjonerte.

Gruppen arrangerte en vellykket 3 dagers kultur-tur til 
Stavanger med litt støtte av kulturmidler fra NDF. Det 
deltok hele 18 personer på turen.

Noen høydepunkter var rømmegrøt og karbonader på 
siste treff før ferien, julebord på Hotell Norge med stor 
deltakelse og årsavslutningen i døvesenteret.

Erling Buanes og Thorbjørn Johan Sander deltok på 
likemannskurset for seniorer som NDF arrangerte i 
Bergen.

Erling Buanes og Sverre Johansen deltok på BDS sitt 
organisasjonskurs i Lofthus.

Seniorgruppen hadde ansvaret for serveringen i BDS 
på 1. mai. 

Fra BDS er mottatt tilskudd på kr 20.000. Gruppen har 
også fått kr 2.000 fra BDS sitt felleslegat.

Døvblittseksjon 
(Stiftet 1983)

Leder: Harald Gåsland
Nestleder: Bjørn Ruste
Sekretær: Eli Hegglund Westgård
Styremedlemmer: Tor-Bjarne Westgård
Valgkomite: Thorbjørn J. Sander
 Oskar Einen

Årsmøte 27. februar 2009

Harald Gåsland ble valgt til møteleder.

Årsmelding og regnskap ble framlagt og godkjent av 
årsmøtet.

Eli og Tor-Bjarne flytter til Sandnes i vår og går derfor 
ut av styret.

Styret får da denne sammensetningen etter årsmøte:

Leder: Harald Gåsland

Nestleder: Marta Sander

Sekretær: Bjørn Ruste.

Revisor: Inger Rasmussen.

Valgkommite: Oskar Einen og Thorbjørn J. Sander.

Styret har hatt 3 møter og behandlet 23 saker i 2009.

Fredag 27. mars.

Sosialt samvær der Harald viste lysbilder og fortalte 
fra en reise i Estland.

Fredag 24. april

Sosialt samvær. 
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Mandag 31. august.

Harald viste lysbilder og fortalte fra Nordisk 
Sommeruke for døvblitte i 

Härnøsand i Sverige.

Mandag 28. september

Program: Thorbjørn J. Sander fortalte og viste bilder 
fra den døvblitte maleren Mathias Stoltenberg.

Bingokvelden 26. oktober

Som vanlig en fin og spennende kveld med mange 
flotte gevinster. 

Juleavslutningen 30. november.

Trivelig kveld som Marta Sander ledet med spennende 
konkurranse.

God mat satte en ekstra spiss på kvelden og årets 
siste møte.

Takk til hver enkelt i gruppa som har gjort sitt til at 
året ble så bra for oss alle.

Museumsutvalget

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
(NDHS) vedtok på sitt årsmøte 2008 å endre navn til 

Bergen Døvesenters Museumsutvalg. 
(opprinnelig Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap, stiftet 07.05.1992, endret til Bergen Døve-
senters Museumsutvalg  12.02.2008)

Styret besto av: 

Leder: Erling Buanes
Kasserer: Åge Lauritzen
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander
Vara: Annlaug Koppen

Bilagsrevisor er Harald Gåsland.

Året har vært nokså stille, uten store endringer på 
museet.

Men det har vært mange på besøk der, så interessen 
er stor. Museet er en attraksjon for folk som besøker 
døvesenteret, både døve og hørende fra inn- og 
utland.

Plassen på museet er litt trang, så det er vanskelig 
å ta imot ting. Vi har fått tilbud om flere ting som er 
for store, så vi ikke kan ta imot dem. Eksempler er 
skomakermaskiner som nå står på andre steder, 
utenfor museumslokalet.

Museet har fått tilskudd på kr 3.000 fra Bergen 
Døvesenter for 2009, og det er planer som utvalget 
håper å gjennomføre i 2010

Beast (BErgens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige 
forum)

for perioden 23.09.2008 til 22.09.2009 

BEAST er et konsept som er satt igang av døve og 
tolkestudenter i Bergen. Målet er å sosialisere døve,t
unghørte,tolkestudenter og andre tegnspråkbrukere(/-
interesserte) i Bergen.

I 2005 tok tegnspråk- og tolke-studentene ved 
Høgskolen i Bergen initiativ til ”Tegnspråk-kafé” i 
Bergen sentrum annenhver uke og det fortsatte 
de med også i 2006 og 2007. I løpet av 2006 
ble konseptet BEAST opprettet. 14. juni 2007 
ble Beast godkjent som egen underavdeling av 
Bergen Døvesenter. Beast har egen hjemmeside 
www.beastf.no (se link fra www.bgds.no). 

Vi har utvidet fra 6 personer til 8 personer i 
styret.

Beast har tegnspråk-kafeer hver tirsdag 
på Onkel Lauritz i Vaskerelven, Ulike 
arrangementer på slutten av hver måned, 
felles middag på ulike restauranter i 
begynnelsen av hver måned og tegnspråk-
fest som regel annenhver måned. Formålet 
er sosialisere døve,tunghørte,tolkestudenter 
og andre tegnspråkbrukere(/-interesserte) 
i Bergen. Det er viktig å ha sosialt samvær, 
å bli kjent med hverandre, å møte kjente 
og nye, å få tilbud på ulike aktiviteter, og å 
dele erfaringer. Ikke minst at tegnspråk- og 
tolkestudentene skulle kunne bli vant med å 
avlese døves tegnspråk. 

 

Styret består av:

a. Leder: Jon Nordvik

b. Nestleder: Guro Houth Fjellseth

c. Sekretær: Gabrielle Kverneland

d. Kasserer: Øystein Sletten

e. 1.Styremedlem: Ingrid Kittelsen

f. 2.Styremedlem: Ingunn K.Martinsen

g. 1.Varamedlem: Kaia Valvatne

h.  2. Varamedlem: Grete Kristin Østhus

http://www.beastf.no
http://www.bgds.no/
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Andre klubber:
Følgende klubber ligger i ”dvale”, noen ble aldri formelt 
oppløst: Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves Bridge-
klubb (stiftet 1969), Døves Motorklubb (stiftet 1982) og 
Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 

Nubben Barnehage
Barnehagen hadde sin første åpningsdag tirsdag 
25. mars 2008. Barnehagen har nå 42 barn. Styret i 
Nubben Barnehage AS bestod i 2009 av: styreleder 
Kjetil Høgestøl, styrer Anja Daazenko (møte- og 
forslagsrett) / Mona-Iren N. Solheim (vikarierende 
styrer mens Anja har svangerskapspermisjon), 
styremedlem Tone Høylandskjær, styremedlem Rune 
Anda og varamedlem Sigrun Ekerhovd.

Døves Menighet 
er også det vi betegner som ”tilsluttet gruppe”. 
Menighetsrådets leder og daglig leder deltar på 
Samarbeidsforumets møter. Det samarbeides om 
døvestevne i august/september, julefest etter jul, 
interessepolitiske saker og vedlikehold av felles 
uteområder. 

Samarbeidsforum
Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig 
hatt to møter (15.04.09 og 11.11.09) i samarbeids-
forum der vi diskuterte saker av felles interesse. I 
tillegg var det informasjon fra senterstyret. Inntil to 
representanter fra ulike grupper var invitert til å delta i 
Samarbeidsforumet sammen med styreleder og daglig 
leder fra døvesenteret: Eiendomsstyret, Kulturstyret, 
Idrettsklubben, Kvinneklubben, Ungdomsklubben, 
Seniorutvalget, Døvblittgruppen, Historielaget, Beast, 
Hyttekomiteen samt representant(er) fra Døves menig-
het, Konows Senter og Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede og døvblinde. De fleste deltok på møtene.

CI-gruppe i Bergens-området

Det blir flere og flere voksne i døvemiljøet som CI-
opereres. Disse har av og til behov for å samles for 
å få spesiell informasjon og diskutere erfaringer. I 
Bergen døvesenter er det sammenkomster to ganger 
i året, med litt program. Gruppa er glad for å få bruke 
døvesenterets lokale. I hele landet er det bare Bergen 
som har et slikt tilbud.

Sigrun Ekerhovd styrer en hjemmeside for voksne 
CI-brukere, cipaa.net, som er av stor betydning for 
hele landet. Bergen markerer seg derfor sterkt på 
landsbasis.

Flere medlemmer av BDS er godkjent som 
likemenn for voksne CI-brukere, og BDS blir fast 
invitert til å representere på kurs på Lærings- og 
mestringssenteret på Haukeland sykehus for personer 

som skal opereres og senere for oppfølging. 

Oppfatningen er at BDS viser vei når det gjelder å ta 
hensyn til ulike grupper i døvemiljøet.

