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

Nr. 2 10. april 2014 54. årgang

Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY
våren 1953 i storsalen i Vestre Torvgate 20 A

Fra venstre, vi begynner med den unge damen med beinet: Annlaug Koppen, Inger (Øvre-
eide) Ulfsten, Molly Reite, Iris Jansen, Kari T. Samuelsen, Jorunn Danielsen og Astrid Telnes. 

En komedie ved Klara Mjelde (Gjøen) og 
Anne (Grimstad) Berg.

Iris Jansen deklamerer "En sjømann 
elsker havets våg".

Iris Jansen (kledd som mann) og Molly (Taule) 
Reite danser.

En aktiv døveforening, siden 1880! - Bildene har vi lånt av Annlaug Koppen.

Det har alltid vært små og 
store aktiviteter i Bergen 
Døvesenter, siden 1880 !
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Hurra, hurra, 
Norge er fritt,

men har vært 
undertrykt 
i 520 år!

Gled deg over 
friheten!

Thorbjørn Johan 
Sander skal lede 
oss gjennom 
624 års historie 
på en halv time...

Vi starter kl 13.00
- i storsalen mens 
barna leker og har det 
moro (i hallen eller ute)

17. mai i Bergen Døvesenter

Kl. 10.00 - 15.00

Salg av hot dog, brus, kaffe, te, kaker osv.
v/Bergen Døves Idrettsklubb

Konkurranser og leker 
for barn



3

Mange døve og tolker vil vite hva som 
skjer etter at vi kunngjorde at 25 tolker 
er strøket fra listen over frilanstolker av 
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. På 
kort varsel arrangerte døvesenteret et 
uformelt møte for å diskutere situasjo-
nen, sist torsdag, og storsalen var full av 
interesserte døve og hørende.

Ledelsen ved tolketjenesten var invitert, 
men stilte ikke. I en e-post fra avdelings-
leder Dorthea Vik svarer hun at de var 
bortreist den dagen. Hun legger også til at 
dette ikke er en sak som passer å disku-
tere i døvesenteret, noe som provoserte 
daglig leder Rune Anda, men diskusjon ble 
det.

Noen av de tolkene saken gjelder, stilte 
som representanter for de frilanstolkene 
som NAV har sagt opp avtalen med. En 
av disse var Ingeborg Skaten, som fortalte 
hvordan hun hadde reagert da hun fikk 
brev med oppsigelse av avtalen i posten 
– samme dag som hun hadde sagt ja til 
en forespørsel fra NAV om å tolke. Hun 
beskrev det som uvirkelig og urimelig.

Solveig K. Breivik, også hun med meget 
lang fartstid som tolk, var like uforstå-
ende til hva som hadde skjedd. Hun har 
tatt mange og lange frilanstolkoppdrag 
for NAV, så begrunnelsen om at det er 
fordi de har tolket for lite, virker underlig. 

Begge ønsker å fortsette å tolke og stå på 
listen over frilans-tolker. Det samme gjel-
der flere av de som er strøket av listen, 
kom det fram. Blant de oppsagte er det 
tolker med mye faglig kompetanse, også 
innenfor tolking mellom engelsk og norsk 
tegnspråk.

Mange lurte på hva som ligger i denne 
avtalen det snakkes om og om denne gjel-
der for frilanstolker over hele landet. Det 
ble vist til teksten i rammeavtalen, som 
ligger tilgjengelig på nettet. Der står det 
ingenting om at en må tolke et bestemt 
antall ganger for å beholde avtalen.

Innledningsvis hadde Rune presentert sa-
ken kort, som en av sakene som har skapt 
«storm» i Bergen den siste tiden. I sin 
presentasjon viste han også et konstruert 
eksempel på informasjon om tolkeopp-
drag, som NAV sender ut i felles mailer til 
frilanstolkene. Der kom det tydelig fram 
at det ikke gis opplysninger om navn på 
tolkebruker, eller andre sensitive opplys-
ninger.

Flere døve tok ordet og uttrykt støtte til 
de frilanstolkene som er strøket fra listen. 
De stilte også spørsmål ved hvordan 
dette kunne skje. I denne og andre saker, 
som har betydning for døve som tolke-
brukere, blebrukermedvirkning etterlyst.

