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Nr. 1 Torsdag 24. januar 2013 53. årgang

”3 men show” med masse latter 22. november 2012

 John Maucere Rob Roy John Smith
 USA Australia Storbritannia

Døve ”Stand Up”-stjerner fra ulike land viste underholdning på kroppsspråk og såkalt ”internasjonalt tegnspråk” av høy internasjo-
nal kvalitet. Vi moret oss den torsdagskvelden, der det også var servert mat og drikke.

John Smith skal gifte seg i august 2013, og i den forbindelse ønsker han å arrangere spesial show i Bergen Døvesenter!
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Malin Lone Johansen begynte 01.01.2013 som «Utleieansvarlig» – hun organiserer ut-
leievirksomhet i Bergen Døvesenter (den nye utleiehjemmesiden finner du her: www.
kalfaret-selskapslokale.no). Helene Hodneland Sæle begynte 15.01.2013 som «Barne- 
og ungdomskonsulent» i 20% stilling. Vaktmester Svein Ole Johansen har fått utvidet sin 
stilling fra 10 til 20% fra 01.01.2013.

Nye ansatte, og utvidet stilling Pengegave til døveorganisasjo-
nens arbeid på Madagaskar
Styret i Bergen Døvesenter vedtok 
12.12.12 å gi kr 10.000 til Madagaskar 
Døveforbund (FMM) og Døves Hus i 
Antananarivo. Fram til nå har det kom-
met inn kr 25.852 på kontoen, der også 
privatpersoner har gitt gaver.  Telemark 
Døveforening har hatt utlodning på 
julebordet og samlet inn kr 3.000 til 
Madagaskar! Drammen Døveforening 
støttet med kr 2.305 under en fore-
dragskveld om Madagaskar i oktober. I 
januar ble kr 25.000 overført til Døve-
forbundet/Døves Hus på Madagaskar!
Her viser vi innkomne beløp til Mada-
gaskar-kontoen siden den ble opprettet 
20.09.2012. Konto nr. 1503.30.31960, 
Madagaskar v/Bergen Døvesenter, 
5022 Bergen:

08.10.2012:  5.000
15.10.2012:  1.000
15.10.2012:  2.305
29.10.2012:  0.100
14.11.2012:  1.000
12.12.2012:  0.595
12.12.2012:  0.400
13.12.2012:  10.000
17.12.2012:  0.500
19.12.2012:  0.500
19.12.2012:  3.000
20.12.2012:  0.200
31.12.2012:  1.000
03.01.2013:  -25.000 
(overført til Madagaskar)
08.01.2013:  250

BDUK kickstartet året med sosialkveld med taco tirsdag 15. januar. Quizmaster Martin Berhovde var i fyr og flamme, og mens 
han telte poenger var det mini-teambuilding med test om ungdommene kunne «stole» på hverandre – det kunne de! Kvelden ble 
rundet av med brettspill og sosialt, og det ble solgt brus og godteri. Rundt 30 personer mellom 13-30 år kom, og det var fullt liv og 
røre hele kvelden. Barne- og ungdomskonsulent Helene er svært fornøyd med oppmøtet, og ser fram til flere arrangementer.

DØVES UNGDOMSKLUBB ER I GANG!

Slik ser den nye utleiehjemmesiden vår, på 
www.kalfaret-selskapslokale.no

Bergen Døves Ungdomsklubb
har ekstraordinært årsmøte

torsdag 14. februar 2013 kl. 17. 
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Jeg var først imponert over at alle klarte å møte opp på Flesland. 
Vi var jo flere ”gamlinger”, og noen med krykker, og så grytidlig 
vi måtte stå opp! – Jo, alle klarte det, egentlig veldig godt gjort, 
synes jeg. Og flyreisen gikk uten problemer. 
På Værnes fikk Toralf avtalt så flybussen gikk innom til vårt hotell. 
Veldig bra! Vi satte fra oss bagasjen, og så var det en spasertur 
til Misjonsselskapets lokaler (fordi døveforeningens lokaler ikke 
var store nok). For de som ikke var så spreke stilte noen døve 
herrer fra Trondheim døvefor. opp med privatbiler for å trans-
portere oss. Veldig bra!

I Misjonsselskapets fine lokale traff vi en veldig stor forsamling 
av døve. Det var kommet også 15 fra Ålesund-området og 
mange trøndere, ja, vi var nok mer enn hundre personer! Her 
ble det servering av deilige smørbrød og kaffe. Trondheims-seni-
orenes leder Bjørg Nygaard ønsket velkommen. Så var det tale 
av Jon Pettersen, som var i kjempeform. Han snakket spesielt 
om Toralf, i forbindelse med at han nylig hadde fått kongens 
fortjenstmedalje. – Toralf selv informerte om arbeidet i NDFs 
seniorutvalg og planer utvalget har.

