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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5022 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 7 28. november 2013 53. årgang

Har Bergen Døvesenter flyttet til 
Riga i Latvia der bildet er tatt???

Vi har hatt organisasjonsseminar der (skiltet viser 
hvor vi kunne finne konferanselokalet) fra fredag 
25. til søndag 27. oktober. Tekst og bilder finner du 
inne i bladet.

VI ønsker alle medlemmer og lesere en riktig god 
jul og et godt nytt år! Og takk for et godt og spen-
nende år i 2013!
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Døves Idrettsklubb: Ny hjemmeside
og t-skjorte med DIK-logo til døvemuseet

Onsdag 4. desember 2013
Velkommen til innspilling av årets TV-
gudtjeneste i Bergen døvekirke kl.18.00. 
Alle er velkommen! Dere kan komme 
etter kl 17.30 (og før kl 17.45). Døve-
kirken håper det blir en fin julegudstje-
neste på TV annen juledag.

Julegudstje-
neste  
på NRK  
2. juledag 
blir fra  
Døvekirken 
i Bergen

Budstikken i farger
kun på internett/e-post
(papirversjon kun i sort)
Fra og med dette nummer blir papir-
versjonen kopiert kun i sort/hvitt, for 
å gi bildene bedre kvalitet. Dermed er 
fargene på omslaget borte. 
Men ALLE sidene er i farger som blir 
sendt til de som ba om å få bladet på 
e-post, og likeså blir bladet i farger når 
det legges ut på internett. Der har vi 
samtlige Budstikken-numre helt siden 
starten i 1961.
Det er fortsatt mange som mottar bla-
det i papirversjon. Ønsker man å få det 
sendt på e-post er det bare å gi beskjed 
til post@bgds.no. Da får man bladet ca 
5 dager før de som får det på papir.

Ikke juletrefest i 
døve senteret i januar
Det blir ikke noe juletrefest i døvesen-
teret i januar 2014. 

Kanskje Døves menighet skal ha det. 
Følg med på deres hjemmeside: 

http://www.dovekirken.no/bergen/

Alireza og Elisabeth viste 
den nye hjemmesiden til 
Bergen Døves Idrettsklubb  
(www.bdik.no) i storsa-
len torsdag 31. oktober 
2013. På bildet ser vi Kate 
T. Rundhaug introdusere. 
Samme kveld viste Johannes 
Samuelsen BDIKs trøye fra 
ca 70 år tilbake, som han 
fant hjemme hos seg!

1. spalte:
IDAG 
OVERRASKET/GLAD 
JEG 
POSTKASSE 
ÅPNE/TA-OPP 

2. spalte:
HVA? 
JO 
KORT 
HILSEN 
PLUSS 
GAVEKORT 
SKYLD 

3. spalte:
70-ÅR-GAMMEL 
JEG-JA
. 
MANGE-TAKK 
BERGEN 
DØVESENTER 
MANGE-TAKK
. 

4. spalte
GLAD-INGVILD

Takkebrev på tegnskrift
Vårt medlem Ingvild Roald fylte 70 år nylig. Hun fikk gavekort fra døvesenteret. 
Her er takkehilsen fra henne. Hun er Norges ekspert på tegnskrift! Vi lar leserne 
studere tegnene og betydningen forklart nederst. God jul!
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Velkommen til juleforestilling i Bergen Døvesenter søn-
dag 8. desember 2013 kl. 15!

Det blir ca en times forestilling på scenen i storsalen! 
Da skal Teater Manu med skuespillerne Ipek D. Mehlum og Katja Lindeberg 
kle seg ut som klovner og underholde små og store! 
Det blir både tegnspråk og tale.

Inngang kr 50 (for både store og små). 
Kr 100 for ikke-medlemmer.

Det vil bli salg av kaffe/te, 
brus og noe å ete (ikke middag).
Påmelding til post@bgds.no.
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Hvor jobber du?
Jeg har behandlingslokale i Nebbestølen mellom nr. 37 og nr. 39 i Fyl-
lingsdalen. Ellers jobber jeg som fotterapeut på 3 forskjellige alders-og 
sykehjem ca. hver 6.uke.

Når er det åpningstider?
Mandag fra kl. 11.00 til kl. 16.30 og fredag fra kl. 11.00 til kl. 14.30

Hvor har du fått den utdannelsen? Og når?
Tok utdannelsen her i Bergen i 2008.

Hvor lenge varer en fot-behandling
En vanlig fotbehandling tar det ca. 45-60 minutter. Den inneholder 
fotbad, klipp/rens av negler og pussing av hard hud. Det avsluttes med 
en lett massasje av foten med en egnet fotkrem.

Er det viktig for føttene å få behandling, og hvem bør komme 
til fotbehandling? (og hvorfor?)
Ja, det er viktig å få føttene behandlet regelmessig særlig for de som 
har fotproblemer. Hvis man har smerter i føttene, vil man gå feil noe 
som igjen gir plager andre steder i kroppen.

De som har problemer med å få føttene sine stelt selv f.eks ikke klarer 
å bøye seg for å klippe dem. Da kan de oppsøke og få hjelp hos fot-
terapeut.

Fotbehandling kan lindre, forebygge og behandle en rekke fotplager 
som kan komme bl.a av hjerte-og karsykdommer, revmatiske sykdom-
mer og diabetes.

For de med friske føtter, er det godt å få føttene stelt en gang i blant. 
Det kan evt.være med å forebygge fremtidige problemer.

Døv fotterapeut i Fyllingsdalen:

Fotbehandling kan lindre, forebygge
og behandle en rekke fotplager

Aina Ramvik er døv og bruker tegnspråk. Hun har job-
bet som fotterapeut i fem år, og hun har  behandlet både 
døve og hørende - og hun trives godt med det. Budstik-
kens redaktør har vært hos henne og  føttene fikk fantas-
tisk god behandling. 

Fotterapeut Aina Ramvik.

E-post til Aina Ramvik:
aihera22@online.no 

Mobiltelefon:
959 01 980Har du hatt andre jobber før?

Har jobbet som lærer i grunn-
skolen for hørselshemmede på 
Hunstad skole i flere år, og et par 
år på Auglend skole i Stavanger.

Er det lov å spørre hva som 
er vanlig pris for  behandling 
hos deg?
For en vanlig fotbehandling koster 
det 420 kr. Ellers koster det mer 
hvis man har andre fotproblemer 
i tillegg.
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Velkommen til

Lysfest på Festplassen
i Bergen lørdag 30. november 2013 kl. 16.00 
med tegnspråktolk og tekst på storskjerm.

