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Lutefiskens venner 

Foto: Tove HaugstadBildene på forsiden er tatt av Anne Grete Solberg Magnussen

Toralf og Marta Jorunn og Erling

Øystein og Roger Kate og Kjetil

Kjetil og Charlotte Kjell Arne og Ingeborg
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Innkalling til årsmøte i Bergen Døvesenter :

17. mars 2011 kl 18.

Lovforslag skal være styreleder i hende senest 3. februar

Andre innkomne forslag skal være styreleder i hende senest 24. februar.
Forslag sendes til styreleder Kjetil Høgestøl, c/o Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 BERGEN.

Kun medlemmer som har betalt kontingent for 2010 har adgang til møtet.

 Påmelding til gratis middag før årsmøtet (fra kl 16) sendes post@bgds.no

Velkommen!

Det blir informasjonsmøte om sorggruppe på tegnspråk.

Dato: mandag 17. januar
Tid: kl. 17.30

Sted: Døvekirken

Sorggruppen er et samarbeid mellom Rådgivningskontoret for 
Hørselshemmede og Døves Menighet.
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Bergen Døves Idrettsklubb

Årsmøte torsdag 10. mars  kl: 18:30 i Bergen Døvesenter.

Saksliste:

1. Åpning

2. Valg av møteleder

3. Valg av referenter

4. Godkjenning av innkalling og sakliste

5. Årsberetning for 2010

6. Revidert årsregnskap for 2010

7. Innkomne lovforslag

8. Andre innkomne forslag

9. Budsjettforslag

10. Valg

Forslag som ønskes behandlet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet.

DM i futsal (innendørsfotball)

Velkommen til Bergen helgen 26. – 27. februar. Da konkurrerer 11 herrelag og 5 kvinnelag 
om døvemesterskapet i futsal. Stedet er Haukelandshallen, like ved Brann stadion. Der 
spilles kampene på 3 baner lørdag og søndag fra kl 9 til kl 16. Det blir egen kafe med salg 
av mat og drikke og god plass til å sitte og prate!

Lørdag kveld arrangeres det samling for alle, både spillere og publikum på Scandic Bergen 
City Hotel, som ligger ved Sentralbadet. Der blir det Lasagnebuffet (spis så mye du vil) med 
dessert for bare kr 200. Påmelding: post@dik.no

Hotellet har også et flott tilbud om opphold, enkeltrom kr 790, dobbeltrom kr 890 og 
trippelrom kr 1.200 pr. natt med frokost. Oppgi referansen ”BER250211” ved bestillingen til 
hotellet.

Velkommen til topp fotballdager i Bergen. 
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NYE MEDLEMMER 2011

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! 

1. Ida Haugen 
2. Elsie Kathrin Rossnes Blaha
3. Mia Loose Holm
4. Andre Novikov
5. Stine Mari Kvetangen
6. Almaz Beyene Mulugetha
7. Berit Eltarvåg Johnstad

Personalia
50 ÅR
Håkon Osland, Bergen, fyller 50 år 25.januar

60 ÅR
Torill Solbø Zahl, Bergen, fyller 60 år 1. februar

70 ÅR
Olav Feste, Loddefjord, fyller 70 år 12. januar

80 ÅR
Anne Berg, Bergen, fyller 80 år 17. februar

TÅKK
for all oppmerksomhet til min 90 års dag.

Hilsen Iris Jansen

TUSEN TÅKK
for pengene jeg fikk på min 70 års dag.

Varme hilsener fra Ellen Karin

HJERTELIG TAKK
for den kjærkomne oppmerksomheten dere sendte i 
anledning min 90 års dag.

Beste hilsen Aase Monsen

HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten

Hilsen Marta Ringsø

 Ny hjemmeside

Bergen Døvesenter skal få nye hjemme-
sider. Vi håper dette vil gå uten proble-
mer, men ber om forståelse  for at siden 
kan være utilgjengelig i arbeidsperioden. 
Dersom det skulle oppstå 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

29.Jan 2011 arrangerer
Nyttårsparty i døvessenter
Kl 1900.

Program:
kl 19 døren åpner
velkommendrinker.
Middag
Underholdning
musikk /dans

Meny
Forett:
Skalldyrcoctail
Hovedrett:
Bayonneskinke  med
gratinerte blomkål
Poteter, og tomatsaus
Dessert:
Varm eplecrumble med
vaniljesaus.

Pris  250 kr med en drink

Påmelding inn frist 20. jan til Hilde eller Bjørg
Hildehas@gmail.com og bjstores@online.no

Fritt  valg ved bordet.
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Teksttelefonen ved Kirkens SOS er lagt ned. Den erstattes av SOS - melding 
og SOS - chat. Begge deler nås via www. kirkens-sos.no

Når en døv eller hørselshemmet skriver SOS-melding vil meldingen bli prioritert 
når man skriver "døv" som en del av brukernavnet.

SOS- chat, fungerer på samme måte som andre chattetjenester og man får 
svar med en gang. 
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     - Basert på en sann historie

Høsten 1940: Dramatiske hendelser har tvunget den vesle jødiske familien til å flytte fra
Alverstraumen til Møhlenpris i Bergen. For de to barna, Oskar og Berta, er Møhlenpris
et spennende sted og det oppstår sterke vennskap mellom de to og søskenparet Knut
og Ninni fra den rike familien Beyer. Men krigens nådeløse virkelighet kommer stadig
nærmere og setter både vennskap og livsmot på harde prøver. Hvem kan man stole på
når alle er redde? Hvem skal man søke hjelp hos når de en trodde på, vender seg vekk?

TEKSTES 15., 18. OG 19. FEBRUAR

For billettbestilling og reservasjon av tekstenhet:
55 60 70 80 / dns@dns.no

Tilbud til hørselshemmede
på Den Nationale Scene i vår

av Stig Amdam



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

Jenterocken 

fortsetter torsdager
  kl.17-18 

Velkommen!

«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.

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. 

