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John Smith Show 16. og 17. august 2013
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John Smith Show 16. og 17. august 2013

Torsdag guidet Tor S. Fiksen 
John, Claire and 2 jenter på 
Fløyen og i byen. 

De var blant annet innom en 
butikk der de så disse merke-
lige stokkene, som viste seg 
også å være «tissestokker» 
(se under). 

John syntes de er så mor-
somme å ha, og han hadde 
lyst på å kjøpe de. Men det 
kostet. 

Døvesenteret kjøpte de og 
han fikk de i gave etter 
lørdagens forestilling.

Fredag kveld fikk han 2 
krus med logo av Bergen 
Døvesenter.

Bjarte Troland var mye i fokus under lørdagens show pga 
hans eiendommelige latter som smittet over. (Se video 
på Facebook – de som har det.)

Styreleder Gunnar Hansen overrakte en norsk ostehøvel 
som gave til brudeparet. I samme slengen gav han dem 
det ferske nummeret av Budstikken, som ble trykket/ko-
piert i pausen, med to sider med bilder fra showet, og en 
side med bilder fra bryllupet i døvekirken samme dag.
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Claire og John Smidt i Bergen Døvekirke 17. august 2013

Claire og John Smith giftet seg i England 10. august, 
og ble velsignet i Bergen Døvekirke lørdag 17. august 2013. Foto: RA.

Døvekapellan Trygve Stabrun var midtpunktet under showet i døvesenteret lørdag kveld, der showmannen John Smith flere ganger understreket døveprestens viktige rolle i ulike 
sammenhenger. Trygve storkoste seg sammen med publikum.
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Facebook er blitt så utrolig populær 
at man skulle tro at alle i hele verden 
bruker det. Men slik er det nok ikke. 

Facebook blir nå mer og mer brukt i 
forbindelse med ulike arrangementer. 
Man kan trykke på ”Liker” ved enkelte 
arrangementer/klubber og dermed 
automatisk få informasjon om hva som 
skjer.

Men hva med de som ikke har Face-
book? Vi har fått henvendelse fra noen 
av de som ikke vil ha Facebook, som 
ber om at informasjon om arrange-

menter i døvemiljøet i Bergen, også 
blir lagt inn på Bergen Døvesenters 
hjemmeside. For der følger de med, de 
som ikke vil ha Facebook. 

Dette er derfor en oppfordring til 
underavdelinger om å tenke på vår 
hjemmeside når nye informasjoner 
legges ut på Facebook. Send kopi til 
daglig leder, så skal han sørge for at 
meldingen blir fanget opp av andre 
medlemmer også.

Det vi har funnet ut, er at følgende 
underavdelinger har egen Facebook-

side, i tillegg til Bergen Døvesenter (vi 
skriver her ordrett det som står der, så 
dere som har Facebook lett kan søke 
det fram):
* Bergen Døves Idrettsklubb
* Bergen Døves Ungdomsklubb
* BEAST
* Bergen Døvesenter, CI-gruppen
* Bergen Døve Fotoklubben
* Bergen Døveforenings lesegruppe
* Døves Menighet Bergen

Det er ellers mange, mange andre egne 
døve-sider på Facebook, så man kan 
bruke fantasien i søkefeltet.

ÅRSMØTE 
BEAST har årsmøte i storsalen tirs-

dag 10. september 2013 kl. 18.00

ÅRSMØTE
Bergen Døves Ungdomsklubb har 
årsmøte i storsalen tirsdag 24. sep-

tember 2013 kl. 18.00

Tegnspråkkurs for nybegynnere
8 mandagskvelder, fra tirsdag 3. sept. 2013 til 23. okt. 2013 fra kl. 18.00 til 21.00. 

Kursavgift: Kr 2.400 (medlemmer av Bergen Døvesenter kr 2.100)

Kursleder: Britt-Merete Schröder

Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

Påmelding til post@bgds.no innen 26. august 2013.

Fotokurset her har vært 
populær - arrangert tre 
ganger. En av de som 
deltok på det kurset 
lurer på om det er noen 
som er interessert i kurs 
i Lightroom (bildebe-
handling på data)? Hvis 
det er flere interesserte 
(helst minst 5 personer) 
så kan vi undersøke 
hvem som kan under-
vise. Er du interessert, ta 
kontakt med daglig leder 
(post@bgds.no).

