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Gro Hege har denne flotte T-skjorten! 
Det eneste i sitt slag! Det er egentlig 
veldig krevende å være stemmetolker 
(eller heter det «å avlese tegnspråk for så 
å oversette til norsk tale»?) – en kjempe-
utfordring for mange tolker.

Martin Berhovde og Tor S. Fiksen fortalte om sine erfaringer med bruk av tolk/stemme-
tolk. Martin foretrekker å bruke stemmen selv fremfor å bruke tegn og la tolken bruke 
stemmen. For Tor er det heller motsatt. De fortalte også om besøket hos ordføreren i 
Bergen uten tolk, idet tolken ble syk.

Sissel Gjøen er interessepolitisk rådgiver 
i Norges Døveforbund (NDF). Hun gav 
oss et tilbakeblikk over Norges Døvefor-
bunds arbeid for å få på plass organisert 
tolketjeneste i Norge. – Uten Norges 
Døveforbund hadde dere ikke hatt den 
jobben dere har i dag, sa hun blant annet. 
Det var mange ansatte tolker på semina-
ret også. Hun mener også at det er viktig 
at tolketjenesten og døveorganisasjonen 
samarbeider. NDF har på siste styremøte 
blitt enige om å få gjenopprettet eget 
tolkeutvalg.

Toralfs tema var: «Mine erfaringer som tolkebruker – på godt og vondt». Hans erfaringer, 
som han delte med alle på seminaret, var veldig nyttig og vekket trolig mange tanker. Til 
venstre: Ellen Østrem og May-Linn Wiik fra arrangementskomiteen.

Fredag 27. og lørdag 28. september var det «Stemmetolkseminar» 
med ca 70 deltakere i Bergen Døvesenter. Hordaland Regionlag av 
Tolkeforbundet og Bergen Døvesenter sto for arrangementet

Etter det ble det satt igang møte mel-
lom Bergen Døvesenter og Hordaland 
Regionlag av Tolkeforbundet (første møte 
23. februar 2012) der vi ble enige om å 
samarbeide om et seminar – med fokus 
på stemmetolking. Formålet var å heve 
kvaliteten på stemmetolkingen. Det var 
ønskelig å finne ut hvordan det kan gjøres.
Nå er dette seminaret gjennomført! Og 
den samme Gro Hege hadde naturligvis 
det første innlegget fredag kveld 27. sep-
tember 2013 (etterat døvesenteret viste 
filmen «Tolkeparodi» som var vist under 
Døves kulturdager i Kristiansand). Som 
ventet fenget hun publikum. Det er nett-
opp samarbeid mellom døve og tolker 

som er viktig. (Ikke uventet var det flere 
hørende/tolker på seminaret enn døve, 
men det var likevel overraskende mange 
døve som meldte seg på, over 20 stykker.)

Det er trolig første gang at tolkene og 
døve samarbeidet om et stort arrange-
ment. Kanskje et slikt samarbeid mellom 
tolker og brukere er nødvendig? Det 
mener også de to i TOBRU-prosjektet; 
Margareth Hartvedt og Morten Svendsen 
Brynhildsen, som også var med på semi-
naret. TOBRU fikk æren av å oppsummere 
seminaret lørdag kveld (se et annet sted 
i bladet), og «tobru» er en forkortelse av 
«Tolk» og «Bruker».

Torsdag 9. februar 2012 (altså i fjor) 
hadde Bergen Døvesenter besøk av Gro 
Hege Saltnes Urdal. Hun holdt foredrag 
over temaet «Samspill ved stemmetolking – 
betingelser for døves deltakelse». Hun hadde 
da gjennomført et prosjekt der hun inter-
vjuet noen døve og noen hørende(tolker) 
– der spørsmålet gjaldt ulike situasjoner 
rundt stemmetolkingen. Rapporten hen-
nes ble viktig. Og nyttig.
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Lørdagen ble den store 
«workshopdagen»…

Så da var man i gang med Workshop, med 
fire forskjellige temaer: «Telefontolking», 
«Samarbeid tolk-døv», «Kultur/brobyg-
ging» og «Idiomatiske ord og uttrykk» 
(ordspråk og tegnuttrykk).

På www.bgds.no finner man link til alle 
arkene som ble fylt ut av gruppene. 

En ting er å lese punktene fra gruppear-
beidene. Det mest interessante, givende, 
spennende, pussige, måpende, over-
raskende, sjokkerende beretninger ble 
fortalt under selve gruppediskusjoner! 

Det var der, i gruppene, deltakerne fikk 
best utbytte av erfaringsutveksling enn 
oppsummeringen som er kommet fram. 
Men de skriftlige punktene fra workshop-
gruppene er viktig, de og! (Referat bare 
fra diskusjonene i de 12 gruppene x 3 
omganger, kunne blitt til en stor bok, vil 
vi tro.)

Jorunn Lillian Hartveit 
Hva synes du om tema; stemmetolking? 
På tide! Det hadde vært bra å få 
workshop oppgavene på forhånd, slik at 
jeg fikk forberedt meg mer. Man kommer 
ikke gjennom alt. Utrolig kjekt å være i et 
slikt fora. Topp! Kjekt å få litt påfyll. 

Hva er det aller beste med arrangementet? 
Det Gro Hege sa i går. Den fine måten 
hun presenterte det vanskelige område 
som stemmetolking er. Og innlegget til 
Toralf var veldig bra. Og workshopene!

Ina Christin Lauritzen fra Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet 
har intervjuet noen av deltakerne på seminaret

Julie Myrbostad
Hva synes du om tema, stemmetolking? 
Det er et relevant tema både for tolken 
og døve fordi man får fokus på samarbei-
det. 

Hva ser det aller beste med arrangementet?
Maten! Neida, At tema vinkles fra begges 
perspektiv.

Gøril Grindhaug Haave
Hva synes du om tema; stemmetolking? 
Veldig bra! Viktig både for døve og tolker. 
Tolkene blir bedre av det og døve blir 
bedre til å bruke tolk. 
Man må være åpen i møte med hver-
andres synspunkter. Se det fra tolkens 
situasjon og se perspektivet til hverandre. 
Da blir vi bedre og får en bedre holdning. 
Det er bra å dele tanker med hverandre 
istedenfor at for eksempel tolkene møtes 
bare de, og diskutere seg imellom. Og de 
døve diskuterer seg imellom. 

Hva er det aller beste med arrangementet? 
Workshop, prate sammen, lære av hver-
andre. Og foreleserne. Og Gro Hege var 
veldig bra!

Intervjuene er gjengitt her med tillatelse fra journalisten og Hordaland Regionlag.

Fra stemmetolkseminar
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TOBRU v/Morten Svendsen Brynhildsen og Margareth Hartvedt ble spurt om, og sa ja, 
til å oppsummere seminaret. Da de leste annonsen i Døves Tidsskrift våren 2013, om 
«Stemmetolkseminar» i Bergen, slo de til og meldte seg på. Dette var også noe for TO-
BRU, som har samarbeid mellom tolk og bruker som viktig forutsetning for at tolke-
situasjonen skal fungere bra. Morten sa – og føyde til at han mente det – at seminaret 
var vellykket! Margareth takket for at det i det hele tatt ble gjennomført et slikt semi-
nar – i samarbeid mellom tolker og døve. «Jeg tar hatten av for de som tok initiativet 
til å gjennomføre dette seminaret», sa hun blant annet. TOBRUs mål er at døve selv må 
bli mer bevisst på hvordan man skal bruke tolken. Det er ikke bare tolkene som skal 
læres opp, men også døve brukere.

Arrangementskomiteen evaluerte seminaret etter middagen lørdag kveld. Fra venstre: 
Gunnar Hansen, Merete Larsen Jansen, May-Linn Wiik, Ellen Østrem, Tor S. Fiksen, 
Ingrid Johannessen, Linn Helen Torsvik og Ina Lauritzen. Toralf Ringsø og Grete Kristin 
Østhus var ikke til stede da bildet ble tatt. (Ingvild Eggerud var ikke med, men deltok 
på møtene før seminaret.) Fotograf (også med i komiteen): Rune Anda.

Der er interesse av å arrangere et nytt seminar (neste år?), kanskje med maks et par 
temaer og noe lengre workshop-tid enn de 45 minuttene vi fikk til rådighet lørdag 28. 
september. Og hvis det ble laget forhåndsmateriell (slik som workshop-hefte her) var 
det ønske om å få slike tilsendt på e-post noen dager i forveien.

