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Bildene i trappeoppgangen i Døvesenteret
Alle som var i døvesenteret i Kalfarveien 79, har sikkert lagt merke til de fire 
flotte maleriene på veggen opp trappen mellom første og andre etasje. De 
to første bildene viser hvor Bergen Døvesenter hadde sine lokaler de tid-
lige årene, mens de to siste bildene viser Døves Hus, altså hus som Bergen 
 Døvesenter eide - fra 1924 og fram til 1985. Vi presenterer bildene nå for å 
minnes kunstneren. De er malt av Olav Espedal, som ellers var en aktiv mann 
på mange områder: Sjøliv, folkedans og ikke minst døves feriehjem. 
Olav Espedal (født 1940) gikk bort 10. mars 2013. 

Kaigaten, «døves hus» 1897-1916
Frimurerlogen i Kaigaten.

Bergen Døveforening leide hele første etasje,
fra 1897 til 1916.

Lokalene var åpent hver dag unntatt lørdag. 
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Ved åpning kl 18.00 var det 33 stemmeberettigede medlemmer 
til stede på Bergen Døvesenters 133. årsmøte siden 1880. Det 
kom noen etterhvert og endte på 38 tilstedeværende medlemmer.

1. Åpning med minnetale
I styreleder Gunnar Hansens sykdomsfravær ønsket nestleder 
Ellen Østrem velkommen, og hilste fra Gunnar. Før man gikk til 
behandling av årsmøtesaker, minnet årsmøtet medlemmer som 
var gått bort siste år, med ett minutts stillhet. 

2. Valg av møteleder og varamøteleder
Tor S. Fiksen ble valgt til møteleder og Bjørn Olaf Magnusdal 
som varamøteleder.

3. Valg av to referenter
Ellen Østrem og Rune Anda ble valgt som referenter.

Møtelederen overtok så ledelsen av årsmøtet.

4. Valg av tellekorps på tre personer
Martin Skinnes, Marit Markeset og Sigrun Ekerhovd ble valgt til 
tellekorps.

5. Godkjenning av innkalling og saksliste
Marta Sander bemerket at under siste punkt sto det valg av 
representanter til NDFs landsråd på Ål 2012. Dette rettes til 
NDFs landsmøte i Stavanger 2013. Deretter ble innkalling og 
saksliste godkjent.

6. Årsmelding for 2012
Møtelederen gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt. Det 
var noen bemerkninger: Tilføyelse av et medlem som nylig gikk 
bort: Svanhild Nesse. Elles var det en liten trykkfeil og litt info, 
og så ble årsmeldingen godkjent med 34 stemmer.

7. Revidert regnskap for 2012
Fellesregnskapet for Bergen Døvesenter, Rorbua, Kapitalfondet 
og Gavekonto ble godkjent.

8. Årsberetning og revidert regnskap for  
Bergen Døvesenters Felleslegat 2012
Årsberetning og revidert regnskap for Bergen Døvesenters 
Felleslegat 2012 ble godkjent.

Klokken viste nå 18.30.

9. Innkomne lovforslag
Her var det kommet forslag fra styret i Bergen Døvesenter til 
a) endring av navn fra Bergen Døvesenter til Bergen Døvefore-
ning, og b) endringer i enkelte paragrafer.

a) Bergen Døveforening / Bergen Døvesenter: 
Daglig leder informerte kort om arbeidet med organisasjons-
utvikling fram til 2001 der komiteen besto av Toralf Ringsø, 
Thorbjørn Johan Sander, Gunnar Hansen, Gunn Kristin Selstad 
og Edvard Rundhaug. Navnet Bergen Døvesenter dukket da opp 
(med Toralf Ringsø som leder) samtidig som man beholdt Ber-
gen Døveforening (med Gunn Kristin Selstad som leder). Etter 
bare et par år ble årsmøtet enige om å slå de to samen, og da 
ble det bestemt at det kun skulle hete Bergen Døvesenter. 
Under døvesenterets organisasjonsseminar (33 deltakere, flest 
tillitsvalgte og noen fra grasrota) siste helg i oktober 2012 duk-
ket det opp ønske om å ta navnet Bergen Døveforening tilbake. 
Det var stemning for det. To uker senere var det diskusjons-
kveld i døvesenteret om akkurat dette temaet. Også der var det 
flertall for navneendring. En uke før årsmøtet var det medlems-
møte, og da var også navnet tema i diskusjonen. Der var det 
flertall for å beholde døvesenter-navnet.

Da daglig leder var ferdig, ledet Tor S Fiksen diskusjonen. Mange 
hadde ordet. Her nevner vi noen av deres argumenter:

Protokoll fra årsmøte i Bergen Døvesenter 14. mars 2013

Valgkomiteen, fra venstre: Arne Nesse, Sigrun Ekerhovd, Helge Herland og Marit 
Markeset.
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Toralf Ringsø hadde ordet først. Han mente at å ta tilbake nav-
net døveforening ville være ødeleggende for oss idet nåværende 
navn var blitt mer kjent. Nåværende navn gav positive signaler, 
mente han. Toralf mente at navnet døvesenter har mye å si i 
forbindelse med økonomisk støtte fra kommunen. Han var imot 
å endre navnet.

Bjørn Olaf Magnusdal: Hvis vi skulle ha både Bergen Døvesenter 
og Bergen Døveforening, ville det bli to styrer? (Svar fra daglig 
leder: Nei, meningen var at begge skulle ha samme styre.)
Thorbjørn J Sander: - Jeg var med og fikk igjennom navnet Ber-
gen Døvesenter. Men jeg angrer. Norges Døveforbund (NDF) 
består av mange døveforeninger. Vi må være med i samme fami-
lie. «Bergen Døvesenter» er et hus. Det er derfor merkelig at 
«døvesenter» (et hus) er tilsluttet NDF. Døvesenter er et sted, 
slik kjøpesentre er. En organisasjon kan ikke hete døvesenter. 
Døveforeningen eier døvesenteret. Det er ingen skam å snu i 
navnespørsmålet. Thorbjørn ønsket tilbake navnet «døvefore-
ning». 

