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Stor-Dugnad i ”døvelandet” torsdag 3. mai 2012
45 personer deltok i dugnadsarbeid både ute og inne.

Det ble servert gratis Peppes pizza og brus til alle i storsalen etterpå.
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TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 
70 års dag! 

Hjertelig hilsen Kari Lauritzen.
(Hun sendte takkekort i november i fjor, men vi 

glemte å få det med i bladet.)

TUSEN TAKK
for gåvekortet eg fekk frå Bergen Døve-
senter til 70-årsdagen min 15. mars.

Beste helsing Anna Haukås Nordeide.

TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med 
60 årsdagen min!

Med hilsen fra Gunnar Hansen.
 
TAKK
for oppmerksomheten på 70 års dagen 
min!

Hilsen Malvin.
 
Til Seniorgruppen
Tusen takk for den nydelige blomen eg 
fekk hos dykk til 70-årsdagen.

Beste helsing Anna Haukås Nordeide.

RUNDE ÅR

90 ÅR
Aslaug Sørhaug, Fana, fyller 90 år 
den 10. august.

80 ÅR
Erna Stene, Fyllingsdalen, fyller 80 år 
den 27. mai.
Kari Samuelsen, Bergen, fyller 80 år 
den 17. juli.

65 ÅR
Sissel Tofte, Rådal, fyller 65 år den 
29. juni.
Asgeir Straume, Godvik, fyller 65 år 
den 1. juli.

60 ÅR
Bente Bjånesøy, Storebø, fyller 60 år 
den 19. juli.
Grethe Synsvoll, Bergen, fyller 60 år 
den 8. august.
Dag Hafstad, Rådal, fyller 60 år den 
13. august.

50 ÅR
Almaz Beyene Mulugheta, Bergen, 
fyller 50 år den 23. august.

PERSONALIA

20. april 2012:
Bergen Døvesenter har fått en flott bil i gave fra Skjalg Iversen. Han kan ikke 
lenger få kjøre bil pga svekket syn (slik de fleste eldre opplever det).  Men han 
har bestemt seg for at bilen skal komme til nytte for en forening han har et 
veldig godt forhold til. Bilen skal selges og inntektene skal gå til døvesenterets 
gavekonto. Enda en gang har døvesenteret fått gave fra noen av våre eldste med-
lemmer, og gavene kom veldig godt til nytte. (For ikke så lenge siden kom det 
pengegave fra ekteparet Bjørø, og fra Sverre Samuelsen, og nå Skjalg.)

14. mai 2012: 
Bilen er solgt. Salgsummen kom på kr 177.500. Etter fratrekk av omregis-
treringsgebyr på kr 13.111 har vi fått inn kr 164.389 på Bergen Døvesenters 
gavekonto. Tusen takk, Skjalg!

Bilen 
gitt 
som 
gave
fra 
Skjalg 
Iversen
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Vi hadde besøk av Tore Wilgaard Christiansen som fortalte om 
sin tur sammen med Tormod Åsan og Sara Therese Xanthopou-
los Åsan til Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, nær 6.000 meter 
over havet der det var hardt å kunne puste normalt.

Her ser vi Tore på toppen av Kilimanjaro

Det blir åpen helg på Rorbua for medlemmer den 8.-
10. juni med lørdag 9. juni som er DAGEN for alle. 

Det vil bli servert lett bevertning med kaffe/te, og i denne 
anledningen kan medlemmer få mulighet til å ta gode bilder i 
forbindelse med fotokonkurranse (se eget oppslag). Dere kan 
også ta med fiskestang og prøve å fange den største fisken 
- det blir en hemmelig overraskelse som premie til den som 
har fanget den største fisken (gjelder kun lørdag 9. juni). For 
dere som ønsker å overnatte på Rorbua denne helgen, bes 
om å ta kontakt med hytteleder Svein Tore Olsen på mailen 
s.t.olsen@online.no eller SMS 414 38 564. Det vil koste litt 
for å overnatte og ta kontakt for mer informasjon. 

