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Nr. 1 Torsdag 24. januar 2013 53. årgang

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

 John Maucere Rob Roy John Smith
 USA Australia Storbritannia

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

John Smith skal gifte seg i august 2013, og i den forbindelse ønsker han å arrangere spesial show i Bergen Døvesenter!



2

Malin Lone Johansen begynte 01.01.2013 som «Utleieansvarlig» – hun organiserer ut-
leievirksomhet i Bergen Døvesenter (den nye utleiehjemmesiden finner du her: www.
kalfaret-selskapslokale.no). Helene Hodneland Sæle begynte 15.01.2013 som «Barne- 
og ungdomskonsulent» i 20% stilling. Vaktmester Svein Ole Johansen har fått utvidet sin 
stilling fra 10 til 20% fra 01.01.2013.

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

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

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

DØVES UNGDOMSKLUBB ER I GANG!

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

Bergen Døves Ungdomsklubb
har ekstraordinært årsmøte

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjempe-tur for seniorgruppen

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

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

www.bgds.no
Nyheter nesten hver eneste dag!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konkurransen:
Hvem skjuler seg bak 

nissemasken?

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

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

«Kolonialisme av døve - 
Castberggårdssyndrom 
som konsekvens»

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

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

FOREDRAG
TORSDAG 28. FEBRUAR

kl. 19.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://deafnation.com/joelbarish/

”VAKTMESTERHUSET”

Diskusjonskveld
torsdag 17. januar 2013

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

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

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

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

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

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

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

Påmelding til post@bgds.no

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

Konferanse 18-20 januar 2012

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

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

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

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

Bergen Døvesenters Julebord 15. desember

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

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

Døves Hus i Pepperkakebyen!

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

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

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

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

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

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

Hilsen Åge (Lauritzen).

RUNDE ÅR

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

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

PERSONALIA

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

Garderobebenk, handikaptoalett, foldervegg

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

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

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

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

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

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

INTERNASJONALE TORSDAGER
I BERGEN DØVESENTER

Tegnspråkkurs for 
barn og barnebarn

Bergen Døves Idrettsklubb
HAR ÅRSMØTE

torsdag 21. februar 2013 kl. 18. 
Siste frist for innlevering av innkomne 

forslag til idrettsklubben er
onsdag 6. februar. 

Bergen Døvesenter har
ÅRSMØTE

torsdag 14. mars 2013 kl. 18. 
Siste frist for innlevering av loven-

dringsforslag er 31. januar, og siste frist 
for innlevering av andre ”innkomne 

forslag” er 21. februar.

Seniorgruppen har
ÅRSMØTE

i storsalen
torsdag 7. mars 2013 kl. 12. 

CI-gruppen
HAR ÅRSMØTE

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

Styret

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

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

Rådgivningskontor for hørselshemmede
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

HUSK Å MELDE
ADRESSEFORANDRING

ØNSKER DU Å FÅ NYHETER FRA 
OSS PÅ SMS? Gi oss beskjed om det.

OK for deg å få Budstikken over 
e-post en uke før de andre får 

i posten? Gi oss beskjed om det og!

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

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

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

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

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

slag til BDS-årsmøte, til styrelederen.

FEBRUAR
01. fr:  Storsalen brukes av Nubben Barne-

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

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

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

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

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

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

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

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

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

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

Se www.bgds-rorbua.no

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hver år siden. 
Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.
Neste nummer kommer ut i febr. 
Frist for stoff til neste nr: 10. febr.

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

kl 16.00
20. on:  Døvblitte har styremøte i kursrommet 

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

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

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

sammen med tolkestudenter for å se 
på tilgjengeligheten

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

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

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

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

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

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

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

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

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

døvekirken kl 18

DØVES MISJONSFORENING
har møte hos Norunn Kalvenes 
fredag 22. februar kl 18.00.
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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 2 28. februar 2013 53. årgang

Bergen Døvesenter har årsmøte
torsdag 14. mars 2013 kl. 18.00
Dagsorden:
01 Åpning med minnetale
02 Valg av møteleder og varamøteleder
03 Valg av to referenter
04 Valg av tellekorps på tre personer
05 Godkjenning av innkalling og saksliste
06 Årsmelding for år 2012
07 Revidert årsregnskap for 2012
08 Årsberetning og revidert årsregnskap for  

Bergen Døvesenters Felleslegat
09 Innkomne lovforslag
10 Andre innkomne forslag
11 Budsjett til orientering
12 Valg, som ledes av valgkomiteen
 a) Styreleder, for ett år
 b) To styremedlemmer, for to år
 c) To varamedlemmer, for ett år
 d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e) Lovkomite på tre medlemmer
 f) Styre for kapitalfondet (3 medlemmer + 2 varamedl.)
 g) Styre for hyttekomiteen (leder, sekretær, medlem)
 h) Representanter til NDFs landsråd 4.-7. okt. 2012 på Ål

 ... samt neste punkt som ledes av styrelederen
 i) Valgkomite

Husk å ta med dette heftet til Årsmøtet torsdag 14. mars 2013
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Bak fra venstre: Lena Mei Kalvenes Anda (2. vara), Tor S. Fiksen (styremedlem), Fredrik Fjellaker (styremedlem) og Sigrid Hjørungnes (1. vara). 
Foran fra venstre: Ellen Østrem (styremedlem), Gunnar Hansen (leder) og Martin Skinnes (styremedlem). Foto: Rune Anda (daglig leder). Lena 
Mei dro til Gallaudet University i Washington D.C. for å studere fra og med august 2012.
Dette styret var det første som innførte papirløse styremøter. Alle fikk tildelt en iPad2 som tilhører døvesenteret. Styresaker blir sendt til styret 
via e-post, som de lagrer i iPaden og disse blir åpnet på møtene. Ved skifte av styremedlemmer/varamedlemmer skifter også iPaden hender.

Styret i Bergen Døvesenter 2012
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2012
1. Bergen Døvesenter
Bergen Døvesenter er stiftet 30.mai 1880. Bergen Døvesen-
ter er tilsluttet Norges Døveforbund, FFO Hordaland og FFO 
Bergen.

2. Medlemmer
Det var pr 31.12.2012 registrert 357 (356 året før) betalende 
medlemmer i døvesenteret. Disse er fordelt på 290 (277) 
hovedmedlemmer, 58 (63) ungdomsmedlemmer og 9 (10) 
barn.  Medlemskapet administreres av Norges Døveforbund og 
landsmøtet vedtar kontingenten. For 2012 var kontingenten slik: 
Enkeltmedlem kr 450, trygdede kr 350, ungdom 13-26 år kr 350 
og barn opptil 12 år kr 100.

Etter søknad fra Bergen Døvesenter, fikk vårt medlem Toralf 
Magne Ringsø Kongens fortjenstmedalje i sølv under en tilstel-
ning i Bergen Døvesenter onsdag 21. november 2012, overrakt 
av ordfører Trude Drevland. 

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: Odd 
Birkeland, Heidi Seltveit, Evelyn Osland og Erling Buanes.

3. Styret
Døvesenterets styre har etter årsmøtet 15.03.12 bestått av 
følgende:
Styreleder:   Gunnar Hansen
Nestleder:   Ellen Østrem
Styremedlem:   Martin Skinnes
   Tor S. Fiksen (han har ett år igjen)
   Fredrik Fjellaker (han har ett år igjen)
1. varamedlem Sigrid Hjørungnes
2. varamedlem Lena Mei Kalvenes Anda (fram til 12. august, 
da hun dro til USA)
Styret har i 2012 hatt 11 styremøter og behandlet 190 saker 
(derav 2 møter og 44 saker før årsmøtet.) Det har elles vært 
avholdt 2 medlemsmøter (2. februar og 30. august) samt 2 mø-
ter i samarbeidsforum (25. januar og 11. oktober) og 2 leder-
møter (30. mai og 6. desember). Samarbeidet i styret har som 
vanlig vært godt. 

4. Personalet
Rune Anda har vært daglig leder hele året.
Svein Ole Johansen ble ansatt som vaktmester (10 %) 
fra 11.02.2008, og er også brannvernansvarlig (fra og med 
01.04.2008).
Aud Våge Johannessen har vært kantineansvarlig annenhver 
torsdag i forbindelse med seniortreff. Hun har også laget mat til 
store tilstelninger året gjennom, bl.a. i forbindelse med sommer-
bord, Kongens fortjenstmedalje og julebord.
Asle Karlsens firma, Karlsdata, har vært knyttet til administra-
sjonen som regnskapsfører.
Egil Johansen sitt firma, Datafryd, har hatt ansvaret for døve-
senteret sine pc’er og nettverk. 
(Under organisasjonsseminar 26.-28. oktober 2012 ble det foreslått 
at døvesenteret ansatte en utleieansvarlig og en som jobber for barn 
og ungdom fra og med januar 2013. Det ble diskutert og vedtatt 
på et styremøte før jul, og disse to stillingene kom på plass i januar 
2013.) 

5. Revisorer
Statsautorisert revisor, Leif Steinbakk har revidert 2012-regn-
skapene våre. Kjell Zahl har revidert felleslegatet og momsrefu-
sjonen. Bilagsrevisor har vært Hans Erik Tofte med Toralf Ringsø 
som varabilagsrevisor. 

6. Lovkomiteen 
Lovkomiteen bestod i 2012 av Klement Våge, Erling Jacobsen og 
Helge Herland.

7. Valgkomiteen
Valgkomiteen består av Helge Herland, Sigrun Ekerhovd og 
Marit Markeset. Varamedlem: Arne Nesse. 

8. Eiendommen Kalfarveien 79
Eiendomsstyret har dette året bestått av Egil Johansen (leder), 
Svein-Ole Johansen og Gunnar Hansen. Vi har hatt 8 møter i 
2012. 

Det deltok ca 40 personer i dugnadsarbeid i og rundt døvesen-
teret våren 2012. Arbeidet ble ledet av vaktmesteren. Dugnaden 
var et samarbeid mellom døvesenteret, Døves menighet og Ko-
nows senter. Det var brukbar vær og arbeidet ble gjennomført. 
Dugnadsgjengen fikk gratis pizza og brus som takk for innsatsen.

Året 2012 har vært litt spesielt med ombygging, modernisering 
og oppgradering av huset. Takket være Gunnar Hansen som 
pådriver/primus motor og Svein-Ole som ”byggesjef” har vi fått 
gjennomført stor-oppussing av storsal/ hall/ aktivitetsrom. Vi vil 
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også takk en stor dugnadsgjeng og en dyktig interiør-komite for 
innsatsen. En stor takk også til Hordaland fylkeskommune og 
Bergen kommune for økonomisk støtte til oppussingsarbeidet! 
Arbeidet i storsalen: Tapetsert, lakkert golv, rep. Sceneteppe, nye 
lamper, Satt opp lysekroner, sparklet/malt tak og stol/bord.
Hallen i 1. etasje: Ny parkett, malt vegger/tak og nye møbler.
Kurs/aktivitetsrom: Ny vegg /dør, malt deler av vegg og nye 
bord/stol, 
Den fine dugnadsgjengen har bestått av: Ole Frank Halvorsen, 
Alireza Emami, Harald Håverstad, Tor-Einar Slettebakk, Toralf 
Ringsø, Fredrik Fjellaker, Håkon Osland, Hans Birger Nilsen og 
Åge Lauritzen 
Interiør-komite har bestått av Bjørg Storesund, Gabrielle Kver-
neland og Jan de Lange. 
Ellers vært gjennomført flere mindre dugnader som fornying av 
kjøkken 2.etg, handikap-WC, div. elektrisk, varmepumpe, trapp til 
scene, foldevegg til kjøkken 1. etg., ryddet og kastet en del både 
fra lagerrom, aktivitetsrom, kontoret og kjøkkenet. Disse er 
gjennomført av eiendomsstyret.
I forbindelse med Operasjon Dagsverk gjorde ungdommer fra 
Nordahl Grieg videregående skole en god innsats i døvesente-
ret. 
Vår vaktmester Svein-Ole Johansen har tatt mye av vedlikehold 
innvendig så vel som utvendig. Har også organisert eksterne 
firma til div. gjøremål. Han er også vår brannvernleder.
(Egil)

Dugnadsgjengen.

Mens storsalen var stengt pga oppussing, fikk vi låne menighetssalen i døvekirken til 
møter og foredrag i mars-april 2012.

9. Hyttekomiteen
Hyttekomitéen har bestått av Svein Tore Olsen (leder), Rose 
M. Rosland (sekretær) og Edvard Rundhaug (medlem) samt en 
representant fra Bergen Døves Idrettsklubb og en representant 
fra Bergen Døvesenterets styre. 
2012 har vært et godt år med utleievirksomhet med en inntekt 
på over kr. 130.000, en liten reduksjon i forhold til rekordåret 
2011. Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra leieta-
kere. Noe dårlig rengjøring har det vært som vanlig slik at vi 
vurderer obligatorisk vask i sommerperioden ved et rengjø-
ringsfirma eller en privat person mot tilleggsbetaling/forhøyet 
leiepris. 
Det nye marinaanlegget er endelig på plass, og vår båtplass er 
flyttet til den nye bryggen mot sør. Vi har valgt å satse på at bå-
ten blir liggende der i vinterperioden også og se hvordan det går. 
Nye investeringer i år ble ny 40 tommers LED TV med planke 
høyttaler (mulighet for musikk), DVD spiller og parabol. I tillegg 
har vi fått etterlengtet installert fiber bredbånd fra Lysglimt 
slik at det er tilgang til internett i Rorbua nå. Det er montert 

Torsdag 3. mai var det stor-dugnad der 45 personer deltok. Alle fikk pizza og 
brus etterpå, slik det var gjort hvert år.
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ventilasjon i utebod pga. fuktighet, men det gjenstår gulvarbeidet 
som vi vil ta i løpet av vår 2013. Trappen rett utenfor Rorbua på 
bryggen skal også bygges når vi får anledning til. 
Økonomien går ganske bra med stramt budsjett, men vi er noe 
bekymret over interesse blant medlemmer for leie av Rorbua 
fordi ved siste året viser det seg at det er kun ¼ av leietakere 
som er døve medlemmer. Vi ønsker å gi kampanjepris for med-
lemmer i lavsesong i 2013 for å øke bruk av Rorbua i denne lave 
sesongen og øke interessen blant medlemmer. Hyttekomitéen 
håper derfor at medlemmer fortsatt er interessert og vil ha 
glede av å bruke Rorbua og benytte stedet til rekreasjonsopp-
hold med mange flotte muligheter som sjø-, fiske- og badeliv. 
Lederen av hyttekomitéen ønsker å takke medlemmer for støtte 
og dugnadsarbeidet som er gjort på Rorbua i 2012. 
(Svein Tore)
Deler av Rorbuas utgifter dekkes over Bergen Døvesenters 
driftsbudsjett (vedtatt på årsmøtet i 2012):
Forsikring  kr  10.000
Vann og avløp  kr  9.000
Renovasjon  kr  4.000
Eiendomsskatt  kr  4.000
Sum på ett år  kr  27.000

10. Fondsstyret
Fondsstyret har bestått av Erling Jacobsen (leder), Kjetil Hø-
gestøl og Gunn K Selstad. Vara: Klement Våge. Fondsstyret har 
ikke hatt fysiske møter i 2012, men holdt kontakt pr e-post. 
Det er ikke foretatt endringer i porteføljen vår. Vår investering 
er langsiktig. Aksjemarkedet har vært svært ustabilt de siste tre 
årene, så vi har lagt vekt på å holde oss rolig og ikke selge eller 
investere mer enda. Vi følger med på både lokalt og internasjo-
nalt aksjemarked. Status pr 31.12.2012:
Aksjefond: Investert for tilsammen Verdi pr 31.12.2012
DNB Asia 150.000 157.895
DNB Miljøinvest 200.000 144.228
SKAGEN Global 350.000 372.606
SKAGEN Kon-Tiki 400.000 505.088
Til sammen 1.100.000 1.179.817

11. Vanlig samlingskveld  
i døvesenteret – torsdager i 2012
09.02.2012: Gro Hege om ”Samspill ved stemmetolking”
15.03.2012: Bergen Døvesenters årsmøte
29.03.2012: Gøsta om Geocaching
12.04.2012: ”Ingen grenser”
26.04.2012: Urban Mesch om døveidretten i 200 år
10.05.2012: Tore Christiansen om tur til Kilimanjaro
24.05.2012: Presentasjon av bildetelefontjenesten m/program-

met MMX v/nWise AB, Sverige.
31.05.2012: Debatt om tolkerollen
06.09.2012: Generalprøve skuespill
20.09.2012: Morten om ”Jack og bønnestengelen”,  

Sonja om Språkrådet
18.10.2012: Margareth Hartvedt om TOBRU
01.11.2012: Jon Martin Brauti om døve tryllekunstnere
15.11.2012: Diskusjonskveld over 3 temaer: Endre navn, Ror-

bua, tegnspråkkafe
22.11.2012: 3 men show

12. Andre arrangementer
Juletrefest 7. januar
Stor-dugnad torsdag 3. mai med pizza og brus etterpå
1. og 17. mai arrangement 
Sommeravslutning med underholdning 21. juni
Overrekkelse av Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Ringsø
Julebord lørdag 15. desember

13. Kultur
I 2012 har vi ikke hatt noen kontaktperson til kulturarbeidet 
hos oss. Det meste ble ordnet gjennom daglig leder. Bergen 
Døvesenter deltok i programmet under Døves kulturdager i 
Kristiansand 14. september med to grupper: Kristin Fuglås Våge 
sin gruppe med ”Et celebert besøk” og følgende skuespillere: 
Espen Rosvold, Martin Skinnes, Birgit Crone Leinebø, Ingunn 
Storlykken Herland og Toralf Ringsø, samt Rune Anda sin gruppe 
med ”Tolkeparodi” og følgende skuespillere: Randi Ulvatn Slet-
tebakk, Ellen Østrem, Sigrid Hjørungnes, Ingrid Riksfjord og Tor 
S. Fiksen. 

Helt siden ”tidens morgen” har torsdagene 
vært fast åpningskveld i Døves Hus. Det 
har vært mange foredrags-, diskusjons-, 
møtekvelder o.a. disse torsdagene. Det 
øverste bildet viser Gøsta Rougnø som 

fortalte om Geocaching. Neste bilde er fra 
debatt om tolkerollen der også to fra NAV 
i Oslo deltok. Siste bilde viser deltakerne i 
”Ingen Grenser” - de to døve fortalte om 
sine opplevelser foran fullsatt lokale (over 
100 personer) i døvekirken (det var stengt 

i døvesenteret pga oppussing).
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I døvesenteret har vi hatt besøk av en gruppe ungdommer fra 
Oslo lørdag 28. januar med temaet ”Bli sett”. Enkelte torsdager 
var det konkurranse med ”Bit for bit, bilde for bilde”. 
”3 men show” var en av de store høydepunktene i døvesente-
ret, en standup-fremføring av døve menn fra USA, Storbritannia 
og Australia torsdag 21. november som en del av Teater Manu’s 
turnere-program.
25.-26. november hadde vi besøk av Joel Barish fra det verdens-
berømte ”DeafNation” som filmet Bergen og fruktpakking hos 
Signo Dokken.

