
1

BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 1 24. januar 2012 52. årgang

Velkommen til spennende temaer
i døvesenteret framover

28. januar

16. februar

12. april

9. februar

29. mars



2

OBS! Du kan få se forestillingen gratis, og så gå hjem etterpå (det er ikke nødvendig å være med hele tiden, og spise middag)
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Hvorfor er 
Bergen Døvesenter viktig?
Vi leser i formålsparagrafen at Bergen Døvesenter har som fremste formål å arbeide for at døve skal 
oppnå likestilling og likeverd med de hørende som bor i Bergen og ellers i Hordaland fylke.
Videre heter det at ”For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte følge nøye med i utviklingen, 
vurdere situasjonen og ta kontakt med myndighetene og andre ansvarlige når noe bør rettes på eller 
døves rettigheter er truet”.

Det er ikke bare sosiale og kulturelle tilbud til våre egne (se for eksempel på forsiden) vi skal kon-
sentrere oss om, men vi skal også holde øyne (og ører?) åpne for det som skjer i samfunnet. 

I dette nummer kan vi blant annet lese litt om møte vi har hatt 16. januar, om døve med psykiske 
lidelser. Det er klart at vi må bidra som representant for døve brukere. Hvem andre kan gjøre det, 
enn en bruker-organisasjon? Enkeltindivider har store vanskeligheter med å nå fram med sine behov 
og rettigheter. Til det er samfunnet med uvitende fagpersoner med ”jo jeg vet”-holdning for mektig. 
Noe må gjøres. 

Vi har også brukernes behov og interesse i forbindelse med tolkesaker å ta hensyn til. Også her kan 
det dukke opp situasjoner som tolkebrukeren ikke føler seg fortrolig med. Og ønske om forbedring. 
Ønske at det blir gjort annerledes. Ønske at tolketjenesten vil forstå. Ønske at tolken(e) vil forstå. 
Og så videre. Rapport fra møte med Tolketjenesten er også med i dette bladet. Det skal bli flere 
møter mellom Bergen Døvesenter og Tolketjenesten framover. Vi ble enige om å ha fire møter i året. 
Neste møte blir etter påske. Har du noe du ønsker å fortelle oss - som vi bør ta opp med Tolketje-
nesten - er du velkommen til kontoret vårt. Vi trenger ikke å vente til etter påske. Vi kan ha kontakt 
med Tolketjenesten med en gang vi får melding om noe som ikke er bra. Tolketjenesten sier at de 
ønsker tilbakemeldinger, og gjøre nødvendige forbedringstiltak, så sant det ikke strider mot reglene 
Tolketjenesten må følge. 

Vi har også et ansvar overfor det offentlige, og bidra til å fortelle de ansvarlige/arrangører om man-
gler som kan rettes opp. I dette bladet viser vi til eksemplet fra Lysfesten i Bergen lørdag 26. novem-
ber 2011, der ikke alt var tekstet på storskjermen på Festplassen. Bergens Tidende lover at det skal 
bli bedre neste gang.

Hvorfor en døveforening er viktig, kan vi også se av arvegaven døvesenteret har mottatt av ekte-
paret Bjørø. Uten en døveforening ville livet som døv enkeltperson ikke vært lett. Man er liksom 
tilknyttet sin døveforening i et helt liv. Å være medlem av en frimerkeklubb eller bowlingklubb, det 
er hobby-basert, men døveforening, det er nesten livsviktig å være med her. Hvor ellers finner man 
mange fritidstilbud som foredrag, kurs, skuespill, sosialsamvær m.m. der tegnspråk brukes? Hvor el-
lers finner man noen som kan kjempe for døves og tegnspråkbrukernes rettigheter i samfunnet? 

Ja, vi har mye vi kan stå sammen om. Og vi har mye vi sammen kan oppnå til beste også for våre 
brukere.

Rune Anda, daglig leder
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Geocaching er en høyteknologsk skattejakt, et 
spill som spilles over hele verden av mennes-
ker som liker spenning og som er utstyrt med 
en GPS.
Geocaching er et verdens- omspennende spill 
der man leter etter og gjemmer skatter. Den 
grunnleggende ideen er å gjemme bokser 
(cacher) og legge koordinatene på internett. 
Hvem som helst med en GPS mottaker kan 
legge inn koordinatene for å finne cachen og 
senere logge den på geocaching.com for å vise 
at den er funnet.
De som deltar i Geocaching er folk i alle aldre, 
inkludert familier med barn, studenter, voksne 
og pensjonister. Det er en verdensomspennen-
de aktivitet med miljø og samfunnsprofil. Siden 
september 2000 har Geocaching vokst fra 75 
cacher i forskjellige land til hundre tusener av 
cacher rundt i hele verden.
Om tid og forhold ligger til rette vil vi ta en 
tur ut og prøve å finne den cachen som er 
gjemt nærmest døveforeningen.

Foredraget tar utgangspunkt i min master-
oppgave som handler om døve og tolkers 
opplevelser om samspillet i en stemmetolksi-
tuasjon. At samspillet mellom døve og tolker 
fungerer er viktig for døves sosiale deltakelse i 
samfunnet; hva fremmer inkludering og hvilke 
ekskluderingsmekanismer gjøres gjeldende her, 
er noe av det jeg har undersøkt. 

En stemmetolksituasjon er utfordrende for 
både døve og tolker, noe som gjør at etable-
ring av tillit blir viktig. Tillit vil igjen aktualisere 
ulike kontrollmekanismer i situasjonen. Døve 
og tolkers holdninger, relasjoner og tilhørighet 
(er tolkene en del av døvemiljøet?) blir synlig-
gjort gjennom bruk av begreper som mitt og 
ditt språk og verdier som ligger heri. 

Døve deltakere i min studie uttrykker et øn-
ske om at tolking handler om mer enn å over-
sette riktig (ekvivalent oversettelse). Tolkene 
som var med i studien gjør nettopp dette 
uten å gjøre andre eksplisitt oppmerksom på 
det. Det gjør at tolker i en viss utstrekning 
fungerer som døves talerør i vid forstand, og 
ikke bare som oversettere.  