Det var mange som hadde ordet. Helge Herland, medlem i lov-
komiteen, var enig med Th J Sander, «for en gangs skyld», som 
han sa. Vi har vært hetende «døveforening» i over hundre år. – 
Økt tilskudd fra kommunen skyldtes ikke fordi vi het «Bergen 
Døvesenter». Vi driver et stort hus. Så enkelt er det, sa han.
Toralf sa at da han var i møte med myndighetene for noen år si-
den, fikk han spørsmålet: - Driver dere en forening a la «syfore-
ning»? Dette med henblikk på navnet «døveforening». Han var 
overbevist om at det ville bli mindre tilskudd hvis vi gikk tilbake 
til det gamle navnet. Han viste til de lave tilskuddene som for 
eksempel Trondheim Døveforening og Oslo Døveforening fikk 
av sine respektive kommuner. – Jeg får vondt i magen hvis vi går 

tilbake til «Bergen Døveforening». Hvis det blir mindre støtte, 
har dere ansvaret! sa han.

Thorbjørn var ikke enig med Toralf om at navnet hadde mye å 
si for økonomisk tilskudd. «Det er fordi vi har flinke folk som 
søkte om penger. Punktum,» sa han.

Edvard Rundhaug sa at vi har levd med navnet Bergen Døvesen-
ter i over ti år. Noe problem har det ikke vært. 

Bjarte Troland ønsket å beholde det flotte navnet «Døvesen-
ter». Han sa at ungdommene i dag er blitt vant til å forholde seg 
til navnet «døvesenter».

Gunnar Forland sa at viss vi skulle ta tilbake navnet døvefore-
ning, måtte hjemmesiden endres frå www.bgds.no til www.bgdf.
no? 

Bjarte spurte om noen noengang har opplevd en organisasjon å 
ta tilbake tidligere navn?

Det var omtrent like mange som støttet endringsforslaget, som 
de som var imot. 

Etter en time, inkludert ca halv times pause, foreslo nestleder 
Ellen Østrem at navne-saken ble utsatt og at man diskuterte det 
mer inngående.  

Avstemning: 35 støttet Ellen Østrems forslag om å utsette 
saken. Tre stemte imot.

Martin Skinnes og Sigrid Hjørungnes gikk ut av styret.

Norunn Kalvenes tok i mot blomster på vegne av datteren Lena Mei Kalvenes Anda, 
som var varamedlem i styret – og dro for å studere i USA. Nestleder Ellen Østrem 
overrakte blomstene på slutten av årsmøtet. Styreleder Gunnar Hansen kunne ikke 
komme da han var syk.

Tor S. Fiksen var møteleder og Bjørn Olaf Magnusdal (Bomma) varamøteleder. Utsettelse av vedtak/diskusjon om navne-endringen godkjent.
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b) Endring i tekst i enkelte paragrafer  
(som vist i medlemsbladet Budstikken).
Daglig leder gikk gjennom endringsforslagene. 
Alle endringsforslag fikk enstemmig oppslutning bortsett fra to: 
a) Styreleder skal ikke foreslå ny valgkomite. b) Det skal ikke 
opprettes et arbeidsutvalg (AU). 
(Oppdatert vedtekter kommer på hjemmesiden www.bgds.no 
når styret har vedtatt årsmøte-referat.)

10. Andre innkomne forslag
Styrets forslag til nye honorar-satser ble forklart av daglig leder. 
Leder  25.000 
Nestleder  10.000
Styremedlem 1:  500 pr. møte (5.500)
Styremedlem 2:  500 pr. møte (5.500) 
Styremedlem 3:  500 pr. møte (5.500) 
1. varamedlem:  300 pr. møte (3.300)
2. varamedlem:  300 pr. møte (3.300)

Ved fravær av styremedlem, rykker varamedlem opp med stem-
merett = kr 500 for møtet

Eiendomsleder  12.000
Bilagsrevisor:  4.000

Styrets forslag til nye honorarsatser ble enstemmig godkjent.

11. Budsjett til orientering
Styrets forslag til budsjett for 2013 som veiledende for styret, 
ble enstemmig godkjent.

12. Valg
Leder: Gunnar Hansen (gjenvalgt)
Styremedlemmer: Fredrik Fjellaker (ett år igjen)
 Tor Fiksen (ett år igjen)
 Ellen Østrem (gjenvalgt)
 Monica Lone Madsen (ny)
Varamedlem 1 Martin Berhovde (valgt for ett år)
Varamedlem 2 Toralf Ringsø  (valgt for ett år)

Under valg av styremedlemmer gjorde Edvard Rundhaug opp-
merksom på noe som kunne ligne en «familiebedrift»: Egil Johan-
sen som eiendomsleder, samboeren Monica Lone Madsen som 
styremedlem, datteren Malin Lone Johansen som utleieansvarlig, 
og «mulig framtidig svigersønn» Martin Berhovde som varamed-
lem. Helge Herland mente det ikke skulle være noe problem, og 
at i tilfelle det skulle dukke opp styresaker som berørte noen av 
disse, var det naturlig at de berørte forlot møtet pga inhabilitet. 
Deretter ble forslag på styremedlemmer og varamedlemmer 
godkjent.