Høst: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 10 deltakere (kurs-
leder: Britt-Merete Schroder) og viderekomne med 4 deltakere 
(kursleder: Christer Omningård).

Skuespill: Kristin Fuglås Våge var instruktør for gruppen på 
6 personer som spilte ”Et celebert besøk” der Espen Rosvold 
spilte hovedrollen som Mr. Bean. Nesten hele stykket ble tatt 
opp på video, der både Kristin Fuglås Våge og Martin Skinnes sto 
for redigeringen. Rune Anda var manusforfatter til ”Tolkeparodi”, 
spilt av 5 personer. Begge stykkene ble vist under Døves kultur-
dager i Kristiansand lørdag 14. september. 

Fotokurs: 5 personer deltok på fotokurs med Tom Jarane som 
kursleder fire tirsdager i høst.

Seminar: Det ble også holdt seminar for tillitsvalgte og ”gras-
rota” 26-28 oktober på Kvalheim fritidssenter, med 31 delta-
kere. 

Videofilmen med ”Et celebert besøk” ble lagt ut på YouTube, og sett av over 2000 
personer.

14. Utflukter 
Døvestevnet i år fant sted på Nesholmen 24.-26. august. Det var 
i alt 20 deltakere, hvorav 13 fra Bergen. 
 
Døves kulturdager ble holdt i Kristiansand 13.-15. september. Ca 
70 av våre medlemmer var der. Over 40 av dem reiste med buss 
fram og tilbake, etter god støtte fra Hordaland fylkeskommune. 

15. Kurs / seminar
Tegnspråkkurs:  Vår: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 9 
deltakere (kursleder: Britt-Merete Schroder) og viderekomne 
med 5 deltakere (kursleder: Christer Omningård).      
   

Fra døvestevne på Nesholmen 24.-26. august 2012.

Organisasjonsseminar for tillitsvalgte og ”grasrota” på Kvalheim fritidssenter.

16. Underavdelinger  
og tilsluttede grupper.

Bergen Døves idrettsklubb:
(Stiftet 29.10.1905) 
Jose Oriola har overtatt vervet som leder etter Cecilie Gud-
mundsen og for å oppsummere det viktigeste i Idrettsklubben i 
2012 kan vi kort nevne:
Vi i styret har jobbet mye med saker og har hatt noen lagleder-
møte. Vi har og deltatt på diverse seminarer og på samarbeidsfo-
rum med Bergen Døvesenter.
Vi har og prøvd å stille opp som supportere ved klubbens 
medlemmer sine øvelser, slik som Hege Ulstein i Badminton, 
Alireza i Undervannsrugby og fotball herrer i det ny oppstartet 
futsal-serien.
Medlemmer våre har og vært med på DM (Døves Mesterska-
pet) i fotball, futsal og bowling.
Resultater på fotball/futsal har vært varierende, men kan bedres 
ved mer trening. Av internasjonale turneringer har bowling vært 
med i London. 
Av arrangementer for medlemmer har det vært arrangert tur 
på Rallarvegen, pensjonist-bowling og ikke minst årsfesten med 
tapas og premie til diverse «beste» utøvere.
I 2012 var det for første gang delt ut priser av Kavlifondet som 
ble opprettet for Ingrid Storedalen av Kavli.
Det slites fortsatt med rekruttering til både styret, spillere og 
frivillige ved aktiviteter i Idrettsklubbens regi.
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Men vi setter stor pris på innspill som vi har fått fra alle, og set-
ter pris på at vi få huse hos Bergen Døvesenter med tilgang på 
alle fasiliteter. 
(Øystein)

Bergen Døves Ungdomsklubb: 
(Stiftet 25.10.1962) 
Ungdommene har vært aktiv på mange områder i 2012.  Bergen 
Døvesenter har savnet en til å ta seg av det administrative 
arbeidet for barn og ungdom. Før jul 2012 besluttet styret å 
engasjere en barne- og ungdomskonsulent i 20% stilling (startet 
15. januar 2013).

Bergen Døves Seniorgruppe: 
(Opprettet 19.03.1973) 
Fram til årsmøtet 1. Mars 2012 besto styret av Erling Buanes, 
leder, Hans Erik Tofte, kasserer, og Thorbjørn Johan Sander, 
sekretær. Vara: Birgit T. Karlsen og Berit Kallevik. 
På årsmøtet 1. Mars bled et gitt beskjed at Erling Buanse og 
Thorbjørn Johan Sander ikke ønsket gjenvalg etter henholdvis 5 
og 8 år.
Etter valg ledet av valgkomiteen – ledet av Sonja Eikenes og 
Sverre Johansen ble resultatet følgende: Leder og sekretær Toralf 
Ringsø. Kasserer  og nestleder Hans Erik Tofte. Styremedlem 
Birgit Torsteinsrud Karlsen. 1. Vara  Berit Kallevik, 2 vara Sonja 
Eikenes. Samarbeidet I styret har vært meget godt. Bergensse-
niorene har møte hver 2 torsdag med førsteklasses servering I 
form av vafler/kaker + kaffe når vi kom og førsteklasses middag 
som ble server av vår utmerkete kokk – Aud Våge.  Annenhver 
torsdag har vi utlodning hvor medlemmene kjøper gevinster. 
Fra Bergen Døvesenter har vi I 2012 mottatt tilskudd på kr 
10.000,-. Fra NDF Kullturmideler har vi etter søknad mottatt kr 
15.000,-. Hans Erik Tofte og Birgit Karlsen var vår representant 
til NDFs Likemannsseminar I Stavanger. Vi fikk I år også koselig 

besøk av skoleelever fra Hunstad som ønsket å ble kjent med 
seniorene og dens historie og tegnspråk. 
Det ble gjennomført en dagstur til Nordsjøfartsmuseet på 
Televåg, sommerbord 21. Juni.  Hans Erik Tofte og Birgit Karlsen 
deltok som representant for Seniorgruppe til Døvestevnet på 
Nesholmen. Ellers deltok flere av seniorene etter innbydelse fra 
seniorene I Kristiansand. Bergen Døvesenter sto gratis buss t/r 
til Døves Kulturdager i Kristiansand.
27-29.11 ble det arranger en tur for 27 seniorer til Trondheim. 
Reisen foregikk med fly fra Bergen til Trondheim. Etter en over-
natting gikk vi ombord på hurtigruten “Richard With” som førte 
oss til Bergen. Her reiste vi sammen med seniorene fra Ålesund. 
Vi var ca 100 seniorer totalt sammen de fra Trondheim som sto 
for et flott opplegg.  Julebordet ble holdt I Bergen Døvesenter 
med middag laget av Aud Våge. Nyttårstreff I “nye” storsalen 
som fikk satt opp skillvegen. Koselig og intim! Ellers har senio-
rene deltatt i leder/samarbeidsforum og seminar som Bergen 
Døvesenter sto for.  Et aktivt år.
Lederen vår Toralf Ringsø er også leder I NDF Seniorutvalg.
(Toralf)

Døvblittseksjonen:
(Stiftet 26.08.1983)
Styret har bestått av: 
Leder: Harald Gåsland.  
Nestleder: Marta Sander
Sekretær: Bjørn Ruste
Valgkomite: Thorbjørn J. Sander.
Revisor for gruppa: Inger Rasmussen
Årsmøte 05. mars: Bjørn Ruste ble valgt som møteleder.
Harald Gåsland ble valgt til referent. Årsmelding og regnskap 
ble framlagt og godkjent uten bemerkninger. Thorbjørn J.Sander 
fortsetter som valgkomite for gruppa. Inger Rasmussen fortset-
ter som revisor for gruppa. Styret forsetter som før.

Gruppen har hatt 6 møter i 2012, 3 møter på våren og 3 på 
høsten. Det har vært gode sosiale samvær med noe program.
Etter som det har vært problemer med å få skrivetolk har Thora 
Gåsland skrivetolket på noen møter, det har fungert meget bra.
Gruppen har hatt et godt og trivelig arbeidsår men noen har falt 
fra, så vi er ikke så mange.
Takk til hver enkelt i gruppa som har gjort sitt til at året ble så 
bra for oss alle.
 Marta Sander   Bjørn Ruste     Harald Gåsland

Styret i Bergen Døvblittseksjon 
(Harald)Mange seniorer skaffet seg iPad høsten 2012.

Seniorgruppen på tur til Trondheim, og med hurtigruten tilbake til Bergen.Døves Idrettsklubb sto for pynting og servering 17. mai 2012.
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Bergen Døvesenters Museumsutvalg: 
(Opprettet som Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
07.05.1992, endret nåværende navn våren 2008)
Styret har bestått av Rune Anda, leder, Åge Lauritzen, kasserer, 
Thorbjørn Johan Sander, sekretær, og Erling Buanes, styremed-
lem. 
Museet har som vanlig vært bra besøkt, og mange nye navn er 
kommet i gjesteboken. Museet er også blitt presentert levende 
på nettet etter at det ble filmet av en utenlandsk gjest.
Det har vært en del diskusjon om hva vi kan gjøre for å få noe 
av det historiske materiellet mer synlig, ned i 1. etasje, og det er 
noen planer, men det er ikke blitt gjennomført i løpet av året. 
Det har også vært diskutert planer om å hva vi kan gjøre med 
gamle filmer og videoer, så de kan bli tilgjengelige og vist på 
seniortreff og for andre interesserte grupper. Vi håper at vi får 
et gjennombrudd i 2013. 
(Thorbjørn Johan)

BEAST
Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum
(Stiftet 10.09.2006 – innlemmet i Bergen Døvesenter 25.09.2007) 
BEAST er et konsept som er satt igang av døve og tolkestu-
denter i Bergen. Målet er å samle det tegnspråkelige miljøet i 
Bergen*. BEAST er pr. i dag underavdeling i Bergen Døvesenter.I 
2005 tok tegnspråk- og tolke-studentene ved Høgskolen i 
Bergen sammen med noen døve initiativ til ”Tegnspråk-kafé” 
i Bergen sentrum hvert tirsdag. Dette fortsatte de med også 
i 2006 og 2007. I løpet av 2006 ble konseptet BEAST oppret-
tet. 14. juni 2007 ble Beast godkjent som egen underavdeling av 
Bergen Døvesenter. BEAST har egen hjemmeside; www.beastf.
no (se link fra www.bgds.no).
Det ble endringer i styret etter årsmøtet august 2012. Det nye 
styret består av:
Tor Fiksen (leder), Fredrik Fjellaker (nestleder), Martin Berhov-
de (sekretær), Ingrid Nybakk, Ingrid Riksfjord og Chrtstina Semb 
Freslo, alle tre som styremedlem.
BEAST fikk en ny fast plass å ha tegnspråk-kafètreffene våre. 
Disse holder til på KAOS på Nygårdsgaten 2(Ved Garage pub). 
Vi arranger også tegnspråk-fest annenhvert månede. 
Vi arranger også tegnsrpåk middag hvert første tirsdag i må-
nede. Vi hadde også sommertreffet på Otta i samarbeidet med 
SAFT(Oslo) og RAFT(Oslo). 
BEAST har pr i dag ingen konkret aldergrense på målgruppe, 
men det er helst fra 18 år og oppover (unntak fra familievenn-
lige arrangementer). Alle som bruker tegnspråk (eller ønsker å 
lære tegnspråk) er hjertelig velkomne.
*) Tegnspråkmiljøet vil si døve, tunghørte, CI-brukere, tolke-
studenter, tolker og andre tegnspråkbrukere(/interesserte) i 
Bergen.
(Tor S)

CI – gruppen 
(Stiftet 01.01.2012) 
CI gruppen ble etablert som egen underavdeling av Bergen 
Døvesenter i januar 2012. Styret dette første året har vært en 
blanding av arrangørene for de tidligere CI- treffene samt andre 
som meldte sin interesse for styreverv i CI- gruppen. På det 
første møtet 11. januar konstituerte styret seg som følger: 
Leder: Klement Våge, nestleder: Sigrun Ekerhovd, økonomian-
svarlig: Kjetil Høgestøl, sekretær: Sunniva Lyngtun, Styremedlem: 
Marit Markeset og varamedlem: Ann-Liss Opdal. 
Samarbeidet i styret har vært svært godt, det er holdt 6 styre-
møter og behandlet 43 saker. Det er utarbeidet vedtekter for 
gruppen, og det vil fremover bli holdt årsmøte med valg. Hjem-

mesiden cipaa.net holdes oppdatert av Sigrun, og det er oppret-
tet en Facebookside som administreres av Sigrun og Sunniva.

Arrangementer:
Musikkveld 16. mars: det var svært vellykket med synkronisert 
tekst til musikken, og det kom CI brukere som ikke tidligere har 
hatt kontakt med døvemiljøet. Vi synes det er positivt om vår 
gruppe kan fungere som en døråpner.
CI treff 12. mai: Forelesning av Reidun Budal fra Voksenopplæ-
ringen om deres tilbud til CI-opererte. Thorbjørn Johan Sander 
foreleste om den norske CI- historien og hadde også med en 
rekke interessepolitiske punkter som vi vil jobbe videre med i 
2013. 
CI treff 22. September: Hovedsakelig et sosialt treff med innlegg 
fra NAV Hjelpemddelsentral v/Sunniva Lyngtun: hørselstekniske 
hjelpemidler.
Vi ønsket å få tolket forestillingen til Dagfinn Lyngbø (samarbeid 
med HLFU), men denne gangen lot det seg ikke gjøre. Denne 
type arrangement vil vi jobbe videre med å få tilrettelagt.
Styret ønsker å presisere at også de som ikke har CI er velkom-
ne på våre arrangementer.

Representasjon: 
Sigrun representerte BGDS på LMS 27. mars. Klement, Kjetil 
og Sigrun deltok på informasjonskveld om Bergen Døvesenters 
tilbud til voksne døvblitte/døve/CI brukere 24. april. 
Arrangementet var et samarbeid mellom BGDS og Syns- og 
Audiopedagogisk senter. Gruppen har også vært representert i 
samarbeidsforum, på ledermøter, samt døvesenterets seminar på 
Kvalheim. 
CI – gruppen er i løpet av året kommet godt i gang. Vi ønsker å 
opprettholde det tilbudet som allerede er etablert, og i tillegg 
jobbe mer med interessepolitiske saker, samt arrangere et treff 
for foreldre til CI opererte barn/ungdom. 
(Sunniva)

Kvinneklubben:
(Stiftet 13.10.1902) 
Ingen arrangementer i 2012. Man ble i 2010 enige å legge den på 
is inntil videre. Birgit Karlsen (kasserer) har levert bankbok og 
regnskapsbok til styreleder Gunnar Hansen i 2010.  Marta har 
ennå bankkortet. Pr. 31.12.2012 er det kr 5.754 på Kvinneklub-
bens konto.

17. Samarbeidspartnere:  

Nubben Barnehage:
Nubben Barnehage AS eies 100 % av Bergen Døvesenter. Bar-
nehagen holder til i kjelleretasjen vår og leier uteareal av Døves 
menighet. Barnehagen hadde 40 barn pr 31.12.12. Resultatet i 
2011 ble et overskudd på kr 156.026 etter skatt. Resultatet i 
2012 er i skrivende stund ikke klart, men vi venter eit resultat 
på ca pluss 100-150.000 etter skatt. Vi har hatt overskudd i 
barnehagen siden 2009. Alt er tilbakeført til virksomheten, for å 
styrke egenkapitalen som pr 31.12.11 var kr 261.754. Likvidite-
ten er god, egenkapitalen er fortsatt svak, og må fortsatt styrkes. 
Det er av den grunn ikke utbetalt utbytte til døvesenteret. Bar-
nehagen har et stort lån, som skal nedbetales. Elles virker både 
barn og foreldre svært fornøyd med tilbodet de får og ansatte 
trives godt. Styret består av: Kjetil Høgestøl (styreleder), Tone 
Høylandskjær (styremedlem), Klement Våge (styremedlem) og 
Marit Markeset (vara). Styrer i barnehagen er Karin L. Gaupstad. 
Ansattes representant: Ann-Iren H. Bjørndal. (Kjetil Høgestøl)
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Døves Menighet
Representanter fra menigheten deltar på Samarbeidsforumets 
møter. Det samarbeides om døvestevne i august/september, 
juletrefest, interessepolitiske saker og vedlikehold av felles ute-
områder. Vi har ellers hatt møte der vi diskuterte aktiviteter for 
og blant ungdommer. Tidligere SFO-lokaler i døvekirkens kjeller 
er omgjort til ungdomslokale.

Signo Konows senter
Representanter fra Signo Konows Senter innkalles også til Sam-
arbeidsforumets møter som vi gjennomfører to ganger i året.  
De arrangerer lunsj om fredagene (kl 11) der alle i ”døvelandet” 
kan komme og spise sammen. 

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi har vært i kontakt med foreldrelaget – og har hatt møter der 
hørselshemmede barn/ungdoms interesser var i fokus. Fredrik 
Fjellaker og Rune Anda deltok på møte sammen med Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede i Nordahl Grieg videregående 
skole 14. mai. Toralf Ringsø og Rune Anda deltok på møte med 
FAU Hunstad sammen med Hordaland foreldrelag for hørsels-
hemmede på Hunstad skole 12. november. Rune Eng har vært 
leder i foreldrelaget også i 2012. 

Hordaland fylkeslag av HLF og HLF Bergen
Det er to hørselshemmedes organisasjoner i fylket som det er 
naturlig for oss å samarbeide med: HLF Hordaland og HLF Ber-
gen. Vi har en del fellessaker og noen av medlemmene er med i 
både Bergen Døvesenter og HLF Bergen. Begge organisasjonene 
er svært positive til samarbeid for å bedre tilbudet til gruppen 
hørselshemmede. Vi har hatt to felles møter (27. mars hos HLF 
Bergen i Nygaten og 25. september i Bergen døvesenter) , og 
vi deltok sammen under punkt-demonstrasjon mot TV2 20. 
september. Daglig leder Rune Anda er varamedlem i Kommunalt 
Råd for funksjonshemmede (KRFF) der Matthias Viktorsson fra 
HLF Bergen er styremedlem. De to har hatt møte dagen før 
KRFF møtene der de gikk gjennom sakslisten sammen.