Toralf Ringsø var forarget over det som 
har skjedd. Han var tydelig på at han vil ha 
rett til å velge tolk til bestemte oppdrag 
og forventer at tolkene blir stående 
på listen. Erling Jacobsen, som nylig ble 
intervjuet på NRK radio om saken, stilte 
spørsmål ved hvordan det kan være til 
brukernes beste å si opp rammeavtalen 
med disse tolkene. Han påpekte igjen at 
skal ting være for brukernes beste må 
brukermedvirkning til på flere plan.

Rune Anda orienterte om at saken blir 
tatt opp på Norges Døveforbunds kom-
mende styremøte og Ingeborg informerte 
om at Tolkeforbundet, sentralt og regio-
nalt, også ser på saken. Hun avsluttet med 
å si at det som har skjedd, er svært leit 
– men at det kan komme noe godt ut av 
det:

Nå er vi blitt klar over hvor dårlig ram-
meavtalen beskytter frilanstolkene, og 
dette må det gjøres noe med. Og så må 
vi passe på at ikke dette gjøres til en sak 
som går på personer, eller at ansatte tol-
ker og frilanstolker settes opp mot hver-
andre. Det er systemet og avtaleverket vi 
må se på, og hvor det kan gjøres noe for 
at det skal fungere til alles beste.

Debattkveld i døvesenteret, torsdag 27. mars:

Oppsigelse av frilanstolker i Hordaland sjokkerer
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Bergen Døves Idrettsklubb hadde årsmøtet på torsdag 6. mars i storsalen 
i Bergen  Døvesenter. 32 medlemmer møtte opp. BDIKs lov og fondets sta-
tutter er vedtatt. I tillegg har vi også behandlet årsberetning med få merk-
nader og den nye organisasjonsplanen.

Den nye kontingentordningen er også vedtatt. Merk dere den nye ordningen spesielt 
for medlemmer av Bergen Døvesenter. I 2014 vil medlemmer av Bergen Døvesenter 
få et spesialtilbud på kr. 50 for å være medlem i Bergen Døves Idrettsklubb (passiv 
medlem). For andre som ikke ønsker å være medlem i Bergen Døvesenter vil medlem-
skapet i Idrettsklubben koste kr. 400.

Valgkomitéen har slitt ved å få nye folk til styret. Dessverre mangler vi pr. i dag leder, 
nestleder og kasserer. Valget ble derfor utsatt til et ekstraordinært årsmøte i løpet av 
våren/forsommeren.

Er du interessert eller har forslag kan du ta kontakt med valgkomitéen bestående av 
lederen Tove Haugstad, Marius Anda og Beate G. Eng.

Kvinneparty på Kvinnedagen 8. mars 2015, i Bergen Døvesenter. Bildet er fra Kari V. Opdahls Facebook-side

BDIKs årsmøte 6. mars 2014

Kvinneparty lørdag 8. mars 2014

Tolketjenestens  
åpningstider påsken 2014
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland 
har vanlig åpningstid mandag og tirsdag 
i påskeuken Onsdag 16. april stenger vi 
kl. 11.30. Oversikt over åpningstidene i 
påsken:

Mandag 14. april kl 09.00-14.30
Tirsdag 15. april kl 09.00-14.30
Onsdag 16. april kl 09.00-11.30
Skjærtorsdag – stengt
Langfredag – stengt
2. påskedag  – stengt

Akutt behov for hjelp
Ved akutt behov for tolkehjelp eller 
reparasjon av hjelpemiddel utenom 
åpningstid – kontakt akuttvakta:

• Tekniske tjenester – tlf. 992 02 355 
(16. april kl 13.00-24.00 – lørdag og hel-
ligdager kl 08.00-24.00)

• Akutt tolkehjelp – tlf. 994 81 810 er 
døgnbetjent utenom åpningstidene til 
tolketjenesten.

Vi ønsker alle brukerer og samarbeids-
partnere en riktig god påske!