Revisorer:
Statsautorisert revisor: Steinbakk revisjon a/s (gjenvalgt)
Bilagsrevisor Hans Erik Tofte ( gjenvalgt)
Varabilagsrevisor Ingunn Storlykken Herland (valgt for ett år)

Lovkomite Erling Jacobsen (gjenvalgt for ett år)
 Klement Våge (gjenvalgt for ett år)
 Helge Herland (gjenvalgt for ett år)

Kapitalfondet Erling Jacobsen (ett år igjen)
 Kjetil Høgestøl  (ett år igjen)
 Klement Våge (gjenvalgt for to år)
 Marit Markeset (valgt for to år)
Rorbua:
Leder Svein Tore Olsen (gjenvalgt for ett år)
Sekretær Sunniva Lyngtun (valgt for ett år)
Medlem Edvard Rundhaug (gjenvalgt for ett år)

Representanter til landsmøte i Stavanger 31. mai – 2. juni:
Gunnar Hansen, Rune Anda, Ellen Østrem og Tor Fiksen 
(alle valgt)
Hvis forfall gis styret fullmakt til å velge nye representanter.

Valgkomite
Medlem: Martin Skinnes
Medlem:  Sigrid Hjørungnes
Medlem:  Åge Lauritzen
Varamedlem:  Alireza Emami Nejad
Varamedlem Iselin Hauge

Før årsmøtet ble hevet, takket Ellen Østrem de som gikk ut av 
styret: Martin Skinnes, Sigrid Hjørungnes og Lena Mei Kalvenes 
Anda. Hun gav dem hver sin rose. Norunn Kalvenes mottok 
på vegne av datteren. Roser ble også utdelt til møtelederne og 
valgkomiteen samt til daglig leder.

Da var vi ferdig kl 21.20.

Referenter:

Ellen Østrem og Rune Anda

Daglig leder, Rune Anda, fikk også blomster. Og så var årsmøtet ferdig.

Foreningens navn siden stiftelsen:
1880-1912:  Bergens Døvstummeforening

1912-1914:  De Døves Forening i Bergen

1914-1965:  Bergens Døveforening

1965-2001:  Bergen Døveforening

2001-nå:  Bergen Døvesenter

Kilde: ”Med landets døve gjennom hundre år”

1. og 17. mai!
Bergen Døves Idrettsklubb har salg av mat og drikke 
i døvesenteret 1. mai kl. 10.00-14.00 og 17. mai kl. 10.00-
15.00.
Bergen Døves Ungdomsklubb tar seg av leker og kon-
kurranser og kanskje tombola 17. mai kl. 10.00-14.00.
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HJERTELIG TAKK
til Bergen Døvesenter og Seniorgrup-
pen for all vennlig deltagelse og opp-
merksomhet ved Erlings bortgang.

Elin med familie.

RUNDE ÅR
85 ÅR
Thorbjørn Johan Sander, Paradis, blir 85 
år den 7. mai. Åpent hus i Sandbrekke-
veien 17 fra kl. 13 og utover.

80 ÅR
Sverre Johansen, Bergen, blir 80 år den 
21. april.

70 ÅR
Else Johanne Sveaas, Bergen, blir 70 år 
den 7. juni.

65 ÅR
Ingunn Storlykken Herland, Nesttun, 
blir 65 år den 13. juni.

60 ÅR
Ellinor Hjelmervik, Nesttun, blir 60 år 
den 12. mai.

Rune Anda, Bergen, blir 60 år den 16. 
mai (bortreist på dagen).

Grete Elvebakk, Bergen, blir 60 år den 
10. juni.

Bergen Døvesenter sender gavekort til de 
som fyller 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 
85 år, 90 år, 95 år, 100 år.

DØDSFALL
Svanhild Nesse, mor til Arne Nesse 
og Døvesenterets eldste medlem, døde 
2. mars og ble begravd fra Uggedal kirke 
12. mars.

Olav Jostein Espedal, født 1940, døde 
10. mars 2013 ble ble begravd fra Ytre 
Arna kirke 15. mars.

PERSONALIA

Etter innbydelse fra H. M. Kongens hoffsjef via Fylkesmannen i Hordaland reiste Marta 
og jeg til Oslo 18. mars 2013 til Det kongelige slott.  Anledningen var at jeg ble tildelt 
Kongens Fortjenstmedalje i sølv, en stor overraskelse som Bergen Døvesenter sto i 
spissen for.

Vi ble godt mottatt av hoffets ansatte da vi kom til slottet. Vi ville ha med oss tolk, og vi 
valgte å ha med vår datter – Torill.

Tilstede var det 33  medaljemottakere (8 kvinner og 25 menn) med ledsagere. Alt i alt 
var vi 65 personer. Vi fikk bred og interessant informasjon om Slottet og dets historie 
og ble vist rundt i i fine rom til vi kom til den lille spisesal. Her fikk alle hilse på Kongen 
og Dronningen etter alfabetisk rekkefølge og alle ble fotografert.

Det ble servert kanapeer og drikke mens vi ventet på Dronningen og Kongen som gikk 
rundt i grupper på 8-9 personer og pratet med alle de som hadde medalje på brystet.

På forhånd fikk vi informasjon om hva vi skulle gjøre. Dronning Sonja kom først til vår 
gruppe og der fortalte vi hvem vi var hvorfor vi fikk Kongens Fortjenestmedalje.   Jeg 
fortalte at siden jeg selv er døv, så har jeg engasjert meg i døvesaken og døves rettig-
heter på mange ulike områder.  Bor i Bergen men er Smølaværing.

Etter en stund kom selve Kongen – Harald – Han lyttet til det alle i gruppen hadde å 
fortelle om sin innsats på ulike områder. Etter at jeg presenterte meg takket jeg Kon-
gen for den ære Han viste meg ved at jeg fikk medaljen.  Jeg fortalte at jeg ble æret for 
den mangeårige innsatsen  for arbeidet  med døvesaken i Norge og andre land. Marta 
fortalte så sin opplevelse som 10 åring på Holmestrand døveskole i 1950 da hun ga 
blomster til Kronprins Olav i forbindelse med Holmestrand bys 200 års jubileum.