Mandat og kontraktsavtale med Fik-
senlayout – Døves kulturdager 2014
Kulturdagerkomiteen ble enige om mandat og 
kontraktsavtale med Tor S. Fiksens enkelt-
mannsfirma «Fiksenlayout». Senterstyret god-
kjente avtalen. Den skal gjelde for perioden fra 
22. august 2013 til og med 15. desember 2014. 

Møter
26. juni: Rune Anda representerte BDS på 
Nubben Barnehages generalforsamling
14. august: Møte i komiteen vedr stemmetolk-
seminar med Gunnar og Rune
15. august: Ledermøte (med underavdelingene)
15. august: Komite for Riga-seminaret (Gunnar, 
Tor og Fredrik – forfall fra Toralf)
20. august: Tor deltok i hyttestyrets møte
28. august kl. 18-21: Politisk debatt på Hotel 
Norge, arrangert av FFO og SAFO. Gunnar 
Hansen, Toralf Ringsø og Rune Anda deltok
29. august kl. 16: Møte i kulturdagerkomiteen 
(Kristin F.  Våge, Tor S. Fiksen, Toralf Ringsø, 
Helge Herland fra NDF og Rune Anda)
5. september kl 15: Møte hos Rica Ørnen 
Hotel + omvisning (Tor S. Fiksen, Toralf Ringsø, 
Rune Anda og Martin Berhovde)
5. september kl. 19: Medlemsmøte der man 
diskuterte medlemsfordeler
9. september kl 16: Møte i Eiendomsstyret 
(Egil Johansen, Svein Ole Johansen, Gunnar 
Hansen)
10. september kl 18: Årsmøte i BEAST. Tor S. 
Fiksen gjenvalgt som leder.
11. september kl 15-17: Rune Anda deltok 
på Universell Utforming-møte i regi av FFO i 
forbindelse med bygging av Rica Ørnen Hotel.
16. september kl. 16: Rune Anda deltok på 
møte med Hordaland regionlag av Tolkefor-
bundet (forebredelse til stemmetolkseminar)

Informasjonssaker:
4.-7. juli: Kristin Fuglås Våge, Tor S. Fiksen, 
Toralf Ringsø og Rune Anda var på Reims i 
Frankrike. Rapport sendt til styret 14.08.2013. 
Kulturdagerkomiteen skal ha møte torsdag 29. 
august kl 16.00 for å diskutere rapporten osv.
13. august: Mottatt restbeløp fra Bergen kom-
mune: Kr 241.100.
16.-17. august: John Smith Show gjennomført i 
døvesenteret med til sammen ca 150 personer. 
Tor S. Fiksen med sin gjeng hadde ansvaret for 
å legge alt til rette samt salg av drikke. Alireza 
solgte kyllinggryte med ris og loff. Claire og 
John Smith fikk norsk ostehøvel i gave fra 
døvesenteret + John fikk krus (fredag) og tis-
sestokk (lørdag). 
20. august: Tor og Rune informerer og pratet 
med 2. års tolkestudenter på HiB kl 9-12
21. august: Tegnspråk-studenter besøkte døve-
senteret kl 10-14 (Rune informerte) sammen 
med tolkestudenter fra 2. og 3. året pluss 
lærerne. Fullt hus.
Museumsutvalget har gjort en god del endrin-
ger i døvemuseet i 2. etasje i sommer.
TV2 har – 19. august 2013 - svart Medietilsy-
net på vår klage
Tor S. Fiksen og Martin Berhovde var hos 
ordfører Trude Drevland og filmet henne si 
«Velkommen til Bergen og Døves kulturdager» 
med tegn. Det dumme var at de ikke fikk tolk, 
noe også ordføreren beklaget. Hun sa at også 
hun trengte tolk.

Orientering 
fra styretFra stemmetolkseminar
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Øystein Grutle, Alireza Emami Nejad, Arne Nesse og Marius Anda fra Bergen Døves 
Idrettsklubb var på kjøkkenet hele lørdagen, og serverte deilig lunsj og middag.

Medlemsbevegelse - innmeldinger:
Dag Bøe - Evelyn Eide - Hilde Evensen -
Kristine Pernille Garden - Mailinn Lindberg -
Kevin Shako Onashe - Christer Orningård -
Anne Ljostveit Raudeberg - Astrid S. Rysjedal -
Celine Nord Tøjke - Olav Ådland

Leie av storsalen og Rorbua til med-
lemspriser – aldersgrense nedad
Medlemsmøtet 5. september drøftet med-
lemsfordeler. Man diskuterte om det burde 
være aldersgrense nedad for leie av storsalen 
og Rorbua, for slik det er nå kan et barn være 
medlem og gjennom barnet kan familien få 
medlemspris på leien. 
Det ble enighet om atnederste aldersgrense 
for leie av storsalen til medlemspris skal være 
18 år, og man må ha vært medlem i minst ett 
år. Dette vedtaket trer i kraft straks.

Døves kulturdager 2014 – fullmakt 
til kulturdagerkomiteen
I dagene framover blir det nødvendig å ta en 
beslutning om deltakeravgift, administrasjons-
gebyr osv, før kulturdagene i Trondheim, slik at 
folk allerede der kan melde seg på når de vet 
hva det vil koste. Styret fikk tilsendt prisforslag 
som kulturdagerkomiteen skal diskutere 24. 
september 2013.  
Senterstyret gir kulturdagerkomiteen fullmakt 
til å ta økonomiske avgjørelser som nevnt i 
saksorientering. Det er tidligere vedtatt at fi-
nansiering av Døves kulturdager 2014 ikke skal 
berøre driftsregnskapet til Bergen Døvesenter.

Om medlemsmøter
Martin Berhovde foreslår at saker til med-
lemsmøter først skal gå til diskusjon hos 
underavdelingene før det blir tatt opp på BDS 
sine medlemsmøter. Dette fordi de da kan 
diskutere uhemmet innad i gruppene. Repre-
sentanter derfra kan så bringe deres tanker og 
forslag fram på de ordinære medlemsmøtene. 
Styret syntes at forslaget var god, og vil ta det 
opp på seminaret i Riga

Om støtte til russebil
Vi har mottatt e-post fra Malin Lone Johansen 
som på vegne av 7 jenter søker om litt støtte 
finansiering av en russebil i russetiden 2014. 
Gunnar foreslår at de kan ta seg av stor-ren-
gjøring av lokalene etter nyttår. Styret støtter 
det. Gunnar tar en prat med Malin om det 
praktiske, samt hvor mye døvesenteret kan 
støtte, og kommer tilbake til det.

29. august: Politisk debatt i døvesenteret, ca 
120 deltakere. Helene H. Sæle ledet debatten. 
Utdyping av spørsmålene er sendt til debat-
tantene 9. sept. 2013. (Det ble bemerket ang 
forhåndssendte spørsmål fra oss, at politikerne 
burde få muligheter til å svare på ett spørsmål 
om gangen, og ikke alle fire på en gang og 
inntil 3 minutter.)
11.-13. september hadde Bergen Døvesen-
ters Seniorgruppe seniotreff med ca hundre 
deltakere.
Ungdomsklubben har årsmøte tirsdag 24. 
september kl 18.
2. oktober skal vi ha møte med Stiftelsen 
Signo kl 14.-16. Gunnar, Toralf og Rune deltar. 
Vi har møte med Tolketjenesten på Kokstad 
tirsdag 15. oktober kl. 13-15. Martin Berhovde 
(overtar etter Ellen Østrem), Gunnar Hansen 
og Rune Anda deltar.

Fra stemmetolkseminar

Panel debatt, fra venstre: Martin Skinnes, Gro Hege Saltnes Urdal, Margareth Hartvedt 
og Dorthea Vik.



6

120 personer i storsalen? Han som telte hvor mange vi var forklarte det slik: Alle 100 stoler var satt ut i storsalen. I tillegg satt noen 
på bord og på gulvet. Og så hadde vi de 9 politikerne på scenen. Altså: Tilsammen ca 120 personer!

Toralf hadde ansvaret for å passe på tiden. Når det var 30 sekunder igjen av 3 minutters taletid, rakk han opp lappen så både politi-
keren og publikum fikk se det, og dernest 10 minutter igjen, og til slutt en lapp som viser at taletiden er over. Det hjalp veldig godt! 
Og politikerne var flinke til å respektere det. (Bildet ble tatt da hele debatten var overstått.)

Politikerne var plassert i den rekkefølge, fra venstre til høyre, med Arbeiderpartiet først og Miljøpartiet de Grønne sist – ut fra 
antall stemmer for fire år siden.

Barne- og ungdomskonsulent Helene H. Sæle ledet debatten. 
(Hun ble ansatt i 20% stilling hos oss i januar 2013.) Det ble 
en spennende utfordring for henne, og hun gjorde en veldig fin 
innsats.