VELKOMMEN!

Tore fortalte levende om hvor slitsomt, hvor hardt, hvor tungt 
det var å puste langt oppe på fjellet da de nærmet seg Afrikas 
topp. Han sa at det kanskje kan sammenlignes med fisken som 
blir fanget og lagt på land, og der spreller den og gisper etter 
luft. (Det blir en ny tur for interesserte og spreke døve i 2014. 
Kanskje du vil være med?)

Foredrag 10. mai:

FJELLTUR I AFRIKA
ÅPEN HELG PÅ RORBUA

Foredrag 26. april:

DØVEIDRETTEN 
gjennnom 200 år

Torsdag 26. april kl 19.00 hadde vi besøk av svensken Urban 
Mesch. Han har skrevet boken «Dövidrottens historia 200 år 
– dess utveckling och betydelse» – og var på foredragsturne i 
Norge i april-mai 2012. Det startet først i Bergen :-)
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Program i døvesenteret torsdag 7. juni 2012 kl. 19.00:
Velkommen til en BUSINESS PRESENTASJON

Tema ”Forebyggende helse” 
Nuskin/ Life Geen teknologi. Aldringsforskning.
PHARMANEX  BioPhtronic Scanner. Nobelspris-
vinnende teknologi innen måling av antioksidant 
nivået. Som indikerer ditt helhetlige forsvarsystem. 
Vi er 3 damer som er utdannet innen  friskvern og 
vi  vil scanne og gi en demo med Galvanic Spa og 
andre produkter. Scanning tar 10 min og du får svar 
med en gang. Det koster kr 100.

Helsing Aud

Vi vet alle at Aud Våge Johannessen alltid lager ”farlig god” mat til 
oss. Hun serverer kaffe, vafler, kaker osv + middag i forbindelse 
med Seniortreff, og ellers lager hun til snitter, rømmegrøt o.a. 
Torsdag 7. juni har hun noe nytt å fortelle.

Vi på nWise vil være der brukerne er og derfor vil vi besøke 
døvforeninger i Norge for demokvelder. 
Som dere kanskje vet så utvikler vi og leverer bildetolktje-
nestens videotelefoni-plattform samt bildetelefonen myMMX 
videotalk som brukeren får fra NAVs Hjelpemiddelsentraler 
der programvaren lastes ned i egen PC. Vi kommer også til å 
forklare hvordan man skaffer seg en lisens til sin private data.
Våre demokvelder er en sjanse for brukerne å stille spørsmål og 
prøve på programvaren før de bestemmer seg.
Det blir vist en Power Point-presentasjon på cirka tretti minut-
ter på ”internasjonalt tegnspråk”. Deretter får alle som vil ta en 
nærmare titt på myMMX videotalk-programvaren og selvsagt 
prøve å ringe opp til tolketjenesten. Vi tar med utstyret.
Se ellers hjemmesiden: 
http://www.mymmx.se och http://www.nwise.se. 
En norsk versjon skal komme på adressen http://www.mymmx.
no.  Vi fra nWise som kommer blir: Anna-Karin Lindholm og 
Robert Näsman.

Program i døvesenteret torsdag 7. juni 2012 kl. 19.00:
Velkommen til en BUSINESS PRESENTASJON

MMX

Tolker med hjelpeplikt?
NAV-rapporten ”Fornying 
av tolketjenesten” byr på 
en rekke forslag til forand-
ringer. Der har NAV også 
kommet med sine visjoner 
om en helt ny tolkerolle. 
NAV vil at tolken skal ha 
en hjelperolle, og at det må satses på ”bygging av 
tolkers kompetanse i funksjonsvurdering”.

Hva betyr det? Dere har kanskje lest Ingeborg Ska-
tens kronikk i Døves Tidsskrift i januar 2012, blant 
annet om nettopp det? 

Ingeborg kommer til døvesenteret og skal innlede 
debatten. Hvem som blir debattleder, kommer vi 
tilbake til.

Velkommen til diskusjonskvelden!