Medlemsmøte 
torsdag 2. februar 2012 kl. 19:
a) Arv fra Bjørø

Bergen Døvesenter har mottatt 
testamentarisk arv på kr 750.000 
fra Gunhild og Nils Johan Bjørøs 
dødsbo. Vi skal snakke om hva vi skal 
bruke pengene til. 

b) Oppussing i døvesenteret
Hele 1. etasje trenger å friskes opp. 
Det skal vi snakke om på møtet. Vi 
skal også diskutere hvordan arbeidet 
skal gjennomføres og finansieres.

VELKOMMEN!

Marianne Rasmussen Kolvik (27) fra Nit-
tedal er døv. Hun er med i Ingen grenser for å 
koble av og for å vise hvordan døve kommuni-
serer på ekspedisjon.

Teksten er hentet fra Nettavisen 07.12.2011.

Velkommen til spennende foredrags-kvelder!
TORSDAG 9. FEBRUAR KL. 19: TORSDAG 16. FEBRUAR KL. 19: TORSDAG 29. MARS KL. 19:

TORSDAG 12. APRIL KL. 19:

Samspill ved 
stemmetolking

Facebook - og 
fallgruvene der

Aldri hørt om 
geocaching...?

Gro Hege Saltnes Urdal.

Tor Egon Mikkelsen.

Gøsta Rougnø.

Fra NRKs ”Ingen grenser”

Bjarte Bø-Sande (41) fra Randaberg er døv 
og nesten blind. Han er egentlig et innemen-
neske som nå må tåle regn, vær og vind. Han 
er med i Ingen Grenser for å vise at han kan, 
både fysisk og psykisk. Og som han selv sier: 
For å slanke meg, fiske og få meg dame.

Vi får besøk av både Bjarte Bø-Sande og Marianne Rasmussen Kolvik, som vi ser hver søndag kveld på 
NRK: ”Ingen grenser”. De skal fortelle om sine opplevelser, der de i ca en måned var på tur sammen 
med funksjonshemmede og Lars Monsen. 

Facebook er populær, og brukes av millioner 
mennesker i hele verden. I Norge er nesten 
”alle” på Facebook! Veldig mye bra der, men er 
alt bare fryd og gammen? Er det noe der som 
vi må passe på? Gjør vi noe vi ikke bør gjøre? 
Tror vi at vi er trygge? Hva må vi passe på?

Vi får besøk av Tor Egon Mikkelsen fra firmaet 
Mikkelsen Pettersen Data (MPD.no) på Bønes. 
Han har vært 6 ganger på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve og holdt forelesning om 
data og farene der, til døve foreldre på uke-
kurs. Da skolen på Ål etterlyste en foreleser 
som skulle fortelle om datasikkerhet for barn 
(foreldrekontroll), ble han anbefalt av barne-
vakten.no. 
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Tirsdag 10. januar 2012 var det møte mellom 
Tolketjenesten (Geir Rune Folgerø, Dorthea 
Vik og Astrid Lund) og Bergen Døvesenter 
(Ellen Østrem, Gunnar Hansen og Rune Anda) 
+ to tolker.
 
Møtet varte i to timer og vi diskuterte mange 
ulike punkter, blant annet:
- Hva brukerne har opplevd av problemer 

med tolketjenesten og uheldige situasjoner 
ved ulike tolkeoppdrag

- Tolketjenesten sin rutine når de har mottatt 
bestilling og sendt oversikt over tolkeopp-
drag til tolkene (sms og e-post)

- Retningslinjer som tolketjenesten har å følge 
(her var vi også opptatt av at dispensasjoner 
bør/må gis i spesielle tilfeller)

- Tolk på sykehus
- Det ble nevnt at Tolketjenesten benytter 

seg av av tolkestudenter til enkelte oppdrag 
(studentene får avtale med Tolketjenesten)

- Det å kunne velge tolk selv
- Plutselig behov for tolk etter kl 15, selv om 

det ikke var akutt
- Turnusordning
- Prøve å få tolk fast på plass i døvesenteret 

hver torsdag på dagtid (seniortreff, møter 
osv)

- To-tolk system
 
Vi er ikke enige i alt, men vil fortsette å disku-
tere ulike problemstillinger med dem.
 
Vi fortalte også at Tolketjenesten i Hordaland 
har et dårlig rykte i Norge, noe Rune Anda 
selv fikk erfare da han jobbet to år på Ål, og 
fått kommentarer fra en del frilanstolker som 
hadde ukejobb på Ål. Det at Tolketjenesten i 
Hordaland har dårlig rykte rundtomkring i lan-
det, det var tolketjenesten her klar over. Hva 
det konkret skyldes, kunne man ikke få klarhet 
i. Er de for firkantede? I hva?
 
Her ser det ut til at det ikke bare er brukerne 
som ønsker en bedre og servicevennlig tolke-
tjeneste i Hordaland, men også frilanstolkene 
selv – både her i fylket, og de i andre fylker – 
ønsker et godt samarbeid med tolketjenesten 
her.
 
Det må også tilføyes at Tolketjenesten streber 
etter å gi brukerne god service og tjeneste, og 
av den grunn er de avhengig av tilbakemelding 
fra brukerne. Det er for få ansatte på Tolketje-

nesten i forhold til antall brukere i Hordaland. 
Derfor er det også viktig at brukerne bestiller 
tolk selv om man tror man ikke får tolk. Man 
kan ikke vite på forhånd om man ikke får tolk, 
så derfor er det verdt å forsøke uansett.
 
Tolketjenesten kan ikke pålegge frilanstolker 
til å påta seg oppdrag. De kan si nei så mye de 
vil, uten at Tolketjenesten kan forplikte dem 

Møte med Tolketjenesten til å ta oppdrag. Får man ikke tak i tolk på 
ettermiddags-/kveldstid, betyr det ikke at alle 
frilanstolkene er opptatt. Det betyr at ingen 
svarte på henvendelsen om å påta seg tolke-
oppdrag. Og på dagtid er det en utfordring for 
Tolketjenesten å få alle som ønsker det, å få 
tolk. Her bør vi, som brukerorganisasjon, gjøre 
noe i forhold til våre rettigheter og presse på 
oppover i systemet med å få flere midler til 
Tolketjenesten.
 
På slutten av møtet fikk vi utdelt statistikk 
over tolkeoppdrag i 2011, samt kopi av «Veile-
der om kommunikasjon via tolk for ledere og 
personell i helse- og omsorgstjenestene».
 