Det var så mange til stede som jeg ikke hadde sett på meget 
lenge, så det ble masse klemmer og korte samtaler med gamle 
venner. For meg ble dette den største opplevelsen på turen!

Herfra gikk turen til Havsteinekra, hvor flere døve har aldersbo-
lig eller sykehjemsplass. Våre privatsjåfører stilte opp. Marta og 
jeg ble med dit. Andre besøkte Døvemuseet i Rødbygget, og se-
nere døveforeningen i Klosterbakken. Vårt besøk i Havsteinekra 
tok såpass mye tid at vi etterpå dro rett til middag på ”Egon” og 
deretter ”hjem” til hotellet. Alt gikk bra!

Neste morgen, etter en solid frokost på hotellet, kom igjen 
”sjåførene”, denne gang for å transportere de minst spreke til 
Hurtigruten, mens resten av oss spaserte. Ingen problemer med 

innsjekkingen på båten heller.  Og her var lugarene romsligere 
enn vi er vant til på andre båter. Litt savnet vi nok TV, sultne 
etter nyheter, men isteden var det mange hyggelige folk å prate 
med, for også ålesunderne var med samme båt (og gikk av i 
Ålesund ved midnatt).
Julemiddagen på båten var suveren, med forrett, SVÆR juletal-
lerken og dessert. Ja, den juletallerkenen var den største jeg 
har sett: To svære stykker svineribbe, to fine stykker pinnekjøtt, 
medisterpølse og medisterkake, kålrabistappe og rødkål. Det 
var ikke plass til poteter, så de kom i tillegg. Jeg var en av få som 
klarte å spise opp alt!

Så MÅ jeg nevne været. Vi var utrolig heldige med været på 
hele reisen. På en tid da det virkelig pleier å være stygt høstvær 
hadde vi behagelig vær hele turen. Hurtigrutebåten ”Richard 
Wright” bare vugget svakt noen få ganger på den ganske lange 
turen Trondheim-Bergen, 28,5 timer! Helt utrolig! Det er umulig 
å være mer heldig med været!  Og så merket jeg ikke at noen 
kranglet på turen. Det var liksom en stor vennetur. 

Hjertelig takk for turen, og naturligvis spesiell takk til tursjefen, 
Toralf Ringsø!
                                                                                                   
Thorbjørn Johan S.

Kjempe-tur for seniorgruppen

Jeg må innrømme at jeg var skeptisk til seniorgruppens planer om tur til Trondheim, men styret, med Toralf i spis-
sen, la fram et veldig rimelig tur-tilbud, og etter hvert meldte det seg på hele 28 personer, blant dem min kone og 
jeg. Avreise med fly tirsdag 27. november, egentlig et dårlig tidspunkt for en slik reise. Snø og kaldt i Trondheim? 
Stygt vær for hjemreisen med  Hurtigruten?

Følger du med på vår hjemmeside?
Hvis ikke, gjør det!

www.bgds.no
Nyheter nesten hver eneste dag!

300-800 besøk på siden hver dag (rekord ca 2.000)
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LITT FRA STYREMØTET 12. DESEMBER 2012

Engasjementsstilling: 
Utleievirksomhet
Døvesenteret har behov for en person 
som kan avlaste daglig leder i utleievirk-
somhet, og likeså en annen som kan 
arbeide med barn og ungdom (neste sak). 
Det har også vært diskutert på døvesen-
terets organisasjonsseminar på Kvalheim 
fritidssenter 26.-28. oktober 2012. Vi har 
allerede fått forespørsel fra Malin Lone 
Johansen som er interessert i å organi-
sere utleievirksomhet. Hun er ung, men 
fordelen er at hun er datter til døvesen-
terets eiendomsleder Egil Johansen. Styret 
vil anta at det kan være et brukbart sam-
arbeid mellom de to, blant annet fordi Egil 
av og til stiller opp for å bistå utleierne 
med musikkanlegget. 
Styret tilbyr Malin Lone Johansen enga-
sjementsstilling som utleieansvarlig fra 
og med 01.01.2013. Hun tilbys lønn som 
tilsvarer 10 % av utleie-inntektene.

Engasjementsstilling: 
Arbeid med barn og unge
Styret har merket seg at Helene Hodne-
land Sæle har vist interesse for å få ung-
domsklubben opp og i gang igjen. Det er 
også andre ungdommer som viser samme 
engasjement. Helene har bodd to år i 
Stavanger og deltatt aktivt i Ungdoms-
klubbens aktiviteter der. Hennes erfaring 
kan muligens komme godt med. 
Styret tilbyr Helene Hodneland Sæle 20 % 
engasjementsstilling som barne- og ung-
domskonsulent fra og med januar 2013. 