Dagen var opplevelselsrik og vil være en minne for livet for oss!

Toralf

Toralf og Marta var på Slottet 18. mars

Døvblittgruppen varsler oppløsning
Harald Gåsland melder at mandag 15. 
april blir siste samling for døvblitte i 
døvesenteret, og at gruppen på siste 
årsmøte mandag 4. mars ble enige om å 
oppløse gruppen. Daglig leder er invitert 
til siste samling mandag 15. april. Vi deltar 
også med styreleder Gunnar Hansen. 

Martin Berhovde til landsmøtet
Ellen Østrem opplyste at hun ble spurt av NDF, og svarte ja, til å være møteleder 
under Norges Døveforbunds landsmøte i Stavanger 31. mai – 2. juni 2013. På vårt 
årsmøte ble Ellen valgt som en av døvesenterets fire representanter til lands møtet. 
Siden hun blir møteleder faller hun ut som vår representant. Årsmøtet overlot 
til styret å utpeke vararepresentanter.  Styret har utpekt Martin Berhovde som 1. 
vararepresentant til landsmøtet, med Fredrik Fjellaker som 2. vararepresentant. 
Martin Berhovde blir da døvesenterets representant istedenfor Ellen Østrem.
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Sakset fra BDUKs Facebook-side, lagt inn av barne- og ung-
domskonsulent Helene H. Sæle: «13 personer kom på laserga-
mes på Wasteland i kveld! Noen hadde problemer med utstyret, 
men totalt var det en super mandagskveld   – på Wasteland – 
Underholdningshuset i Bergen.»

Ungdomsklubbens
medlemmer ”i krig”

Torsdag 18. april 2013 kl. 19.00 må du komme til døvesenteret! 
Døves Hus har hatt besøk av to medium fra England, dvs. de 
som «har kontakt med de på den andre siden». De har vært her 
i huset og gitt rapport. Husk at huset er gammel, fra 1869. Hva 
medium fortalte får du vite den kvelden. Kanskje du har opplevd 
noe – og vil fortelle? Velkommen!

Spøkelser i Døves Hus i Bergen! 
(eller hva?)

Sak 1 – Diskusjon døve-
senter / døveforening.
Utgangspunkt var det en sak som 
ble tatt med videre fra seminaret 
i høsten 2012, som styret har be-
handlet og godkjent som forslag 
til årsmøtet. Medlemmene fikk 
komme med sine synspunkter.
Mottakelsen var ikke god, flere 
gir uttrykk for hvorfor endre 
på noe som fungerer? De eldre 
døve bruker døveforening i sitt 
daglige språk, mens de unge 
bruker døvesenteret. 
Toralf Ringsø kommenterte at 
hans dårlige erfaringer med po-
litikere og kommunen i forhold 
til døveforening gjorde at han og 
flere var pådriver til å endre til 
døvesenteret for å gi et seriøst 
bilde utad. 
Gunnar kommenterte at på 
Brønnøysundregisteret og i 
forhold til søknader og offentlig 
kommunikasjon skal døvesente-
ret benyttes, mens innad bruker 
vi døveforening, og at det foreslås 
endringer i vedtektene. Dette 
synes Toralf å bidra til kollisjon 
og blanding av begge begrepene 
i formelle forhold, og annen kom-
munikasjon. 
Flere av medlemmene heller mot 
samme tankebane som Toralf, og 
flere gir uttrykk for at de ikke 
kjøper argumentene om identitet 
og relasjoner bak begrepet dø-
veforening kontra døvesenteret. 
En sa at ingen unge døve bruker 
døveforening her i Bergen. De 

bruker døvesenter i sitt daglige 
språk, kontra de eldre som har 
en forhold til døveforening av 
gammel vane. 
Medlemmene ble oppfordret 
til å stemme over forslaget på 
årsmøtet neste uke. 
Konklusjonen her: Mottakelsen 
av forslaget kan tolkes som om 
dette er bortkastet tid å bruke 
tid og energi på noe som faktisk 
fungerer, og har gjort det lenge. 

Sak 2 – Kjøkkenet
Gunnar orienterte om mulige 
innkjøp av utstyr til kjøkkenet 
som er tilpasset storbruk, slik 
situasjonen er i dag. Han har 
kontakt med et firma som ligger 
ved Ulsmåg.
Gammel oppvaskmaskin fungerer 
ikke optimalt. Kjøkkenet har 
ingen optimale forhold for 
oppvaskmaskin, og foreslås 
innkjøp av ny oppvaskmaskin 
med skylletilbehør og brettbenk 
samt mulighet for hylle til brett-
oppbevaring.  Prisen for denne 
maskinen er rundt 50.000 kr.
Pølsegrillmaskin – behov. I dag 
stekes pølser på stekepannen. 
Det medfører oppmerksomhet 
og tilsyn. Denne maskinen letter 
arbeidet, samt blir pølsene bedre 
grillet.
Pizzaovn. Letter arbeidet med 
pizzasteking. Komfyren i dag har 
ingen vindu, og pizza blir ofte 
svart når den blir stekt for lenge. 
Har skjedd ofte.

Pommes frites maskin. Forslag, 
men dette er nok uaktuell i for-
hold til ventilasjon og omfanget. 
Alternativt kan en gå for mindre 
frityrmaskin med strøm, som det 
selges i rimeligere versjoner.
Medlemmene er positive til 
dette. Gunnar informerte videre 
om at kjøkkenet skal endres, 
pusses opp osv. Man avventer 
planleggingen til etter konsulta-
sjon med en konsulent.
Toralf tipset om en person med 
kunnskaper om kjøkken, og fore-
slår at vedkommende trekkes inn 
for råd. Døvesenteret har også 
Aud Våge, som selv er utdannet 
kokk ved storkjøkken. Man bør 
benytte seg av tilgjengelige res-
surser. Mer orientering om dette 
kommer senere.