TRIMHELG PÅ STORD 11.-13. OKT. 2013
Kjære medlemmer!
Bli med til trimhelg på Stord fredag 11. til 13. oktober. Bergen Døves Idrettsklubb og Bergen 
Døvesenter gir støtte til opphold slik at hver deltaker bare betaler kr. 1.000 for hele helgen. 
Arrangementet er et samarbeid mellom oss og Stavanger Døves Idrettsforening.
For dette får man:
- Opphold i dobbeltrom på Stord Hotell fra fredag til søndag. Gi beskjed hvem du vil dele 

rom med.
- Lørdag blir det frokost, lunsj (i idrettshall) og middag. Søndag blir det frokost og lunsj.
- Muligheter for trim i idrettshallen eller i naturen på Stord både lørdag og søndag. De 

sprekeste skal spille fotball inne, og alle er velkommen til å spille volleyball – og så skal 
det bli lett gymnastikk for dem som ønsker det. Det blir Boccia spill for eldre.

- Lørdagskveld blir det underholdning med leker og konkurranser.
- Mye sosialt samvær også for medlemmer fra Stavanger og Bergen, der håper  vi det kom-

mer mange, både foreldre med barn, ungdommer, pensjonister og andre.

Prisen på bil, buss eller flaggruten kommer tillegg til egenandel. Dere organiserer selv reisen. 
Det anbefales at man tar flaggruten fra Bergen fredag 11. oktober kl. 16.05 til Leirvik  kl. 
18.00, og tilbake søndag fra Leirvik kl. 14.30 til Bergen kl. 16.05. (Prisinformasjon: Kr 530 t/r 
voksne, kr 320 t/r studenter, kr 350 t/r honnør/barn.)

Ønsker du å kjøre bil, passer det å kjøre fra Bergen fredag 11. oktober kl 16:00 og hjemreise 
fra Leirvik søndag 13. oktober kl 14:30

«Først til Mølla»-prinsippet: De  første  50 medlemmer i Bergen som melder seg på til Kate 
Rundhaug før torsdag 12. september på e-post: kate.rundhaug@gmail.com. (SMS 922 67 561 
ok for de som IKKE har e-post.) Egenandel for BDS-medlemmer kr 1.000, overføres til Ber-
gen Døves Idrettsklubbs konto:  3625.31.89945. Når pengene er kommet inn på kontoen, vil 
Kate svarer tilbake og bekrefte påmeldingen din.  

Altså: PÅMELDINGSFRISTEN ER TORSDAG 12. SEPTEMBER 2013.

LIGHTROOM



6

Det nye kjøkkenet
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Skjalg Iversen var sikkert stolt av det nye kjøkkenet. I fjor 
fikk døvesenteret bilen hans i gave, som ble solgt for over kr 
160.000. Disse pengene skulle brukes til det nye kjøkkenet, var 
medlemmene enige om. Skal vi kalle det «Skjalg-kjøkken»?
Her ser vi ham ved den nye kombidamperen.

I hele juli var 1. etasje stengt pga ombygging av kjøkkenet. 
Torsdag 8. august var det meste på plass, og 15 personer 
fikk veiledning i bruk av kombidamperen og den nye opp-
vaskmaskinen.

Det var utleie både fredag 9. og lørdag 10. august, så det 
var bra at kjøkkenet var ferdig :-)

http://www.venstre.no/artikkel/50882/
- Vi er glad for det språklige mangfoldet vi har i Norge. Venstre 
har jobbet aktivt for å at norsk tegnspråk nå er ett av de of-
fisielle norske språkene. Vi har derfor forsøkt å oversette noen 
av de viktigste tekstene våre fra norsk skriftspråk til norsk 
tegnspråk, sier Venstres leder Trine Skei Grande. Det er Paal 
Richard. Peterson som har påtatt seg denne viktige jobben for 
Venstre. - Jeg har gjort dette fordi jeg liker Venstres tydelige 
verdsetting av språklig mangfold, sier Peterson. - Jeg er kjempe-
takknemlig for innsatsen. For oss er dette et lite bidrag for at 
tegnspråk blir mer hverdagslig, sier Skei Grande.