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi samarbeider med foreldrelaget i forbindelse med 
arrangementer der barn er med. Og foreldrelaget 
har bidratt med økonomisk støtte i forbindelse med 
juletrefest 10. januar 2009 (og 9. januar 2010). 
Foreldrelaget hadde ekstraordinært årsmøte i 
døvesenterets lokaler tirsdag 13. oktober 2009. Rune 
Eng var leder i foreldrelaget i 2009. 

Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Lands-
forbund og Bergen Hørselslag
Vi er av og til i kontakt med både HLF Hordaland 
og Bergen Hørselslag. I 2007-2009 var vi i kontakt i 
forbindelse med teksteprosjektet ved Den nationale 
Scene. Man vil prøve å tekste enkelte teaterforestil-
linger for den del av publikum som ikke hører så godt 
eller er helt døve. 

Hjelpemiddelsentralen i Hordaland
I 2009 tok Hjelpemiddelsentralen i Hordaland 
kontakt med oss. De var bekymret for manglende 
informasjon til hørselshemmede brukere. Det var HLF 
Hordaland som tok opp saken. Den første tiden var 
det administrasjonen i Bergen Døvesenter som sto 
for innsamling av informasjon fra representantene. 
Forslag til hvordan informasjonsbrosje skulle se ut, 
tok form i november/desemebr 2008 og deltakerne ble 
fornøyd med resultatet. Sommeren 2009 ble brosjyren 
ferdig, på nynorsk. Utpå høsten kom det i bokmål 
– og det ble sendt ut til alle medlemmer av Bergen 
Døvesenter.

17 Representasjon
LMS = lærings- og mestringssenteret i Bergen:

Brukerrepresentant for døvblitte: Harald Gåsland 
(sluttet – ingen erstatter funnet)

Brukerrepresentant for tinnitus: Arvid Hauge (sluttet 
– ingen erstatter funnet)

Brukerrepresentant for CI-gruppen: Klement Våge, 
Kjetil Høgestøl og Sigrun Ekerhovd

Døvestevne på Askvoll 18.-20. september 2009: 
Klement Våge (BDS) og Kristin Fuglås Våge 
(kulturstyret)
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NDFs Ny Giv-3 og NDFs landsråd: Klement Våge, 
Kjetil Høgestøl og Martin Skinnes

Generalforsamling i Nubben Barnehage AS  2009: 
Klement Våge

Samarbeidsforum 15. april 2009: Klement Våge og 
Kjetil Høgestøl

Samarbeidsforum 11. november 2009: Klement Våge 
og Kjetil Høgestøl

Einar Eriksens legat-styre: Klement Våge

Teksteprosjekt ved Den nationale scene i Bergen: 
Sunniva Lyngtun, Kate T. Rundhaug, Astrid Tokle og 
Erling Jacobsen

Prosjekt for Nordahl Grieg videregående skole (knu-
tepunktskole), Universell utforming med hovedvekt på 
døve og sterkt tunghørtes behov: Klement Våge

18 ”Budstikken”
Utkom første gang i 1961.

Foreningens informasjonsblad ”Budstikken” kom ut 
med 9 nummer i 2009. Daglig leder har vært bladets 
redaktør. Budstikken sendes ut til medlemmer samt til 
døveforeninger i landet + andre forbindelser. I tillegg 
kan Budstikken lastes ned (PDF-fil) over internett. 46 
av medlemmene får Budstikken over e-post istedenfor 
papirversjon. Vi håper at flere gjør det samme, slik at 
vi både kan spare arbeidstid og utgifter til papir, kopi-
ering og frankering. 

19 SMS-gruppe
Fra januar 2006 kunne døvesenteret tilby sine med-
lemmer gratis nyhetsmeldinger / kunngjøringer på 
sms. Dette er frivillig (man må selv gi beskjed til dag-
lig leder – post@bgds.no) om man ønsker å 
”være med”), og alle som ønsker det kan få 
slike meldinger gratis. Vi kan også dele opp i 
interessegrupper, for eksempel egne meldin-
ger til seniorer, egne meldinger til ungdom-
mer, egne meldinger til idrettsinteresserte, til 
kirkegjengere osv. 

20 Hjemmeside
Daglig leder har stått for redigering av stoff til døve-
senterets hjemmeside: www.bgds.no. 
Hjemmesiden har vært godt besøkt, etter vår 
målestokk. Pr. 31.12.2009 viste besøkstal-
let over 460.000 siden telleren ble lagt inn 
04.04.2003. Daglig leder Rune Anda har hatt 
ansvaret for oppdatering av hjemmesiden.

21 Diverse annet
Vi har de siste årene hatt god nytte av automatinn-
tekter som Norsk Lotteridrift hadde ansvaret for. I 
2007 kom det inn kr 47.395 til Bergen Døvesenter, for 
perioden januar til juni. Departementet hadde bestemt 
at dette tiltaket skulle avvikles, og det ble avsluttet 
20.06.2007. Men det ble gitt rom for kompensasjon for 
tapte inntekter, og for 2009 fikk Bergen Døvesenter kr 
112.046. 

Teaterprosjekt
Bergen Døvesenter og Hordaland fylkeslag av 
Hørselshemmedes Landsforbund har sammen med 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde 
i Bergen hatt tre møter i 2007 med Den Nationale 
Scene, som førte til en søknad om prosjektmidler til 
Helse & Rehabilitering. Innsatsen ble belønnet med kr 
259.000 til prosjektet.
Teateret fikk i tillegg støtte på kr 35.000 fra 
Sparebanken Vest til samme prosjekt. Teateret 
får hjelp av en tekste-ekspert fra TV2 til å prøve 
ut tekstingen. Man måtte prøve seg fram, og i den 
forbindelse ble det opprettet en referansegruppe 
på 10-12 personer bestående av personer med 
ulike grad av hørselshemning. Gruppen vedtok 
å kjøpe inn et tekstesystem som består av små, 
trådløse teksteenheter. Det ble gjennomført 2 
prøveforestillinger høsten 2009.Prosjektet er nå 
avsluttet, og vi håper mange vil ta systemet i bruk 
på de forestillingene DNS tekster.  Følgende deltok 
i referansegruppen fra Bergen Døvesenter: Sunniva 
Lyngtun, Erling Jacobsen, Astrid Tokle og Kate T. 
Rundhaug. 
Reserver: Rune Anda og Sigrun Ekerhovd.

Erling Jacobsen (tilberedte lutefisken) og Arne Nesse 
påtok seg som vanlig gjennomføring av julebord til Lu-
tefiskens Venner i døvesenteret 28. november, som 
for øvrig ble arrangert for 14. gang på rad.

Aktivitet for døvblinde. I samarbeid med FNDB Vest 
ble det startet aktivitetstilbud for døvblinde i Bergen 
kommune, og nærmeste kommuner fra september 
2008. Den første tiden ble brukt til å få aktivitøren til å 
bli kjent med døvblinde og deres interesser i forhold 
til de ulike aktivitetene. Aktivitøren opplevde at for-
ventninger og ønsker var store i henhold til de ulike 
aktivitetene som tilbys. I tillegg til sosiale sammen-
komster har det vært aktiviteter utendørs, blant annet 
til Naturhistorisk museum og til Akvariet i Bergen, noe 
som brukerne var glad for. Det var godt humør og 
engasjement blant brukerne og de gav uttrykk for at de 
trivdes. Aktivitøren opplevde at aktivitetstilbudet hadde 
stor verdi for brukerne som deltok. 
I januar 2009 ble det slutt på jevnlig aktivitetstilbud, da 
FNDB sentralt sa opp leieforholdet med døvesenteret 
og trakk gruppen sin ut av tilbudet. Det ble gjennom-
ført et par utflukter før sommeren 2009, og etter det 
ble tilbudet dessverre lagt ned.

mailto:post@bgds.no
http://www.bgds.no
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22 Legater / Økonomisk støtte
Bergen Døvesenters felleslegat
Legatet er et privat legat, og styret for legatet er til en-
hver tid det valgte styret i døvesenteret. Kapitalen per 
31. desember 2009 var kr.224.301.  Det ble ikke delt 
ut noe fra legatet i 2009. 

Riebers legat
I 2009 mottok vi – etter søknad - kr 25.000 fra Riebers 
legat til prosjektet Tegnspill.