Det er Bergens Tidende som arrangerer Lysfest i Bergen hvert 
år. For to år siden tok vi kontakt med arrangøren og sa at vi 
savnet å få med oss hva konferansieren 
og talerne sa. Avisen tok det alvorlig, og 
bestilte tolk for første gang i fjor. Bildene 
du ser er fra lørdag 1. desember 2012.  
Vi får oppleve noe lignende også i år!

Torsdag 16. januar kl. 19.00 kommer Hanne Enerhaugen fra ”In-
gen grenser” (TV2) for å fortelle om sine opplevelser de dagene 
gruppen slet seg fram mot Hardangerjøkulen ved Finse.

Torsdag 16. januar 2014 kl. 19: 
Besøk av Hanne fra ”Ingen grenser”

Barnas bowlingdag på Vestkanten onsdag 16. oktober 2013
Ca 20 barn var med og det ble en trivelig opplevelse. Bildene er hentet fra Døves Idrettsklubbs Facebookside.

Torsdag 17. oktober 2013 hadde vi besøk av Barbro Lundemoen 
og Johanne Rød fra Norwegian der de fortalte om sikkerheten 
ombord på fly, om opplæringen flyverter/flyvertinner får og 
svarte på mange spørsmål fra salen.

Foredrag om sikkerheten på fly
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BERGEN DØVESENTERs ORGANISASJONSSEMINAR
i Riga, Latvia, 25.-27. oktober 2013

Fra venstre: Toralf Ringsø, Sigrun Ekerhovd, Sunniva Lyngtun, Edvard Rundhaug, Øyvind Rød, Iselin Hauge, Erlend Lønning, 
Elisabeth Kindt, Helene H. Sæle, Hans Birger Nilsen, Hans Erik Tofte, Egil Johansen, Monica Lone Madsen, Gøril Grindhaug, Liv-
Maiken Anderson, Christina Semb Freslo, Fredrik Fjellaker, Martin Berhovde, Tor S. Fiksen og Gunnar Hansen. Foto: Rune Anda.

Gunnar Hansen ønsket vel-
kommen og alle ble presen-
tert, spesielt for de to høren-
de tolkestudenter fra Beast.
Så var det å se hva som er 
oppnådd av saker som ble tatt 
opp ved seminar de to siste 
årene. (Powerpoint ble brukt.)

Toralf nevnte som eksem-
pel på at seniorer som dro 
til Edinburgh fikk økono-
misk støtte, altså alle som 
er medlem i døvesenteret. 
Både Martin (Beast) og Iselin 
(Ungdomsklubben) nevnte om 
klare forskjeller på inngangsbil-
letter til fest, der medlemmer 
betaler ca halv pris i forhold til 
ikke-medlemmer.

Styret har ønske om endring 
i sammensetningen av repre-
sentasjon i Samarbeidsforum. 
Skulle det vise seg å være 
behov for det, må teksten i pa-
ragraf 14 i vedtektene endres.
Man diskuterte også samar-
beid med Norges Døvefor-
bund. Toralf Ringsø er leder  i 
NDFs seniorutvalg, og Rune 
Anda er valgt inn som sty-
remedlem i NDF. Den nye 
regjeringen har meddelt at de 
vil ”gjenreise grunnskolen for 

døve”. Dette er en prioritert 
sak for NDF for øyeblikket, 
som har innkalt til ekstraor-
dinært forbundsstyremøte 1. 
november. Rune orienterte litt 
om det. Det er mulig NDF vil 
gå inn for tvillingskolemodel-
len. Og Toralf om Solgården. 

Selv om hjemmesiden www.
bgds.no stadig blir oppdatert, 
merket Rune at selv noen i 
senterstyret ikke fikk med seg 
noen av nyhetene som sto der. 
Man kan ikke forvente at alle 
automatisk kobler seg inn på 
bgds sin hjemmeside. Rune 
fortalte at det var pålagt alle 
ansatte på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve å åpne 
internett-siden med skolens 
egen hjemmeside, og slik var 
det de to årene Rune jobbet 
på Ål. Da var det nesten umu-
lig for ansatte å overse nyhets-
oppdateringer fra skolen. 
Kanskje tillitsvalgte i døve-
senteret/underavdelinger bør 
gjøre det samme, for eksempel 
et senterstyret automatisk skal 
ha bgds.no som åpningsside så 
lenge de sitter i styret? 
Deltakerne foreslår at det 
legges inn direkte-link til alle 
avdelinger i Bergen Døvesen-

ter – fast plass helt framme 
på forsiden – også link til 
Facebook. Beast har sluttet 
med ordinær hjemmeside, og 
bruker heller Facebook – det 
er der Beast sin generasjon er, 
og alle i Beast har Facebook.
På hjemmesiden fylles det sta-
dig opp med nye informasjo-
ner, kunngjøringer, påmeldinger 
osv. Og de flyttes stadig ned 
når nye meldinger kommer 
inn. Påmeldinger som ikke har 
passert fristen, bør ligge oppe 
og synlig fram til fristen er ute. 
Facebook har fordelen som 
hjemmesiden ikke har, nemlig 
at folk kan skrive inn kom-
mentarer.

Edvard nevnte om  
chat-muligheter.

Ønske om egen ansatte for 
politisk, kultur, utleie osv. ble 
ikke mulig. Derimot har døve-
senteret ansatt en barne- og 
ungdomskonsulent samt en 
utleieansvarlig i 2013.

Aud Våge Johannessen har 
sluttet som kokk under seni-
ortreffene. Men hun er tilgjen-
gelig av og til. Alireza påtar seg 
oppgaven, som vikar. 

Fra 1. august 2014 ser det ut 
til at vi får en ny etter Aud.