Sak 3 – Innkomne forslag 
– landsmøtet NDF
Forestående landsmøte 31.mai-2.
juni 2013.
Ad hoc komiteen har utarbeidet 
et forslag knyttet til medlempri-
ser og medlemskategorier. 
En kommentar til dette: Pen-
sjonistene i dag begynner på 62 
årsalderen, mulig å forskyve disse 
gruppene?
Ellers ok fra medlemmene.
Videre er det orientert om at 
Ellen Østrem er foreslått som 
kandidat til NDF’s styre. Medlem-
mene synes det er flott.

Sak 4 
– Tolkereferansegruppe
Tanken bak gruppen er å få til 
bedre kvalitativ samarbeid med 
tolker. Stemmetolktrening helgen 
i september 2013 er et eksempel 
på slik type samarbeid og det 
oppfordres døve å komme den 
helgen og bidra til kvalitetsheving. 
Dette ble positivt mottatt av 
medlemmene.
Medlemmene ble oppfordret til å 
tenke over at de kan bidra med 
dette istedenfor å klage uten å 
gjøre noe.
Oppnevning av personer i grup-
pen ble ikke nevnt, dessverre. 
Men dette kan Bergen Døve-
senter ta opp igjen utover våren, 
både ved utlysing og oppfordring 
o.l.

Sak 5 – Eventuelt
Ingen sak.

Møtet hevet kl 2015.

Referent:
Martin Skinnes

Medlemsmøte-referat 7. mars 2013

Daglig leder har ferie
Fra fredag 11. mai til fredag 
25. mai 2013 er daglig leder 
på ferie. Han er tilbake på 
kontoret mandag 27. mai. 
Arrangementene i døvesen-
teret går som planlagt. Se 
terminlisten bak i bladet.
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Fana Kulturhus 

kl. 18.00.

Gjennomførte møter:
* 19. desember 2012: Møte i hyttekomi-

teen. Ellen og Gunnar deltok.
* 07. januar: Ungdomsklubben hadde med-

lemsmøte
* 14. januar: Eiendomsstyrets møte med 

Gunnar, Svein Ole og Egil
* 17. januar: Diskusjonskveld om det 

gamle vaktmesterhuset og området 
rundt

* 18.-20. januar, Kiel-konferansen med 
Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og 
NDF

* 22. januar: Møte med Tolketjenesten i 
døvesenteret kl 9-11. Gunnar, Ellen og 
Rune

* 22. januar: Møte i arbeidsgruppen for 
psykisk helse kl 16. Martin og Rune 
deltok for BDS.

* 28. januar: Egil Johansen, Svein Ole 
Johansen, Gunnar Hansen og Rune Anda 
har hatt møte med Bergen Brannvesen 
der man diskuterte alarmsystemet i 
døvesenteret.

* 28. januar: Møte med Hordaland regi-
onlag av Tolkeforbundet om seminar til 
høsten. Gunnar, Ellen og Rune deltok.

* 31. januar: Møte i hyttestyret. Gunnar 
deltok.

* 05. februar: Styremøte i Signo Konows 
Senter. Gunnar deltok.

* 4. mars kl. 12-15: Gunnar Hansen og 
Fredrik Fjellaker fulgte Sylfest Lomheims 
forelesning på Høgskolen i Bergen i 
forbindelse med Språkåret.

* 15. mars kl 13.30: Møte i Kulturdagerko-
miteen. 

* 19. mars kl. 15: Ellen Østrem og Tor S 
Fiksen på møte vedr det nye Rica Park 
Hotell.

Informasjonssaker
* 10. januar: Ellen representerte BDS 

under innvielsen av Signo Dokken.
* 15. januar: Ungdomsklubben hadde 

 sosialkveld
* Det blir døvestevne i Sogn og Fjordane 

eller Møre og Romsdal 23.-25. august 
2013, med Møre og Romsdal Døvefore-
ning som teknisk arrangør.

* Ellen Østrem opplyste at det blir ar-
rangert Nordisk Voksenleir på Ål for 
aldersgruppen 30-55 år i perioden 8.-14. 
juli 2013.

* Representanter i styret for SAPT (Syns- 
og Audiopedagog Tjeneste i Hordaland): 

 - Fast styremedlem: Elin M. Arnesen, HLF 
Hordaland, varamedlem: Rune Anda, 
Bergen Døvesenter.

* Daglig leder ble intervjuet av en psyko-
logistudent for bladet Katarsis, som er 
et magasin for Psykologisk fakultet

* Kommunalt råd for funksjonshemmede 
(KRFF) håper å få opprettet ”Tilgjenge-

Konkurranser mellom 
underavdelingene
Tor S. Fiksen vil prøve å arrangert kon-
kurranser mellom underavdelingene, etter 
omtrent samme mønster som ble gjort 
for 20-30 år siden.

Vibeke Flatemo får støtte
Vibeke Flatemo søkte om støtte til 
Ridderuken i Beitostølen 7.-14. april 
2013. Hennes deltakelse i Ridderuken 
vil komme på rundt kr 5.000. Styret ble 
enige om å støtte henne med kr 2.000 
etter gjennomført arrangement.

Beate Eng får støtte
Hun søkte om støtte til sin deltakelse (to 
ganger) i kulturverksted i Holmestrand. 
Styret vedtok å støtte hennes deltakelse i 
kulturverksted med kr 1.000.