Einar Eriksens legat
Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lunge-
syke og døve. Legatet bestyres av en advokat og vår 
representant i styret er Klement Våge. Det blir nor-
malt delt ut 1/3 til hver av gruppene hvert år. Legatets 
formål er å yte støtte til omskolering, utdannelse og 
undervisning. I 2006 ble det foreslått å oppløse legatet 
og at gjenværende midler ble delt ut i 3 likelydende 
deler til organisasjoner til de tre nevnte grupper, der 
Bergen Døvesenter representerer gruppen døve. 
Dette ble det ikke noe av ettersom Stiftelsestilsynet 
avslo søknad om oppløsning. Saldoen pr 31.12.2009 
var på kr 1.368.863,83 . Renter kr 47.402 

Konows legat (oppløst)
Vi har – etter å ha søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet 
– i 2009 fått godkjent oppløsning av Konsul August 
Konows legat for døve. Et langsiktig lån på kr 496.038 
er som konsekvens av dette ettergitt. Dette var penger 
som døvesenteret lånte av Konows legat, da vi kjøpte 
huset i Welhavensgate i 1974. 

Helse Vest
Har også i 2009 tilkjent Bergen Døvesenter kr 20.000 
for opplysningsvirksomhet, bl.a. nyhetskvarter, in-
formasjon, forebyggende tiltak osv. Helse Vest står 
også som ansvarlig for Lærings- og mestringssenteret 
(LMS) der personer som har mistet hørselen, har fått 
tinnitus, osv får hjelp og informasjon. Noen av våre 
medlemmer bistår der.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond
Etter søknad har Ungdomsklubben mottatt kr 35.000 
fra ovennevnte fond i 2009. Pengene går til aktiviteter 
for ungdommer. 

23 Gaver / oppmerksomhet 
Som vanlig gav døvesenteret gavekort à kr 300 til 
medlemmer som fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 
85, 90, 95). Vi minnet også våre bortkomne medlem-
mer med bårekrans/-bukett og siste hilsen fra døve-
senteret. 

24 Aksjer
Pr. 31.12.2009 har Bergen Døvesenter 4 aksjer hos 
Åstvedt AS a kr 500 og 1.000 aksjer i Nubben Barne-
hage AS a kr 100. 

25 Norges Døveforbund 
(www.deafnet.no)

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund 
(NDF). Vi har fått økonomisk støtte fra forbundet til 
kurs, foredrag og andre tiltak. Noen av våre medlem-
mer har deltatt i kurs og møter i regi av NDF. 
Vårt medlem Gunnar Hansen er styremedlem og 
Gunn Kristin Selstad er varamedlem i døveforbundets 
styre. Toralf Ringsø er bilagsrevisor. Helge Herland er 
redaktør for NDFs blad Døves Tidsskrift.
Med over 300 medlemmer kan Bergen Døvesenter 
delta med 4 representanter på Norges Døveforbunds 
landsmøte. Som vanlig har vi hatt godt samarbeid med 
Norges Døveforbund.

26 Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde i 
Bergen
1. september 2005 ble Rådgivningskontoret åpnet i 
Bergen med Mary-Ann Grønås som daglig leder. Kon-
toret ble utvidet med en konsulent (Norunn Kalvenes) 
fra 1. januar 2006. Begge er ansatt i 100% stilling. Det 
er mulig å komme på kontoret uten avtale på forhånd 
mandag til fredag kl 10-14. Det er også mulig å lage 
avtaler mellom kl 8 og 15. 
Vi har – som vanlig - hatt god kontakt med rådgiv-
ningskontoret gjennom hele året. En del av arbeidet 
som vi tidligere gjorde for hørselshemmede, har råd-
givningskontoret overtatt - som har både personale og 
kompetanse på mange områder og likeså har de gode 
forbindelser/nettverk i hjelpeapparatet. 
Rådgivningskontoret deltar i samarbeidsforum.

På Rådgivningskontor for hørselshemmede kan du 
spørre om: * Dine alminnelige rettigheter som bosatt 
i Bergen kommune (helse- og sosiale tjenester, 
andre kommunale tjenester…) * Dine rettigheter 
som hørselshemmet/syns- og hørselshemmet 
(tekniske hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og 
ledsagertjeneste, arbeid, opplæring, attføring…) * 
Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet * Hjelp til å 
skrive brev og søknader.

Rådgivningskontor for hørselshemmede samarbeider 
med det alminnelige hjelpeapparatet for å gi deg et 
godt tilbud.
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27 FFO Hordaland
Bergen Døvesenter har i mange år vært tilsluttet FFO 
Hordaland og FFO Bergen. FFO Hordaland har 52 
tilsluttede medlemsorganisasjoner. Som vanlig har det 
strømmet til av informasjon fra FFO Hordaland. Mye 
av det dreide seg om tekniske hjelpemidler, hjelpemid-
delsentralen, rettigheter, service, tilgjengelighet, kurs, 
informasjon og mye mer. 

28 Bergen Kommune
Vi synes at vi har god kontakt med byens politikere. 
Vi føler at vi ”kjenner” både den politiske ledelsen og 
noen i administrasjonen, og vi opplever at de forstår 
den spesielle rollen som Bergen Døvesenter har i 
kommunen. 
Det totale tilskuddet fra Bergen kommune har øket fra 
kr 549.000 i 1999 til kr 727.000 i 2009, det siste fordelt 
på avdeling for helse og omsorg (kr 467.000) og avde-
ling for kultur (kr 260.000). 

29 Økonomi, visjon og konklusjon

Vår visjon er å bidra til å gi døve et meningsfullt liv i et 
samfunn der det meste skjer på hørendes premisser. 
En viktig del av vår visjon er et levende kulturhus – et 
sted der folk kan møtes og kommunisere på tegn-
språk, et kulturhus for alle døve og alle andre som 
føler seg vel sammen med oss. Et miljø der vi forstår 
og blir forstått, på samme måte som alle innbyggere i 
kulturbyen Bergen har møteplasser der de kan reali-
sere seg selv. 

Regnskapet for driften av døvesenteret i 2009 
viser et resultat på kr 10.541. Senterstyret sier 
seg fornøyd med dette, men ser likevel utfordrin-
ger i å forsvare dagens kostnadsnivå i fremtiden. 
Vi fikk helt på tampen av året automatinntekter 
på ca 112.000 og støtte fra Norges Automater på 
ca 85.500 (bundet til bestemte formål). Videre 
har Grasrotandelen gitt oss ca kr 27.500. Det sier 
seg selv at uten disse, mer eller mindre tilfeldige 
inntektskildene, blir det vanskelig å forsvare 
dagens kostnadsnivå. Samtidig er det gledelig å 
registrere at huset genererte økte inntekter ved 
utleie til selskaper og runde dager, ca 85.000 mer 
enn budsjettert. Dette blir viktig også fremover, 
da huset vil kreve sitt til stell. I forhold til budsjett 
økte våre inntekter med ca kr 252.000. 
Styret har gjennom året hatt stort fokus på kost-
nadssiden. Driftskostnadene har økt med ca kr 
204.000. I hovedsak skyldes de økte kostnadene 
at senteret har fått ekstra inntekter som er brukt 
til vedlikehold av huset, og økning i kostnader til 
renhold, renovasjon, avskrivninger og forsikrings-

premier. Videre har vi investert i varmepumpe til 
den lille salen og sårt tiltrengt servise til kjøkke-
net. Døvesenteret måtte også betale ca kr 45.000 
i bot for manglende innlevering av regnskaper for 
Konsul August Konows Legat (som nå er opp-
løst). Senterstyret stiller seg undrende til boten, 
da vi ikke har vært kjent med at vi hadde ansvar 
for dette legatet, som har vært underlagt Bergen 
Overformynderi i flere år. Sistnevnte har heller 
ikke informert oss om tidligere bøter i mangel av 
innlevering av regnskaper, som er blitt liggende 
til legatet ble oppløst. Vi klaget på boten, men 
dessverre til ingen nytte. 

Rorbua viser et underskudd på kr 18.317. Utlei-
evirksomheten har vært bra med en økning på 
ca 22.000 i forhold til budsjett. Videre har Rorbua 
nytt godt av støtte på ca 40.000. Dette har likevel 
ikke vert nok til å kompensere for økte kostnader. 
Rorbua har slitt litt med reparasjoner på båten og 
andre uventede utgifter. Videre har vi i år valgt å 
ta med avskrivninger på Rorbua og båten i regn-
skapet. Avskrivninger av balanseførte anleggs-
midler (her Rorbua og båt) over levetiden, gir et 
mer riktig bilde av reelle kostnader. Både hytte og 
båt eldes og slites med tidens tann. 

Kapitalfondet viser et resultat på kr. 128.587. 
Aksjefondene har hentet inn igjen en god del av 
tapene fra 2008 ifm finanskrisen, samt blitt styrket 
med ekstra kr. 100.000. Resten av resultatet 
kommer av renter på innskudd og utlån. 

