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Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Magne Ringsø

Tale til ordfører Trude Drevland:

Kjære Toralf Magne Ringsø 

Det er med stor ærbødighet jeg er her i dag. Jeg har hatt gleden 
av å hilse på deg noen ganger, sist for litt over en måned siden, 
da du kom til Bergen med tog fra Norges Døveforbunds lands-
råd på Ål. 

Når jeg har lest igjennom søknaden som forelå til Slottet er jeg 
intet mindre en imponert over den enorme frivillige innsatsen 
som du har lagt ned i døvemiljøet i Bergen. Du startet som 
løpegutt på Døves trykkeri, men du tok raskt fagutdanning som 
typograf, dette klarte du på tross for at det fantes ingen tilret-
telegging for døve i utdanningssammenheng den gangen. Med 
ekstra notater og munnlesing så klarte du på utmerket vis å 
følge undervisningen og avlegge fagbrev på lik linje med resten 
av klassen.

Din yrkeskarriere har vært tilknyttet døvemiljøet, du har 
fremvist et glødende engasjement og det gjør du enda. Døves 
Trykkeri har hatt en solid medarbeider i sine rekker, først som 
løpegutt, setterlærling, du har svennebrev som typograf, du har 
vært faktor og sist, men ikke minst avdelingsleder for punktskrift 
trykking og silketrykk. På landsmøte for døve i Bergen uttalte 
du at tegnspråk måtte bli et offisielt språk i Norge. Dette fikk 
gjennomslag i 2008, og i de senere årene er det som tegnspråk-
konsulent ved Vestlandets kompetansesenter du har hatt ditt 
virke, og har jeg forstått dette riktig så er du fortsatt tilgjengelig 
der når vikarbehovet er tilstede. 

 Men yrkeskarriere er nå en ting, du har også vist en forbilledlig 
innsats i det frivillige arbeidet for døve.

Hovedtrekkene fra din frivillighet dreier seg om Bergen Døves 
Ungdomsklubb der du hadde verv fra vararepresentant til for-
mann i tidsepoken 1963- 71. Og når ungdomstiden var på hell så 
ble det nye verv i hovedorganisasjonen Bergen Døvesenter som 
styremedlem, formann og for tiden leder i seniorgruppen, og du 
har også deltatt i styrevirksomhet på nasjonalt nivå. Det er en 
imponerende CV som har fulgt søknaden.

Du Toralf er jo også en stor ressurs når det gjelder arrange-
menter har jeg forstått. Fra du var med å organisere din første 
sommerleir for døve ungdommer i 1967 og frem til i dag så har 
det blitt noen arrangementer i inn og utland, og etter det bilde 
som er tegnet av deg så er det vel ikke slutt med dette.
 I 1996 ble du tildelt Norges Døveforbunds hedersmedalje og 
det var i sannhet velfortjent, for dette må man kunne si er et 
livslangt engasjement.

I statuttene for H. M. Kongens fortjenestemedalje i sølv kan til-
deling blant annet skje som belønning for særlig fortjenestefullt 
arbeid gjennom lang tids tjeneste, hvor innsatsen ligger betyde-
lig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktiv 
innsats innenfor sin arbeidsplass. Videre heter det at Kongens 
sølvmedalje kan deles ut til en samfunnsborger hvis livsinnsats 
kan stå som eksempel for andre.

Du har oppfylt disse kriteriene.
På vegne av H.M Kongen er det derfor en ære  og glede å få 
dekorere deg med H.M Kongens fortjenstmedalje i sølv.

En utmerket visevert, Ellen Østrem!

Kristin Fuglås Våge åpnet med tegnspråkpoesi: ”Jeg kan høre hånden din”
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Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Magne Ringsø

Torill Ringsø. Jan Ringsø-

Daglig leder i Bergen Døvesenter sa blant annet: «Jeg er glad du fikk Kongens fortjenst-
medalje i sølv, og ikke gull. Hvis du fikk Kongens fortjenstmedalje i gull, så hadde ikke 
vår beste venn, ordfører Trude Drevland vært her. Da måtte du nøye deg med 
fylkesmannen, kanskje Lars Sponheim.» (Foto: Helge Herland.)
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Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Magne Ringsø

Kort tid etter medaljeoverrekkelsen ble begivenheten vist på NRK1s tegnspråknytt kl. 
17.55 mens gjestene ennå var i storsalen. Filmet og overført til NRK av Tor S. Fiksen.

Kokken Aud Våge Johannessen, verdens beste! De fem servitørene fra Seniorgruppen: Berit, Åge, Bibbi, Sonja og Johannes.

Sissel Grønlie holdt også tale.