Rådgivningskontoret
Mary-Ann Grønås er ansatt som daglig leder og Norunn Kalve-
nes som konsulent. Fra og med 01.12.2012 har Norunn redu-
sert sin stilling fra 100 til 80%, og ny ansatt i 20% stilling ble Eva 
Vågen fra samme tid.
Man kan komme på kontoret med eller uten å forhåndsavtale 
mandag til fredag kl 10-14. 
Det er også mulig å lage avtaler mellom kl 8 og 15. På Rådgiv-
ningskontor for hørselshemmede kan du spørre om: 
* Dine alminnelige rettigheter som bosatt i Bergen kommune 
(helse- og sosiale tjenester, andre kommunale tjenester) 
* Dine rettigheter som hørselshemmet/syns- og hørselshemmet 
(tekniske hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og ledsagertje-
neste, arbeid, opplæring, attføring) 
* Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet 
* Hjelp til å skrive brev og søknader. 
Rådgivningskontor for hørselshemmede samarbeider med det 
alminnelige hjelpeapparatet for å gi deg et godt tilbud. 
Vi har – som vanlig - hatt god kontakt med rådgivningskontoret 
gjennom hele året. Rådgivningskontoret deltar også i samar-
beidsforumet, og de er ofte å se her i huset i forbindelse med 
Seniortreff. 

FFO 
Bergen Døvesenter har i mange år vært tilsluttet FFO Horda-
land og FFO Bergen. FFO Hordaland har 52 tilsluttede med-
lemsorganisasjoner. Fredrik representerte BDS ved FFO Hor-
dalands årsmøte 12. mai og FFO Bergens årsmøte 6. juni. Erling 
Jacobsen ble i 2010 via FFO valgt inn som medlem i brukerrådet 
ved Haraldsplass diakonale sykehus, og fra sommeren 2012 ble 
han også utpekt som brukerrepresentant til Helse Bergen.

HLF Bergen, Pensjonistforbundet og Bergen Døvesenter demonstrerte utenfor TV2.

Matthias Viktorsson, leder i HLF Bergen, og Rune Anda, daglig leder i Bergen Døvesenter.

FFO Bergen feiret 20 års jubileum med forestilling på Salem, der tilsluttede organisasjo-
ner (også Bergen Døvesenter) var invitert. Det var ca 800 publikummer. 

Hele forestillingen med sang og underholdning ble brilliant tolket. 

BEDRE Å FÅ BLADET TILSENDT
PÅ E-POST!

1) Du får Budstikken noen dager før de andre!
2) Du får alle bilder i farger!

3) Vi sparer papir- og portoutgifter!
4) Du bidrar med å gjøre oss miljøvennlige!

Greit for deg å få Budstikken over e-post?
Send melding til post@bgds.no
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18. Møtevirksomhet i 2012 
Det har vært mange møter i 2012. Her prøver vi å få med hvilke 
møter som var gjennomført og når møtene fant sted. 
10. januar: Møte med Tolketjenesten
16. januar: Møte i Arbeidsgruppen for psykisk helse
18. januar: Samtale med Matthías Viktorsson, leder i Bergen HLF
19. januar: Referat fra møte i Kommunalt Råd for funksjonshem-

mede
25. januar: Møte i Samarbeidsforum 
30. januar: Møte med Syns og Audiologisk Tenesta 
31. januar: Samtale med Døves menighet 31 januar
02. februar: Medlemsmøte 
03. februar: Vi deltok på FFO Bergens 20 års jubileumskonsert
06. februar: Møte med styreleder i Nubben Barnehage
13. februar: Møte i Arbeidsgruppen for psykisk helse
9. mars: Møte med frilanstolker (leder og nestleder i Hordaland 

Regionlag av Tolkeforbundet)
En komite bestående av Bjørg Storesund, Gabrielle Kverneland 

og Jan de Lange (komiteen ble opprettet på et medlemsmøte 
2. februar – og ble i ettertid kalt ”Interiørgruppe”). Gunnar 
opplyste at de har hatt 5 hektiske møter – der Gunnar også 
var med. 

27. mars: Møte med HLF Bergen 27. mars 2012 
11. april: Daglig leder hadde møte med Matti Viktorsson dagen 

før møte i KRFF
17. april: Møte med Tolketjenesten på Kokstad 
17. april: Møte med Ungdomsklubben i Døvekirken 
24. april: Informasjonskveld kl 18: Arrangementet ble gjennom-

ført der over 20 ”fremmede” hørselshemmede deltok. Det 
var kort presentasjon av døvesenteret v/Rune, om CI-gruppen 
v/Klement, om Rådgivningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde v/Mary-Ann og Norunn, om Syns- og Audiopedago-
gisk Teneste v/Kari samt informasjon om forskjellen mellom 
tegnspråk og tegn som støtte v/Thorbjørn.

25. april: Rune var på møte hos NDF i Oslo sammen med 3 
personer fra andre døveforeninger + Bibbi Hagerupsen for å 
diskutere hvordan man skal forbedre NDFs medlemsservice 
framover.

12. mai: Årsmøte i FFO Hordaland kl. 11. Fredrik representerte 
BDS.

14. mai: Møte sammen med H.F.H. på Nordahl Grieg vg. skole kl. 
12. Fredrik og Rune orienterte fra møtet. Under diskusjonen 
ble vi enige om å invitere døve studenter fra Nordahl Grieg 
videregående skole til diskusjonskveld i døvesenteret onsdag 
6. juni kl. 16.00, der vi serverer pizza. Styret deltar.

31. mai: Debatt om tolkerollen v/Ingeborg Skaten – NAV deltok 
også. 

4. juni: HLF Bergens leder Matti Viktorsson og Rune hadde møte.
6. juni: Fredrik representerte døvesenteret ved FFO Bergens 

årsmøte 
21. juni: Sigrid og Rune deltok på Signo’s konferanse ”To språklig 

arbeidsplass” i Oslo
26.-28. juni: Rune deltok på Verdenskongress for tunghørte 
31. august: Rune deltok på Nubben Barnehages generalforsam-

ling
6. september: Rune og Gunnar var til stede under Nordisk 

seniormøte og omvisning huset og spanderte kaffe og snitter 
snitter til 12 deltaker på møte i kongerommet.

11. september: Gunnar i styremøte i Konows senter 
12. september: Ungdomsmøte med 2 representanter fra Bergen 

kommune. 
25 personer deltok.
20. september: Punkt-demonstrasjon med appell utenfor TV2 på 

Nøstet

Arbeidsgruppen for psykisk helse har hatt noen møter i 2012.

”3 men show” i døvesenteret 22. november 2012

Joel Barish fra DeafNation var i Bergen 25.-26. november 2012

Lysfesten i Bergen ble tolket på storskjerm lørdag 1. desember 2012.
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25. september: Møte med HLF Bergen i Bergen Døvesenter  
27. september: Fredrik Fjellaker og Norunn Kalvenes deltok 

på konferanse ”Hit et steg, og dit eit steg”, vedr. Universell 
Utforming.

28.-30. september: Gunnar og Rune deltok på NDHS-arrange-
ment + årsmøte i Oslo 

4.-7. oktober: Gunnar, Ellen og Rune deltok på NDFs landsråd 
på Ål. Tor og Fredrik deltok som observatører.

9. oktober: Rune holdt foredrag på HLF Bergens medlemsmøte. 
Opptil 30 personer møtte fram. 

16. oktober: Rune og Matti har hatt en times møte kl 10-11 før 
møte i KRFF.

17. oktober: Gunnar og Rune deltok på Skyss sin demonstrasjon 
av ruteinfo-display.

26.-28. oktober: Organisasjonsseminar på Kvalheim Fritidssenter 
1. november: Kulturdager-komite 2017 har hatt møte 
1. november: Interiørgruppen har hatt møte og så handlet 

veggpryd
9. november: Tor deltok på temadag hos Statped Vest ”For det 

hørselsfaglige miljøet i Hordaland”
3. november: Gunnar var tilstede under Idrettsfesten og tok 

imot diplom som takk for det gode samarbeidet mellom BDIK 
og BDS.

12. november: Rune og Toralf deltok på møte med FAU Hunstad 
sammen med Hordaland foreldrelag for hørselshemmede på 
Hunstad skole kl 17.

13. november: Møte vedr ”Døve og psykisk helse” i kommunen. 
Rune Anda, Sissel Grønlie og Mary-Ann Grønås deltok.

13. november: Gunnar og Rune deltok på møte med 7 ungdom-
mer kl 17-19 for å diskutere styring og aktiviteter framover i 
Bergen Døves Ungdomsklubb.

15. november: Diskusjonskveld med tema som vi ble enige om 
på organisasjonsseminaret. 

6. desember: Ungdomsklubben har hatt møte. Tor Fiksen fra 
BDS-styret var til stede.

19. Representasjon 
LMS (Lærings- og mestringssenteret): Sigrun Ekerhovd

Døvestevne 24.-26. august: Gunnar Hansen representerte døve-
senteret i forbindelse med døvestevne på Nesholmen.

Landsråd på Ål 4.-7. oktober: Gunnar, Ellen og Rune deltok. Tor og 
Fredrik var med som observatører.

KRFF: Rune Anda er varamedlem for Matthias Viktorsson (HLF 
Bergen) i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Møtene i 
KRFF gjennomføres hver måned (unntatt i juli). De to har hatt 
jevnlige møter i forkant av møtene i KRFF.

20. Informasjonsarbeid
Medlemsbladet vårt, Budstikken, ble sendt ut til medlemmene 
7 ganger i løpet av 2012. Informasjon har også blitt formidlet 
via hjemmesiden vår, samt via en Facebook-gruppe og SMS–
gruppen. 

21. Legater/Økonomisk støtte

Bergen Døvesenters Felleslegat
Bergen Døvesenter nyter ikke godt av utdelinger fra felleslega-
tet direkte. Men medlemmer som har en vanskelig økonomisk 
situasjon, kan søke om støtte. Det ble utdelt kr 1.630 fra legatet 
i 2012, og ellers utgifter til gebyrer. 

Grunnkapital pluss fri kapital utgjør totalt kr 222.304. Rente-
inntekter for 2012 kom på kr 2.995. Bergen Døvesenters styre 
administrerer legatet.

Einar Eriksens legat
Legatet er til for blinde v/ Bergen Blindeforening, døve v/ Bergen 
Døveforening og allergikere/astmatikere v/ Bergen Astma- og 
Allergiforening. Klement Våge er vår representant i legatet. Det 
er ikke foretatt noen tildelinger for 2012, pga lav rente.

Helse Vest
Bergen Døvesenter fikk kr 25.000 for opplysningsvirksomhet, 
bl.a. informasjon, forebyggende tiltak osv. Helse Vest står også 
som ansvarlig for Lærings- og mestringssenteret (LMS) der per-
soner som har mistet hørselen, har fått tinnitus, osv får hjelp og 
informasjon. Noen av våre medlemmer bistår der.

Norsk Lotteridrift / Norgesautomaten / 
Grasrotandelen
Inntekter fra Norgesautomaten kom på kr 28.921 (2011: kr 
3.131), fra Norsk lotteridrift kr 117.315 (2011: kr 117.315) og 
fra Norsk Tippings grasrotandel kr 53.776 (2011: kr 36.319). 

22. Gaver/oppmerksomhet
Tradisjonelt gir døvesenteret gavekort à kr 300 til medlemmer 
som fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95). Vi minnet 
også våre avdøde medlemmer med bårekrans/-bukett med siste 
hilsen fra døvesenteret. Gavekort til jubilanter og krans/bukett 
i forbindelse med begravelser/bilsettelser kom på kr 14.798 i 
2012.
Bergen Døvesenter opprettet 20. september 2012 egen gave-
konto (konto nr 1503.30.31960) der folk kan sende inn støtte til 

Døvesenteret fikk denne bilen som gave fra Skjalg Iversen.

Madagaskar takker. Høsten 2012 opprettet vi egen konto der folk kan sende inn 
penger til Madagaskar Døveforbund/Døves Hus der. 
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drift av Madagaskar Døveforbund og Døves Hus i hovedstaden 
Antananarivo. Både privatpersoner og foreninger støttet, og 
like etter årsskiftet (3. januar 2013) overførte vi kr 25.000 til 
Madagaskar.
I mai fikk døvesenteret en bil i gave fra Skjalg Iversen. Salg av 
bilen gav kr 164.389 til gavekontoen.
I oktober kom det inn kr 78.543 til gavekontoen, restbeløp fra 
arven etter Gunhild og Nils Johan Bjørø.

23. Aksjer 
Pr. 31.12.2012 har Bergen Døvesenter 4 aksjer hos A2G Grup-
pen (tidligere Åstvedt Industrier) a kr 500 og 1.000 aksjer i 
Nubben Barnehage AS (opprettet i 2008) a kr 100. 

24. Norges Døveforbund
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF). 
Vi har fått økonomisk støtte fra forbundet til kurs, foredrag og 
andre tiltak. 
Våre medlemmer med verv i NDF: Finn Arild Thordarson er 
styremedlem i NDFs styre, Martin Skinnes er varamedlem. Toralf 
Ringsø er bilagsrevisor og likeså leder i NDFs Seniorutvalg. 
Erling Jacobsen er leder i NDFs lovkomite. Tor S. Fiksen er med 
i NDFs valgkomite. Helge Herland er redaktør for NDFs blad 
Døves Tidsskrift.
Med minst 300 medlemmer kan Bergen Døvesenter delta med 4 
representanter på Norges Døveforbunds landsmøte. Som  vanlig 
har vi hatt godt samarbeid med Norges Døveforbund.

25. Bergen Kommune 
Fra Bergen kommune har vi mottatt tilsammen kr 736.000 i 
2012 (samme som i 2010 og 2011), fordelt på kr 260.000 til 
kultur og kr 476.000 til helse og omsorg. I tillegg mottok vi kr 
30.000 til dekning av oppussingsarbeid i 2012.

26. Hordaland fylkeskommune 
Fra Hordaland fylkeskommune har vi mottatt tilsammen kr 
415.000 i 2012, fordelt på kr 350.000 til oppussing/moderniser-
ling av lokaler og kr 65.000 til Idretts- og kulturhelg i Kristian-
sand i september. 

27. Økonomi, visjon og konklusjon 
Likviditeten i døvesenteret er god og meget tilfredsstillende for 
driften av Bergen Døvesenter. 
Vår visjon er å bidra til å gi døve et meningsfullt liv i et samfunn 
der det meste skjer på hørendes premisser. En viktig del av vår 
visjon er et levende kulturhus – et sted der folk kan møtes og 
kommunisere på tegnspråk, et kulturhus for alle døve og alle 
andre som føler seg vel sammen med oss. Et miljø der vi forstår 
og blir forstått, på samme måte som alle innbyggere i kulturbyen 
Bergen har møteplasser der de kan realisere seg selv. 

2012 var intet unntak. Det har som vanlig vært mange aktivite-
ter både i døvesenteret og utenfor, som Bergen Døvesenter og 
våre avdelinger/grupper sto for. Og det har – som vanlig - vært 
mange gode foredragstema. Dessuten var det gjennomført opp-
pussingsarbeid i flere lokaler i 1. etasje og litt i 2. etasje. Det 
ble brukt mange dugnadstimer, og økonomisk støtte både fra 
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune bidro til at vi 
fikk dekket mye av det materialene kostet.

Vi vil takke ansatte og medlemmer for flott innsats i 2012. Frivil-
lige som stiller opp i ulike sammenhenger bidrar fortsatt til et 
godt og aktivt miljø. Vi er også takknemlig for alle bidrag fra våre 
tillitsvalgte, som legger mange timers frivillig arbeid i å skape 
et levende kulturhus til beste for døve og andre som ønsker å 
være en del av vårt tegnspråklige miljø.
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EIENDELER Note Regnskap Regnskap
    Varige driftsmidler
         Bygninger 2 803 192,85 2 845 192,85
         Rehabilitering Terrasse 985 540,07 1 045 540,07
         Rorbua 2 711 751,54 2 739 142,54
         Investering utebod 0,00 0,00
         Båt 41 903,00 52 378,00
         Inventar 130 000,00
         Fast bygningsinventar 43 402,00 20 072,00
          Sum varige driftsmidler 6 715 789,46 6 702 325,46

    Finasielle fordr. og investering
         Andre aksjer 110 000,00 110 000,00
         Aksjefond 1 100 000,00 1 100 000,00
         Oppskrivning aksjefond 79 818,53 11 693,67
          Sum finansielle fordr. og investering 1 289 818,53 1 221 693,67

               SUM anleggsmidler 8 005 607,99 7 924 019,13

    Omløpsmidler
         Andre fordringer 487 902,05 204 186,35
          Sum fordringer 487 902,05 204 186,35

   Kontanter og bank
        Kontanter, drift 13 052,00 3 372,00
        Kasse, hytte 1 810,30 487,30
        Bankinnskudd ...053 219 601,76 57 760,47
        Gavekonto ……..591 421 306,03 762 766,91
        Kapitalfond …….238 723 464,78 707 244,53
        Bankinnskudd, Film/DVD 51 104,45 50 551,70
        Hyttekonto         811 49 754,19 34 601,37
        Bankinnskudd, skattetrekk 35 870,37 46 359,74
        Postbanken 558,67 557,67
          Sum kontanter og bank 1 516 522,55 1 663 701,69

              SUM omløpsmidler 2 004 424,60 1 867 888,04

                 SUM EIENDELER 10 010 032,59 9 791 907,17

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
   Opptjent egenkapital
         Egenkapital pr. 01. 7 996 287,85 7 470 817,78
         Årsresultat 165 910,49 525 470,07
          Sum opptjent egenkapital 8 162 198,34 7 996 287,85

   Annen langsiktige gjeld
         Lån (DnB) 1 550 000,00 1 610 000,00
          Sum langsiktige gjeld 1 550 000,00 1 610 000,00

   Kortsiktig gjeld
         Forskuddtrekk 35 842,00 41 711,00
         Trukket fagforeningskontingent 0,00 0,00
         Skyldig arbeidsgiveravgift 24 429,00 34 425,98
         Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 9 726,94
         Forskudd fra leietaker 44 550,00
         Skyldige feriepenger 69 792,55 56 840,21
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. H&O 0,00 0,00
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. kultur 0,00 0,00
         Egenandel arbeidslivsseminar 10 500,00
         Annen kortsiktig gjeld 102 993,76 52 642,13
          Sum annen kortsiktig gjeld 297 834,25 185 619,32

              SUM gjeld 1 847 834,25 1 795 619,32

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 010 032,59 9 791 907,17

B A L A N S E K O N T O 

Side 2 av 6
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Noter Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Konto
2012 2012 plan

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 70 150,00 60 000 63 100,00 3010
     Solgt varer 7 092,00 10 000 4 645,00 3050
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 214 326,00 140 000 103 430,00
     Tilskudd 3 1 406 012,14 1 000 000 892 766,40
     Leieinntekter 4 784 716,00 680 200 699 871,00
     Støtte/aktiviteter 5 6 500,00 5 000 112 964,72
     Andre inntekter 6 478 038,91 665 500 174 260,28
        Sum driftsinntekter 2 966 835,05 2 560 700 2 051 037,40