Balansen (kommenteres samlet) viser en samlet 
bokført totalkapital på kr 8,84 mill (8,78 mill. i 2008). 
Av dette utgjør vår bokførte egenkapital kr 6,95 mill 
(6,34 mill i 2008). Langsiktig gjeld utgjør kr 1,76 mill 
(2,3 mill. i 2008). og kortsiktig gjeld bare 0,12 mill. 
(0,13 mill i 2008). Bokført langsiktig kapital pr 31.12.09 
(egenkapital pluss langsiktig gjeld) utgjør 98 % (90 % 
i 2008) av anleggsmidlene (tommelfingerregel > 50 
%). Bokført samlet egenkapital utgjør 78 % (72 % i 
2008) av totalkapitalen. Med andre ord en styrket og 
meget solid balanse basert på bokførte verdier (reelt 
skulle vi komme mye bedre ut pga den reelle verdien 
av eiendommen i Kalfarveien 79). Denne forbedringen 
i soliditeten skyldes at kapitalfondet i 2009 har hentet 
inn igjen en god del av det tapte under finanskrisen i 
2008, samt ettergivelse av gjelden til Konsul August 
Konows legat, og ikke minst kontroll på økonomien. 
Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at Dø-
vesenteret er realkausjonist for Nubben Barnehage 
AS, som investerte vel 5 millioner i kjellerlokalet pluss 
uteområdet. 

Senterstyret sier seg fornøyd med utviklingen, men vi 
må fremdeles ha sterkt fokus på kostnadssiden også i 
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fremtiden. Selv om foreningen fremstår som rik på papiret, er det lett å glemme at mye pengene er bundet opp i 
eiendom og satt til side (Kapitalfondet) for framtiden. Vi må derfor fortsatt ha fokus på å holde budsjettene våre, 
men vi ønsker fortsatt å prioritere et rikt aktivitets- og kulturtilbud for medlemmer og også kunne unne oss noe 
ekstra i blant. Senterstyret håper fortsatt på godt besøk på Rorbua og er fornøyd med innsatsen til hytteutvalget. 
Vi er også glad for at Kapitalfondet har kommet seg etter den forferdelige krisen i 2008. Vårt håp er at fondet i 
fremtiden kan bidra med litt ekstra til eiendommer og drift, og at dette sammen med god kontroll på økonomien 
ellers gjør oss i stand til å jobbe videre med vår visjon om å bidra til å gi døve et meningsfullt liv i et samfunn der 
det meste fremdeles skjer på hørendes premisser.

Bergen, 28. februar 2010
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Valgkomiteens forslag til 
kandidater for 2010 

Styret i Bergen døvesenter:
Styreleder:      Kjetil Høgestøl 

(Rykker opp. Har 1 år igjen som styremedlem – ikke 
på valg)

Styremedlem:  Martin Skinnes 

(Har 1 år igjen –ikke på valg)

Styremedlem:  Tor S. Fiksen

Styremedlem:  Sigrun Ekerhovd

Styremedlem:  Svein Tore Olsen

Varamedlem:  Monica Lone Madsen

Varamedlem:  åpen

Klement Våge og Egil Johansen ønsker ikke 
gjenvalg. 

Sunniva Lyngtun kan ikke velges inn i styret så 
lenge hun er daglig leder. 

Revisorer:
Revisor: Kjell Zahl

Bilagsrevisor: Hans Erik Tofte

Vara til bilagsrevisor: Toralf Ringsø

Lovkomiteen:
Arvid Hauge

Erling Jacobsen

Helge Herland

Hyttekomiteen: 
En plass reservert for eiendomsstyret

En plass reservert for idrettsklubben

Styremedlem: Rita Lone Borlaug

Styremedlem: Sigrun Ekerhovd

Styremedlem: åpen

Edvard Rundhaug og Tore Birkeland 
ønsker ikke gjenvalg

Kapitalfondet:

En plass reservert daglig leder i BDGS

Styremedlem: Arvid Hauge (har 1 år igjen 
-ikke på valg)
Styremedlem: Kjetil Høgestøl

Styremedlem: Erling Jacobsen

Varamedlem: Åpen

Arne Nesse ønsker ikke gjenvalg

Forslag til hvem som skal delta på 
landsmøte for NDF:
Erling Jacobsen

Sunniva Lyngtun

Kjetil Høgestøl

Sigrun Ekerhovd

Martin Skinnes

Det skal velges 4 representanter + 1 vara. 

 Valgkomité:

Det skal velges 3 medlemmer og 2 vara.
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Se her!
Konows Senter er kjent med at flere 
aktører har påpekt behov for ulike tilbud til 
forskjellige grupper døve som også har andre 
funksjonshemninger eller spesielle behov for 
bistand. I tillegg kommer at flere har etterlyst 
behovet for tilbud innen psykiske helsetjenester. 

Det har vært vanskelig å synliggjøre behovene, 
fordi mange ikke melder fra til kommunen.

Konows Senter har sett behovet for å kartlegge 
disse behovene, og har fått økonomisk støtte fra 
Signo til å gjennomføre et kartleggingsprosjekt. 
Dette prosjektet er nå startet, og skal avsluttes 
innen 1. mai 2010. 

Prosjektet omfatter: 

• Botilbud for utvklingshemmede døve. 

• Botilbud for multifunksjonshemmede 

døve

• Behovene for psykiske helsetjenester i 

Bergen, og hvilke tilbud som finnes nå. 

Konows Senter har ansatt Erling Jacobsen i 50 % 
stilling som prosjektleder fram til 1. mai 2010.

Vi gjør oppmerksom på at all privat informasjon 
som kommer fram er taushetsbelagt. Man trenger 
derfor ikke være redd for at privat informasjon 
kommer ut. 

Hvis du har behov for slike tjenester, eller kjenner 
til noen som trenger slike tjenester, kan du ta 
kontakt med ham for å få mer informasjon og 
eventuelt melde din interesse.

Du kan sende en mail til erljac@online.no, eller 
en sms til 97043713. Så vil han ta kontakt med 
deg for en samtale. 

  

Lyriske tanker omkring årsmøtet :

Årsmøte nærmer seg,

både for deg og meg,

bruk der din stemmerett,

så kan du ikkje klage rett og slett

fordi det evt va nokke som gikk over hodet på 
deg.

Nå folkens – på tide å komme te årsmøte,

 saker store – og noen heller søte,

 store rom for diskusjoner,

 for ikkje å glemme visjoner,

 det serveres selvfølgelig kaffe med fløte

Les sakslisten – vær forberedt,

 kreves ikkje mer rett og slett,

 og oppmøte den attende

 vær kritisk – og minst mulig jattende,

 håper flest mulig stiller beredt

Sånn helt på tampen,

 ønsker eg at dokkar 18 mars overser kampen,

 og kommer på årsmøte alle sammen,

 då kan vi nemlig jammen,

 få luftet meninger og dermed få ut dampen

    Remi 98

Personalia
60 ÅR
Jorunn R. Sletten, Kleppestø, fyller 60 år 12. mars

90 ÅR
Aslaug Walters, Rådal, fyller 90 år 1. mars

NYE MEDLEMMER 2010

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden  10. februar:

7. Siv Lyngtun

mailto:erljac@online.no
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Aktuelle kulturtilbud 

Dato: Mandag 15. mars

Tid: 17:00

Sted: Aulaen Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen

 

UKErevyen har lang tradisjon, og det er i år 30 år siden UKErevyen, slik vi kjenner den i 
dag, så lyset. Opp gjennom årene har UKErevyen holdt et høyt nivå, og har mottatt flere 
priser. I 2008 deltok UKErevyen på NM i revy, og her vant man publikumsprisen. UKErevyen 
2008 ble sett av nesten 8000 mennesker, og var den mest sette UKErevyen dette tiåret. 
Årets revy heter Amatør!, og retter fokuset mot samfunnets amatører, enten det er 
skismørere, husmødre eller kokker. 

Dette er et tilbud som alle i Bergen burde få, også de med nedsatt hørsel. Derfor har vi 
vært i kontakt med Bergen Døvesenter og Tolketjenesten i Hordaland. På en av våre 
forestillinger, kommer det to døvetolker fra Tolketjenesten. Disse vil utplasseres på hver side 
av scene slik at alle som ønsker kan se disse. Forhåpentligvis vil dette tilbudet være noe 
som kan gjøre at også de med nedsatt hørsel kan få oppleve den fantastiske UKErevyen.

 Billettene selges på billettservice.no og i UKEbussen på Torgallmenningen. Vi ønsker å 
reservere seter i salen i nærheten av tolkene til de som ønsker å benytte seg av tilbudet, 
så det hadde vært fint hvis disse kunne sende en mail til revysek@uken.no så vet vi hvor 
mange seter vi skal reservere. 

Mvh 

Eirik Sønstebø

Revysjef UKErevyen 2010

 DNS har besluttet å tekste 
Mascarade følgende 
datoer:

26. april, kl. 20.00

27. april, kl. 20.00

28. april, kl. 20.00.