Vi som representerte Bergen Døvesenter, 
syntes det var et bra og konstruktivt møte. 
Tolketjenesten ønsker å samarbeide med 
oss for å få til en bedre service og tjeneste-
ytelse, og likeså ønsker de tilbakemelding fra 
brukerne, enten direkte fra dem selv, eller via 
Bergen Døvesenter, slik at de kan bli bedre 
(kvalitetssikring).
 Og vi ble enige om å ha flere møter. Neste 
møte blir på Kokstad (som vi sa ligger langt 
borte i «u-landet») etter påske.

Møte om døve med psykiske lidelser

Rune Anda, Mary-Ann Grønås, Kristin Opedal, Sissel Grønlie, Terje Steiro og Martin Skinnes.

Høsten 2011 ble Bergen Døvesenter kontaktet 
av Mary-Ann og Terje med ønske om å diskutere 
tiltak for å bistå døve med psykiske lidelser. Styret 
utpekte Martin Skinnes som vår mann i dette 
arbeidet. Han kalte inn til møte i døvesenteret 
mandag 16. januar 2012 kl 17. 

De som deltok: 

Sissel Grønlie 
Hun er psykologispesialist og har hjemmel og 
egen praksis hvor hun driver individualterapi 
for hørselshemmede. 

Kristin Opedal
Psykiater ved Regionalt senter for hørsel og 
psykisk helse. Hun arbeider dels poliklinisk 
med individuell behandling av hørselshem-
mede og dels som rådgiver for personale 
innenfor psykisk helse som gir behandling til 
hørselshemmede.

Terje Steiro
Spesialterapeut i Botjenester innen psykiatri 
i Fana.

Mary-Ann Grønås 
Daglig leder i Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede og døvblinde i Bergen.

Rune Anda
Daglig leder i Bergen Døvesenter.

Martin Skinnes
Styremedlem i Bergen Døvesenter. Han er 
lærer ved Hunstad skole.

Møtedeltakerne er enig i at det i dag ikke fin-
nes noen tilrettelagt hjelp/tilbud til døve med 
psykiske lidelser, og at fagfolk og/eller de som 
styrer området, ikke har den rette forståelsen 
på behov og problemer hos døve med psykisk 
helseproblem.

Møtet - som varte i over en time - konklu-
derte med å avtale om et nytt møte der man 
sammen skal gå gjennom forslag til brev som 
skal sendes til Bergen kommune og til Helse 
Vest. 

Detaljene kommer vi tilbake til.
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Vi har startet opp med Gubbetrening i fotball på Nygårdslien skole hver fredag kl. 19 – 21.
Aldersgrense fra 8 år til 70 år eller ubegrenset. Vi har det moro og sosialt sammen så håper flere kommer 
og blir med fremover..

VIDEO på hjemmesiden www.bgds.no! ”Godt nytt 
år”, hilste seniorene på video fra Nyttårsavslut-
ning i Bergen Døvesenter 31. desember 2011. Kjell 
Johnsen var først med hilsenen, filmet av Rune. Gyda 
Einemo sendte e-post fra USA der hun ”takket for 
nyttårshilsen” som hun fant på internett :-)
Har du ikke sett det? Gå inn på nettet og se denne 
koselige hilsenen under ”Arrangementer”.

CI gruppen i Bergen Døvesenter ble opprettet 
01.01.2012, vedtatt på BDS-styremøte 16.12.2011. 
Gruppen skal utarbeide mandat på sitt neste 
møte i februar.

Våre gutter (Deaf Boys) vant sin klasse under Tysnes 
Kraftlag Cup i romjulen 2011, og rykker opp til 
øverste klasse.

Instruks til Kulturstyret

Torsdagskvelder:
Kulturstyret har hovedansvar for torsda-
gene i døvesenteret. Det vil si at kultursty-
ret setter opp program som for eksempel 
foredrag, temakvelder, underholdning o.a.  
Dette gjøres i samråd med daglig leder, som 
også påser å få med diverse møter som 
senterstyret blir enige om; dato for årsmø-
ter, medlemsmøter o.a. Underavdelinger og 
andre som ønsker program torsdagskveld 
må avklare det med daglig leder/kulturstyret.

Forslag og ideer:
Kulturstyret kan komme med forslag/ideer 
til torsdags-temaer. Daglig leder tar seg av 
det praktiske som å kontakte foredragshol-
dere o.a., avtale honorar, evt reiser og over-
nattinger, og oppfølging videre. Kulturstyret 
skal ønske foredragsholdere og gjester 
velkommen, og likeså takke etter arrange-
mentene. Kulturstyret har ”torsdagsfri” ved 
program som underavdelinger og sentersty-
ret har ansvaret for.

Klargjøring før arrangement:
Kulturstyret skal sammen med torsdag-
svakten sørge for at lokalet er klar til 
arrangementer, blant annet sette stolene i 
rekke og rad foran hvert foredrag/program 
og lignende. Likeså skal kulturstyret og de 
som har torsdagsvakter kunne betjene de 
tekniske utstyr, og klargjøre dem (alle nye 
må kurses i det). Det gjelder pc tilkoblet 
videokanon, evt. musikkanlegg, og sørge for 
at foredragsholderne og eventuelt tolker får 
tilgang til drikkevann.

Program for kulturelle aktiviteter:
Kulturstyret skal utarbeide terminliste for 
kulturelle aktiviteter hele året, samt ordne 
med informasjon til Budstikken og hjemme-
siden via daglig leder, samt til oppslagstavlen.

Representasjon:
Kulturstyret deltar med to personer i Ber-
gen Døvesenters Samarbeidsforum, som har 
møter to ganger i året. Der kan man bl.a. 
legge fram kulturprogram for innspill, forslag 
og ideer.

Møter og referat:
Kulturstyrets leder innkaller til møte 
når man finner det ønskelig. Kulturstyret 
utpeker selv en sekretær i styret. Referat fra 
møtene i kulturstyret sendes over e-post til 
daglig leder innen rimelig tid etter møtet.

Døves kulturdager:
Kulturstyret skal undersøke om der er 
interesse for å lage innslag i forbindelse med 
Døves kulturdager. Skulle det bli interesse 
for kulturbidrag på kulturdagene fra Bergen 
Døvesenter, skal kulturstyret utarbeide 
budsjett som legges frem for senterstyret 
før vedtak fattes. Dette må gjøres senest 15. 
februar hvert år, av hensyn til budsjettbe-
handling på årsmøtet.
Instruksen er vedtatt av senterstyret 
12.01.2012.