Steinar Haugsvær, kommunikasjonssjef i Venstre.

Er Venstre det eneste partiet 
som orienterer om sitt program 

på tegnspråk?
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Bergen Døves Ungdomsklubb på villmarkstur 10.-11. august
10 ungdommer hadde en alle tiders helg ved Voss
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Fantastisk vellykket nordisk seniorleir på Island 28/7-3/8-2013
8 seniorer fra Bergen Døvesenter var med

Vi var i alt 91 deltakere fra hele Norden som deltok med Island som arrangør. Fra Norge deltok 24 - Sverige 14 - Danmark 17 
- Finland 11 - Færøyene 6 - Island 19. Neste Nordisk Seniorleir blir i Norge med Hurtigruten Bergen-Kirkenes medio slutten av 
august/begynnelsen av september. Vi kommer tilbake med mer informasjon og bildeframvisning på seniortreff tirsdag 24. september 
kl. 12 samt torsdag 26. september kl 19. 
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HJERTELIG TAKK
for gaven jeg fikk til min 60 årsdag! Det 
var veldig overraskende og hyggelig. 
Som bildet viser, føler jeg meg fremde-
les ganske sprek, og håper å holde det 
gående ennå noen år!

Vennlig hilsen Ellinor Hjelmervik

PERSONALIA

RUNDE ÅR
75 ÅR
Åse Reidun Rosenvold, Sauda, 
blir 75 år den 18. september.

60 ÅR
Kåre Neeraas, Nesttun, 
blir 60 år den 5. oktober.

50 ÅR
Camilla Bøe, Bergen, blir 50 år 
den 3. oktober.

BRYLLUP
Andre Novikov og Svetlana Sayapina 
har giftet seg 6. juni 2013.

01.08.2013 overtok Tor S. Fiksen som nestleder etter Ellen Østrem. Ellen har fått jobb 
på Østlandet og har flyttet dit. Her er bildet av styret, tatt i mars 2013. Vi takker Ellen 
for godt samarbeid i styret og ønsker henne lykke til i sin nye jobb.

Aud Våge Johannessen har de siste årene tilberedt og servert deilige måltider – alltid 
hjemmelaget – under seniortreffene og ellers andre arrangementer i døvesenteret. 
Torsdag 20. juni 2013 var hennes siste faste oppdrag (hun serverte svært originale 
kaker, se bildene!) og hun fikk mange gode ord og en liten gave (Oleana-genser). Men 
hun blir ikke borte/vekk for oss, for vi kan av og til kontakte henne og spørre om hun 
kan lage til noe ved enkelte arrangementer.

Tor S. Fiksen overtok som nestleder
etter Ellen Østrem 1. august 2013

Døvesenteret og Seniorgruppen takket Aud Våge 
Johannessen for alle deilige måltider hun laget til 

seniortreffene og annet arrangement!
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Helene H. Sæle (barne- og ungdomskonsulent), Gabrielle Kverneland og Iselin Hauge 
(leder i Bergen Døves Ungdomsklubb). Gabrielle representerte NDFU (Norges Døve-
forbund Ungdom), holdt tale og overrakte gaver.

Tidligere ledere i Bergen Døves Ungdomsklubb + nåværende leder. Fra venstre: Rune 
Anda (1978), Roger Lygre (1987), Gunnar Hansen (1972-1975), Iselin Hauge (leder i 
dag), Tor S. Fiksen (2008-2009) og Ellen Østrem (2001-2003).

BDUK 50 år
Bergen Døves Ungdomsklubb ble 
stiftet 25. oktober 1962. Den dagen ble 
forbigått i stillhet, og klubben var i en 
bølgedal. Fra og med november/desem-
ber 2012 begynte aktivitetene å dukke 
opp, og døvesenteret ansatte en barne- 
og ungdomskonsulent fra januar 2013. 
Det ble gjennomført mange aktiviteter, 
og klubben mente at 50 års jubileum 
måtte markers før man passerte 51 år i 
oktober! Dagen ble derfor feiret lørdag 
22. juni. Det kom overraskende mange 
på besøk i storsalen, også tidligere 
ledere av ungdomsklubben. 