Ann Kristin Malmquist fra Ål folkehøyskole og kurssenter for døve fortalte om det som hendte på 60-tallet, tomt til skolen, og hvor det skulle være. Toralf var med!
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Torsdag 15. november 2012 ble det 
solgt hele 10 iPad2 til døve medlem-
mer av Bergen Døvesenters Seni-
orgruppe! Døvesenteret kjøpte ti 
stykker, og solgte videre til dem. De 
fikk lynkurs av daglig leder, og gikk 
glade og fornøyde ut etterpå. Etter 
det var det flere som bestilte det 
samme! På bildet ser vi fra venstre 
Hans Erik Tofte, Bjørg Alisøy, Malvin 
Kvingedal, Sissel Tofte og Annlaug 
Koppen. (Tiltaket var leder i senior-
utvalget, Toralf Ringsø sin ide.)

iPad til seniorer i Bergen Døvesenter

Det var to givende timer i døve-
senteret tirsdag 13. november 
2012 kl. 17-19. Det var ikke man-
gel på kreativitet og interesse. 
Helene Hodneland Sæle og Iselin 
Hauge er nå med i et interimstyre. 
De skal finne en ungdom til som 
kan være med på å lage til noe 
program for Ungdomsklubben. 
Første møte blir torsdag 6. desem-
ber kl 17 på styrerommet. I vinter 
vil man prøve å få til et årsmøte og 
velge et nytt styre. Men nå jobbes 
det med å få laget til et dags- og 
kveldsprogram for å markere at 
Bergen Døves Ungdomsklubb 
nettopp har fylt 50 år. Ideen til ar-
rangementets innhold er foreløpig 
hemmelig.

Bak fra venstre: 
Ane Serine Dimmen, Hege Malene Ulstein, Bendik 
E. Holmaas, Iselin Hauge samt styreleder i Bergen 
Døvesenter Gunnar Hansen. Foran fra venstre: Gabrielle 
Kverneland (deltok for NDFU), Øyvind Skotteberg Rød 
og Helene Hodneland Sæle. Foto: Rune Anda

God diskusjonskveld
med ungdommene

Døvekirken søndag 18.november 2012 
kl. 20. Menighetsrådet og besøkende fra 
Oslo. Bak fra venstre: Nabai Kauppinen 
(leder i menighetsrådet i Bergen Døve-
kirke, døveprost Roar Bredvei, rådgiver/
sekretær Michael Hoffmann, døvekapellan 
Trygve Stabrun og styremedlem Helge 
Herland.
Foran fra venstre: Trosopplæringskoor-
dinator Hege Lønning, daglig leder Guri 
Kaland Sværen, styremedlemene Tove 
Haugstad (vara), Torill Solbø Zahl, Anett 
Christoffersen, Norunn Kalvenes og  
Solomon Beyene, trosopplærer Ann Karin 
Voldsund og kirkeverge Tor Einar Lie. 
De hadde møter i døvekirken søndag og 
mandag. Foto: RA.

Døvekirken 18. november 2012
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31 personer deltok på Bergen Døvesenters organisasjonsseminar på Kvalheim Fritids-
senter ved Manger (Radøy).  Foto: H. Herland. 

Alireza er en aktiv undervannsrugby-utøver, medlem av bergenslaget BSI Boblen. 
Helgen 3.-4. november deltok han i Norgescup i undervannsrugby på Sentralbadet i 
Bergen. Laget hans ble nummer 2.

Alireza deltok i Norgescup i undervannsrugby

Bergen Døvesenter arrangerte
organisasjonsseminar 26.-28. oktober

Koldtbord og varm mat
* Roastbiff med remulade.Sprø løk
* Kylling med potetsalat
* 2 typer sild: Tomatsild og rømmesild med eget grovt brød.
* Røkelaks  og eggerøre
* Gravlaks med sennepsaus.
* Rekeoppsats  og majones
* Brokolisalat
* Fruktsalat.
* Grønnsalat
* Pinnekjøtt med tilbehør,(kålrabistappe,poteter og fett )Varm mat
* Svineribbe mes tilbehør.(surkål,svisker, poteter og saus)Varm mat
* 2 typer brød( grovt og fint) og smør.
* Karamellpudding,riskrem eller is.
* Kaffi

Program / underholdning.

Kr 250 for medlemmer - Kr 300 for ikke-medlemmer.
Bindende påmelding til post@bgds.no 
eller på oppslag i døvesenteret.

Bergen Døvesenter 
arrangerer Julebord

lørdag 
15. desember 
kl. 19.00

Maten blir 
laget av vår 
fantastiske 
kokk: 
Aud Våge 
Johannessen!

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 nov/des. 
Frist for stoff til neste nummer: 20. nov.

DØVES MISJONSFORENING
har juleselskap fredag 28. desember kl 
18.00 i menighetssalen i Døvekirken. 
Hjertelig velkommen! Takk til alle som har 
møtt opp i året som går ut.     Astrid.

Nye medlemmer:
Toralv Kvingedal, Nesttun.
Ole Kristoffer Gunnesdal, Tananger. 

God jul

Døvesenteret har siste åpningsdag 
før jul torsdag 20. desember, 
og første åpnes igjen etter nyttår 
torsdag 3. januar.
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ANNONSEPRISER
BERGEN DØVESENTER 2013

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

Styreleder Gunnar Hansen ledet diskusjons-
kvelden.