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

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

Januar: 

06. to: Seniortreff kl 11-14

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

08. lø: Juletrefest kl 15-18

09. sø: Storsalen utleid

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

16. sø: Gudstjeneste v/ Lars Bergen Døvekirke kl 11

18. ti: BEAST arrangerer TS-kafe på Barfot kl 19.30

20. to: Seniortreff kl. 11-14

20. to: Anne-Marie Helbo fra DNS presenterer tekstesystemet til 
teateret kl 19.

24. ma: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag og kveld

25. ti: BEAST arrangerer TS-kafe på Barfot kl 19.30

27. to: BEAT arrangerer ts- aktivitets kveld på Permanenten kl 18.

29. lø: Nyttårsparty kl 19, arr: kulturstyret

30. sø: Gudstjeneste v/ Lars, Bergen Døvekirke kl 11

31. ma:Tegnspråkkurs, nybegynnere kl 18-21

 Februar:  

01. ti: BEAST arrangerer TS-kafe på Barfot kl 19.30

03. to: seniortreff kl 11-14

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

07. ma: Døvblittgruppen sosialt samvær kl 18.30

07. ma:Tegnspråkkurs, nybegynnere kl 18-21

08. ti: BEAST arrangerer TS-kafe på Barfotkl 19.30

13. sø: Gudstjeneste v/ Lars i Bergen Døvekirke kl 11, 
menighetsmøtes årsmøte etter gudstjenesten.

14. ma:Tegnspråkkurs, nybegynnere kl 18-21

15. ti: BEAST arrangerer TS-kafe på Barfot kl 19.30

17. to: seniortreff kl 11-14

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

21. ma:Tegnspråkkurs, nybegynnere kl 18-21

21. ma: Døvblittgruppen har styremøte kl 18.

22. ti:  BEAST arrangerer TS-kafe på Barfot kl 19.30

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

25-27. DM i Futsal i Haukelandshallen

27. sø: Gudstjeneste v/ Trygve i Bergen Døvekirke kl 11

28. ma:Tegnspråkkurs, nybegynnere kl 18-21
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Dugnad
- flott innsats av både unge og eldre!
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DØVESTEVNE I BALESTRAND GLIMT FRA ÅRSMØTET 17. MARS:

Over 50 medlemmer deltok på årsmøtet denne gangen. 

Møteleder Bjørn Olaf Magnusdal

Tor, Anne Grete og Kjetil takkes for innsatsen.

Tidligere styre
leder Kjetil 
Høgestøl over
rekker klubben 
til den nye styre-
lederen, Gunnar 
Hansen. 

Det årlige stevnet sammen med Møre og Roms-
dal døveforening blir denne gang på Kviknes 
hotell i Balestrand. 
Grunnet avbestillingsfrister, må vi denne gang 
ha tidlig påmelding.  
Prisen på Kviknes hotell er kr. 2530 per person i 
dobbeltrom og kr. 3030 i enkeltrom for 2 døgn. 

0-4 år: gratis i foreldres seng, ellers 200,- for 
barneseng.
4-14 år: 50% reduksjon av oppgitt fullpensjons-
pris.  

Påmelding kan sendes til kontor@bgds.no

Det henger også plakat på døvesenteret. 

Fristen er 20. juni. 
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Sigrun Ekerhovd har i samarbeid med 
A2G fått en 60 % stilling og er nå i praksis i 
Bergen Døvesenter som kontormedarbeider, 
foreløpig i 3 mnd. 
Hennes oppgaver blir bl.a å overta 
utleievirksomheten, nettsiden, administrering 
av diverse kurs, påmeldinger, forefallende 
kontorarbeid osv. 
Sigrun har permisjon fra senterstyret den 
tiden hun arbeider på kontoret. 
Ønsker du å ta kontakt direkte med Sigrun 
er mailadressen:kontor@bgds.no

Nye medarbeidere på kontoret 
Miriam Reiser 
kommer opprinnelig 
fra Tyskland hvor 
hun startet sin 
lærerutdanning. 
Nå studerer hun 
spesial pedagogikk i 
Finland.Som et ledd 
i sin utdanning har 
hun fått praksisplass 

Ord fra styreleder

Jeg vil takke medlemmene for tilliten jeg har fått som 
ny senterleder etter det spennende valget.
Det blir spennende tider fremover, både for styret og 
for Bergen Døvesenter. Jeg gleder meg til å ta fatt 
på den store oppgaven i vår forening. Det blir mange 
utfordringer både for meg og styret med hensyn til 
aktiviteter i fremtiden og det store, gamle huset som 
trenger mye vedlikehold.
Vi har ca 400 medlemmer som vi skal tenke på og 
jobbe for. Blant annet vil vi forbedre kulturtilbudet 
og øke samarbeidet med nettverket vårt. Vi trenger 
tilbakemeldinger fra medlemmene på hva dere 
mener vi kan gjøre for å gjøre døvesenteret attraktivt 
og hvilke rettigheter i samfunnet dere ønsker 
vi skal kjempe for. Det vil bli flere debatter om 
torsdagskveldene for å fange opp hva medlemmene 
mener er aktuelt i dagens situasjon, samt positive 
temakvelder. 

Jeg håper at alle 
vil gi sitt bidrag, 
styrke samholdet 
og stille opp i ulike 
tillitsverv for å 
delta i utviklingen i 
døvemiljøet. Det er 
ikke nok at bare 20-
30 døve jobber for å 
holde døvesenteret 
i live. Jeg håper alle 
i tegnspråkmiljøet 

kommer oftere til senteret fremover. 
Styret planlegger et strategimøte for hvordan 
senteret skal kunne gi et bedre tilbud til medlemmene 
om 2 til 5 år.
Til slutt vil jeg takke de som har sittet i styret tidligere 
og har gjort sin innsats for senteret i sine perioder.

Styreleder Gunnar Hansen 

i Bergen Døvesenter i 2 mnd. Hun snakker 
engelsk, men har tatt selvstudium i norsk siden 
hun fikk bekreftet at hun kunne komme hit. 
Hun kan litt tegnspråk og har et brennende 
ønske om å lære mer.Hun er også sirkus lærer. 
Hun har tidligere undervist i sjonglering og 
akrobatikk på en døveskole i Tyskland i 2 år, en 
gang i uken. 
Hennes arbeidsoppgaver blir mest rettet mot 
barn mellom 8 og18 år. Hun kan tilby barna 
å lære seg litt om sirkus, sjonglering og 
akrobatikk. 
Ønsker du å delta på sirkuskurs med Miriam, 
send en mail til kontor@bgds.no for nærmere 
informasjon.
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     Døves Menighet, Diakoniutvalget   

DIAKONIUTVALGET I DØVES MENIGHET, BERGEN, ARRANGERER

TUR TIL LANZAROTE

fredag 28.oktober til fredag 4. november 2011.