Ca 120 personer overvar politisk debatt
i Bergen Døvesenter torsdag 29. august!
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Arbeiderpartiet v/Ruth Grung 
(4. kandidat)

Fremskrittspartiet v/Laila 
Reiertsen (3. kandidat)

Høyre v/Torill Eidsheim 
(4. kandidat)

Senterpartiet v/Jon Askeland 
(4. kandidat)

SV v/Aud Karin Oen 
(19. kandidat)

KrF v/Rebekka Ljosland 
(16. kandidat)

Venstre v/Åsta Årøen 
(2. kandidat)

Rødt v/Jeanette Syversen 
(4. kandidat)

Miljøpartiet de grønne v/Tom 
Sverre Tomren (1. kandidat)

Rødt v/Jeanette Syversen – 
presenterte seg på tegnspråk. 
Hun jobbet fram til 2008 i 
Bofelleskapet like ved Dø-
vesenteret. Hun startet med 
å si noen ord med tegn, for 
deretter å overlate til tolken 
mens hun svarte på spørsmå-
lene våre.

politiker er, og viste til Tom 
fra en bitteliten parti – som 
med sitt innlegg og erfaring 
om Bergen Døvesenter – fikk 
alle politikerne på møte i 
kulturavdelingen i Hordaland 
fylkeskommune til å snu om, 
fra null i tilskudd til oppus-
singen – til JA til å støtte oss 
med kr 350.000!)

Alle partiene viste stort sett 
vilje til å støtte opp om de 
sakene som Norges Døve-
forbund er opptatt av å få 
gjennomført. 
Noen var noe usikker på 
enkelte saker, og ønsket mer 
informasjon og argumenta-
sjon. Daglig leder sa at det ville 
ta litt tid å gå i detaljer her, 
men lovet at alle partiene (de 
som var tilstede i døvesente-
ret) skulle få direkte tilsendt 
informasjon (politikerne nikket 
fornøyd).

Han startet med å si noen 
ord med tegn før han overlot 
til tolken å gjøre den jobben. 
Han var tidligere døvekapel-
lan i Bergen Døvekirke. (Før 
pausen fortalte daglig leder 
om hvor viktig hver enkelt 

Vi fikk besøk av Hans-Carl 
Tveit, som vi har hatt mye 
kontakt med i mange år. Før 
pausen fortalte daglig leder 
Rune Anda om betydningen av 
samarbeid med Tveit gjennom 
mange år og som også førte til 
at kommunen fikk god forstå-
else av døvesenterets arbeid. 
Han satt den gang i byrådet i 
Bergen kommune. (Bildet er 
fra hans besøk i døvesenteret 
14. februar 2013.
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Vi startet med å gi hvert parti maksimum 3 minutter på å svare på 4 spørsmål som Norges Døveforbund hadde laget. Det var nød-
vendig å begrense tiden (9 partier x 3 minutter = 27 min.). Noen av partiene pratet lynende fort for å få med seg så mye som mulig, 
og tolkene fikk en stor utfordring – og klarte det glimrende! Derfor vanket det blomster til dem på slutten, da alt var ferdig ca kl 
21.30. På bildet ser vi tolkene Ingvild Eggerud og Merete Larsen Jansen i forgrunnen.

Matthias Viktorsson, leder i Hørselshem-
medes Landsforbund, avdeling Bergen, 
dukket opp i storsalen! Han og daglig le-
der hadde forberedende møte 27. august, 
som vanlig hver måned dagen før møte i 
Kommunalt Råd for funksjonshemmede 
(han er styremedlem, Rune er varamed-
lem). 28. august var begge tilstede under 
FFO/SAFOs arrangement på Hotel Norge 
– politisk valgdebatt. Matti, som han kalles 
til daglig, er en uredd mann som slår på 
stortrommen når han opplever uretten 
mot døve og hørselshemmede. Han ble 
kalt fram til scenen av daglig leder før 
pausen.

Etter pausen var det spørsmål fra salen. 
Det var gjort slik at Helge Herland og 
Toralf Ringsø tok imot spørsmål fra 
deltakerne, som de noterte på lapper og 
diskuterte med debattleder Helene og 
tolkene så det ble tydelig hva deltakerne 
mente med spørsmålene deres. Og det 
var mange (noen spørsmål stilt direkte til 
bestemte partier): 
Skolespørsmål, tilgjengelighet, hvordan si-
kre at døve elever fra 1. august 2014 skal 
få et godt nok tilbud, oppfølging og i et 
miljø med døve språkmodeller, til Krf som 
snakker varmt om mangfold men hvor er 
omtanken homofiles rett til familie, til Ap 

Alle i panelet fikk en rød rose hver 
(obs, ikke fra Arbeiderpartiet – som 
har rose i sin logo :-) ) – og to bøker 
fra Bergen Døvesenters historie. Er 
det noen vi ønsker å gi slike bøker 
som gave, er det nettopp til politikere 
som vi ønsker skal bli bedre kjent med 
døveorganisasjonen og dets arbeid for 
og blant døve.

som sier ja til en felles skole for alle, men 
hvorfor sa de nei til at tegnspråk kunne 
bli valgfag i ungdomsskolen, om at tolke-
tjenesten i NAV ikke fungerer godt nok, 
hva med å privatisere den, om inneklima 
på skolene, om rett til tolk ved utdanning 
i utlandet, o.a. 

Klokken passerte 21 og debatten fort-
satte litt utover den tiden. Flere spørsmål 
lå igjen som ikke ble tatt opp, blant annet 
om at døve måtte avbryte utdannelsen 
pga mangel på tolk, om å sikre kompetan-
se om døve i bl.a. PPT, barnevern, psyki-
atro osv, om arbeidsledige døve o.a.

Før debat-
ten fikk 
politikerne 
informasjon 
om døvesen-
ter og husets 
historie, samt 
omvisning 
(styrerom og 
døvemuseet).

Her ser vi 
utdrag fra 
gjesteboken i 
museet.
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Politisk debatt på Hotel Norge i Bergen onsdag 28. august kl 18.00-21.00. Arrangør: FFO Hordaland og SAFO.  Tema: a) 
Rehabilitering, b) Brukerstyrt personlig assistanse, c) Universell utforming. Til slutt 30 minutter med spørsmål fra salen (Matthias 
Viktorsson hadde spørsmål ang skrivetolkutdanning, og Rune Anda hadde spørsmål om tilgjengelighet med tolk ved høyskolens stu-
die i utlandet.). Fra venstre: AP v/ 2. kandidat Jette Christiansen, KrF v/2. kandidat Astrid Aarhus Byrknes, V v/2. kandidat Åsta Årøen, 
H v/8. kandidat Charlotte Spurkeland, SV v/4. kandidat Silje Guleng, FrP v/3. kandidat Laila Reiertsen, Rødt v/2.kandidat Synnøve 
Johannessen og SP v/6. kandidat Jostein Ljones. Toralf Ringsø, Gunnar Hansen og Rune Anda var til stede. I tillegg 7-8 fra HLF Bergen.

Matti (leder  HLF Bergen) tok opp spørsmål om skrivetolkutdanning.

Det ble ordnet med 3 tegnspråktolker og 3 skrivetolker i siste liten.

Tolketjenesten klarte å ordne med hele 6 tolker i siste liten!
- fordi HLF leder var i kontakt med media (BA og BT), etter å ha hatt møte med daglig leder i BDS samme dag

Politikere på besøk i 
døvemuseet i 2. etasje, før 
politisk debatt i døvesen-
teret torsdag 29. august 
2013.

26 personer fra Bergen Døvesenter, Møre 
og Romsdal Døveforening og døveme-
nighetene i Bergen og Ålesund er på dø-
vestevne ved Måløy 23.-25. august 2013. 
Bildet fikk vi tilsendt fra Døves menighet, 
Bergen. Nydelig vær og fin tur

Rune og Matti på Hotel Norge. 
Foto: Otto Ørsnes.

Døvestevne på Måløy
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Onsdag 21. august fra kl 10.00 til 14.00 hadde vi besøk av ca 60 personer fra Høgsko-
len i Bergen:
Studenter ved tegnspråklinjen (1. år – vi ser dem på bildet) – de var med for å bli 
kjent med døvesamfunnet her (Bergen Døvesenter, Bergen Døvekirke, Signo Konows 
senter)
Studenter ved tegnspråktolk-linjen (2. år) – De tilberedte lunsj til alle
Studenter ved tegnspråktolk-linjen (3. år) – Deres oppgave var å stemmetolke det som 
ble fortalt på tegnspråk, til nye studenter.
Dette er en tradisjon – og slik har det vært gjort i snart ti år

Nye tegnspråkstudenter ved HiB PERSONALIA
DØDSFALL
Arne Larsen, 60 år, gikk bort 8. sep-
tember, og ble gravlagt fra Lykling 
kyrkje på Bømlo 13. september. 