Tilskudd til underavdelingene 
Tidligere var det gitt tilskudd til under-
avdelingene etter søknad. Denne gangen 
får hver underavdeling kr 5.000 i tilskudd. 
Hvis de i løpet av 2013 ønsker mer, sen-
der de søknad til døvesenterets styre.
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Senterstyret 2013-14

20. mars 2013: Første styremøte etter årsmøtet. Bak fra venstre: Toralf Ringsø (2. vara-
medlem), Martin Berhovde (1. varamedlem), Fredrik Fjellaker (styremedlem) og Tor S. 
Fiksen (styremedlem). Foran fra venstre: Monica Lone Madsen (styremedlem), Gun-
nar Hansen (styreleder) og Ellen Østrem (nestleder). Foto: Rune Anda (daglig leder). 
Styrets gjennomsnittsalder er nå 39,5 år (i fjor 32,5 år). Obs: Gunnar Hansen er lagt inn i 
bildet, da han var sykmeldt og ikke tilstede.

Har du lyst på middag i døvesenteret om torsdagene, slik det var for noen år siden? 
Vi prøver det igjen, og begynte allerede torsdag 4. april kl 16.00! Bedre å spise mid-
dag sammen med andre tegnspråkbrukere enn å sitte alene med fremmede på kafeer? 
Alireza påtar seg oppgaven med å lage middag. Den første torsdagen satser vi på mek-
sikansk gryterett. Kr 75. Ny meny hver gang, som kunngjøres her på hjemmesiden. Det 
blir et prøveprosjekt fram til sommeren.
Ønsker du middag på torsdag, må du gi beskjed til Alireza innen kl. 13.00 samme dag, 
slik at han har oversikt over hvor mange som vil ha middag. Send sms til ham på num-
mer 92427204, eller e-post: face_saren(a)yahoo.com.
Følg med på hjemmesiden. Torsdag 2. mai blir det stor-dugnad med gratis pizza til alle som 
deltar. Derfor ikke Alireza-middag den dagen.

lighetspris” som gis til beste næringsdri-
vende (butikk eller noe annet) i Bergen. 
Daglig leder har sendt KRFF oversikt 
over ting hørselshemmede ønsker for-
bedret i Bergen.

* Gunnar Hansen er valgt inn som fast 
styremedlem i Nytt brukerutvalg NAV 
Områdeutvalg 2013-15.

* Helse Vest gir Bergen Døvesenter støtte 
på kr 25.000 for 2013

* Norges Døveforbund støtter Kultur-
dagerkomiteens studiereise til Reims 
4.-7. juli 2013 med kr 10.000.

* Toralf Ringsø var hos Kongen 18. mars 
2013 og takket for fortjenstmedalje, 
sammen med Marta.

* Årsmelding og revidert regnskap 2012 
(papirutgave) er sendt til:

 - Bergen kommune, avdeling for helse og 
sosial

 - Bergen kommune, avdeling for kultur, 
næring, idrett og kyrkje

 - Den norske bank
 - Lotteri- og stiftelsestilsynet
 - Bergen Byarkiv (e-post)
 - Helse Vest
* Ellen Østrem er av NDF valgt som 

representant i brukerrådet i region 
Statped Vest.

* Martin Skinnes overtar som represen-
tant til styret i Signo Konows Senter 
fra og med 30.06.2013 til og med 
30.06.2015. Han overtar etter Gunnar 
Hansen.

* Fra og med 13. august 2013 blir det 
seniortreff annenhver tirsdag istedenfor 
torsdager.

Kurs/seminar i samarbeid med Hor-
daland Regionlag av Tolkeforbundet 
28. januar hadde vi møte med tolkene der 
vi diskuterte gjennomføring av et seminar 
i Bergen Døvesenters lokaler til høsten. Vi 
kom fram til at 27.-28. september passer 
bra (fredag kl 18-20.30 og lørdag kl 11-
19). Søknad om støtte fra studieforbundet 
Funkis (via NDF) er godkjent, og med 
støtte på kr 11.000 (foredrag og mat). 

Budstikken på www.ndhs.no
Norsk Døvehistorisk Selskap har egen 
hjemmeside: www.ndhs.no. Der er lagt 
inn PDF-filer av flere numre av Døves 
Tidsskrift/Tegn og Tale, Døves Blad og 
flere andre blader. NDHS ønsker å samle 
alle de lokale medlemsbladene dit også. Vi 
har alle bladene (Budstikken) fra og med 
1961 til i dag i PDF-filer. Styret er positiv 
til NDHSs ønske. Budstikken i PDF-for-
mat er overført til Norsk Døvehistorisk 
Selskap som skal legger de ut på deres 
hjemmeside. 
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Lørdag 17. august U
TSOLGT, 

ledig fredag 16. august

19.-21. april 2013 arrangerer Bergen Døves Ungdomsklubb DATAPARTY, i storsalen. Se 
video på Facebook, det ungdomsklubbens leder Iselin Hauge spør barne- og ungdoms-
konsulent Helene H. Sæle om mere opplysninger.

Innsamling til Madagaskar
Kontoen 1503.30.31960 der støtten kom-
mer inn, disponeres av Bergen Døvesen-
ter. Her er oversikt over innkomne støtte 
og hva som er overført til Madagaskar:
Inn  Støtte: Saldo:
08.10.2012 Fra Runes 
 Madagaskarkonto        5 000  5 000
15.10.2012 Privat 1 000 6 000
15.10.2012 Drammen Døvef. 2 305 8 305
29.10.2012 Privat 100 8 405
14.11.2012 Aust Agder Døvef. 1000 9 405
12.12.2012 Privat 595 10 000
12.12.2012 Privat                 400 10 400
13.12.2012 Bergen Døvesenter 10 000 20 400
17.12.2012 Privat 500 20 900
19.12.2012 Privat 500 21 400
19.12.2012 Telemark Døveforening  3 000 24 400
20.12.2012 Privat 200 24 600
31.12.2012 Privat 1 000 25 600
25 000 overført til Madagaskar 2. januar
02.01.2013 - saldo:   600
08.01.2013 Privat 250    850
11.02.2013 Rune Anda 4 000 4 850
4 000 overført til Madagaskar 19. februar
19.02.2013 - saldo:   850
04.03.2013 Privat 1 000 1 850
07.03.2013 Cathrine Sigurdssøn 2 000 3 850
06.03.2013 Privat 500 4 350
11.03.2013 Reaktion Stockholm      10 000 14 350
14 000 overført til Madagaskar 11. mars
nesten alt til syklonrammede i Toliara.
11.03.2013 - saldo:  350
12.03.2013 Privat  200 550
14.03.2013 Cathrine Sigurdssøn 2 000 2 550