Fredagstrening for gubber

Deaf Boys vant!

Video-nyttårshilsen fra 
Bergen på hjemmesiden

HJERTELIG TUSEN TAKK
for oppmerksomhet v/min 60 års dag.

Hilsen Molly
RUNDE ÅR
80 ÅR
Gerd Albrektsen, Ulset, blir 80 år 5. februar.
Bjørn Ruste, Laksevåg, blir 80 år 12. februar.
60 ÅR
Gudrun Boge Karlsen, Vaksdal, blir 60 år 31. 
januar.
Bjørn Janson, Bergen, blir 60 år 28. februar.
50 ÅR
Hilde Jannecke Hellestvedt, Bergen, fylte 50 
år 2. januar.

MEDLEMMER
Nytt medlem: Sissel Alvestad, Loddefjord.
Utmelding (overført til en annen døveforening): 
Marius Milo Hansen.

Strøket: Ifølge Norges Døveforbund er 21 
av våre medlemmer strøket. pga manglende 
kontingentinnbetaling. De står fortsatt opp-
ført hos oss, og får dette bladet. Det er mu-
lig manglende betaling skyldes forglemmelse. 
Hvis kontingenten for i fjor ikke er betalt 
innen 15. februar 2012, blir de strøket fra 
vår liste også. 

PERSONALIA
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Kommunal råd 
for funksjonshemmede
Som medlemmer med varamedlemmer til 
Kommunal råd for funksjonshemmede for 
valgperioden 2011 - 2015 består av:

Medlemmer:
1. Mathias Viktorsson, HLF
2. Jorunn Lid, Norsk Forbund for svaksynte.
3. Svein Nord Kristiansen, LHL
4. Anne-Lise Aanes, Cerebral  
 Pareseforeningen
5. Kari Johannesen, SAFO/NHF
6. Kristine Bech-Sørensen, NFU
7. Ingse Møen (SV)
8. Harald Berge Breistein ( Krf)

Varamedlemmer:
1. Rune Anda, Bergen Døvesenter
2. Jens Olav Johannesen, Norsk Forbund 
 for svaksynte
3. Lars Christian Larsen, Skulte hemminger, 
 Astma og Allergiforeningen.
4. Kirsten Eikanger, Mental Helse.
5. Egil Hope, SAFO /NHF
6. Tom Skauge, NFU
7. Tom Furnes (V)
8. Rebekka Rosland (KrF)
Som leder velges: Harald Berge Breistein
Som nestleder velges: Ingse Møen (SV)

De hadde sitt første møte i Bergen Rådhus 
torsdag 19. januar 2012.

Daglig leder
Rune Anda er tilbake som daglig leder etter to 
års permisjon. Melding om innehaver av daglig 
leder-stillingen ser sendt til Brønnøysund-
registrene, og godkjent. Likeså er Arbeidsgiver-
registeret oppdatert der Rune Anda nå står 
som daglig leder istedenfor Sunniva Lyngtun.

Budsjett 2012
Styreleder har utarbeidet grov-utkast til 
budsjett for 2012 til drøfting. Til neste møte 
skal styret gå gjennom hele budsjettet – som 
da legges fram som styrets budsjettforslag på 
årsmøtet 15. mars.

Testamentarisk arv etter Bjørøs dødsbo
Bergen Døvesenter har mottatt testamentisk 
arv på kr 750.000 fra Gunhild og Nils Johan 
Bjørøs dødsbo. 
Hva arven skal brukes til, blir drøftet på med-
lemsmøte torsdag 2. februar 2012 kl 19.

Fremdrift 1. etasje 
Styret fikk tilsendt oversikt over arbeid som 
er tenkt gjennomført i huset, der det meste 
er konsentrert om første etasje. Ønsket om 
oppussing/oppfrisking av første etasje er i tråd 
med det man kom fram til under seminaret på 
Glesvær 11.-13. november 2011.
Oppussingsarbeid og finansiering av det blir 
drøftet på medlemsmøtet torsdag 2. februar 
2012 kl. 19.

Leie av lokaler for ansatte  
i Nubben Barnehage
Det kom forespørsel fra ansatte i Nub-
ben Barnehage om de kan få rimeligere leie 
av storsalen til private fest etc i forhold til 
ordinær leiepris. Styret kom fram til at de kan 
få leie lokaler til en pris omtrent midt mellom 
ordinær leiepris og medlemmenes leiepris. 
 
Renhold
Døvesenteret har i tre år betalt 1/5 av de 
totale utgiftene for renhold i egne lokaler til 
Nubben Barnehage (renholdsfirma: Renhold 
og Skadesentralen). Styret ønsker å avslutte 
den avtalen og gå over til å ansette egen ren-
holder. Det er ønske om fleksibel avtale mht 
renhold styret ønsker, og det kan ikke firmaet 
gjøre (iblant gjør de rent selv om lokalene ikke 
har vært i bruk).
Vi sier opp avtalen med firmaet Renhold-
Skade-Sentralen as via Nubben Barnehage. 
Styreleder og daglig leder får fullmakt til å løse 
renholdsarbeidet på annen måte.

Hjemmesiden www.bgds.no
Den nye hjemmesiden ble åpnet nyttårsaften. 
På grunn av at den nye siden og den gamle 
siden ikke kan være på samme sted (den nye 
med Linux som operativsystem og den gamle 
med Windows) blir det utsatt noen dager. 
Derfor er ikke web-adressen riktig ennå. 
Nå som hjemmesiden er på plass, overfører vi 
den avtalte prisen, kr 10.000, til ROIR som har 
stått for design av den nye hjemmesiden.

Instruks for Kulturstyret 
Styreleder og daglig leder har vært i møte 
med Kulturstyret 5. januar der man gikk gjen-
nom instruks for Kulturstyret. Det ble en del 
justering. Den nye instruksen ble godtatt av 
Kulturstyret på sitt møte 10. januar.
Senterstyret godkjenner den nye instruksen 
for Kulturstyret. (Se egen ramme i bladet.)