Dorthea Vik, Avdelingsleder, Avd.Tolk
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland.
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BÅTFØRERKURS
Fredag 13. juni kl. 18.00-22.00  -  lørdag 14. juni kl. 10.00 - 18.00  -  søndag 15. juni kl. 12.00 - 18.00

Minimum antall deltakere: 12   -  Egenandel kr 1.000 for medlemmer (full pris for ikke-medlemmer)

Påmeldingsfrist:  5. mai 2014 til post@bgds.no
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Pris på "seminarbåten" 21.-23. nov. 2014
Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Mobilnummer:
E-post:
Født:

X Grunnpris pr person 569
Standard dobbel-lugar uten vindu 0

Jeg vil dele lugar med:
X Frokostbuffet a kr 144 x 2 (lørd og sønd) 288
X Lunsjbuffet (lørdag) 234
X Julebuffet a kr 446 x 2 (fredag og lørdag) 892

Sum standardpris: 1 983

Tillegg:
Standard utvendig dobbel-lugar med vindu 300
Mini luxe - dobbel - med havutsikt 700
De luxe lugar - dobbel - med havutsikt 800
Suite - dobbel - med havutsikt 1 000

Enkeltlugar innvendig 400
Enkeltlugar uvendig 600
Enkeltlugar Mini luxe 900
Enkeltlugar Deluxe 1 350
Enkeltlugar Suite 1 500

Internett tilgang pr bruker 149

Sum pris for meg:

Kryss av: Pr. person

Fra Bergen  21.11 kl.  14.15
Til Stavanger  kl.  20. 59
Fra Stavanger  kl.  21.00
Til Hirtshals  22.11 kl.  08.00
Fra Hirtshals  kl. 09.30
Til Langesund  kl.  14.00
Fra Langesund  kl.  15.00
Til Hirtshals  kl. 19.30
Fra Hirtshals  kl.  21.00
Til Stavanger 23.11 kl. 07.00
Fra Stavanger  kl. 07.01
Til Bergen  kl.  13.00

Meld deg på julereisen NÅ!
Deltakere fra Bergen Døvesenter vil 
få faktura tilsendt, med betalingsfrist 
innen 21. august 2014.
Du kan fylle ut skjemaet og sende til 
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 
5022 Bergen (eller scanne og sende 
over e-post til: post@bgds.no)

Vi skal reise med det NYE SKIPET: 
BERGENSFJORD!

+
+
+
+

+
+
+
+
+

Tilleggspris hvis du vil ha lugar alene:

Internett tilgang pr bruker + 149
Jeg bestiller buss til Aalborg lørdag 22. nov. +     400
(Da stryker vi lunsj lørdag = minus kr 234)
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Klipp fra styreprotokollenJulereise til Danmark
21.-23. november 2014
Hver høst arrangerer vi organisasjons-
seminar. Også høsten 2014. Denne gangen 
blir seminaret holdt ombord i MS Ber-
gensfjord, skipet som fører oss fra Bergen 
via Stavanger til Danmark og tilbake. Fra 
fredag 21. til søndag 23. november. (Se 
reisetidene på forrige side.)

Vi åpner også reisen for turister og tar 
imot bestillinger etterhvert. Vi har reser-
vert 220 sengeplasser. 

I tillegg til Bergen Døvesenter, vil også 
medlemmer av Stavanger Døveforening 
og Møre og Romsdal Døveforening være 
med (venter 100% tilbakemelding fra 
dem). Både med turister og med tillits-
valgte til egne seminar + felles seminar 
for alle tre døveforeninger. Norges Døve-
forbunds styre blir også med. De skal 
ha forbundsstyremøte ombord i båten. 
Kanskje også NDFU.

Legg merke til at båten ankommer 
Hirtshals lørdag morgen kl 08 (og skal til 
Langesund og tilbake til Hirtshals igjen). 
Seminardeltakerne blir høyst sannsynligvis 
værende ombord i båten, men turistene 
kan gå av i Hirtshals og bli værende der 
eller ta turen til nærmeste storby (Ål-
borg?) og så komme tilbake til Hirtshals. 
Båten går derfra kl 21.00 lørdag kveld.

Forresten: 
Prisoversikten på forrige side er en pak-
kepris. Ønsker du en annen lugartype kan 
du krysse av (se forrige side).