I samarbeid med Vitaltour inviterer Diakoniutvalget til tur til Lanzarote. Vitaltour har i flere år arrangert 
trivselsreiser til Syden for hørende. For mange har disse reisene skapt den nødvendige trygghet for å kunne 
reise ved at de har med helsepersonell. Diakoniutvalget mener at også døve må få benytte dette tilbudet. Derfor 
arrangeres en ukestur med tegnspråklige ledere.

Utreise: fra Flesland fredag 28. oktober.

Hjemreise: ankomst Flesland fredag 4. november.

Kontakt Døves menighet, Bergen, for påmelding og 
nærmere informasjon.

Påmeldingsfrist: 31. mai.

BERGEN DØVEKIRKE:

15. mai kl 11: gudstjeneste ved Trygve S. Stabrun. Etter gudstjenesten blir det tur til arboretet på Milde. Vi 
kjører i privatbiler.

17. mai kl 8: flaggheis og frokost.

13. juni kl 18: (2. pinsedag) gudstjeneste ved Trygve S. Stabrun.

19. juni kl 11: gudstjeneste ved Lars Hana. Etterpå blir det hagefest.

TORSDAGSKVELDER I JULI:
I juli er Bergen Døvesenter stengt. Men hver torsdag i juli blir det sosialt samvær i døvekirken. Vi begynner kl 
18 med en kort andakt eller nattverd, deretter blir det kaffe og vafler eller kaker. Velkommen!

Lars Hana
Døveprest i Vestenfjelske døvedistrikt
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Personalia
70 ÅR
Elin Buanes, Fyllingsdalen,  fyller 70 år 16. mai.

80 ÅR
John Ulfsten, Loddefjord, fyller 80 år 23.mai.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven til min 80 års dag!

Hilsen Anne Berg

KJÆRE VENNER I BERGEN DØVESENTER
tusen takk for bidraget som gjorde det greit å fylle 60 år.

Varm takk fra Torill

Nytt fra Bergen Døvesenter
 
Døves Kulturdager 2017

Vi har sendt inn søknad om å få arrangere 
kulturdagene i 2017, som samfaller med 50 års 
jubileet for kulturdagene. Det skal opprettes et utvalg 
som skal jobbe med dette.

Ny hjemmeside

Vi skal presentere en helt ny hjemmeside en torsdag 
kveld i løpet av våren. 
Jose Oriola har utarbeidet helt ny layout og innhold. 
Det blir spennende å se resultatet.

Tilskudd fra Bergen Kommune
Vi fikk tilskudd fra Bergen kommune for 2011 - kr 
476.000 fra helse og inkludering. I tillegg har vi fått et 
kulturtilskudd på kr 260.000
 
Signo Konow Senter
Gunnar Hansen ble valgt som styremedlem og Gunn 
Kristin Selstad som varamedlem. Erling Jacobsen 
har et år igjen.

Nubben Barnehage
Kjetil Høgestøl og Tone Høylandskjær tar en ny 
periode. Klement Våge har et år igjen.

ÅPENT PÅ RORBUA LØRDAG 28. MAI

           

Alle er hjertelig velkommen til dagstur på vår flotte 
Rorbua på Austevoll lørdag 28. mai kl. 11-17. 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. 
Ta kontakt med hyttelederen Edvard Rundhaug på 
mailen edvard.rundhaug@gmail.com eller 
sms 99027350 for nærmere informasjon.  

NOEN FÅ LEDIGE PERIODER PÅ RORBUA

I år har det vært mange bestillinger for leie av 
Rorbua frem til slutten av august måned, men det 
er noen få ledige perioder som kan leies. De fleste 
periodene er midten i uken. Ellers er det ledig fra 
september og ut året. Ta kontakt med hyttelederen 
Edvard Rundhaug på mailen edvard.rundhaug@gma
il.com eller sms 99027350 om du ønsker å bestille.

Oversikt over ledige perioder frem til august:

16.-17. mai
26.-27. mai
1.-10. juni
14.-15. juni
15.-19. august

  22.-26. august

 

Bergen Døvesenter Torsdag 12. mai kl 19: 

Bli med på en tur til Madagaskar......!

Til den vakre øya - Til øya med nød, fattigdom og 
uroligheter. Til øya med muligheter!
Døveprest Terje Johnsen tar deg med på en lang 
reise til Madagaskar.

Johnsen er leder av misjonskomiteen i 
døvemenighetene i Norge, men også Det Norske 
Misjonsselskaps konsulent/rådgiver for døve- og 
blindeskoler. 

Han forteller om landet, rikt på planter og dyr

 - byene og folket! Han forteller om misjonens 
historie.

Han forteller om døve på Madagaskar -  lar oss 
besøke døveskolene. 

Kom og bli med på en reise i bilder....!
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Det er imponerende å samle så mange midt på dagen, da de fleste er 
opptatt med skole og arbeid. Demonstrantene var i alderen fra 1 år 
og til nærmere 90 år! I rekken av veteraner så vi både Rolf og Helene 
Hansen, Halvor Greftegreff fra Trondheim og selvsagt flere av Oslos 
eldre garde med Klara Gjøen, Ole Reinemo og Brynjulf Dammen i 
spissen.Men det var først og fremst ungdommene som markerte seg. 
Aksjonsgruppen Vade Mecum er ungdommer i alderen 20 - 30 år og har 
nedlagt et stort forarbeid rundt demonstrasjonen, ikke minst med sine 
fargerike plakater. 

Kravet fra demonstrantene var klart: Fortsatt statlig drift av skolene for 
hørselshemmede. 