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 422 023,31 271 000 311 500,77
     Lønnkostnad 8 836 009,28 809 500 715 439,54
     Av- og nedskrivning 9 120 600,00 108 000 110 603,00
     Energi 10 57 316,29 70 000 56 398,48
     Kostnad lokaler 11 157 940,66 168 500 190 428,52
     Leie av inventar 12 23 232,50 13 000 14 240,62
     Inventar og driftsmateriale 13 328 389,35 477 000 55 060,71
     Reparasjon og vedlikehold 14 375 122,66 257 000 82 318,55
     Fremmed tjeneste 15 104 175,13 100 000 66 756,78
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 77 912,33 25 000 32 214,87
     Telefon, porto og lignende 17 47 587,14 41 500 39 424,54
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 8 000,00 0 0,00
     Annonse og representasjon 19 11 811,00 10 000 5 617,01
     Kontingenter/gaver 20 37 454,10 32 500 41 376,00
     Forsikringspremier 21 80 826,00 80 000 74 285,00
     Andre kostnader 22 54 181,73 42 000 134 609,64
       Sum driftskostnader 2 742 581,48 2 505 000 1 930 274,03

          DRIFTSRESULTAT 224 253,57 55 700 120 763,37

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 1 601,98 1 000 1 112,87
     Finanskostnader -80 826,61 -70 000 -76 838,22
        Sum finansposter -79 224,63 -69 000 -75 725,35

            RESULTAT 145 028,94 -13 300 45 038,02

BERGEN DØVESENTER 
Administrasjon, kultur, utleie osv. 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

Side 1 av 6
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EIENDELER Note Regnskap Regnskap 2011
    Varige driftsmidler
         Bygninger 1 2 803 192,85 2 783 118,85 1100
         Rehabilitering Terrasse 23 985 540,07 1 105 540,07 1120
         Inventar 130 000,00
         Fast bygningsinventar 24 43 402,00 1261
          Sum varige driftsmidler 3 962 134,92 3 888 658,92

    Finasielle fordr. og investering
         Andre aksjer 110 000,00 110 000,00 1350
          Sum finansielle fordr. og investering 110 000,00 110 000,00

               SUM anleggsmidler 4 072 134,92 3 998 658,92

    Fordringer
         Andre kortsiktige fordringer 487 902,05 174 186,35 1579
               SUM fordringer 487 902,05

   Kontanter og bank
        Kontanter 13 052,00 3 372,00 1900
        Bankinnskudd, drift,            5235...053 219 601,76 57 760,47 1920
        Bankinnskudd, Film/DVD,   5203…003 51 104,45 50 551,70 1923
        Bankinnskudd, skattetrekk, 7824…105 35 870,37 46 359,74 1950
        Postbanken 558,67 557,67 1970
          Sum kontanter og bank 320 187,25 158 601,58

                 SUM EIENDELER 4 880 224,22 4 157 260,50

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
   Opptjent egenkapital
         Egenkapital pr. 01. 2 587 973,53 2 542 935,51 2050
         Årsresultat 145 028,94 45 038,02
          Sum opptjent egenkapital 2 733 002,47 2 587 973,53

   Annen langsiktige gjeld
         Lån (DnB) 1 550 000,00 1 610 000,00 2200
          Sum langsiktige gjeld 1 550 000,00 1 610 000,00

   Kortsiktig gjeld
         Forskuddtrekk 35 842,00 41 711,00 2600
         Trukket fagforeningskontingent 0,00 0,00 2650
         Skyldig arbeidsgiveravgift 24 429,00 34 425,98 2771
         Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 9 726,94
         Forskudd fra leietaker for neste år 44 550,00
         Skyldige feriepenger 69 792,55 56 840,21 2941
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. H&O 0,00 0,00 2965
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. kultur 0,00 0,00 2966
         Annen kortsiktig gjeld 402 381,26 22 642,13 2990
         Arbeidslivsseminar, NDF 10 500,00 2995
          Sum annen kortsiktig gjeld 597 221,75 155 619,32

              SUM gjeld 2 147 221,75 1 765 619,32

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 880 224,22 4 353 592,85

B A L A N S E K O N T O 

Side 2 av 6
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Fra bilagsrevisoren:
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Note Regnskap Budsjett Regnskap
2012 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 132 350,00 0,00 152 200,00
     Andre inntekter 6 20 400,00 0,00 40 749,00
        Sum driftsinntekter 152 750,00 0,00 192 949,00

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 12 041,86 0,00 15 685,59
     Lønnkostnad 8 6 000,00 4 000,00
     Avskriving 9 37 866,00 0,00 40 762,00
     Energi 10 16 748,58 0,00 18 624,25
     Kostnad lokaler 11 18 177,30 0,00 15 687,50
     Inventar og driftsmateriale 13 42 655,20 0,00 64 597,70
     Reparasjon og vedlikehold 14 5 322,24 0,00 19 555,43
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 16 837,95 0,00 11 171,00
     Forsikringspremier 21 9 939,00 0,00 9 867,00
     Andre kostnader 22 9 211,70 0,00 30 526,38
       Sum driftskostnader 174 799,83 0,00 230 476,85

          DRIFTSRESULTAT -22 049,83 0,00 -37 527,85

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 47,15 0,00 77,35
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 47,15 0,00 77,35

            RESULTAT -22 002,68 0,00 -37 450,50

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2012 2011
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 711 751,54 2 739 142,54
         Investering, utebod (over til Rorbua 0,00 0,00
         Båt 41 903,00 52 378,00
          Sum varige driftsmidler 2 753 654,54 2 791 520,54

    Andre fordringer 0,00 0,00

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 1 810,30 487,30
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 49 754,19 34 601,37
          Sum kontanter og bank 51 564,49 35 088,67

                 SUM EIENDELER 2 805 219,03 2 826 609,21

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 796 609,21 2 834 059,71
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -22 002,68 -37 450,50
             Sum opptjent egenkapital 2 774 606,53 2 796 609,21

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00

              SUM gjeld 30 612,50 30 000,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 805 219,03 2 826 609,21

BERGEN DØVESENTER 
Rorbua 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 3

Note Regnskap Budsjett Regnskap
2012 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 132 350,00 0,00 152 200,00
     Andre inntekter 6 20 400,00 0,00 40 749,00
        Sum driftsinntekter 152 750,00 0,00 192 949,00

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 12 041,86 0,00 15 685,59
     Lønnkostnad 8 6 000,00 4 000,00
     Avskriving 9 37 866,00 0,00 40 762,00
     Energi 10 16 748,58 0,00 18 624,25
     Kostnad lokaler 11 18 177,30 0,00 15 687,50
     Inventar og driftsmateriale 13 42 655,20 0,00 64 597,70
     Reparasjon og vedlikehold 14 5 322,24 0,00 19 555,43
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 16 837,95 0,00 11 171,00
     Forsikringspremier 21 9 939,00 0,00 9 867,00
     Andre kostnader 22 9 211,70 0,00 30 526,38
       Sum driftskostnader 174 799,83 0,00 230 476,85

          DRIFTSRESULTAT -22 049,83 0,00 -37 527,85

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 47,15 0,00 77,35
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 47,15 0,00 77,35

            RESULTAT -22 002,68 0,00 -37 450,50

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2012 2011
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 711 751,54 2 739 142,54
         Investering, utebod (over til Rorbua 0,00 0,00
         Båt 41 903,00 52 378,00
          Sum varige driftsmidler 2 753 654,54 2 791 520,54

    Andre fordringer 0,00 0,00

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 1 810,30 487,30
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 49 754,19 34 601,37
          Sum kontanter og bank 51 564,49 35 088,67

                 SUM EIENDELER 2 805 219,03 2 826 609,21

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 796 609,21 2 834 059,71
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -22 002,68 -37 450,50
             Sum opptjent egenkapital 2 774 606,53 2 796 609,21

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 30 612,50 30 000,00

              SUM gjeld 30 612,50 30 000,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 805 219,03 2 826 609,21

BERGEN DØVESENTER 
Rorbua 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 3
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Note Regnskap Regnskap
2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00

0,00 0,00
Sum driftsinntekter 0,00 0,00

DRIFTSKOSTNADER

Bank- og kortgebyr 0,00 0,00
Andre kostnader (diverse) 0,00 0,00

Sum driftskostnader 0,00 0,00

DRIFTSRESULTAT 0,00 0,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
      Renter 16 220,25

Finansinntekter 68 124,86 15 379,31
Finanskostnader 0,00 -218 484,14

Sum finansposter 84 345,11 -203 104,83

            RESULTAT 84 345,11 -203 104,83

EIENDELER 2012 2 011
Finansielle anleggsmidler
Aksjefond 1 1 100 000,00 1 100 000,00
Oppskriving aksjefond 79 818,53 11 693,67
Nedskrivning aksjefond 0,00 0,00
Sum ligningsverdi 1 179 818,53 1 111 693,67

Andre fordringer 30 000,00 30 000,00
 1 209 818,53 1 141 693,67

Omløpsmidler 
Høyrente - kapitalfondet 723 464,78 707 244,53
Sum omløpsmidler 723 464,78 707 244,53

                 SUM EIENDELER 1 933 283,31 1 848 938,20

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 1 848 938,20 2 052 043,03
Årsresultat (over/-underskudd) 84 345,11 -203 104,83
Sum egenkapital 1 933 283,31 1 848 938,20

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 933 283,31 1 848 938,20

Aksjefond Note 1

Kostpris 1 100 000,00 1 100 000,00
Investeringer 0,00 0,00
Sum kostpris 1 100 000,00 1 100 000,00

Balanseverdi 1 100 000,00 1 100 000,00

BERGEN DØVESENTER 
KAPITALFONDET 

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 1
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Note Regnskap Regnskap
2012 2011

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00
Gave (Bjørø, Iversen og gave) 248 131,31 750 000,00

Sum driftsinntekter 248 131,31 750 000,00

DRIFTSKOSTNADER

Gave til andre 300 000,00 0,00
Bank- og kortgebyr 0,00 0,00
Andre kostnader (diverse) 0,00 0,00

Sum driftskostnader 300 000,00 0,00

DRIFTSRESULTAT -51 868,69       750 000,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Finansinntekter 10 407,81        987,38
Finanskostnader -                   0,00

Sum finansposter 10 407,81        987,38

            RESULTAT -41 460,88       750 987,38

EIENDELER 2012 2 011
Finansielle anleggsmidler
Andrte fordringer 300 000,00 0,00
Sum finansielle anleggsmidler 300 000,00 0,00

Omløpsmidler 
Gavekonto…5238…591 421 306,03 762 766,91
Sum omløpsmidler 421 306,03 762 766,91

                 SUM EIENDELER 721 306,03 762 766,91

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 762 766,91 11 779,53
Årsresultat (over/-underskudd) -41 460,88 750 987,38
Sum egenkapital 721 306,03 762 766,91

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 721 306,03 762 766,91

BERGEN DØVESENTER 
GAVEKONTO 

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2012 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 1



22

Revisjonsberetning for Bergen Døvesenters Felleslegat kommer i eget regnskapshefte som blir delt ut på årsmøtet 14. mars 2013
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9. INNKOMNE LOVFORSLAG

Forslag til endringer i vedtekter for 

BERGEN DØVEFORENING 

Stiftet 30. mai 1880 
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918 
  
  
§ 1. Formål      
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å arbeide for at døve skal oppnå 
likestilling og likeverd med de hørende som bor i Bergens og ellers i Hordaland fylke. – 
Som døve regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig 
alder. 
Virksomheten i døvesenteret er i hovedsak basert på tegnspråk og tegnstøttet 
kommunikasjon. 
  
§ 2. Tiltak 
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte følge nøye med i utviklingen, 
vurdere situasjonen og ta kontakt med myndighetene og andre ansvarlige når noe bør 
rettes på eller døves rettigheter er truet. 
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og deres nettverk innen 
regionen skal ha fri adgang til å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, 
og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede kulturelle aktiviteter. 
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen Kalfarveien 79 i Bergen som 
sitt aktivitetssenter, og som går under navnet Bergen Døvesenter. 
Etter behov skal døveforeningen opprette egne avdelinger/utvalg for spesielle 
oppgaver/tiltak. 
  
§ 3. Medlemskap 
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDF og på den måten oppnå 
innflytelse og medbestemmelse i organisasjonen både lokalt og på landsplan. 
Medlemskap i døveforeningen medfører automatisk medlemskap også i Norges 
Døveforbund og at man får forbundets tidsskrift. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til representasjons-oppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved en del 
arrangementer. 
Utmeldinger skal skje skriftlig til døveforeningen. 
  
§ 4. Æresmedlemskap. 
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, utnevne 
æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og oppofrende innsats for døveforeningen 
og til beste for de døve og sterkt tunghørte i døveforeningens distrikt, eller i spesielle 
tilfelle på landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men har stemmerett. 
Som tegn på utnevnelsen tildeles æresmedlemmene diplom. 
  
§ 5. Medlemskontingent 
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet og NDFs landsmøte. Ny-
innmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den dato kontingenten er betalt. De 
som ikke har betalt etter purring, blir strøket. 
  
§ 6. Årsmøtet 
Årsmøtet er døveforeningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av 
mars. Det innkalles med to måneders varsel og er vedtaksdyktig uansett frammøte når 
det er innkalt i samsvar med vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent fra 
foregående år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjøres med alminnelig flertall, 
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INNKOMNE LOVFORSLAG (forts.)

bortsett fra vedtekts-endringer og oppløsning. Ledervalget krever absolutt flertall. Hvis 
det ved valg er flere kandidater, skal valget være skriftlig. 
Årsmøtet behandler: 
1.  Valg av møteleder, varaleder, to referenter og tellekorps på tre personer. 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
3.  Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet. 
4.  Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen med årsmeldingen. 
5. Årsberetning og revidert årsregnskap for Bergen Døvesenters Felleslegat, som skal 
være utdelt sammen med årsmeldingen til Døveforeningen.  
6. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker i forveien. 
7.  Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende tre uker i forveien. 
8.  Budsjett til orientering. 
9.  Valg, som ledes av valgkomiteen: 
a) Senterstyre: 

1)  Styreleder, for ett år.  
2)  Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at det årlig er bare to på    
valg. Hvis styreleder velges blant dem som har ett år igjen i styret, velges tre 
styremedlemmer dette året, hvorav en for bare ett år. 
3) To varamedlemmer, for ett år. 

b)   Revisorer: 
1)Autorisert revisor 
2) Bilagsrevisor 
3) Vara bilagsrevisor. 

c)   Lovkomité på tre medlemmer. 
d)   Styre for kapitalfondet på 3 medlemmer + vara. 
e) Styre til hyttekomiteen 
 1)Leder 

2)Sekretær 
3)Medlem 

f)   Representanter til landsmøte og lignende. 
g)  Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer, som foreslås av 
styrelederen. 
  
§ 7. Ekstraordinært årsmøte 
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller når minst 10 
medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det innkalles med tre ukers varsel og kan 
behandle bare de saker som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas 
vedtektsendringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene. 
  
§ 8. Medlemsmøter 
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å orientere medlemmene om 
sitt arbeid, for å få medlemmenes syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter 
o.a. Disse møtene innkalles med to ukers varsel. 
  
§ 9. Styret 
Døveforeningens styre består av de på årsmøtet valgte fem medlemmer og to 
varamedlemmer. Døve skal være i flertall i styret. Alle, også varamedlemmene, har 
møteplikt. Daglig leder fungerer som styrets sekretær, uten stemmerett. 
Styret konstituerer seg senest to uker etter årsmøtet ved å velge nestleder og 
arbeidsutvalg (AU), eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag fra henholdsvis 
eiendomsleder og kulturleder, velger styret medlemmer av eiendomsstyret og 
kulturstyret. Styret oppnevner videre utvalg og komiteer etter behov. 
Styreleder innkaller til møter etter behov, men minst 6 ganger i året. Styret er 
vedtaksdyktig når minst fire av styre-/varamedlemmene er til stede, etter normal 
innkalling. Alle vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall. AU har møter mellom 
styremøtene, når det er behov for det og når styrelederen finner det hensiktsmessig. 
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INNKOMNE LOVFORSLAG (forts.)

Døveforeningens styre har ansvaret for driften av døvesenteret og for et rikt og variert 
kulturtilbud. 

Døveforeningens styre er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Nyansettelser foretas 
etter innstilling fra daglig leder. 
  
§ 10. Styrelederen 
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDF ved arrangementer. Han/hun 
har et overordnet ansvar for at døveforeningen ledes i samsvar med vedtekter og 
vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom arbeidsprogrammet og sammen med daglig 
leder og styre foreta prioriteringer og planlegge framdrift. Han/hun innkaller til og 
leder styremøtene, etter sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste. 
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder fungerer i samsvar med 
sin instruks. I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver. 
 
§ 11. Eiendomslederen 
Styret utpeker en eiendomsleder på første møte etter årsmøtet. Eiendomslederen kan 
velges blant styrets medlemmer, eller blant medlemmene. Eiendomslederen skal 
forholde seg til eget instruks, som senterstyret godkjenner. 

§ 11. Eiendoms- og kulturstyre 
På første styremøte etter årsmøtet velges en eiendomsleder og en kulturleder blant 
styremedlemmene. Disse skal så snarest komme med forslag til styret på to 
medlemmer til henholdsvis eiendomsstyre og kulturstyre. 
I tilfelle ingen i styret er villig til å påta seg vervet som eiendomsleder eller 
kulturleder, kan disse velges utenfor styret. De innkalles da til styremøter som skal 
behandle saker under deres ansvarsområde. 
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med senteret, og komme med forslag til 
reparasjoner, nyanskaffelser etc. Slike forslag og planer skal legges fram for BDS-
styret før de kan gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivitetene i BDS. De kan opprette 
egne underavdelinger for eksempel for drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for 
BDS-styret til godkjennelse. 
  
§ 12. Daglig leder 
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og forretningsmessige ledelse 
og tegner juridisk for BDF innenfor den rammen styret fastsetter. Daglig leder har 
ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes overordnede. Som sådan skal han/hun 
også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage innstilling til døveforeningens styre. 
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til styremøtene og sørger for 
at sakspapirene sendes ut i rett tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, 
utarbeider årsmelding og sørger for at denne sammen med revidert regnskap og 
innkomne forslag blir sendt medlemmene i rett tid før årsmøtet. 
Daglig leder utarbeider – i samarbeid med styrelederen - forslag til årsbudsjett, som 
legges fram til behandling og godkjennelse i styret før det forelegges årsmøtet. 
  
§ 13. Regnskap og revisjon 
Daglig leder har det daglige ansvar for at regnskapene blir ført på betryggende måte, 
og for at revisjonen blir gjennomført i rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal kontrollere bilagene 
med jevne mellomrom, og på den måten gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene til årsmøtet. 
 
§ 14. Ledermøter 
BDF gjennomfører ledermøte to ganger i året. Representanter på ledermøtet består av 
inntil to representanter fra hver underavdeling. Der drøfter man interne saker som det 
ikke er naturlig å ta opp på møtene i samarbeidsforum (§ 14).  
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INNKOMNE LOVFORSLAG (forts.)