Fotoalbum og historiehefter var stilt ut. I tillegg var det 
tids-epoke-plakater med tekst og bilder på veggene.

Øyvind og Marius hjalp til på kjøkkenet.
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Noen som husker lisensstreiken for akkurat 25 år siden, i 1988? På bildet ser 
vi aksjonskomiteen v/leder Thorbjørn Johan Sander, Eilif Ohna og Rune Anda. 
Døve og hørende støttespillere overførte NRK-lisensen til sperret konto som 
vi disponerte.  Tilsammen kom det inn kr 559.246! NRK måtte ha de pengene, 
og gikk med på et møte med oss. Blant kravene var:  
1) Daglig 5 minutters nyheter på tegnspråk. 
2) Bruk av tegnspråktolk i TV-programmer. 3) Barne-TV tilpasset for døve. 
4) Teksting ved førstegangs-sending. 5) Døveprogrammer på TV, og 
6) Konsulent i NRK-fjernsynet.
På bildet ser vi fra venstre: Thorbjørn Johan Sander, Eilif Ohna og Rune Anda.

For 25 år siden: 1988
Aksjon «NRK lisensstreik»

som gav resultater!

Nytt styre i Nubben barnehage
Generalforsamlingen ble gjennomført 25. 
juni 2013. Regnskapet viser at barnehagen 
har bra økonomi. Det ble endring i styret. 
Tone Høylandskjær har gått av etter å ha 
sittet i fem år. Wenche Hansen, tidligere 
styrer i Pinnelien Barnehage, har overtatt 
Tones plass. Med i styret er også Klement 
Våge (ett år igjen). Kjetil Høgestøl er 
styreleder.

Bruk av lokaler - underavdelinger
Vi har ikke noen retningslinjer for bruk av 
lokaler av underavdelinger kontra betaling 
av bruk av lokaler for medlemmer. Iblant 
arrangeres det kvinnekveld, lutefiskfest og 
lignende uavhengig om de representerer 
underavdelinger eller ikke, og bare fordi 
de er medlemmer av døvesenteret - uten 
at det kreves betaling for lokalleie. Styret 
vil ta dette opp til diskusjon i storsalen 
torsdag 5. september kl 19, der temaet 
skal være: ”Medlemsfordeler”. 

Søknad fra Seniorgruppen
Det var Nordisk Seniortreff på Island 
28 juli-3 august 2013. 8 medlemmer av 
Bergen Døvesenter deltok: Astrid Tokle, 
Gyda Einemo, Kari Samuelsen, Johannes 
Samuelsen, Marta Ringsø, Toralf Ringsø, 
Birgit T. Karlsen og Kolbrun S. Hreidars-
dottir. Hver deltaker betalte til sammen 
ca kr 12.100 (kr 9.000 for opphold og 
utflukter, og kr 3.100 for flyreiser). Både 
Seniorgruppen og Døvesenter har støttet 
med kr 1.000 hver til hver deltaker. 

Organisasjonsseminar 
i Riga 25.-27. oktober 2013 
Det er bestilt plass til 21 personer i for-
bindelse med Organisasjonsseminar i Riga 
25.-27. oktober 2013. Styret ble enige om 
fordeling av representanter: Sentertyret 
(6 personer), daglig leder (1) og barne- og 
ungdomskonsulent (1), Idrettsklubben (2), 
Ungdomsklubben (3), Seniorgruppen (2), 
Beast (2), Rorbua (1), CI-gruppen (1) samt 
eiendomsleder (1). 

