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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5022 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 3 19. april 2012 52. årgang

VELKOMMEN TIL STOR-DUGNAD
TORSDAG 3. MAI 2012 KL. 16.00 - 20.00

Gratis pizza og brus til alle som deltar!
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Aldri (?) før har vi hatt møte mellom de to 
styrene, styret i Bergen Døvesenter på den 
ene siden, og styret i HLF Bergen (tidlige-
re Bergen Hørselslag) på den andre siden. 
Det var en fin kveld i Nygaten 3 sentralt i 
 Bergen.

Rapport fra møtet finner du inne i bladet. 

Vi ønsker å oppnå tettere samarbeid om fel-
les saker. Stikkordet er større ”Tilgjengelig-
het i samfunnet”. Men ellers er det kjekt å se 
at vi prøver å kommunisere med hverandre. 
Lett var det ikke. Vi oppnår kommunikasjon 
best via tegnspråktolk, eller direkte hvis vi 

forstår hverandre. Medlemmer av HLF Ber-
gen behøver helst skrivetolk når de skal 
snakke med hverandre, og med oss for den 
saks skyld. Ellers er det - sikkert for de aller 
fleste av deres ca 2.000 medlemmer - å lytte 
til stemmen via teleslynge.

Vi har også noe interessant på gang. Det ver-
serer sikkert en del myter blant tunghørte 
om døve, og omvendt. Vi skal prøve å få ”på 
papiret” hva døve tror om tunghørte, og 
tunghørte om døve. Så kan vi se på listene 
våre og prøve å avmytifisere noen (eller 
mange?) punkter. Kanskje vi også kan få oss 
en god latter, hos begge organisasjoner?

På vei til et tettere  
samarbeid med HLF Bergen?
Vi har hatt fellesmøte 27. mars 2012
Av daglig leder Rune Anda, Bergen Døvesenter, april 2012

Velkommen til 17. mai-dagen

i Bergen Døvesenter
Døves Idrettsklubb holder huset åpent fra kl 10.00 til 14.00
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Dagen er søndag 29. april 2012. 
Han er født i Bodø i 1952, gikk 
på døveskolen i Trondheim 
1959-67. Og så var det rett i 
arbeidslivet i typografmiljøet på 
Døves Trykkeri  AS som «set-
terlærling» fra sommer/høst 
1967. Det var litt krevende for 
ham å trekke fram bly-boksta-
vene fra settekasser og over til 
vinkelhaker der bokstavene var 
speilvendt, og han var (og er) 
keivhendt! Men han klarte seg 
fint og bestod svenneprøven og ble en ekte typograf. Ettersom årene gikk, og verden 
endret seg med nye teknologiske løsninger, fra setteriet og over til data-alderen, ble 
han flyttet over til å lime inn tekst og bilder på sidene («layout») med tekst hentet fra 
fotosetteriet. Bildene avfotograferte han selv i mørkerom på trykkeriet. Gunnar har 
jobbet på Døves Trykkeri AS fram til han måtte slutte av helsemessige årsaker rundt 
2000-tallet.

I fritiden har han vært aktiv fra første stund, der det var veldig stor akivitet i Bergen 
Døves Ungdomsklubb. Der har han innehatt mange ulike tillitsverv, fra «formann» (nå 
heter det «leder»), til ansvar for ulike underutvalg i ungdomsklubben: Programkomite, 
Teaterutvalg, Historiesamler, Filmutvalget, Materialforvalter, leder for diskusjonsmø-
ter «På sparket», Bilorientering og mye mer. Vi husker også at han var leder i Norges 
Døveforbunds Ungdomsutvalg i noen år. Der var det også mye på programmet, blant 
annet Ungdomsseminar hvert år, og ulike landsomfattende ungdomsarrangementer, 
Nordiske Ungdomsleir, og ikke minst ungdomstur til Syden.
Mest tid etter ungdoms-årene ble det døveidretten som var hans hjertesak, der han 
var med – og likeså var han leder - i ulike styrer: Bergen Døves Idrettsklubb,  Norges 
Døve-Idrettsforbund, Døveavdeling i Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund og 
senere Døveutvalget under Norges Idrettsforbund. Han har også vært med i styret for 
Norges Døveforbund, og dets utvalg og enheter (også som leder der, i Døves Media og 
Stiftelsen Ål folkehøyskole og kurssenter for døve).

I 1981 utga han – sammen med undertegnede – boken «Døveidretten i Bergen – his-
torikk 1905-1980». 

I dag er han styreleder i Bergen Døvesenter, og er å se på kontoret 2-3 ganger i uken 
på dagtid, og om torsdagskveldene. De siste to månedene har han vært mye mer i 
døvesenteret og ledet dugnadsarbeidet, og likeså kjørt til ulike forretninger for å hente 
materialer o.a. til dugnadsarbeidet. For ham var det viktig at arbeidet gikk etter planen, 
og at det holdt seg innenfor økonomiske rammer.

Under en av de nordiske ungdomsleirene, på Island, ble han kjent med islendingen Kol-
brun Hreidarsdottir, som han senere giftet seg med og fikk tre barn, som alle er aktive 
på hver sin kant i dag; Elisabet, Bjørgvin og Gunnbjørg. 

I oktober 2006 giftet han seg på nytt, med Hilde Hassum. Begivenheten fant sted hos 
Norges Ambassade i Lisboa, Portugal (bildet).

Da Gunnar fylte 50 år i 2002 ble det feiret med familie og venner i døvesenteret. 
Istedenfor gave gav han innkomne pengegave til «Nytt døves hus på Madagaskar». Det 
var også mange taler. Mye ble fortalt om hans innsats i døves verden. Familien hans ble 
mektig imponert, for de visste ikke så mye om ham som vi i døvemiljøet som hadde 
ham nesten «døgnet rundt». Blant gjestene var den kjente Anders Magnus (nå NRKs 
reporter i utlandet), som er gift med Gunnars søster, Guri. Det gledet ham å høre alt 
som ble fortalt om Gunnars imponerende meritter både i Norge og i utlandet, som 
representant for den norske døveidretten.

Gratulerer med dagen!
Rune

Styreleder Gunnar Hansen fyller 60 år
TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 
50 års dag! 

Hjertelig hilsen Hilde-Jannecke.

RUNDE ÅR
80 ÅR
Erna Stene, Fyllingsdalen, fyller 80 år 
den 27. mai.

70 ÅR
Malvin Kvingedal, Bergen, fyller 70 
år den 20. april.

65 ÅR
Anna Stokvik, Mathopen, fyller 65 år 
den 21. april.

60 ÅR
Gunnar Hansen, Ulset, fyller 60 år 
den 29. april.

50 ÅR
Ingunn Hagen, Oslo, fyller 50 år den 
27. april.

PERSONALIA

Noen av medlemmene får melding 
over e-post om at Budstikken er 
kommet, så de kan laste ned bladet 
(alle sider i farger) og lese på data-
skjermen. De kan også printe ut på 
eget papir. De får Budstikken nesten 
en uke før de som får bladet i Posten.

Men det er ennå veldig mange som 
fortsatt får bladet i papir-format. 

Til alle dere som har data og e-post og 
kanskje også printer: 
Kan vi få lov til å sende melding 
om nytt nummer av Budstikken på 
e-post til dere, istedenfor å kopiere 
opp og sende pr. vanlig post?

Hele styret i døvesenteret får bladet på 
data (ikke papir). Vi håper at mange 
andre følger eksemplet, men vi trenger 
å få beskjed. Send melding til post@
bgds.no eller sms til 995 89 562.

Til dere (også eldre) som ikke har 
data: Slapp av, dere får fremdeles 
bladet i posten.

Budstikken på data
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OPPUSSINGSARBEID I DØVESENTERET

Hver dag siden fredag 23. mars, unntatt 5.-6. april, har det vært folk på dugnad i døvesenteret. 
På bildet over ser vi dugnadsgjengen sammen med vaktmester Svein Ole og styreleder Gun-
nar ”lytte” til en malermester (ringet inn på bildet) som gav råd og vink + kom med forslag til 
farger etc.

Pr 13. april er storsalen ferdigoppusset på vegger og tak. Gjenstår lakkering av gulvet og mon-
tering av kronelys + andre lys på taket, fastmontering av høyttaleranlegget og lyskastere, samt 
ny videokanon.

Hallen skal strietapetseres og males, og så skal gulvet få ny laminering. 

Vi tror at det meste blir ferdig til 18. april. Det blir spennende å se.
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Det var lekkasje fra dette taket, ned til aktivitetsrommet (som nå blir kursrommet) 
i 1. etasje. Under reparasjon ble det oppdaget fuktighet og mer skade - så nå er alt 
reparert av firmaet ”Carlsen i taket”. 

Dette bildet var bare et bløff, lagt ut på vår hjemmeside søndag 1. april - aprilsnarr. 
Springvann i hallen i døvesenteret! Noen lot seg lure, men mange forsto at det bare 
var apriiiil.

Disse bordene ble solgt via finn.no på Internett. Lagt inn 11. april og utsolgt 12. april.Det var tålmodighetsarbeid å male taket i hallen, med alle detaljer, men det gikk bra.
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Torsdag 1. mars 2012 har Norges Døveforbund vedtatt at 
Bergen Døvesenter får arrangere 50 års jubileum for Døves 
kulturdager, i 2017! (Bergen Døvesenter sendte søknad i vinter.)
 
Døves kulturdager har begynte i Oslo i 1967, og har siden vært 
gjennomført hvert år. Bergen har stått som arrangørby i 1968, 
1974, 1987 og 2000.
 
I første omgang skal vi undersøke hvor i Bergen vi kan gjennom-
føre kulturdagene. Senere skal vi opprette et arrangementsko-
mite som skal forberede seg til kulturdagene.

Døves kulturdager 2017
i Bergen!

På oppslag i døvesenteret er det påmeldingsskjema der du 
kan fylle ut om du vil være med på GRATIS bussreise tur-
retur Bergen-Kristiansand. Fra Bergen Busstasjon fredag 14. 
september morgen, og retur fra Kristiansand søndag formid-
dag 16. september 2012.
 