Utvidet stilling:  Vaktmester
På seminaret diskuterte man behov for 
å holde Døves hus ved like. Blant annet 
drøftet man hvorvidt vaktmesteren kan få 
utvidet stillingen sin fra nåværende 10% til 
20% fra og med januar 2013. Det er stem-
ning blant styremedlemmene å utvide 
stillingen til vaktmesteren. Utvidelsen av 
stillingen vil tilsvare ca kr 40.000 pr år 
inkl. arbeids-giveravgift. 
Vaktmester Svein Ole Johansen får utvi-
det sin stilling fra 10 til 20% med virkning 
fra og med 01.01.2013. 

Konferanse på Kiel-fergen 
18.-20. januar 2013
Oslo Døveforening innbyr de store 
døveforeningene til konferanse om 
døveforeningenes framtid: Trondheim, 
Stavanger, Bergen og Oslo. Følgende fra 
styret i Bergen Døvesenter er påmeldt: 
Gunnar Hansen, Rune Anda, Tor S. Fiksen 
og Fredrik Fjellaker. Det er meddelt Oslo 
Døveforening innen fristen 7. desember. 

Ellen Østrem har også muligheter til å 
delta. Sigrid og Martin kan ikke. Egenandel 
er kr 700 pr. person, inntil tre personer. 
Døvesenteret må selv dekke for ytterli-
gere to personer til konferansen.
Styret godkjenner at døvesenteret deltar 
med 5 personer, og dekker egenandel på 
kr 700 for tre deltakere og alle reise- og 
oppholdsutgifter for to ekstra personer.

Bistandsstøtte til Madagaskar
Pr 12. desember var det kr 9.405 på inn-
samlingskontoen som Bergen Døvesenter 
opprettet 20.09.2012. Spørsmålet var 
hvor mye Bergen Døvesenter – som er 
initiativtaker for kontoen - skal støtte i år. 
Rune Anda forlot styrerommet da saken 
ble behandlet.
Styret ble enige om at Bergen Døvesen-
ter støttet med kr 10.000 til Madagaskar-
kontoen, oppfordrer de andre døvefore-
ningene til også å gi sitt bidrag.

Kultur-reise til Reims 5.-7. juli 2013
Tor S. Fiksen orienterte om at det blir in-
ternasjonal kulturfestival for døve i Reims, 
Frankrike 5.-7. juli 2013. Han skal ta det 
opp på kulturkomiteens møte neste dag 
(13. nov), men ville høre hva styret synes 
om kulturkomiteen dro dit for å oppnå 
kontakt med døve skuespillere/kunstnere 
fra hele verden, med tanke på Døves 
kulturdager i Bergen 2014 og 2017. Styret 
var positiv til forslaget og overlater saken 
til kulturkomiteen. 

Gjennomførte møter i desember
a) Ledermøte gjennomført 6. desember. 
9 personer fra underavdelingene deltok. 
b) Ungdomsklubben har hatt møte 6. 
desember. Tor Fiksen fra senterstyret var 
tilstede.

Informasjonssaker
a) Det ble en vellykket lysfest på Festplas-
sen lørdag 1. desember med tegnspråk-
tolk, etter initiativ fra Bergen Døvesenter. 
Bergens Tidende var arrangør.
b) NDFs arbeidslivsseminar gjennomført 
på Scandic Airport Hotel Bergen 23.-25. 
nov. Ellen Østrem var både deltaker og 
teknisk ansvarlig for døvesenteret.
c) Kongens fortjenstmedalje-seremoni 
med medaljeoverrekkelse til Toralf Ringsø 
gjennomført 21. november. Ellen Østrem 
var visevert.
d) Teater Manu hadde ”3 men show” i 
døvesenteret 22. november, fullt hus.
e) Vi har hatt besøk av DeafNation søn-
dag 25. og mandag 26. november. Gunnar 
Hansen og Rune Anda var sammen med 

dem begge dager. De filmet og tok bilder. 
Deres hjemmeside har ca 50.000 besø-
kende.
f)  VI har mottatt kr 117.315 fra Lotteri- 
og stiftelsestilsynet.
g) Den nye hjemmesiden til ”Kalfaret 
selskapslokale” vil foreligge klar ved års-
skiftet.

Øyvind Madsen har tatt initiativet til 
å starte en lesegruppe i døvesenteret. 
Første samlingskveld blir mandag 28. 
januar 2013 kl. 18.00-20.00 i døve-
senteret. Temaet blir boken ”Cast-
berggårdssyndromet”. Har du lyst til 
å være med? Ta kontakt med daglig 
leder, så noterer han deg også.