Debattkveld torsdag 31. mai 2012 kl. 19.00:

søndag formiddag 16. september 2012.
Vi kan ta imot over 50 personer. Foreløpig har nærmere 30 
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 (deltaker-
avgift) 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).
OBS! Siste nytt: 
Vi har reservert noen doble rom på Radisson Blu Caledonien Hotel 
(Dobbeltrom kr. 1095,- pr. rom pr. natt inkl. frokost.) 
Ta kontakt med oss så ser vi om det fortsatt er ledige doble rom.

Bli med på gratis
bussreise til kulturdagene!

På oppslag i døvesenteret er 
det påmeldingsskjema der du 
kan fylle ut om du vil være 
med på GRATIS bussreise 
tur-retur Bergen-Kristian-
sand. Fra Bergen Busstasjon 
fredag 14. september mor-
gen, og retur fra Kristiansand 
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Arne slår på stortromma og satser på et stort arrangement på Tysnes i helgen 6.- 8. juli 
der det blir to arrangementer som går samtidig.
 
Tysnes rundt:
 Vi prøver igjen å satse på roturen og sommerens vakreste even-
tyr med å ro øya rundt fra fredag 6. juli kl. 18 og i mål søndag 8 
juli på ettermiddagen.
 Vi ønsker en variasjon av deltakere både lokalt og nasjonalt.
 
Tysnes Sparebank-cup:
Fotballgutta under navnet Deafboys har deltatt her i flere år nå 
og fleste av spillerne kjenner opplegget godt så dette blir over-
latt til deltakerne. Overnatting er som vanlig i Kongsvik Grenda-
hus. Det er godt mulig vi stiller med 2 herrelag og et damelag i 
cupen i år.
Vi prøver å få til en sosial samling søndag ettermiddag med 
grilling ved Grendahuset der når roerne er i mål og spillerne 
avsluttet turneringen.
Mer info kan komme senere eller evt. ta kontakt med meg på 
mobil: 47634324 eller e-post: arnnes2@hfk.no

Tysnes rundt - og fotballcup

Et undervannsrugby lag fra Bergen, BSI Boblen - kom til tredje 
plass under Norgesmesterskapet i Bergen 27.-29. april 2012. Vi 
gratulerer vår spiller, Alireza Emami Nejad, med bronsemedalje. I 
GRATULERER! Foto: Jose Oriola.

(Kilde: Døves Idrettsklubbs side på Facebook.)

Alireza’s lag fikk NM-bronse

Vår talentspiller, Hege Malene Ulstein (mørk trøye på bildet), var 
med Junior Norsk Mesterskap i badminton 2012 i Otta 31.04.12 
- 01.05.12. Hun var med i damesingel, damedouble og mixeddo-
uble. Hun kom videre til kvartfinale i mixeddouble. Hun var over 
gjennomsnitt. Vi i Bergen Døves Idrettsklubb er både imponert 
og stolt over Hege Malene Ulstein.
Ranking Badminton hele Norge - Hege Malene Ulstein
Damesingel er 16 plass av 313 - er 336 rankingpoeng
Damedouble er 13 plass av 253 - er 380 rankingpoeng
Mixeddouble er 27 plass av 303 - er 252 rankingpoeng

(Kilde: Døves Idrettsklubbs side på Facebook.)

Hege i junior-NM i badminton

”Døves Trykkeri” - ny eier
Tidligere Døves Trykkeri AS, omdøpt til ”Designtrykkeriet AS”, 
og solgt til Åstvedt Industrier (nå: A2G Gruppen), der trykkeriet 
ble hetende ”A2G Grafisk” har nå fått Bergen kommune som 
hovedeier. Kilde: ÅsaneTidende 15. mai 2012)

Vi har problemer med å få tet-
tet hullene i asfalten. Repara-
sjonsasfalt ble lagt på hullene, 
men på kort tid ble det løst 
opp igjen. Vi vet ikke hva som 
er galt og har derfor kontaktet 
forsikringsselskapet Tryg. 