Prosjektsøknad fra Bergen Døvesen-
ter – til ExtraStiftelsen
Ellen Østrem har utarbeidet søknad fra 
Bergen Døvesenter til ExtraStiftelsen. 
Temaet er ”Veivalg på barnets premisser” 
– der vi ønsker å få gjennomført en un-
dersøkelse. Hva skjer på veien fra barnet 
får diagnosen ”hørselshemmet” og fram 
til endelige beslutninger. Hvem gir råd og 
hvem gjør valget (foreldre eller andre), 
og får de alle nødvendige informasjoner 
på veien? Styret var enig i at prosjektets 
viktighet og håper at ExtraStiftelsen gir 
støtte. Søknaden ble sendt før fristen 13. 
juni.
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Døves Kulturdager 2014
Noen må ta seg av alt arbeid i forbindelse 
med Døves kulturdager. Kulturdagerkomi-
teen har derfor diskutert det og kommet 
fram til å foreslå at Tor S. Fiksens firma 
Fiksenlayout tar seg av alt det store arbei-
det i forbindelse med Døves kulturdager 
i Bergen 7.-9. november 2014. Det vil 
si lage løpesedler, ta seg av markedsfø-
ring, ha ansvaret for hjemmesiden www.
kulturdagene.net, ta imot påmeldinger, 
sjekke om folk har betalt, ordne billetter 
o.a. Han kan gjerne begynne straks, men 
sette i gang for alvor like etter Døves 
kulturdager i Trondheim 18.-20. oktober 
2013. Styret skal diskutere mandatet på 
neste møte.

Klagebrev til Medieklagenemnda
Bergen Døvesenter sendt et brev til 
Medieklagenemnda (Medietilsynet) der vi 
anklaget TV2 for brudd på Kringkastings-
lovens paragraf 2-19 angående teksting av 
direktesendte programmer. Styret leste 
brevet på storskjerm. Kopi av brevet var 
sendt til TV2s kommunikasjonsdirektør 
Rune Indrøy, samt  til forbundsstyret, 
NDF og alle døveforeningene i landet.

Gjennomførte møter
* 27.-28. mai: Ellen Østrem og Helene H. 

Sæle deltok på konferanse om døve i 
det politiske liv, i Oslo.

* 29. mai: Møte med Hordaland region-
lag av Tolkeforbundet kl 16.30. Gunnar 
Hansen, Toralf Ringsø, Ellen Østrem og 
Rune Anda deltok.

* 30. mai: Medlemsmøte kl 19 ang saker til 
NDFs landsmøte.

* 6. juni: Møte med museumsutvalget: 
Martin Berhovde og Tor S Fiksen deltok.

Informasjonssaker
* Ellen Østrem og Rune Anda er valgt inn 

i styret for Norges Døveforbund. Erling 
Jacobsen ble gjenvalgt som medlem av 
NDFs lovkomite. Toralf Ringsø er va-
rabilagsrevisor. Rune Anda er dessuten 
valgt til å signere landsmøteprotokoll 
sammen med to andre. 

* Norges Døveforbund har sendt ut 
resolusjon ”Rett til å delta” fra NDFs 
landsmøte, adressert til Arbeidsdepar-
tementet 3. juni 2013. Kopi er sendt til 
senterstyret. 

* Vi har skrevet støttebrev (03.06.2013) 
til Finn Arild Thordarsons nye prosjekt 
”Informasjonsfilm om psykisk helse”

* Medlemsmøtet ble enige om å skaffe 20 
nye utstoler til terrassen. Det er gjen-
nomført og stolene er på plass.

Politisk debatt i Bergen Døvesenter 
torsdag 29. august 2013 kl. 19.00-21.00
Parti:  Representant:  Kandidat nr:
Arbeiderpartiet Ruth Grung 4
Hordaland Fremskrittsparti  Laila Reiertsen 3
Hordaland Høyre Torill Eidsheim 4
Hordaland Senterparti Jon Askeland 4
Hordaland Sosialistisk Venstreparti  Einar Horvei 3
Hordaland Venstre Åsta Årøen 2
Kristelig Folkeparti Rebekka Ljosland 16
Miljøpartiet de grønne Tom Sverre Tomren 1 
Rødt Hordaland  Jeanette Syversen 4

Som vanlig vil de som kommer til panel 
debatt, få tilsendt spørsmål fra oss (se 
spørsmålene under) to-tre uker før debat-
ten, som hvert parti skal kommentere/svare 
på. Så en kort pause før vi går over til parti-
enes presentasjon av de viktigste punktene i 
deres program. Til slutt spørsmål fra salen. 

Norges Døveforbund ønsker at alle døve-
foreningene stiller de samme spørsmålene 
fordi når Stortingsrepresentantene møtes på 
Stortinget så kjenner de igjen spørsmålene.

Forbundsstyret har valgt ut fire temaer som 
vi oppfordrer lokallagene til å bruke i deres 
møter med Stortingskandidatene. Det går 
på opplæring, språk, diskriminering/tilgjenge-
lighet og om tegnspråktolker.