Sissel Gjøen sa blant annet i sin appell:- Kunnskapsdepartementet vil 
legge ned døveskolene uten at barna er blitt hørt. Departementet burde 
lyttet til døve og tunghørte barn før de tar avgjørelser som får store 
konsekvenser for barnas fremtid. Kunnskapsdepartementet begrunner 
avgjørelsen med at elevtallet har sunket de siste årene - men hvis vi 
ser på hel- og deltidselever ved de statlige døveskolene under ett, har 
elevtallet økt kraftig de siste årene.

Finn Arild Thordarson, styremedlem i NDF avsluttet markeringen 
foran Stortinget ved å overlevere kompendiet ”Hvorfor døveskolen 
er viktig”, et kompendium på over 100 sider som mange døve og 
tunghørte har bidratt med innlegg i og som Thordarson har vært en av 
pådriverne til. Han sa blant annet: - Vi har laget denne boken. Denne 
boken vil vi gi til politikerne. Vi vil be dem lese det vi har skrevet. 
Poltikerne kan ikke tegnspråk, men de kan lese det vi skriver. Her 
forteller vi hvorfor døveskolen er viktig. Her forteller vi våre historier. 
Kunnskapsdepartementet og politikerne må lytte til det vi har å si. Det 
er vi som vet hva som er sant.

500 demonstrerte i Oslo
Utdrag fra artikkel på deafnet.no, resten av artikkelen kan du lese der.Av: 

Helge Herland.

Lyriske konserttanker

Vi får selveste Dagsland på 
besøk,
Det e overhodet ingen spøk,
Stedet e Bergen Døvekirke,
Der kan vi se ham utøve sitt 
daglige virke,
Vi sitter på gode stoler av 
bøk.

Vi prøver nokke helt nytt,
Ingen ska føle seg særlig 
snytt,
Dagsland til Bergen 
Døvekirke kommer,
Like før det blir skikkelig 
Bergensk sommer,
Dette skal bli gjennomført 
og ikkje forknytt.

Dette blir konserten man har 
ønsket seg tolket
Ingen i ryggen ska føle seg 
dolket,
Tilrettelagt på flere måter 
enn man nesten kan tenke, 
Av sin artistiske karriere 
vil Dagsland oss virkelig 
skjenke
Satser på så fullt hus at vi 
oss sammen må lenke.

Me alle sanser tilstede,
Gjør vi nokke me det,
Tilpasset både følelser- 
hørsel og syn,
Skrivetolker som skriver 
som lyn,
Tenk Dagsland kommer te 
by’n.

Remy 98
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4. Juni kl 18.00 i Bergen Døvekirke i Kalfarveien 77, blir det konsert med 
Sigvart Dagsland m/band bestående av Torjus Vierli, Julian Berntzen, 
Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garness Reigstad. 
Konserten blir tegnsatt synkront, av tolk som da synger sangene på tegn
samtidig med Dagsland. Konserten er også skrivetolket.
Billetter kr. 200,- fås kjøpt ved å kontakte Bergen Døvesenter: post@bgds.no
Vær rask med å kjøpe billetter! Resterende billetter vil legges ut for alminnelig 
salg slik at vi får fylt kirken.

Ta med venner og familie til konsertopplevelse tilgjengelig for alle!



Bergen Døves Idrettsklubb 
skal i samarbeid med 
BEAST arrangere 17. 
maifeiring i Bergen 
Døvesenter. Det vil bli salg 
av rømmegrøt, hotdogs og 
kaker. Det vil også være 
17.mai leker!

Åpningstiden er kl 10-15.

Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

Vil du støtte Bergen 
Døvesenter når du leverer inn 

tippekupongen din ?  

Når du tipper, går 5% til 
døvesenteret . 

SMS: Send 
GRASROTANDELEN 

939467203 til 2020 (tjenesten 
er gratis) 

TUSEN TAKK FOR AT 
DU VELGER BERGEN 

DØVESENTER

 

Mai 2011 

01.sø: Familiegudstjeneste kl 11.

01. sø Storsalen utleid (+30.04) M
05. to: Senterstyret har styremøte kl 16.00

05. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21 
06. fr: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag

07 lø: arrangement i kirken, p-plass opptatt hele dagen

07. lø: Storsalen utleid (+06.05) M

08. sø: Storsalen utleid 

09.ma: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag og kveld

10. ti: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag og kveld 
12. to: Seniortreff kl 11-14

12. to: Foredrag v/ Terje Johnsen ”Madagaskar” kl 1900

14. lø: Storsalen utleid (+13.05) M

15. sø: Storsalen utleid M

15. sø: Gudstjeneste kl 11. 

17. ti: Flaggheis, andakt og frokost kl 08.

19. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21
23.ma: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag
26. to: Seniortreff kl 11-14 
26. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21
28. fr: Åpen helg på Rorbua lørdag kl 11 - 17  
28. lø: Storsalen utleid M

 

Juni 2011 

02. to: Kristi Himmelfartsdag, døvesenteret er stengt
04. lø: Sommertreff - Ci- gruppen kl 14.00
04. lø: Konsert i Døvekirken med Sigvart Dagsland kl 1800
05. sø: Seniorgruppen på dagstur med MS BRUVIK -Osterøy rundt- kl 
0900 fra Bryggen
09. to: Foredrag v/ sexolog Heidi Nissen ”Kjærlighetens 5 språk”

11. lø: Storsalen utleid (+ 10.06 og 12.06)

13. ma: 2.pinsedag, gudstjeneste kl 18
16. to:  Sommergrilling med underholdning i  Bergen Døvesenter kl 16
17. fr: Storsalen utleid 

19. sø: Gudstjeneste kl 11, hagefest etterpå
23. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21

Misjonsforeningen

har møte 20. mai kl 19
 hos 

Norunn Kalvenes 

17. mai i Bergen Døvesenter!
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- og at alle nå er klare til en spennende 
høst. Senterstyret og kulturstyret skal 
gjøre sin innstas for at vi alle skal få gode 
dager i huset vårt, spennende temaer om 
torsdagene, og sikkert også en fest eller 
tre. Så håper vi å se DEG!