Øyvind Madsen skrev innledningsvis 
på Facebook før jul, blant annet:
For å starte lesegruppe, ønsker vi at vi 
bruker det første møtet til å presen-
tere min ide for en slik gruppe. Samt 
får vi muligheten å presentere hver-
andre selv om vi kjenner hverandre i 
mer eller mindre grad. Hvert medlem 
kan si litt om sin interesse for littera-
tur. Deretter bør vi snakke om hvilke 
dag som passer for alle i gruppen samt 
tema/bok. Døveforeningen har pro-
gram som vi må ta hensyn til. Til slutt 
kan vi snakke om fremgangsmåten vi 
kan gjøre i de kveldene vi møtes.

Foreløpig har følgende personer 
meldt sin interesse:
Jan de Lange, Bjørg Storesund, Kristin 
Fuglås Våge, Gunn Kristin Selstad, 
Randi Ulvatn Slettebakk, Arvid Hauge, 
Anne Mette Haddeland, Rune Anda, 
Norunn Kalvenes og Øyvind Madsen.

Det kan bli flere slike kvelder etter-
hvert, - kanskje en gang i måneden.

Er du interessert 
i litteratur?
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Det er Bergens Tidende som arrangerer Lysfest i Bergen hvert år. I fjor tok vi kon-
takt med arrangøren og sa at vi savnet å få med oss hva konferansieren og talerne sa. 
Avisen tok det alvorlig, og bestilte tolk i år. Tør vi håpe at andre, som skal gjennomføre 
offentlige arrangementer, vil gjøre det samme? Det vil koste arrangøren utgifter til 
tolkelønn slik det er i dag, men det offentlige (NAV) bør påta seg ansvaret.

Konkurransen:
Hvem skjuler seg bak 

nissemasken?

Hvert år, før jul, legger vi ut bilde av en 
nisse med spørsmål om hvem som skjulte 
seg bak masken. Denne gangen var det 
Erling Jacobsens nese og øyne man ser. 
Mange svarte riktig. Vinneren ble truk-
ket: Paal Richard Peterson! Det er liksom 
rettferdig også, for han var først ute med 
å tippe riktig navn, bare mindre enn halv 
time etterat bildet var lagt ut på hjem-
mesiden!

31. desember 2012 filmet vi alle deltakerne på seniorenes Nyttårstreff. De gikk mot 
kameraet og ønsket ”Takk for det gamle året” og/eller ”Godt nytt år”. Her er web-
adressen: http://www.youtube.com/watch?v=8G5g3mU_2YU&feature=youtu.be

«Kolonialisme av døve - 
Castberggårdssyndrom 
som konsekvens»

Døves Tidsskrift skrev bokanmel-
der om ”Castberggårdssyndrom” 
før jul.

Forfatteren selger bok: 
NOK 120. 
Han tar med 30-40 bøker slik at 
interesserte tilhørere kanskje får 
lyst til å kjøpe boken med tema til 
foredraget hans.

FOREDRAG
TORSDAG 28. FEBRUAR

kl. 19.00

Tomas Kold Erlandsen.
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Videofilm fra en ungdomsleir. Våre seniorer hjalp til med å finne ut at det var fra 1955, 
fra Vier utenfor Stavanger! Her ser vi Albert Breiteig synge ”Ja vi elsker dette landet”

Seniorgruppens julebord 12. desember 2012 Ledermøte
torsdag 6. desember 2012
Ledermøtene er nytt i 2012, som et tillegg til 
”Samarbeidsforum”. Ledermøte ble gjennomført 
to ganger, med deltakere kun fra hovedstyret og to 
fra hver underavdeling.

Hittil har det gått veldig bra med oppussing i 
første etasje, men det gjenstår en del – blant 
annet skyvedøra både i storsalen og ved 
kjøkkenet. De ønsker at skyvedøra skal settes 
opp først mellom storsalen og kjøkken før 
folderveggen settes opp i storsalen. Vi har 
kjøpt kjøkkenskap, benk og nytt golvbelegg til 
lunsjrommet i annen etasje. Under diskusjon 
kom det frem at det trengs en sittebenk i 
garderoben. Vi skal undersøke om oppvas-
kemaskin i 1. etg. er ok. Hvis ikke kan vi 
høre med leverandør om det trengs service. 
Mikrobølgeovn i annen etasje er slitt. Noen 
bemerket at det er noe galt med komfyren i 1. 
etg. da det tar tid før det ble varmt på platene. 
Ang. døren fra hallen bør sikres bedre. Slik det 
er nå er det utrygg og lett for utenforstående 
å bryte seg inn. 