Billettbestilling dns@dns.no 
eller 55 60 70 80. Husk å gi 
beskjed om at dere ønsker 
en tekstenhet.

Gullfest
Fredag 12 .mars kl. 19 i Bergen Døvesenter.

Meny :   Pizza,gryterett med tilbehør, kaffe og kaker

Salg av mineralvann

Entre kr. 100.-

Vi skal finne frem noe å feire guttene med senere på kvelden. 
Alle spillere som var med i DM med sine damer pluss et 

større publikum er hjertelig velkommen.

BDIK v/fotballgruppa+styret

http://billettservice.no
mailto:revysek@uken.no
mailto:dns@dns.no
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SKRIVETOLKET FORESTILLING MED MARIT 
VOLDSÆTER.
”DRIT I Å DANSE!”skrivetolkes på Ole Bull Scene i 
Bergen, Lørdag 20.mars, kl. 21:30.
Forestillingen ble mottatt med suksess og god 
medieomtale.
Det er reservert 40 plasser på balkongen, rad 4-5 med 
bestillingsfrist den 12.mars. Det gis rabatterte billetter.
Ved billettbestilling kan du ringe eller sende mail.
Tlf.: 55 21 61 50, mandag – fredag, kl 10-14.
Refnr. «Skrivetolking av Marit Voldsæter, 20/03.» oppgis 
ved bestilling.
E-mail: birte@revyogteater.no
Skriv «Skrivetolking, Marit Voldsæter, 20/03» på 
emnefeltet.
På mailen oppgir du:
-Navn,antall billetter.mobilnr, adresse

De som bor i Bergen blir bedt om å hente sine billetter på 
Billettkontoret i Grieghallen.For de som bor utenbys eller 
ønsker å få billetten tilsendt, kommer fakturagebyrpå 70 kr 
pr. faktura i tillegg.
NB! Ved bestilling er det veldig viktig at du referer til 
skrivetolking.
Pris:

Pr. pers.: 405 kr.

Ved fremvisning av BT-kort: 345 kr.

Misjonsforeningen 

har møte hos 
Sonja Eikenes 
5. mars kl 18.

Velkommen!

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

Henvendelse: Kontoret



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 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

Mars 2010 
01. ma - 05. fr: Vinterferie 

01. ma: Døvblittgruppa har sosialt samvær (og årsmøte) 

i storsalen kl 18.30.

03. on: Fastegudstjeneste  kl 18. Ved Trygve Sæthre 

Stabrun 

04. to: Seniortreff kl 11 - 14. 

04. to:  Åpen kveld kl 18 - 21. 

06. lø: Ledig lørdag kveld

08. ma: Kirkens SOS bruker storsalen fra kl 11-14.

08. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 - 21 (6)

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

10. on: Kvinneklubben og kulturstyret markerer 

kvinnedagen og har hyggekveld kl 18.30.. 

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

12. fr: GULL- fest:  idrettsfest for alle kl 19.  

14. sø: Gudstjeneste  kl 11 ved Trygve Sæthre Stabrun 

15. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 - 21 (7)

15. ma: Parkeringsplassen opptatt 17.00-21.00 

(arrangement) 

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

17. on: Fastegudstjeneste i døvekirken kl. 18. Ved Lars 

Hana.   

17. on: ”Bli Ny” - dag ved kulturstyret.  

18. to: Seniortreff kl 11 - 14. 
18. to: Bergen Døvesenter har årsmøte kl 18.00 
(merk at det er en torsdag) 
20. lø: Lørdagskafe kl. 11-15.

20. lø: Ledig lørdag kveld

22. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 - 21 (8)

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

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

foredrag v/ Th. J. Sander: ”Historien om Kalfaret”. kl 19 

27. lø: Ledig lørdag kveld

28. sø: Palmesøndag: Gudstjeneste kl. 11 ved Lars 

Hana. 

       

April 2010 
01. to: Skjærtorsdag. Gudstjeneste kl. 18 ved Trygve 

Sæthre Stabrun. 

02. fr: Langfredag. Korsvandring kl. 17 fra Korskirken til 

døvekirken. Langfredag.

04. sø: 1. påskedag
05. ma: 2. påskedag. Gudstjeneste kl. 18 ved Trygve 

Sæthre Stabrun. 

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

07. on: ”Bli Ny” - dag ved kulturstyret. 

08. to: Seniortreff kl 11 - 14.
08. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18 - 21. 

10. lø: Ledig lørdag kveld

12. ma: Parkeringsplassen opptatt 16.00-20.00 

(arrangementn)

12. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 - 21 (9)

12. ma: Døvblittgruppa har sosialt samvær i storsalen 

kl 18.30.

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

15. to: Foredrag v/ Øyvind Madsen:”Anerkjennelsens 

betydning for møtet mellom døve og hørende ute i 

flertallssamfunn” kl 19.

17. lø: Storsalen utleid (M) (+ 16.04 og 18.04)

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



BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

    Nr. 3     Fredag 23. april 2010 50. årgang

Våren er kommet - og det blir dugnad i døvesenteret 29. april fra kl. 16 

Øyvind Madsen holdt 
foredrag i døvesenteret 
15. april Seniortreff 22. april
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Glimt fra årsmøtet i Bergen Døvesenter 2010.

Årsmøtet i Bergen Døvesenter ble holdt 18. mars med 39
medlemmer tilstede.
Siden vi i år valgte å gå tilbake til den gamle ordningen med å holde 
årsmøtet på en torsdag, ble det servert middag før møtet startet. 
Aud laget og serverte oss nydelig bacalao samt  karamellpudding til 
dessert. Medlemmene virket godt fornøyde med denne løsningen. 
Kanskje den gjentas til neste år?
Erling Jacobsen ledet møtet på en god og ryddig måte,  og med-
lemmene var aktive og kom med gode innspill som senterstyret 
kan ta tak i og jobbe videre med.
Nyvalgt leder, Kjetil Høgestøl, avsluttet møtet med å takke og dele 
ut roser til de som var ferdige med sine verv.

Protokoll fra årsmøtet kan leses i dette nr av Budstikken. 

S.L.
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Protokoll fra årsmøte 18. Mars. 2010

Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79. Tid: 18.00- 
20.00.
Tilstede: 39 med stemmerett. 

01 Åpning
Klement Våge åpnet møtet,han ønsket 
velkommen, og årsmøtet minnet medlemmer 
som var gått bort siste år.
Deretter ble dagsorden presentert. 

02.Valg av møteleder og varamøteleder
Erling Jacobsen ble valgt til møteleder, 
varamøteleder ble Toralf Ringsø.

03.Valg av to referenter
Kjetil Høgestøl og Sunniva Lyngtun ble valgt 
som referenter.

 Rita Lone Borlaug, Hans Erik Tofte og Arvid 
Hauge  ble valgt til tellekorps

04. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent. Det ble opplyst om 
at det var falt ut 2 pkt under sak 11 – valg på 
hyttekomite og kapitalfond. Sakslisten ble 
deretter godkjent med nevnte tillegg. 
 
05. Årsmelding for år 2009
Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt 
for punkt. Den ble deretter godkjent med 
følgende bemerkninger:

Punkt 8: 
Erling Jacobsen: eiendomsstyret har gjort et 
godt arbeid.

Punkt 12. 
Arne Nesse: lute�iskens venner ble arrangert : 
28.november,  ikke desember.

Thorbjørn Johan Sander:  Mente det var for få 
som �ikk plass på lute�iskens venner og ba om 
at antallet utvides neste år. 
Arne Nesse svarte at det neste år arrangeres 
ute slik at alle kan delta.

Punkt  16. 
Gunnar Hansen:  Er imponert over arbeidet 
til BEAST og synes gruppen er et �lott 
initiativ, men lurer på om de har egen 
kontingentordning. 
Klement Våge: Vi er ikke kjent med at BEAST 
har egen kontingentordning.  

Punkt 17. 
Arvid Hauge:  LMS senteret – tidligere �ikk de 
som deltok ikke dekket tapt lønn – dette er nå 
endret. 

Punkt 22.
Gunnar Hansen ønsker å vite om det har vært 
sendt søknader på legater og om vi har fått 
avslag eller om det ikke er sendt. 