Bildet er tatt i juni på Rorbua vår på 
Bjånestangen, Austevoll. En flott plass. 
Husk at der kan være like nydelig - også om 
høsten. Kontakt hytteleder Edvard 
Rundhaug dersom du ønsker å leie Rorbua. 
epost: edvard.rundhaug@gmail.com 

Mer informasjon finner du på:

 www.bgds-rorbua.no/

Budstikken i ny 
drakt

Som dere ser er 
Budstikken endret denne 
gangen. Utover høsten vil jeg 
forsøke noen endringer - og 
når daglig leder, Rune Anda 
er på plass fra januar 2012 
former selvsagt han bladet 
slik han ønsker. 

Hovedårsaken til dette 
er at programmet jeg bruker 
på denne utgaven, gjør det 
raskere å lage bladet.  Håpet 
er da at vi vil få flere blader 
enn det det har vært mulig 
for meg å gi ut til nå.

Dersom dere har sto# til 
bladet mottas det med glede 
på post@bgds.no

Send også gjerne inn 
sommerbilder du vil dele 
med Budstikkens lesere. 

Sunniva Lyngtun

Sigvart Dagsland m/band 
bestånde av Torjus Vierli, 
Hildegunn Garness Reigstad, 
Ingelin Reigstad Norheim og 
Julian Berntzen besøkte Bergen 
Døvekirke 4. juni. Inghild Lien 
tegnsatte alle sangene synkront, 
Christina Kryvi tolket det som 
ble sagt mellom sangene, og 
Hildegunn Jørgensen skrivetolket 

det hele. Tilbakemeldingene fra 
publikum viser at de 150 som 
deltok på konserten hadde en 
flott opplevelse, enten de valgte å 
følge tolken, teksten, musikken 
eller en kombinasjon av disse. 
Tusen takk til alle dere som våget 
å prøve noe helt nytt, og til alle 
som bidro for å få det til!

VI HÅPER DERE ALLE HAR HATT EN FLOTT SOMMERFERIE

Tegnsatt og skrivetolket konsert
      - fe#es opplevelse - fe#es glede!

BUDSTIKKEN
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Styreleder Gunnar Hansen hadde, sammen med 
senterstyret og kulturstyret, ansvar for årets 
sommeravslutning. En svært trivelig kveld!

Lena Mei Kalvenes Anda og Iselin Hauge koste 
seg med gri#mat på verandaen.

Elever (og lærer!) 'a Hunstad skole hadde 
oppvisning etter maten. De har lært både 
sjonglering, akrobatikk og morsomme 
klovnescener fikk vi også se. 

Sommeravslutningen 16. juni

Publikum var imponert over hva de har lært på 
bare to måneder!

Bildet til venstre: Miriam introduserer 
elevene. Hun klarte å gjøre dette på norsk 
tegnspråk uten å bruke tolk. Du kan lese 
mer om Miriam og hennes praksis på de 
følgende sidene. 
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INFORMAJSON FRA 
SENTERSTYRET. 

Sigrun Ekerhovd har 50% 
vikariat på kontoret ut august 
måned. 

Tilskudd til underavdelingene 
for 2011 ble fordelt slik:

* seniorgrppen 10 000

* BEAST 11 000

* Hyttekomiteen 9000

* Idrettsklubben 11 000

* Ungdomsklubben 9000

Tor Fiksen er kulturleder 
dette året. Han har fått med seg 
Gabrielle Kverneland i 
kulturstyret, men trenger en til. 
Interesserte kan kontakte Tor på 
sms på 971 54 104

Bergen Døvesenter har 
mottatt to søknader om støtte til 
reisen til verdenskongressen i 
Durban. Søknadene ble invilget 
med kr 2000 pr medlem mot at 
de holder foredrag i 
døvesenteret/seniorgruppen etter 
reisen. 

Siste medlemsrapport fra 
NDF viser at Bergen Døvesenter 
har 388 medlemmer pr. 15. juni. 

Diamantbryllup
kan feires torsdag 18. 

august av Marta (f. Hartveit) 
og Thorbjørn Johan Sander, 
Sandbrekkeveien 17, Paradis. 
Dagen markeres med åpent 
hus i hjemmet fra kl 13 og 
utover.

PERSONALIA

70 ÅR.

Otto Rosnes fylte 70 år 11. juni 

Leiv Høgestøl fylte 70 år 22. juli

Birgit T. Karlsen fylte 70 år 24. juli

80 ÅR

Ingvar Rasmussen fylte 80 år 3. juni

TUSEN HJERTELIG TAKK

for gave til min 60 års dag!

Med vennlig hilsen Kjell Zahl

HJERTELIG TAKK 

for pengegaven til min 60-års dag!

Hilsen Elin Buanes

TUSEN TAKK

for gavekortet jeg fikk på 50 års dagen.

Birgit Crone Leinebø

HJERTELIG TAKK

for all vennlig omtanke og deltakelse 
ved mammas bortgang.

Lilly Reidun og Svein Roar 

HJERTELIG TAKK

for vennlig deltakelse ved min kjære 
mann Willy Einar Johansens bortgang.

Liv Johansen

HJERTELIG TAKK

for gavekortet til min 80 års-dag.

Ingvar Rasmussen

HJERTELIG TAKK

for pengegaven!

Hilsen fra John

TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN

ved min 70 års dag.

Vennlig hilsen Otto Rossnes 

Medlemsmøte
det innkalles til medlemsmøte torsdag 22. 

september kl 19.
 «Strategi» v/  Gunnar Hansen

Kurs
Ønsker du å delta på kurs i 
Bergen Døvesenter i høst?

Kulturstyret ønsker å få igang 
kurs i foto og matlaging i 
oktober/november 2011. 
Meld din interesse til 
post@bgds.no

Kulturstyret

Døvestevnet 2011.

Døvestevnet som skulle 
vært holdt 26.-28. august 
2011 måtte dessverre 
avlyses pga. få påmeldte. Vi 
vil prøve å arrangere en tur 
i løpet av høsten istedet. 
Følg med på hjemmesiden 
og  facebook, samt oppslag 
i døvesenteret. 
Det vil også informeres en 
del via sms fremover da vi 
har fått et nytt sms - 
system.
For å melde deg på sms 
grupper kan du ta kontakt 
med kontoret på 
post@bgds.no. 