Navnet Bergen Døvesenter/ 
Bergen Døveforening: Deltakerne 
så ut til å være enige i at vi tar tilbake 
navnet «Bergen Døveforening», og at 
Bergen Døveforening skal stå som eier av 
Bergen Døvesenter, Rorbua og Nubben 
Barnehage. Det ser ut til at det blir levert 
inn navneendringsforslag til kommende 
årsmøte 14. mars 2013.
 
Rorbua: Besøk/leie av rorbua foretatt av 
DØVE medlemmer selv, har sunket fra ca 
80-90% i 2008 til ca 25% i 2012. Dalende 
interesse? Mer fristende å reise utenlands 
osv? Hyttestyret og døvesenterets styre 
skal ha møte og diskutere mulig fordelak-
tige tilbud til medlemmer i 2013 (prøve-
år?). Her var det mange forslag, blant an-
net: Medlemmer (døve/hørende) får gratis 
fergetur (låne fergekort av døvesenteret/
Rorbua), helgepris kr 500 i vinterhalvåret 
(istedenfor kr 1.200), gratis helgeopphold 
i vinterhalvåret for tillitsvalgte/underav-
delinger som skal ha seminar/møter på 
Rorbua, evt. lavere medlemspris hele året 

enn i dag. Man snakket også om å leie 
minibuss for grupper som vil til Rorbua.
 
Tilgjengelighet: Debattleder Gunnar 
regnet med at mange hadde opplevd dår-
lig tilgjengelighet og oppfordret delta-
kerne til å fortelle. Det så ut til at alle har 
opplevd litt av hvert. Her nevner vi noen 
eksempler: Problem/endring under buss-
reisen må opplyses med tekst i display 
i bussene. Det samme også på togene. 
Port-telefon (bomstasjoner, høyblokk, of-
fentlige steder o.a.) med kun høyttaler og 
mikrofon er til stor ulempe for døve, her 
må noe gjøres alle plasser. Heisene må ha 
oppslag som forteller at man kan varsle 
om problemer (heisstans) via sms, og ikke 
bare høyttaler/mikrofon. Tegnspråktolk 
må automatisk komme på plass ved of-
fentlige arrangementer (taler, underhold-
ning o.a. som skjer på åpne plasser som 
Torgalmenningen, Festplassen o.a.) – døve 
enkeltpersoner skal ikke behøve å bestille 
tolk til slike arrangementer. Mangel på 
heis i døvesenteret er en ulempe noen.
To konkrete tanker dukket opp:
a) Kan det være en ide om Norge har et 
sentralt meldesenter der alle endringer/

problemer/farer i landet melder til, og 
som derfra spres til mottakere (abonnen-
ter) av slike meldinger?
b) Alle som opplever hindringer/barrierer, 
sender melding om sine opplevelser til 
daglig leder i Bergen Døvesenter, som 
samler disse i egen oversiktsliste.
 
Tegnspråkkafe: I dag har vi «tegnspråkk-
afe» som Beast står for. Hovedsakelig på 
«Kaos», puben i byen. Det var diskutert 
ulike tanker rundt tegnspråkkafe. Mange 
er fornøyd med at det finnes «tegn-
språkkafe» i dag, men noen ønsker at vi 
har en slik kafe som vi eier og driver selv.

Diskusjonskveld torsdag 15. november

Hjemmeside til
Bergen Døvesenter:

www.bgds.no

Bergen Døves Idrettsklubb
HAR ÅRSMØTE

torsdag 21. februar 2013 kl. 18. 
Siste frist for innlevering av innkomne 

forslag til idrettsklubben er
onsdag 6. februar. Bergen Døvesenter har

ÅRSMØTE
torsdag 14. mars 2013 kl. 18. 

Siste frist for innlevering av loven-
dringsforslag er 31. januar, og siste frist 

for innlevering av andre ”innkomne 
forslag” er 21. februar.

Seniorgruppen har
ÅRSMØTE

torsdag 7. mars 2013 kl. 12. 
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FRA STYRET I BERGEN DØVESENTER

2. varamedlem i USA
2. varamedlem Lena Mei Kalvenes Anda 
sendte e-post til styret12. august 2012. 
Hun fikk plass som student på Gallaudet 
University august 2012-mai 2013. Det 
betydde at hennes verv som 2. varamed-
lem sto ledig. Spørsmålet var om vi skulle 
velge et nytt varamedlem. Flertallet i 
styret var enige i at det ikke ble innkalt til 
ekstraordinært årsmøte for å velge nytt 
varamedlem. (BDS skal ha årsmøte 14. 
mars 2013.)

Arbeidslivsseminar 
23.-25. november 2012 
Bergen Døvesenter skal – etter avtale 
med NDF - stå som teknisk arrangør av 
Norges Døveforbunds Arbeidslivsseminar 
på Scandic Hotel Airport 23.-25. no-
vember 2012. For å administrere semi-
naret (påmelding, praktisk arbeid o.a.) 
vil  Bergen Døvesenter motta kr 20.000 
fra NDF. NDF utarbeider annonse som 
kunngjøres i Døves Tidsskrift.