Ønsker du ikke julebuffet, må du si ifra til 
oss. Da kjøper du middag hvor du vil og 
når du vil. Men vi kan ikke garantere at du 
får spise sammen med "alle andre". Kan-
skje like bra å være med på hele pakken?

Tilleggsopplysning: 
Både til middag og lunsj er det inkludert 
øl, vin, mineralvann til måltidet.

Barne- og ungdomskonsulent
Etter mottatt søknader og intervju fikk 
Berna Iren Marthinussen tilbud om 
20% engasjementsstilling som barne- og 
ungdomskonsulentfra og med 1. mars 
2014 – 31. august 2014, med mulighet til 
forlengelse. Hun takket ja til tilbudet.

Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK) 
og Bergen Døvesenter (BDS) - med-
lemskontingent
Norges Idrettsforbund har pålagt landets 
idrettslag å følge nøye deres regelverk, 
det vil da si at Døves Idrettsklubb må ha 
kontingentordning på lik linje som de an-
dre idrettslagene. Dette får konsekvenser 
for den medlemskontingentavtalen vi har 
hatt de siste ti årene. Edvard Rundhaug 
var invitert og han gav senterstyret en 
grundig orientering om saken. Den nye 
ordningen trer i kraft i 2014.
Vi avventer den videre praksisen før 
BDIK og BDS kommer sammen og drøf-
ter samarbeidsformen senere på året.

Søknad fra Vibeke Flatemo
Søknad om støtte i forbindelse med Rid-
derrennet i Beitostølen 30. mars-6. april 
2014. Hun får kr 1.000 i støtte. 

Søknad fra Edith Solhaug
Hun er med på to ukers opphold på Sol-
gården. Det blir dobbelt så mye utgifter 
for henne fordi hun måtte ta med seg en 
ledsager. Hun måtte i tillegg personlig be-
tale lønn for ledsageren. Hun søkte hjelp 
av Bergen Døvesenter om å få dekket litt 
av sine utgifter til ledsageren og håpet 
på positiv svar. Styret ble enige om å yte 
henne en støtte på kr 10.000 til ledsager-
hjelp, som hentes fra Bergen Døvesenters 
Felleslegat. 

Søknad fra Seniorgruppen
Det kom søknad fra Seniorgruppen om 
støtte til 8 medlemmer til 14 dagers 
opphold på Solgården i april/mai 2014. 
Reisen inkl. full pensjon pr person kom 
på mellom kr 15.000 og 17.000 pluss fly 
Bergen-Oslo-Bergen på kr 1.570 pr. per-
son + utgifter til diverse utflukter. 
Senterstyret svarte med å gi Seniorgrup-
pen kr 20.000 i «tilskudd til underavdlin-
ger» for året 2014, og at det ble opp til 
Seniorgruppen selv å vurdere hvor mye av 
det som skulle brukes i forbindelse med 
tur til Solgården.

Arven
Mandag 17. februar hadde Gunnar Hansen 
og Rune Anda møte med advokat Geo 
Wilson og en nabo i leiligheten til Øivind 

Wilhelmsen. Advokaten opplyste – etter 
melding fra Bergen Tingrett - at det innen 
fristen ikke var kommet noen krav på 
boet fra familien. Det betydde at Bergen 
Døvesenter vil overta hele arven, unntatt 
kr 150.000 som er testamentert til en 
nabo. Gunnar Hansen og Rune Anda er av 
styret gitt fullmakt til å organisere rydding 
i leiligheten samt salg via eiendomsmegler 
i DNB. Det er satt opp medlemsmøte 
torsdag 15. mai kl. 19.00 der vi skal disku-
tere arven etter Wilhelmsen.

Revisor for underavdelinger 
Døves Idrettsklubb:
Kjetil Høgestøl (valgt på BDIKs årsmøte)
Døves Ungdomsklubb: 
Velges senere (årsmøte i september)
Seniorgruppen: Fredrik Fjellaker
Beast:  Toralf Ringsø
CI-gruppen: Rune Anda
Museumsutvalget: Asle Karlsen
Kapitalkonto: Helge Herland
Døves kulturdager 2014: Hans Erik Tofte
Madagaskar-innsamling: Asle Karlsen

90 års jubileum for 
Møre og Romsdal døveforening 
Møre og Romsdal Døveforening inviterte 
en representant fra Bergen Døvesenter 
til blåtur med middag i forbindelse med 
foreningens 90 års jubileum lørdag 24. mai 
2014.  Toralf Ringsø representerer Bergen 
Døvesenter på jubileumsfesten i Ålesund.