Kalender

Torsdag 11. august

Seniortreff 11-14.

Døvesenteret åpner 18-21.

Torsdag18. august

Rune Anda forteller om forestillingen 
«Manu - et sant eventyr» kl 19.

Søndag 21. august

Gudstjeneste kl 11.

Torsdag 25. august

Seniortreff 11-14.

Åpen kveld i Bergen Døvesenter 18-21

Lørdag 27. august

«Manu - et sant eventyr» på Den 
Nationale Scene kl 19.

Vi møtes kl 16.30 på Dickens for 
middag før teaterforestillingen. Etter 
forestillingen samles vi på Scotsman.

Torsdag 1. september

BEAST presenterer seg selv til 
interesserte og nykomlinger på 
tolkelinjen på Høyskolen kl. 19. 

Søndag 4. september

Gudstjeneste kl 11. 

Torsdag 8. september

Seniortreff 11-14

Åpen kveld kl 18-21

Torsdag 15. september

Tor Fiksen forteller om «den turkise 
fargen - døves farge?»  kl 19.

Torsdag 22. september

Seniortreff 11-14

Medlemsmøte kl 19.

«Strategi» v/ Gunnar Hansen.

Torsdag 29. september

Åpen kveld 18-21. 

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 BERGEN

”Gengangere”
av Henrik Ibsen

Tekstes 03., 07. og 08. oktober
Den Nationale Scene er stolte av å sette opp en av Ibsens 
store klassikere;
stykket han selv omtalte som 
”Et familjedrama i tre akter”. 
”Gengangere” ble stemplet som skandaleskuespill da det 
kom ut i 1881, og ble første gang spilt på DNS i 1890.

Les mer om forestillingen på dns.no
Bestilling av billetter og tekstenhet på dns@dns.no 

”Manu - et sant eventyr”
av Kjersti Fjeldstad og Rune Anda

I år er det 10 år siden Norge fikk en 
profesjonell tegnspråkscene. Alle disse 
årene med Teater Manu springer nå ut 
på scenen - på en og samme kveld - i en 
sprudlende teaterkavalkade.
Velkommen til Småscenen!

hørende. Spilles kun 27. august
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Rorbua er et flott sted - også om høsten. 
Kontakt hytteleder Edvard Rundhaug dersom du 
ønsker å leie Rorbua. 

E- post: edvard.rundhaug@gmail.com 

NB! Båten blir tatt på land om ca  2 uker. 

Mer informasjon finner 
du på:

 www.bgds-rorbua.no/

Her kan du bl.a. finne ut 
når Rorbua er ledig. 

Ekstra ordinært 
årsmøte!

Det innkalles til ekstra 
ordinært årsmøte i Bergen 
Døvesenter.

 

Torsdag 10. 
november kl 19.00.

 
Sak:
Møblene i storsalen og i 

hallen må skiftes ut. 
Senterstyret ber årsmøtet 
om godkjenning til å bruke 
midler fra kapitalfondet for 
å kjøpe inn nye møbler.

Etter ekstraordinært 
årsmøte vil styreleder, 
Gunnar Hansen komme 
med en del informasjon og 
det blir mulighet for 
spørsmål/diskusjon. 

Gratis kaffe/te og noe å 
bite i. 

Senterstyret.

Kulturdagene 2011 er vel 
overstått, men ikke alle hadde 
mulighet til å reise til Oslo. 
Bergenserne fikk derfor en 
smakebit fra revyen i 
døvesenteret torsdag 6. oktober.  
Dramagruppen fremførte « I 
gangen» for en bortimot fullsatt 
storsal, og både publikum og 
skuespillere så ut til å kose seg. 

Dramagruppen starter opp igjen 
over nyttår. Dersom du har lyst 
til å delta kan du kontakte 
instruktør Kristin Fuglås Våge. 
Det gjøres oppmerksom på at 
man må komme regelmessig på 
øvelsene. 

HØSTTUR TIL RORBUA? 

Mange ville se dramagruppen
Torsdag 6. oktober 

BUDSTIKKEN

Foto Tor Fiksen. 

mailto:edvard.rundhaug@gmail.com
mailto:edvard.rundhaug@gmail.com
http://www.bgds-rorbua.no/
http://www.bgds-rorbua.no/
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Døvesenteret !a en noe uvant vinkel ... 

Lekkasje i døvesenteret

Foto: Vaktmester, Svein Ole

Det ble i høst oppdaget vann på gulvet i 
aktivitetsrommet. Eiendomsstyret og vaktmester 
fant ut at dette kom !a en lekkasje i taket. 
Bildet viser at takstein har falt bort. 

Firmaet «Carlsen på taket» kom med li#, og 
reparerte skadene, samt renset takrenner i 
samarbeid med vaktmesteren. 

Hele taket er nå grundig kontro$ert, dette må 
gjøres regelmessig !emover.

Når det gjelder skadene i taket på aktivitetsrommet vil disse bli rettet opp så fort som mulig av 
vaktmester og eiendomsstyret. Når alt er klart vil vi endelig kunne montere 
videokonferanseutstyret vi har mottatt av NDF. Forhåpentlig vil vi i løpet av 2012 ha et 
funksjonelt kurslokale i aktivitetsrommet  i Bergen Døvesenter. 
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Nå nærmer seinhøsten seg og 
vinteren er på vei. Den mørke 
årstiden tar flere måneder. Imens 
holder medlemmene seg inne og 
aktiviteten er redusert både in-
nen - og utendørs, stemmer det? 
Hva gjør medlemmene da? Hva 
gjør Bergen Døvesenter? 

Muligheter

Vi har mange muligheter i loka-
let i døvesenteret. Kulturstyret 
har gjort en flott innsats med 
tanke på program på torsdag-
skveldene fremover.  De har også 
forsøkt å få i gang ulike kurs, 
dessverre er det ikke mange nok 
som har meldt sin interesse for 
disse til at vi kan starte opp. Vi 
håper at vi vil få dette til på 
nyåret. Dersom medlemmene 
ønsker andre kurs er det bare å ta 
kontakt med kulturstyret/ admin-
istrasjonen som da kan hjelpe til 
med praktisk gjennomføring, 
søke om økonomisk støtte og så 
videre.