Organisasjonsmodellen er 
skissert av styreleder for å 
vise hvordan organisasjonsmo-
dellen omtrent ser ut i dag. 
Denne høsten (2013) ble 
Bergen Døvesenter forespurt 
om å komme og orientere om 
funksjon rundt organisasjon i 
døvesenteret. Rune skal til Sta-
vanger 7. november og fortelle 
om daglig leders oppgaver i 
Bergen, Toralf skal til Loen 
(styrerkurs for medlemmer i 
Møre og Romsdal Døvefore-
ning) 8.-9. november og Oslo 
6. desember. 
Toralf spurte de yngre møte-
deltakerne hvordan de følte å 
bli mottatt i Bergen Døvesen-
ter. Gøril, Liv-Maiken, Christina 
og Erlend fortalte hvor godt 
de ble mottatt, og Tor syntes 
at alle er flinke til å oppmuntre 
hverandre. Edvard sa – med 
tanke på Beast - at alle er med 
på å skape god tolkestituasjon 
for tolkestudenter.
Siste post på programmet fre-
dag, før middagen, var rapport 
fra diskusjon i Bergen Døve-
senter torsdag 24. oktober 
2013. Ca 20 personer satt 
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ringside og fikk informasjon 
av Gunnar om program og 
innhold ved seminaret i Riga. 
Medlemmer som ikke ble med 
på seminaret ble invitert til å 
komme med ideer og forslag 
til hva man kunne ta opp på 
seminaret. Følgende punkter 
ble nevnt:
• Det er ønske om å få en 
aktivitør i døvesenteret, til 
hobbyvirksomhet (sying, lage 
ting, modellbygging osv.)
• Det bør bli bedre markeds-
føring før Teater Manu kom-
mer til Bergen, for eksempel 
vil det være fint å få med 
trailer på nettsiden.
• Det hadde vært best om 
Teater Manu har forestilling 
i Bergen fredag eller lørdag 
(ikke vanlige ukedager), og at 
det skjer i sentrum slik at pu-
blikum kan møtes et sted og 
prate om teaterforestillingen.
• Noen foreslo å ha teater på 
Oseane i Os.
• Kakkelovnen i hallen bør 
lives opp, kanskje med display 
der åpningen er som viser 
levende flamme.

LØRDAG morgen begynte 
seminaret kl 09.00. Alle møtte 
presis. Helene, som kom til 
Riga fredag kveld (hun hadde 
eksamen den dagen) var også 
med. Så fra da av var vi 21 
personer.

Parkeringsplassen oppe, der vi 
kjører inn og ned til døvesen-
teret/døvekirken, vil det bli 
nye boliger. I den forbindelse 
vil innkjørselen høyst sannsyn-
ligvis bli stengt under bygge-
arbeid. Den andre inn-/utkjør-
selen er en fare for trafikken. 
Det må det gjøres noe med. Vi 
skal ta det opp med menighe-
ten og Signo Konows senter, 
og kanskje også Vegvesenet. 
Kanskje få på plass sladrespeil 
samt gangfelt der. Eventuelt 
også fjerne deler av muren 
som hindrer utsikten.

Bergen Døvesenter –  
Bergen Døveforening
Så gikk man over til egen 
sak: Navnediskusjon ”Bergen 
Døve senter” / ”Bergen Døve-
forening”

Det har vært mange disku-
sjonsmøter der temaet var 
om man skulle gå tilbake til å 
hete ”Bergen Døveforening” 
og ikke ”Bergen Døvesenter”. 
Også på dette seminaret. Men 
diskusjonen ble ikke så lang 
denne gangen. Seminardel-
takerne var enige om dette: 
”Det har ikke vært noe i de 13 
årene siden vi gikk over til å 
hete Bergen Døvesenter, som 
har ført til uheldige konse-
kvenser eller skapt proble-
mer.” Man startet diskusjonen 

for noen år siden fordi noen 
mente at navnet ikke passet 
inn i det hele, at et ”senter” 
er et sted (som kjøpesenter, 
dagsenter o.a.). Før seminaret 
kontaktet vi noen politikere 
for å høre hva de syntes om 
navnet og evt å gå tilbake til 
det gamle navnet. Det kom 
svar fra en Venstre-politiker 
som vi har hatt kontakt med i 
mer enn ti år – og som ble vist 
på seminaret:

Hans-Carl Tveit (21.10.2013), Ven-
stre-politiker i Bergen kommune:
Personlig synes jeg ar navne-
skiftet til Bergen Døvesenter 
var et godt valg den gangen 
dere skiftet navn, men jeg har 
forståelse for at mange ønsker 
det «gamle «historiske» navnet 
tilbake på en eller annen måte.
En løsning kan være at det er 
selve eiendommen som behol-
der navnet Bergen Døvesenter. 
Et senter er jo en moderne 
en betegnelse for en virksom-
het hvor brukere har noe 
felles samtidig som de ønsker 
å markere sin egen identitet / 
aktivitet i et fellesskap.
Jeg kunne derfor tenke meg 
følgende løsning.
1. Eiendommen hete Bergen 
Døvesenter. 
2. Dere innfører et nytt begrep 
«Brukerorganisasjoner».  «Fel-
lesbetegnelse for de ulike 
gruppene som har aktivitet i 
«senteret». 

3. Døveforeningen blir den 
største brukerorganisasjonen 
og alle de andre gruppene blir 
tilsvarende brukerorganisasjo-
ner for sitt spesialområde. Med 
denne modellen kan de ulike 
gruppene søke om tilskudd i 
eget navn og beholde sin egen 
identitet i det store fellesska-
pet.

Seminardeltakerne mente at 
det ikke var nødvendig å bruke 
mer tid på saken, og kom til å 
foreslå for årsmøtet i Bergen 
Døvesenter at navnet skal 
forbli ”Bergen Døvesenter” 
og at årsmøtet oppfordres til 
å sette endelig punktum for 
diskusjonene.

Lørdag 26. oktober kl. 09:45. 
DØVES IDRETTS-
KLUBB
Stiftet 29.10.1905

Nestleder Gøril Grindhaug 
presenterte Idrettsklubbens 
virksomhet, sammen med Øy-
vind Rød. (Powerpoint ble brukt.)

Arrangementskollisjoner
Seminardeltakerne diskuterte 
arrangementskollisjoner. Dette 
er noe man ønsker å unngå. 
Men det hender. Rune syntes 
at vår terminliste er veldig god, 
og at alle (underavdelinger og 
andre) har passet på å sjekke 
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terminlisten før arrangements-
dato fastsettes, for så å sende 
melding om arrangementsdato 
til daglig leder (som oppda-
terer terminlisten). Det var 
uttrykt ønske om at Deafnet 
hadde lignende terminliste, 
men da med nasjonale ar-
rangementer i døve-Norge. 
Et eksempel på arrangement-
skollisjon nylig var Trimhelg 
på Stord samtidig som det var 
Ungdomsseminar og kirkese-
minar i Oslo. Hadde nasjonal 
terminliste vært på plass, ville 
man tatt det fram og kontrol-
lert der også.