Punkt 29.
Gunnar Hansen : ønsker diskusjon på hvordan 
vi skal ha det. Han mente senterstyret 
er opptatt av økonomi. Han mener at 
kulturaktiviteten de siste årene har vært liten. 
Arne Nesse: Det mangler ting på kjøkkenet, 
stolene blir slitt av å hele tiden måtte frem og 
tilbake pga barnehagen, kan de settes langs 
veggene?
Thorbjørn J. Sander: er enig med Gunnar 
Hansen, det var mye mer aktivitet tidligere.  
Teater Manu skulle reise rundt og oppmuntre 
til dramaaktivitet, men tilbudet er kun i Oslo. Vi 
må sette i gang en skikkelig diskusjon på hva vi 
kan gjøre for å få i gang kulturaktivitetene.
Ingunn Storlykken Herland: Vi hadde seminar 
om visjoner- men hva er resultatet? Hun mener 
møblene er slitt. Spesielt i hallen, en skam å 
leie ut!
Klement Våge: Støttet Ingunn, men påpekte 
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at vi har rutiner. De som leier får omvisning i 
lokalet først, og velger så om de vil leie. Rune 
Anda hadde en gjennomgang av aktiviteter 
før jul, og det er ikke mindre aktiviteter enn 
tidligere. Men vi ser en utvikling av færre 
besøkende på torsdagskveldene. Vi kan ta 
dette opp på et medlemsmøte.Han bemerket 
også at det ikke var senterstyretstyret som 
tok avgjørelsen mht å starte barnehage, alle 
medlemmene deltok. 
Gunnar Forland : Vi må ha �lere 
informasjonsmøter/underholdning for å få folk 
til døvesenteret om torsdagene – tidligere var 
ikke dette nødvendig, da kom folk uansett.

Kjetil Høgestøl: Er enig i at vi trenger en 
skikkelig diskusjon snart- et medlemsmøte- 
men da er det viktig at medlemmene kommer. 
Kjetil Høgestøl kommenterte også at tallene 
vedrørende Kapitalfondet og Døvesenteret, 
under pkt. 29, var feil og at disse vil bli rettet 
opp.

06. Revidert årsregnskap for 2009
Arvid Hauge: Spurte hva som lå i ”Fremmed 
tjeneste” Kjetil Høgestøl svarte: regnskap og 
revisor
Gunnar Hansen: Kommenterte at underskuddet 
på Rorbua skyldes avskriving. Uten avskriving 
hadde rorbua hatt et pent overskudd, noe som 
viser at hyttekomiteen jobber godt. 
Regnskapet ble deretter godkjent

07. Innkomne lovforslag
Døvesenteret har ikke mottatt lovforslag.
Erling Jacobsen påpekte at lovkomiteen har 
glemt å følge opp vedtak fra forrige årsmøtet 
om å ta ut punktet vedr. kontingent fra loven.

08. Andre innkomne forslag
Døvesenteret har ikke mottatt andre forslag.

09. Fastsettelse av kontingent 2011

Dette punktet skal strykes da det i �lere år har 
vært NDF som fastsetter kontingenten.

10. Budsjettforslag 2010, veiledende for styret
Klement Våge gjorde oppmerksom på at 
budsjettet kun var til orientering.

11. Valg, ledet av valgkomiteen:

a) Styreleder - for ett år :Kjetil Høgestøl
b) To styremedlemmer - for to år : Sigrun 
Ekerhovd og Svein Tore Olsen
c) Et styremedlem for ett år : Tor Fiksen
d) Første og annet varamedlem - for ett år: 
Monica Lone Madsen,
 styret �ikk fullmakt til å velge annet 
varamedlem.

Martin Skinnes har et år igjen av sin periode 
som styremedlem.
 
e) Autorisert revisor: Kjell Zahl
    Bilagsrevisor : Hans Erik Tofte
    Varabilagsrevisor: Toralf Ringsø

f) Lovkomité på tre medlemmer  
  Arvid Hauge, Erling Jacobsen og Helge 
Herland.

g) Kapitalfondets styre
Daglig leder i Bergen Døvesenter     
Arvid Hauge (ikke på valg har 1 år igjen)
Kjetil Høgestøl
Erling Jacobsen
Klement Våge, vara

h) Hyttekomiteens styre
Rita Lone Borlaug og Sigrun Ekerhovd ble 
valgt.
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Valgkomiteen hadde ikke funnet kandidat til 
den siste plassen.
Gunnar Hansen påpekte at han skulle ønske 
instruksen var tydeligere – at lederen velges på 
årsmøtet. 
Toralf Ringsø foreslo ekstra ord. årsmøte for 
å presisere reglene for valg til hyttekomiteen, 
samt �inne siste kandidat.

Forslagt ble enstemmig vedtatt. 

Valg av representanter til landsmøtet i Tromsø 
4-6 juni.
Erling Jacobsen
Kjetil Høgestøl
Sigrun Ekerhovd
Sunniva Lyngtun
Vara:  Martin Skinnes

Neste valg ble ledet av Kjetil Høgestøl:

i) Valgkomité på tre medlemmer + to 
varamedlemmer

Toralf Ringsø,  Norunn Kalvenes og Ingunn 
Storlykken Herland

Vara: , Thorbjørn J. Sander og Lene Larsen

Kjetil Høgestøl takket så avgåtte medlemmer i 
styret og utvalg, samt møteleder for innsatsen 
før han hevet møtet.

Ref: Kjetil Høgestøl og Sunniva Lyngtun 

Åpen dag på Rorbua søndag 23. mai

Hyttekomiteen inviterer til åpen dag på Ror-
bua søndag 23. mai. Det serveres gratis 
pølser, kaker og kaffe/te.
Dersom du ønsker å overnatte fra lørdag 22. 
mai - mandag 24. mai er dette mulig.

NB! få sengeplasser.

Kontakt edvard.rundhaug@gmail.com for 
påmelding. Pris kr 100 pr døgn.
Det er også åpent for båtturister.

Følg med på hjemmesiden www.bgds.no for 
mer informasjon. 

Ønsker du å leie Rorbua?

Sommersesongen er nå stort sett utleid, 
men det er fremdeles noe ledig.

Se www.bgds-rorbua.no for oppdatert 
oversikt. 

Kanskje kan det være lurt å planlegge en 
høsttur allerede nå. Rorbua er flott - også 
om høsten!
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Gull-Festen fredag 12. mars.
Gunnar,meg og Johannes hadde forberedte og 
laget til en koselig Gull-fest for guttene som tok 
endelig hjem seieren i DM i Futsal i Oslo for ca 
1 mnd siden.
Tross nesten bare spillerne som møtte med et 
fåtall damer fikk vi det likevel til å bli hyggelig 
fest.
Noen mimret om tiden i gamledager og noen 
kom med overraskelser .
Marius Anda ble igjen kåret til Årets spiller for 
2009 og Øyvind Rød og Tito for innsats på 
treningene og kamper i serien (bedrift). Vår 
nyervervelse Marius Hansen kom helt fra Oslo 
og feiret med oss og det settes stor pris på.
Av veteraner som har spilt med DIK siden 
oppstart med fotball- laget rundt begynnelsen 
på 70- tallet var det Åge Lauritzen,Gunnar og 
meg som var tilstede.
Det ble diskutert om vi skal satse på deltakelse 
internasjonalt i Futsal og fleste var enig og blir i 
Eidhoven den 12 juni.
Hvis vi vinner igjen ved DM på hjemmebane 
neste år skal det bli noe større fest-
arrangement enn dette, så vi ber guttene stå på 
og tren mer og bli bedre.
Lykke til. 

Arne 

Årsmøte. Tirsdag 09.03.2010

Idrettsklubben hadde årsmøte torsdag 25. 
februar med 22 medlemmer tilstedet. Det var 
et rolig årsmøte og årsberetning og regnskaper 
ble godkjent bare med få bemerkninger. 
Valgkomiteens leder Cecilie Gudmundsen fikk 
alle valg enstemmig gjennomført. Det nye styret i 
Bergen Døves Idrettsklubb ser derfor slik ut:
Leder Gunnar Hansen, nestleder Tor Fiksen, 
sekretær Helge Herland, kasserer Asle Karlsen, 
styremedlem Øyvind Rød, varamedlemmmer 
Cecilie Gudmundsen og Tito Haque. Ansvarlige 
for bowling Dag Hafstad, fotball kvinner Øyvind 
Rød, fotball menn Arne Nesse, veteran Åge 
Lauritzen.

Fondskomite: Hans Erik Tofte, Martin Skinnes og 
Erling Jacobsen.
Lovkomite: Erling Jacobsen, Gunn Kristin Selstad 
og Svein Tore Olsen.
Styret har ansvar for jubileumsnok, barne- og 
ungdomsarbeid og bragdpokalen.
Valg revisor Kjetil Høgestøl, vararevisor Tore 
Birkeland.
Ny valgkomite Johannes Lutro og Iselin Hauge.

Helge
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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.

Dugnad 29. april fra kl 16.