Kantine i 1. etasje
Styret ønsker å inngå avtale med et firma 
om kafèdrift i døvesenteret om torsdage-
ne, og evt. andre arrangementer. Adminis-
trasjonen jobber med saken.

Mottatt brev fra Bergen kommune 
v/helse og omsorg datert 30.01.2014, der 
de skriver at Bergen Døvesenter vil få 
kr 482.200 for budsjettåret 2014. 50% er 
mottatt i februar, resten kommer i som-
mer.

Nestleder: Tor S. Fiksen er valgt som 
nestleder.
Eiendomsleder: Egil Johansen er valgt 
som eiendomsleder.
Styrets representant til hyttekomi-
teen: Tor S. Fiksen.

Organisasjonsseminarets komite 
Som tidligere bestemt skal vi arrangere 
organisasjonsseminar om bord i MS Ber-
gensfjord fra 21. til 23. november 2014.  
Tor S. Fiksen, Gunnar Hansen, Toralf 

Forts. neste side.

Bergen Døvekirke
inviterer til

flaggheising 17. mai
kl. 08.00,

samt frokost
(døvekirken ordner mat selv)
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Fra venstre Hans Erik Tofte (nestleder og kasserer), Birgit T. 
Karlsen (styremedlem), Toralf Ringsø (leder og sekretær), Hans 
Birger Nilsen (1. varamedlem) med Sonja Eikenes (2. varamed-
lem) i midten. Foto: RA

Hans Erik Tofte har kost seg foran datamaskinen og pyntet litt på 
styremedlemmene :-)

Seniorgruppen hadde årsmøte 
11. mars

Ringsø og Monica Lone Madsen skal utarbeide forslag til 
program/tema i forbindelse med organisasjonsseminar 21.-23. 
november 2014. 

Konsulent – også for BDIK
Årsmøte i Bergen Døves Idrettsklubb ble enige i at det er behov 
for å engasjere en idrettskonsulent i 10% stilling. Bergen Døve-
senter tilbyr BDIK å dekke 10 % engasjement som idrettskonsu-
lent i inntil ett år. Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å lage 
samarbeidsavtale med Døves Idrettsklubb.

Generalforsamling Nubben barnehage
blir tirsdag 27. mai kl. 13.00. Kjetil Høgestøl foreslås gjenvalgt 
som leder. Gunnar Hansen foreslås som nytt styremedlem for 
to år.

Vestfold Døveforening 100 års jubileum 31. mai 2014 
Vi har mottatt innbydelse til jubileumsfesten lørdag 31. mai. 
Gunnar Hansen representerer Bergen Døvesenter i Vestfold. 

Eiendomsstyret kjøper stillas 
Skal brukes både ute og inne, og koster ca kr 24.000. Til våren 
satser man på å male utvendig, foreløpig bare rundt «første 
etasje». Styret godkjente kjøp av stillas.

Frivilligsentral
Komiteen som skal utrede om det er behov for Bergen Døve-
senter å søke om opprettelse av Døves Frivilligsentral, består av: 
Gunnar Hansen, Kate T. Rundhaug og Rune Anda.

Gjennomførte møter
20.01: Eiendomsstyret hadde møte 
04.02: Møte i Kulturdagerkomiteen 
06.02: BDIK og BDS om medlemskontingentordning kl 17.00
06.02: BDS, BDIK og BDUK om skidag til Myrkdalen kl 18.30
06.02: Diskusjonskveld om opplevd  diskriminering i Bergen
07.02: Temadag v/Statped Vest: «Hørselshemmede og arbeidsliv»
11.02: Hyttekomiteen hadde møte 
14.02: Gunnar Hansen på møte i NAV Områdeutvalg
17.02 kl. 13.30: Møte i eiendomsstyret
19.02: Møte i Nye Samarbeidsforum
04.03: Møte i Kulturdagerkomiteen
05.03: Ledermøte
06.03: Idrettsklubben hadde årsmøte. Valget ble utsatt.
10.03: Matthias og Rune før Kommunalt Råd for Funksjonshem-
mede møte, fokus på tilgjengelighetsprisen
11.03: Seniorgruppen hadde årsmøte med Gunnar Hansen som 
møteleder