Vi kan ta imot over 50 personer. Foreløpig har nærmere 20 
personer notert seg på listen. Du kan bestille plass på buss 
over e-post også: post@bgds.no
 
Deltakerne må selv melde seg på til kulturdagene (deltakerav-
gift) og bestille hotellrom osv. Se www.kulturdagene.net
 
Er du usikker, kan du få hjelp til det av Rådgivningskontor for 
hørselshemmede i Teatergaten 41 i Bergen (like ved Svøm-
mehallen på Engen).

Bli med på gratis
bussreise til kulturdagene!

Bildet er fra Urban Mesch sitt besøk i Norge 29. februar 2012. Foto: 
Jon Martin Brauti.
 
Torsdag 26. april kl 19.00 får vi besøk av svensken Urban 
Mesch. Han har skrevet boken «Dövidrottens historia 200 år 
– dess utveckling och betydelse» – og skal på foredragsturne i 
Norge i april-mai 2012. Det starter først i Bergen!
 
Jon Martin Brauti fra Norsk Døvehistorisk Selskap har som 
vanlig oppnådd god kontakt med gode døve foredragsholdere 
i andre land. I fjor hadde vi besøk av amerikaneren Doug, og 
før det hadde vi besøk av Muhs fra Tyskland. Slike utenlandske 
foredragsholdere er Jon Martin Brauti gode i å få ordnet for 
døveforeninger i Norge.
 
Svensken Urban Mesch skal fortelle om «Døveidrettens histo-
rie gjennom 200 år». Ikke bare om svensk døveidrett, men også 
om døveidretten i andre land (inkludert Norge), altså interna-
sjonal døve-sport. Når han først er på besøk, har vi muligheter 
til å kjøpe hans nye bok om døveidretten gjennom 200 år, som 
kom ut i fjor, skrevet av både han og hans kone Johanna.

Døveidrett i verden

«Dette hjalp virkelig! Ved brannalarm på Skådalen Kom-
petansesenter i går, ble jeg varslet via mobiltelefonen.  Jeg 
hadde mobiltelefonen i lommen, det ringte og det viste 
”BRANNVARSLING, Skådalsveien 33”. Jeg så meg rundt og så 
branndøren i korridoren lukke seg automatisk. Den optiske 
brannvarslingen på veggen blinket IKKE.   Jeg gikk til brann-
sentralen ved trappen og ble informert om at brannalarmen 
ved Bikuben hadde gått».
Ønsker du å bli varslet på mobiltelefon om brann der du er (i 
ditt hus eller i nærheten), send ALARM til 2223.

Les mer på: http://www.mobilarm.no/Mobilarm/

Mobilarm brannvarsling

Papirløse styremøter!
Døvesenterets styre 
har fått tildelt en 
iPad2 hver. Denne 
skal de ha med på 
alle styremøtene, 
idet alle sakspapirer 
skal de finne i iPaden 
istedenfor at vi kopi-
erer masse papirer!
iPaden brukes også til korrespondanser styremedlemmene 
imellom og med daglig leder. I tillegg kan de diskutere med 
hverandre på tegnspråk via iPad-skjermen.
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DØVESTEVNE 24.-26. AUGUST 2012
Husker dere døvestevnet på Nesholmen 
leirsted ved Storefjorden i Hyen i Sogn og 
Fjordane, august 2006? I år skal vi dit igjen. 
Vakker sted med muligheter til å få låne kano 
og båt, og til å bade i vannet. Der på leirstedet 
er det også fotballbane, sandvolley og korg-
ballbane. Og fin natur å gå tur i. Det er Sogn 
og Fjordane krins av Noregs KFUK-KFUM 
som driver stedet, som ligger nord for Førde.

Se www.nesholmen.no

Deltakerne får gratis reise (muligens buss), men 
betaler selv for oppholdet. Prisen er som følger:

Dobbeltrom m/oppredd seng: kr 1.020 pr person
Enkeltrom m/oppredd seng: kr 1.320 pr person

Prisen inkluderer:
Opphold hele helgen, pluss alle måltider, fra ankomst 
fredag kveld og fram til lunsj på søndag. 

Antall rom på Nesholmen:
* Nystova har 20 rom, 48 sengeplasser. De fleste 

med 2 enkle senger. 8 av rommene har en køyseng 
+ en enkel seng..

* Hovedhuset har 5 rom med 2 enkle senger.
* Alle har vask på rommet og toalett og dusj på gan-

gen.
* Blir det flere personer, kan vi ta i bruk enkle hytte 

på Holmen.
* Påmelding ved oppslag i døvesenteret eller til daglig 

leder: post@bgds.no - sms 995 89 562.
* Gi beskjed om hvem du vil dele rom med.
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Vårhilsen fra  
Misjonsforening
Budstikken nr 2 har bilder 
fra Misjonsforening hos 
Sonja. 
”Det var hyggelig stem-
ning”, står det, ja alltid 
hyggelig stemning.
Nå har Misjonsforeningen 
bestått i 55 år.
Vår ”grunnlegger” kunne 
fylt 100 år sist 23. mars. 
Margot Hammer døde 26. 
juni i fjor.
I løpet av fjor-året og til 
nå i år har vi fått inn kr 
11.060 på våre møter. Vi 
sendte til Madagaskar kr 
3.600 og til Kamerun kr 
3.710, og til Misjonskomi-
teen kr 3.750.
Hovedsakelig til skolegang 
for døve.

Misjonsmøte hos  
Anne Folland 23. mai
Neste møte er hos Anne 
Folland i Ravnestølen 128 
onsdag 23. mai kl. 19.00.

Astrid Tokle.

Alireza deltok 17.-18. mars 
2012 i undervannsrugby i 

Egersund.
 
Molde vant, og Alireza’s lag ble 
nr 3 (av 9 deltagende lag). 

Det som vakte oppmerksom-
het var at Alireza scoret to 
ganger mot sterke Molde 
(Molde vant 5-3). 

På grunn av disse målene fikk 
Alireza premien som vises på 
bildet, gitt av treneren i sitt 
eget lag.  

Alireza’s lag er BSI Boblen. 

Vi gratulerer!

Inngrodde neglerSprukken hud

Fotbehandling
Døv autorisert fotterapeut

Mandag kl.11.00 – kl.16.30 - Fredag kl.11.00 – kl.14.30
Sms: 959 01 980 - E-post: aihera22@online.no

Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen
(Rød dør med fotterapi plakat mellom nr.39 og nr.37)

Aina Ramvik

Åpent hus
Velkommen til min fotklinikk i Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen                                                                                                        

Onsdag 25.april kl.18.00 – 20.00
                                                                                                                                

10 % rabatt på fotprodukter
25 % rabatt på den 1.fotbehandlingen

Gratis prøvekrem

Fotterapeut Aina Ramvik

Hard hud Liktorn

SKUESPILL TIL  
KULTURDAGENE
Bergen Døvesenter kommer 
til å delta med to skuespill-
grupper under Døves kultur-
dager i Kristiansand 14.-16. 
september 2012: 

a) Kristin Fuglås sin gruppe 
med stykket ”Vi betaler ikke!” 
sammen med: Ingunn Herland, 
Birgit Crone Leinebø, Toralf 
Ringsø, Alireza Emami, Espen 
Rosvold og Martin Skinnes.

b) Rune Anda sin gruppe med 
stykket om tolkesituasjoner 
sammen med: Randi Ulvatn 
Slettebakk, Sigrid Hjørungnes, 
Ellen Østrem, Ingrid Riksfjord 
og Tor S. Fiksen.

Uformell møte 9. mars 2012 med leder og nestleder
i Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet

Fra venstre Gunnar Hansen, Ingrid Johannessen, Ingvild Eggerud og Ellen Østrem. Foto: Rune Anda.

Bergen Døvesenter har 
hatt et godt møte fredag 
9. mars 2012 med frilans-
tolkene Ingrid Johannessen 
og Ingvild Eggerud, som er 
henholdsvis nestleder og 
leder i Hordaland Region-
lag av Tolkeforbundet.
 
Fra Bergen Døvesenter 
deltok styreleder Gunnar 
Hansen, styremedlem Ellen 
Østrem og daglig leder 
Rune Anda, for øvrig de 
samme personene som i 
januar hadde møte med 
Tolketjenesten i Hordaland.
 
Bakgrunnen til møtet var å bli 
kjent med frilanstolkenes rolle 
i forhold til tolketjenesten. 
Hvem gjør hva, hvem styrer 
hvem osv.
 
Etter samtalen i dag ble vi 
bedre kjent med systemet, og 
frilanstolkenes rolle vis a vis 
tolketjenesten.
 
Det ble opplyst at det pr 2009 
var 87 frilanstolker med ram-
meavtale i Hordaland. I dag 
– etter ytterligere 3 skolese-
mester – er det sikkert over 
100 frilanstolker, men kun en 
liten del av disse jobber fulltid 
som frilanstolk. Mange har 
fast jobb som tolker på ulike 
arbeidsplasser, og en del har 
sin hovedjobb som noe annet 
enn tolk og tar tolkeoppdrag 
av og til i tillegg til dette.
 
Ingvild og Ingrid hadde i for-
kant av møtet bedt frilanstol-
kene om saker de eventuelt 
kunne ta opp med Bergen 
Døvesenter. Det kom ingen 
respons, – muligens fordi dette 
er noe nytt. Møte mellom 
døvesenteret og frilanstolker 
har vi ikke hatt tidligere. Det 
betydde at de fremla sine 
synspunkter stort sett ut 
fra deres egne erfaringer og 
meninger.
 

Begge sa seg fornøyd med 
samarbeidet med Tolketje-
nesten i Hordaland. De synes 
de ivaretar frilanstolkene på 
best mulig måte. De mente for 
øvrig at Tolketjenesten i Hor-
daland er noe urettferdig be-
handlet i for eksempel Døves 
Tidsskrift, idet tolketjenesten 
på grunn av taushetsplikt ikke 
kunne legge fram sin versjon 
av saker. De mente at bladet 
var litt for lite faktaorientert, 
at DT var ensidig at det kan 
gi feil bilde av hvordan saken 
egentlig lå an.
 