Ellen Karin Rossnes, f. 30.11.1940, 
gikk bort 3. september. Begravelsen 
fant sted 13. september.

Til  Bergen Døvesenter 
og Seniorgruppen
Hjertelig takk for vennlig omtanke 
og deltakelse ved min kjære kone 
Ellen Karin Rossnes sin bortgang.

Otto Rossnes m/familie

HJERTELIG TAKK
Tusen takk for gratulasjoner og gave i 
forbindelse med min 50 års dag.

Terje Steiro.

RUNDE ÅR
70 ÅR
Grethe Johnsen, Bergen, fyller 70 år 
den 18. oktober.
Ingvild K. Roald, Bergen, fyller 70 år 
den 7. november.

Fra venstre: Kristin Fuglås Våge, Gunnar Forland, Kjetil Høgestøl, Gøril Grindhaug, Hilde Hassum, Kate Elin Traasdahl Rundhaug, 
Bjørg Storesund, Randi Ulvatn Slettebakk og Gunn Kristin Selstad. Bildet er hentet fra BDIKs Facebook-side.

Med Bergen Døves Idrettsklubb på Rallarveien
lørdag 31. august 2013 fra Finse til Flåm

Sykkeltur på Rallarvegen 31. august 2013. Rallarvegen er like mye et kulturminne som en naturopplevelse. Veien er håndlaget av ral-
larvegen, som brukte den som anleggsvei under byggingen av Bergensbanen. Den mest kjent som en sjeldent vakker sykkelvei med rike 
naturopplevelser. Langs veien ser man flotte steinbro og gamle brakker. Naturen varierer fra artisk høyfjellsnatur til frodig vestlandsna-
tur. Vi syklet fra Finse 1222 til Flåm; 53 km. Innimellom stoppet vi på Fagernut, Rallarkafe som er landets høyestliggende arbeiderbolig 
på 1310 moh. Og på Vatnahalsen, kafeen Seltuftstova (820 moh) ligger ved et fjellvann, og er et naturlig stoppested for syklister. Serves 
kaffe, te, øl, vafler og rømmegrøt. Vi var 8 kvinner og to menn som var med på turen. En vellykket tur m masse latter.
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Tirsdag 24. september hadde vi besøk av 
to menn; Jørn Lekve (forfatter) og Magnus 
Vabø (fotograf), som skal lage tekst og bil-
der til en jubileumsbok for Tordis og Fritz 
Riebers legat. Grunnen til at de ønsket å 

besøke oss var at Bergen Døvesenter og 
dets underavdelinger har fått støtte fra 
Riebers legat opp gjennom årene (Legatet 
ble opprettet i 1973 og de første utbeta-
lingene fant sted i 1976). 

Jørn Lekve fortalte om bakgrunnen til at 
han kom. 

Det han var veldig interessert i, var om 
noen i seniorgruppen hadde truffet Tordis 
eller Fritz Rieber. Nei, det var det ingen 
som var til stede som hadde møtt. Noen 
hadde møtt Bjarne Rieber (han var også 
på besøk i døvesenteret, 4. mai 2007). 
Jørn Lekve og fotografen var i døvesente-
ret fra kl 10.00 til 14.00.

Det ble tid til besøk i døvemuseet. 
I gjesteboken skrev de: «Takk for en flott 
dag og rundturen på huset! Med vennlig 
hilsen Jørn Lekve og Magnus Vabø.»

Seniorgruppen har i år mottatt kr 30.000 
fra Riebers legat til ulike aktiviteter.
På det nederste bildet ser vi Jørn Lekve 
notere det som styreleder Gunnar Han-
sen svarer. Jørn hadde mange spørsmål, 
og fikk muligheter til å snakke med daglig 
 leder Rune Anda, døvehistoriker Thor-
bjørn Johan Sander, leder i seniorgruppen 
Toralf Ringsø og barne- og ungdomskon-
sulent Helene H. Sæle.

De har planer om å besøke ca 10 organi-
sasjoner (også noen privatpersoner som 
har fått støtte fra Riebers legat).

Jubileumsboken blir på ca 150 sider og vil 
etter planen komme ut 2. desember 2013, 
og bli mulig å få kjøpt av privatpersoner.

Besøk av Jørn Lekve, som skal skrive jubileumsbok
om Riebers legat
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Norges Døveforbunds seniorutvalg i møte på styreommet (kon-
gerommet) i 2. etasje. Fra venstre: Sissel Gjøen, Unni Gran, Toralf 
Ringsø, Bjørn Stensvoll og Ingrid Bodin.

Det var nærmere 100 personer fra hele Norge (over 40 fra Trondheim). Det var foredrag, informasjon, omvisning, sosialt samvær 
og ikke minst festmiddag med underholdning torsdag kveld. Onsdag 11. september fikk deltakerne helstekt laksefilet og torsdag 12. 
september ble det lammestek.  Utsøkt smak! Vi er heldig som har fantastiske kokker i Aud Våge Johannessen og Inge Malvin Hugøy. 

Fine dager da Bergen Døves Seniorgruppe feiret 40 år!

Her ser vi Brynjulf Dammen (82 år, fra Oslo) og Halvor Grefte-
greff (88 år, fra Trondheim) på besøk i døvemuseet i 2. etasje. 

Hvordan bor du? Trives du? Spørsmål til en fra Bergen, Trond-
heim, Stavanger og Oslo om det å bo i omsorgsleil., sykehjem, 
eget hjem osv. Her ser vi Toralf Ringsø spørre Annlaug Koppen. 

Hans Birger Nilsen fylte 59 år akkurat den dagen (12. sept.)
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Døves kulturdager 2014
Kulturdagerkomiteen har vært på befaring på nye Rica Ørnen Hotel i Bergen sentrum 
torsdag 5. september 2013 sammen med Benedikte Sørensen (vår kontaktperson på 
hotellet). Hotellet skal stå ferdig 2. mai 2014. Vi har reservert hele hotellet til Døves 
kulturdager 7.-9. november 2014.

Fra venstre: Rune Anda, tolken Rikke Reiertsen, Toralf Ringsø, Benedikte Sørensen, 
Martin Berhovde (som var med for å filme) og Tor S. Fiksen. Det vi kan si er at dette 
blir virkelig et flott hotell, og vi gleder oss! Vi har reservert hele hotellet med 368 rom 
(over 700 senger). Bergen Døvesenter skal vise film ved egen stand under kulturdage-
ne i Trondheim 19. oktober 2013.

Den nye statsminis-
teren, Erna Solberg, 
var med i valgdebatt 
i Bergen Døve senter 

for 20 år siden
1993: Stortingsvalg

RV: Frode Mannsåker
SV: Leif Sande

H: Erna Solberg
V: Hans-Carl Tveit

A: Tore Lervik
Sp: Arne Østgard

FrP: Erna Mundal Pedersen

Innsamling i Trond-
heim Døveforening 

– til Madagaskar
Skrevet 09/09/2013 av admin

Rune Anda holdt foredrag om Døves 
Hus og Døveforbundet på Madagaskar, 
i Trondheim 22. august. Fullt hus. Så var 
det innsamling til Madagaskar-kontoen 
som Bergen Døvesenter disponerer: 

Inn kr 1.188 (tusen takk!). 
Nå er saldoen på kr 10.012.

Vi oppdaget at Rica Ørnen Hotel har 
denne forgylte flosshatten! Toralf Ringsø 
har i nesten 20 år vært programleder 
under Døves kulturdager, og da brukte 
han sort flosshatt. 
Kanskje han kan få låne gullflosshatten, 
hvis han blir programleder under 50 års 
kulturdagerjubileum i Bergen 2017?
Ja, vi skal arrangere Døves kulturdager 
både i 2014 og i 2017!
Påmelding til Døves kulturdager 2014 er 
klar nå!

Gull-flosshatt
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13. juni sendte Bergen Døvesenter brev til Mediekla-
getilsynet, der vi klaget på manglende direkteteksting 
hos TV2.

19. august sendte TV2 sin forklaring på situasjon, til 
Medietilsynet. De har sagt omtrent det samme til dem 
som de har sagt til oss etter vår demonstrasjon uten-
for TV-huset på Nøstet i fjor. Intet nytt. 

4. september svarte Medietilsynet på klagen og TV2 sin 
forklaring. De vet vel for lite, og holder en knapp på 
TV2s forklaring om at de arbeider for å gjøre det mu-
lig å direktetekste senere. 