Informasjonssaker
08.03: Rune deltok som NDFs representant under Haugaland 
Døveforenings årsmøte
10.03: Russegruppen v/Malin Lone Johansen takket for at de fikk 
lov til å ha dugnad hos oss
12.03: Leserinnlegg i BT av Rune Anda om ansettelsen ved Natt-
land skole
17.03: Paal Richard foredrag på Høgskolen i Bergen: De som var 
og hørte på: Toralf Ringsø, Berna Martinussen og Rune Anda

Døvesenteret er åpent 1. mai
kl. 10.00 - 14.00

HUSK HUNSTADTREFF
Hunstad skole feirer 30 års jubileum
lørdag 14. juni (se forrige Budstikken)
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Hordaland Foreldrelag 
for hørselshemmede
har hatt årsmøte på Myrkdalen Hotell 
fredag 4. april 2014. Hele 17 personer 
deltok, mot normalt 5-6 de siste årene.
Hele styret ble gjenvalgt:

Rune Eng, leder
Birger Kindt, nestleder
Kenneth Neteland, styremedlem
Olav Dahl, styremedlem
Monica Dahle Kindt, kasserer

I mars 2013 arrangerte de skihelg i 
Myrkdalen med 36 deltakere. Det har 
ellers ikke vært så mange aktiviteter, noen 
av dem ble avlyst. Hovedfokuset i 2013 
(også i 2014) var Nattland skole. Der 
har foreldrelaget hatt mye kontakt med 
politikere både i Bergen kommune og i 
departementet. (Det siste gjaldt protest mot 
ansettelsen av en avdelingesleder for døve og 
hørselshemmede, en som ikke kan tegnspråk 
og heller ikke har kjennskap til målgruppen.)

Medlemstallet har de siste årene gått ned. 
I dag har de 33 familiemedlemmer.

Økonomisk står det bra til. Foreldrelaget 
fikk over kr 135.000 av bingoinntekter på 
Vannkanten (Loddefjord) i 2013.

Rune Eng og Kenneth Neteland. Foto: Rune Anda.

Første møte i «Nye Samarbeidsforum» 
onsdag 19. februar 2014

Møtedeltakere
Bergen Døvesenter:
Gunnar Hansen og Rune Anda
Døves menighet:
Guri Kaland Sværen og Torill Solbø Zahl
Signo Konows Senter: 
Kjell Frydenlund-Moldestad
Rådgivningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde: Mary-Ann Grønås
Vaktmester: Svein Ole Johansen
Nubben Barnehage: Karin L. Gaupset
Kirkens SOS: Karl Dag
For beboerne i 3. etasje - Signo Konows 
Senter: Annlaug Koppen

Noen av sakene som ble tatt opp:

Den gamle vaktmesterboligen ved 
parkeringsplassen. 
Kort informasjon: Døves Menighet eier 
«vaktmesterhuset», parkeringsplassen og 
det meste av området Bergen Døvesen-
ter eier Døves Hus + tomten som går 4 
meter ut på tre sider og så opp til veien 
på den ene langsiden der hvor hovedinn-
gangen er. Etter at døvesenteret kjøpte 
huset fra Døves menighet i 1985 hadde vi 
en vaktmester som bodde i det huset.

Guri Kaland Sværen fortalte at det pågår 
møter og diskusjon om hva man kunne 
tenke seg å bruke den gamle vaktmester-
boligen til. Det kan komme forslag om å 
rive huset og bygge opp i omtrent samme 
stil, kanskje med bolig for døve med til-
leggsfunksjonshemning i annen etasje og 
aktivitetsrom i første etasje. Uansett vil 
det bli sendt ut informasjon og innbydelse 
til diskusjon senere.