Avlysning av arrangemen-
ter
Man snakket også om avlys-
ning av arrangement pga for 
få påmeldte. Man mener det 
er bedre å gjennomføre og 
vise at utlyste arrangementer 
er pålitelige. Med tiden kan 
folk merke at det som blir 
kunngjort blir gjennomført. 

Avlysning er ikke heldig, ble 
det sagt.

Kavli fondet
Gunnar Hansen var en av 
de som var tilstede under 
utdeling av priser fra Ingrid 
Storedales fond hos Kavli 
tidligere i år. Han fortalte om 
arrangementet.

Lørdag 26. oktober kl. 10:55. 
DØVES UNGDOMS-
KLUBB
Stiftet 25.10.1962
Iselin Hauge presenterte 
PowerPoint-sider fra Ung-
domsklubben. Erlend Lønning, 
Elisabeth Kindt og Helene 
H. Sæle sto klar for å støtte 
henne. (Powerpoint ble brukt.)

Det var fantastisk å se så 
mange komme og markere 
Ungdomsklubbens 50 års 
jubileum i døvesenteret lørdag 
22. juni.

Det ble fortalt om det fine 
lokalet i Døvekirken, det som 
tidligere var Skolefritidsord-
ning (SFO). Ungdommene liker 
dette lokalet, og det er inter-
esse av å få låne det når det 
er behov for det. Men her ble 
det understreket at det ikke 
skal stå ”kirke” eller ”andakt” i 
forbindelse med ungdomsklub-
bens arrangement der.
Ungdomsklubbens styre ble 
i år øket fra 3 til 4 medlem-
mer. Noen syntes det ikke var 
nødvendig, og ulik antall er 
bedre enn lik antall av hensyn 
til antall stemmer osv. 

Det fine med klatring (bildet 
under) var at noen som hadde 
høydeskrekk, kanskje har 
overvunnet den skrekken? 
Den kvelden hadde Ungdoms-
klubben besøk av en fotograf 
som tok bilder. Det kommer 
en bok i forbindelse med Ri-
ebers Legats jubileum og der 
vil det bli omtale om Bergen 
Døvesenter og underavde-
linger. Boken kommer ut 2. 
desember, opplyste Iselin.
Tolkestudenter lurte på om 
de også kan delta i Ungdoms-
klubbens aktiviteter, som har 
en målgruppe på fra 12 til 26 
år. Jo, svarte Iselin, alle med-
lemmer av døvesenteret kan 
være med. Christina fra Beast 
oppfordret dem til å si det 
tydelig, at tolkestudenter er 
velkommen!
Gøril lurte på om Ungdoms-
klubben har oversikt over 
CODA-barn (barn av døve 
foreldre). 
Det ble også spurt om Ung-
domsklubben har kontakt med 
foreldre til døve/hørselshem-
mede barn. Helene svarte 
at det første hun gjorde da 
hun ble ansatt som barne- 
og ungdomskonsulent var å 
kontakte Hunstad skole og 
be dem spre informasjon om 
Ungdomsklubbens tilbud til 
deltidselever.
Toralf sa at Helene var invitert 
for å fortelle om seg selv 
og om Ungdomsklubben til 
foreldre på kurs på Eikelund 
kompetansesenter. Han mente 
at dette må fortsette, noe 
Helene var enig i.
Christina: Ungdomsklubben og 

Tolkestudenter kan samarbei-
de om informasjon til elever 
på Nordahl Grieg videregå-
ende skole.
Martin sa at de hadde besøkt 
Eikelund kompetansesenter og 
fortalt om integrering osv, noe 
han syntes var viktig – og han 
kan stille opp igjen dersom 
han blir invitert.

Lørdag 26. oktober kl. 11:35. 
BEAST 
(Powerpoint ble brukt.)
Stiftet 10.09.2006 – tilsluttet 
Døvesenteret 25.09.2007
Presentert av Tor S. Fiksen og 
Martin Berhovde

Styret – som ble valgt på 
årsmøtet 10. september 2013, 
består av - fra venstre: Helene 
Sæle, Oscar Gerritsen, Tor 
Fiksen – leder, Liv Maiken 
Jørgensen Anderson, Fredrik S. 
M. Fjellaker og Christina Semb 
Freslo. Martin Berhovde ser 
man bak (ved lerret). 
Hele 6 av dem deltok på orga-
nisasjonsseminar!
Aldersgrensen hos Beast 
er fra 18 år og oppover, av 
hensyn til at treffene foregår 
der det serveres alkohol. Det 
er tegnspråkkafe på Kaos hver 
tirsdag. (Toralf foreslo at de 
endret det til ”Tegnspråktreff”, 
noe Beast nikket samtyk-
kende.) Beast har spesialavtale 
med Kaos i byen, og har god 
forbindelse med eieren. Alle 
medlemmer som ønsker det 
kan få BEAST-kort, som gir 
rabatt-muligheter. 
Beast har også alkoholfrie 
arrangementer der de også 
åpner for de under 18 år. 
Seminaret syntes det ikke har 
vært markert tydelig nok på 
det området, og ber Beast få 
dette tydelig fram i framtiden.

Hele 156 deltok på tegnspråk-
fest (slips-fest) i byen.

Beast besøker hvert år 1. 
klasse (tegnspråklinje) ved 
Høgskolen i Bergen. De nye 
studentene får gratis inngang 
til Beasts fest den første 
gangen. Deres tegnspråkferdig-
heter var ikke som de i 2. og 
3. året og behøvde oppmerk-
somhet og oppmuntring.
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Beast er glad for det som 
NDFs landsmøte vedtok i år 
ang medlemskap (se over). De 
som er medlemmer i andre 
døveforeninger – og ikke BDS 
– kan ikke kreve medlemspris 
hos Beast. Fordi Beast sponser 
ut fra økonomisk støtte fra 
BDS til egne medlemmer, som 
de utenfra ikke har krav på.
Dette ble også sagt på se-
minaret: ”Tolkestudentene 
kan takke Beast for at deres 
tegnspråk viser fremgang.”

Beast har en drøm, som de 
har drømt om siden oppret-
telsen i 2006: 
Egen tegnspråkkafe som drives 
av oss selv, i Bergen sentrum!