Hull i asfalten

Kurs for medlemmer i Råd for  
mennesker med nedsatt funksjonsevne

Daglig leder er varamedlem i 
Kommunalt Råd for funksjons-
hemmede i Bergen kommune. 
Sammen med styremedlem 
Matthias Viktorsson deltok han 
på kurs, som favnet 37 perso-
ner fra ulike Råd i fylket. Blant 
de som var med var også Tore 
Svane (HLF Hordaland), Linda 
Kvinge (HLF Voss) og Olav An-
dersen (HLF Tysnes). På bildet 
over ser vi tegnspråktolker. De 
fire fra HLF lyttet til kurslede-
ren via teleslynge. Kurset fant 
sted på Hotel Augustin 9. mai.

Linda Kvinge, Voss, og Matthias Viktorsson, 
Bergen.
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Deltakere fra Bergen er der sammen med mange andre seniorer 
fra Norge, arrangert av NDFs Seniorutvalg. Bak fra venstre: Hans 
Erik, Peder, Ingunn, Malvin og Toralf. Foran fra venstre: Berit, 
Marta og Bibbi. Foto: Helge, 3. mai 2012.

Norske seniorer på Solgården
i Spania

CI-treffet lørdag 12. mai samlet rundt 20 personer, så det 
nystartedeCI-utvalget kunne være fornøyd. (Treffet kolliderte 
både med innvielsen av det nye Fisketorget og konfirmasjonsfor-
beredelser.) 
Informasjonen fra Voksenopplæringen i Bergen kommune ved 
Reidun Budal, var meget ”mat-nyttig”. En stor del av tilbudet fra 
Voksenopplæringen kan også være relevant for voksne uten CI. 
Det var tydeligvis også nyttig for deltakerne å bli kjent med CI-
utviklingen i Norge, for barn og voksne, fra starten og til i dag. 
Og Sigruns lunsj var fantastisk, for bare en 50-lapp! 
Alle syntes å hygge seg. Takk til de som jobbet! Synd at vi må 
vente til utpå høsten til neste treff! 

Thorbjørn Johan Sander.

CI-treff: Bildet er fra lunsjen.

Vellykket treff

Lørdag 12. mai 2012 kl 21.40-
23.45 viste TV2 programmet 
GULLRUTEN.
Gruppen fra «Ingen Grenser» 
var i Bergen (Grieghallen) 
lørdag kveld og vant en pris:
Beste reality: Ingen grenser 2, 
produsert av Mastiff TV for 
NRK.
 
Vi gratulerer. Bildet har vi 
fått fra Marianne Rasmussen 
Kolvik. 

Det leie var at TV2-pro-
grammet ikke var tekstet for 
hørselshemmede, og heller 
ikke reprisen dagen etter var 
tekstet.

Gullruten-pris til ”Ingen grenser 2”

Døves Verdensforbund (WFD):
Internasjonal døves uke

24.-30. sept. 2012

WFD-president Colin Allen kunngjorde 11. mai 2012 at 24.-30. 
september blir ”Internasjonal døves uke”, og feires over hele 
verden. Temaet blir: ”Tospråklighet er også en menneskerett”.
Kanskje vi skal lage til noe i Bergen også?

Tilbud til døve ungdommer

Tirsdag 17. april var det møte med følgende personer, fra ven-
stre: Alexander Dahl fra Bergen Døves Ungdomsklubb, Gunnar 
Hansen fra døvesenterets styre, Camilla Voldsund fra Døve-
kirkens Ungdomsklubb, samt Ann Kristin Voldsund og Trygve 
Stabrun fra Døves menighet. Daglig leder i døvesenteret var 
også med. Diskusjonstemaet var hvordan våre to ungdomsklub-
ber kan samarbeide framover.

SOMMERLUKKING
Dette er det siste bladet før ferien. Neste nummer kom-

mer i august. Døvesenteret blir stengt i juli. Tidspunkt 
er ikke avgjort, men man kan følge med på hjemmesiden 

www.bgds.no.