Vi ser for oss at folkene i NRK ler seg i hjel. NRK har 
klart å direktetekste i mange år. TV2 prøver å finne en 
løsning hentet fra utlandet. Disse bildene er fra NRK 
før valget, ca kl 07.00 (altså om morgenen). NRK både 
direktetekster og sender program tegnspråktolket, tid-
lig på dagen til og med! Hurra for NRK!

Døves Misjonsforening
har møte i Bergen Døvekirke fredag 15. november 2013 kl. 
18.00. Alle er hjertelig velkommen!

Hun er flyttet til Oslo og går på Nydalen videregående skole. 
Linjen hun går på er en studiespesialisering med toppidrett. Det 
betyr at hun trener hver morgen sammen med de andre som er 
aktuelle på landslaget. Hun valgte å flytte til Oslo pga. tilgang til 
bedre treningsmuligheter. BDIK ønsker henne lykke til.

Dag Hafstad, Kåre Neeraas, Harald Håverstad og Egil Johansen 
deltok på Internasjonalturnering i bowling på Island 5.-7. sep-
tember 2013. Foto: Egil.

Døves Idrettsklubb arrangerte 30. september besøk på Vestkan-
ten badeland med barn i alderen 6-12 år – Det vanket is på alle 
etterpå.

TV2 lurer seg 
unna?

Fra Døves Idrettsklubb
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Vi husker deg fra Mannsverk Elek-
tro. Hvilke år jobbet du der?
Jeg begynte som fast ansatt i 1979 og 
jobbet fram til 2000. Før det hadde jeg 
jobbet deltid i  skoleferier i mange år.

Hva var dine oppgaver i Mannsverk 
Elektro, der målgruppen var døve og 
hørselshemmede/tunghørte?
Jeg var med på det meste fra bestillingene 
kom inn til vi sendte regning til trygde-
kontoret (nå NAV). I begynnelsen var jeg 
mye ute og monterte utstyr, men senere 
ble det mer og mer inne på kontoret, 
dessverre.

Hvilke utstyr leverte dere?
Det var blinkanlegg for dør og telefon 
samt hjelpemidler for radio/TV. I starten 
var alt utstyret trådbasert, altså med led-
ning mellom de forskjellige delene. Senere 
ble det mer og mer trådløst utstyr.

Hvordan ordnet dere avtalen med 
dem dere leverte utstyret til?
Ikke like lett alltid! Vi ringte, skrev brev, 
hadde kontakter i hjemmesykepleien og 
på aldershjem. Mange kom også innom 
oss for å avtale tid. Dette var før SMS og 
Epost. Husker da vi fikk tekst-telefon på 
jobben og kunne ringe til døve kunder. 
Stort framskritt.

Var oppdraget kun i Bergen kom-
mune, eller gjaldt det hele Horda-
land fylke?
Vi jobbet i 17 kommuner vest og nord i 
Hordaland. Fra Austevoll i syd, Vaksdal og 
Modalen i øst og Masfjorden/Fedje i nord.
Ellers i Hordaland var det lokale firmaer 
som monterte.

Hvem gav dere oppdraget?
Oppdragene kom fra trygdekontorene i 
de forskjellige kom munene. Vedtakene om 
montering ble sendt til Høresentralen på 
Haukeland Sykehus, som sendte bestilling 
til oss.

Ved problem med lysblinkanlegg 
eller teksttelefon, fikk dere beskjed 
om å ordne opp?
I starten tok kunden direkte kontakt med 
oss. Fikk også endel meldinger fra trygde-
kontoret og hjemmesykepleien. Vi rykket 
ut og  fikset anlegget og ordnet opp med 
trygdekontoret etterpå.
Senere måtte kundene bestille reparasjon 
hos Hjelpemiddelsentralen, som kontaktet 
oss dersom vi skulle reparere noe.

Hvor lang var ventetiden fra proble-
met ble meldt til reparasjon/bytte 
av utstyr var ordnet?
Tja, husker ikke helt hvor lang tid det 
kunne ta. Bodde kunden langt vekke tok 
det lenger tid enn om kunden bodde i 
Bergen. Vi prioriterte de som var mest 
avhengige av hjelpemiddelet først. Her 
kom døve langt fram i køen husker jeg. 
Spesielt de som hadde ”elektronisk bar-
nevakt” koplet på blinkanlegget. Husker 
jeg hadde noen utrykkinger på kveldstid 
til denne gruppen. Jeg vil tro at det meste 
innen Bergen vanligvis var fikset i løpet av 
en ukes tid.

Hendte det at døve selv tok direkte 
kontakt med deg når utstyret ikke 
virket?
I starten tok den døve direkte kontakt 
med oss. Vi fikset anlegget og tok det 
opp med trygdekontoret etterpå. Dette 
fungerte greit. Senere- en gang på 90-tal-
let - skulle den døve melde feil til
Hjelpemiddelsentralen som eventuelt 
bestilte oss for å fikse anlegget. Dette fun-
gerte også greit, men vi fikk jo oppdraget 
litt senere enn før.

Brukte du tegnspråk til døve dere 
besøkte?
Ja, jeg forsøkte i det minste. Kunne ikke 
noe tegnspråk i starten, og det gikk ikke 
så bra. Tok noen kurs i tegnspråk og satte 
i gang  å bruke det lille jeg hadde lært. 
Etterhvert plukket jeg opp flere og flere 
tegn fra de døve kundene som må ha 
vært veldig tålmodige i starten. Ble aldri 
flink i tegnspråk, men jeg klarte meg sånn 
noenlunde når det gjeldt blinkanlegg og 
teleslynger. Når døve skulle fortelle meg 
hva de hadde gjort i ferien, sleit jeg mere, 
husker jeg.

Hvor mange var dere som jobbet 
med slike ting?
Veldig varierende. Noen ganger hadde 

Service rundt tekniske hjelpemidler:

Det var klart bedre service før
Mange husker sikkert Manns-
verk Elektro - og Rune Blomberg 
(bildet)? Han er blitt litt eldre og 
jobber ikke lenger på Manns-
verk.
Vi har spurt ham om hvordan 
Mannsverk Elektro bidro i ar-
beidet med å få tekniske hjelpe-
midler hjem til folk.

vi masse arbeid, andre ganger veldig lite. 
På det meste var vi vel 5-6 personer ute 
og monterte. De fleste av montørene 
var elektrikere som kunne settes i annet 
arbeid i stille perioder.

Syntes du det var en grei jobb – 
eller var det innviklet og vanskelig?
Stort sett var dette en grei jobb. Kunne 
være hektisk i perioder og lange dager 
når jeg var utenbys på jobb. Det å finne 
feilen på et anlegg som ikke virket kunne 
også være utfordrende. Feilen skulle fikses 
der og da med det utstyret du hadde med 
i bilen. Å komme tilbake dagen etter var 
ikke aktuelt.

Hvor jobber du nå?
Nå jobber jeg i BKK i en avdeling som 
heter BKK Kundetjenester. Tar du kontakt 
med BKK havner du hos oss.
Jeg jobber blant annet med å lage strøm-
regningene som dere alle i Bergensområ-
det får med jevne mellomrom. (Men ikke 
klag til meg, dersom du synes den er for 
høy!)

Er det lov å spørre, hvor gammel er 
du?
Tiden går, er nå blitt 58 år ung.

Noe mer du vil fortelle?
Tiden med tekniske hjelpemidler husker 
jeg tilbake på med glede. Dette var en 
jobb hvor du følte at du virkelig hjalp til 
med å løse problemer for andre. Til slutt 
vil jeg hilse til alle jeg var hjemme hos i de 
21 årene jeg jobbet med dette.
(Rune Blomberg kommer til Seniortreff tirs-
dag 19. november!)

Rød tekst er uthevet av redaktøren.

Rune Blomberg.
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6.  Jeg er veldig glad i teater og 
rollespill, og driver med revy 
sånn innimellom. Ellers går 
det stort sett i skolearbeid 
og oppfølging av barna mine.

7.  Egentlig ikke. Har lyst å 
prøve det meste, for det er 
et så spennende yrke!!

Emilie Hetlevik  
Andersen
2. 22 år.
3. Bergen. 
4. Nei. 
5. Jeg har alltid vært interes-

sert i språk, og tenkte at 
tolkeyrket virker veldig 
spennende - ikke nødven-
digvis i relasjon til tegnspråk, 
men for eksempel fransk 
talespråk. Da jeg leste mer 
om tegnspråk, fant jeg ut at 
jeg ville prøve det, og har 
trivdes med det fra første 
stund. 