Strategi

Vi trenger debatt og strategi fre-
mover. Vi har allerede begynt 
med informasjon om strategi-
planen – først til styret, så videre 
til samarbeidsforum 24. august, 
og på medlemsmøtet 22. septem-
ber. Nå kommer en spennende 
debatt torsdag 27. oktober. Da får 
vi besøk fra Oslo Døveforening 
ved styreleder Svein Arne Peter-
son og 3 fra Bergen: Klement 
Våge, Ole Morten Rolland og 
Maren M. Oriola. Disse har al-
lerede fått tilsendt spørsmål og 
skal kort fortelle om sine 
synspunkter. Vi har også felles 
spørsmål som vi vil ta opp med de 
4 debattantene og publikum vil få 
anledning til å stille spørsmål til 
debattpanelet. 

Seminaret

Bergen Døvesenter skal arrangere 
et stort seminar: ”Strategi 2012-
2015”  den 11-13. november på 
Glesvær. Vi har reservert 40 sen-
ger der. Alle underavdelingene er 
invitert og sammen med et par 
tidligere styreledere og noen 
medlemmer. Sammen skal vi 
diskutere fremtiden: Bergen 
Døvesenter, medlemmer, un-
deravdelingene, media og flere 
viktige saker.

Hjemmesiden

Det er klart for å vise frem den 
nye hjemmesiden torsdag 20 ok-
tober i døvesenteret.  José Oriola 
har laget den, og skal sammen 
med Maren presentere den for 
medlemmene. Da har alle mu-
lighet til å delta i diskusjon om 
hva vi synes om hjemmesiden. 
Dersom noe mangler eller vi føler 
behov for å endre på noe av inn-
holdet, har Oriola mulighet til å 
gjøre forbedringer etter våre øn-
sker. 

Ekstra ordinært årsmøte

 Det blir ekstra ordinært årsmøte 
i Bergen Døvesenter 10. novem-
ber kl. 19.00.  Saken som skal tas 
opp gjelder uttak fra kapitalfon-
det til innkjøp av nye møbler 
(stoler og bord) til stor salen og 
sofa og bord til lille salen. 
Møblene som vi har nå er utslitt 
og ødelagt. Det er viktig for 
BGDS å få nye møbler på plass 
på grunn av utleie og egne ar-
rangementer.  

Rune Anda har arbeidet på Ål 
Folkehøyskole  i snart to år. Til jul 
flytter han tilbake til Bergen ig-
jen, og kommer tilbake til sin 
stilling som daglig leder i Bergen 
Døvesenter 2. januar 2012.  

Over:  
Gunnar Hansen,  informerer 
medlemmene om den nye 
strategiplanen 2011-2015 på 
medlemsmøtet 22. september. 

ORD FRA STYRELEDER, GUNNAR HANSEN

Foto: Sigrun Ekerhovd

Bildet over er fra Glesvær hvor 
Bergen Døvesenter skal 
arrangere seminar 11. - 13 
november 2011.
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Flytting av tegnspråk- kafeen:
Tidligere har Barfot fungert som møteplass for 

tegnspråkbrukere i Bergen. Spesielt har BEAST 
vært flinke til å benytte seg av denne muligheten.

Fra nå av er KAOS vårt nye møtested. Der 
arrangerer BEAST tegnspråk- kafe hver tirsdag 
klokken 19.00. Alle er hjertelig velkommen!

Her får vi veldig fine priser, og lokalet er større 
og bedre. 

Vi håper at mange vil ta turen innom både på 
tirsdager og ellers i uken!  Dette er for alle 
medlemmer av Bergen Døvesenter - ikke bare for 
BEAST. Adressen er Nygårdsgaten 2 (like ved Garage)

VI GRATULERER SISSEL MARIT GRØNLIE MED KONGENS FORTJENSTMEDALJE

Mandag 10.oktober 
overrakte 
ordfører Gunnar Bakke 
Kongens fortjenstmedalje i 
sølv til Sissel Marit Grønlie 
for for å hedre hennes 
mangeårige innsats for 
døve og tunghørte. 
Overrekkelsen foregikk i 
Statped Vest sine 
kurslokaler. Her ble Sissel 
feiret i stor stil av ordfører, 
kolleger fra inn og utland, 
foreldrelaget m.fl. 
Styreleder, Gunnar 
Hansen, representerte 
Bergen Døvesenter og 
overrakte blomster på 
vegne av oss alle.

Foto: privat.
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PERSONALIA
50 ÅR

Elisabeth Kvalheim fylte 50 år 25. 
september

60 ÅR

Tone Høylandskjær fyller 60 år 24. 
oktober.

70 ÅR

Evelyn Haugsvær fylte 70 år 11. 
september

Kari Lauritzen fyller 70 år 30. 
november

75 ÅR

Torbjørn Tokle fylte 75 år 12. oktober

80 ÅR

Inger Øvreeide Ulfsten fyller 80 år 30. 
oktober

95 ÅR

Svanhild Nesse fylte 95 år 18. 
september

HJERTELIG TAKK 

for gaven til min 70 års -dag.

          Vennlig hilsen Leiv Høgestøl

HJERTELIG TAKK

for oppmerksomheten til min 70 års-
dag!

  Hilsen fra Birgit T. Karlsen

TUSEN TAKK

for gaven til vårt diamantbryllup!

  Marta og Thorbjørn

TUSEN TAKK

for oppmerksomheten til 85 års dagen!

Reidar Einemo

TAKKER SÅ MYE

for hyggelig hilsen og pengegave til min 
70 års dag!

Klem og takk fra Evelyn Haugsvær. 

TAKK FOR BLOMSTER

til vår avskjed med mamma! Vi er så 
glade for de døve som var med oss 
denne dagen, og gode ord av Rune,  
Thorbjørn og Asgeir og flere. Takk for 
at dere har delt mamma med oss!

Vennlig hilsen Harald K. Hammer

Kurs
Ønsker du å delta på kurs i 
Bergen Døvesenter ?