Revisor for ulike avdelinger 
for regnskapsåret 2011
Seniorgruppen:  Kjetil Høgestøl
Ungdomsklubben:  Sigrid Hjørungnes
Døvblittgruppen:  Martin Skinnes
Museumsutvalget:  Monica Lone Madsen
Beast:   Svein Tore Træet Olsen

Info fra møtet med 
Tolketjenesten 10. januar 2012 
Ellen, Gunnar og Rune informerte fra møtet 
med Tolketjenesten. Rapport fra møtet ble 
lagt ut på hjemmesiden. Det ble enighet om å 
ha slike møter fire ganger i året. Neste møte 
blir på Kokstad etter påske. (Se egen artikkel i 
bladet.)

Info fra styremøtet 12. januar 2012
Ansattes representant 
i Nubben Barnehage
Det er kommet ønske fra ansatte i Nub-
ben Barnehage om at en representant fra 
de ansatte deltar i barnehagens styremøter. 
Barnehagens styre er positiv til det.
Senterstyret støtter forslaget.

Informasjon fra styreleder og daglig leder
a) Juletrefesten 7. januar – rapport fra Gunnar 
b) Det blir møte ang døve med psykiske lidel-
ser 16. januar
c) Det blir møte med Syns- og Audiopedago-
gisk Tjeneste 30. januar
d) Årsmeldingen, situasjon pr i dag v/Rune
e) Det blir møte i Samarbeidsforum onsdag 
25. januar

CI-gruppen
Sigrun opplyste at CI-gruppen hadde møte 
11. januar. Gruppen skal ha et nytt møte ons-
dag 8. februar der de skal utarbeide mandat.

Juletrefest 7. januar
Det var over 100 personer i døvesenteret, 
som ble ledet av Gunnar Hansen, musikk 
ved Politiorkesteret, kort andakt ved Trygve 
Stabrun, gang rundt juletre, og til slutt kom 
julenissen med godteposer til barna. Takk til 
alle som hjalp til på kjøkkenet og med leker 
etc.
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DØVES KULTURDAGER
KRISTIANSAND 14.-16. SEPTEMBER 2012
På internett-siden www.kulturdagene.net 
finner du informasjon om årets ”Døves kul-
turdager”. Både på norsk og engelsk. Arrange-
mentskomitéen i Kristiansand Døveforening 
ønsker å at døve fra andre land også skal få 
oppleve kulturdagene her.

Til Bergens Tidende v/Frode Buanes
Jeg sender denne til deg - fordi jeg fant ditt 
navn fra reportasje fra lysfesten på bt.no. 
(Sender kopi til ordføreren - som jeg har hilst 
på ved en del anledninger). 
Det vil være kjempeflott om du videresen-
der denne mailen til rette vedkommende  i 
 Bergens Tidende, han/hun som har med 
lysfesten å gjøre. 
Jeg jobber som daglig leder i Bergen Døve-
senter. (Har permisjon nå, men er tilbake fra 
nyttår.) 
Lysfesten var - som alltid - strålende! 
Og da dere begynte å få med tekst på 
storskjermen, når det var julesanger, bidro til 
at hørselshemmede også ble en del av den 
integrerte flokken! 
Nå tenker vi at dere kanskje kan gjøre en liten 
forbedring til neste år? 
Tekst fra konferansier og fra ordføreren hadde 
vært kjempestas å få med også. De har helt 
sikkert laget manus ferdig på forhånd, så hvor-
for ikke få disse med? 
Også noen av sangene som barnekoret ikke 
bidro med, disse var ikke tekstet. 
Vi gleder oss til neste år også - sammen med 
barn og barnebarn. 
Håper på enda bedre teksting da :-) 
GOD JUL 
Rune Anda 

Kjære Rune.
Som alltid fra deg,konstruktivt innspill.
Jeg er sikker på at BT responderer på 
dette,men jeg sender den både til redaktør og 
Unni som er ansvarlig! 
Ha en god førjulstid.
Mvh Trude-ordfører

Vi kom da i kontakt med Unni Engan 
hos Bergens Tidende, som i en mail spør:
Hei igjen, kunne vi løst det meste med en 
døvetolk? Har dere noen innpill på hva som vil 
fungere best og eventuelle kontaktpersoner? 
Vennlig hilsen Unni Engan

 

Hei 
Det aller beste dere kan gjøre, er å få til både 
tekst og tegnspråk. Generelt opererer man 
med følgende regnestykke på hvor mange 
som hører dårlig (og som behøver tekst), og 
hvor mange som er døve (og som behøver 
tegnspråk). 
La oss anta at det blir 25.000 personer til 
neste års lysfest. 
10% = Hørselshemmede, dvs. 2.500 personer 
0,1% = Døve, dvs. 25 personer 
Men det er mange døve innflyttere i storby-
ene, så her kan vi godt si 0,2%, hvilket da vil si 
ca 50 døve blant lysfest-deltakere (jeg møtte 4 
andre døve bare der jeg stod sist lørdag). 
Enten man bruker undertekst eller tegn-
språktolk, så behøver hørselshemmede å 
være i nærheten av skjermen. Man vil jo helst 
se hvem som snakker/synger og samtidig se 
tekst/tegn. 
For å drøfte det tekniske, plassering osv. er 
det nok en fordel å innhente en person fra 
Bergen Døvesenter (tegnspråk) og en fra HLF 
Bergen (tekst/teleslynge). ”HLF” er forkortelse 
på ”Hørselshemmedes Landsforbund”, og da 
avdeling Bergen :-) 
Var informasjon til hjelp? 
Rune Anda 

(Bemerkning fra oss her i Budstikken: Vi synes det 
er viktig at vi samarbeider med HLF Bergen - og 
at vår samarbeidsforening blir nevnt - når det er 
saker av felles interesse.)

Tusen takk, veldig informativt. 
Vi skal helt klart klare å få til noe.
Vennlig hilsen Unni Engan

Tegnspråktolk og mer tekst under 
lysfesten lørdag 1. desember 2012? 

Bildet er hentet fra Internett.

Tusen, tusen takk for veldig hyggelig gave 
fra dere i Bergen Døvesenter. 
Beløpet har kommet inn på konto og det 
kommer godt med i arbeidet vårt i Kenya.

Marit Kolstadbråten.

Beløpet (kr 4.000) kom inn i forbindelse 
med utlodning under juleavslutning i døve-
senteret torsdag 15. desember 2011. I til-
legg ble det gitt kr 2.000 fra døvesenteret, 
tilsammen kr 6.000.