Søppelplassen utenfor «vaktmester-
huset», bør det gjøres noe der?
Av og til blir søppelspannene helt fulle at 
sekker blir lagt ut oppå dem og ved siden 
av. Kråker/skjær finner matrester og lager 
hull og roter til.
Vi var enige om at noe måtte gjøres. 
Siden døvesenteret driver med utleie og 
det iblant blir mye boss i den forbindelse, 
er bør døvesenteret kanskje skaffe seg 
ekstra bosspann. Likeså kan vi prøve å få 
laget det pent der, for eksempel gjerde 
rundt bosspannene. Skal det gjøres før 
eller etter at det blir bestemt noe mht 
det gamle vaktmesterhuset? Noen endelig 
konklusjon var vi ikke kommet fram til. 

Forts. neste side.

blir det en ny mann som overtar kokke-
jobben. Det var kort info om Hurtigruten 
2015 (nordisk seniortreff).
Døves Idrettsklubb har årsmøte 6. 
mars. Bergen deltar med 7 spillere + to 
lånte spillere fra østlandet til fotballtur-
nering i Holland i mai 2014. Det blir DM 
i utendørsfotball i Bergen 4.-5. oktober 
2014. Kampene vil skje på Nymarkbanen 
(kunstgress), og det blir 7-ere. Samling i 
Bergen Døvesenter fredag kveld. 
Rorbua har hatt bra omsetning i 2013. 
Edvard overtok som utleieansvarlig etter 
Svein Tore fra og med januar 2014 og 
fram til årsmøtet 13. mars. Det har vært 
dugnad på Rorbua i januar. Varmtvannsbe-
holderen, som er fem år gammel, lekket – 
og ble reparert. I vinter var det kampanje-
tilbud på helgeovernatting til medlemmer, 
men ingen har meldt sin interesse. Det er 
laget ny hjemmeside for Rorbua – som 
ble vist på storskjerm under møtet. Det 
blir åpen dag på Rorbua 6.-9. juni og 19.-
21. september 2014. 
Døves Ungdomsklubb har fått en 
ny ansatt: Berna Iren Martinussen, som 
nettopp begynte i 20% engasjements-
stilling, fra og med 1. mars 2014. Det ble 

nevnt at ungdomsklubben hadde skidag til 
Myrkdalen og at Berna blir med på første 
styremøte i klubben, torsdag 6. mars.

Siste nytt fra eiendomsleder 
* Tor Einar Slettebakk ble ansatt som 
vaktmesterassistent (20%) fra 1. januar 
2014. Han har vært til veldig god nytte for 
døvesenteret og fikset/reparert mye om 
mandagene. 
* Eiendomsstyret v/Egil Johansen, Svein 
Ole Johansen, Tor Einar Slettebakk og 
Gunnar Hansen (av og til også Rune 
Anda) møtes ca en gang i måneden og 
lager oversikt over gjøremål – både lang-
siktige og kortsiktige. 
* Eiendomsstyret vurderer å kjøpe stillas 
(positiv støtte fra ledermøtet). Dametoa-
lett må få ny gulv (det lukter der). Det 
skal bli bedre orden med scenelys. Sidene 
til skuffene under scenen ser ikke pene ut, 
så noe må gjøres der. Det skal plasseres 
gelender og plastglass ved trappen opp 
mot scenen – som kortsiktig tiltak (innen 
en måned!).
* 5 russejenter vasket alle hundre stoler 
i storsalen torsdag 27. februar og hele 
kjøkkenet (også skapene) lørdag 1. mars.

Nytt fra underavdelinger
CI-gruppen har hatt årsmøte 28. februar. 
Sigrun Ekerhovd er gjenvalgt som leder, 
og Sunniva Lyngtun som sekretær. Grup-
pen skal finne to nye personer i styret. 
På spørsmål om hvor mange medlemmer 
CI-gruppen har, var svaret at alle som er 
medlem i BDF er også medlem i CI-grup-
pen. Antall CI-brukere har vi ikke tall på.
Seniorgruppen har som vanlig seni-
ortreff annenhver tirsdag med ca 30 
frammøtte i snitt. Flytting fra torsdager 
til tirsdager har ikke gjort noen vesentlig 
forskjell på hvem som kommer eller på 
hvor mange som kommer. Det serveres 
middag hver gang det er seniortreff. Aud 
stiller opp når det passer. Fra høsten 

Litt fra ledermøte 3. mars 2014 (døvesenteret og avdelinger)
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DØVE

BARNEHAGE

Skal vi foreslå for Trafikketaten at 
de setter opp fareskilt med tekst 
under? Hva synes dere? Kanskje vi 
kan prate litt om det etter med-
lemsmøtet torsdag 15. mai?