Justering av utleiepriser fra og med 
01.09.2012
Siste prisjustering var gjort i 2008. Daglig 
leder la fram forslag til ny prisoversikt. 
Styret sluttet seg til den foreslåtte 
pris oversikten for ikke-medlemmer, og 
gjelder fra og med 1. september 2012. De 
som fram til 01.09.2012 hadde bestilt og 
signert kontrakt for leie etter 1. septem-
ber 2012 beholder gammel prisavtale. 
Leie-pris for medlemmer er ikke endret.

www.mitt-selskap.no
Fra www.mitt-selskap.no mottok vi tilbud 
på utleie-reklame på internett. Det var 
tre alternativer fordelt i pakke nr 1, 2 
og 3 og som kostet hhv kr 750, kr 1.750 
og kr 2.500. BDS har ikke tidligere hatt 
reklameplass i forbindelse med utleie, på 
internett, Styret ble enige om å satse på 
”Pakke 3”, som inneholder a) prioritert 
plassering, b) bilde på anbefaltnivå, c) 5-10 
bilder på infoside, d) rullering som ”ukens 
anbefaling”.

Møte med HLF Bergen  
i døvesenteret
Vi har hatt oppfølging av møte vi hadde 
hos HLF Bergen i Nygaten 3 den 27. mars 
2012. Møte ble gjennomført i Bergen Dø-
vesenter i storsalen tirsdag 25. september 
kl. 18. 

Norges Døveforbunds landsråd på 
Ål 4.-6. oktober 2012 
Bergen Døvesenter deltok med føl-
gende representanter: Styreleder Gunnar 

Hansen, nestleder Ellen Østrem og daglig 
leder Rune Anda. I tillegg deltok to andre 
i styret som observatører: Tor S. Fiksen 
og Fredrik Fjellaker.

Norsk Døvehistorisk Selskaps semi-
nar og årsmøte i Oslo 28.-30. sep-
tember 2012 
Vi deltok med styreleder Gunnar Hansen, 
samt Rune Anda som representant for 
Bergen Døves Museumsutvalg.

Generalforsamling i Nubben Barne-
hage 31. august 2012
Daglig leder Rune Anda deltok på gene-
ralforsamlingen, som representant for 
Bergen Døvesenter.

Videoinformasjon på hjemmesiden
På Bergen Døvesenters hjemmeside 
ligger det sider klar for videopresenta-
sjon. Det er ønskelig å gjøre alvor av det. 
Informasjon på tegnspråk om nyheter fra 
døves verden, både lokalt, inn- og utland, 
og likeså informasjon/kunngjøring fra 
døvesenteret og underavdelingene. Det 
skal også være lignende informasjon på 
storskjerm i døvesenteret (i hallen).

Pengegave etter  
Sygnestvedts bortgang
Det kom inn til sammen kr 4.988. Styret 
takket for gaven. Pengene er satt inn på 
gavekontoen og vil bli brukt på kjøkkenet.

Restbeløp etter Bjørøs arv
Bergen Døvesenter har fått restbeløp fra 
arv etter ekteparet Gunhild og Nils Johan 
Bjørø på kr 78.754,31. Pengene er satt inn 
på gavekontoen. 

Kongens Fortjenstmedalje 
til Toralf M. Ringsø
14. mai 2012 ble vi enige om å sende 
søknad til Fylkesmannen i Hordaland om 
å tildele Toralf Ringsø Kongens fortjenst-
medalje. Søknaden ble sendt 15. juni 2012, 
og innvilget 10. oktober 2012 av Fylkes-
mannen i Hordaland v/Lars Sponheim og 
førstekonsulent Silje-Kristin Rosenlund. 
Diplom og medalje blir overrakt Toralf 
Ringsø av ordfører Trude Drevland i stor-
salen onsdag 21. november kl. 15.00, som 
er forbeholdt spesielle innbudte. Fra og 
med kl. 18.00 er storsalen åpent for alle 
som ønsker å være sammen med oss og 
feire Toralf sin dag.
Ellen Østrem blir visevert. Det er ordnet 
med 4 tolker. Aud Våge Johannessen 
tar seg av maten og seniorgruppen av 
serveringen. Bergen Døvesenter gir Toralf 
blomster + en minnebok. 

Utleie-hjemmeside
Det trengs egen, nøytral hjemmeside, uav-
hengig av Bergen Døvesenters hjemme-
side. Vi har fått tilbud fra firmaet Kolbrun 
Retorikk som kan ta seg av fotografering/
bilder, tekst og layout av ny hjemmeside.
Styret støtter det og ser frem til å sam-
arbeide med Kolbrun Retorikk. Styret er 
enig i at passende navn på selskapsloka-
let kan være ”Kalfaret Selskapslokale”. 
Daglig leder skal undersøke om det er 
andre som bruker det som hovednavn på 
selskapslokalet.