Bergen Døvesenter spurte om 
frilanstolkene for eksempel tar 
vare på hverandre, dvs. beskyt-
ter og støtter hverandre i 
tilfelle det skjer konflikt mel-
lom en frilanstolk og tolketje-
nesten. Til det svarte de at det 
er vanskelig, da enhvert sak 
har to sider, og at tolketjenes-
tens ledelse har taushetsplikt. 
Dersom en tolk opplever en 
konflikt med f.eks. tolketjenes-
ten, har de som medlemmer i 
Tolkeforbundet mulighet til å 
kontakte sitt Regionlag med 
saken. Så kan Tolkeforbundet, 
dersom det er mulig, prøve å 
være et ledd i konfliktløsingen.
 
Når tolketjenesten er stengt 
etter dagens åpningstid, er det 

opp til frilanstolkene å påta 
seg oppdrag etter stengetid. 
De to er enig med oss (BDS) 
i at det teoretisk kan fore-
komme at alle frilanstolker 
lar være å henvende seg for å 
tolke på kveldstid dersom det 
dukker opp bestillinger. Det 
betyr ikke at det er umulig 
å få tak i tolk da. De fleste 
frilanstolkene har fast arbeid 
og foretrekker å ha fri om 
ettermiddagen/kveldene. Men 
det finnes en del 100% frilan-
stolker, men de er ikke fristet 
til å tolke for eksempel for en 
times tolkeoppdrag (dvs lite 
lønn). Frilanstolkene kan ikke 
pålegges å tolke.
 
Mange frilanstolker har et 
eller annet form for avtale 
med tolketjenesten som kan 
føre til at det kanskje er 
begrenset med ledige tolker 
eller at de ikke har kapasitet 
til å utføre ekstra oppdrag på 
ettermiddags-/kveldstid. Ut i 
fra dokumentet «Fornying av 
tolketjenesten” som ble sendt 
til tolketjenestene (trolig til 
alle tolkene, både ansatte og 
frilanstolker) i Norge (vel å 
merke uten at brukerorgani-
sasjonene var med) diskuteres 
nå om turnusordningen og 
andre forbedringer i forhold til 
situasjonen i dag.
 

Bestiller man tolk for minst 
3-4 timer, er sjansen større for 
at frilanstolker melder seg til 
tjeneste.
 
På spørsmål om frilanstolkene 
blir kvalitetssikret når de er 
ferdig med utdanningen, svarte 
de at de av og til får tilbud fra 
Tolketjenesten om kurs. Men 
det er ikke mye de får av slike 
tilbud. Det var da vi disku-
terte om Bergen Døvesenter 
kanskje kan få i gang kvalitets-
sikrings-tiltak for frilanstolker. 
Dette er noe både Ingvild og 
Ingrid synes er veldig bra. Det 
er da mulig døvesenteret vil 
opprette en komite i sam-
arbeid med frilanstolker og 
tolketjenesten for å få til noe 
der.
 
Så var det NAV som ønsker 
– eller foreslår – at tolkene 
skal få utvide sin funksjon, til 
også å være «hjelpere» for 
brukerne. Dette er noe som 
noen reagerte veldig på. Det 
er ønskelig at døvesenteret 
inviterer til debatt omkring 
dette «hjelper»-temaet en 
torsdagskveld.
 
Ellers er begge parter enige 
i at det er behov for egen 
utdanning av skrivetolker.

Hans Erik Tofte, kasserer, Sonja Eikenes, 2. vara, Berit Kallevik, 1. 
vara, Toralf Ringsø, leder og sekretær og Birgit Torsteinsrud Karl-
sen, styremedlem.

Seniorgruppen
i Bergen Døvesenter har hatt 
årsmøte torsdag 1. mars 2012

Toralf Ringsø overtok ledervervet etter Erling Buanes.

Renhold i døvesenteret
Mariusz G er engasjert som renholder i døvesenteret. Vår 
avtale med et renholdsfirma opphørte fra 5. mars 2012. Nub-
ben Barnehage har sagt opp avtalen med renholdsfirma og vil 
få nytt firma til å ta seg av renhold fra høsten 2012.

NDFs med-
lemsservice
Arbeidsutvalget i Norges 
Døveforbund har opp-
nevnt Trude Nilsen, Vidar 
Sæle og Rune Anda til det 
ad hoc utvalget. De skal 
jobbe sammen med Bibbi 
i NDF – som har ansvar 
for medlemsregisteret 
og – service. Formålet er 
å gjøre forbedinger i med-
lemsregistering.

Alireza scoret 
mot Molde!
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Vårhilsen fra  
Misjonsforening
Budstikken nr 2 har bilder 
fra Misjonsforening hos 
Sonja. 
”Det var hyggelig stem-
ning”, står det, ja alltid 
hyggelig stemning.
Nå har Misjonsforeningen 
bestått i 55 år.
Vår ”grunnlegger” kunne 
fylt 100 år sist 23. mars. 
Margot Hammer døde 26. 
juni i fjor.
I løpet av fjor-året og til 
nå i år har vi fått inn kr 
11.060 på våre møter. Vi 
sendte til Madagaskar kr 
3.600 og til Kamerun kr 
3.710, og til Misjonskomi-
teen kr 3.750.
Hovedsakelig til skolegang 
for døve.

Misjonsmøte hos  
Anne Folland 23. mai
Neste møte er hos Anne 
Folland i Ravnestølen 128 
onsdag 23. mai kl. 19.00.

Astrid Tokle.

Alireza deltok 17.-18. mars 
2012 i undervannsrugby i 

Egersund.
 
Molde vant, og Alireza’s lag ble 
nr 3 (av 9 deltagende lag). 

Det som vakte oppmerksom-
het var at Alireza scoret to 
ganger mot sterke Molde 
(Molde vant 5-3). 

På grunn av disse målene fikk 
Alireza premien som vises på 
bildet, gitt av treneren i sitt 
eget lag.  

Alireza’s lag er BSI Boblen. 

Vi gratulerer!

Inngrodde neglerSprukken hud

Fotbehandling
Døv autorisert fotterapeut

Mandag kl.11.00 – kl.16.30 - Fredag kl.11.00 – kl.14.30
Sms: 959 01 980 - E-post: aihera22@online.no

Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen
(Rød dør med fotterapi plakat mellom nr.39 og nr.37)

Aina Ramvik

Åpent hus
Velkommen til min fotklinikk i Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen                                                                                                        

Onsdag 25.april kl.18.00 – 20.00
                                                                                                                                

10 % rabatt på fotprodukter
25 % rabatt på den 1.fotbehandlingen

Gratis prøvekrem

Fotterapeut Aina Ramvik

Hard hud Liktorn

SKUESPILL TIL  
KULTURDAGENE
Bergen Døvesenter kommer 
til å delta med to skuespill-
grupper under Døves kultur-
dager i Kristiansand 14.-16. 
september 2012: 

a) Kristin Fuglås sin gruppe 
med stykket ”Vi betaler ikke!” 
sammen med: Ingunn Herland, 
Birgit Crone Leinebø, Toralf 
Ringsø, Alireza Emami, Espen 
Rosvold og Martin Skinnes.

b) Rune Anda sin gruppe med 
stykket om tolkesituasjoner 
sammen med: Randi Ulvatn 
Slettebakk, Sigrid Hjørungnes, 
Ellen Østrem, Ingrid Riksfjord 
og Tor S. Fiksen.

Uformell møte 9. mars 2012 med leder og nestleder
i Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet

Fra venstre Gunnar Hansen, Ingrid Johannessen, Ingvild Eggerud og Ellen Østrem. Foto: Rune Anda.

Bergen Døvesenter har 
hatt et godt møte fredag 
9. mars 2012 med frilans-
tolkene Ingrid Johannessen 
og Ingvild Eggerud, som er 
henholdsvis nestleder og 
leder i Hordaland Region-
lag av Tolkeforbundet.
 
Fra Bergen Døvesenter 
deltok styreleder Gunnar 
Hansen, styremedlem Ellen 
Østrem og daglig leder 
Rune Anda, for øvrig de 
samme personene som i 
januar hadde møte med 
Tolketjenesten i Hordaland.
 
Bakgrunnen til møtet var å bli 
kjent med frilanstolkenes rolle 
i forhold til tolketjenesten. 
Hvem gjør hva, hvem styrer 
hvem osv.
 
Etter samtalen i dag ble vi 
bedre kjent med systemet, og 
frilanstolkenes rolle vis a vis 
tolketjenesten.
 
Det ble opplyst at det pr 2009 
var 87 frilanstolker med ram-
meavtale i Hordaland. I dag 
– etter ytterligere 3 skolese-
mester – er det sikkert over 
100 frilanstolker, men kun en 
liten del av disse jobber fulltid 
som frilanstolk. Mange har 
fast jobb som tolker på ulike 
arbeidsplasser, og en del har 
sin hovedjobb som noe annet 
enn tolk og tar tolkeoppdrag 
av og til i tillegg til dette.
 
Ingvild og Ingrid hadde i for-
kant av møtet bedt frilanstol-
kene om saker de eventuelt 
kunne ta opp med Bergen 
Døvesenter. Det kom ingen 
respons, – muligens fordi dette 
er noe nytt. Møte mellom 
døvesenteret og frilanstolker 
har vi ikke hatt tidligere. Det 
betydde at de fremla sine 
synspunkter stort sett ut 
fra deres egne erfaringer og 
meninger.
 

Begge sa seg fornøyd med 
samarbeidet med Tolketje-
nesten i Hordaland. De synes 
de ivaretar frilanstolkene på 
best mulig måte. De mente for 
øvrig at Tolketjenesten i Hor-
daland er noe urettferdig be-
handlet i for eksempel Døves 
Tidsskrift, idet tolketjenesten 
på grunn av taushetsplikt ikke 
kunne legge fram sin versjon 
av saker. De mente at bladet 
var litt for lite faktaorientert, 
at DT var ensidig at det kan 
gi feil bilde av hvordan saken 
egentlig lå an.
 
Bergen Døvesenter spurte om 
frilanstolkene for eksempel tar 
vare på hverandre, dvs. beskyt-
ter og støtter hverandre i 
tilfelle det skjer konflikt mel-
lom en frilanstolk og tolketje-
nesten. Til det svarte de at det 
er vanskelig, da enhvert sak 
har to sider, og at tolketjenes-
tens ledelse har taushetsplikt. 
Dersom en tolk opplever en 
konflikt med f.eks. tolketjenes-
ten, har de som medlemmer i 
Tolkeforbundet mulighet til å 
kontakte sitt Regionlag med 
saken. Så kan Tolkeforbundet, 
dersom det er mulig, prøve å 
være et ledd i konfliktløsingen.
 