6. Jeg spiller til daglig fotball 
på a-laget til IL Sandviken. 
Utenom dette er jeg veldig 
glad i musikk og å synge. 
Sang tidligere i kor.

7.  Jeg ønsker hovedsakelig å 
være tegnspråktolk, men 
det vil alltid være kjekt å bli 
utfordret med andre type 
tolkeoppdrag også. Ledsa-
ging for døvblinde virker 
også veldig spennende. 

Hanna Øiamo
2.  23år  
3. Oppdal, Sør Trøndelag
4. Nei
5. Litt usikker, men mamma 

har sagt at siden jeg var 5 
- 6 år så skulle jeg bli som 
damen på nyhetene før 
barne-tv.

6.  Være med venner og nyte 
livet.

7. Først vil jeg jobbe i tolketje-
nesten, så får vi se hvordan 
det ender.

5. Fordi tegnspråk er en stor 
del av livet mitt, og jeg øn-
sker å jobbe med det resten 
av livet.

6. De to fantastiske barna 
mine har vel etterhvert er-
stattet alle hobbyene mine.

7.  Jeg vil jobbe med døve barn, 
og deres familier.

Ingeborg S. Mykkeltvedt
2. 26 år
3. Jeg er oppvokst i Kvinnhe-

rad, men det er i Bergen jeg 
hører hjemme.

4. Nei
5. Ved en tilfeldighet. Jeg ville 

lære et språk og tenkte at 
tegnspråk ser bra ut på en 
CV. (Andrevalget var ja-
pansk.) Men etter å ha lært 
mye, er tolkefaget blitt mer 
og mer spennende.

6.  Mange: bookscraping, hek-
ling, korsting osv. Brettspill, 
kortspill og rollespill. Ellers 
så jobber jeg som frivillig på 
Kattens Vern.

7. Jeg er flink mattematisk 
så jeg har lyst å tolke for 
studenter innen kjemi og 
lignende.

Som vanlig presenterer vi tolkestudenter 
ved Høgskolen i Bergen

De har gått første år på tegnspråklinjen 2012-2013, så nå er det det andre året (tolkelinjen)

Alle har fått de 
samme spørsmålene 
- siden 2005:

1. Navn
2. Alder
3. Hvor kommer 

du fra?
4. Har du døve i 

familien?
5. Hvorfor valgte 

du å bli tolk?
6. Har du noen 

hobby?
7. Er det noe spe-

sielt du ønsker å 
jobbe med som 
tolk?

Astrid Skåtun Rysjedal
2. Er visst blitt 40 år, gitt
3. Jeg er fra vakre Fusa
4. Nei.
5. Fordi jeg ble kjent med 

Anne Grete Magnussen da 
vi gikk på lærerhøyskolen 
på 90 – tallet, og da ble jeg 
så fascinert av tegnspråk. Jeg 
har jobbet som førskolelæ-
rer i 14 år, men drømmen 
om å lære tegnspråk har 
alltid lagt i bakhodet mitt. 
Og nå endelig får jeg oppfylt 
drømmen min!

Hedda Opdal
2. 27 år
3. Jeg er fra Harstad, men er 

oppvokst i Bergen
4. Ja flere, blant annet mam-

maen min ;)
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Isabell Epland
2. 22
3.  Tysnes
4. Nei.
5. Jeg har lenge vært inter-

essert i tegnspråk, og så 
for meg at en fremtidig 
jobbhverdag som tegnspråk-
tolk ville være spennende 
og variert. 

6. Jeg er veldig glad i alt som 
har musikk å gjøre, aller 
mest liker jeg å synge. Ellers 
bruker jeg en del tid på 
bloggen min, der jeg skriver 
om hverdagen som tolke-
student i Bergen.

7. Jeg har alltid ønsket å jobbe 
med barn i skolen, men jeg 
er åpen for alt. I det siste 
har jeg vært inne på tanken 
om å ”spesialisere” meg 
innenfor skrivetolking, så vi 
får se hva fremtiden brin-
ger!

5.  Jeg har vokst opp med en 
helt fantastisk jente i Mandal 
som er døv. Og hun er 
grunnen til at jeg ville bli 
tolk.

6. Jeg liker veldig godt og se 
på film med gode venner og 
som tidsfordriv strikker jeg 
en del..

7.  Drømmen er enten å bli 
døvblind ledsager eller å 
kunne være tilgjengelig tolk 
for alle former for oppdrag 
selv de som kun er snakk 
om få timer eller en dag…

Jeanett Søvik Sørensen
2. 24år
3. Mandal, Norges sørligste by
4. Nei

Karen Klovning
2. 22 år
3. Flekkerøy, utenfor Kristian-

sand
4. Nei
5. Jeg begynte å studere 

tegnspråk fordi jeg jobbet 
som frivillig på en døveskole 
på Madagaskar i 3 mnd. Det 
var så utrolig spennende, 
så jeg bestemte meg for 
å studere det. Etter ett år 
ville jeg fortsette fordi jeg 
har det så gøy, og det virker 
som en utrolig fin jobb.

6. Jeg liker veldig godt å drive 
med friluftsliv, gå på tur, stå 
på ski. Jeg er også aktiv i 
det kristne studentmiljøet i 
Bergen.

7.  Jeg vil gjerne innom flere 
forskjellige retninger. Tegn-
språk tolking virker utrolig 
gøy, og tolking/ledsaging for 
døvblinde har jeg også lyst 
til å prøve.

sammen med de. Liker å 
gå turer, lage god mat med 
venner og se en film til 
maten vi har laget. Men er 
spesiell hobby har jeg ikke, 
liker bare å nyte livet.

7.  I dag tenker jeg at det å job-
be med tegnspråk og barn 
virker veldig spennende og 
utfordrende, men jeg vet 
aldri hvor arbeidslivet fører 
meg til. Har jo ikke vært i 
praksis enda, og håper at et-
ter praksis blir dette lettere 
å svare på. Ønsker meg mer 
erfaring blandt de forskjel-
lige tolkebrukergruppene og 
gleder meg masse til første 
praksisuke.

Kjerstin Pedersen
2.  22 år
3. Bergen
4.  Nei, ingen.
5.  Fordi jeg jobbet på en bar-

neskole med noen barn som 
brukte tegnspråk. Jeg synes 
språket så veldig spennende 
og interessant ut, hadde lyst 
å lære mer. Og jeg liker å 
jobbe med mennesker.  

6.  Jeg er danseinstruktør i 
sving og salsa, ellers så er 
jeg med familien, på tur med 
hunden. 

7. Nei, alt mulig. 

Kristine Pernille Garden 
2. 22
3. Oslo
4. Nei, men har en tante og 

onkel som jobber med 
døve.

5. Jeg vil bli tolk fordi jeg vil 
jobbe med mennesker. Jeg 
har alltid vært fasinert av 
tegnspråk og har hatt lyst til 
å lære det.

6. Jeg er veldig glad i å lage 
mat og å trene/gå turer.

7. Har ikke bestemt meg eller 
tenkt så mye på om det er 
noe spesielt jeg vil fokusere 
på, men jeg synes ledsaging 
og tolking for døvblinde 
virker veldig interessant.

Kine Heggland
2. 23 år
3. Os
4. Nei
5. Jeg har valgt tolkeyrket fordi 

jeg syntes tegnspråk virket 
spennende, jeg får også lære 
mye nytt og nyttig. Yrket 
virker spennende og variert, 
og samtidig jeg får jobbe 
med mennesker.

6. Jeg liker godt å være 
sammen med venner og 
familie, finne på kjekke ting 
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Lilly-Jane Viken
2. 20 år gammel
3. Jeg er fra Unneland i Arna
4.  Nei
5. Da jeg var 6 år gammel, 

var jeg med min mor på 
jobb, hun jobbet i NRK, og 
filmet julegudstjenesten i 
døvekirken. Siden da har jeg 
alltid hatt lyst til å lære meg 
tegnspråk

6. Jeg driver med sportsdans
7. Det har jeg ikke funnet 

ut av enda. Det er så mye 
spennende, og jeg har mye å 
lære!

klatrer og dykker jeg litt 
innimellom når jeg finner 
tid. Også liker jeg å lese og 
høre på musikk når jeg slap-
per av. 

7.  Jeg kunne tenkt meg å jobbe 
som tolk for studenter ved 
høgskole og universitet. 
Men regner med å måtte 
jobbe med en god del an-
dre, enklere tolkeoppdrag 
for å bygge opp erfaring før 
jeg kan begynne med slike 
oppdrag. 