Døves kulturdager 2014 / 2017
Det kom forespørsel fra Norges Dø-
veforbund om Bergen Døvesenter kan 
påta seg ansvaret for Døves kulturdager 
i 2014, i tillegg til 2017. Kulturdagerkomi-
teen har hatt møte 1. november. Kul-
turdagerkomiteen og foreslo at Bergen 
Døvesenter svarer ja til NDF. Grieghallen 
(Peer Gynt salen) er ledig 7.-9. november 
2014.
Styret støttet forslag fra kulturdagerko-
miteen om at Bergen Døvesenter svarte 
ja til å arrangere Døves kulturdager også 
i 2014. Det satses på 7.-9. november 2014 
og 20.-22. oktober 2017, etter forslag fra 
kulturdagerkomiteen.

Konferanse på Kiel-fergen  
18.-20. januar 2013
Det kom forslag fra Oslo Døveforening 
23. oktober 2012 om et seminar der man 
diskuterte med andre store døveforenin-
ger om spørsmål som angikk foreningen, 
f.eks. saker som gjaldt økonomi, - dårlig 
besøk i foreningen på møtedager, rekrut-
tering av nye medlemmer og lignende. 
Forslag til program for seminaret ble 
forelagt styret samme dag (14.11).
Styret støttet Oslo Døveforenings forslag 
om seminar 18.-20. januar 2013.

Referansegruppe Rica Park Hotel
Det er kommet forespørsel fra FFO Hor-
daland om vi var interessert i å være med 
i referansegruppe ifm bygging av Rica Park 
Hotel som blir bygget nær Bystasjonen 
og som skal åpnes i mai 2014. Referanse-
gruppen skal se på tilgjengeligheten. 
Vi har sendt forslag på Ellen Østrem og 
Tor S. Fiksen. Samtidig foreslo vi overfor 
FFO Hordaland at de inviterte en fra 
Tolketjenesten som deltaker i referanse-
gruppen.
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FRA STYRET I BERGEN DØVESENTER
Gjennomførte møter
* Sigrid og Rune deltok på Signo’s konfe-

ranse ”To språklig arbeidsplass” i Oslo 
torsdag 21. juni 2012

* Rune deltok på Verdenskongress for 
tunghørte 26.-28. juni 2012 

* Eiendomstyret møte 27/8
* Medlemsmøte m/ referater 30/8
* Rune deltok på møte i hyttestyret 30/8 

(pga forfall fra oppnevnte representan-
ter)

* Rune deltok på Nubben Barnehages 
generalforsamling 31. august.

* 6. september var Rune og Gunnar til 
stede under Nordisk seniormøte og 
omvisning huset og spanderte kaffe 
og snitter snitter til 12 deltaker under 
møte i kongerommet.

* 11. september var Gunnar i styremøte i 
Konows senter.

* Ungdomsmøte 12. september med  
2 representanter fra Bergen kommune. 
25 personer deltok.

* Seminarkomiteen har hatt forberedel-
sesmøte 24. september

* Møte med HLF Bergen i Bergen Døve-
senter 25. september 2012 

* Fredrik Fjellaker og Norunn Kalvenes 
deltok på konferanse ”Hit et steg, og 
dit eit steg” 27. september 2012, vedr. 
Universell Utforming.

* Gunnar og Rune deltok på NDHS-
arrangement + årsmøte i Oslo 28.-30. 
sept. 2012

* Gunnar, Ellen og Rune deltok på NDFs 
landsråd på Ål 4.-7. oktober.  Tor og 
Fredrik deltok som observatører.

* Rune holdt foredrag på HLF Bergens 
medlemsmøte tirsdag 9. oktober. Opptil 
30 personer møtte fram. 

* Møte i Samarbeidsforum torsdag 11. 
oktober kl 16.00 (referat vedlagt)

* Rune og Matti har hatt en times møte 
16. oktober kl 10-11 før møte i KRFF.

* Gunnar og Rune deltok på Skyss sin 
demonstrasjon av ruteinfo-display 17/10

* Øyvind S. Rød og Helene H. Sæle deltok 
som Bergen Døves Ungdomsklubbs 
representanter ved NDFUs seminar i 
Stavanger 19.-21. oktober 2012

* Organisasjonsseminar gjennomført på 
Kvalheim Fritidssenter 26.-28. oktober 
med 31 deltakere.

* Kulturdager-komite 2017 har hatt møte 
1. november kl 16 for å diskutere om 
BDS skal si ja på spørsmål fra NDF om 
å arrangere Døves Kulturdager også i 
2014, i tillegg til 2017.

* Interiørgruppen har hatt møte 1. no-
vember kl 16 og så handlet de veggpryd

* Eiendomsstyret har hatt møte 5. no-
vember kl 16

* Tor deltok på temadag hos Statped Vest 
”For det hørselsfaglige miljøet i Horda-
land” 9. november kl 9-15

* Gunnar var tilstede under Idrettsfesten 
og tok imot diplom som takk for det 
gode samarbeidet mellom BDIK og 
BDS.