DØVES MISJONSFORENING
har møte fredag 10. februar kl. 19.00 hos Sonja 
Eikenes, Skoglien 35 - og fredag 9. mars kl. 
19.00 hos Marta Ringsø, Nebbestølen 33.
Alle er hjertelig velkommen.

BERGEN DØVESENTER
HAR

ÅRSMØTE
TORSDAG 15. MARS 2012

KL. 18.00

Frist for innlevering av
lovforslag

må leveres/sendes til styreleder 
Gunnar Hansen

innen
torsdag 2. februar 2012 kl. 18.

Frist for innlevering av
andre forslag

må leveres/sendes til styreleder 
Gunnar Hansen

innen torsdag 23. februar 2012
kl. 18.



9

Ny hjemmeside www.bgds.no

Nyttårsaften 31. desember 2011 gikk vi over til ny hjemmeside. Den nye siden er designert av José Oriola (firmaet ROIR). 
Etter ni år med samme layout, er det litt uvant for mange å gå over til ny design. Det tar tid å finne ut hvor man kan finne 
ulike informasjon. Vi som administrerer siden trenger også tid til å finne ut hvor vi skal legge ut informasjoner. Hva skal inn 
under ”Nyheter”, hva skal inn under ”Norge” osv.  

Vi har også fått inn ny menytekst: ”NYHETER”, altså med store bokstaver (vi vil prøve å få den fremhevet i annen farge). 
Der skal man finne nyheter fra ”døves verden” (link til ulike media på internett). Dette er noe mange liker å ha, som også 
var populær på vår gamle hjemmeside, i tillegg til billedkavalkade.

Mange har sagt at den nye hjemmesiden ser veldig bra ut. Send din mening til post@bgds.no.

Den gamle hjemmesiden har vi tatt vare på. Det vil komme en link på den nye hjemmesiden, som fører deg til gammel 
hjemmeside. Det var et ønske fra enkelte av dere, for noen liker å se tilbake i billedarkivet, og andre interessante linker :-)

Det mange kanskje ikke vet, er at det var Bjørn A. Johnsen som har designert den gamle hjemmesiden, som har bestått fra 
slutten av 2002 og helt fram til årsskiftet 2011/12! Imponerende? De fleste andre hjemmesider skifter layout ”hele tiden”, 
men ikke vi.

www.bgds.no har i snitt hatt ca 300-350 besøk hver dag (ca 200 om helgene). Rekorden var over 700 besøk på en dag, 
og da var det i forbindelse med demonstrasjon for ”tegnspråklov” i Oslo lørdag 3. november 2007. Utrolig mange bilder 
var lagt ut på vår hjemmeside. Nesten like mange besøkte siden 25. september 2005 i forbindelse med stor vannlekkasje i 
døvesenteret, der vi la ut mange bilder.
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I første etasje er det behov for å finpusse 
en god del steder og likeså trengs en del 
ombygging.

Her er oversikt og forslag til tiltak:

* Hoved inngang:
 Ved veggoppslag trengs annet type som 

gjør det enklere å sett opp oppsalg. Man 
trenger å  male over lister - mørkebrun 
rundt oppslagstavlen.

 Sette opp golvlister rundt  (disse er 
mangler nå) og male dem mørkebrun.

 Sette opp lister til døren.
 En del flikke og male-greier. 

* Garderobe: 
 Ser ok ut – men male over garderobe-

hyllen – mørkebrun. Lik type kleshenger 
(i dag er det ulike typer kleshengere 
der)  - Flikke mange steder og male 
over.

* Hallen:
 Trengs overhaling, og male veggene og 

mange steder trengs det litt repara-
sjon og flikke. Nåværende møbler bør 
skiftes ut med nye møbler som passer 
til daglige  ”venterom/velkommen-preg”. 
(Nåværende møbler kan selges over 
finn.no) Lister ved golv bør være av lik 
størrelse rundt det hele.

 En del reparasjon på golvet (riper).  Dø-
ren til utgangen (gamle) bør det gjøres 
noe med, samt få bedre feste.

* Storsalen:
 Reparere og flikke Mahogny-veggene. 

Male på veggen – lik farge som i salen 
like ved kjøkken. Viktig å gjøre noe med 
lister (9 cm bred) lik i hele salen. Lage 
ny trelister rundt med støtte (ca 3 cm) 
ut fra veggen for beskyttelse mot bord-
kant.

 Mellom storsalen og lillesalen trengs ny 
”vegg” (foldervegg) som kan lukkes og 
åpnes etter behov. Her trengs og nye 
møbler – bord og stoler.  Nye lysfor-
hold og lamper i taket. Male hvit i taket. 
Ny parkett på golvet.

* Gangen til kursrom og verksted rom:
 Her trengs ombygging slik at verksted-

rom får redusert  areal og det gis bedre 
plass til både vaskeutstyr og lagring av 
bord og stoler (istedenfor å oppbevare 
dem i skuffer under scenen). Ny opp-
vaskkum. 

 Lage ny vegg til kursrom med dør inn 
fra gangen og lage ny inngang med dør 
til kursrom fra trappegangen. Nye mø-
bler som passer til kurs.

* Trapp til annen etasje:
 Trenger flikke- og malearbeid. Ordne 

med golvlister.

* Styrerom:
 Bør ha nye møtemøbler. Ellers ok.

* DIK og DUK kontor:
 Bør gjøre noe med rommet og bedre 

lagringsskap. Hele veggen bør males. 
Golvet er nytt og ok.

* Pauserom:
 Trenger bedre innredning og benk i 

kjøkkendelen. Nye spisemøbler? Ellers 
ok.

 
* Kontoret:
 Trenger nye kontormøbler og bedre 

praksis for 3 personer i ett rom. 

* Gangen i 2 etasje:
 Golvet trenger ny maling og her behø-

ver vi nye lister. Mulig trengs maling på 
veggen?

Oppussingsbehov i Bergen Døvesenter
* Alle WC i huset:
 Trenger litt flikke- og  male-arbeid.  En 

del små reparasjoner.

* Kjøkken:
 Her behøves bedre organisering i ska-

pene.  Bør ha vaskemaskin og tørke-
maskin på kjøkken av praktiske grunner. 
Fryseskap bør flyttes til ved siden av 
kjøleskap på kjøkkenet.  