Lørdag 26. oktober kl. 14:50. 
CI-GRUPPEN
Opprettet desember 2011 
Presentert av Sigrun Ekerhovd.
(Powerpoint ble brukt.)
(Sigrun har vært aktiv i CI-saken 
– som og førte til opprettelse av 
egen hjemmeside for CI-brukere: 
”www.cipaa@net” - der hadde 
hun ca 180 e-post-medlemmer 
i Norge. Den ble nedlagt da 
Facebook kom og ble et bedre 
møtested for CI-brukerne.)
Før CI-gruppen ble opprettet, 
følte man at man ikke hadde 
noen å snakke med, sa Sigrun. 
Man manglet tilknytning. Det 
var viktig at CI-opererte delte 
om noe felles. Info-møter var 
savnet. Det ble til at Sigrun 

– sammen med noen andre 
– gikk i gang med å samle 
CI-brukere til enkelte møter i 
kjellerlokalene i døvesenteret, 
etter avtale med daglig leder. 
For medlemmer både av BDS 
og HLF. 
CI-gruppen har sine styremø-
ter ute, av praktiske hensyn, 
og ellers brukes Facebook 
(foreløpig ca 30 likes) og 
døvesenterets hjemmeside. De 
arrangerer to CI-treff i året 
(vår og høst). Neste gang blir 
lørdag 2. november 2013, i 
døvesenteret.
Gunnar mente at CI-gruppen 
også er viktig for den nye ge-
nerasjonen. Tor er enig: ”En av 
de viktigste vi har, ikke minst 
for framtiden”.
Sigrun sa at gruppen ble opp-
rettet på grunnlag av egne er-
faringer, at den er for voksne. 
Det benyttes skrivetolk og 
tegnspråktolk på møtene. 
Hun sa at døve lærere som 
har CI pleier å informere om 
sine erfaringer til foreldre til 
hørselshemmede barn.

Sigrun deltar på møtene hos 
LMS (Lærings- og mestrings-
senteret). Christina etterlyste 
brosjyre fra CI-gruppen. Sigrun 
sa at det var det laget tidli-
gere, men innholdet er i dag 
foreldet.
På CI-treffene har gruppen er-
faringsutveksling og foredrags-
tema rundt CI (faglig innhold). 
På kommende CI-treff blir det 
informasjon fra en på Hauke-
land sykehus om justering av 
lyd.
Gruppen har kontakt med 
Briskeby kompetansesenter. 
Briskeby sender informasjon 
om nye kurs (for eksempel 
mestringskurs) direkte til CI-
gruppen her.

CI-klubben på Facebook har 
for tiden 36 «medlemmer»

Lørdag 26. oktober kl. 15:30. 
SENIORGRUPPEN
Orientert ved Hans Erik Tofte 
og Hans Birger Nilsen. 

Her vises to Powerpointutvalg:
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Rune sa at teksten kan tolkes 
på forskjellige måter. Man 
kan også si at det overskudd 
i forbindelse med utleie kan 
gå ”til beste for foreningens 
medlemmer”.

Edvard opplyste at Døvesente-
ret har investert kr 2.500.000 
og Døves Idrettsklubb kr 
500.000 i Rorbua (derav 5/6 
og 1/6 delen)

Rune: Kanskje vi kan få lagt inn 
en link til Rorbua fra vår side i 
www.mitt-selskap.no.
Underavdelinger kan bruke 
rorbua til miniseminar, styre-
møter.
Gunnar avsluttet med å spørre 
(og svarte selv):
* Har vi grunn til å være be-

kymret, når vi ser at booking 
har vært og er nesten fullt? 
NEI

* Har vi grunn til å være 
bekymret for Rorbuas øko-
nomi? NEI

* Har vi grunn til å være 
bekymret for de som styrer 
Rorbua? NEI

Søndag morgen begynte 
seminaret også kl 09.00 (vi 
fikk en time ekstra søvn da 
sommertid var slutt)

Døves kulturdager 2014
Tor S. Fiksen informerte om 
planer ifh Døves kulturdager 
i Bergen 7.-9. november, og 
viste video der bl.a. ordfø-
rer Trude Drevland ønsket 
velkommen. Påmeldingsskjema 
ble også vist. Han fortalte at 
det nå var meldt på over 50 
deltakere til neste års kul-
turdager. Rune sa at vi har 

reservert hele Rica Ørnen 
Hotell, samt 100 rom på Hotel 
Norge. Bergensere har bedt 
om å få overnatte kun en natt 
på Rica, fra lørdag til søndag. 
Men vi fryktet at hvis vi skulle 
godta det, ville det bli mange 
ledige rom fra fredag til lørdag. 
De fleste tilreisende vil sikkert 
ha rom fra fredag til søndag. 
De som ønsker å overnatte 
kun fra lørdag til søndag (pga 
festmiddag), kan få det på 
Hotel Norge.

Frivilligsentral
Administrasjonen har innhen-
tet informasjon og kriterier 
rundt det å ha og å drive Fri-
villigsentral. Oslo Døvefore-
ning har det, som de overtok 
fra Stiftelsen Signo. Trondheim 
Døveforening har det også; 
de søkte og fikk det innvilget, 
og er i gang med å få ut an-
nonse der de søker en ansatt 
i frivilligsentral. Vi så gjennom 
kriterier, og seminardeltakerne 
mente at mye av det som står 
der er noe Bergen Døvesen-
ter allerede har i dag. Men det 
hadde kanskje vært en god 
fordel at også Bergen Døve-
senter har en lignende drift. 
Sentralen behøver eget styre, 
egen økonomi. Staten støtter 
med 60% av den ansattes lønn, 
resten dekkes av den som drif-
ter frivilligsentralen. Døvesen-
teret skal vurdere det.

Leiekontrakt for underav-
delinger
Martin Berhovde er opptatt av 
formell avtale mellom døve-
senteret og underavdelinger i 
forbindelse med gratis bruk av 
lokaler til sine arrangementer. 

Det har hendt at gjester ødela 
et bord, så hvem har erstat-
ningsansvar. Underavdelingene 
har ikke råd til eventuelle 
skader forårsaket under deres 
arrangement. Her må nesten 
gjestene selv dekke skader så 
sant det bevitnes at det ble 
gjort med vilje. I kontrakten 
må det også fremgå hvem som 
skal ha ansvaret for brannsik-
kerhet og evakuering. Også 
varsling til  brannvesenet ved 
falsk alarm. (Våre utstyr er 
direkte tilkoblet brannvese-
net, så de kommer med med 
brannbil i det øyeblikket bran-
nalarmen går hos oss.)
Den generelle leiekontrakten 
bør også justeres noe mht 
skadeansvarlig.