  
§ 15. Samarbeidsforum 
BDF har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles til møte minst to ganger i året. I 
tillegg til representanter for døveforeningens styre og daglig leder, består forumet av 
underavdelinger/grupper under BDF og samarbeids-partnere på området, vanligvis 
med to representanter fra hver enhet. 
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, informere hverandre om 
planer, utveksle synspunkter og sette opp halvårlige terminlister. 
Forumet har ingen vedtaks-myndighet, men har en viktig funksjon for samarbeidet 
innen BDF og dets samarbeidspartnere. 
  
§ 16. Protokoller 
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. Disse skrives inn i, eller 
klebes inn i dertil bestemte protokoller. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen 
fem år overføres til betryggende oppbevaring på dertil bestemt sted. 
  
§ 17. Utvalg og undergrupper 
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve og deres nettverk i Bergens-
regionen, og skal derfor arbeide for at alle de ulike gruppers spesielle interesser blir 
ivaretatt på beste måte innenfor døveforeningens ramme. 
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter og tilbud, gjerne organisert 
som utvalg eller undergrupper av foreningen. 
  
§ 18. Kapitalfondet 
Til å forvalte kapitalfondet som er opprettet etter salget av døveforeningens feriehjem, 
velges et eget styre, som har ansvar i samsvar med vedtekter godkjent av 
døveforeningens årsmøte. 
  
§ 19. Vedtekts-endringer 
Endringer av vedtektene for BDF kan bare vedtas av ordinært årsmøte, og det kreves 
da 2/3 flertall blant de frammøtte. Forslag må være styrelederen i hende senest 6 uker 
før årsmøtet. For å kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med døveforeningens 
formål. 
  
§ 20. Lovkomiteen 
Lovkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder. 
Forslag til lovendringer skal sendes styrelederen senest 6 uker før årsmøtet, og denne 
skal snarest sende forslagene videre til lovkomiteen for behandling. Lovkomiteen kan 
også framlegge egne forslag. 
Komiteen har også som oppgave å vurdere eventuell uenighet om fortolkning av loven. 
  
§ 21. Oppløsning 
Oppløsning av Døveforeningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minst 4/5 
av de stemmeberettigede medlemmer. Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det 
gjentas på ekstraordinært årsmøte fire uker senere. 
I tilfelle oppløsning, skal døveforeningens verdier overføres til Norges Døveforbund for 
oppbevaring. Hvis det innen 10 år blir gjenopprettet en interesseorganisasjon i Bergen 
med omtrent tilsvarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til denne. 
Hvis ikke, vil midlene kunne disponeres av forbundet, men fortrinnsvis til fordel for 
døve i Bergens-regionen (jfr. formålsparagrafen). 
  
  
Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døvesenter 14. mars 2013 og 
avløser tidligere vedtekter for Bergen Døvesenter. 
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10. INNKOMNE FORSLAG

Motta kunngjøringer fra Bergen Døvesenter DIREKTE PÅ SMS!
Medlemmer av Bergen Døvesenter får kunngjøringer sendt direkte på mobiltelefon (sms).

Har du lyst til å være med i nyhetsgruppen? Det er gratis for deg som medlem.
Send ønsket ditt til post@bgds.no og oppgi mobilnummeret., så er du med!

Honorar for styret, eiendomsleder og bilagsrevisor: 
 
 

 Før 2007 Etter 2007 Forslag 2013 
Leder 10.000 20.000 25.000  
Nestleder 5.000 7.000 10.000 
Styremedlem (eiendomsleder): 7.000 10.000  
Styremedlem (kulturleder): 7.000 10.000   Maks/år: 
Styremedlem 1: 2.000 4.000 500 pr. møte (5.500) 
Styremedlem 2: 2.000 4.000 500 pr. møte (5.500)  
Styremedlem 3: 2.000 4.000 500 pr. møte (5.500)  
1. varamedlem: 2.000 2.000 300 pr. møte (3.300) 
2. varamedlem: 2.000 2.000 300 pr. møte (3.300) 
 
Ved fravær av styremedlem, rykker varamedlem opp med stemmerett = kr 500 for møtet 
 
Eiendomsleder   12.000 
Eiendomsstyret: 
Medlem 1 2.000 2.000 
Medlem 2 2.000 2.000 
Kulturstyret 
Medlem 1 2.000 2.000 
Medlem 2 2.000 2.000 
Revisorer: 
Bilagsrevisor: 2.000 2.000 4.000 
Sum 45.000 65.000 74.100 (maks) 
 
Forslag til gjennomføring: 
Leder-honorar:  Kr 10.000 = bilgodtgjørelse. Resten kr 15.000 honorar minus skatt. 
Nestleder-honorar:  Kr 10.000 = honorar og bilgodtgjørelse. 
Eiendomsleder-honorar:  Kr   8.000 = bilgodtgjørelse. Kr 4.000 = honorar skattefritt. 
Styremedlemmer: Kr   4.000 = honorar skattefritt. Resten = bilgodtgjørelse 
 
 
Forslaget satt inn i budsjett 2013:        Kr 42.000 = Godtgjørelse til styremedlem (note 8) 
  Kr 32.000 = Bilgodtgjørelse (note 18) 
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11. BUDSJETT FOR BERGEN DØVESENTER 2012

Noter Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Konto
2012 2013 plan

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 70 150,00 60 000 63 100,00 3010
     Solgt varer 7 092,00 10 000 4 645,00 3050
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 214 326,00 120 000 103 430,00
     Tilskudd 3 1 406 012,14 1 019 200 892 766,40
     Leieinntekter 4 784 716,00 762 200 699 871,00
     Støtte/aktiviteter 5 6 500,00 65 000 112 964,72
     Andre inntekter 6 478 038,91 427 000 174 260,28
        Sum driftsinntekter 2 966 835,05 2 463 400 2 051 037,40

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 422 023,31 328 000 311 500,77
     Lønnkostnad 8 836 009,28 1 020 000 715 439,54
     Av- og nedskrivning 9 120 600,00 115 000 110 603,00
     Energi 10 57 316,29 60 000 56 398,48
     Kostnad lokaler 11 157 940,66 144 000 190 428,52
     Leie av inventar 12 23 232,50 23 000 14 240,62
     Inventar og driftsmateriale 13 328 389,35 191 000 55 060,71
     Reparasjon og vedlikehold 14 375 122,66 106 000 82 318,55
     Fremmed tjeneste 15 104 175,13 100 000 66 756,78
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 77 912,33 29 000 32 214,87
     Telefon, porto og lignende 17 47 587,14 40 000 39 424,54
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 8 000,00 32 000 0,00
     Annonse og representasjon 19 11 811,00 10 000 5 617,01
     Kontingenter/gaver 20 37 454,10 32 500 41 376,00
     Forsikringspremier 21 80 826,00 90 000 74 285,00
     Andre kostnader 22 54 181,73 69 500 134 609,64
       Sum driftskostnader 2 742 581,48 2 390 000 1 930 274,03

          DRIFTSRESULTAT 224 253,57 73 400 120 763,37

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 1 601,98 1 000 1 112,87
     Finanskostnader -80 826,61 -70 000 -76 838,22
        Sum finansposter -79 224,63 -69 000 -75 725,35

            RESULTAT 145 028,94 4 400 45 038,02

BERGEN DØVESENTER 
Administrasjon, kultur, utleie osv. 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2012 

Side 1 av 6
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12. VALG

Valgkomiteens forslag:

Leder: Gunnar Hansen  (velges for ett år)

Styremedlemmer: Fredrik Fjellaker  (ett år igjen)
 Tor Fiksen  (ett år igjen)
 Ellen Østrem (velges for to år)
 Åpen (velges for to år)
  
Varamedlem 1 Martin Berhovde (velges for ett år)
Varamedlem 2 Åpen (velges for ett år)

Statsautorisert revisor:  Steinbakk revisjon a/s

Bilagsrevisor Hans Erik Tofte (velges for ett år)
Varabilagsrevisor Toralf Ringsø (velges for ett år)

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

Kapitalfondet Erling Jacobsen  (ett år igjen)
 Kjetil Høgestøl  (ett år igjen)
 Klement Våge  (velges for to år)
 Marit Markeset  (velges for to år)

Rorbua Leder Svein Tore Olsen (velges for ett år)
 Sekretær Edvard Rundhaug (velges for ett år)
 Åpen (velges for ett år)

Landsmøte  Gunnar Hansen, Rune Anda, Ellen Østrem og Tor Fiksen.

Valgkomite Velges på årsmøte uten innstilling slik praksis er:
    Tre medlemmer: 
    To varamedlemmer: 

Valgkomiteen legger fram de siste forslagene på årsmøtet.
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RUNDE ÅR
80 ÅR
Sverre Johansen, Bergen, blir 80 år den 
21. april.

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

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

PERSONALIA

DØDSFALL
Erling Buanes gikk bort 15. februar og 
ble begravd fra Bergen Døvekirke 22. 
februar. Han var æresmedlem i Bergen 
Døvesenter. I perioden 1988-91 og 
1993-96 var han styreleder i Bergen 
Døveforening. Han var også leder i 
 Døves Idrettsklubb 1978-79, 81 og 85.
I forbindelse med døvesenterets 125 
års jubileum i 2005 ble han æresmed-
lem av Bergen Døvesenter.

Bedriften Kavli As ærer Ingrid Storeda-
le sitt minne ved å dele ut stipend for 
døve/tunghørt idrettsutøvere i Horda-
land som satser hardt på sin idrett, slik 
Ingrid selv gjorde i alle år.
I 2013 skal det deles ut 50 000 kroner. 
Både enkelt-utøvere og lagidretter kan 
søke om stipend for 2013. I søknaden 
må det fremkomme hva som er målet 
med treningen og hvordan man har 
planlagt å nå målet.

Søknadsfrist: 10.mars 2013.

Søknaden sendes til:
Bergen Døves Idrettsklubb, Kalfarveien 
79, 5022 BERGEN. 
E-post: post@bdik.no

Ingrid Storedales 
minnefond

(Kavlifondet)

Forberedelser til Døves kulturdager
i Bergen 07.-09. november 2014 og 20.-22. oktober 2017

Kulturdagerkomiteen skal dit i sommer. Formålet er å prøve å få kontakt 
med noen aktører (skuespillere eller andre) og invitere dem til å opptre/
delta i forbindelse med Døves kulturdager i Bergen i 2014 og/eller i 2017. 
De som reiser er: Kristin Fuglås Våge, Tor S. Fiksen, Toralf Ringsø og Rune 
Anda. (Tor har vært under lignende festival i Reims før. Teater Manu har vært 
der noen ganger.) 
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Daglig leder Rune Anda gav blomster til Hans-Carl Tveit for fan-
tastisk samarbeid gjennom mange år. Hans-Carl Tveit sa at han 
alltid har hatt Bergen Døvesenter og døvesaken som en av sine 
viktigste saker i det politiske arbeidet, og har likt seg veldig godt 
i døvesenteret. Han mener at Bergen Døvesenter gjør et veldig 
godt arbeid – som Bergen kommune setter pris på. 
Hans-Carl Tveit oppfordret døvesenteret til å invitere nye 
politikere – etter valget – hit til døvesenteret, vise dem huset 
og fortelle om aktivitetene her. Likeså oppfordret han oss til å 
sende dem medlemsbladet Budstikken (som han får bladet fast), 
for der kan de få med seg det meste som skjer.

Tom Sverre Tomren fikk blomster for det han gjorde på møtet 
i fylkeskommunen. Et avslag ble vendt om til positiv støtte på kr 
350.000! Tom Sverre Tomren ville få frem at han alltid har følt 
seg velkommen i Bergen Døvesenter, at han ble tatt imot med 
åpne armer, og at han syntes aktivitetene i døvesenteret var 
viktig for mange. 
Han deltok på møte i Hordaland fylkeskommunes kulturkomite 
før jul 2012 – der ble vår søknad behandlet… hva skjedde?
 
Jo, søknaden vår om støtte på kr 350.000 fra Hordaland fylkes-
kommune til oppussingsarbeid ble foreslått avslått før politi-
kerne behandlet saken på møtet. Der var Tom Sverre Tomren til 
stede, som representant for Miljøpartiet de Grønne. Han ba om 
ordet, sa at han kjente Bergen Døvesenter godt, og fortalte om 
de ulike kulturelle aktiviteter osv osv. Det endte med at den ene 
etter den andre politikeren på møtet snudde,  og til slutt ble det 
enstemmig vedtatt at Bergen Døvesenter skulle få kr 350.000 i 
støtte!
 
Jøss! Var det noe feil i søknaden vår, spurte vi Tom. Nei, alt var 
riktig ifølge kriteriene. Det er bare det at de som mottok søkna-
den ikke var sikker på om det var riktig å svare ja til søknaden.

Det ble en interessant kveld for de som var til stede. Toralf 
Ringsø (i midten på bildet) var blant de som sa noen ord på slut-
ten. Han sa at han var glad for at døvesenteret inviterte de to og 
takket dem for det de har gjort.

Besøk av to politikere torsdag 14. februar 2013

friskt og vant 2 kamper og fikk 3 poeng da et lag ikke møtte 
opp. Altså 9 poeng og fullt hus denne helgen.

Bergen Døves – Apollo 5 – 4.
Målscorere: Øyvind 2 , Marius 1, Guttorm 1, og Oscar 1.
Kampen ble annulert da apollo fikk sitt 3 røde kort og kampen 
gikk i vårt favør med 3 – 0 og 3 poeng.

Trio – Kvinnherad – Bergen Døves 0 – 3
Trio møtte ikke opp og vi fikk her 3 poeng.

Bergen Døves – Varegg II  5 – 3
Målscorere: Øyvind 1, Marius 1, Guttorm 1, Oscar 1 og William 
1.
Laget besto av: Tito, Marius, Øyvind, Guttorm, Oscar, Bendik 
Frank og William.
Takk for innsatsen gutter og spesielt ble jeg imponert over 
Oscar som har kunnskapene i orden og spilte godt med resten 
av laget som alle utgjorde kampviljen.

Tekst og bilde er fra Arne Nesse sin Facebookside 17.02.2013: 
Fantastisk dag med elegant avslutning av Futsal-sesongen.
BDIK guttene har glemt hele greia fra DM i Stavanger og satset 

Futsal-guttene hadde en god dag 17.februar 2013



33

Hei.
Vi fikk en overraskelse som vi ønsker publisere som noe positiv 
for DIK. Min kollega Arve Helgesen har vært frivillig til å samle 
inn idrettstøy og sko som videre blir sendt til fattige i Afrika. 
Nå kom meldingen til han at et lag i Zambia har fått gleden av 
å stille i DIK drakter som var jentelagets drakter (av gammel 
årgang). Det er en fryd å se at det vi har gjort gleder andre.
Arne.

Hei Arve,
Tusen takk for fotball jerseys. Donasjonen ble gitt til SIA under 
14 jenter i fotball i Kabwe, Zambia. Jentene var veldig fornøyd, 
og hadde det gøy å spille i dem. Vennlige grad deres takk. Venn-
ligst vedlagt  noen bilder. 
Beste hilsen  Joe

Bergen Døves Idrettsklubbs fotball-
drakter gitt til et fotballag i Zambia

Sist høst kjøpte ca 20 seniorer iPad gjennom døvesenteret. An-
nenhver torsdag skal Tor S Fiksen veilede deltakerne i bruk av 
iPaden. Dette bildet er tatt 7. februar 2013.

Tor S. Fiksen underviser seniorer
i bruk av iPad

Tirsdag 29. januar 2013 var det møte mellom døvesenteret og 
Hordaland regionlag av Tolkeforbundet. Formålet er å arrangere 
et seminar 27.-28. september der temaet skal være «stemme-
tolking» (tolking fra tegnspråk til norsk), med foredrag, film og 
praktiske oppgaver. Med både brukere (døve) og tolker. Vi håper 
på ca 50 deltakere. Uansett, noter tidspunktene: Fredag 27.09 kl. 
18.00-20.30 og lørdag 28.09 kl. 11.00-19.00, i Bergen Døvesen-
ter.

Døve og tolker behøver å  hjelpe 
hverandre i å kvalitetssikre 

stemmetolkingen

Årsmøte i Døves 
Idrettsklubb
Bladet ble laget rett 
før Døves Idrettsklubb 
hadde årsmøte 21. februar 
2013.  Alle som ønsker å 
vite hvordan det gikk på 
årsmøtet må derfor følge 
med på hjemmesiden vår: 
www.bgds.no
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Bildet er tatt 14. februar 2013 kl. 17:10. Her ser vi ungdommer på Bergen Døves 
Ungdomsklubbs ekstraordinært årsmøte. Spørsmålet fra fotograven var: Er det ok å ta 
bilder og legge det ut på hjemmesiden? Svar: Røde lapper opp = JA.
 I rammen ser vi Tor S. Fiksen (møteleder) og Helene H. Sæle (referent). Foto: RA.

Her er det nye styret i Bergen Døves Ungdomsklubb 2013:
 Fra venstre: Elisabeth Dahle Kindt (1. styremedlem), Iselin Hauge (leder) og Erlend 
Lønning (2. styremedlem) – Bildet og tekst er hentet fra Døves Ungdomsklubbs 
Facebook-side.

Bergen Døves Ungdomsklubb:
Ekstraordinært årsmøte 14. februar 2013

14. februar 2013 - 19 personer 
til stede, 16 med stemmerett. 

Møtet ble åpnet kl 17:00 i kurs-
lokalet på Bergen Døvesenter. 

Innledning av årsmøte ved 
Helene, som forteller kort hva vi 
skal gå gjennom i kveld.

1. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Tor Fiksen enstemmig valgt til møte-
leder, Helene Sæle enstemmig valgt til 
referent.

Tor ba alle slå opp på § 5 i vedtektene, 
slik at vi kunne se hva som skal behand-
les i det ekstraordinære årsmøtet.

3. Gjennomgang av årsmelding  
og regnskap
Tor går kjapt gjennom årsmeldingen og 
regnskapet. Godkjent av forsamlingen.

Før avstemmingen over lovforslagene 
går Tor kjapt gjennom BDUKs vedtek-
ter fra 2006 slik at alle er klar over hva 
som skal gås gjennom.

4. Lovforslag
Det er kommet inn fire nye lovforslag 
til årsmøtet. For å bli vedtatt må det 
være minst 2/3 flertall i forsamlingen.

1. Presisering av §1, navn - innsendt av 
Helene H. Sæle

§1. Navn
Klubbens navn er Bergen Døves 
Ungdomsklubb. Den er en under-
avdeling av Bergen Døvesenter og 
tilsluttet Norges døveforbunds 
Barne- og Ungdomsutvalg.

Forslag:
§1. Navn
Klubbens navn er Bergen Døves 
Ungdomsklubb(BDUK). Den er en 
underavdeling av Bergen Døvesen-
ter og tilsluttet Norges Døveforbund 
Ungdom(NDFU).

Ingen diskusjon blant forsamlingen, 
forslaget ble enstemmig vedtatt.