En STOR TAKK til firmaet Reaktion i Stock-
holm som bidro med hele kr 10.000 til hjelp 
blant døve i byen Toliara etter en kraftig 
syklon som ødela hus og hjem i februar. Vi tak-
ker også andre som bidro til å hjelpe døve der. 
Madagaskar Døverforbund var der og sørget 
for at hjelpen kom fram.

BUDSJETT 2013:
Vi har tidligere opplyst at døveforbundet og 
Døves Hus på Madagaskar behøver minst kr 
50.000 i året for å klare seg noenlunde. 
Madagaskar Døveforbund har kontor i Døves 
Hus (som ble innviet i juli 2012). Fanja (sekre-
tær) holder kontoret åpent hver arbeidsdag. 
Døves hus er åpent for alle døve. Døve har 
sosialt samvær, ser på TV, ser på internett o.a. 
De skal få en ny høyhastighets ADSL-tilkobling 
slik at de skal kunne bruke Skype. Det vil være 
en vakt om natten og en om dagen. Kvinnene 
eller andre fra Døveforbundet kan lære om 
matlaging etc.
Her er budsjettet per måned som styret i 
Madagaskar Døveforbund har satt opp (Ariary 
– årssummen på 20 millioner tilsvarer ca 50.000 
norske kroner):
410.000:  Offisielle utgifter (strøm, kom-

munikasjon, internett, transport, 
forsyninger)

973.500:  Lønn sekretær, vedlikehold, utlegg 
for president, to vakter, ledelse, 
tolker

  85.000:  Honorar, sosiale utgifter
200.000:  Finansiering av et utviklingsprosjekt 

(undervisning for skoleløse døve 
barn)

Total pr måned: 1.668.500 Ariary (for ett år 
blir det 20.022.000 Ariary)
Madagaskar Døveforbund takker venner i 
Norge for støtten som er kommet, og som 
kommer i tiden framover.

Ungdomsklub-
ben har DATA-
PARTY 19.-21. 
april
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Thorbjørn Johan Sander - 85 år

Ærsebevisninger:

* Æresmedlem i Bergen 
Døveforening

* Norges Døveforbunds 
hedersmedalje

* Jonasprisen, fra Univer-
sitetet i Oslo

* Dansk Døvehistorisk 
Selskabs pris

* H. M. Kongens for-
tjenstmedalje i gull

 
Bøker han har skrevet, finner du her:
http://www.tjsander.net/boker.htm

Thorbjørn har vært medlem av utal-
lige organisasjoner, klubber og utvalg. 
Her er noen av de store han var/er 
medlem av de siste årene:

Norges Døveforbund
Bergen Døvesenter
Hørselshemmedes Landsforbund
Bergen Hørselslag
Norsk Døvehistorisk Selskap
Døves Idrettsklubb, Bergen
Norsk Faglitterær Forfatterfore-

ning
Norges Naturvernforbund
Norges Automobilforbund (NAF)
Norges Huseierforbund
Norsk Kommuneforbund 
Cochleaklubben (støttemedlem) 
Sosialistisk Venstreparti

Sør-Odal Slekts- og HistorielagThorbjørn i første rekke, nr. en fra venstre. Fjerde klasse på Skådalen off. skole for døve.

Thorbjørn fikk Kongens 
fortjenstmedalje i gull 
i 1998.

Vi som jobber på kontoret i Bergen Døve
senter ser  Thorbjørn nesten hver dag. 
Selv om det er 18 år siden han passert den 
alminnelige pensjonsalderen på 67 år, 
er han fortsatt på kontoret fra ca kl 08.30 
til ca kl 14 mandag til fredag! 

Hva gjør han der? Det er vel ingen tvil om at det er 
døvehistorie som opptar ham mer enn kanskje noe 
annet? De som er medlemmer av Norsk Døvehisto-
risk Selskap (som leier kontoret) har sett hvor mye 
døvehistorisk stoff han har fått med i bladet ”Nye 
Journal for døve”! Stadig dukker det opp ”ferske 
nyheter” fra svunnen tid, takket være ham - og også 
fra noen som har funnet glemte historier og sendt til 
ham.

Da Thorbjørn fylte 50 år for ”en halv mannsalder 
siden”, var det bilder og omtale om ham i Døves 
Tidsskrift. En av hans døtre leste artikkelen, og sa til 
sin far: ”De har GLEMT noe! - Hva da? spurte Thor-
bjørn. - At du er SNILL!, sa datteren.

Thorbjørn var leder (den gang het det ”formann”) i 
Bergen Døve senter fra 1962 til 1969. Under Bergen 
Døvesenters 100 års jubileum 30. mai 1980 fikk vi 7 
nye æresmedlemmer, deriblant Thorbjørn. 
Medlemsbladet som du holder i hånden (eller ser 
på internett) er inne i sin 53. årgang. Bladet kom for 
første gang ut 12. mai 1961, med Thorbjørn som re-
daktør. Han var da 33 år gammel. Men allerede 11 år 
tidligere - i september 1950, da han var 22 år, ble han 
en ung redaktør for Døves Tidsskrift (den gang het 
det ”Tegn og Tale”), utgitt av Norges Døveforbund 
(”Norske Døves Landsforbund”). Det å skrive har 
vært hans beste egenskap.  Av en dansker ble han for 

Thorbjørn 5 år.