Det kom en del informasjon fra styreleder og 
underavdelinger har fått referat fra møtene i 
døvesenterets styre samt i Budstikken. Spesielt 
nevnte at det kom ”nye” ungdommer som 
ønsker å gjenoppta virksomheten etter nyttår. 
De skal ha noen programmer til våren.

Styreleder orienterte om torsdagsprogram – 
Hittil har ikke underavdelinger meldt seg for 
å ta ansvar for noe program om torsdager. 
Kanskje det vil skje i det nye året?

Det er mange som leier lokaler i hos oss. Vi 
må være forberedt på at det kan bli tett bruk 
av lokalene, som og settes opp i terminlisten. 
Underavdelinger må være tidlig ute med å 
reservere dato i forbindelse med program, fest 
og styremøter.

Styreleder orienterte om vaktordning. De som 
har nøkkel til huset bør få opplæring i hvordan 
de skal organisere åpning, lukking, bli kjent 
med brannsikkerhet, nødutganger og å rydde 
bord, stoler og lignende. Når alle underav-
delinger og døve senteret sine årsmøter er 
gjennomført, kan vi kalle inn til opplæring før 
påske 2013.

Ny egen hjemmeside vedr utleievirksom-
het. Det er mulig vi skal kalle det ”Kalfaret 
selskapslokaler”. Opprette egen hjemmeside 
for utleievirksomhet for å gi lettere tilgang 
for interesserte samt reklamere for ”Kalfaret 
selskapslokaler”. Styret har bedt et firma om å 
utarbeide den nye siden med tekst og bilder. 

Ansatte - situasjon
a) Utvide vaktmesterstilling
b) Ansvarlig for utleie-virksomhet
c) Kultur og undom
d) Ansvarlig for kjøkken
Alle er enige med at det er behov for egen 
person til forskjellige oppgaver innen virksom-
heter i Bergen Døvesenter. De fire oven-
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Bergen i DeafNation!
Blant annet med besøk hos Signo Dokken

26.11.2012: Det er slik Joel Barish profilerer seg når han er på reise rundt omkring i 
verden, som representant for det verdensberømte firmaet «DeafNation». Styreleder 
Gunnar Hansen og daglig leder Rune Anda var sammen med ham og hans samboer 
Tia nesten hele tiden, og kjørte dem rundt i byen søndag og mandag. Bildet er tatt fra 
Fløyen, som alle vel har oppdaget.

http://deafnation.com/joelbarish/

”VAKTMESTERHUSET”

Diskusjonskveld
torsdag 17. januar 2013

nevnte punkter vil bli tatt opp under BDS 
styremøte onsdag 12. desember for avklaring 
og gjennomføring av tiltak fra nyttår 2013. Vi 
ble enige om at man ”håndplukker” personer i 
første omgang.

Hittil har gått fint. BDS fikk referat fra under-
avdelinger og omvendt. Alle var fornøyd med 
ordning og følger godt med i referat fra BDS. 
De oppfordres til å spre referatene videre til 
egne styremedlemmer.

Det ble en del praktiske problemer pga ny 
låskode til BDS-kontor. Vi ble så enige at 
kontoret i 2. etasje som BDIK og BDUK har, 
kan omgjøres til felles kontor og at det skaffes 
egne skap med låst til alle underavdelinger, 
samt bedre organisering, bl.a. melde-hyller, 
eventuelt egen multimaskin (kopi, printer, 
skanner) m.m.

Det var en del diskusjon rundt diverse små-
saker, ellers ingen bemerkning fra underavde-
linger bortsett fra det gamle ”spøkelsehuset” 
(vaktmesterhuset). De spør hva som skal 
gjøres med det. Det ble opplyst at Døves 
menighet har møte der de blant annet drøfter 
det. Vi vet ennå ikke hva det blir til.

Ca 30 var møtt fram for å diskutere hva 
vi synes bør gjøres mht det gamle «vakt-
mesterhuset». Tor S. Fiksen var møteleder. 
Han ønsket velkommen og sa seg glad for 
at  Døves menighet ville ha åpen diskusjon 
i døvesenteret. Det er Døves menighet 
som eier det gamle huset, og store deler av 
tomten her. Guri Kaland Sværen innledet, 
og så var det arkitekt Lasse Bjørkhaug som 
hadde ordet. Det gamle «vaktmesterhuset» 
var bebodd av tidligere vaktmester Svein 
Tømmerbakke. Etterat han flyttet til Ål, 
var huset ikke i bruk. Den bare sto der og 
«forfalt». Ikke noe pent syn. Noe må gjøres, 
er alle enige om. Det ble en fin kveld, og Tor 
ledet gjennom diskusjonen på en fin måte. 
Spørsmålet var om huset skulle rives eller 
brukes til noe. Diskusjonen skal fortsette. 
Torsdag 24. januar kl 16 og utover blir det 
dugnad. Da skal ting som er inni huset, 
kastes i en stor container. 
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Tegnspråkkurs
Tegnspråkkurs for nybegynnere: 

Fra tirsdag 29. januar 2013 til 19. mars 2013. Fra kl. 18.00 til 21.00.
Kursavgift: Kr 2.000 (medlemmer av Bergen Døvesenter kr 1.800).