Kulturstyret ønsker å få igang 
kurs i foto og matlaging, 
forløpig er det for få som har 
meldt sin interesse. Vi håper 
flere gir tilbakemelding før jul 
slik at vi kan være klare til 
kusstart tidlig på nyåret.
Meld din interesse til 
post@bgds.no

Felles julebord for alle i 
Bergen Døvesenter!

Hold av datoen: 
 Lørdag 3. desember

Da arrangerer vi 
julebord i byen. Mer 
informasjon kommer 
på oppslag og på 
www.bgds.no. 

BUDSTIKKEN BEKLAGER

 Vi kom i forrige nummer av 
Budstikken i skade for å trykke at 
Elin Buanes fylte 60 år. 

Det korrekte er 70 år.

	
 	
 	
 	
 red.

Jubileumsforestilling  

FFO Bergen feirer 20 år og 
inviterer til forestillingen 

    Det skal merkes at vi lever
     Så kom på Forum Scene 

(gamle Forum kino)

          Torsdag 27.oktober 
2011 kl. 19.00 

Der møter du festlegen med 
kameratene ”De Glade Gut-
ter” med sine gjester Gabriel 

Fliflet, Kjersti Berge (fra 
kvinner på randen), Ole 

Hamre, og noen fyrverkeri syd 
fra som lager en kveld du sent 

vil glemme.

Billettpris kr. 180.- inkl. ge-
byr. Billetter kan kjøpes på 
      Billettservice, Posten, 
Narvesen eller 7-eleven

Det er bestilt skrivetolk til 
forestillingen, og det er ønske-

lig at de som har bruk for 
dette sender en tilbakemelding 
på sms 95769670 eller e-post 
til evelyndavidsen@msn.com 

så vi kan sette av aktuelle 
plasser. 

Dørene åpnes kl. 18.15 og 
forestillingen varer til kl. 

21.00                         
Parkering på Arenum eller ga-

rasjen i Solheimsviken. 
I bakken ned til Forum er det 

muligheter for avstigning.
Det skal være rampe inn til 

salen.

mailto:post@bgds.no
mailto:post@bgds.no
http://www.bgds.no
http://www.bgds.no
mailto:evelyndavidsen@msn.com
mailto:evelyndavidsen@msn.com
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NDFU har helgen 14.-16. november hatt ungdomsseminar med temaet «Trenger vi 
ungdomsklubbene» i Bergen Døvesenter. Her ble også valg på nytt styre i NDFU 
gjennomført.  
Leder
Ingvild L. Skjong

Styremedlemmer
Jannicke Kvitvær (har ett år igjen av vervet)
Marcus Lid (har ett år igjen av vervet)
Maiken Sudmann
Tor S. Fiksen

Varamedlemmer
Julie Ane Holst
Gabrielle Kverneland

I tillegg ble ny valgkomité valgt ved akklamasjon, og de består av:
Martin Berhovde
Petter Noddeland
Berit Emilie Nordbø 

Kilde: www.ndfu.no

http://www.ndfu.no
http://www.ndfu.no
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Tolkestudentene i døvesenteret 29. september

Engasjerte tolkestudenter fra 3. klasse på 
Høgskolen besøkte døvesenteret 29.  
september. 
 Temaet var «Tolking - og hvordan bruke 
tolk»

Foto: Sigrun Ekerhovd



Kalender
Torsdag 20. oktober

Seniortreff 11-14.

Oriola viser forslag til ny hjemmeside 
for BGDS kl 19.

Søndag 23. oktober

Gudstjeneste i DOMKIRKEN kl 11 i 
forbindelse med lansering av ny 
bibeloversettelse.

Torsdag 27. oktober

Debattkveld knyttet til strategiplanen 
2011-2015. Med bl.a Svein Arne 
Peterson, Klement Våge .... 

Søndag 30. oktober

Gudstjeneste kl 11.

Mandag 31. oktober

«Jeg var Fritz Moen» spilles i Fana 
kulturhus. 

Torsdag 3. november

Seniortreff 11-14.

Toralf, Marta og Ingunn forteller og 
viser bilder fra verdenskongressen i 
Durban. 

Søndag 6. november

Alle Helgens Dag i døvekirken klokken 
18.

Torsdag 10. november

Ekstra ordinært årsmøte kl 18.

Fredag 11. - Søndag 13. nov.

Seminar på Glesvær

Søndag 20. november

Gudstjeneste kl 11. 

Mandag 21. november

Døvblittgruppa har juleavslutning i 
storsalen kl. 18.30

Torsdag 24. november

Siri Antonsen fra NRK kommer for å 
for å fortelle om teksting/tolking kl 19.

Lørdag 26. november

Lutefiskens venner kl 19

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 BERGEN

Spilles i Fana Kulturhus på 
Nesttun mandag 31. oktober. kl 

19

Billetter på billettservice.no 
!
De som har skrevet seg på liste kan 
hente sine billetter i døvesenteret. 

Før forestillingen "Jeg var Fritz Moen" håper vi mange har lyst 
til å spise middag sammen på Nesttun.
Malcolm Hurtley på Kryddar har maten klar til oss når vi 
kommer. For å gjøre det enklest mulig har vi valgt :

"Kryddars lammeskank braisert i rødvinssaus med honning og 
mandler"; serveres med rotgrønnsaker og husets potetmos.
Dette er ifølge Malcolm det aller beste på menyen.
pris kr: 259,- 

Etter forestillingen har vi - dersom vi blir mange nok - mulighet 
for å gå tilbake til Kryddar og fortsette kvelden i lukket selskap 
der. Kryddar har alle rettigheter og åpent til kl. 01.

De som ønsker å delta må sende e-post til post@bgds.no 

Påmedingen er bindende, og frist er torsdag 27.oktober. 

Vær tydelig på om du ønsker å delta på middagen, etter fores-
tillingen eller begge deler.

For mer informasjon om Kryddar: 

http://www.kryddar.no/index.php

Adr: Østre Nesttunvegen 6

mailto:post@bgds.no
mailto:post@bgds.no
http://www.kryddar.no/index.php
http://www.kryddar.no/index.php
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