* Utvendig
 Bør undersøke taket igjen pga noen 

takstein mangler og sjekkes for even-
tuelt lekkasje.

 En del utskifting av avløpsvannrør og  
en del  maling i veggene.

Forslag tiltak:
* Senteret stengt  
 Fra 24. mars til 18. april.

* Komitéen
 Opprette en komité med en prosjekt-

leder som påtar seg ansvaret for å lede 
hele oppussingsarbeidet, og følge opp 
hvem som kan stille opp på dugnad.

 Det trengs 2-3 personer (gjerne 
arbeidsledige/eller andre) med en del 
erfaring fra håndverksarbeid som kan 
utføres fast daglig arbeid så lenge 1. 
etasje er stengt.  Andre (medlemmer) 
kan hjelpe til på dugnad.

* Finansiering
 Vi muligheter til å hente midler fra Ka-

pitalfond/gavekonto.  Vi har allerede fått 
godkjent kr 200.000 fra Kapitalfondet til 
formålet. Vi kan gi honorar/godtgjørelse 
til de som jobber og prosjektleder kan 
få lønn etter avtale. Vi behøver også 
midler til bl.a. møbler, parkett, maling, 
trematerialer osv. Om deler av arven 
fra Bjørø-paret kan brukes her, tar vi 
opp på medlemsmøtet.

* Prosjektleder 
 Vi har snakket med vaktmesteren vår 

(som har 10% stilling hos oss), Svein 
Ole Johansen. Han har sagt seg villig til 
å være prosjektleder. 

* Medlemsmøte
 Torsdag 2. mars kl 19 har vi Oppussin-

gen på sakslisten. Vi håper at mange vil 
komme og ta del i diskusjonen, og likeså 
mange som vil si seg villig til å jobbe 
dugnad.  

Litt info før medlemsmøtet torsdag 2. februar kl. 19.00
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Autorisert revisor:
Leif Steinbakk

Valgkomite:
Tor Fiksen
Toralf Ringsø
Maren Oriola
Vara. Arne Nesse og Gabrielle 
Kverneland

Døvblittseksjonen 
(stiftet 1983)
Harald Gåsland, leder
Marta Sander, nestleder
Bjørn Ruste, sekretær
Hilde Fagerheim, styremedlem

Museumsutvalget
(tidligere: Bergen lokallag av 
Norsk Døvehistorisk Selskap, 
stiftet 07.05.1992)
Rune Anda, leder
Thorbjørn Johan Sander, sekretær
Åge Lauritzen, kasserer
Erling Buanes, medlem

Beast 
(opprettet 25.09.2007)
Leder: Tor S. Fiksen
Nestleder: Fredrik Servaas 
 Mehlum Fjellaker
Styremedlem: Øyvind Rød
Styremedlem: Guttorm Jørgensen
Styremedlem: Ingrid Nybakk
Styremedlem: Ida Haugen

CI-gruppen 
(opprettet 01.01.2012)
Klement Våge, leder
Sigrun Ekerhovd, nestleder
Kjetil Høgestøl, kasserer
Sunniva Lyngtun, sekretær
Marit Markeset, styremedlem
Ann Liss Opdal, varamedlem

Døves Kvinneklubb 
(stiftet 13.10.1902)
Kvinneklubben er lagt på is

Nubben Barnehage:
Kjetil Høgestøl, styreleder
Tone Høylandskjær, styremedlem
Klement A. Våge, styremedlem
Marit Markeset, varamedlem
Styrer: Karin L. Gaupset (ansatt i 
2010)

Døves Menighet, Bergen:
Styreperioden er fra 01.11.2011 
til 31.10.2015:
Faste medlemmer: Nabai Kaup-
pinen (leder), Norunn Anny 
Kalvenes, Torill Solbø Zahl, Helge 
Herland, Anett Christoffersen og 
Maren Martinussen Oriola
Varamedlemmer: Solomon Sium 
Beyene, Kari Jenny Skålevik, Heidi 
Marian Iversen og Tove Helen 
Haugstad

Tolkeforbundets regionlag 
i Hordaland
Leiar: Ingvild Soldal Eggerud
Nestleiar: Ingrid Johannessen
Kasserar: Silje Seltveit Osdal
Sekretær: Elisabeth Trengereid 
Olsen
Styremedlem: Kjersti Skagen
Vara: Camilla Fidje

BDS-styret, bak: Sigrid, Sigrun, Ellen, Monica og Svein Tore. Foran: Martin og Gunnar.

Bergen Døvesenter 2011-12

Bergen Døvesenters styre:
Leder:  Gunnar Hansen
Nestleder:  Martin Skinnes
Styremedlem: Sigrun Ekerhovd
Styremedlem: Ellen Østrem
Styremedlem: Svein Tore Olsen 
(eiendomsleder)
1. varamedlem: Monica Lone 
Madsen
2. varamedlem: Sigrid Hjørungnes

Kapitalfondet:
Gunn Kristin Selstad
Erling Jacobsen
Kjetil Høgestøl
Vara: Klement Våge

Hyttekomite:
Edvard Rundhaug (leder)
Rita Lone Borlaug (sekretær)
Sigrun Ekerhovd (medlem)
Svein Tore Olsen (fra eiendoms-
styret)
Gunnar Forland (fra Døves 
Idrettsklubb)

Eiendomsstyret:
Svein Tore Olsen (eiendomsleder)
Tore Birkeland
Egil Johansen

Kulturstyret:
Tor Fiksen (kulturleder)
Gabrielle Kverneland (sekretær)
Rose Rosland
Alireza Emami

Lovkomite:
Klement Våge
Erling Jacobsen
Helge Herland

Bilagsrevisor:  
Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor: Toralf Ringsø

Døves Idrettsklubb 
(stiftet 29.10.1905)
Cecilie Gudmundsen, leder
Arne Nesse, nestleder
Øystein Grutle, sekretær
Asle Karlsen, kasserer
Marius W. K. Anda, styremedlem
Gunnar Forland, 1. varamedlem
Toto Haque, 2. varamedlem
Dag Hafstad, bowlingleder
Arne Nesse, leder for fotball 
gutter
Ane Serine Dimmen og Marius W. 
K. Anda, leder for fotball jenter
Åge Lauritzen, veteranleder