Når tolketjenesten er stengt 
etter dagens åpningstid, er det 

opp til frilanstolkene å påta 
seg oppdrag etter stengetid. 
De to er enig med oss (BDS) 
i at det teoretisk kan fore-
komme at alle frilanstolker 
lar være å henvende seg for å 
tolke på kveldstid dersom det 
dukker opp bestillinger. Det 
betyr ikke at det er umulig 
å få tak i tolk da. De fleste 
frilanstolkene har fast arbeid 
og foretrekker å ha fri om 
ettermiddagen/kveldene. Men 
det finnes en del 100% frilan-
stolker, men de er ikke fristet 
til å tolke for eksempel for en 
times tolkeoppdrag (dvs lite 
lønn). Frilanstolkene kan ikke 
pålegges å tolke.
 
Mange frilanstolker har et 
eller annet form for avtale 
med tolketjenesten som kan 
føre til at det kanskje er 
begrenset med ledige tolker 
eller at de ikke har kapasitet 
til å utføre ekstra oppdrag på 
ettermiddags-/kveldstid. Ut i 
fra dokumentet «Fornying av 
tolketjenesten” som ble sendt 
til tolketjenestene (trolig til 
alle tolkene, både ansatte og 
frilanstolker) i Norge (vel å 
merke uten at brukerorgani-
sasjonene var med) diskuteres 
nå om turnusordningen og 
andre forbedringer i forhold til 
situasjonen i dag.
 

Bestiller man tolk for minst 
3-4 timer, er sjansen større for 
at frilanstolker melder seg til 
tjeneste.
 
På spørsmål om frilanstolkene 
blir kvalitetssikret når de er 
ferdig med utdanningen, svarte 
de at de av og til får tilbud fra 
Tolketjenesten om kurs. Men 
det er ikke mye de får av slike 
tilbud. Det var da vi disku-
terte om Bergen Døvesenter 
kanskje kan få i gang kvalitets-
sikrings-tiltak for frilanstolker. 
Dette er noe både Ingvild og 
Ingrid synes er veldig bra. Det 
er da mulig døvesenteret vil 
opprette en komite i sam-
arbeid med frilanstolker og 
tolketjenesten for å få til noe 
der.
 
Så var det NAV som ønsker 
– eller foreslår – at tolkene 
skal få utvide sin funksjon, til 
også å være «hjelpere» for 
brukerne. Dette er noe som 
noen reagerte veldig på. Det 
er ønskelig at døvesenteret 
inviterer til debatt omkring 
dette «hjelper»-temaet en 
torsdagskveld.
 
Ellers er begge parter enige 
i at det er behov for egen 
utdanning av skrivetolker.

Hans Erik Tofte, kasserer, Sonja Eikenes, 2. vara, Berit Kallevik, 1. 
vara, Toralf Ringsø, leder og sekretær og Birgit Torsteinsrud Karl-
sen, styremedlem.

Seniorgruppen
i Bergen Døvesenter har hatt 
årsmøte torsdag 1. mars 2012

Toralf Ringsø overtok ledervervet etter Erling Buanes.

Renhold i døvesenteret
Mariusz G er engasjert som renholder i døvesenteret. Vår 
avtale med et renholdsfirma opphørte fra 5. mars 2012. Nub-
ben Barnehage har sagt opp avtalen med renholdsfirma og vil 
få nytt firma til å ta seg av renhold fra høsten 2012.

NDFs med-
lemsservice
Arbeidsutvalget i Norges 
Døveforbund har opp-
nevnt Trude Nilsen, Vidar 
Sæle og Rune Anda til det 
ad hoc utvalget. De skal 
jobbe sammen med Bibbi 
i NDF – som har ansvar 
for medlemsregisteret 
og – service. Formålet er 
å gjøre forbedinger i med-
lemsregistering.

Alireza scoret 
mot Molde!
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Møte med HLF Bergen

vi hver for oss tilstreber for å oppnå – bedre tilgjengelighet for 
hørselshemmede (f.eks. teleslynge, forebyggende arbeid mot 
hørselsskade hos folk i samfunnet) og døve (f.eks. tegnspråk).
 
Matti og Rune ble enige om å foreslå overfor styrene våre, etter 
årsmøtene, å få til et fellesmøte. Så da ble det til et første møte, 
invitert av HLF Bergen.
 
Matti sa blant annet at våre to organisasjoner kan kjøre i dob-
beltspor i samme retning, og i felles saker møtes på samme spor, 
og unngå kollisjoner. Han sa seg glad for at Bergen Døvesenter 
støtter HLF Bergens resolusjon fra sitt årsmøte der de krever 
egen utdanning for skrivetolker ved Høgskolen i Bergen. – Det 
er vanskelig å få tak i skrivetolker, sa han, - og mange ganger 
må vi avlyse vårt eget styremøte i HLF Bergen fordi vi ikke fikk 
skrivetolker!

Her ser vi lederen i HLF Bergen, Matthias Viktorsson som ønsker velkommen. Tegn-
språktolken står klar.

Hele styret i Bergen Døvesenter deltok, bortsett fra Tor som dro til USA på påskeferie. 
Vi ser 6 av de fra styret i døvesenteret til høyre på bildet.

Hilde Jannecke orienterte om Verdenskongress for tunghørte, som vil finne sted i 
Bergen i slutten av juni 2012.

Tirsdag 27. mars kl 18 hadde styret i Bergen Døvesenter et 
uformelt møte med styret i HLF Bergen i Nygaten 3, der HLF 
Bergen leier både kontor og møterom hos Mental Helse. Stedet 
er helt i sentrum av Bergen, nær Politistasjonen. Det morsomme 
er at Bergens Døvstummeforening ble stiftet i Nygaten 5 den 
30. mai 1880, altså rett ved siden av.
 
Leder i HLF Bergen og daglig leder i Bergen Døvesenter har 
hatt jevnlig kontakt med hverandre siden høsten 2011. Matti 
(som han kalles) fortalte at han møtte Rune første gang på 
Hjelpemiddelsentralen sist høst. Matti hadde et par minutters 
«samtale» med ham. Men det var på «latin» sa han i innlednings-
talen sin. Vi pratet over hodet på hverandre. I januar var Matti på 
besøk i Bergen Døvesenter og hadde en times prat med daglig 
leder – med tegnspråktolk til stede. Bakgrunnen var forberedel-
se av saker som Matti eventuelt skulle ta opp på Kommunalt råd 
for funksjonshemmede i Bergen kommune dagen etter. Matti er 
fast styremedlem der, med Rune som varamedlem. (Opprinnelig 
var det Arvid Hauge som var satt opp som varamedlem-kandi-
dat med virkning fra 01.01.2012. Men Matti og Arvid kom fram 
til at Rune skulle inn som vara i steden, og slik ble det, godkjent 
av FFO Bergen).
 
Under samtalen i januar var vi enige om at vi har saker av felles 
interesse som vi kan kjempe sammen. Eksempelet er tekst på 
kino, tekst på tv, tekst-informasjon på display i samfunnet. Likeså 
var vi enige i at vi vil respektere og støtte hverandre i saker som 

Det er uhyre viktig med tilgjengelige skrivetolker for HLF Bergens medlemmer. Her i 
Bergen er det så altfor få skrivetolker.
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Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Styret i foreldrelaget 2012-13, fra venstre: Birger Kindt (nestleder), Rune Eng (leder), Kenneth Neteland (styremed-
lem) og Olav Dahl (styremedlem). Foto: RA.

inntak til Hunstad skole de neste to år. 
Bergen kommune får overført og dekket 
7 lærerstillinger. Det ble 19. desember 
inngått endelig prosjektavtale mellom 
Bergen kommune v/Anne Marit Preste-
rud og Statped Vest v/Steinar Sandstad. 
Prosjektarbeidet med å få bygget skolen 
starter på nyåret 2012. Foreldrelaget vil 
takke alle som støttet i denne kampen 
og som oppmuntret aksjonsgruppen, og 
de vil også takke skolebyråd Filip Rygg 
for all støtte og godt samarbeid i denne 
krevende tiden. (Det er duket for nye 
kampsaker i 2012, som foreldrelaget skal 
jobbe med, også i samarbeid med Bergen 
Døvesenter.)
 
Økonomien i foreldrelaget er god. Inntek-
tene fra Bingo-avtalen i Vannkanten sikret 
foreldrelaget gode inntekter (kr 247.214 i 
2011). Foreldrelaget har hatt Bingo-avtale 
med Vannkanten i mange år. Foreldrela-
gets kasserer er Monica Kindt (ikke med 
i styret).
 
Av innkomne forslag på årsmøtet ble det 
blant annet vedtatt at: Etter søknad gis 
det støtte på inntil 2.000 kroner til reiser/
turer/arrangementer for foreldre/foresat-
te og deres barn opp til en alder av fylte 
20 år. Betingelsen er at de er medlemmer 
i foreldrelaget.

Hordaland foreldrelag for hørselshemme-
de (H.F.H.) har hatt årsmøte på Hunstad 
skole onsdag 21. mars 2012 kl. 18.
 
Foreldrelaget har hatt et godt år også 
i 2011, også dette året var det mange 
aktiviteter: Juletrefest sammen med Ber-
gen Døvesenter, curling på Iskanten med 
pizza etterpå, skidag i Myrkdalen, familie-
bowling på Vestkanten m/pizza, helgetur til 
Stalheim hotell for 29 store og små.
 