Thorbjørn som kapellan-
vikar i Bergen Døvekirke 
1995-1997.

ca 40 år siden kalt: ”Nor-
dens beste pennefekter”.

Dagen feirer han tirsdag 
7. mai hjemme i Sand-
brekkeveien 17. Der 
er det åpent hus fra og 
med kl 13.00. Vi ønsker 
jubilanten lykke til med 
dagen!

Daglig leder Rune Anda
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Retur: 
Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79 
5022 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 begynnel-
sen av juni og da vil bladet inneholde 
årsmelding, regnskap, budsjett osv, i 
tillegg til vanlig stoff. Frist for stoff til 
neste nummer: 22. mai.

APRIL
15. ma: Døvblitte har siste sosialt samvær i 

storsalen kl 18.30. 
17. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
18. to:  11-14 – Seniortreff m/utlodning
18. to: Alireza serverer middag kl 16
18. to:  Torsdagsvakter går gjennom vaktin-

struks og branninstruks kl 17.30
18. to:  «Finnes det spøkelser i Døves Hus? – 

To personer forteller hva medium fra 
England fortalte om mystikken i huset 
vårt» – kl. 19.00

19. fr – 21. sø: Døves Ungdomsklubb har 
«Dataparty»

20. lø:  Teater Manu viser «Exit Hamlet» på 
Fana kulturhus kl 18.00.

21. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
23. ti:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

25. to:  Idrettsklubben har styremøte i kurs-
rommet kl 16.00

25. to: Alireza serverer middag kl 16
25. to:  Info fra Hjelpemiddelsentralen ved 

Sunniva Lyngtun kl 19.
27. lø:  CI-treff i storsalen kl. 11.00-14.00
27. lø:  Storsalen er utleid fra og med kl 15.00
30. ti:  Beast har rebus-konkurranse i byen og 

middag i døvesenteret kl 18, mer info 
på Facebook 

MAI
01. on:  Døves Idrettsklubb har ansvar for 

servering kl 10.00-14.00
02. to:  11-14 – Seniortreff (middag)
02. to: STOR-DUGNAD i «døvelandet» fra 

og med kl 16. Gratis brus og pizza til 
alle som deltar.

02. to:  Åpen kveld kl 18
04. lø:  Storsalen utleid (+ 3/5 – M)
05. sø:  Storsalen utleid (M)
05. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
08. on:  CI-gruppen har styremøte
09. to (Kr himmelfartsdag): Storsalen utleid 

(dekker bord onsdag kveld)
11. lø:  Havrafting ved Øygarden. Kun for 

ungdomsklubbens medlemmer.
12. sø:  Storsalen er utleid
13. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 

hallen kl 10.45-13.15
15. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
15. on: Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18
16. to:  Åpen kveld kl 18
17. fr:  Antakt, flaggheising og frokost i døve-

kirken kl. 08.
17. fr:  Nasjonaldag. Åpent i døvesenteret kl 

10-15. Ansvar: Døves Idrettsklubb og 
Døves Ungdomsklubb

19. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
23. to:  11-14 – Seniortreff m/utlodning
23. to:  Idrettsklubben har styremøte i kurs-

rommet kl 16.00
23. to:  Medlemsmøte. kl. 19 Vi ser på saker 

som behandles på NDFs landsmøte.
26. sø:  Storsalen utleid
30. to:  Bergen Døvesenter er 133 år. Åpen 

kveld kl 18
31. fr:  Storsalen er utleid (+musikk)
31. mai til 2. juni: Norges Døveforbund har 

landsmøte i Stavanger

JUNI
01. lø:  Ungdomsklubben har YouTube-kveld 

på gamle SFO. Mer informasjon kom-
mer.

06. to:  11-14 – Seniortreff (middag)
06. to:  Medlemsmøte kl. 19: Rapport fra 

NDFs landsmøte
07. fr:  Storsalen er utleid
08. lø:  Beast har tegnspråkfest i døvesenteret 

kl 19, mer info på Facebook
10. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 

hallen kl 10.45-13.15
12. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
12. on.  Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18
13. to:  Åpen kveld kl 18
15. lø:  Storsalen utleid (+ 14/6 og 16/6)
16. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11, med 

hagefest etterpå
20. to:  11-14 – Seniortreff – SOMMERBORD
20. to:  Idrettsklubben har styremøte i kurs-

rommet kl 16.00
20. to:  Døves Ungdomsklubb har program.
21. fr – 22. lø: Døves Ungdomsklubb feirer 

klubbens 50 års jubileum + sommer-
avslutning

27. to:  Åpen kveld kl 18 (siste åpningskveld 
før ferien)

29. lø:  Storsalen er utleid (+ 28/6)

NORGES DØVEFORBUND
har landsmøte i Stavanger

31. mai - 2. juni.

Representanter fra Bergen Døvesen-
ter blir: Gunnar Hansen, Tor S. Fiksen, 

Martin Berhovde og Rune Anda. 

Torsdag 23. mai kl 19 skal vi se på 
saker som skal tas opp på landsmøtet.

Torsdag 6. juni kl. 19 skal representan-
tene gi rapport fra landsmøtet.

VELKOMMEN!

STOR-
DUGNAD

i «døvelandet»
torsdag 2. mai

fra og med kl 16. 

Bergen Døvesenter, 
Bergen Døvekirke og 
Signo Konows Senter 

deltar.

Gratis brus og 
pizza til alle som 

deltar.

UNGDOMSKLUBBEN
19.-21. april: DATAPARTY

11. mai: HAVRAFTING

1. juni: YOUTUBE-KVELD

21.-22. juni: 50 ÅRS JUBILEUM
OG SOMMERAVSLUTNING