* Rune og Toralf deltok på møte med 
FAU Hunstad sammen med Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede på 
Hunstad skole 12. november kl 17.

* Møte vedr ”Døve og psykisk helse” i 
kommunen 13. november kl. 14. Rune 
Anda (istedenfor Martin, som meldte 
forfall), Sissel Grønlie og Mary-Ann 
Grønås deltok.

* Gunnar og Rune deltok på møte med  
7 unge døve 13. november kl 17-19 for 
å diskutere styring og aktiviteter fram-
over i Bergen Døves Ungdomsklubb.

Informasjonssaker
* Moms-refusjon: Revidert av Kjell Zahl 

og sendt til NDF.
* BDS har gitt støtte til Døves Hus Mada-

gaskar, kr 1.000.
* Erling Jacobsen er utpekt som bruker-

representant til Helse Bergen
* 72 nye Relieff-kopper kjøpt hos Culina 

(de vi hadde ble knust i juli)
* Teleslynge til storsalen kjøpt, etter øn-

ske av CI-gruppen 
* Mottatt møtereferat fra Seniorutvalget 

og CI-gruppen
* Hordaland lokallag tolk – Vi skal søke 

om støtte til helgeseminar våren 2013.
* Samarbeidsforum skulle gjennomføres 

18 sept men utsatt til 11. oktober.
* Døvestevne med 13 deltaker fra Bergen 

(4 fra menighet) og 7 fra Møre og 
Romsdal. Gunnar representerte Bergen 
Døvesenter.

* Kursrommet er klar til bruk og sta-
sjonær-PC er på plass med flatskjerm-
TV (til videokonferanse med NDF og 
andre) samt projektor.

* Varmepumpe er montert på plass i 
storsalen 12. september.

* Vi har bestilt 42” flatskjerm som skal 
henges på veggen i hallen.

* Hilde Hassum er vikar rengjøring for 
Mariusz i en måned. 

* Skuespillgruppene hadde generalprøve 
torsdag 6. september kl 19.

* Døves kulturdager gjennomført med 
ca 70 deltakere fra Bergen, derav 35-40 
med buss.

* Demonstrasjon utenfor TV2 20. septem-
ber med krav om at de også direkte-
tekster sendinger

* Mottatt kr 62.200 fra NDF – medlems-
kontingent

* Mottatt kr 10.000 til Døves Ungdoms-
klubb, fra FriFond.

* Program for Arbeidslivsseminar på Scan-
dic Airport Hotel 23.-25. november er 
klar (BDS er teknisk arrangør)

* Vi får besøk av DeafNation 25. novem-
ber. 

* FFO Hordaland inviterer til Byut-
viklingskonferanse 30. november 2012

* FFO Hordaland melder at Rica Park 
Hotel skal bygges nær Bystasjonen. 
Søker etter personer i referansegruppe 
som skal se på tilgjengeligheten

* VI har mottatt styremøtereferat fra 
Seniorgruppen, Beast, Hyttekomiteen, 
Døves Idrettsklubb og CI-gruppen.

Interiørgruppen har handlet inn veggpryd til storsalen og hallen torsdag 
1. november 2012.
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HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten i anledning 70-
årsdagen min.

Hilsen fra Sonja Eikenes.
TUSEN TAKK
for gavekortet jeg fikk til 70 årsdagen.

Hilsen Thora Gåsland.
TUSEN TAKK
for gavepenger jeg fikk til 70 års dagen!

Hilsen fra Berit Kallevik.

TUSEN, MANGE TAKK
for den hyggelige pengegaven jeg fikk til 
min 70-årsdag 31.10.12. 
Med vennlig hilsen og riktig god jul til alle 
mine venner som leser Budstikken. Anne-

Marie Haugland.
TAKK
for oppmerksomheten jeg fikk til 70 års 
dagen min.      Vennlig hilsen Jon Stokvik.

Til Bergen Døvesenter og Seniorgr.
TAKKER for oppmerksomheten i 
anledning 70-års dagen!

Hilsen Toralf Ringsø.
Til Seniorgruppen
TAKK for oppmerksomheten ved min 
75 årsdag.

Hilsen Gerd-Marie Bjørnsen.

Til Seniorgruppen
HJERTELIG TAKK for flotte blom-
ster som jeg fikk på min 70 årsdag. 

Stor klem fra Sonja.
Til Seniorgruppen
HJERTELIG TAKK for den fine blom-
sten som jeg fikk til 70 årsdagen.

Hilsen Thora Gåsland.
Til Seniorgruppen
TUSEN TAKK for blomster som jeg 
fikk på 80 års dagen min.

Hilsen Kari Tj. Samuelsen.

Til Seniorgruppen
TAKK for oppmerksomheten med 
den vakre blomsten som jeg fikk til 
min 70 års dag. Vennlig hilsen Jon Stokvik.