2.  Presisering av §2A, formål og oppgaver 
 - innsendt av Helene H. Sæle

§2. Formål og oppgaver
Klubbens formål er
A) Å aktivisere unge hørselshemme-

de i Bergen Døvesenters arbeids-
område

B) Å skape en allsidig og utviklende 
fritidsbeskjeftigelse for hørsels-
hemmet ungdom slik at de får et 
mer meningsfylt liv.

Forslag:
A) å aktivisere unge hørselshem-

mede(1) og andre tegnspråklige(2) 
i Bergen døvesenters arbeidsom-
råde

(1) Hørselshemmede vil si døve, tunghørte, døvblit-
te og CI-brukere.
(2) Tegnspråklige vil si døve, tunghørte, døv-
blitte, CI-brukere og CODA – alle unge som kan 
tegnspråk(ikke tolker/tolkestudenter)
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Iselin Hauge spurte om hørende venner 
og tegnspråknivå. Enighet i forsamling 
om at grunnleggende tegnspråkferdig-
heter eller ønske om å lære var nok til 
å være med på arrangementer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Presisering av §3, medlemskap  
 - innsendt av Malin L. Johansen og 
 Helene H. Sæle

§ 3. Medlemskap
Alle interesserte mellom 13 og 26 
år, som er medlem av Bergen Døve-
senter, kan bli opptatt som medlem i 
BDUK. Bare hørselshemmede med-
lemmer kan velges til tillitsverv og til 
representasjonsoppgaver nasjonalt og 
internasjonalt.

Forslag:
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte mellom 13 og 26 
år, som er medlem av Bergen Døve-
senter, kan bli opptatt som medlem 
i BDUK. Bare tegnspråklige(1) med-
lemmer kan velges til tillitsverv og bare 
hørselshemmede(2) kan utøve represen-
tasjonsoppgaver nasjonalt og internasjo-
nalt.

Martin Berhovde lurte på hvorfor ikke 
hørende skulle kunne velges til repre-
sentasjonsoppgaver.

Helene forklarte at ved å åpne for 
hørende i representasjonsoppgaver ville 
man gå i mot Bergen Døvesenter og 
NDFU sitt formål om at døveforenin-
gen og ungdomsklubbene skal være et 
tilbud av og for til døve og hørselshem-
mede.

Spørsmål ang. medlemsrabatter. Spesifi-
sert at kun medlemmer får medlemsra-
batter, andre kan være med på arrange-
menter men må betale fullpris.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Endring av styrestruktur - innsendt av 
Tor S. Fiksen

Styret nå:
• Ungdomsleder
• Nestleder
• Sekretær
• Kasserer
• 1. styremedlem
• 2. Styremedlem

Forslag:
• Ungdomsleder
• 1. styremedlem
• 2. Styremedlem

Ungdomskonsulent blir sekretær og 
kasserer uten stemmerett.

Spørsmål fra salen om Tor kunne for-
klare mer utfyllende.

Tor spesifiserte at denne endringen ville 
påvirke § 5 i vedtektene, og dermed er 
et lovforslag. 

Han forklarte at styrestrukturen som 
har vært til nå fungerte dårlig. Spesielt 
påpekte han at med mange styremed-
lemmer førte det til at styremøter 
ofte tok mange timer, da mange ville ha 
ordet og diskusjonene ble lange. 

Ved å få færre styremedlemmer og 
overlate sekretær- og kassereroppgave-
ne til ungdomskonsulenten ville styret 
kunne konsentrere seg om å planlegge 
og gjennomføre aktiviteter. Ved at det 
ble færre styremedlemmer ville det 
også bli større ansvar på hver enkelt 
og mer konkrete oppgaver til hvert 
styremedlem.

Ved at ungdomskonsulenten blir med 
i styret ville det også åpne for tettere 
samarbeid med døvesenteret. Konsu-
lenten er med i styret, men har ikke 
stemmerett.

Helene informerer om at styret som 
blir valgt i dag blir sittende til det ordi-
nære årsmøtet i september. I september 
vil de få mulighet til å bli sittende, eller 
gå av dersom noen andre blir valgt inn. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pause.

4. Valg
Tor åpner valget. 

Det var før pausen fem kandidater som 
ønsket å stille til valg i BDUK sitt styre. 
I løpet av pausen trakk ene seg, og de 
fire som var igjen var Togba Ilgun, Iselin 
Hauge, Erlend Lønning og Elisabeth D. 
Kindt. 

Kandidatene har 3 minutter hver til 
presentasjon og å svare på spørsmål.

Tre av fire kandidater ønsker å stille til 
valg som leder, og blir satt opp på en 
egen liste for ledervalg. Valget blir gjen-
nomført skriftlig.

Iselin Hauge blir valgt til ungdomsleder 
med 12 av 16 stemmer.

De resterende tre kandidatene blir 
satt opp på ny liste. Elisabeth D. Kindt 
blir valgt til 1. styremedlem med 16/16 
stemmer. Erlend Lønning blir valgt til 2. 
styremedlem med 15/16 stemmer.

Det nye styret består av:
Iselin Hauge - ungdomsleder
Elisabeth D. Kindt - 1. styremedlem
Erlend Lønning - 2. styremedlem

5. Valgkomite til årsmøtet  
 i september
Ingen frivillige til valgkomite. Forsamlin-
gen gir enstemmig fullmakt til styret for 
å oppnevne valgkomite.

Møtet blir avsluttet med applaus for det 
nye styret.

19. februar 2013.

Møteprotokollen signert av:
Møteleder: Tor Stensvand Fiksen
Referent: Helene Hodneland Sæle

Bergen Døves Ungdomsklubb: Ekstraordinært årsmøte 14. februar 2013

Som leserne kanskje husker fra for-
rige nummer, har døvesenteret ansatt 
Helene Hodneland Sæle som barne- 
og ungdomskonsulent i 20% stilling. 
Hun tar seg av tilrettelegging av ar-
rangementer som Døves Ungdoms-
klubb skal ha i tiden framover.

Noter datoene:
Fredag 19. til søndag 21. april blir 
det DATAPARTY i storsalen.
Fredag 21. til lørdag 22. juni 
feirer man at Ungdomsklubben er 50 
år, samtidig som det blir sommerav-
slutning.

Barne- og ungdoms-
konsulent
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Maria Drivenes og Hans-Carl Tveit fra Oppvekstavdelin-
gen i Bergen kommune deltok på innvielsen av barneha-
gen 23. april 2008. (Barnehagen ble åpnet 25. mars.)
Maria Drivenes ble synlig glad over hvor flott det ble i 
barnehagen. Gode lysforhold, flotte lokaler. Det hadde 
hun ikke trodd da hun var i døvesenterets kjeller 
sammen med Andreas Borgnes sommeren 2006! 
I bakgrunnen ser vi daværende styreleder i Bergen 
Døvesenter, Klement Våge.

Kjetil Høgestøl har vært styreleder i Nubben Barnehage 
siden opprettelsen i 2008, og er det fortsatt.

Karin L. Gaupset (på begge bildene) er styrer i Nubben Barnehage. Hun ble 
overtok etter Anja Daazenko i 2011.

Nubben Barnehage er 5 år!

Nubben Barnehage kan i mars/april 
2013 feire 5 års jubileum! Barnehagen 
eies 100% av Bergen Døvesenter.

Vi har noen spørsmål til styreleder i 
 Nubben Barnehage, Kjetil Høgestøl. Han 
har vært styreleder i alle de fem årene.

Hvordan har det gått med Nubben 
barnehage? (opp- og ned-turer?)
Det har gått veldig bra. Selv om det har 
vært noen utfordringer underveis, vil jeg 
mene at det så langt bare har vært ein 
opptur. Til tross for negative endringer i 
tilskuddsregimet og tre forskjellige styre-
re dei siste 5 årene, har vi klart å opprett-
holde eit godt tilbud til barn og foreldre. 
Vi får mange positive tilbakemeldinger. 
Dette hadde vi ikkje klart uten våre flinke 
medarbeidere, som har stått på for å gi 
barn og foreldre eit godt tilbud. Jeg er 
virkelig stolt av alle våre medarbeidere!  

Hvordan var tilstrømning av barn 
til barnehagen?
Vi ligger sentralt til og det er stor 
etter spørsel etter sentrumsnære barne-
hageplasser. Det har derfor ikke vært noe 
problem å få nok barn.

Er det bare barn fra nærmiljøet som 
får plass i barnehagen vår?
Nei, det trenger ikke vere slik. Men siden 
det alt er stor etterspørsel etter barne-
hageplasser i sentrum, er det nok nær-
miljøet som blir prioritert i opptaket. 

Hvor mange barn har man lov å ha?
Vår barnehage kan ha opptil 42 barn, som 
er en økning på 4 siden oppstart. Ellers 
avhenger det generelt av krav til areal 
inne og ute, samt bemanningsnorm.

Hvor mange ansatte er det?
Vi har 11 fast ansatte. Like mange som da 
vi startet.

Hvem er styrer i barnehagen, når ble 
hun ansatt ?
Styrer heter Karin Gaupset. Ho begynte 
hos oss i mars 2011 og vi er godt nøgd 
med jobben ho gjør.

Hva husker du av arbeidet med å få i 
gang barnehagen for fem-seks-sju år 
siden?
Døvesenteret slet i flere år med økono-
mien. Det var bakgrunnen til at du, Rune, 
som daglig leder, lanserte en ide om å 
starte barnehage i kjelleren, for å utnytte 
lokalene bedre. Den gang hadde senter-
styret, som eg blant anna var medlem i, 
ingen kompetanse på barnhagebygging og 
drift. Det var veldig utfordrende å begi 
seg ut på et slikt prosjekt og viktig å knyt-
te til seg folk med med riktig kompetanse, 
og ikkje minst sette seg inn i informasjon 
om krav til bygging og drift av barnehager. 
Det var også vanskelig å se økonomien 
i prosjektet, da det var stor usikkerheit 
rundt nødvendig investering i ombyggin-
gen av kjelleren, samt tilskuddsordninger 
til bygging og drift av barnehager. I tillegg 
gikk kanskje ting litt vel fort. Jeg ville nok i 
etterpåklokskapens lys gjort ting annerle-
des om jeg skulle staret opp med et slikt 
prosjekt i dag.   

Hvordan er økonomien?
Økonomien er god. Vi bygger egenkapital 
og har god likviditet. Utfordringen knyt-
ter seg til tilskuddsregimet, som er lite 
forutsigbart. Her kan jo politkierene gjøre 
akkurat som de vil. Så er også tilskudds-
ordningen endret etter at vi startet opp. 

Vi er ellers en liten barnehageaktør, og 
kan i liten grad etterprøve kommunen 
på de beregninger de gjør, når de regner 
på tilskuddet til barnehagen. Derfor er vi 
glad for å ha knyttet til oss Private barne-
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18 personer deltok på DUGNAD torsdag 24. januar kl 16 der det gamle «vaktmester-
huset» ble åpnet og ting der inne ble kastet i containeren. 

Her ser vi Anne Dorthea Haldorsen, tredje års tolkestudent som også deltok på 
dugnaden. Torsdag 17. januar 2013 kl. 19 var det diskusjon om det gamle  «vaktmester-
huset». Man har ikke bestemt seg om huset skal beholdes og rehabiliteres, eller om det 
skal rives. Det blir nye møter. Se ellers mer info på www.bgds.no

«Vaktmesterhuset» tømt for all 
«innbo og løsøre»!hagers landsforbund, som har spisskom-

petanse på dette. De hjelper blant annet 
til med å belyse svakheter ved bereg-
ningsgrunnlag og metode som kommunen 
bruker, og jobber elles aktivt politisk mot 
myndighetene for likebehandling av kom-
munale og private barnehager. Elles er det 
klart at et stort byggelån tynger, og vi har 
vært veldig heldig med ”kriselave” renter i 
kjølevannet av finanskrisen. 

Har Bergen Døvesenter hatt noen 
økonomiske besvær av å ha barneha-
gen?
Det må nesten Bergen Døvesenter svare 
på. Men slik eg ser det har barnehage-
prosjektet vært et stort økonomisk løft 
for Døvesenteret som huseier. Som aksjo-
nær har ikke Døvesenteret hittil mottatt 
noe utbytte, men det er fordi vi pløyer 
overskuddet tilbake til driften av barneha-
gen. Vi er opptatt av å sikre god økonomi, 
slik at vi kan møte våre forpliktelser også 
i fremtiden. Barnehagen betjener eit stort 
byggelån, og vi har fokus på rask nedbe-
taling av dette, nå som rentene er så lave. 
Dette tjener også Døvesenteret som 
aksjonær, ved at vi letter på våre forplik-
telser. Jeg ser ikkje bort i fra at det i nær 
fremtid også kan dryppe utbytte på vår 
eneaksjonær, Bergen Døvesenter. 

Skal 5 års jubileet feires (og når)?
Barnehagen er 5 år 25.mars, men vi skal 
feire litt i forkant i barnehagen, den 19. 
mars. 
Det blir en feiring for barn, foreldre og 
ansatte. Byråden er også invitert.

Nubben Barnehage er 5 år!
(intervjuet fortsetter)

Guri Kaland Sværen er daglig leder i Bergen Døvekirke. 

DUGNAD 24. JANUAR 2013

Arkitekt Lasse Bjørkhaug er nå pensjonist. Han vil bistå 
med å lage forslag til hva det gamle vaktmesterhuset 
kan brukes til. Diskusjonen er ikke ferdig.
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Torsdag 31. januar 2013 kl 19.15 fikk vi besøk av Josept Murray. Han er styremedlem i 
World Federation of the Deaf (WFD – døves verdensforbund). Han har ansvaret for 
internasjonalt arbeid på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og kom rett til oss 
direkte fra toget fra Ål. En kort orientering om Ål folkehøyskole fikk vi også før vi fikk 
en god orientering om WFDs arbeid for døve i hele verden (det bor 72 millioner døve 
i verden, og WFD har bare to ansatte!) Det ble en interessant kveld!

Torsdag 7. februar 2013 hadde vi besøk av leder i EUD (EU for døve), Berglind Stefans-
dottir. Akkurat som forrige uke, da Joseph Murray fortalte om WFD (Døves verdens-
forbund), ble det en interessant time, og med spørsmål og svar.

Foredrag om EUD (EU for døve)
torsdag 7. februar

Foredrag om WFD (World
Federation of the Deaf)

torsdag 31. januar

Sigrun ny leder
i CI-gruppen

Gruppen har hatt årsmøte i døvesenteret 
7. februar 2013 kl.18.00
Styret har nå denne sammensetningen:
Leder : Sigrun Ekerhovd
Nestleder: Marit Markeset
Sekretær: Sunniva Lyngtun
Økonomi : Kjetil Høgestøl
Styremedlem: Ole Morten Rolland
Varamedlem : Ann-Liss Opdal

DM i futsal 2013
8.-10. februar 2013 i Stavanger. Resultater 
(hentet fra NFF Døveutvalget på Facebook):

Sluttresultat fra DM i futsal i Stavanger 
2013
 
Herrer:
 1. plass (norgesmestere): Stavanger A
 2. plass: Trondheim A
 3. plass: Oslo A
 4. plass: Hamar
 5. plass: Oslo D
 6. plass: Bergen A
 7.plass: Oslo B
 8.plass: Holtan
 9. plass: Trondheim B
 10.plass: Stavanger/ Bergen B
 
Toppscorer: Stian Hammersland, Bergen A
Turneringens beste spiller: Einar Øverås, 
Trondheim A
 
Damer:
 1.plass: (norgesmestere): Trondheim
 2.plass: Oslo
 3.plass: Holtan
 4.plass: Bergen
 
Toppscorer: Hanne Marte Bråten og Ka-
trine Grindheim Søyland, begge Oslo
Turneringens beste spiller: Tone Rørstad, 
Trondheim
 
NFF Døveutvalget takker arrangør, Stavanger 
Døves Idrettsforening for et flott og godt 
gjennomført mesterskap og til alle klubbene 
/aktive som deltok. Neste DM i futsal vil skje 
i Vestfold (Larvik) 2014.

Toralf til Kongen
21. november 2012 fikk Toralf Ringsø 
tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv 
av ordfører Trude Drevland. Mandag 
18. mars drar han sammen med sin 

kone på audiens hos Kong Harald på 
Slottet for å takke for medaljen. 
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Lørdag 17. august U
TSOLGT, 

ledig fredag 16. august
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Tomas Kold Erlandsen er døv og kommer 
fra Danmark.

 
«Kolonialisme av døve – Castberg-
gårdssyndrom som konsekvens»
 
Døves Tidsskrift skrev bokanmelder om 
”Castberggårdssyndrom” før jul.
 
Forfatteren selger bok: NOK 120. Han 
tar med 30-40 bøker slik at interesser-
te tilhørere kanskje får lyst til å kjøpe 
boken med tema til foredraget hans.

FOREDRAG TORSDAG 28. FEBRUAR kl. 19

CASTBERGGÅRDS-
SYNDROM

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE

ANNONSEPRISER
BERGEN DØVESENTER 2013

      
Hjemmesiden (kun logo, med link til mer info)
En uke 500
En måned 1 500
6 mnd    6 000 
1 år  9 000 
    
Budstikken (medlemsblad, 6 numre i året):
En gang:    
4 x 8 cm  (liggende): 400
¼ side (liggende):       700
½ side        1 200 
1/1 side    2 000 
    
Hele året (6 numre): 
4 x 8 cm  (liggende):  2 000
¼ side (liggende):     3 600
½ side                      5 800
1/1 side     10 000 

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 
februar, og da vil bladet inneholde års-
melding, regnskap, budsjett osv, i tillegg 
til vanlig stoff.

Frist for stoff til neste nummer:  
12. april.

MARS
03. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
04. ma:  Tegnspråkkurs for barn, ytre storsal kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

05. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet (6. 
kurskveld) kl. 18-21.

07. to:  11-14 Seniortreff – ÅRSMØTE
07. to:  Diskusjonskveld / medlemsmøte 

kl. 19: Lovendringsforslag før års-
møte neste uke + mer.

09. lø:  Beast har øl-smaking med middag i 
døvesenteret kl 19.00, mer info på 
Facebook

11. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 
hallen kl 10.45-13.15

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

12. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet (7. 
kurskveld) kl. 18-21.

13. on:  Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
14. to:  Bergen Døvesenter har ÅRSMØ-

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

19. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet (8. og 
siste kurskveld) kl. 18-21.

20. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
20. on:  Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18.
21. to:  11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag)
21. to:  Åpen kveld kl 18

24. sø:  Palmesøndag
28. to:  Skjærtorsdag - Kveldsgudstjeneste i 

døvekirken kl 18
31. sø:  1. Påskedag - Gudstjeneste i døvekir-

ken kl 11

APRIL
03. on: Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18
04. to:  11-14 – Seniortreff (middag)
08. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 

hallen kl 10.45-13.15
08. ma:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

13. lø:  Beast har tegnspråkfest kl 20. Tema: 
The after spring break, mer info på 
Facebook

15. ma:  Tegnspråkkurs for barn, ytre storsal kl 
18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

15. ma:  Døvblitte har sosialt samvær i storsa-
len kl 18.30

17. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
18. to:  11-14.Seniortreff m/utlodning (middag)
18. to:  Åpen kveld kl 18
21. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
23. ti:  Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

25. to:  Åpen kveld kl 18

27. lø:  CI-treff i storsalen kl. 11.00-14.00
30. ti:  Beast har rebus-konkurranse i byen og 

middag i døvesenteret kl 18, mer info 
på Facebook 

MAI
01. on: Døvesenteret åpen kl 10-14.
02. to: 11-14 – Seniortreff (middag)

Saker til medlemsmøte/diskusjons-
kveld torsdag 7. mars 2013 kl. 19: 

a)  Navnet ”Bergen Døvesenter” 
samt forslag til en del endringer i 
vedtektene.

b)  Innkomne forslag til  
Norges Døveforbunds landsmøte 
31. mai – 2. juni 2013

c)  Oppussing av kjøkkenet i 1. etasje
d)  Tolkereferansegruppe
e)  Eventuelt 

§
Diskusjonskveld

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

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

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

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

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

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

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

Møtelederen overtok så ledelsen av årsmøtet.

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

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

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

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

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

Klokken viste nå 18.30.

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

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

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

Protokoll fra årsmøte i Bergen Døvesenter 14. mars 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martin Skinnes og Sigrid Hjørungnes gikk ut av styret.

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

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

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

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

Eiendomsleder  12.000
Bilagsrevisor:  4.000

Styrets forslag til nye honorarsatser ble enstemmig godkjent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da var vi ferdig kl 21.20.

Referenter:

Ellen Østrem og Rune Anda

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

Foreningens navn siden stiftelsen:
1880-1912:  Bergens Døvstummeforening

1912-1914:  De Døves Forening i Bergen

1914-1965:  Bergens Døveforening

1965-2001:  Bergen Døveforening

2001-nå:  Bergen Døvesenter

Kilde: ”Med landets døve gjennom hundre år”

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

Elin med familie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERSONALIA

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

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

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

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

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

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

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

Toralf

Toralf og Marta var på Slottet 18. mars

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

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

Ungdomsklubbens
medlemmer ”i krig”

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

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

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

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

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

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

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

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

Sak 5 – Eventuelt
Ingen sak.

Møtet hevet kl 2015.

Referent:
Martin Skinnes

Medlemsmøte-referat 7. mars 2013

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

kl. 18.00.

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

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

lemsmøte
* 14. januar: Eiendomsstyrets møte med 

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

gamle vaktmesterhuset og området 
rundt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informasjonssaker
* 10. januar: Ellen representerte BDS 

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

 sosialkveld
* Det blir døvestevne i Sogn og Fjordane 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Bergen kommune, avdeling for helse og 
sosial

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

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

representant i brukerrådet i region 
Statped Vest.

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

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

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

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

ledig fredag 16. august

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

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

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

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

munikasjon, internett, transport, 
forsyninger)

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

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

(undervisning for skoleløse døve 
barn)

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

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

Ærsebevisninger:

* Æresmedlem i Bergen 
Døveforening

* Norges Døveforbunds 
hedersmedalje

* Jonasprisen, fra Univer-
sitetet i Oslo

* Dansk Døvehistorisk 
Selskabs pris

* H. M. Kongens for-
tjenstmedalje i gull

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

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

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

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

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

Thorbjørn fikk Kongens 
fortjenstmedalje i gull 
i 1998.

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

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

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

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

Thorbjørn 5 år.

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

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

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

Daglig leder Rune Anda
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Retur: 
Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79 
5022 Bergen

TERMINLISTE

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hver år siden. 

Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.

Neste nummer kommer ut i begynnel-
sen av juni og da vil bladet inneholde 
årsmelding, regnskap, budsjett osv, i 
tillegg til vanlig stoff. Frist for stoff til 
neste nummer: 22. mai.

APRIL
15. ma: Døvblitte har siste sosialt samvær i 

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

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

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

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

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

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

18-19. Foreldre/besteforeldre samles i 
hallen.

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

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

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

middag i døvesenteret kl 18, mer info 
på Facebook 

MAI
01. on:  Døves Idrettsklubb har ansvar for 

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

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

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

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

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

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

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

10-15. Ansvar: Døves Idrettsklubb og 
Døves Ungdomsklubb

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

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

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

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

landsmøte i Stavanger

JUNI
01. lø:  Ungdomsklubben har YouTube-kveld 

på gamle SFO. Mer informasjon kom-
mer.

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

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

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

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

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

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

klubbens 50 års jubileum + sommer-
avslutning

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

29. lø:  Storsalen er utleid (+ 28/6)

NORGES DØVEFORBUND
har landsmøte i Stavanger

31. mai - 2. juni.

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

Martin Berhovde og Rune Anda. 

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

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

VELKOMMEN!

STOR-
DUGNAD

i «døvelandet»
torsdag 2. mai

fra og med kl 16. 

Bergen Døvesenter, 
Bergen Døvekirke og 
Signo Konows Senter 

deltar.

Gratis brus og 
pizza til alle som 

deltar.

UNGDOMSKLUBBEN
19.-21. april: DATAPARTY

11. mai: HAVRAFTING

1. juni: YOUTUBE-KVELD

21.-22. juni: 50 ÅRS JUBILEUM
OG SOMMERAVSLUTNING
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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 4 15. juni 2013 53. årgang

Norges Døveforbunds landsmøte
ved Stavanger 31. mai - 2. juni 2013:

Tre medlemmer av Bergen Døvesenter er med i styret for Norges Døveforbund 2013-16
(se side 5)

* NDFs handlingsprogram 2013-2016 
behandlet

* Service hos HMS må bli bedre

* Det må opprettes egne skrivetolklinje 
ved Høgskolene i Oslo, Trondheim og 
Bergen

* NDF oppretter faglig utvalg tilknyttet 
enkelte punkter i handlingsprogram-
met

* Det skal være like medlemsfordeler 
på tvers av døveforeningene, unntatt 
når det gis økonomisk støtte fra fylke/
kommune til lokale medlemmer

* Medlemskontingenten fordeles i 
aldersgrupper

* Neste landsmøte blir i Oslo 27.-29. 
mai 2016

* Resolusjon til Arbeidsdepartementet:
 RETT TIL Å DELTA!
 Landsmøtet krever:
	 •	Døgnåpen	tolketjeneste
	 •	Flere	stillinger	for	tegnspråktolker
	 •	Tolking	på	offentlige	arrangementer
	 •	At	det	må	stadfestes	at	det	er	dis-

kriminering når døve og hørselshem-
mede ikke får tolk
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Tirsdag 23. april
Klar	for	avreise!	Flokken	samles	på	Flesland	kl	17,	fly	kl	19:15.	
Vi var fremme på hotellet ca ni og sjekket inn. Bryan, en døv 
skotte,	kom	med	fruen	for	å	fortelle	oss	hva	som	finnes	her	i	
byen. Vi spiste hver for oss, før vi la oss. En nærliggende restau-
rant stengte egentlig kl 23, men holdt åpent lenger for vår skyld!

Hotellet vårt lå ved Picardy Place, bare et par hundre meter 
fra Princes Street, den største handlegaten i Edinburgh. Bryan 
fortalte oss at døveforeningen ikke var langt unna, men først 
torsdag skjønte vi hvor nære den faktisk lå!

Onsdag 24. april
I dag var det fritt program. Frokost kl 8:30 med diverse infor-
masjon, og etterpå var det opp og av gårde! Vi gikk til det første 
kjøpesenteret sammen, og etter hvert ble vi spredd og shoppet/
så	oss	rundt	hver	for	oss.	De	fleste	holdt	seg	i	Princes	Street,	
mens noen våget seg opp til slottet og andre deler av byen. 
Noen brukte også anledningen til å teste Edinburghs kafè-
fasiliteter:

På kvelden spiste vi igjen gruppevis. Noen spiste på en pub rett 
ved hotellet, og en turde å smake på den beryktede skotske 
spesialiteten ”haggis”! Haggis er saueinnvoller kokt i gryn, ser-
vert med potetmos og kålrabistappe – les mer på: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Haggis

På kvelden var det sosial samvær i hotellbaren, og det viste seg 
at det var de yngste som måtte kaste inn håndkledet først!

Torsdag 25. april
I dag hadde vi avtale om sightseeing. Vi skulle ta buss, og ble 
møtt av John Hay, den berømte døve historikeren. Underveis på 
turen	fikk	vi	sett	typisk	skotske	monumenter	som	Dronningski-
pet og Bridge of Forth. 
Hay brukte en blanding av internasjonalt tegn og BSL, som 
Christina Kryvi oversatte til norsk tale, som Solveig Breivik igjen 
oversatte til norsk tegnspråk. På den måten var det litt av alt! 

EDINBURGH 23.-27. april 2013

Bridge of Forth (bildet), et av Edinburghs mest kjente landemer-
ker, ligger i en liten landsby rett ved Edinburgh. Her stoppet vi 
for lunsj. 

Hay viste oss også mye døvehistorie – blant annet den gamle 
døveskolen. Det var mange som sperret opp øynene da de så 
størrelsen på skolen(mer et slott enn en skole!) – tenk om vi 
hadde hatt noe slikt i Norge! Faktisk var skolen så vakker da 
den var ferdigbygget på 1800-tallet, at selveste dronning Victoria 
hadde ønsket å kjøpe den og ha som sin private bolig. Dette ble 
hun nektet. 

På vei tilbake var vi bortom stadion til fotballklubben Hearts of 
Midlothian der Kniksen hadde sin første karriere som interna-
sjonal fotballspiller. Det banket ekstra godt i noen Brann-hjerter 
da!

Dagen ble avsluttet i døveforeningen, som viste seg å ligge bare 
200	meter	fra	hotellet	vårt!	Der	fikk	vi	servert	engelsk	lunsj	
med sandwich og kaker, og selvsagt te. 

Av Helene H. Sæle
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Etter lunsj var det igjen fritt program, og noen valgte å bli igjen 
i døveforeningen – mens andre ville shoppe eller slappe av på 
hotellet. 

På kvelden var det igjen middag spredt, men mange møttes til 
sosialt samvær i hotellbaren.

Fredag 26. april
Fredag var det fritt program igjen, mange var tidlig oppe for å 
få best mulig utbytte av dagen. En gruppe gikk fra hotellet til 
Edinburgh	Castle	direkte	etter	frokost,	og	fikk	fantastisk	vær	på	
slottet. Andre brukte siste dagen på å shoppe, mens noen fant 
seg en engelsk pub og slappet av siste del av dagen der. 

På kvelden var det felles middag på den italienske restau-
ranten	Giuliano’s,	som	hotellet	hadde	avtale	med.	Der	fikk	
vi en treretters bestående av pastarør med tomatsaus og 
parmesan til forrett, cæsarsalat med kylling til hovedrett og 
profiteroles(vannbakkels)	med	is	til	dessert.	Veldig	godt	og	alle	
ble mette!

Siste kvelden var det sosialt i baren igjen, men mange var slitne 
og gikk tidlig. Den yngste var stolt over å ikke være først i seng!

Lørdag 27. april
Noen benyttet sjansen til å sove lenge, siden det ikke var 
avreise fra hotellet før 11:15. Andre brukte morgenen til å løpe 
siste runden rundt i butikker mens man ventet på bussen. Flyet 
gikk kl 14:10, og vi var trygt på norsk jord ca kl 16:30 norsk tid. 
De	fleste	var	enige	om	at	det	var	en	flott	tur!	
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Fredag 27. september,  
kl 19.00 til 20.30:
•	Film
•	Åpning	og	praktisk	informasjon
•	Pause
•	Foredrag	v/Gro	Hege	Saltnes	

Urdal
•	Pause
•	Kort	info	fra	Sissel	Gjøen,	NDF
•	Spørsmål/kommentarer	fra	salen
•	Sosialt	samvær	resten	av	kvelden,	

salg av mat og drikke.
 
Laurdag 28. september, 
kl 11.00 til 19.00:
•	Åpning	av	dagen
•	Foredrag,	v/Toralf		Ringsø	og	

Solveig Breivik
•	Pause
•	Workshop	nr	1

•	Lunsj
•	Workshop	nr	2
•	Pause
•	 Innlegg,	b/Toralf	Ringsø
•	Pause
•	Workshop	nr	3
•	Middag
•	Paneldebatt
•	Oppsummering	og	avslutting	av	

seminaret
 
Mer informasjon om blant annet 
de ulike workshop-
temaene vil bli gitt når seminaret 
nærmer seg.
 
For påmelding, send e-post til 
post@bgds.no med ditt navn og 
om du er medlem i BGDS og/eller 
i Tolkeforbundet. 

Det vil koste 100 kr i inngangspen-
ger for ikke-medlemmer. Dersom 
du har matallergier eller det er 
andre hensyn som må tas, er det 
fint	om	du	nevner	dette	i	mailen.	
Medlemmer vil bli prioritert foran 
ikke-medlemmer dersom det blir 
trangt om plassene, utenom det 
følger vi «førstemann til mølla»-
prinsippet.
 
Påmeldingsfristen er 1. august.
 
Håper at mange ønsker å komme 
og bidra til faglig diskusjon og 
kjekke dager!
 

Med vennlig hilsen
Hordaland Regionlag

og Bergen Døvesenter 

Hordaland Regionlag (Tolkeforbundet) og Bergen Døvesenter har gleden av å invitere til seminar, den 
27. og 28. september 2013. Temaet for seminaret blir stemmetolking, og vi skal være på Døvesenteret. 
Programmet disse to dagene blir som følger (med forbehold om endringer):

Seminar i Bergen 27-28. september: 

«Stemmetolking»

HJERTELIG TAKK
til Bergen Døvesenter for gavepenger 
jeg	fikk	til	80	årsdagen.

Hilsen Sverre Johansen.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse 
med min 60 års dag!

Rune.

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

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

50 ÅR
Terje Steiro, Valestrandsfossen, 
blir 50 år den 21. august.
Camilla Bøe, Bergen, blir 50 år 
den 3. oktober.

PERSONALIA

Mandag 15. april 2013 kl 18.30 var det siste sosial samvær for Bergen Døvesenters underavdeling; Døvblittseksjo-
nen. Gruppen ble stiftet 26. august 1983. Det ble servert snitter og noen holdt taler. Senere vanket det deilige kaker, 
og til slutt noen taler til, også fra daglig leder i Bergen Døvesenter, som hilste fra styret og styrelederen. Han sa at 
det var første gang at en underavdeling formelt vedtok å legge ned avdelingen. Tidligere hadde døvesenteret en del 
underavdelinger, som etterhvert ble lagt på is, og «forsvant» uten noen formell oppløsningsvedtak. Han ønsket alle 
velkommen til seniortreffene og ellers til andre arrangementer i døvesenteret. Bjørn Ruste takket Harald Gåsland 
(bildet over) for fenomenal innsats for døvblitte i mange, mange, mange år.

Underavdelingen
«Døvblittseksjonen» er oppløst
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Norges Døveforbund hadde landsmøte ved Stavanger 31. 
mai til 2. juni 2013. Her er det nye styret i Norges Døvefor-
bund 2013-2016, bak fra venstre: Bjørn Stensvold, Finn Arild 
Thordarson (nestleder) og Rune Anda. Foran: Ellen Østrem, 
Hedvig Sinnes (ny forbundsleder) og Sonja Myhre Holten. 
Foto: Helge Herland. Aina Fossum er også valgt inn, hun var 
ikke til stede da bildet ble tatt. Både Ellen Østrem (nestle-
der) og Rune Anda (daglig leder) er med i styret i Bergen 
Døvesenter, og Finn Arild Thordarson er medlem i BDS.

Styret i Norges Døveforbund 
2013-2016

Kjøkkenet i 1. etasje blir ny etter ferien!
5 frivillige ønskes
til dugnadsarbeid 
i noen dager  
i begynnelsen av juli

I hele juli blir 1. etasje i døvesen-
teret stengt pga arbeid med å 
fornye kjøkkenet. Vi starter med 
å fjerne alt (skap, gulv, ting) 30. 
juni (til det trenger vi 5 perso-
ner på dugnad) – og det vil ta 
noen dager. Hele gulvet skal fjer-
nes. Det nye kjøkkenet skal være 
ferdig (og innviet?) til første åpningsdag for medlem-
mer torsdag 8. august 2013!

Vi søker 5 personer som kan stille opp på dugnad de 
første dagene. Etter det blir det rørleggere, elektri-
kere og andre fagfolk som tar seg av arbeidet. Mulig 
noe dugnad på slutten også.

Det blir spennende å se det nye kjøkkenet!



6
Mai 2013 - side 1 av 2

Hvor detaljert, meningsfyllt og poengfylt blir en diskusjon på tegnspråk i forhold til det 
å benytte seg av tegnspråktolk på møtene?

Tolking fra tale til tegn:
Hvor mye av budskapet får egentlig døve tegnspråkbrukere med seg når tegnspråktolk brukes? 
Måten muntlig norsk er bygget opp er forskjellig fra tegnspråklig oppbygging. Dette gjør at tegn-
språktolking alltid vil være influert av det talte norske språket.

De talte stemmene når fram til møtedeltakere som hører og gjenkjenner det norske talespråket 
slik de er vant til og som de trives med. De talte ordene blir fremstilt på tegnspråk med nyanse-
forskjeller fra tolk til tolk, og gjengir ikke helt de talendes stemmenyanser, tonefall og kroppsspråk 
slik det kanskje burde gjøres (det er vanskelig). Døve ser på tolken inkludert deres kroppsspråk 
og tegn. Innimellom dukker det kanskje opp ord hentet fra det norske språket som for noen kan 
 høres ukjent ut. Måten en bygger opp et argument på er også forskjellig. Man faller lett utenfor 
hva innhold angår. «Hva er vi nå enige om?» tenker en kanskje. For ikke å virke «for dum» vel-
ger man kanskje å støtte et vedtak slik det ser ut til at flertallet gjør. Slike møter blir for døve en 
 verden som i grunnen ikke burde være i et møte som har med døvesaker å gjøre.  

Men slike opplevelser vet kanskje ikke hørende noe om…

Tolking fra tegn til tale:
Hvor mye mister hørende av hva den døve sier, når den hørende lytter til tegnspråktolkenes  
stemme? 

Her skjer det veldig mye avvik fra hva døve prøver å si. Det har jeg sett utallige ganger.  
Alle vet at det er veldig vanskelig for de fleste tegnspråktolkene å stemmetolke døve. Tidligere 
direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, har selv sagt at det er umulig å oversette 100 % riktig.  
I dette tilfellet - å tolke fra norsk tegnspråk til norsk tale, mener jeg det er oversettelsesavvik alt 
fra kanskje 10 % til 100 % avhengig av hvem som prater på tegnspråk, og av hvem som tolker, og 
om tolken kjenner den døve. Hørende deltakere skjønner helt sikkert at oversettelsen ikke var helt 
riktig, fordi de mister sammenheng, men veldig få stopper og spør om det var det den døve sa. 