Medlemsmøte
Martin Berhovde foreslo at 
saker til behandling på døve-
senterets medlemsmøte med 
fordel først kan diskuteres 
blant underavdelingenes styre 
/ medlemmer før det tas opp 
på ordinær medlemsmøte. 
Bakgrunnen til forslaget er at 
noen sjenerte medlemmer 
kanskje er mer fri for å dis-
kutere blant sine egne, og så 
kan lederen eller noen andre 
presentere kommentarene på 
selve medlemsmøtet.
Tittelen «medlemsmøte» / og 
ny vri på debattkvelder. Gun-
nar mente at vi bør unngå å 
bruke ordet «medlemsmøte», 
for ordet inspirerer ikke. Her 
bør vi heller bruke ordet 
«diskusjonskveld» og få med 
temaer.  Toralf foreslo at vi 
kan arrangere debattkvelder 
der vi inviterer 3-4 personer 
i panelet og spør dem direkte 
hva de mener om forskjellige 
saker. På den måten mente han 
det vil skape interesse for å 
følge med.

Seminar neste år
Det kom forslag om å utvide 
seminarhelgen – at man reiser 
torsdag ettermiddag og kom-
mer tilbake søndag. Torsdag 
til fredag med tema sammen 
med underavdelinger, og så 
lørdag til søndag med tema 
som interesserer alle, også 
turister som kanskje får lyst 
til å reise til samme sted som 

seminardeltakerne. Båtturen 
Bergen-Danmark-Bergen var 
blant forslagene. 
Det var også et forslag på 
www.skjelbreidpoiree.com på 
Eikelandsosen – som har plass 
til 30 deltakere.
Tor foreslo dette som tema: 
«Hvordan få 500 medlem-
mer?» Hvordan gjøre døve-
senteret attraktivt. Gi senteret 
et løft. Lage undersøkelse på 
internett der man kan få svar 
som ikke viser hvem som 
svarer (100% anonym). 

Evaluering
Toralf foreslo at alle delta-
kerne kom med sine meninger 
om seminaret, så det gjorde vi. 
Her var det bare å si at ALLE 
var enige i at det var et flott 
seminar, flott program, en flott 
gjeng og at underavdelingene 
og Rorbua sine presentasjoner 
var veldig bra! Og mange gav 
uttrykk for at de lærte mye 
under seminaret. 
En sa at vi lærte mye av 
hverandre, og at det var lett å 
se at underavdelinger samar-
beidet med hverandre. Under 
presentasjon fra hver avdeling 
kom det kommentarer/ideer 
som ble notert med tanke på 
videre arbeid.
En syntes å ha lært masse på 
bare ett år. Flott nettverk i 
døvesenteret.
Hotellet og soverommene 
var bra. Konferanselokalet 
var bra. Eneste minus var at 
serveringen under middagen 
ved hotellet var under enhver 
kritikk (som vi har meldt ifra 
til reiseoperatøren).
Svært mange foreslo at neste 
seminar bør starte med reisen 
torsdag ettermiddag (og vare 
til søndag, som nå).
Seminarkomiteen v/ Toralf, 
Fredrik, Tor og Gunnar var 
glad for at det ble en fin helg. 
Kanskje en ide å ha guide fra 
stedet som viser oss kjapt 
rundt enn at vi lete oss fram.

Gunnar avsluttet seminaret 
med å takke alle sammen. 
Størst var underavdelingenes 
og rorbuas presentasjon, alle 
jobbet veldig godt!
Slutt søndag 27. oktober kl. 
12.00.

Lørdag 26. oktober kl. 15:55  RORBUA
Edvard Rundhaug og Svein Tore Olsen presenterte. (m/powerpoint)
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PERSONALIA
DØDSFALL
Øyvind Wilhelmsen, Loddefjord, 67 år, 
født 28.09.1946, gikk bort 18. novem-
ber. Begravd fra Døvekirken 26. nov.

Til  Bergen Døvesenter 
Takk for oppmerksomheten ved kul-
turtreffet i Bergen. (Ifm med gruppens 
40 års jubileum.)

Hilsen Bergen Døvesenters
Seniorgruppe

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet med gave til min 
60 års dag.

HIlsen fra Kåre Neeraas.

MANGE TAKK!
Idag ble jeg overrasket og glad over da 
jeg tok opp av postkassen brev med hil-
sen og gavekort i anledning 70-årsdagen 
min. Mange takk til Bergen Døvesenter, 
mange takk fra en glad Ingvild (Roald). 
(Se tegnskrift fra henne på side 2.)

RUNDE ÅR
80 ÅR
Berit Bjørø, Bergen, blir 80 år
den 16. februar.

50 ÅR
Heiri Irene Dyrøy, Vinterbro, 
blir 50 år den 17. desember.

Tor Einar Slettebakk, Fana, 
blir 50 år den 16. januar.

Toralv Kvingedal, Nesttun, 
blir 50 år den 26. februar.

www.mitt-selskap.no
Vi markedsfører utleie av Kalfaret Sel-
skapslokale hos www.mitt-selskap.no.  
I fjor betalte vi under kr 3.000 for plassen 
der, som var åpningspris. Nå er det gått 
ett år, og det koster kr 5.000 å fortsette 
med plassen vår der.  Vi har ikke oversikt 
over hvor mange som fant oss via den 
siden. Fra nyttår skal vi spørre alle som 
bestiller leie hos oss om hvor de fant oss.

Stavanger, Ålesund og Oslo
Rune var i Stavanger (7.11) og Toralf i 
Loen (styrerseminar 8.-9.11 for Møre og 
Romsdal Døveforening) og skal til Oslo 
(6.12) og orientere om organisasjonsar-
beid i Bergen Døvesenter (Stavanger om 
daglig leders arbeid). 

Samarbeidsforum
Vi har ikke gjennomført møte i Samar-
beidsforum i år, men satser på å få det 
gjort i januar. Nå som vi har kommet i 
gang med Ledermøte med underavdelin-
gene, som er kommet for å bli, trenger 
vi å diskutere hvilken sammensetning 
Samarbeidsforum skal ha. Styret ble enige 
om at forumet kan bestå av representan-
ter fra: a) Bergen Døvesenter, b) Bergen 
Døvekirke, c) Signo Konows Senter, d) 
Signo Dokken, e) Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde, f) Vakt-
mester, g) Eiendomsleder, h) Utleieansvar-
lig, i) Nubben Barnehage og k) Kirkens 
SOS. Det skal da være tolk på slike møter. 