DØDSFALL
Evelyn Osland, født 26.07.1929, døde 
26. september 2012. Hun ble bisatt fra 
Åsane gamle kirke.

RUNDE ÅR
70 ÅR
Berit Kallevik, Kvalavåg, fylte 70 år den 
13. oktober.
70 ÅR
Åge Lauritzen, Fyllingsdalen, fyller 70 år 
den 20. des.
60 ÅR
Helge Herland, Nesttun, fyller 60 år 
den 26. november.
50 ÅR
Anett Christoffersen, Morvik, fylte 50 
år den 21. nov.

PERSONALIA

STØTTE TIL MADAGASKAR
Bergen Døvesenter har som kjent opprettet egen konto der man kan overføre 
pengegave der man kan ha god nytte av  Døves Hus og til Madagaskar Døvefor-
bund som arbeid til beste for døve på øya. Målet er å klare å samle inn ca kr 
50.000 i året. Pr. 23. november 2012 er det kr 9.405 på kontoen (konto nummer 
1503.30.31960. Du kan til enhver tid se hvor mye det er på kontoen - oppe til 
høyre på www.bgds.no.
Vi oppgir ikke hvem som gir støtte, men gave fra organisasjoner og firmaer 
blir vist på hjemmesiden (og her). Nylig kom det inn kr 1.000 fra Aust-Agder 
 Døveforening.    God jul!

Lørdag 17.11.2012 kl. 09:10: Sotra – Bergen Døves Askøy Forum 2
Lørdag 17.11.2012 kl. 11:40: Bergen Døves – Juristf. Dragefj. Askøy Forum 2
Lørdag 17.11.2012 kl. 15:50: Bergen Døves – Odda Kvinnherad Askøy Forum 2
Søndag 25.11.2912 kl. 10:00: Bønes 1 – Bergen Døves Askøy Forum 2
Søndag 25.11.2012 kl. 13:20: Bergen Døves – Loddefjord Askøy Forum 2
Lørdag 01.12.2012 kl. 10:00: Apollo – Bergen Døves Askøy Forum 3
Lørdag 01.12.2012 kl. 11:40: Bergen Døves – Nordhordland 2 Askøy Forum 3
Lørdag 01.12.2012 kl. 17:30: Austevoll – Bergen Døves Askøy Forum 3
Lørdag 15.12.2012 kl. 13:20: Bergen Døves – Varegg 2 Nordnes Idrettshall

De første kampene ble spilt 17. november, med tap for Bergen Døves. Men med mer kamp-
trening og bedre lagspill blir også vi gode! Bak fra venstre: Stig, Bendik, Knut og Arne. Foran fra 
venstre: Frank, Ulrik, Øyvind, Marius og William. Foto: RA.

Futsal-serien er i gang
Vi er med, i 2. divisjon A

Illustrasjonene 
viser antall døve-
foreninger på 
Madagaskar i 
2004 (til venstre) 
og i 2012.
Madagaskar 
Døve forbund gjør 
en fantastisk inn-
sats i å opprette 
nettverk på hele 
øya.
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Det var gjennom idretten han fant veien til døvemiljøet
- og en ny verden åpnet seg for ham!
Etterat han mistet hørselen i ung alder - gikk det mange år før noe veldig bra skjedde. Det var i døve-
miljøet og gjennom kommunikasjon med tegn til tale og senere tegnspråk han fant sin plass i livet. 
Siden den gang ble han kjent med utrolig mange - både døve og hørende - i hele landet. Vi kan vel si 
det slik at det er umulig å ikke like ham! 

Helge kan visst ikke si det ofte 
nok. Etter 6 år i en verden uten 
mål og mening, ble hans verden 
forandret. Fra å leve isolert 
uten å kunne kommunisere op-
timalt med andre, ble han mer 
og mer tilbaketrukket. 
Han ble døv mens han var tre-
ner for et håndballag; Sandvi-
ken-jenter. Blant spillerne var 
den senere kjente statsråden 
Grete Knudsen. 
Den første døve som kom bort 
til Helge, var Gunnar Hansen, 
i et idrettshall der også døve 
trente i håndball. Det ble 
starten til Helges inkludering i 
tegnspråkmiljøet. 
Vi vet alle at det har gått fint, 
at han gjorde karriere i døve-
miljøet. Først som studiekon-
sulent i Norges Døveforbund, 
og så gjennom ulike verv, til 
han i dag er redaktør for Døves 
Tidsskrift og ansvarlig for kultur-
arbeidet blant døve i Norge.
Det som er viktig og nyttig med 
Helge, er blant annet at han kan 

Bergen Døves Idrettsklubbs håndballag. Bak fra venstre ser vi Helge Herland, så følger 
Atle Haugan, Dag Hafstad og Paal N. Kjellid. Foran fra venstre: Thor Lasse Thoresen, 
Svein Birkeland, Egil Allan Marthinussen og Arvid Støyva.