God sommer!
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Oppussing i 1. etasje 23. mars - 18. april 2012

Fra venstre «Interiørgruppen» v/ Gabrielle Kverneland, Jan de Lange og Bjørg 
Storesund. Videre: Åge Sørhaug, Hans Birger Nilsen, Håkon Osland, Åge Lauritzen, 

Mariusz Gajewski, Fredrik Fjellaker, Tor Einar Slettebakk, Ole Halvorsen, Alireza 
Emami Nejad og Gunnar Hansen. Disse var også med på dugnad: Toralf Ringsø, 

Andreas Bessert, Harald Håverstad, Svein Ole Johansen samt Ann Kristin Staberg.

Marsipankake til alle. Håkon nyter kaken.

”Interiørgruppen”, de som har vært med og bestemt det aller meste (tapeter, maling-
farger, gulvbelegg, møbler o.a. ) sammen med styreleder  Gunnar Hansen, fra venstre: 

Gabrielle Kverneland, Jan de Lange og Bjørg Storesund. 
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Oppussing i 1. etasje 23. mars - 18. april 2012
Over 60 kom for å se på lokalene kl. 18 og for å delta i innvielsesstunden med 

kaker og kaffe og informasjon gitt av styreleder Gunnar Hansen.

De to nederste bildene er tatt 17. mai om morgenen, pyntet til fest av Døves Idrettsklubb. Se de nye møblene.

Tegnspråkkurs til høsten
Vi starter opp igjen med tegnspråkkurs til høsten:

Tegnspråkkurs for nybegynnere:
8 mandager (kl. 18.00-21.00) i styrerommet fra og med 3. september 2012.

Kursavgift kr 2.000 pr. deltaker (medlemmer kr 1.800)

Tegnspråkkurs for viderekomne:
8 mandager (kl. 18.00-21.00) i kursrommet fra og med 20. august 2012.

Kursavgift kr 2.000 pr. deltaker (medlemmer kr 1.800)

Påmelding innen 10. august 2012 til post@bgds.no
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Hos Tolketjenesten på Kokstad

I dette lokalet sitter de som tar imot tolkebestillinger, og sender ut melding om ledige oppdrag til tolkene.

Møte mellom Tolketjenesten i Hordaland, og Bergen Døvesenter ble holdt 17. april, for annen gang i 2012, denne gang ved Hjelpemiddelsentralen på Kokstad. 
Fra døvesenteret deltok Ellen Østrem, Gunnar Hansen og Rune Anda. Referat fra møtet ble mottatt 22. mai og er lagt ut på www.bgds.no.

Grasrotandelen
til Bergen Døvesenter
01.01.2009 - 31.05.2009: 6.875
01.06.2009 - 31.08.2009: 9.818
09.09.2009 - 31.12.2009: 10.863

01.01.2010 - 30.04.2010: 9.291
01.05.2010 - 31.08.2010: 10.542
01.09.2010 - 31.12.2010:  13.422

01.01.2011 - 30.04.2011: 12.728
01.05.2011 - 31.08.2011: 17.925
01.09.2011 - 31.12.2011: 5.666

01.01.2012 - 30.04.2012: 20.023
01.05.2012 - 31.08.2012: ?

Takk til dere som støtter Bergen Døvesenter når 
dere tipper! (Vi får 5% av innsatsen!)

Ny hjemmeside:

www.dovesmedia.no
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Vi i styret i Døves Idrettsklubb er glad for 
at det ble en vellykket 17. mai selv om 
det regnet mye. Det så ut som dere alle 
var fornøyde og storkoste seg.
 
Vi vil takke Arne Nesse som stilte opp 
med å ta ansvar, samt gi oss råd og tips, 
han som har en stor erfaring gjennom 
flere år.
 
Vi vil selvfølgelig også takke til Bergen 
Døvesenter som lar oss bruke lokalet på 
17. mai, samt daglig leder Rune Anda for 
støtten og de flotte bildene.
 
En stor takk går til kokken Aud Våge 
Johannessen, som laget verdens beste 
rømmegrøt!
 