Årets store sak var Skolesaken, som star-
tet i februar 2011 da foreldrene fikk brev 

hjem fra skolen om at Hunstad skole skul-
le legges ned. Det ble etter det mange, 
mange møter og mange, mange brev/mail 
som Kenneth Neteland, Bjørn Moldestad 
og Rune Eng sto for. Det er antydet at det 
ble brukt tilsammen 700-800 arbeidsti-
mer i denne saken. Saken kom bl.a. i NRK, 
TV2, BT, BA, Askøyværingen, ikke bare en 
gang, men flere ganger. Det ble en gledens 
dag 25. mai 2011; nå blir det ny skole for 
hørselshemmede på Natland skole fra 
august 2014, med både heltids og del-
tidselever. Opprinnelig inntaks-stopp er 
også opphørt slik at elever kan søke om 

Vår mail til politikere og andre 07.03.2012:
Til dere som fikk e-post fra Matthias Viktorsson 
leder for HLF Bergen (Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling 
Bergen)

UTDANNING AV SKRIVETOLKER 
ER BÅDE VIKTIG OG NØDVENDIG!
Bergen Døvesenter støtter fullt ut resolusjonen til HLF Bergen 
om utdanning av skrivetolker for hørselshemmede ved Høgsko-
len i Bergen.
Det er stor mangel på tolker og i dag må de tolkene som finnes 
arbeide både som tegnspråktolker og skrivetolker.
Ved at det utdannes egne skrivetolker vil det avlaste tegnspråk-
tolkene og føre til at døve (som vår forening primært represen-
terer) får lettere tilgang til tegnspråktolk.
Vi vil også peke på det samfunnsnyttige i at utdanning av skrive-
tolker også kan brukes som direktetekstere i TV2.
TV2 er pålagt å tekste sine programmer i primetime (kl 18 
– 23), men unnskylder seg med at det ikke finnes utdannede 
personer som skriver fort nok.
En utdanning av skrivetolker vil derfor tjene en dobbel betyd-
ning i kampen mot diskriminering:
Hørselshemmede får større tilgang til samfunnet – og større 
tilgang til de norskproduserte programmene som sendes på TV2 
og andre norske kanaler med en seeroppslutning på minimum 5 
% av befolkningen slik det nye AMT-direktivet foreslår
Bergen Døvesenter

RESOLUSJON
Fra årsmøte i HLF Bergen (før Bergen hørselslag) 14. februar 2012

HLF Bergen krever at  
utdanning for skrivetolker 
starter opp ved Høgskolen i Bergen (HIB) høsten 2012. I 
Norge finnes det ca. 700.000 mennesker med hørselstap, 
mennesker som har krav på likeverd og respekt som andre i 
samfunnet. En rekke ganger har NAV ikke klart å stille med 
skrivetolker på møter og andre arrangementer der hørsels-
hemmede deltar på grunn av mangel på skrivetolker. Det 
gjør at hørselshemmede ofte må trekke seg fra å delta med 
hørende mennesker.

Diskriminering av hørselshemmede kan ikke godtas og skri-
vetolker som behersker 5-600 tegn pr. minutt må bli uteksa-
minert fra HIB med det første. HIB har i dag en meget god 
tegnspråkutdannelse men ingen skrivetolkutdannelse, noe som 
betyr alvorlig diskriminering av en stor gruppe mennesker. 
Konsekvensen er at mange faller utenfor i arbeidslivet, skole 
og fritid. Skrivetolking vil være med på å øke livskvaliteten 
betydelig hos denne gruppen og samtidig være samfunnsnyttig. 

HLF Bergen krever derfor at utdanning av skrivetolker skal 
starte høsten 2012 ved Høgskolen i Bergen.
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Ved åpning kl 18.00 var det 41 stemmebe-
rettigede medlemmer til stede på Bergen 
Døvesenters 132. årsmøte siden 1880.

1. Åpning med minnetale
Styreleder Gunnar Hansen ønsket vel-
kommen. Han fortalte litt om hva som 
er gjort i 2011 og litt om hva som skjer 
framover. Deretter minnet årsmøtet med-
lemmer som var gått bort siste år, med 
ett minutts stillhet. 

2. Valg av møteleder og varamøte-
leder
Bjørn Olaf Magnusdal ble valgt til møtele-
der og Edvard Rundhaug som vara.

3. Valg av to referenter
Kjetil Høgestøl og Rune Anda ble valgt 
som referenter.

4. Valg av tellekorps på tre personer
Hans Erik Tofte, Asle Karlsen og Rose M. 
Rosland ble valgt til tellekorps.

Møtelederen overtok så ledelsen av 
årsmøtet.

5. Godkjenning av innkalling og 
saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

6. Årsmelding for 2011
Møtelederen gikk gjennom årsmeldingen 
punkt for punkt. Det var noen bemerk-
ninger:
Punkt 4 - Personalet: Bemerket av Ellen 
Østrem: Det opplystes at Sigrun Eker-
hovd har vært på tiltak på kontoret, og 
likeså vikar for Sunniva. Ellen ville tilføye 
at Sigrun, som var styremedlem, i perio-
der – når hun jobbet på kontoret – var 
ute av styret.
Punkt 6 – Lovkomiteen: Spørsmål fra 
Thorbjørn Johan Sander: Har lovkomiteen 
hatt noen fysiske møter i løpet av året? 
Han mente at det burde ha stått mer om 
det i årsmeldingen. Thorbjørn lurte el-
lers på om lovkomiteen har blitt forelagt 
forslag til vedtekter for den nyopprettede 
CI-gruppen. Erling Jacobsen svarte ja, men 
det var i 2012, så det blir nevnt i neste års 
årsmelding.
Punkt 10 – Fondsstyret: Tilføyelse av Er-
ling Jacobsen: Daglig leder er automatisk 
medlem av fondsstyret.
Punkt 13 – Kulturstyret: Rune Anda sa at 
Toralf Ringsø var uteglemt i dramagrup-
pens oversikt.
Punkt 23 – Norges Døveforbund: Thor-
bjørn Johan Sander: Toralf Ringsø er leder 
i NDFs Seniorutvalg.

Erling Jacobsen opplyste at han er med-
lem i NDFs lovkomite.

Med disse bemerkningene ble Bergen Dø-
vesenters årsmelding 2011 godkjent.

7. Revidert årsregnskap for 2011
Man gikk gjennom årsregnskapet 2011 
for Bergen Døvesenter, samt revisjons-
beretning fra statsautorisert revisor Leif 
Steinbakk. Regnskapet viste et overskudd 
på kr 525.470.

Thorbjørn Johan Sander lurte på hvor-
for det ble så stort overskudd. Gunnar 
Hansen svarte at dette var et fellesregn-
skap for døvesenterets drift, rorbua, 
kapitalfondet og gavekonto. Overskuddet 
skyldes arv på kr 750.000 fra Gunhild og 
Nils Johan Bjørø som kom på slutten av 
året, og så var det tap på over kr 200.000 
på aksjefond. 

Gunnar opplyste ellers at kopi av bi-
lagsrevisorens rapport var uteglemt i 
årsmeldingen. Statsautorisert revisor har 
fått den. Bilagsrevisorens rapport kommer 
i neste nummer av Budstikken sammen 
med referat fra dette årsmøte. 

Fellesregnskap for Bergen Døvesenter ble 
godkjent.

8. Årsberetning og revidert regnskap 
for Bergen Døvesenters Felleslegat 
2011
Man gikk gjennom årsregnskapet 2011 
for Bergen Døvesenters Felleslegat, samt 
revisjonsberetning fra statsautorisert 
revisor Leif Steinbakk. Regnskapet viste et 
overskudd på kr 2.569.

Regnskap for Bergen Døvesenters Felles-
legat ble godkjent.

9. Innkomne lovforslag
Ellen Østrem la fram sitt forslag, som had-
de senterstyrets støtte, om at styreleder 
velges for to år om gangen, og ikke ett år 
som i dag. Begrunnelsen er at det tar tid 
for en leder å sette seg inn i saker. 
Det var diskusjon omkring dette forslaget, 
noen støttet det, andre var ikke enig. 

Det var 45 stemmeberettigede med-
lemmer til stede da avstemmingen ble 
gjennomført. (Lovendringsforslag krever 
2/3 flertall, hvilket ville kreve minst 30 ja-
stemmer for å få forslaget vedtatt).

Avstemningen viste at 21 stemte for for-
slaget. Forslaget ble derfor nedstemt.

10. Andre innkomne forslag
Gunnar Hansen presenterte forslaget, 
som støttes av noen i senterstyret:
Deler av Rorbuas utgifter dekkes over 
Bergen Døvesenters driftsbudsjett:
Forsikring kr 10.000
Vann og avløp kr 9.000
Renovasjon kr 4.000
Eiendomsskatt kr 4.000
Sum på ett år kr 27.000

Begrunnelse:
Det er over fire år siden Rorbua ble kjøpt 
av Bergen Døvesenter, tanken var at hele 
Rorbuavirksomhet skulle være selvfinan-
sierende. Utleievirksomheten har det gått 
bra med. 
Det dukker iblant opp ting som medfø-
rer uventede ekstra utgifter for hytte-
komiteen. Noe skyldes generell høyere 
driftsutgifter og andre beslutninger gjort 
av Velforeningen for Bjånes Fritidsboliger 
som har medført hytteregnskapet inkl. 
avskriving i underskudd hvert år. 
Vedlikeholdsutgifter varierer, så man blir 
nødt til å prioritere så man ikke går på 
økonomisk ”smell”. Ved større vedlike-
holds- eller reparasjonsutgifter vil også 
etter nærmere vurdering bli dekket av 
driftsbudsjett. 
Dette kan tære på økonomien. Vi ønsker 
ikke at godt arbeidende medlemmer i hyt-
tekomiteens styre skal ha tunge byrder.

Her var det også en del diskusjon. 
Klement Våge spurte om vi legger vekk 
prinsippet om selvfinansiering nå. Hva 
da med eventuelt overskudd framover? 
Kan da være naturlig å tilbakeføre det til 
medlemmer for eksempel i form av lavere 
leie. Kjetil Høgestøl mente at hvis dette 
blir vedtatt, bør utgiftene stå i regnskapet 
til Rorbua, slik at vi har full oversikt over 
utgifter der. Døvesenteret bør så yte et 
tilskudd til dekning av disse utgiftene.

Avstemningen gav følgende resultat: 37 
av 45 medlemmer støttet forslaget, som 
dermed ble vedtatt.

11. Budsjett 2012 til orientering
Gunnar Hansen gikk gjennom budsjet-
tet for driften av døvesenteret, og sa at 
det foregår stadige justeringer underveis. 
Han regnet med at budsjett 2012 vil gi 
et mer riktig bilde av års-regnskap når vi 
har kommet til sommeren 2012. Oppus-
singsarbeid som skal gjennomføres snart 
er ikke tatt med her. Det finansieres av 
andre midler (gavekonto/kapitalfondets 
konto). Møteleder avsluttet med å si at 
budsjettet er til orientering.