Lise Meland
2. 22
3. Kinsarvik i Hardanger
4. Nei
5. Jeg liker å arbeide med 

andre mennesker, variert 
arbeid, spennende

6. Jeg liker trening og musikk
7.  Døve barn i skolen

1. Navn
2. Alder
3. Hvor kommer 

du fra?
4. Har du døve i 

familien?
5. Hvorfor valgte 

du å bli tolk?
6. Har du noen 

hobby?
7. Er det noe spe-

sielt du ønsker å 
jobbe med som 
tolk?

Renate Kibsgård
2. 24
3. Lørenskog, i Akershus
4. Nei
5. Jeg fant studiet tilfeldig 

da jeg undersøkte hvilke 
studietilbud Høyskolen i 
Bergen hadde, og syntes det 
hørtes utrolig spennende 
og givende ut å arbeide som 
tolk. 

6. Jeg er blandt annet veldig 
glad i å lese, gå turer og 
gjøre ulike kreative ting, 
som å male, tegne, lage 
skulpturer og collager, sy, 
strikke og hekle.   

7.  Jeg har lyst til å prøve ut 
mye forskjellig, og ser for 
meg at jeg vil jobbe som 
freelance tolk i starten. Det 
å kunne ta på seg mange 
ulike typer oppdrag ser jeg 
som en flott mulighet til å 
finne ut hva jeg trives best 
med, og til å møte mange 
forskjellige slags mennesker. 

Marit Øvredal Viken
2. 22 år
3.  Jeg kommer frå Os utenfor 

Bergen
4. Nei
5. Det er spennende og inter-

essant
6. Trening, fjellturer og 

blodspor med hund
7. Har veldig lyst til å jobbe 

med barn.

Linda Iversen
2.  23 år
3.  Harstad
4. Nei
5.  Det var litt tilfeldig. Hørte 

om studiet fra ei ven-
ninne som gikk ett år, men 
ikke syntes det var noe 
for henne. Jeg syntes det 
hørtes interessant og gøy 
ut, og bestemte meg for å 
søke. Etter bare noen uker 
på studiet bestemte jeg 
meg for at dette skulle jeg 
fullføre, jeg ville bli tolk.

6. Ved siden av studier og 
jobb liker jeg å trene og gå 
på fjellet. Jeg frivillig i Røde 
Kors Hjelpekorps også 

Siri Raknes Hagen 
2. 25
3. Voss
4. Nei
5. Eg har lyst å bli tolk fordi 

eg synst det verkar som eit 
spanande og utfordrande 
yrke.

6. Eg har ingen organiserte 
hobbyar, men eg går fast 
på er Tegnspråkkafé kvar 
tysdag. Eg har ein son 
som er 1,5 år, så mykje av 
fritida mi går med til han og 
familielivet. Eg likar å lese, gå 
på kino og vere med vener, 
og om vinteren prøver eg 
å strikke kule ting til småen 
- men eg har ikkje så mykje 
tid til det.

7. Eg lurer på om eg har lyst 
å jobbe som tolk i grunns-
kule, men har lyst å starte 
som frilans for å få ei brei 
arbeidserfaring.
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Liv-Maiken Jørgensen 
Anderson
2. 24 år
3.  Fra en liten øy i Arendal 

som heter Tverdalsøy.
4. Min oldemor på pappas side 

var døv har jeg blitt fortalt.
5. Jeg syntes det hørtes ut 

som et spennende yrke, 
hvor det blir litt variasjo-
ner hverdagen. Og det er 
et språk ikke alle kan. Litt 
utenom det vanlige.

6.  Jeg liker å holde litt på med 
scrapbooking, ellers være 
med venner.  

7. Kunne tenke meg jobbe 
med døve barn

Mailinn Lindberg

2. 22år
3.  Jeg er fra Nittedal
4. Nei
5. Jeg synes det virket veldig 

spennende og gøy å kunne 
tegnspråk. Når jeg fant ut av 
studiet så har det ikke vært 
noe annet jeg kunne tenkt 
meg å bli.  

6. Liker å være kreativ å lage 
ting, som strikke eller klippe 
og lime.

7. Har ikke bestemt meg for 
noe spesielt innen tolkeyr-
ket som jeg ønsker å jobbe 
med enda, tenker å få en del 
erfaring å se hva jeg trives 
med først.

Mehak Iqbal
2. 22
3.  Oslo
4. Nei
5. Det er et spennende yrke 

med mange muligheter
6. Jeg liker musikk
7. Døve barn

Sylwia S. Paz
2. Jeg er 21.
3. Jeg er herfra, mellom de 7 

fjell.
4. Nei, det har jeg ikke. 
5. Jeg har valgt å bli tolk, for å 

kunne arbeide med varia-
sjon og med flotte mennes-
ker. Synes dette virket veldig 
interessant og spennende, 
og det er det. 

6. Jeg har en del hobbyer. Jeg 
elsker brettsporter. Liker 
godt forskjellige aktiviteter 
eks. kajak, fjellturer + cam-
ping. Selvfølgelig være med 
kjære venner og med nære.

7.  Jeg ønsker å få prøvd så 
mange forskjellige tolke-
oppdrag som mulig, sånn at 
jeg kan få mer erfaring og 
mange opplevelser. Greier 
enda ikke si noe konkret 
jeg ønsker. Jeg gleder meg i 
hvertfall til den dagen vi skal 
begynne i arbeidslivet .   

Tonje Espe Aase
2.  20
3.  Odda
4. Nei, det har jeg ikke.
5. Jeg har alltid vært glad i 

språk, og hadde veldig lyst å 
lære noe som var annerle-
des. Samtidig har jeg veldig 
lyst å jobbe med mennesker.

6. Jeg liker godt å trene.
7. Jeg ønsker å jobbe innenfor 

mye forskjellig, med døve 
barn, døvblitte, døve, døv-
blinde osv. Samtidig vurde-
rer jeg også å ta et år med 
pedagogikk for å få mulighe-
ten til å lære fra meg.

faktisk det jeg vil bli”, så nå 
er jeg her.

6. Har svært få hobbyer, om 
jeg har noen i det hele tatt. 
Jeg følger med på fotball, 
det er stort sett det eneste 
som faller under kategorien 
hobby. 

7. Det finnes så utrolig mange 
spennende retninger å velge 
etter endt utdannelse, at jeg 
er rett og slett ikke sikker. 

Torunn Skjong
2. 21 år
3. Ålesund
4. Ja, jeg har en døv søster.
5. Hadde egentlig ikke noe 

lyst å bli tolk, fordi jeg følte 
det var det alle rundt meg 
forventet at jeg skulle bli. Så 
plutselig en dag våknet jeg 
opp og tenkte ”dette er jo 

TRIMHELG 
PÅ STORD
11.-13. okt. 2013
Det er påmeldt ca 70 delta-
kere til ”Trimhelg” på Stord. 
Det er et samarbeid mellom 
Bergen Døves Idrettsklubb 
og Stavanger Døves Idretts-
forening. 
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Tirsdag 1. oktober var 
Bergen Døves Idretts-
klubb invitert til Kavli, for 
utdeling av stipend fra 
Ingrid Storedales minne-
fond.

Bildene har vi fått av 
Dag Hafstad.

Kr 15.000 til Bowlinggruppen.

Kr 10.000 til Beate Gokstad Eng, fotball.
Kr 15.000 til Hege Malene Ulstein, bad-
minton.

Kr 5.000 til Nina Hammersland og kr 
5.000 til Øyvind Rød, begge fotball, tatt 
imot av Gunnar Hansen.

Lunsj og samtale med Kavlis representanter.

Samtale med Stiftelsen Signo
Onsdag 2. oktober hadde vi et par timers 
møte med representanter fra sentral 
ledelse i Stiftelsen Signo, på Signo Konows 
Senter. 

Fra Bergen Døvesenter deltok styreleder 
Gunnar Hansen, leder i Seniorgruppen 
Toralf Ringsø og daglig leder Rune Anda. 
Signo deltok med Inger Helene Venås, Ken 
Davidsen, Sylvi Leirvaag, Kjell Frydenlund-
Moldestad og en til (referent og fotograf).

Det ble et fint møte. Signo ønsker å bli 
bedre kjent med Norges Døveforbund og 
noen av lokale døveforeninger. 
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Onsdag 2.oktober 2013 var alle tre klassene 
(tegnspråk- og tolkelinje ved Høgskolen i 
Bergen) på Torgallmenningen og feiret språkå-
ret og på HiB avd. Landås.

De var på Torgallmenningen kl. 10-16, og 
da hadde plakater med fakta om tegnspråk, 
håndalfabetet osv. De tolket også noen san-
ger,  bl.a The Fox av Ylvis og Hjerteknuser av 
Kaizers Orchestra.