Døves Ungdomsklubb 
(stiftet 25.10.1962)
Mathias Høie Hausberg, leder
Alexander Hole Dahl, nestleder
Elisabeth Dahle Kindt, kasserer
Aleksander Håvik, sekretær
Beate Eng, styremedlem
Hege Malene Ulstein, styremed-
lem
(Ungdomsklubbens styreperiode 
er fra september til september)

Seniorgruppen 
(opprettet 19.03.1973)
Erling Buanes, leder
Thorbjørn Johan Sander, sekretær
Hans Erik Tofte, kasserer
Birgit T. Karlsen, varamedlem
Berit Kallevik, varamedlem

Før årsskiftet mottok Bergen Døvesenter testamentarisk arv på kr 
750.000 fra Gunhild og Nils Johan Bjørøs dødsbo. Dette var helt 
fantastisk, og åpner dører for nye muligheter. Torsdag 2. februar kl 
19 ønsker styret å diskutere med medlemmene hva døvesenteret 
skal bruke arvemidlene til. Styret har diskutert det og kommer 
med forslag.
Arven kom helt uventet for de fleste. Det har kanskje aldri skjedd 
tidligere. Ekteparet gav kr 100.000 til døvesenteret under ”Eldre 
døves kulturdager” på Scandic Hotell i Bergen i 2007. Da fortalte 
Nils Johan Bjørø at døveforening som sosialt samlingssted har 
betydd masse for dem - og for andre døve - gjennom et helt liv. 
Da forstår vi hvor takknemlig ekteparet var for at de hadde et me-
ningsfylt liv, blant annet gjennom flittig bruk av døvesenterets tilbud

Vi gleder oss til å forvalte arvemidlene på beste mulige måte. 

En fantastisk og kjærkommen 
arv fra Bjørø-ekteparet
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

Terminlisten på www.bgds.no er til enhver tid 
helt fersk (fortløpende oppdatering)

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. 
Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er 
opptatt til forberedelse som å dekke bord osv.
Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Storsalen brukes på dagtid sam-
tidig med barnehagens åpningstider
Rødt = Utleie
Svart = Bergen Døvesenter og egne avdelin-
gers aktiviteter
Blå = Foredrag og annet arrangement
Brun = Døves menighet / Kirkens SOS
Lilla = Møter

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt 
til barnehagen hver mandag og onsdag kl 10-
11 og kl 13-14.

2012
JANUAR
23. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (2)
24. ti  i Døvekirken: Toralf Ringsø fortelelr fra 
reise til Afrika m.m.
26. to: Daglig leder er i Oslo
26. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
27. fr: Storsalen utleid
28. lø Lørdagskafe v/kulturstyret. Gratis 
forestilling fra NDF: «Bli sett» som tar opp 
(provoserende)
spørsmål om tegnspråkets status og fremtid 
med Petter Noddeland, Megan Matovich og 
Remi Roos. Debatt etterpå.
30. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
30. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18

FEBRUAR
02. to Seniortreff 11-14
02. to: Daglig leder er i Oslo
02. to Medlemsmøte kl. 19.00: a) Arv fra Bjørø, 
b) Oppussing i døvesenteret
06. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
06. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
06. ma Døvblittgruppen: Sosialt samvær i 
storsalen kl 18.30
09. to kl. 19.00: Gro Hege Saltnes Urdal fortel-
ler om sitt mastergradsoppgave i samfunns-
arbeid, tema: «Samspill ved stemmetolking 
– betingelser for døves deltakelse».
13. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
13. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
16. to Seniortreff + Utlodning 11-14
16. to: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
16. to kl. 19.00: Tor Egon Mikkelse fra MPD AS 
forteller om Facebook og hva vi må passe på 
(mange fallgruver der?)!

20. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
20. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
21. ti  i Døvekirken: Thorbjørn J Sander om 
tidligere døveprester
23. to Døves Idrettsklubb har ÅRSMØTE kl 
1800
27. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
27. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
27. febr – 2. mars: Daglig leder er på Ål

MARS
01. to Seniortreff + ÅRSMØTE 11-14
01. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
05. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
05. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
05. ma Døvblittgruppen har ÅRSMØTE i 
storsalen kl 18.30
08. to Damenes aften (Kvinnedagen)
12. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
12. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
15. to Seniortreff + Utlodning 11-14.
15. to Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE i 
døvesenteret kl 1800
19. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
19. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
20. ti i Døvekirken: Program ikke fastsatt enda
22. to: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
22. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800

DØVESENTERETS 1. ETASJE 
STENGT FRA 24. MARS TIL 
18. APRIL PGA OPPUSSING.

26. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
29. to Seniortreff 11-14
29. to Foredrag kl. 19 . Gøsta Rougnø om 
Geocaching

TERMINLISTE

ANNONSEPRISER
BERGEN DØVESENTER 2012

      
Hjemmesiden (kun logo, med link til mer info)
En uke 500
En måned 1 500
6 mnd    6 000 
1 år  9 000 
    
Budstikken (medlemsblad, 6 numre i året):
En gang:    
4 x 8 cm  (liggende): 400
¼ side (liggende):       700
½ side        1 200 
1/1 side    2 000 
    
Hele året (6 numre): 
4 x 8 cm  (liggende):  2 000
¼ side (liggende):     3 600
½ side                      5 800
1/1 side     10 000 

Bedriften Kavli AS vil ære Ingrid Sto-
redale sitt minne ved å dele ut stipend 
til døve / tunghørte idrettsutøvere i 
Hordaland som satser hardt på sin 
idrett, slik Ingrid selv i alle år gjorde. I 
2012 kan det deles ut kr 50.000. Både 
enkeltutøvere og lagidretter kan søke 
om stipend for 2012. I søknaden må 
det fremkomme hva som er målet for 
treningen og hvordan man har planlagt 
å nå målet.

Søknadsfrist er 1. februar 2012.

Søknaden sendes til stipendstyre ved 
leder: Gunnar Hansen, Haukedalsbotn 
133, 5119 Ulset, e-post: hansen2g@
start.no.

Ingrid Storedales 
Minnefond

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjonsblad / 
medlemsblad. Bladet utkom for første gang 
i 1961, og har kommet ut med flere numre 
hver år siden. 

Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.

Neste nummer kommer ut i slutten av 
februar, og da vil bladet inneholde årsmel-
ding, regnskap, budsjett osv, i tillegg til vanlig 
stoff.

Frist for stoff til neste nummer: 13. februar.