Protokoll fra årsmøte i Bergen Døvesenter 15. mars 2012
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12. Valg, som ledes av valgkomiteen
Maren M. Oriola ledet valget. Hele for-
slaget fra valgkomiteen ble presentert på 
storskjerm. Erling Jacobsen viste til forslag 
på Lena Mei Kalvenes Anda som 2. vara-
medlem i styret. Han ba årsmøtet vurdere 
om hun var inhabil pga faren, som er 
daglig leder i døvesenteret. Han ville gjøre 
årsmøtet oppmerksom på at styret er 
arbeidsgiver til daglig leder. Helge Herland 
sa at Lena Mei kan trekke seg i saker der 
hun blir inhabil, at styret selv måtte kunne 
vurdere dette. Han så ikke problemet. 
Klement mente at det var synd om Lena 
Mei blir hindret i å få utvikle seg gjennom 
engasjement i senterstyret, fordi hun kan 
bli inhabil i enkelte saker.

Maren gikk så gjennom hele listen med 
forslag fra valgkomiteen, og sluttet med 
å spørre årsmøtet om det godkjente det. 
Da ingen stemte imot, ble det godkjent.

Bergen Døvesenters styre:

Leder: Gunnar Hansen
Styremedlemmer (ett år igjen): Ellen Østrem
 Martin Skinnes
Styremedlemmer for to nye år: Fredrik Fjellaker
 Tor S. Fiksen
1. varamedlem: Sigrid Hjørungnes
2. varamedlem: Lena Mei Kalvenes Anda

Statsautorisert revisor: Steinbakk Revisjon AS (org.nr. 994 671 510)

Bilagsrevisor:
Hoved bilags-ansvarlig: Hans Erik Tofte
Vara bilags-ansvarlig: Toralf Ringsø

Lovkomiteen:
Medlem: Helge Herland
Medlem: Erling Jacobsen
Medlem: Klement A. Våge
Kapitalfondet:
Medlem (ett år igjen): Gunn Kristin Selstad
Medlem for to nye år: Erling Jacobsen
Medlem for to nye år: Kjetil Høgestøl
Varamedlem for ett år: Klement A. Våge

Rorbua:
Leder: Svein Tore T. Olsen
Sekretær: Forslag: Overlates til rorbua-styret å velge
Styremedlem: Edvard Rundhaug
Representant fra Døvesenteret: Velges av Bergen Døvesenters styre
Representant fra Idrettsklubben: Velges av Døves Idrettsklubbs styre

Representasjon til Norges Døveforbunds landsråd:
Forslag: Overlates til senterstyret å velge

Maren M. Oriola takket for forståelsen og at hun hadde lærte noe, en god 
erfaring i det å være leder i en valgkomite.

Gunnar Hansen takket for tilliten ved 
at årsmøtet gjenvalgte ham som leder i 
Bergen Døvesenter. 

Valgkomiteen 2012-13, foreslått av 
gjenvalgt styreleder Gunnar Hansen, og 
godkjent:
Medlemmer: Helge Herland
  Sigrun Ekerhovd
  Marit Markeset
Varamedlem: Arne Nesse

Han ba de som gikk ut av styret om å 
komme fram: Svein Tore T. Olsen, Sigrun 
Ekerhovd og Monica Lone Madsen. De 
ble takket og fikk en rød rose hver. Likeså 
ble det delt ut roser til de to møtele-
derne Bjørn Olaf Magnusdal og Edvard 
Rundhaug, til de tre i valgkomiteen; Maren 
M. Oriola, Toralf Ringsø og Tor S. Fiksen, 
samt til de to referentene Kjetil Høgestøl 
og Rune Anda. 

Deretter ble årsmøtet 2012 hevet kl. 
20.40.

Referenter:
Kjetil Høgestøl    
Rune Anda

Helge Herland syntes det gikk litt for fort 
med valget. Han mente at det burde gjen-
nomføres valg punkt for punkt, først en 
leder, så styremedlemmer, så varamedlem-
mer og så videre, og ba om at dette blir 
notert til neste gang.
Edvard Rundhaug mente at det var best 
at årsmøtet gikk gjennom valget på nytt.

Erling Jacobsen sa at det var ”lovbrudd” 
å ta hele valgoversikten med en gang, for 
dagsordens punkt 12 og de øvrige punk-
tene skulle følges punkt for punkt. 

Maren M. Oriola beklaget, og spurte 
årsmøtet om at man skulle gå gjennom 
valget på nytt. Det var det stemning for, 
og hun startet med å spørre om leder-
vervet, og om det fantes motkandidater, 
eller om noen hadde innvendinger mot 
det – og ba om at de rakk opp hånden. 
Slik gikk det, og så ble hele valgkomiteens 
forslag godkjent:

Gjennomgang  
regnskap 2011

Jeg har gått gjennom regnskapet 2011 
for Døvesenter og Rorbua på Austevoll.

– Ugifter og inntekter godt dokumen-
tert,
– Utgifter og inntekter er bokført kor-
rekt og,
– Regnskapet 2011 gir et riktig bilde av 
de aktiviteter foreningen og hyttekomi-
teen har hatt i 2011.

Bergen, 27. januar 2012

Hans Erik Tofte
Bilagsrevisor
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Info fra styremøtet 22. mars 2012

Resolusjon fra HLF Bergen
Årsmøtet i HLF Bergen sendte ut resolu-
sjon der de krevde egen utdanning for 
skrivetolker ved Høgskolen i Bergen. Ber-
gen Døvesenter var aktiv med og støttet 
dem både overfor politikere og media.

Døvestevne 24.-26. august 2012 
Avtalen med leirstedet på Nesholmen er 
i orden. Vi utpeker Bergen Døvesenters 
representant(er) til døvestevnet. 

Døves kulturdager 2017
Som følge av styrevedtak 17.02.2011 
søkte vi Norges Døveforbund 23.01.2012 
om å få arrangere Døves kulturdager i 
Bergen i 2017, som da kan feire at det er 
50 år siden kulturdagene startet. Norges 
Døveforbund svarte 01.03.2012 ja på 
søknaden vår. 
Styret ber daglig leder om å undersøke 
muligheter for lokaler i Bergen til bruk 
ved kulturdagene i 2017, samt andre ting. 
Forslag til medlemmer i arrangementsko-
miteen legges fram på neste styremøte.

Møte med HLF Bergen
Bergen Døvesenters styre m/daglig 
leder er invitert av HLF Bergen v/leder 
 Matthias Viktorsson til et felles styremøte 
i Nygaten 3, 3. etasje, tirsdag 27. mars 
2012 kl. 18.00. Formål:  Videreutvikling av 
samarbeid og ”bli bedre kjent”-møte. 
Vi takket for invitasjon. Styret deltar.

Informasjonskveld tirsdag 24. april 
Bergen Døvesenter, i samarbeid med 
CI-gruppen og Syns- og Audiopedagogisk 
Tenesta, inviterer til informasjonskveld 
for ”fremmede” døvblitte og voksne døve 
tirsdag 24. april 2012 kl. 18.00. Annonse 
kommer i Bergens Tidende. Det er ord-
net med skrivetolker.
Styreleder og daglig leder deltar + andre i 
styret som er interessert. 

Ansvar 17. mai 2012
Døves Idrettsklubb har vist interesse for 
å ta seg av 17. mai servering. Vi avventer 
svar fra dem.

Ledermøte
Styreleder har på møte i Samarbeidsutval-
get 25.01.2012 foreslått en prøveordning 
der man gjennomfører et møte der bare 
ledere fra hver avdeling blir med. Dette i 
tillegg til møtene i Samarbeidsforum. 
Første møte med lederne fastsettes til 
torsdag 24. mai kl. 16.

Vestlandske Teatersenter
Det foreligger forslag fra Dramagruppen/
Kulturstyret om at Bergen Døvesenter 
melder seg inn i Vestlandske Teatersenter. 
Medlemskapet koster kr 750 pr. år. Blant 
medlemsfordelene er å bruke lokaler 
gratis, låne kostymer gratis osv.
Styret ble enige i at Bergen Døvesenter 
melder seg inn i Vestlandske Teatersenter.

Samarbeid med Hordaland foreldre-
lag for hørselshemmede
Det dukker stadig opp saker som berører 
døve/hørselshemmede barn og unge, og 
foreldre som foreldrelaget tar opp og 
kjemper imot. I fjor var det døveskolesa-
ken. Nå er det nye saker som det jobbes 
med. Foreldrelaget har hatt årsmøte i går 
(21.03.2012) og da var det uttrykt ønske 
om å samarbeide med Bergen Døvesen-
ter. 
Fredrik Fjellaker, Tor S. Fiksen og daglig le-
der oppnevnes til å ha møter og samarbeid 
med Hordaland foreldrelag for hørsels-
hemmede i saker som berører døve/hør-
selshemmede barn i Hordaland fylke.

Gjennomførte møter siden sist 
a) Møte med frilanstolker 9. mars 2012 
(leder og nestleder i Hordaland Regionlag 
av Tolkeforbundet)
b) På medlemsmøtet 2. februar ble det 
opprettet en komite bestående av Bjørg 
Storesund, Gabrielle Kverneland og Jan de 
Lange (komiteen ble i ettertid kalt ”inte-
riørgruppe” eller ”Oppussingsteam” som 
gruppen kalte seg på Facebook). Gunnar 
opplyste at de har hatt 5 hektiske møter 
– der Gunnar også var med. 
c) Møte med Døves Menighet om 
ungdomsarbeid utsatt til etter påske pga 
sykdom hos en ansatt i døvekirken.

Informasjonssaker
Mottatt referat fra NDFs AU-møte 1. 
mars 2012.
Referat fra FFO Hordalands ledersamling 
6. mars 2012.
Oppussingsprosessen pr i dag, Gunnar 
orienterte.
Innspill til KRFFs handlingsplan 2012-13 
er sendt 21.03.2012.

Eventuelt
a) Ellen lurte på om vi skal takke ja til Dø-
ves Menighet om felles opplæring i bruk 
av hjertestarter. Daglig leder tar kontakt 
med Døves Menighet for nærmere opp-
lysninger.
b) Ellen opplyste om en e-post hun fikk 
– som kom fra FFO Hordaland – der de 
søker etter ”Initiativrik og iderik ungdom/
ung person til arbeidsgruppe”. 
c) Hyttestyret: Det kom nettopp melding 
til daglig leder fra leder i hyttekomiteen, 
Svein Tore T. Olsen om at Rose Rosland 
er valgt som sekretær i hyttekomiteen.