Oversettelsesfeil vet nok ikke døve noe om, for de hører jo ikke tolkens stemme…

«Jo mer du vet, 
jo mer vet du hvor lite du vet»
Av Rune Anda, daglig leder i Bergen Døvesenter

Tema: Møter med bare personer som behersker tegnspråk
versus møter der tegnspråktolk benyttes

Hvorfor er det mange som ikke vet forskjellen?

(Dette innlegget har ingen hensikt å fornærme noen. Hensikten er å prøve å forklare de faktiske 
forhold, hvor vanskelig det enn er å beskrive det.)

BUDSTIKKEN NR 4 - 2013 - BERGEN DØVESENTER
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Et møte der ulike kommunikasjonsformer brukes (tegnspråk, tegn-til-tale, tale):
Men så har vi også denne situasjonen: Møte med døve og hørende til stede der man tror at  
«alle bruker norsk tegnspråk». Som regel er det slik at personene rundt bordet har ulike kommu-
nikasjonsformer, og som mestrer avlesning og norsk veldig ulikt. Her skjer det ofte misforståelser, 
som ikke blir rettet opp. Enkelte hørende prøver seg som «gode» tegnspråkmodeller (for eksem-
pel feil bruk av tegnuttrykk), men i døves øyne er det iblant lett å se at forsøkene mislykkes.   

Men det vet de hørende kanskje ikke noe om…

Tegnspråk:
Vi må huske på at flytende tegnspråk er fylt med utrolig mange og flotte nyanser. (Se min artikkel 
i Døves Blad nr 3 – 2012: «Alt for mange tror at de bruker tegnspråk – men det gjør de sannelig 
ikke!») Små bevegelser, tegn på kroppen, mimikk og andre tegn signaliserer viktige detaljer. Slike 
detaljer klarer ikke tolkene alltid å formidle til norsk tale. Det må sees og forstås av de som kan 
og behersker tegnspråk. Kan alle rundt bordet det, vil det være det aller beste. Møtene vil da bli 
suksessrik uansett om det fører til gode enigheter eller vanskelige og harde diskusjoner. Men da 
er alle med! Dette er kanskje for hardt av meg å påstå, men faktum er at ingen møter, der tolk 
behøves, klarer å nå opp til dette nivået.

Det finnes mange som opplever slik som det beskrives her:

«Jeg» = døv som har tegnspråk som førstespråk:
• I møter med bare hørende, uten tolk, er jeg helt utenfor.
• I møter med bare hørende, men med tolk, prater jeg lite. 
• I møter med døve og hørende, men med tolk, oppfatter jeg noe, og prater noe. Hørende har vel 

en tendens til å prate mye og lenger, uvisst av hvilken grunn.
• I møter med døve og hørende der alle prøver å bruke tegn, oppfatter jeg en god del, prater en 

god del (men kanskje helst med stemme for å være «sikker» på at hørende oppfatter og dette 
er ukomfortabelt fordi jeg ikke aner hvordan stemmen min høres ut).

• I møter med deltakere (både døve og hørende) der alle behersker norsk tegnspråk fullt ut, 
 oppfatter jeg så å si alt, og er helt med! 

«Jeg» = hørende som ikke behersker tegnspråk godt nok:
• I møter med bare hørende – der alle prater norsk - er jeg helt med!
• I møter med hørende og én døv med tolk er jeg fortsatt helt med (den døve merker jeg ikke før 

han/hun rekker opp hånden og vil si noe via tolken)
• I møter med flere døve og hørende, med tolk, prater jeg mye, og lytter mye. Jeg tror jeg fikk 

med meg alt de døve sa.
• I møter med døve og hørende der vi alle sammen prøver å bruke tegn og avlese hverandre,  

gjør jeg så godt jeg kan med tegn, og jeg tror jeg oppfatter det meste av hva de døve på møtet 
sier (noen ganger er jeg usikker)

• I møter der døve/hørende bruker TEGNSPRÅK, faller jeg helt utenfor. Jeg forstår ingenting!  
De forstår meg litt fordi jeg bruker enkel «tegnspråk» eller tegn-til-tale.

Det er ikke bare i forbindelse med møter (styremøter, komitémøter, foreldremøter o.a.) 
 ovennevnte situasjoner forekommer. Tenk også på døve i skolesituasjoner, også døve som er 
 integrert sammen med hørende og ellers i mange andre sammenkomster/møter.

BUDSTIKKEN NR 4 - 2013 - BERGEN DØVESENTER



8

Kr. 2.980,- pr. person i enkeltrom, fra fredag til søndag.
Kr 2.580,- pr. person i dobbeltrom, fra fredag til søndag.

Inkludert i denne prisen er:
Fredag: Middag. Lørdag: Frokost-lunsj-middag. Søndag: Frokost-lunsj.

Reisen er gratis (Bergen Døvesenter betaler reisen for egne medlemmer)

Påmeldingsfrist:  Torsdag 27. juni 2013 til:
Daglig leder i Bergen Døvesenter. - E-post: post@bgds.no

Si ifra om du ønsker enkeltrom. Hvis dobbeltrom, gi beskjed hvem du vil dele rom med.

Døvestevne 23.-25. august 2013
på MÅLØY!

Som vanlig arrangeres det Døvestevne for medlemmer i Bergen Døvesenter og 
Møre og Romsdal Døveforening, og i samarbeid med døvemenighetene. Denne 
gangen er det Ålesund som står som arrangør. Vi venter med å bestemme reisemå-
ten (båt eller buss) til vi har mottatt påmeldinger. 

Møter
Gjennomførte møter:
20. mars kl. 10-14: Rune Anda deltok på 
møte hos SAPT (Syns- og audiopedagog 
teneste i Hordaland).
Kristin og Rune deltok på møte i Grieg-
hallen vedr Døves kulturdager i 2014
Fredrik Fjellaker og Martin Berhovde 
deltok på FFO Hordalands årsmøte 6. 
april. De opplyste at FFO Hordaland skal 
arrangere paneldebatt rundt Universell 
Utforming på Hotel Norge 28. august i 
forbindelse med stortinsvalget. Temaet 
blir: ”Velferd og stortingets styringsmulig-
heter”.
18. april: Ledermøte med representanter 
fra underavdelingene kl. 16.
22. april: Ellen, Toralf, Gunnar og Rune 
hadde møte med Tolkeforbundets avdeling 
i Hordaland 
23. april: Ellen, Gunnar og Rune var på 
møte med Tolketjenesten på Kokstad 
25. april: Eiendomsstyret hadde møte. Egil, 
Gunnar og Rune deltok.
27. april: Gunnar Hansen har vært på 
møte hos NAV Områdeutvalg.
30. april: Hyttestyret hadde møte. Tor S. 
Fiksen deltok.
2. mai: Medlemsmøte om kjøkkenet, ute-
møbler og døvemuseum.
8. mai: Samtale med Norröna om nye 
kjøkken. Tilstede: Gunnar Hansen, Egil 
Johansen, Svein Ole Johansen, Rune Anda 
og Inge Malvin Hugøy.

Informasjonssaker
Tegnspråkinstruktør Ingunn Herland og 
daglig leder Rune Anda deltok på seminar 
i Oslo Døveforening (også Trondheim og 
Stavanger var invitert) mandag 29. april kl. 
10-18. Temaet var: Tegnspråkundervisnin-
gen – hva nå? 
Daglig leder deltok på siste sosialsamvær 
for underavdelingen Døvblittseksjonen 
mandag 15. april kl. 18.30. Denne under-
avdelingen er nå oppløst, vedtatt på deres 
årsmøte 4. mars 2013. 
Edvard Rundhaug er oppnevnt som 
personlig varamedlem for Martin Skin-
nes i styret for Signo Konows Senter for 
perioden 01.07.2013 til 30.06.2015.
Bergen kommune v/avdeling for kultur, 
næring, idrett og kirke støtter med kr 
8.000	til	studietur	til	Reims	for	våre	fire	
representanter 4.-7. juli 2013.

Seniorenes kulturtreff
Bergen Døvesenters Seniorgruppe arran-
gerer ”Kulturtreff” for seniorer fra hele 
landet 11.-13. september 2013 i Bergen. 
Flere enn 40 seniorer er påmeldt fra 
Trondheim!

Lørdag 22. juni kl. 12.00-17.30
Bli med og kos deg sammen med ungdommene i døvesenteret. 

Det blir gratis matservering, 
sponset av Bergen Døvesenter. Rømmegrøt med tilbehør. 

Ellers kaker, brus, kaffe og noe annet. (Se side 11.)

Velkommen!
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Medlemsbevegelse
Nye medlemmer januar-mars 2013:
Steffen Fauskanger Aarli
Viviana Isabel Anda
Hilde Evensen
Marte Hove Haugen
Brita Hustoft
Aleksander Håvik
Ulrik Løitegård
Giorgio Alessandro Marsano
Wioletta	Pontika-Bessert
Juliane Rolfsvåg
Gyte Stankeviciute
Helene Øvrebø

Utmeldinger januar-mars 2013:
Birger Johnsen
Frode Nordeide
Elisabeth Reknes
Silje Tufta

Konferanse i Oslo
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
arrangerte internasjonal konferanse i 
Oslo 27.-28. mai 2013. Temaet var: ”The 
Participation of Deaf People in Political 
and Public life: Implementation of CRPD 
Article 29”. Fra Bergen Døvesenter del-
tok barne- og ungdomskonsulent Helene 
H. Sæle samt nestleder Ellen Østrem.

Torsdag 18. april 2013 fortalte to ansatte i huset + en medium om hva de har opplevd av mystiske ting i Døves Hus 
her i Bergen. Det var mange som kom til storsalen den kvelden. Bildet over er tatt ca 10 minutter før fortellingene 
startet. Se flere bilder + tekst på www.bgds.no fra april 2013.

Ungdomsklubbens Dataparty 19-21. april

Spøkelse i Døves Hus?

Ca 25 deltok i stor- 
dugnad torsdag 2. mai

Organisasjonsseminar i Riga, Latvia
25.-27. oktober 2013

Under organisasjonsseminar i fjor var det kommet forslag på å gjennomføre neste 
seminar for eksempel på Riga i Latvia. Det er bestemt å gjennomføre semina-
ret der fra tidlig fredag 25. til sent søndag 26. oktober 2013, for 20 tillitsvalgte. 
Senterstyret skal snart sende innbydelse/innkalling til tillitsvalgte i underavdelinger. 
Temaet blir blant annet handlingsplan for Bergen Døvesenter. Forslag, tips og ideer 
til punkter som skal diskuteres, tar man opp på diskusjonskveld(er) i døvesenteret 
før selve seminaret.

Gruppen reiser fra Bergen fredag 25. oktober kl. 06.00, direkte til Riga (08:55) og
returnerer fra Riga søndag 27. oktober kl. 16.30, via Gardermoen til Bergen 
(framme kl. 19.15). De skal bo og ha konferanse på Hotel Konventa Seta.

Turister må gjerne reise til Riga samme helg som våre tillitsvalgte. Hvis turister 
ønsker det, kan de ordne selv og bestille både reise og hotellovernatting direkte til 
booking@reisefeber.no. 
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Lørdag 17. august U
TSOLGT, 

ledig fredag 16. august

Vi gleder oss !
Bare to måneder igjen til showet 

i Bergen Døvesenter!
Fortsatt ledige billetter til fredag 16. august.

John Smith har underholdt 
døve i hele verden. Plakater 
og bilder er hentet fra hans 

Facebook-side.

John Smith (til venstre) var i Bergen sammen med to andre døve der de skapte 
 latterbølger i storsalen i Bergen Døvesenter 22- november. Bildet er fra Fløyen.

Vi åpner fredag kl 18, 
og lørdag kl 17.
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I oktober 2012 fylte Bergen Døves Ungdomsklubb 50 år – i stillhet.  

«Dette e’ for gale!» tenkte vi i det nye styret – og vips var planene for jubileum og 
sommeravslutning klare!  

Datoen er lørdag 22. juni – og vi inviterer ALLE til åpent hus i Bergen Døvesenter. Vi 
skal vise bilder fra ungdomsklubbens historie, og i tillegg ha morsomme aktiviteter, 
god mat og knallbra humør! Det er gratis inngang, og det blir salg av mat, kaker og 
brus. Utpå dagen blir det bursdagskake til alle! 

 

PS: Vi skal ha tidskapsel! Så ta gjerne med bilder og andre minner fra 
ungdomsklubbens historie som du ønsker å legge oppi kapselen! Ønsker du å vise 
bilder på storskjerm, kan du sende dem til Helene på helene@bgds.no. 

Velkommen!  

50 
-årsjubileum 

Sted:   Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79 

12:00 – 17:30: 50-årsjubileum, åpent for alle! 

18:00 – 23:00: Sommeravslutning for ungdommer (13-26 år) 

! 
Bergen Døves Ungdomsklubb inviterer til 

 

Det blir rømmegrøt kl 14.00. Vi vil gjerne vite hvor 
mange som vil ha rømmegrøt. Send din påmelding 
til iselin-91@hotmail.com innen 20. juni.

gratis

Påmelding til jubileumsfest (kun ungdommer 
fra 13 til 26 år) innen 20. juni til:  
elisabeth_kindt@hotmail.com



12

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 
august. Frist for stoff til neste nummer: 
15. august.

DØVES MISJONSFORENING

har samling hos Astrid i Vågslia 70, 
Åsane, fredag 14. juni 2013 kl. 18.00. 
Alle er hjertelig velkommen. 
Må du ta buss, anbefales Ekspress 30 - 
fra Festplassen kl 16.38 og 16.58.

JUNI
13. to:  Seniorgruppen og DIK på tur på 

Fløyen. Møtes ved Fløyen stasjon kl 
11.00 og tar banen opp. Noen går tur 
til Brushytten, andre får tilpasset tur 
(lett)

13. to:  Åpen kveld kl 18
15. lø:  Storsalen utleid (+ 14/6 og 16/6)
16. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11, med 

hagefest etterpå
19. on:  Storsalen opptatt til Nubben Bar-

nehage – som bl.a. har grillfest med 
foreldre kl 16.00-19.00

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

rommet kl 16.00
20. to:  Åpen kveld kl 18
22. lø:  Døves Ungdomsklubb feirer klubbens 

50 års jubileum + sommeravslutning
25. ti:  Storsalen er utleid kl. 16.00-09.00 

neste dag.
27. to:  Åpen kveld kl 18 (siste åpningskveld 

før ferien)

29. lø:  Storsalen er utleid (+ 28/6)

JULI

DØVESENTERET ER STENGT I HELE 
JULI pga fornying av kjøkkenet

05.-07:  Kulturdagerkomiteen på studietur til 
Reims, Frankrike

28. juli – 3. august: Nordisk seniortreff/-leir på 
Island

AUGUST
08. to:  Åpen kveld kl 18 (første åpningsdag 

etter ferien)
09. fr:  Storsalen er utleid
13. ti:  11-14 – Seniortreff (middag)
15. to:  Åpen kveld kl 18
16. fr:  John Smiths Spesialshow i døvesente-

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

ret, vi åpner kl 17.
21. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
22. to:  Idrettsklubben har styremøte i kurs-

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

dag)
28. on:  FFO Hordaland arrangerer panel-

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

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

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

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

styrerommet kl 18-21
05. to:  Åpen kveld kl 18
07. lø:  Storsalen er utleid (+ 06.09) – Musikk
09. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) i 

styrerommet kl 18-21
10. ti:  11-14 – Seniortreff (middag)
10. ti:  Beast har årsmøte i storsalen kl 18.
11.-13.:  Nasjonal senior-kulturtreff i Bergen

GOD SOMMER !
Siste åpningsdag i døvesenteret 
før ferien er torsdag 27. juni.

Første åpningsdag etter ferien 
blir torsdag 8. august.

Daglig leder har sommerferie 
8.-26. juli 2013. 

Fra nå av vil nye medlem-
mer få bladet Budstikken 
tilsendt via e-post
Nye medlemmer som har tilgang til 
e-post vil få bladet tilsendt elektronisk. 
De som ikke har internett/e-post, spesielt 
de eldre, får bladet tilsendt på «gamlemå-
ten», i papirversjon.
Det er også ønskelig at eksisterende 
medlemmer også får bladet tilsendt over 
e-post. I dag leverer vi ca 270 blad til 
Posten, mens ca 60 av medlemmene får 
bladet sendt på e-post. Det er ønskelig at 
flere	gir	beskjed	til	post@bgds.no	om	å	
slutte å sende papirblad og heller bruke 
e-post.
Papirblad sendes kun til en av ektefellene/
samboerpar dersom begge er medlem. 
Med e-post versjon kan vi sende til begge.

Ungdomsklubben på tur med havrafting

Lørdag 11. mai arrangerte Bergen Døves Ungdomsklubb tur til Øygarden med havrafting – med rabatt til medlem-
mene. 9 personer møtte opp, og ble med ut i rib’en på sjøen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det var absolutt 
verdt pengene, og at de som ikke ble med burde angre!
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John Smith Show 16. og 17. august 2013
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John Smith Show 16. og 17. august 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÅRSMØTE 
BEAST har årsmøte i storsalen tirs-

dag 10. september 2013 kl. 18.00

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

tember 2013 kl. 18.00

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

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

Kursleder: Britt-Merete Schröder

Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altså: PÅMELDINGSFRISTEN ER TORSDAG 12. SEPTEMBER 2013.

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

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

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

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

Steinar Haugsvær, kommunikasjonssjef i Venstre.

Er Venstre det eneste partiet 
som orienterer om sitt program 

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

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

Vennlig hilsen Ellinor Hjelmervik

PERSONALIA

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

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

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

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

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

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

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

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

seniortreffene og annet arrangement!



11

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

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

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

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

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

For 25 år siden: 1988
Aksjon «NRK lisensstreik»

som gav resultater!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informasjonssaker
* Ellen Østrem og Rune Anda er valgt inn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norges Døveforbund er den eneste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ca 60 har meldt på :-)

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

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

ret

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

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

BEAST
har tegnspråkfest

i Bergen Døvesenter
lørdag 28. september kl. 20.00

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

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

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

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

I sommer ble 
det gjort en del 
oppgradering. 

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

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

Bildene er tatt
3. juli 2013.

Velkommen til 
døvemuseet!
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Retur: 
Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79 
5022 Bergen

TERMINLISTE

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hver år siden. 

Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.

Neste nummer kommer ut i midten av 
oktober Frist for stoff til neste num-
mer: 1. oktober.

AUGUST
16. fr:  John Smiths Spesialshow i døvesente-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

telling og bilder fra Nordisk senior-
treff på Island.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organisasjonsseminar for tillitsvalgte, 
som holdes på Riga, Latvia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



9

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.
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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.
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