Mange søte takker går også til Jorunn 
Hartveit, Berit Hafstad, Maren Oriola, 
Runa Johansen, Nina Hammersland, Nina 
Ofstad, Yvonne Grutle, Kate Rundhaug og 
Gøril Haave for deres bidrag med kaker 
og muffinser.
 
Fotballgutta stilte opp med godt humør, 
og disse var Marius Anda, Tito Haque, 
Øyvind Rød, Guttorm Edman, William 
McLoughlin og selvfølgelig lagleder for 
fotballjenter, Iselin Hauge. Takk for at dere 
stilte opp.
 
Tilslutt vil vi sende en spesiell takk til 
dere alle gjester som kom og gjorde 17. 
mai til en flott dag – og takk for penge-
støtten!
 
Vennlig hilsen fra Gøril Haave, Øystein 
Grutle, Asle Karlsen, Jarl Magnus, Kare 
Rundhaug og José Oriola :-)

Kilde: Døves Idrettsklubbs Facebook-side.

Nasjonaldag - ca 200 var innom døvesenteret
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Bildet er tatt rett før flaggheising utenfor døvekirken 17. mai kl. 08.00.

5 døve håndverkere fra Estland er i Bergen i tre uker i forbindelse med husbygging utenfor Flesland.
De visste ikke at  de ikke skulle arbeide 17. mai. Istedenfor ikke å gjøre noe, oppsøkte de døvesenteret,

og ble overrasket over all finstasen og festlighetene på nasjonaldagen.

E-post til  
Høresentralen
Notert denne e-post adressen: 
ekspedisjon.onh@haukeland.no
 
Denne e-post adressen er først og 
fremst tenkt som mulighet til å avbestille/
ombestille time ved Høresentralen ved 
Haukeland sykehus.
 
For bruker som er kjent ved høresentra-
len går det greit også å bestille time. Der-
som de ikke har vært ved høresentralen 
før, evt. at det er gått lang tid siden de sist 
var der, kan det være at man får tilbake-
melding om at henvisning fra fastlege er 
nødvendig.

Regjeringen vil at Norge ratifiserer 
FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD) når ny vergemålslov trer i kraft 
i 2013. 

Konvensjonen inneholder 50 artikler, og 
innebærer blant annet en plikt for statene 
til å bekjempe diskriminering og arbeide 
for et mer tilgjengelig samfunn. Hele kon-
vensjonen foreligger nå i norsk overset-
telse som tegnspråk. 
Det er Knut Bjarne Kjøde (bildet) som 
presenterer det hele på internett.

FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennes-
ker med nedsatt funk-
sjonsevne (CRPD)
finnes nå på tegnspråk på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/
tema/likestilling-og-diskriminering/funks-
jonsnedsettelser/funksjonsnedsettelser/fn-
konvensjonen-om-rettighetene-til-menn.
html?id=682581 (puh, gå heller inn på 
www.bgds.no og finn linken der)
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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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Kursdato:  Tirsdag 18. september kl. 18.00 - 21.00
  Tirsdag 25. september kl. 18.00 - 21.00
  Tirsdag 02. oktober kl. 18.00 - 21.00
  Tirsdag 09. oktober kl. 18.00 - 21.00
Kursavgift: Kr 600 pr. deltaker
Påmeldingsfrist: 1. september 2012 til post@bgds.no
Maks antall: 6 personer (først til mølla)

Alle må ha med seg: Kamera med toppladete batterier, in-
struksjonsbok for kameraet og tomt minnekort.

1. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Eksponering, Blender og dyp-
deskarphet, lukker og skarphet, iso-innstillinger, ut og ta 
bilder, komme tilbake å se på noen av dem. 

2. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Lysmåling, brennvidde og hvitba-
lanse.
Ut og ta bilder, komme tilbake å se på noen av dem.

3. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Bildekomposisjon. Ut og ta bilder, 
komme tilbake å se på noen av dem.

4. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Bildeformater(RAW/JPG). Rask 
repetisjon av de 3 første kveldene. Ut og ta bilder, komme 
tilbake å se på noen av dem.

Før alle kurskveldene, kan alle kursdeltakerne sende meg 
bilder, så kan jeg kommentere disse i plenum. Om jeg får dem 
2 dager før kurskvelden, rekker jeg å skrive kommentar, slik 
at alle kan lese denne.  Alle vil få powerpointpresentasjonene 
i etterkant av hver kurs kveld.

Med vennlig hilsen Tom Jarane
www.jarane.net

KURS HØSTEN 2012
Fotokurs Bli data-ekspert!

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?
Deltakerne skal også lære hvordan de skal lage best mulig 
beskyttet passord, og likeså ta en titt på fordeler og ulemper 
hos MSN, Twitter og andre områder (spør kurslederen når 
du har noe du vil lære også).

Tor Egon Mikkelsen fra firmaet Mikkelsen & Pettersen Data 
på Bønes. Han har vært 7 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 barnevakten.no. 

www.mpd.no

Tom Jarane. Tor Egon Mikkelsen.

Tegnspråktolk er bestilt til begge kursene. Kursene holdes i kurslokalet og er for medlemmer av Bergen Døvesenter.

Kursdato:  Onsdag 19. september kl. 18.00 - 21.00
  Onsdag 26. september kl. 18.00 - 21.00
  Onsdag 03. oktober kl. 18.00 - 21.00
  Onsdag 10. oktober kl. 18.00 - 21.00
Kursavgift: Kr 600 pr. deltaker
Påmeldingsfrist: 1. september 2012 til post@bgds.no
Maks antall: 8 personer (først til mølla)
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / 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 august. 
Frist for stoff til neste nummer: 6. 
august.

Hjemmeside til
Bergen Døvesenter:

www.bgds.noHUSK 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!

Velkommen til sommeravslutning
i Bergen Døvesenter torsdag 21. juni kl. 18.00

Grillmat - underholdning - spørrekonkurranse
Ansvarlig: Senterstyret

JUNI
01. fr:  Storsalen er utleid
02. lø:  Storsalen muligens opptatt (ven-

ter svar)
05. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
07. to:  Seniortreff i storsalen 11-14
07. to  kl. 19.00: Informasjon om Nu Skin 

v/Aud Våge Johannessen.
08. fr – 10. sø: Åpen helg på Rorbua for 

medlemmer (lørdag 9. juni er 
DAGEN for alle)

09. lø:  Beast har sommerfest i storsalen
10. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11, 

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

11-13
11. ma: Døves Idrettsklubb har møte i 

styrerommet kl 17.00
12. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
13. on:  Døvesenterets styre har møte i 

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

 Osterøy, med tidligere døveprest 
Tom S. Tomren

19. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 
og Rune i kursrommet)

21. to:  Sommeravslutning i storsalen 
kl 18.00. Arr. styret

25.-28. juni: HLFs Verdenskongress for 
tunghørte i Bergen

30. lø:  Storsalen utleid

AUGUST
04. lø:  Storsalen utleid
07. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
09. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
11. lø:  Storsalen utleid
14. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
16. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
17.-19. aug: Skuespilløvelse utenbys (Kris-

tin og Rune)
20. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet – kl. 18 – 1. kveld
22. on:  Døvesenterets styre har møte i 

styrerommet kl 16.00
23. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800

24.-26. august: Døvestevne på Neshol-
men

27. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 
kursrommet – kl. 18 – 2. kveld

28. ti:  BEAST har årsmøte i storsalen
30. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800

SEPTEMBER
03. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet – kl. 18 – 3. kveld
03. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet – kl. 18 – 1. kveld
06.-08. september: Døves nordiske seni-

ormøte i Bergen
06. to: Kl. 19.00: Generalprøve for skue-

spill før kulturdagene
08. lø: Storsalen utleid 
10. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet – kl. 18 – 2. kveld
10. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet – kl. 18 – 4. kveld

Eventuell treff for døve i sommer,
se hjemmesiden.