Styret i Bergen Døvesenter 2012-13, bak fra venstre: Lena Mei Kalvenes Anda (2. vara), Tor S. Fiksen (styremedlem), 
Fredrik Fjellaker (styremedlem) og Sigrid Hjørungnes (1. vara). Foran fra venstre: Ellen Østrem (styremedlem), Gunnar 
Hansen (leder) og Martin Skinnes (styremedlem). Gjennomsnittsalderen til styret er på 32 år. Foto: Rune Anda (daglig 
leder).
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1. Anne Dorthea Haldorsen
2. 40
3. Fra Bømlo oppvokst Eng-

land
4.  Nei
5.  Jeg har jobbet i mange år 

med døvblinde og syntes 
tegnspråklig kommunikasjon 
var spennende. Etterhvert 
savnet jeg mer tegn kunn-
skap og ønsket å jobbe 
primært med språk og 
kommunikasjon – så da ble 
tolkeyrket ett naturlig valg.

6.  Jeg er veldig glad i kunst og 
har en tidligere utdanning 
innen det faget. Ellers er jeg 
veldig glad i å lage mat og 
liker også å komme meg på 
tur i skogen.

7.  I første omgang ønsker 
jeg å smake på forskjellige 
erfaringer.

Tolkestudenter som begynte høsten 2011

SPØRSMÅL
1. Navn.
2. Alder.
3. Hvor kommer du fra?
4. Har du døve i familien?

5. Hvorfor valgte du å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

1. Elizabeth Brosvik Nepstad
2.  21 år
3.  Bergen
4.  Jeg har en døv tremenning, 

men henne har jeg ikke 
møtt. 

5.  Det var egentlig helt tilfel-
dig, men etter å ha begynt 
på dette studiet kunne jeg 
ikke tenke meg noe annet

6.  Akkurat nå har jeg ingen 
faste hobbyer. Tidligere 
har jeg holdt på med litt 
forskjellig, hovedsakelig 
innenfor musikk.

7.  Det vet jeg ikke enda. Vil 
prøve meg litt i de ulike 
feltene først og se hva som 
passer best for meg.

1. Camilla Rong Haga
2.  22 år
3.  Bergen
4.  Nei, jeg har ingen døve i 

familien.
5.  Jeg ønsket først å fremst å 

lære meg mer tegnspråk, 
siden jeg lærte endel da jeg 
gikk på Ål Folkehøyskole. 
Tegnspråk studiet har så 
vert så kjekt at jeg fikk mer 
og mer lyst til å bli innen-
for yrket og fortsette med 
tolking etter at jeg er ferdig 
utdannet.

6.  Jeg tar dansetimer på man-
dager og liker ellers å gå tur 
med familie hunden eller å 
lese i en god bok.

7.  Det er for tidlig å si, jeg øn-
sker å prøve litt forskjellige 
ting innenfor tolking for så å 
se hva som passer meg best.

6.  Trenar ein del på fritida, 
men er også interessert i 
musikk. Har spelt kornett 
aktivt i 13 år. 

7.  Har ikkje tenkt på noko 
spesielt, ser fram til å sjå 
ulike moglegheiter i praksis.

1. Benedicte H. Bjånesøy
2.  24
3.  Austevoll.
4.  Har døve foreldre og tanter 

og onkler. 
5.  Har sett behovet for døve-

tolker.
6.  Trening, musikk, film, tegne, 

male..
7.  Usikker enda, får vente og 

se.

1. Birthe Wickstrøm Hauge
2.  22 år 
3.  Haugsbygda, ei lita bygd på 

Sunnmøre.
4.  Nei.
5.  Har alltid hatt tolk i klassa 

og alltid vore interessert i 
teiknspråk. Har blant anna 
hatt det som valfag. 

Helt siden 2005 har Budstikken presentert nye tolkestudenter i bladet - og alltid med de samme spørsmålene :-)
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1. Kari Jenny Skålevik
2.  Eldst i klassen  . 
3.  Fyllingsdalen. 
4.  Ja, jeg har døtre som er 

døve. 
5.  Jeg ble kjent med tegnspråk 

gjennom diverse foreldre-
opplæringskurs. Etter kur-
sene satt jeg med et ønske 
om å lære mer. Da jeg kom 
til et veivalg, yrkesmessig 
sett, var det naturlig for 
meg å velge tolkeyrket. 

6.  Hund, friluftliv og håndar-
beid. 

7.  Å tolke for døvblinde og 
døve med tilleggsfunksjons-
hemmning er spennede felt 
som jeg kunne tenkt meg 

1. Idunn Øwre
2.  25
3.  Bømlo. 
4.  Nei. 
5.  Syntes det virket så gøy å 

kunne tegnspråk. 
6.  Nei, egentlig ikke. 
7.  Vet ikke enda.

1. Ida Haugen 
2.  23 år
3.  Knarvik i Lindås kommune
4.  Har ei tunghørt tante. 
5.  Eg valgte å fortsette studere 

teiknspråk fordi eg ville lære 
språket betre. Har sidan eg 
var lita syns teiknspråk var 
interessant.

6.  Eg likar handarbeid, sjå film, 
laga mat og vera med ven-
ner. 

1. Elsie Kathrin Blaha
2.  40 år
3.  Bergen
4.  Ja, min mor er døv
5.  Ønsket om å bli tolk har jeg 

hatt så lenge jeg kan huske. 
Og interessen for tegnspråk 
og en tolkeutdanning er 
bare blitt større etterhvert 
som jeg er blitt eldre. Nå 
ligger også forholdene mer 
til rette for å studere enn 
da barna mine var små. 

6.  Trening, sykkel- og fjellturer, 
interiør, være sammen med 
gode venner, min mann og 
våre 3 barn.

7.  Synes det er vanskelig å 
svare på nå. Ønsker å vite 
mer om de ulike retningene 
innenfor tolkeyrket før jeg 
bestemmer meg. 

7.  Akkurat no syns eg det er 
litt vanskeleg å svara på. Eg 
syns det høyres spennande 
ut å kunne få prøva seg på 
så mange forskjellige are-
naer.

å jobbe med. Ellers ser jeg 
frem til å få nye utfordringer 
og varierte arbeidsdager.

1. Kristi Mjelstad
2.  43 år 
3.  Oppvokst på Sotra, bor i 

Åsane. 
4.  En døv tante, men hun døde 

dessverre da jeg var 7 år.
5.  Jeg ønsker å arbeide med 

mennesker og kommunika-
sjon. Jeg har ledererfaring 
fra næringslivet og håper 
den erfaringen jeg har med 
meg derfra blir nyttig i mitt 
arbeid som tolk. 

6.  Jeg spiller i voksenkorps og 
er leder i skolekorpset hvor 
min sønn er med. Jeg liker å 
lese, strikke og tar gjerne en 
fjelltur innimellom. 

7.  I utgangspunktet blir det 
nok mest tolking til/fra 
tegnspråk, men samtidig er 
jeg åpen for at dette kan en-
dre seg underveis i studiet 
etter hvert som vi lærer 
mer om de ulike tolkemeto-
dene.

1. Linn Sleire Eilertsen
2.  23
3.  Bergen
4.  Nei
5.  Jeg var på ferie i syden og 

så en dame som tolket for 
to døve menn. Så tenkte jeg 
”det så interessant ut, det 
vil jeg og lære!”

6.  Nei
7.  Syns det er flere ting som 

virker spennende jeg.

1. Magdalena Emilie Vassbotn 
Hestholm

2.  20 år.
3.  Ørsta.
4.  Eg har ei syster som er 

tunghøyrt.
5.  Eg har valt å bli tolk fordi eg 

syntes det verker som eit 
spennande og variert yrke.

6.  Eg likar og halde på med 
redigering av film eller bilde, 
elles er eg glad i å vere 
saman med venar. 

7.  Nei, eg har ikkje nokon 
spesielle ønske no, men 
synes det hadde vert gøy å 
få tolke på forskjellige reiser.
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1. Synne Rystad
2.  Jeg er 33 år gammel.
3.  Jeg kommer fra Narvik.
4.  Jeg har ingen døve eller 

tunghørte i familien.
5.  To små barn tar det meste 

av tida mi, og for å koble av 
liker jeg å strikke og hekle, 
være med venner eller lese.

6.  Før jeg startet hadde jeg 
egentlig ingen anelse om 
hva utdannelsen gikk ut på. 
Jeg var kranbilsjåfør, men 
hadde lyst å prøve noe nytt. 
Jeg brukte tegn til tale med 
ungene mine for moro skyld 
for å kunne kommunisere 
med dem før de var i stand 
til å bruke tale, og dermed 
ble jeg litt hektet på tegn. 
Jeg syntes det virket inter-
essant å lære et nytt språk, 
og å få bruke dette til noe 
fornuftig. Heldigvis har det 
vist seg at magefølelsen min 
da jeg søkte på studiet har 
stemt bra så langt.

7.  Hva slags tolking jeg har 
mest lyst til å jobbe med, 
det aner jeg ikke. Kanskje 
jeg vet mer etter å ha vært i 
praksis. Gleder meg!

1. Stefanie Britto 
2.  22
3.  Bergen
4.  Nei
5.  Jeg synes at ts er gøy! Der-

for kunne jeg tenke meg å 
lære ts grundig, og dermed 
kunne kommunisere med 
andre på deres morsmål. 

6.  Liker å utforske innenfor 
matverden. I tilegg liker jeg å 
finne på noe ute, i den vakre 
naturen!

7.  Det vet jeg ikke ennå. 

5.  Har i mange år vore inter-
essert i tegnspråk, i tillegg 
er svigermor mi tolk, så det 
er ho som har introdusert 
meg for yrket.

6.  Likar å lese gode bøker, 
spele volleyball, samt vere 
sammen med min mann og 
våre 2 born.

7.  Det er ennå mykje eg ikkje 
veit om dei ulike retningane 
innanfor tolkeyrket, så eg 
tenkjer at eg vil vere åpen 
og få erfaring frå dei alle før 
eg veit svaret på det.