Vi innkalller til stordugnad i år også. 
Svein Ole, vaktmester (bildet) og 
eiendomsstyret fordeler oppgaver. 
Vi håper mange har anledning til å 
stille denne ettermiddagen!
Som vanlig serverer vi gratis pizza 
til alle som hjelper til med å rydde 
området rundt døvesenteret :-)

Velkommen!

Bergen Døvesenter innkaller til 
ekstraordinært årsmøte og 
medlemsmøte 27. mai kl 18.30

Ekstraord. årsmøte:
Valg - Rorbua. Det skal velges:

  * leder
  * sekretær 
  * 1 medlem.

Medlemsmøte:
  * landsmøtesakene
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Teater Maunu besøker Ber-
gen 2. mai kl 19. 
Forestillingen "Nattgjester" 
vises i Fana Kulturhus.

Fana Kulturhus åpnet 
høsten 2009, og ligger på 
Nesttun - rett ved siden av 
Nesttun Senter. (se kart.)

Billetter kjøpes på stedet. 

Vi håper mange har 
anledning til en teater-
opplevelse denne kvelden!

Nattgjester - Fana Kulturhus 2. mai kl 19.
Lyriske tanker omkring Bergen 
Døvesenters 130 års jubileum 
som feires 29. mai.

Les her alle sammen, 
130 år sier eg jammen, 
fest på huset i slutten av mai,
blir vel feiret med brask og bram 
og jubileumspai,
og mann i huset- 
kle deg opp for madammen!

Mine damer og herrer,
for 130 år siden kom de til fest 
i romantiske omgivelser- nemlig 
me hest og kjerrer,
det kan vi nok ikke slå, 
men må vi egentlig det då?
då e det ihvertfall på tide å ute-
lukke sine egne sperrer

For 130 år siden startet de opp, 
siden den gang har vi gjort noen 
gigantiske hopp,
men uten datidens håp og visjo-
ner,
ville vi i dag kanskje være like
hjelpeløse som menn uten ko-
ner, 
så la oss samles - ære og re-
spektere 
- og gjøre jubileet helt topp!

130 år folkens e gått, 
ka har vi utav det fått, 
utav blandt annet s-yrkene har 
vi brutt, 
no mangler det ikkje pågangsmot 
og futt, 
og det e ikkje akkurat smått!

    Remi 98

Se invitasjon og 
påmeldingsinfo
på siste side i bladet.
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Personalia

50 ÅR
Åge Sørhaug, Bergen, fyller 50 år 26. april. 

70 ÅR
Kjell R. Johansen, Hauglandshella, fyller 70 år 16.april.

Madela Kalnes, Sæbøvågen, fyller 70 år 24.april. 
Hun er bortreist på dagen.

Liv Johansen, Frekhaug, fyller 70 år 26. april. 

KJÆRE SNILLE DERE
som husket og overrasket meg på min 90 års dag. Jeg ble 
veldig rørt!! Tusen hjertelig takk for gavekortet. Jeg vet hva 
jeg skal bruke det til - og gleder meg!

Vennlig hilsen fra Aslaug Walters.

TUSEN TAKK
for gavekort til 60 års dagen min.

Jorunn R. Sletten

TUSEN TAKK
 for oppmerksomheten til min 80 års dag.

Hilsen Bjørg Alisøy

TUSEN TAKK
for gavekortet som jeg fikk til min 60 års dag. 

Hilsen fra Frode Bjånesøy

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 1.mars:

8. Fred Sætveit

9. Otto Rossnes
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Jochen Muhs kommer til 
Bergen Døvesenter 29. mai 

kl 16.30.

Han skal holde forelesning 
om "Døve i Det tredje riket"

før jubileumsfesten.

Velkommen!



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 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

April 2010

24. lø: Storsalen utleid (M) (+ 23.04 og 25.04)

26. ma: Parkeringsplassen opptatt 17.00-21.00 (arrangement) 

27. ti: Parkeringsplassen opptatt 17.00-21.00 (arrangement) 

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

29. to: STOR-DUGNAD i ”døvelandet” fra kl 16.00. Gratis pizza til alle!

30. fr: Storsalen utleid

 Mai 2010

01. lø: Døves menighet har servering i menighetssalen kl 11 - 14. Åpen for alle. 

01. lø: Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11 ved Trygve Sæthre Stabrun og Lars Hana.

01. lø: Storsalen utleid

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

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

06. to: Seniortreff kl 11 - 14.

06. to:  Vi får besøk av Betty, den nye rektoren på Ål, kl 19. 

09. sø: Storsalen utleid (M) (+ 08.05)

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

12. on: Storsalen utleid dag + kveld 

13. to: Kristi himmelfartsdag (Døvesenteret er stengt)

14. fr: Elevfri og barnehager stengt

15. sø: Storsalen utleid (+ 14.05 og 16.05)

17. ti: Kl 8: Flaggheis, frokost, andakt. Ved Trygve Sæthre Stabrun

17. ma: (Nasjonaldag) Døvesenteret er åpent kl 10 - 15. 

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

20. to: Seniortreff kl 11 - 14.

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

21. fr - 23. sø: ÅPEN HELG på Rorbua

22. lø: Storsalen utleid (+21.05 og 23.05)

24. ma: 2. pinsedag. Gudstjeneste kl. 18 ved Lars Hana 

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

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

29. lø: Bergen Døvesenter feirer 130 års jubileum. Kulturstyret deltar.
29. lø: Kl. 16.30: Jochen Muhs (døv) fra Tyskland holder foredrag på 
”internasjonalt tegnspråk” om ”Døve i Det tredje riket”.

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

Henvendelse: Kontoret

Misjonsforeningen 
har møte i døvekir-
ken 28. mai kl 19.

Velkommen!
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Rallarvegen 7. - 8. august

Randi, Rita, Hilde, Gunnar, Bjørg, Monica og Egil
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Foto: Rune Eng



2 3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2010 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2010

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
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Det nye styret i BEAST
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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.
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BEAST arrangerte pepperkakebaking i døvesenteret 25. november
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Bilder fra turen til Stord 
- et flott arrangement til glede for mange!

Foto: Hans Erik Tofte.

Under festmiddagen lørdag kveld informerte leder i 
BDIK, Gunnar Hansen, om at idrettsklubben vår hadde 
105 års jubileum 29. oktober. 
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Julelotteri

Tradisjonen tro arrangerer idrettsklubben 
julelotteri. Vi håper du vil støtte arbeidet 
for idretten, vi trenger både loddselgere 
(ta kontakt med meg) og loddkjøpere. 
Premiene er fine: 

1. premie er en ukes opphold på Rorbua 
vår i Austevoll i høysesongen, altså midt på 
sommeren! 

2. og 3. premie er begge gratis turer til 
Danmark med Fjordline, man kan velge om 
man vil reise alene, eller ha med seg en, 
to eller tre venner. Det er altså billetter til 
firemanns lugar i perioden januar – mars 
2011.

4. premie er pinnekjøtt!

5. premie er fruktkurv fra Signo-Dokken, det 
som tidligere het ASVO-Bergen.

6. premie er en kurv med ost, kjeks og god 
drikke.

7. premie er forskjellige produkter fra Toro.

Loddene er like billige som i fjor og koster kr 
5.

Takk for din støtte.

Vennlig hilsen

Bergen Døves Idrettsklubb

Gunnar Hansen, leder

DM i futsal i Bergen

Døvemesterskapet i futsal blir arrangert i 
Haukelandshallen lørdag 26. og søndag 27. 
februar 2011. Begge dager fra kl. 9-16.

Beste hilsen
Gunnar Hansen, Leder BDIK.
 

Ønsker du å lære tegnspråk?

Bergen Døvesenter starter opp 
tegnspråkkurs for nybegynnere mandag 
31.januar 2011. Kurset vil gå over 10 
mandager fra kl 18 -21. (siste kursdag blir 
04.april)

Påmelding sendes: post@bgds.no

Pris: kr 2000.- pr. kurs. (medl.pris 
kr 1800 – gi beskjed ved påmelding 
dersom du er medlem)

 Daglig leder

Daglig leder, Rune Anda, har fått
permisjon for å jobbe på Ål Folkehøg-
skole et år til. 

Sunniva Lyngtun fortsetter som vikar 
ut 2011.
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DØVES RETT TIL TOLK VED MØTE MED HELSEVESENET

Døves menighet i Bergen har sammen med Rådgivningskontoret for hørselshemmede og døvblinde, 
Bergen kommune, sendt brev til Fylkeslegen i Hordaland og Helse Vest, Bergen. Diakoniutvalget 
i menigheten har tatt initiativet, og bakgrunnen er de problemer som døve ofte opplever i sitt møte 
med helsevesenet fordi det mangler tolk.