Foto: RA

Tegnspråk også markert i Språkåret 2013
- her er bilder fra Torgallmenningen

Denne til venstre er kopiert fra 
bt.no (der er mer tekst).

Det kom også bilde av ”Fox-
gruppen” på side 2 i Bergens 
Tidende 3. oktober 2013.

Videofilm kan dere finne på 
www.bgds.no og 
på Facebook.

Bergen Døvekirke
har egen hjemmeside:
www.dovekirken.no/bergen/
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Tolketjenesten: Obser-
vasjonsstudenter og 
tolkestudenter i praksis
Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddel-
sentral Hordaland får observasjonsstu-
denter i praksis uke 39 (23.-27. septem-
ber) og tolkestudenter i praksis uke 42, 
43 og 44 (14. oktober – 1. november). 
Observasjonsstudentene skal være 
med faglærte tolker ut på oppdrag for å 
observere ulike tolkesituasjoner. Tolkestu-
dentene skal tolke selv. De vil bli veiledet 
av en erfaren tolk, som vil hjelpe ved 
eventuelle vanskelige situasjoner. Studen-
tene har taushetsplikt. Vi håper på godt 
samarbeid, forståelse og velvilje.

Med vennlig hilsen
Tolketjenesten i Hordaland

Vi har fått 20 gratisbilletter (9 igjen pr. 3. 
okt.) til forestillingen i Salem fredag 18. 
oktober 2013 kl 19 – Er du interessert, 
kan du be om å få billetten ved å sende 
mail til post@bgds.no.

FFO Bergen skal ha show

Tolketjenesten er stengt 20.  november 
og 11. desember 2013. Viss det oppstår 
akutt behov for hjelp når vi held stengt, 
kan de ta kontakt på eigne telefonnum-
mer:  Akutt behov for reparasjon av 
hjelpemiddel – kontakt Akuttberedskap 
kl. 08.00-24.00 på telefon 992 02 355
Akutt behov for tolkehjelp kl. 08.00-
15.00 – tlf 977 53 591. Akutt behov for 
tolkehjelp etter kl 15.00 – tlf 994 81 810

GOD NYHET: KR. 750 FOR EN HELG FOR LEIE RORBUA
Hyttekomitè har med glede ved å gi ekstra rabatt for medlemmer av Bergen Døve-
senter i perioden såkalt «C-sesong», i følge prislisten. 
Det gjelder fra 14. oktober 2013 til 28. april 2014. Vi gir medlemmer 70 % rabatt! 
Et eksempel på leie i en helg blir kr. 750 (ordinær pris kr. 2.500). Leie av båt blir som 
før med 50 % rabatt (kr. 400 for en helg). Dere må ta selv rengjøring. 
Tilbudet gjelder ikke i jule-, vinter- og påskeferie. Vi kommer tilbake med egen 
 kampanje senere. 
Ta gjerne kontakt med hytteleder Svein Tore Olsen på nr. 414 38 564 eller s.t.olsen@
online.no for reservasjon. Husk å sjekke leiekalenderen på www.bgds-rorbua.no.

Kvinneparty i storsalen fredag 18. oktober kl 19.00 
Antrekk: flott og tøff klær,  KUN svart og hvit farge. (Konkurranse om hvem som 
har tøffest klær, tøffest frisyr og tøffest sminke). Alle må ta med mat dere har lyst 
til å lage. Gi beskjed til meg på sms 40243455. Eller på facebook, kan logge meg på 
eget gruppe. Ser hvem som er med og hva de skal lage mat. Vi ser frem til en hyg-
gelig sosial kveld og at vi lager god stemning. Kose oss med god hjemmelaget mat 
som vi lager;-) Menn er velkommen etter kl 22. Påmeldingsfrist: 16 oktober til meg. 
Hilsen Gøril Grindhaug.
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Påmelding � l Døves kul-
turdager i Bergen 2014 
vil ligge klar under Døves 
kulturdager i Trondheim 
18.-20. oktober 2013. 

Vi har reservert hele Rica 
Ørnen Hotell, som er un-
der bygging og blir ferdig i 
mai 2014. Det blir fagdag 
der fredag 7. november. I 
� llegg blir det program i 
Grieghallen lørdag 8. no-
vember, og ellers program 
i Bergen Døvesenter.

I Trondheim blir det også 
vist video der vi lager li�  
reklame for Bergen. Delta-
kerne blir ønsket velkom-
men av lederen i Kultur-
dagerkomiteen, Kris� n 
Fuglås Våge, og av Bergen 
kommunes ordfører Trude 
Drevland samt hotellets 
salgsdirektør Benedikte 
Sørensen.

Velkommen � l Døves 
kulturdager i Bergen 7.-9. 
november 2014!
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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 
desember Frist for stoff til neste num-
mer: 1. desember.

OKTOBER
10. to:  Åpen kveld kl 18
11.-13. fr-sø: Trimhelg på STORD for alle (Sam-

arbeid Bergen og Stavanger)
12. lø:  Storsalen er utleid
15. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) 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. Tolk OK.

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

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

18. fr:  Kvinneparty arr. av medl. – kl. 19
19. lø:  Storsalen er utleid 
22. ti:  Storsalen er utleid fra kl 16.00
22. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (8) i 

styrerommet kl 18-21
22. ti: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
23. on:  Kurslokalet utleid kl 17-24
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 (+ 25.10)
25.-27. (fredag-søndag): Døvesenteret har 

organisasjonsseminar for tillitsvalgte, 
som holdes på Riga, Latvia.

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

NOVEMBER
01.-03. (fr-sø): CODA-Norge har møte i Kon-

gerommet

02. lø:  CI-treff i storsalen kl. 11.00-14.00
02. lø:  Beast har tegnspråkfest i byen
05. ti:  11-14 – Seniortreff (middag)
06. on:  Rune på møte i KRFF kl. 12.15-15.30
07. to:  Åpen kveld kl 18
08. fr:  Storsalen er utleid
13. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
14. to:  Kulturdagerkomiteen med rapport fra 

Reims + om Døves kulturdager 2014, 
kl. 19

15. fr:  Døves misjonsforening har møte i 
Døvekirken kl 18.00

15. fr:  Døves Idrettsklubb har kurs i dans 
fredag kveld

16. lø:  Døves Idrettsklubb har kurs i dans 
hele lørdag

17. sø:  Storsalen er utleid
19. ti:  11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag) – besøk av Rune Blomberg
21. to:  Åpen kveld kl 18
22. fr:  Ansatte i Nubben barnehage har 

julebord i hallen/storsalen
23. lø:  Lutefiskfest i storsalen kl. 19
28. to:  Foredrag v/Øyvind Madsen «Den som 

ikke kan yde, kan heller ikke byde» – 
kl. 19.00

30. lø:  Storsalen er utleid

DESEMBER
03. ti:  11-14 – Seniortreff (middag)
05. to:  Styrerommet er opptatt kl 12.00-

15.00 (is)
05. to:  Åpen kveld kl 18
06. fr:  Storsalen er utleid
07. lø:  Internasjonal middag i døvesenteret, 

lages av døve innvandrere, åpent for 
alle medlemmer og ikke-medlemmer

07. lø:  Beast har julebord i byen
11. on:  Senterstyret har møte kl 16.00

Foto: RA

Organisasjonsseminar 
25.-27. oktober 
21 tillitsvalgte og ansatte har mye å 
diskutere under seminaret i Riga siste 
helg i oktober. Rigautvalget (Gunnar, 
Toralf, Fredrik og Tor) har kommet 
fram til følgende forslag som tas opp på 
seminaret:

* Emner som vi ønsker å prioritere å ta 
opp på seminaret

* Rorbuas fremtid og hvordan vi kan få 
flere medlemmer til Rorbua?

* Oppfølging fra Bgds årsmøte - navn: 
Døvesenter?

* Medlemsfordeler
* Økonomi: Prioritering /ansvar / 

aksjefond 
* Oppfølging fra tidligere tema: 
 · Frivillighetsentralen 
 · Underavdelingenes time
 · Fritt ord 
 · Oppfølging fra tidligere seminar, 
  i Glesvær og Kvalheim 
 · Oppfølging strategi 2011-2015 
 · Døves kulturdager 2014 og 2017
 · Andre saker?

Torsdag 24. oktober kl. 19 
vil vi høre med medlemmer om det er 
andre, spesielle saker de mener vi også 
bør ta opp på seminaret. 

BUDSTIKKEN er 
best å få på e-post!
Da får du ALLE SIDENE I FARGER!
Og da får du bladet 5 dager før de andre 
som får det i posten. Ønsker du å få det 
sendt til din e-post adresse, du også?
Send meldingen din til post@bgds.no :-)