Kursleder: Britt-Merete Schröder
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5019 Bergen

Påmelding til post@bgds.no

Oslo Døveforening innbød til 
konferanse mellom de fire store 
døveforeningene 18-20. januar. 
Formålet var blant annet å dis-
kutere døveforeningenes rolle i 
framtiden. 
Representanter fra styret i  Bergen, 
Oslo, Stavanger og Trondheim 
Døve forening er med + to fra 
NDF. 
Fra Bergen Døvesenter deltok: 
Gunnar Hansen, Ellen Østrem, Tor 
S. Fiksen, Fredrik Fjellaker og Rune 
Anda.
Det er ønske om å gjennomføre 
slike konferanser hvert år fram-
over. 

Konferanse 18-20 januar 2012

BUDSTIKKEN på e-post?
Ca 50 medlemmer får Budstikken tilsendt på e-post. 

Det betyr at de får bladet ca 5 dager før de andre som får bladet sendt over vanlig 
post (papir-utgave).

Ønsker du å få bladet tilsendt på e-post, gi oss beskjed på post@bgds.no.
Da får du bladet raskere, og med alle sider i farger. I tillegg hjelper du oss til å være 

miljøbevisste, samt at vi sparer utgifter til papir og porto.
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25.11.2012: Nubben Barnehage (som Bergen Døveseter eier, og som holder til i kjel-
leren i Døves Hus) har laget flott pepperkakehus, som befant seg i Pepperkakebyen i 
Bergen Sentrum (tidligere Den norske Bank). Foto: RA

Bergen Døvesenters Julebord 15. desember

ALIREZA EMAMI – ÅRETS MEDLEM 2012
Bergen Døvesenter hadde julebord lørdag 15. desember 2012, med ca 50 deltakere.
 Det var Randi Ulvatn Slettebakk som tok initiativet til denne førjulskvelden i døvesen-
teret, og sammen med arrangementskomiteen (Randi Ulvatn Slettebakk, Hilde Evensen, 
Tor Einar Slettebakk, Wioletta Bessert og Hans Petter Anundskås) og med kokken Aud 
Våge Johannessen og andre som bidro med program og vitser, ble det en fin lørdags-
kveld!

Kveldens hyggelige oppmerksomhet ble da Alireza Emami Nejad ble utropt som «Årets 
medlem» i Bergen Døvesenter. Han fikk det + et gavekort på kr 500, for sitt utallige 
frivillige innsats for døvesenteret og dets medlemmer de siste årene. De som deltok på 
julebordet samtykket  og han fikk applaus og gratulasjoner.

Døves Hus i Pepperkakebyen!

Bergen Døvesenter søkte tidligere 
i år om støtte på kr 350.000 til 
kulturhuset som vi eier, konsentrert 
til «Ombygging, modernisering og 
oppgradering innandørs for Bergen 
Døvesenter». Søknaden vår ble be-
handlet på møtet i fylkets kulturko-
mite 12. desember 2012. Det forelå 
en innstilling fra administrasjonen på 
kr 0,- til døvesenteret. 

En av de som er med i kulturkomi-
teen, er Tom Sverre Tomren, tidli-
gere døveprest i Bergen Døvekirke. 
Han ba om ordet, og han holdt en 
flammende tale om døvekultur og 
døvesenterets betydning, og foreslo 
å flytte kr 350.000 til oss. Etter 
innlegget fikk han overraskende 
støtte fra Høyre , og før han visste 
ordet av det godtok alle de andre 
partiene også å ta støtten til Bergen 
Døvesenter inn i det felles en-
dringsforslaget som ble drøftet. Tom 
Sverre Tomren sier at det ikke er så 
veldig ofte at han og «Miljøpartiet 
de Grønne» får flertall for forslag, 
men her lykkes de. – Gratulerer til 
dere alle, sier Tomren!
 
Og vi er glade for at det ble slik! 
Takk Tom Sverre Tomren! Styreleder 
Gunnar Hansen kunngjorde denne 
nyheten under Bergen Døvesenters 
julebord 15. desember 2012.