Det står døveforeningene fritt å stille 
flere spørsmål i tillegg til de fire områ-
dene som er valgt.

1 - Skole
Hvordan vil ditt parti bidra til at døve og 
hørselshemmede barn får oppfylt sine
rettigheter til språk nedfelt i opplærings-
loven? 

Det innebærer:
- Et nettverk med tegnspråk
- En adekvat psykososial utvikling i 
samvær med andre døve og hørselshem-
mede elever
- Hvordan kan staten sikre at døve og 
hørselshemmede barns rett til tospråklig 
opplæring ivaretas?

2 - Språk
Norsk tegnspråk er offisielt anerkjent 
som et fullverdig språk på lik linje med 
andre språk, jfr. St meld nr 35 (2007-
2009) «Mål og meining». Regjeringen 
arbeider med en ny allmenn språklov 
som skal legges frem for Stortinget. I den 
nye språkloven vil norsk tegnspråk bli 
omtalt.

Norges Døveforbund er den eneste 

brukerorganisasjonen som kjemper for 
å forsvare, og fremme norsk tegnspråk i 
samfunnet.

Hvordan vil ditt parti sikre at norsk 
tegnspråk ivaretas som en del av norsk 
kulturarv?

Vil ditt parti akseptere og anerkjenne 
at Norges Døveforbund også er en 
språkpolitisk organisasjon og derfor må 
få økonomisk støtte for det språkpoliti-
ske arbeidet?

3 - Diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven
Hvordan vil ditt parti bidra til at døve 
og hørselshemmede får muligheter til 
fullverdig samfunnsdeltakelse?

Eksempler: direkteteksting på tv, tegn-
språktolk, tilgang til arbeidsliv, visuell
informasjon i samferdselssektoren, nød-
tjenesten via mobil og tegnspråktolking 
på offentlige arrangementer

FN konvensjonen som norske myndighe-
ter har ratifisert
Hvordan vil ditt parti implementere 
intensjonen til FN konvensjon om rettig-
heter for personer med nedsatt funk-
sjonsevne (CRPD)

4 - Utdanning og organisering av 
tegnspråktolker og skrivetolker/
tekstere
Det er mangel på tegnspråktolker. En del 
av tolkene brukes som skrivetolker.
Skrivetolking utgjør en svært liten del av 
den treårige tegnspråktolkeutdannelsen 
på høyskolene. 
Det er god samfunnsøkonomi å etablere 
skrivetolkutdanning ved Høgskolen i 
Bergen (HiB), da det vil frigjøre mye res-
surser til tegnspråktolking – og man vil 
kunne dekke behovet for skrivetolking å 
en bedre måte. 

Hvordan vil ditt parti takle denne saken?
TORSDAGS-PROGRAMMER:

SE BAKSIDEN!
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Sagt av en døv som var til stede på FFO Bergens forestilling i februar 2012: «Tusen takk for 
at jeg fikk den ene billetten til en fantastisk kveld på alle måter, ikke minst at jeg fikk oppleve 
at vi virkelig ble inkludert på en helhjertet måte. Men aller mest at vi også fikk hevet tegn-
språket mange tusen hakk opp. Fantastisk. Jeg har ikke ord for det.»

Musikkgruppen ”De glade gutter” ønsket de samme tolkene som i fjor, etter en fantas-
tisk opplevelse. Begge tolkene har sagt ja: Ina Lauritzen og Siri Beate Larsen.

Hordaland Regionlag (Tolkeforbundet) 
og Bergen Døvesenter arrangerer se-
minar, den 27. og 28. september 2013. 
Temaet for seminaret blir stemmetol-
king, og vi skal være på Døvesenteret..

Seminar i Bergen 
27-28. september: 
«Stemmetolking»

Ca 60 har meldt på :-)

Fredag 27. september,  
fra kl 19.00:
• Åpning og praktisk informasjon
• Film
• Foredrag v/Gro Hege Saltnes Urdal
• Kort info fra Sissel Gjøen, NDF
• Spørsmål/kommentarer fra salen
• Sosialt samvær resten av kvelden, salg av 

mat og drikke.
 