1. Rebekka Alic Bøe
2.  22 år
3.  Født og oppvokst i Bergen
4.  Nei
5.  Jeg har alltid blitt fortalt at 

jeg burde lære meg tegn-
språk fordi jeg bruker hen-
dene mye når jeg snakker. 
Etter at en venninne av meg 
startet på studiet bestemte 
jeg meg for å gjøre et for-
søk jeg også.

6.  Jeg har mange hobbyer. Jeg 
strikker, syr og driver med 
annet håndarbeid. Jeg liker 
også godt fotografering og 
musikk.

7.  Jeg har lyst til å prøve mye 
forskjellig. Jeg kunne godt 
tenke meg å prøve å tolke i 
rettsaker og andre jus rela-
terte situasjoner, mye fordi 
jeg har studert innenfor den 
retningen før. Personlig er 
jeg også interessert i kropp 
og sjel og kunne derfor 
tenke meg å tolke innen for 
psykologi og medisin.

1. Mia Bakervik Bagne
2.  21 år.
3.  Kommer fra Os, utenfor 

Bergen.
4.  Har ingen døve i familien.
5.  Valgte tolkestudiet fordi 

jeg synes det er spennende 
å lære nye språk. I tillegg 
kunne jeg tenke meg et yrke 
der jeg kan jobbe med men-
nesker, og der arbeidshver-
dagen er variert.

6.  På fritiden min liker jeg å 
trene og være med venner.

7.  Når jeg er ferdig utdannet 
vil jeg nok prøve litt for-
skjellig i begynnelsen, etter 

1. Marianne Myklestad
2.  44 år. 
3.  Fyllingsdalen. Bor nå i Øy-

garden. 
4.  Jeg har ingen døve i familien, 

men en god venninne har to 
døve barn. 

5.  Jeg hadde lyst til å gjøre noe 
nytt, og da jeg hadde litt 
kjennskap til tegnspråk fra 
før og er interessert i språk, 
valgte jeg å prøve. 

6.  Jeg synger i Bøneskoret og 
liker veldig godt å strikke. 

7.  Kan tenke meg å jobbe 
freelance. Det virker variert 
og spennende.

1. Rønnaug Kathrin Øren 
Johansen

2.  29 år
3.  Radøy/Knarvik
4.  Nei

hvert finner jeg kanskje noe 
spesielt jeg vil jobbe med.
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Ca 30 personer fulgte med da Gøsta fortalte om Geocaching 
torsdag 29. mars 2012 i menighetssalen i døvekirken, idet stor-
salen i døvesenteret var under oppussing. Etter foredraget ble vi 
med på «skattejakten», og fant skjult «skatt» like ved døvekirken.
Har du aldri hørt om geocaching?
Geocaching er en høyteknologsk skattejakt, et spill som spilles 
over hele verden av mennesker som liker spenning og som er 
utstyrt med en GPS.
Geocaching er et verdens- omspennende spill der man leter et-
ter 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 ver-
densomspennende aktivitet med miljø og samfunnsprofil. Siden 
september 2000 har Geocaching vokst fra 75 cacher i forskjel-
lige land til hundre tusener av cacher rundt i hele verden.

GØSTA om Geocaching

Det kryr av skjulte ”skatter” (cacher) i Norge og i mange andre 
land i verden. Har du mobiltelefon der du har muligheter til å 
laste ned (app) - da kan du laste ned Geocaching (som ikonet til 
høyre viser) - for over kr 50. Da får du hjelp til å finne nær-
meste cacher, og likeså får du inn kompass, avstand til cacher, 
kart osv. Det er opprettet egen facebook-gruppe for døve 
”geocachinger”!

Torsdag 10. mai  
2012 kl. 19.00:  
 
Vi får besøk av Tore Wilgaard Christiansen som skal fortelle 
om sin fjelltur i Afrika. 

Hva skjer når det brenner?

Torsdag 19. april kl. 19.00 kommer tolkestudenter, 2. klasse, 
fra høgskolen for å legge frem resultatene av prosjektet til-
gjengelighet for døve. Vi har sjekket hvordan det står til med 
varsling for døve på hoteller m.m.
 
Dette blir ingen kjedelig forelesning!
 
Kom og se på!

Fjelltur  
i Afrika 
(Kilimanjaro)

Her ser vi Tore holde foredrag i Drammen Døveforening.

Det ble en lang og fin kveld torsdag 12. april 2012. Over 100 
personer «valfartet» til Døvekirken for å høre på paret «vårt» 
som deltok i NRKs mest sette TV-program «Ingen grenser». 
(Storsalen i døvesenteret var stengt på grunn av oppussing.)
Kanskje vi kan si at «Ingen grenser»-foredraget var det «mest 
sette» foredraget i døvesenteret? Vi må vel tilbake til mars 2006 
da Døves Ungdomsklubb hadde «Tegnuttrykk» på programmet 
en torsdagskveld, der ca 120 kom for å følge med.
Det som var kjekt var at en av de andre i «Ingen grenser», Ken-
neth Birkenes, var der en kort stund. Han måtte dra med båten 
fra Bergen før kl 20 (til hjemmet sitt – i Ølen?). Da styreleder 
Gunnar Hansen ønsket velkommen til Marianne og Bjarte, ba 
han også Kenneth komme fram og fortelle litt om seg, til stor 
«applaus» i kirkesalen. Kenneth fortalte også litt om det tette og 
flotte samarbeidet med Marianne og Bjarte på turen sammen 
med Lars Monsen. (Kenneth og Bjarte delte telt sammen.)
De to har holdt foredrag ulike steder, men det er første gang de 
holdt foredraget sammen.

Flere bilder finner du på www.bgds.no.

Takk til døvekirken for lån av lokalet til foredraget, og takk til de to 
stemmetolkene Jorunn og Ingvild, som slet ut stemmen sin for noen 
hørende som var møtt fram, i over to timer. 

Over hundre fulgte med i hva ”Ingen grenser”-deltakerne 
Marianne og Bjarte fortalte torsdag 12. april 2012

Marianne Rasmussen Kolvik og Bjarte Bø-Sande fikk døvesenterets krus til minne 
herfra, etter en fin kveld med bilder fra turen og deres konklusjon over ”Hva har Ingen 
grenser lært og betydd for oss?”

Vi fikk hilse på Kenneth Birkenes, som 
også var med på ”Ingen grenser”, og som 
delte telt med Bjarte.

Denne er fra kunngjøringen, og har lenge 
stått på hjemmesiden vår.
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Teater Manu viser «Skyggerne» 
i Fana Kulturhus på Nest-
tun søndag 22. april kl. 17.00. 
Mange av oss husker vel tidligere 
medlem som heter Ragna Huse? 
Hun er med i stykket :-)

Vi har nå 2 ledige uker i sommer, dvs. 
uke 31 og 32. Leiepris for medlem er kr. 
3.500 pr. uke. Leie av båt kommer evt. på 
kr. 1.000 pr. uke i tillegg. Ta kontakt med 
Edvard Rundhaug på mail edvard.rund-
haug@gmail.com eller SMS 990 27 350 
for informasjon eller reservasjon.

APRIL:
19. to:  Tolkestudenter (2. klasse) 

har program i døvesenteret kl 
19.00.

22. sø: Familiegudstjeneste i døvekirken 
kl. 11

22. sø: Storsalen er utleid  (M)
22. sø:  Teater Manu viser «Skyg-

gerne» i Fana Kulturhus på 
Nesttun kl. 17.00

24. ti:  Informasjonskveld for «fremmede» 
døve og døvblitte kl 18.00. Arr.: 
Bergen Døvesenter og CI-gruppen 
i samarbeid med Syns- og Audiope-
dagogisk Tenesta. Skrivetolk ordnet. 

26. to:  Seniortreff + Utlodning 11-14
26. to:  Foredrag om internasjonal 

døveidrett v/Urban Mesch fra 
Sverige, kl. 19.00.

30. ma: Beast har aktivitetskveld i storsa-
len kl. ?

 
MAI
01. ti:  Åpent i døvesenteret kl 10-14 

(Kulturstyret har hovedansvaret)
03. to:  STOR-DUGNAD i »døvelandet» 

(døvesenter, døvekirken, signo 
konows) kl 16.00

05. lø:  Storsalen utleid ( + 4. mai) – M
06. sø:  Storsalen utleid 
06. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
08. ti: Døvekirken: kl. 11-14  Tirsdagskafe 

med program knyttet til frigjø-
ringsdagen

10. to:  Seniortreff 11-14
10. to:  Døvesenterets styre har møte kl 

16.00
10. to Foredrag kl. 19.00: «Fjelltur 

i Afrika» v/Tore Wilgaard 
Christiansen

12. lø:  CI-gruppen arrangerer stor-møte 
kl. 11 (det skjer to ganger i året)

13. sø:  Storsalen utleid
14. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 

11-13
17. to:  (Nasjonaldag og Kr. himmelfarts-

dag): Flaggheising kl 08, og andakt i 
døvekirken

17. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 
10 – 14. Døves Idrettsklubb 
har ansvaret for dagen!

24. to:  Seniortreff + Utlodning 11-14
24. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800

26. lø:  Storsalen utleid (+ 25. mai)
27. sø: 1. pinsedag: Gudstjeneste i døvekir-

ken kl. 11
31. to:  Diskusjonskveld kl 19: NAV 

vil at tolkene skal utvide sin 
rolle: De skal også være «hjel-
pere». Hva synes du?

 
JUNI
01. fr:  Storsalen er utleid
07. to:  Seniortreff 11-14
07. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
09. lø:  Beast har sommerfest (kl. ?)  
10. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11, 

deretter hagefest
11. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 

11-13
14. to:  Døvesenterets styre har møte kl 

16.00
14. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
17. sø: Gudstjeneste i Haus kirke, Os-

terøy, med tidligere døveprest Tom 
S. Tomren

21. to:  Sommeravslutning kl 18.00  
25.-28. juni: HLFs Verdenskongress for 

tunghørte i Bergen
30. lø:  Storsalen utleid (+ 29.06 og 01.07)

RORBUA

TEATER MANU

HUSK Å MELDE
ADRESSEFORANDRING

ØNSKER DU Å FÅ NYHETER FRA 
OSS PÅ SMS? Gi oss beskjed om det.

OK for deg å få Budstikken over 
e-post en uke før de andre får 

i posten? Gi oss beskjed om det og!