Helge Herland - 60 år

Så staut og blid og lett å få på gli
Tar plass i rommet men har alltid mye å gi.
Skriver tidsskriftet – år etter år
Stadig like blid – men med litt mindre hår.

Familien er ham kjær – 
og barnebarna i sær.
Han sprudler når han beretter
om de små som på bestefar ser oppetter.

Håndballspill fra forn tider – 
har nok hjulpet deg mang en gang,
utviklet dine mange sider 
og gjort deg til en lagspiller av rang!

Vi setter stor pris på deg som kollega og venn!
Nå skal du bare feire og nyte – kom igjen!

Gratulerer masse med 60 års dagen!!
Klem fra gode kollegaer!

Norges Døveforbund gratulerer!

fortelle «nye døve» om sine erfaringer som døvblitt. Hans 
råd er veldig verdifullt å ta med i vurderingen. 
Helg er gift med Ingunn Storlykken Herland. Sammen har 
de en datter som heter Maria (i tillegg har Ingunn to barn 
fra før). De er ofte på hytten sin oppe på Ål. 
Helge fyller 60 år den 26. november. 
GRATULERER MED DAGEN!      Red. Rune Anda.



12

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

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!

DESEMBER 2012
01. lø:  Lysfest ved Lille Lungegårdsvann kl 

16.00. Talere og konferansieren blir 
tegnspråktolket. Sangene tekstet på 
storskjerm

01. lø:  Storsalen er utleid
02. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

 Utdeling av 4 årsbok.
04. ti:  Storsalen er utleid fra kl 15 og utover
04. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
06. to:  Ledermøte (m/underavd.) i kursrom-

met eller storsalen kl. 16.
06. to:  Ungdomsklubben har møte i styre-

rommet kl 17.
07. fr:  Beast har julebord på Scotsman kl. 18.
07. fr:  1) Storsalen er utleid
08. lø:  2) Storsalen er utleid (M)
09. sø:  3) Storsalen er utleid (M)
09. sø:  Lucia-gudstjeneste i døvekirken kl 18 

(lysmesse)
10. ma:  Kirkens SOS låner storsalen på 

 formiddagen
10. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 

hallen kl 11.00-13.00
10. ma:  Storsalen er utleid fra kl 16.00
11. ti kl. 09-16: Vi besøker ulike steder i byen 

sammen med tolkestudenter for å se 
på tilgjengeligheten

11. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
12. on:  Døvesenterets styre har møte i styre-

rommet kl 16.00
13. to:  Seniortreff 11-14  (Juletallerken)
13. to:  Døvesenterets juleavslutning i 

 storsalen
14. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
14. fr:  Storsalen er utleid (+ musikk)
15. lø:  Døvesenterets Julebord kl. 19
20. to: Åpen kveld kl 18
24. ma: (Julaften) Gudstjeneste i døvekirken 

kl 15
25. ti:  Andakt og sosial samling i døvekirken 

kl. 13
28. fr:  Misjonsforeningen har julesamling 

(sted bestemmes senere)
31. ma: Seniortreff 11-14  (Nyttårsavslutning)
31. ma: Storsalen utleid fra kl 16.00

TERMINLISTE Juletrefest
lørdag 5. januar 2013

kl. 15.00 - 18.00

Pølser og brus til barna
Snitter og kaffe til de voksne

Pris kr 50 pr person
(både voksne og barn)

Påmelding til post@bgds.no

Politiorkesteret spiller
Gang rundt juletreet

- og kanskje kommer nissen?

BEAST
har tegnspråkfest

i døvesenteret
lørdag 26. januar 2013
Følg med på Facebook

Julegudstjeneste
i Bergen Døvekirke

Julaften
(mandag 24. desember) kl. 15.00

JANUAR 2013
01. lø:  Storsalen er utleid
05. lø: Juletrefest i storsalen kl 15.00-18.00
10. to:  11-14 – Seniortreff (middag)
10. to:  Åpen kveld kl 18
17. to:  Åpen kveld kl 18
18. fr – 20. sø: Mulig konferanse mellom store 

døveforeninger i Oslo.
23. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
24. to:  Åpen kveld kl 18
24. to:  11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag)
26. lø:  Beast har tegnspråkfest i døvesenteret 

kl 19
31. to:  Åpen kveld kl 18
31. to:  Frist for innlevering av innkomne 

lovforslag til BDS-årsmøte, leveres til 
styrelederen.

FEBRUAR
 01. fr: Storsalen brukes av Nubben Barnehage 

kl. 08.00-15.00
 04. ma: Døvblitte har sosialt samvær i Storsa-

len kl. 18.30
 06. on: Siste frist for innlevering av innkomne 

forslag til Døves Idrettsklubbs årsmøte
 07. to: 11-14 – Seniortreff (middag)

Ved Lille Lungegårdsvann.
Talere og konferansieren blir tegnspråk-
tolket. Sangene tekstes på storskjerm

LYSFEST
Lørdag 1. desember kl. 16