Laurdag 28. september, 
kl 11.00 til 19.00:
• Åpning av dagen
• Foredrag v/Toralf  Ringsø
• Workshop 1 og 2
• Innlegg
• Workshop nr 3
• Paneldebatt
• Oppsummering og avslutting av semina-

ret

Hittil påmeldt: 55 personer. Det er ledige 
plasser. For påmelding, send e-post til 
post@bgds.no med ditt navn og om du er 
medlem i BGDS og/eller i Tolkeforbundet. 

Det vil koste 100 kr i inngangspenger for 
ikke-medlemmer. Dersom du har matal-
lergier eller det er andre hensyn som 
må tas, er det fint om du nevner dette i 
mailen. Medlemmer vil bli prioritert foran 
ikke-medlemmer dersom det blir trangt 
om plassene, utenom det følger vi «før-
stemann til mølla»-prinsippet.

BEAST
har tegnspråkfest

i Bergen Døvesenter
lørdag 28. september kl. 20.00

Mer info på Facebook o.a.
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Døvemuseet i 2. etasje i døvesenteret
Døvemuseet 
er åpent etter 
avtale. 

Her finner du 
dokumentasjon 
av døvehistorie 
fra Bergen / Vest-
landet.

Har du lyst til 
å se på museet, 
er det bare å 
kontakte oss på 
kontoret eller 
Thorbjørn Johan 
Sander, så åpner 
vi med en gang.

Det er 
Museums utvalget 
i Bergen Døve-
senter som har 
ansvaret for 
museet.

I sommer ble 
det gjort en del 
oppgradering. 

Med tid og 
stunder vil vi 
også satse på 
digitalisering av 
videofilm, bilder 
og tekst. 

Døvesenterets 
styre har opp-
nevnt et utvalg 
som skal jobbe 
med det.

Bildene er tatt
3. juli 2013.

Velkommen til 
døvemuseet!
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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 midten av 
oktober Frist for stoff til neste num-
mer: 1. oktober.

AUGUST
16. fr:  John Smiths Spesialshow i døvesente-

ret, vi åpner kl 18. 
17. lø:  John Smiths Spesialshow i døvesente-

ret, vi åpner kl 18.
21. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
22. to:  Idrettsklubben har styremøte i kurs-

rommet kl 16.00
22. to:  Åpen kveld kl 18
23. fr – 25.- sø: Døvestevne på Måløy
24. lø:  Storsalen utleid (+ 23/8 og 25/8)
27. ti:  11-14 – Seniortreff m/utlodning
28. on:  FFO Hordaland arrangerer panel-

debatt på Hotel Norge kl. 18-21 i 
forbindelse med Stortingsvalg.

29. to:  Politisk debatt i døvesenteret kl 19.00. 
Det er STORTINGSVALG i år.

31. lø:  Storsalen utleid (+30/8 og 1/9)

SEPTEMBER
02. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) i 

styrerommet kl 18-21
05. to:  Diskusjon om medlemsfordeler kl 19, 

også om leie/lån av storsalen o.a.
07. lø:  Storsalen er utleid (+ 06.09) – Musikk
09. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) i 

styrerommet kl 18-21
10. ti:  11-14 – Seniortreff
10. ti:  Beast har årsmøte i storsalen kl 18.
11.-13.: Nasjonal senior-kulturtreff i Bergen
12. to:  Program i forbindelse med seniorenes 

kulturtreff i Bergen
14. lø:  Storsalen er utleid
16. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (3) i 

styrerommet kl 18-21
18. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
19. to:  Foredrag om HYPNOSE v/Ronny 

Hansen, Hypnoseakademiet, kl. 19.00. 
(Tolk er ordnet.)

21. lø:  Storsalen er utleid
23. ma:  Barnehagen bruker storsalen kl 17.00-

20.00 (foredrag)
23. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (4) i 

styrerommet kl 18-21
24. ti:  11-14 – Seniortreff m/utlodning. For-

telling og bilder fra Nordisk senior-
treff på Island.

24. ti:  Ungdomsklubben har årsmøte i stor-
salen kl 18.00

26. to:  Kl. 19: Seniorene forteller og viser 
bilder fra Nordisk seniortreff på Island

27. fr-28. lø: Seminar i storsalen – Bergen 
Døve senter og Hordaland Regionlag 
av Tolkeforbundet (fr 1800 - lø 1900)

28. lø:  Beast har tegnspråkfest i storsalen kl 
20 (mer info på Facebook o.a.)

30. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (5) i 
styrerommet kl 18-21

OKTOBER
03. to:  Foredrag v/sexolog Gry Kåsa Moriggi: 

«Hva er seksualitet?» – kl. 19.00
05. lø:  Storsalen er utleid
08. ti:  11-14 – Seniortreff
10. to:  Åpen kveld kl 18
11.-13. (fr-sø): Trimhelg på Stord (se notis)
14. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (6) i 

styrerommet kl 18-21
15. ti:  Møte med Tolketjenesten på Kokstad 

kl 13.00.
16. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
17. to:  Foredrag om sikkerheten ombord 

på fly v/ Barbro Lundemoen, basesjef 
BGO, kl. 19.00.

18. fr:  FFO Bergen med program i Salem 
sammen med «De glade gutter»

18.-20. oktober: Døves kulturdager i Trond-
heim

19. lø:  Storsalen er utleid (M)
21. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) i 

styrerommet kl 18-21
22. ti:  11-14 – Seniortreff m/utlodning
24. to:  Diskusjonskveld kl. 19. Vi ser framover 

og gir tips/forslag/ideer til de som skal 
delta i organisasjonsseminar 25.-27. 
oktober.

26. lø:  Storsalen er utleid
25.-27. (fredag-søndag): Døvesenteret har 

organisasjonsseminar for tillitsvalgte, 
som holdes på Riga, Latvia.

29. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (8) i 
styrerommet kl 18-21

31. to:  Kl. 19.00. Døves Idrettsklubb – som 
fyller 108 år 29. oktober – viser gamle 
bilder fra døveidretten i Bergen. 

Torsdagsprogrammer
Torsdag 29. august kl. 19.00:
Politisk debatt i døvesenteret kl 19.00. 
Det er STORTINGSVALG i år.

Torsdag 5. september kl. 19.00:
Diskusjon om medlemsfordeler, også 
om leie/lån av storsalen o.a.

Torsdag 12. september kl. 19.00:
Program i forbindelse med seniorenes 
kulturtreff i Bergen.

Torsdag 19. september kl 19.00:
”Hypnose” v/Ronny Hansen, Hypnose-
akademiet. 

Torsdag 26. september kl. 19.00:
Seniorene forteller og viser bilder fra 
Nordisk seniortreff på Island.

Torsdag 3. oktober kl. 19.00:
Foredrag v/sexolog Gry Kåsa Moriggi: 
”Hva er seksualitet?”

Torsdag 17. oktober kl. 19.00:
Foredrag om sikkerheten ombord på 
fly v/Barbro Lundemoen, basesjef BGO.

Torsdag 24. oktober kl. 19.00:
Diskusjonskveld: Vi ser framover og gir 
tips/forslag/ideer til de som skal delta i 
organisasjonsseminar 25.-27. oktober.

Torsdag 31. oktober kl. 19.00:
Døves Idrettsklubb er 108 år, og viser 
gamle bilder fra døveidretten i Bergen.

Torsdag 14. november kl. 19.00:
Kulturdagerkomiteen med rapport fra 
Reims + Døves kulturdager 2014.

Torsdag 28. november kl. 19.00:
Foredrag v/Øyvind Madsen: ”Den som 
ikke kan yde, kan heller ikke byde”.

Støtte til voksne døve på Madagaskar
Bergen Døvesenter opprettet i september 2012 egen konto for innsamling der støt-
ten går til Madagaskar Døveforbund og Døves Hus i Antananarivo. Kontonummeret 
er 1503.30.31960. Pr. i dag er det kr 8.524 på kontoen. Fra 2003 til 2011 fikk de 
støtte fra Atlas-Alliansen via Norges Døveforbund til tre ulike prosjekter. Det ble 
avsluttet i 2011, og plutselig ble det ingen støtte. De trenger litt støtte for å holde 
liv i organisasjonsarbeid (kamp for å bedre døves vilkår på Madagaskar) og til Døves 
Hus som ble åpnet i juli 2012 etter støtte fra venner i Norge.