Tomren endret fra 
kr 0 til kr 350.000 til 
Bergen Døvesenter!
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TUSEN TAKK
for gaven jeg fikk til min 50 årsdag!

Hilsen Astrid (Jensen).
TAKK
for oppmerksomheten og gaven til min 
60 årsdag.

Beste hilsen Helge (Herland).
TUSEN TAKK
for gaven til min 50 årsdag!

Hilsen Anett (Christoffersen).
TUSEN TAKK
for gaven jeg fikk til min 70 årsdag!

Hilsen Åge (Lauritzen).

RUNDE ÅR

65 ÅR
Gerd Berit Lamela, Godvik, blir 65 år 
den 1. februar.

60 ÅR
Per Harald Sunde, Straumsgrend, blir 
60 år den 8. mars.

PERSONALIA

Nå har vi garderobe-benk i garderoben, handikaptoalett på dame-wc, og foldervegg 
mellom kjøkkenet og storsalen, i storsalen samt ny trapp opp til scenen.

Garderobebenk, handikaptoalett, foldervegg

John Smith presenterte på sin Face-
bookside 3 minutters videoversjon av 
døvemuseet i Bergen Døvesenter 22. 
november 2012! Se videofilmen her (for 
de som har Facebook). Han har over 
1.600 Facebook-venner fra hele verden, 
og vi ser at venner deler videoen med 
sine venner, så det blir enda flere som 
ser på! Mange har kommentert, og sagt 
at dersom de kommer til Bergen, vil de 
besøke museet.

Som nevnt på forsiden i dette nummer, 
skal han gifte seg i august 2013, og da med 
spesial show i Bergen Døvesenter. Mer 
informasjon kommer senere.

Video av døvemuseet i 
2. etasje på Facebook!
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Gøril Grindhaug Haave skal lære 
hørende barn / barnebarn tegnspråk 
så de kan kommunisere med sine 
døve foreldre eller besteforeldre! 
Alder mellom 5 og 9 år. 

Ønsker du å melde på ditt barn  eller 
barnebarn, send e-post til post@bgds.
no. Undervisningen er gratis.  Foreldre 
eller besteforeldre som følger barn 
til døvesenteret får kaffe og sosialt 
samvær i hallen i døvesenteret mens 
kurset varer. 

Kursdatoer:
Tirsdag 05. feb 18.00-19.00
Mandag 11. feb 18.00-19.00
Mandag 18. feb 18.00-19.00
Tirsdag 26. feb 18.00-19.00
Mandag 04. mar 18.00-19.00
Mandag 11. mar 18.00-19.00
Tirsdag 19. mar 18.00-19.00
PÅSKEFERIE
Mandag 08. apr 18.00-19.00
Mandag 15. apr 18.00-19.00
Tirsdag 23 .apr 18.00-19.00
Påmeldingsfrist: 31. januar 2013

Joseph Murray er styremedlem i Døves Verdensforbund (World Federation of the 
Deaf), og Berglind Stefansdottir er leder i EUD (EU for døve). Begge jobber på Ål 
folkehøyskole og kurssenter for døve. De skal fortelle om det internasjonale arbeidet 
(hhv verden og Europa), om døve i ulike land og litt om folkehøyskolen. Noter de to 
torsdagene!

INTERNASJONALE TORSDAGER
I BERGEN DØVESENTER

Tegnspråkkurs for 
barn og barnebarn

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

i storsalen
torsdag 7. mars 2013 kl. 12. 

CI-gruppen
HAR ÅRSMØTE

i kurslokalet torsdag 7. februar kl. 18. 
a)Valg av møteleder og referent
b)Årsmelding 
c)Revidert regnskap 
d)Innkomne saker, innkommet til lederen 
minst to uker før årsmøtet
e)Valg
Åpent for medlemmer av døvesenteret. 

Styret

Eva Vågen er fra 1. desember 2012 ansatt i 20% stilling 
som konsulent ved Rådgivningskontor for hørselshemme-
de og døvblinde i Bergen. Hun er vernepleier, tegnspråk-
bruker og har kjennskap til brukergruppene. Så hun fyller 
alle vilkårene for å bli fast ansatt, melder Rådgivnings-
kontoret. I tillegg er hun hørselshemmet selv og kjenner 
miljøet fra innsiden. Hun har mange gode kvaliteter utover 
det. Hun blir stort sett å finne på kontoret om fredagene. 

(Samtidig som Eva Vågen er ansatt, reduserer konsulent 
Norunn Kalvenes sin stilling fra 100 til 80%.)

Rådgivningskontor for hørselshemmede
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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!

JANUAR
29. ti:  Fotokurs i kursrommet, andre kveld kl. 