Barne- og ungdomskonsulent
10. oktober 2013 mottok vi oppsigelses-
brev fra Helene H. Sæle, der hun måtte si 
opp sin stilling. Hovedårsaken er at hun 
nå går på Universitetet og har problemer 
med å få tid til også å påta seg arbeid 
som barne- og ungdomskonsulent. 10. 
november 2013 slutter hun. Styret ble 
enig om å vente med evt. å avertere etter 
en ny konsulent til stillingen, da man først 
ønsker å høre med Døves Ungdomsklubb 
om deres styre har muligheter til å ta 
seg av diverse oppgaver som konsulenten 
hittil har hatt.

Gjennomførte møter
a) 26. september: Kulturdagerkomiteen 

hadde møte kl 16 for å klargjøre stør-
relse på deltakeravgift, pris på overnat-
ting, festmiddag osv. Påmeldingsskjema 
er nå klar til Døves kulturdager i 
Trondheim.

b) 27.-28. september: Stemmetolkseminar 
gjennomført med ca 70 deltakere

c) 2. oktober: Toralf Ringsø, Gunnar 
Hansen og Rune Anda deltok på 
møte sammen med Stiftelsen Signo på 
 Konows Senter.

d) 3. oktober: Rune Anda deltok i møte i 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 

e) 10. oktober: Tor S. Fiksen deltok på møt 
ei hyttekomiteen (Rorbua)

Leiekontrakt med underavdelinger
Forslag etter seminar i Riga: Underavde-
linger som leier lokaler gratis skal sørge 
for egen brannsikkerhetsgruppe (evaku-
eringsleder, slokningsansvarlig og melding 
til brannvesenet) og ordensansvarlig.  
I kontrakten skal det fremgå at det er 
gjestene selv som skal erstatte for øde-
lagte/skadede ting som er gjort bevisst. 
Nevnte leiekontrakt tas i bruk fra nå av.

Frivilligsentral 
Forslag etter seminar i Riga: Styret kan 
ta dette opp til vurdering og se om 
 Bergen Døvesenter skal prøve å få dette 
til. Styret drøftet det, og ble enige om 
å opprette en komite som skal se på 
fordeler og ulemper som legges fram for 
styret i løpet av 2014. Komiteen består av 
Gunnar Hansen, Rune Anda pluss en fra 
medlemsmassen.

f) 15. oktober: Gunnar Hansen, Toralf 
Ringsø  og Rune Anda var på møte hos 
Tolketjenesten

g) 29. oktober kl. 13-14.40: Gunnar 
Hansen og Rune Anda var på møte 
hos Helse Bergen sammen med Mary 
Ann Grønås fra Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde. 

h) 29. oktober kl. 16.30: Møte i Kultur-
dagerkomiteen (til kl 19.30) 

i) 2. november kl. 11: Gunnar Hansen og 
Rune Anda deltok i FFO Hordalands 
ledersamling.

j) 6. november kl. 12.15: Rune Anda på 
møte i Kommunalt råd for funksjons-
hemmede

Informasjonssaker
a) 11.-13. oktober: Arrangementet på 

Stord gjennomført med ca 80 deltakere
b) Mottatt referat fra NDFs forbundssty-

remøte 19-21. september 2013
c) Mottatt referat fra NDFs Seniorutvalgs 

møte i Bergen 11. september 2013 
d) Presentasjon av hjemmeside til  Døves 

kulturdager 2014 
e) Fornyelse av kjøkkenet er fullført
f) Nye markister er kommet på plass ute 

ved terrassen
g) Besøk av Tryg forsikring tirsdag 29. 

oktober kl 09
h) Møte med Helse Bergen tirsdag 29. ok-

tober kl. 13. Rune Anda deltok. Martin 
Skinnes meldte forfall. Gunnar Hansen 
deltok i hans sted. Mary Ann Grønås fra 
Rådgivningskontor for hørselshemmede 
var også med.

i) Toralf Ringsø, Tor S. Fiksen og Kristin 
Fuglås Våge deltok i Rica Hotellets 
kundearrangement i Grieghallen 7. nov.

j) Bergen Bybudsjett for 2014 viser fore-
løpig støtte til Bergen Døvesenter:

 a. 482.200 fra Helse og omsorg (samme 
som i 2013)

 b. 260.000 fra Kultur, næring, idrett og 
kirke (samme som i 2013)

k) Martin Berhovde er valgt inn i styret i 
NDFU (Norges Døveforbund Ungdom)

l) Martin Berhovde er med i Norges 
Døve forbunds 100 års jubileumskomite

m) Bergen folkebiblioteket: Opplesning av 
bøker (gratis) som legges ut på hjem-
mesiden. Se prosjektets side: http://ber-
genleser.bergenbibliotek.no/projects/2

 Det er ønske om også å få med tegn-
språkversjon av opplesningene

BDIKs Julelotteri
Gunnar Hansen opplyste at Døves 
Idrettsklubb søkte om kr 2.500 fra 
Bergen Døvesenter, til en av gevinstene 
under julelotteriet (trekning 12. desem-
ber). Styret gir støtte til gevinst til BDIKs 
julelotteri.

Klipp fra styreprotokollen
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Tegnspråkkurs for nybegynnere
8 tirsdagskvelder, fra tirsdag 14. januar 2014 til 11. mars 2014
Fra kl. 18.00 til 21.00. Kursavgift: Kr 2.400 (medlemmer 
av Bergen Døvesenter kr 2.100). Kursleder: Britt-Merete 
Schröder

Etter to dager med flotte kurs i swing og salsa må jeg si meg 
svært fornøyd med arrangementet. Vi var heldig som fikk tak i 
to flinke instruktører fra KOMOGDANS. Så bare smil og glede 
hos deltakerne og dette betyr at det ikke blir noe siste kurs vi 
arrangerer. Kommer tilbake med større kraft neste gang. Det 
lover jeg. Hilsen Arne Nesse.

Døves Idrettsklubb arrangerte

DANSEKURS
15.-16. november 2013

Bergen Døvesenter hadde
egen stand under 

Døves kulturdager i Trondheim

Tor S. Fiksen og Toralf Ringsø fra Kulturdagerkomiteen rekla-
merte for Døves kulturdager i Bergen 7.-9. november 2014. 
Videoen bak dem viser ordfører Trude Drevland som ønsker 
velkommen, med tegn.

Besøk av Rune Blomberg

Rune Blomberg fra tidligere Mannsverk Elektro, og hovedper-
sonen i forbindelse med installering av tekniske hjelpemidler i 
mange hjem på 70- og 80-tallet, kom på besøk i døvesenteret 
tirsdag 19. november kl 11. Han jobber nå hos BKK og har 
ansvaret for å sende ut faktura til kundene. 
Rune Blomberg fikk se døvemuseet i 2. etasje. Han husker 
mange av de gamle tingene der. På bildet peker han på sentral-
apparatet der alle ledninger tilknyttet varslingsanlegg kom inn, 
og ut derfra kommer blinkvarsling i ulike tempoer avhengig av 
hva som varsles (dørklokken, telefon eller noe annet).