I brevet står det blant annet: Det vi ber om er at det at dagens ordninger, både rutiner og økonomi, 
gjennomgås slik at døves rettigheter og helse blir ivaretatt, og at det om nødvendig utarbeides ny 
ordninger for å sikre tolking for døve i en sykdomssituasjon. Vi mener dette er noe døve har rett på, 
uten en tolkeordning som fungerer får ikke døve det samme helsetilbud som andre. En ordning som 
ikke fungerer er også en helserisiko.

Fylkesmannen i Hordaland har fått brevet, og har sendt det videre til Helsedirektoratet. De skriver 
at de kan informere helsetjenestene i fylket om det ansvaret de har. Men, fortsetter de, dette gjelder 
nok ikke bare Hordaland fylke. Derfor spør de Helsedirektoratet om det er aktuelt å utarbeide 
informasjonsmateriell, eller om andre tiltak kan settes i verk for å sikre døve rett til informasjon og 
medvirkning og bidra til universell utforming av helsetjenestene.

Pasient- og brukerombudet i Hordaland har også fått kopi av brevet, og har sendt menigheten 
et positivt svar. Der skriver de først at de er oppmerksomme på problemstillingen, og har også 
tidligere tatt dette opp med Haukeland sykehus. De viser til at pasienter har rett til informasjon 
som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger (pasientrettighetsloven §3-5). Så skriver 
de: skulle en pasient møte vansker knyttet til nevnte problematikk i sitt møte med helsevesenet, er 
vedkommende velkommen til å ta kontakt her for bistand. Altså, dersom du ikke får tolk, kontakt 
Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. Ønsker du hjelp til denne kontakten kan du få det gjennom 
rådgivningkontor, døvesentre eller Døves menigheter.

Lars Hana, Døveprest i Vestenfjelske døvedistrikt  

f
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Personalia
50 ÅR
Egil Johansen, Nesttun, fyller 50 år 2. desember.

70 ÅR
Marta Ringsø, Fyllingsdalen, fylte 70 år 20. november

Ellen Rossnes, Bergen, fyller 70 år 30. november.
Hun er bortreist på dagen.

Harald Gåsland, Knarrevik, fyller 70 år 16. desember.

90 ÅR
Aase Monsen, Bergen, fylte 90 år 13. november

Iris Jansen, Bergen, fyller 90 år 2. desember.
Åpent hus på Konows Senter,
Kalfarveien 81b, 1. etg fra kl 15. 
Velkommen!

NYE MEDLEMMER 2010

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Noen oppdateringer er dessverre 
noe forsinket. Dette beklager vi.

15: Helene Ulland
16: Marianne Myklestad
17: Rønnaug Kathrin Øren Johansen
18: Rita Jacobsen
19: Anne Dorthea Haldorsen
20: Kine Renate Johansen
21: Gabrielle Kverneland (overført fra Stavanger)
22: Synne Rystad
23: Fredrik Fjellaker
24: Henriette Tuft Larsen
25: Merisa Hodzic

Blodig alvor - eller da 
Fredrik slo ut en av 
Bredes tenner
Hva gjør man når man fi nner ut at ens kjære lille skatt 
har vært i slagsmål med skolens største pøbel? Eller 
verre; hva gjør man når man blir gjort oppmerksom på 
at ens uskyldige lille skatt kanskje ikke er et uheldig 
offer, men tvert imot guttegjengens tyrann?

Tekstet for hørselshemmede på følgende 
dager: Tirsdag 07.12, onsdag 08.12 og torsdag 09.12. 
NB! Kontakt billettkontoret på 55 60 70 80 eller 
dns@dns.no for å bestille tekstenhet.

Blodig alvor av Yasmina Reza

Oversatt av: Christine Amadou. Regissør: Ola B. 
Johannesen. Scenograf: Carle Lange.
Med: Ragnhild Gudbrandsen, Jon Ketil Johnsen, Frode 
Winther og Siren Jørgensen.

Forestillingen varer i 1 time og 20 minutter (ingen 
pause)

Billetter:
Voksen: 260 Kr.
Student: 130 Kr.
Honnør: 160 Kr.
BT-kort: 220 Kr.

Hvem er nissen?

Svaret sendes: 

post@bgds.no

Frist 15. desember. 

Bildet kan sees i farger på 
www.bgds.no
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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 krus med den nye 
BDS-logoen. Selges for kr 90. 

Henvendelse: Kontoret

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. 

«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.

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

   Lyriske førjulstanker: 

Vi nærmer oss jul og nyttår med stormskritt,
selv om det kanskje bare føles som litt og litt,
i butikkene har de vært klare lenge og vel, 
og de har åpent te langt på kveld,
for mange begynner lommeboken allerede å bli slitt.

En hvit jul e vel det vi ønsker oss,
både i Bergen by og på Voss,
vi får se om vi e så heldige,
selv om det ikkje e alle som e like iherdige,
vær obs på miljøet og ikkje kast så mykje boss.

Dagene fremover passerer virkelig fort,
hvis du tenker på alt du skulle ha gjort,
då har du plutselig kanskje likevel ikkje så god tid,
at interessser kommer i strid,
og då kommer du kanskje te kort. 

Remi 98

Jenterocken 

fortsetter torsdager
  kl.17-18 

Velkommen!
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Torill Solbø Zahl holdt foredrag om Bjørnstjerne 
Bjørnson i forbindelse med Teater Manu sin 
forestilling "Geografi og kjærlighet"

Martin ledet kvelden, og ønsket Torill velkommen.

Ingen tvil om hvem det snakkes om her ..

Det var mange folk i døvesenteret denne kvelden, og 
dommen var klar: slike kvelder vil vi ha flere av!

Bergen Døvesenter hadde 6 dyktige ungdommer fra 
Nordahl Grieg Videregående skole i arbeid denne 
dagen.

Elevene gjorde en kjempeinnsats, både med vasking/
telling på kjøkkenet og med laminering av parkerings-
bevis. 

Også lærerne hjalp godt til !

Operasjon Dagsverk ble i år arrangert 28. oktober og 
inntekten gikk til Brasil. 

Foto: SL.



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

Juletrefest!

 8. januar kl. 15-18

arrangeres den årlige jule-
trefesten i samarbeid med 
foreldrelaget. Da dette er 
et svært populært arran-
gement ber vi om at du/
dere snarest sender på-
melding til post@bgds.no. 
Det er plass til max 100 
personer i storsalen. Vi 
oppfordrer dere derfor til 
ikke å melde på mange 
voksne (besteforeldre/
onkler og tanter)  - slik at 
vi får plass til flest mulig 
barn.Påmeldingsfristen er 
fredag 17. desember.
Pris kr 50 pr.person (barn 
og voksen). Gi beskjed 
om antall barn/voksne ved 
påmelding. 

* pølser og brus til barna
* snitter og kaffe til de voksne
* gang rundt juletreet 
- og kanskje kommer nissen?

Desember:  

02. to: Seniortreff kl 11 - 14.

02. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18 - 21, seminar for 
tillitsvalgte.

03: fr: Seminar i Danmark 03.12-06.12

04. lø: Storsalen utleid (+ 05.12)

07. ti: Seniorutvalget har julebord på Hotel Norge kl 12 - 15.

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

07. ti: Teatergruppen øver kl 18.

09. to: Senterstyret har styremøte kl 15.30

09. to: Foredrag v/ ergoterapeut Ingebjørg kl 19-21.

10. fr: Døvblittgruppa har juleavslutning i storsalen kl 18.30.

11. lø: BEAST: Juleavslutning kl 19

12. sø: Lysmesse (kveldsgudstjeneste), døvekirken

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

14. ti: Teatergruppen øver kl 18.

16. to: Juleavslutning i Bergen Døvesenter kl 18 - 22.

18. lø: Ledig lørdag kveld

31. fr: Seniorutvalgets Nyttårsavslutning kl 11 - 15.

31. fr: Ledig nyttårsaften (kveld)

TERMINLISTE

Viktige datoer på nyåret:

08. januar: Juletrefest 
29. januar: Nyttårsparty
25.-27 februar: DM Futsal
07. mars: Årsmøte i døvblittgr.
17. mars: Årsmøte, BGDS

Misjonsforeningen

Det blir juleselskap i misjons-
foreningen tirsdag 28. desember 
kl 19 hos Astrid Tokle.

Velkommen!

Informasjon
Bergen Døvesenter skal få nye 
hjemmesider. Vi håper dette 
vil gå uten problemer, men ber 
om forståelse  for at siden kan 
være utilgjengelig i arbeidspe-
rioden. Dersom det skulle opp-
stå problemer vil vi bruke sms 
for å nå alle medlemmene med 
informasjon. Er du ikke med i 
vår sms nyhetsgruppe? Meld 
deg på til post@bgds.no
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