18-21.
29. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21. 

Første kurskveld.
31. to:  Hyttekomiteen har møte i styrerom-

met kl 16.30
31. to:  Joseph Murray forteller om Døves 

Verdensforbund (WFD) kl. 19. 
31. to:  Frist for innlevering av innkomne lovfor-

slag til BDS-årsmøte, til styrelederen.

FEBRUAR
01. fr:  Storsalen brukes av Nubben Barne-

hage kl. 08.00-15.00
02. lø:  Storsalen er utleid
03. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
04. ma:  Døvblitte har sosialt samvær i Storsa-

len kl. 18.30
05. ti:  Fotokurs i kursrommet, tredje kveld 

kl. 18-21.
05. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21.
05. ti:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

06. on:  Siste frist for innlevering av innkomne 
forslag til Døves Idrettsklubbs årsmøte

07. to:  11-14 – Seniortreff (middag)
07. to:  CI-gruppen har årsmøte kl. 18.00
07. to:  Berglind Stefansdottir forteller om EU 

for døve (EUD) kl. 19, og om folkehøy-
skolen

11. ma:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 
18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

12. ti:  Fotokurs i kursrommet, fjerde og siste 
kveld kl. 18-21.

12. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21.
13. on:  Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
14. to:  Ungdomsklubben har ekstraordinært 

årsmøte i kurslokalet kl. 17.00 der de 
skal velge styre fram til neste årsmøte 
i september.

14. to:  Besøk av politikere kl 19 (kanskje)
17. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
18. ma:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

TERMINLISTE Til medlemmer:
Gledelig nyttårs-
tilbud på Rorbua!
Tilbudet er kun for med-
lemmer av Bergen Døve-
senter/Norges Døvefor-
bund!
 
Leie rorbua 500 kr for hele rorbua 
med 9 senger, for hele helgen (fredag-
søndag) fra januar til mars 2013 unn-
tattt vinterferie ( uke 9 ) og påskeferie 
(uke 13)
 
Bergen døvesenter dekker for fergeut-
gifter kun for medlemmer ! 
(Må hente fergekort på kontoret i 
Bergen Døvesenter)
 
Og det er fortsatt ledig plass på rorbua 
i hele år 2013 med tilbud til medlem-
mer. For prisopplysning kontakt hytte-
leder på epost eller send sms på mobil.
 
Husk ! 
Medlemmer av Bergen Døvesenter og 
Norges Døveforbund har førstrett til å 
leie rorbua, husk bestillingsfrist: 
1. februar 2013.
 
Kontaktperson:
Hytteleder Svein Tore Olsen 
epost: s.t.olsen@online.no 
og mobilnr 41438564

Se www.bgds-rorbua.no

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 febr. 
Frist for stoff til neste nr: 10. febr.

19. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21.
20. on:  Senterstyret har møte  i styrerommet 

kl 16.00
20. on:  Døvblitte har styremøte i kursrommet 

kl 18.00
21. to: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag)
21. to:  Frist for innlevering av innkomne forslag 

til BDS-årsmøte, til styrelederen.
21. to  kl. 09-16: Vi besøker ulike steder i byen 

sammen med tolkestudenter for å se 
på tilgjengeligheten

21. to:  Bergen Døves Idrettsklubb har ÅRS-
MØTE kl 18.00

22. fr:  Døves Misjonsforening har møte hos 
Norunn Kalvenes kl 18

23. lø:  Storsalen er utleid
26. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21.
26. ti:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

27. on:  Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
28. to:  Foredrag kl 19: «Kolonialisme av 

døve – Castberggårdssyndrom som 
konsekvens» v/Tomas Kold Erlandsen. 

MARS
02. lø:  Storsalen utleid (M)
03. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
04. ma:  Tegnspråkkurs for barn, ytre storsal kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

04. ma:  Døvblitte har ÅRSMØTE kl. 18.30 i 
storsalen

05. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21.
07. to:  11-14 – Seniortreff – ÅRSMØTE (mid-

dag)
07. to:  Diskusjonskveld / medlemsmøte kl. 19: 

Lovendringsforslag før årsmøte neste uke.
08. fr:  Misjonsmøte kl 18
11. ma:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

12. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21.
13. on:  Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
14. to:  Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE kl. 

18.00
17. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
19. ti:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

19. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21.
20. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
21. to:  11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag)
21. to:  Åpen kveld kl 18
24. sø:  Palmesøndag
28. to:  Skjærtorsdag - Kveldsgudstjeneste i 

døvekirken kl 18

DØVES MISJONSFORENING
har møte hos Norunn Kalvenes 
fredag 22. februar kl 18.00.