Juleguds-
tjeneste

i Bergen
Døvekirke

Julaften
(tirsdag 24. desember)

kl. 15.00

God jul
Døvesenteret har siste åp-
ningsdag før jul torsdag 19. 
desember, og første åpnes 
igjen etter nyttår torsdag 2. 
januar.

Bergen Døvesenter har

ÅRSMØTE
torsdag 13. mars 2014 kl. 18. 

Siste frist for innlevering av 
lovendringsforslag er 30. ja-
nuar, og siste frist for innle-
vering av andre ”innkomne 

forslag” er 20. februar.



13

Vellykket trimhelg på Stord
11-13. oktober arrangerte Bergen Døves Idrettsklubb i samarbeid med Stavanger  Døves Idrettsforening trimhelg på Stord. Dette 
ble en meget vellykket helg, med ca 100 deltakere. Bildet er hentet fra BDIKs Facebookside.

Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
What the fox say?

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
What the fox say?

Bildet viser de tolkestudenter som visualiserte Ylvis’ ”The Fox” 
med tegn på Torgalmenningen 2. oktober 2013. Både de og de 
andre tolkestudentene kommer til døvesenteret torsdag kveld 
den 12. desember og gjentar det - og tre andre sanger - for oss! 
Her er litt av ”The Fox”-teksten:

Hele teksten finnes her: 
http://www.metrolyrics.com/the-fox-lyrics-ylvis.html

The Fox og julelotteri i døvesen-
teret torsdag 12. desember kl 19
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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 slutten av 
januar Frist for stoff til neste nummer: 
10. januar.

NOVEMBER
28. to:  Seniorgruppen besøker Sjøfartsmu-

seum kl. 12.00
28. to:  Foredrag v/Øyvind Madsen «Den som 

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

29. fr:  Storsalen er utleid
30. lø:  Storsalen er utleid
30. lø: Lysfest ved Lille Lungdgårdsvann kl. 

16.00 med tegnspråktolk på stor-
skjerm!

DESEMBER
01. sø:  Storsalen er utleid
02. ma:  Gunnar og Rune invitert til lansering 

av Riebers legat-boken kl 13. 
03. ti:  11-14 – Seniortreff (middag)
03. ti:  BDIK har styremøte i kursrommet i 1. 

etasje kl. 16.00
05. to:  Styrerommet er opptatt kl 12-15.
05. to:  Diskusjon kl 19.00: Opplever du å bli 

diskriminert? Vi samler episodene og 
tar det opp med «Stopp diskrimine-
ring» utpå nyåret.

06. fr:  Storsalen er utleid

07. lø:  Internasjonal middag i døvesenteret kl. 
19 – arr. døve innvandrere

07. lø:  Beast har julebord i byen
08. sø:  Teater Manu besøker oss med skrot-

nissene, vises kl. 15.00 (se annonse)!
11. on:  Bergen Døves Ungdomsklubb har 

julebord/juleavslutning i storsalen
12. to:  Juleavslutning kl 19. BDIK har trekning 

i julelotteri. Tolkestudentene med 
sangkor, de samme som de viste på 
Torgalmenningen i oktober, blant 
 annet Ylvis ”The Fox”.

13. fr:  Senterstyret har møte kl 16.00
13. fr:  Storsalen er utleid (M)
14. lø:  Storsalen er utleid
17. ti:  11-14 – Seniortreff (JULEBORD i 

døvesenteret)
19. to:  Åpen kveld kl 18 (siste før jul)
28. lø:  Storsalen er utleid (+27.12)
31. ti:  11-14 – Seniortreff  -  

NYTTÅRSAVSLUTNING

JANUAR 2014:
11. lø:  Storsalen er utleid – M (+12.01)
14. ti:  Seniortreff kl 11-14

Deltakere på bildet: Vera Therese Aas, Yvonne Lie Grutle, Gøril Grindhaug, Anne Mette 
Haddeland, Bente Holberg Bjånesøy, Trine Våge, Tove Haugstad, Aljona Novikov, Annette 
Urhaug, Hilde Evensen, Bjørg Storesund, Vibeke Olsen Larsen og Jorunn Vestgård Hå-
verstad. (Mangler vel to navn? – Bildet er hentet fra Facebook)
Tekst fra kunngjøringen før festen: «Antrekk: flott og tøff klær,  KUN svart og hvit 
farge. Konkurranse om hvem som har tøffest klær, tøffest frisyre og tøffest sminke. Alle 
må ta med mat dere har lyst til å lage. Gi beskjed til Gøril på sms. Eller på facebook. 
Så ser vi hvem som er med og hva de skal lage til mat. Vi ser frem til en hyggelig sosial 
kveld og at vi lager god stemning og kose oss med god hjemmelaget mat ;-) Menn er 
velkommen etter kl 22.»

14. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 
styrerommet kl 18.00-21.00 (1)

16. to:  Hanne Enerhaugen forteller om 
sine opplevelser og erfaringer i 
«Ingen grenser» på TV2, kl. 19.00

18. lø:  Storsalen er utleid (+ 17. og 19.)
21. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18.00-21.00 (2)
22. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
22. on:  Storsalen er utleid (kl 16.00-09.00)
24. fr:  Storsalen er utleid
25. lø:  BDIK arr. Idrettsfest kl 19.00
28. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
28. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18.00-21.00 (3)
30. to:  Frist for innlevering av innkomne 

lovforslag til Bergen Døvesenters 
årsmøte.

FEBRUAR 2014:
04. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18.00-21.00 (4)
08. lø:  Storsalen er utleid (+ 09.02)
11. ti:  Seniortreff kl 11-14
11. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18.00-21.00 (5)
18. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18.00-21.00 (6)
19. on:  Senterstyret har møte kl. 16.00.
20. to:  BDIK har årsmøte i storsalen kl 

18.00.
20. to:  Frist for innlevering av innkomne 

forslag til BDS-årsmøte. Leveres til 
styrelederen.

24.-28:  Vinterferieuke
25. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
27. to  Tove Glomset: «Å stå støtt på to 

bein», kl. 19.

Avspasering
Daglig leder har avspasering  

16.-20. desember 2013.