Nybygg på øvre parkeringsplass og 
trafikkforholdene
Guri Kaland Sværen opplyste at en som 
heter Einar Kolbjørn hadde kjøpt tom-
ten «K75» som i dag er parkeringsplass. 
Der skal det bygges leiligheter, se skis-
sen over. Det ser ut til at veien opp fra 
vårt område via kommende nybygg kan 
bli stengt under byggeperioden. Inn- og 
utkjørsel kan derfor skje fra døvesenteret 
(nær postkassene). Samme sted vil det da 
bli mye gående over veien, noe som ikke 
akkurat gir trygg ferdsel. 
Vi diskuterte om det bør legges gangfelt 
der og om vi skal kontakte de ansvarlige. 
(Se brev på neste side.)

Utleievirksomhet
Både døvesenteret og døvekirken leier ut 
lokaler. Vi ønsket å høre om det var noe 
her møtedeltakerne ønsker å snakke om 
/ bemerke. 
Stort sett var det ikke noe problem 
forbundet med utleievirksomhet. Det har 
hendt at noen gjester har plaget nær-
meste nabo. Det er lenge siden det har 
kommet klage fra naboer i nord eller rett 
over veien. (Tilleggsinfo som var glemt å 
nevne: Securitasvakter går runden hver 
lørdag kveld/natt hele året.) Barnehagen 
bruker storsalen om dagene (unntatt 
tirsdager da det er Bergen Døvesenters 
Seniorgruppe som bruker det). Om 
fredagene er storsalen ikke helt rent, sa 
Karin Gaupset. (Nå vaskes det hver fredag 
morgen istedenfor om ettermiddagen.) 
Guri Kaland Sværen sa at det av og til var 
for mange biler på parkeringen når det er 
gudstjeneste i døvekirken søndag. Rune 
Anda sa at det står i leiekontrakten at bi-
lene må bort fra parkeringsplassen senest 
søndag formiddag kl. 10. Men her må man 
i tillegg gjøre de som leier oppmerksom 
på det.

Dugnad våren 2014 (stor-dugnad: tors-
dag 8. mai 2014 kl. 16)
Hvert år har vi felles dugnad i områ-
det – med deltakere fra Signo Konows 
Senter, Bergen Døvekirke og Bergen 
Døvesenter. I år blir det torsdag 8. mai kl. 
16.00 (vanligvis til ca. kl 19.00-20.00). Alle 
som deltar i dugnaden får pizza og brus i 
storsalen. 
Vaktmester Svein Ole Johansen og eien-
domsleder Egil Johansen koordinerer dug-
nadsarbeidet. Tips og forslag til hva som 
bør gjøres under dugnaden kan gis til en 
av dem. Et av ønskene var at det ble satt 
opp en større sandkasse på lekeplassen

Parkeringssituasjon
Som «i alle år» dukker det av og til opp 
bilister som parkerer på parkeringsplas-
sen (som tilhører Døves Menighet) uten 
å ha noen ærend her. Bør det gjøres noe 
«alvorlig» her? 
Det ble fortalt hva døvesenteret, døves 
menighet og Kirkens SOS har gjort for å 
få uvedkommende til å flytte bilen til an-
nen parkeringsplass. Parkeringsbevis ved 
frontruten blir bra benyttet av de som 
har ærent i området. Men vi ble enige om 
at det bør lages mer synlig og lesbar skilt 
ved begge innkjørsler + ved parkerings-
plassen i håp om å få bort fremmedpar-
kering.

Andre saker / eventuelt
Karl Dag savner sitteplass ute. Kjell 
Frydenlund-Moldestad sa at alle kan 
bruke utebenkene som finnes hos Signo 
Konows Senter, - og det samme sa Guri 
Kaland Sværen som har utebenker uten-
for døvekirken. Gunnar Hansen snakket 
om å skaffe nye benker i hagen utenfor 
det gamle vaktmesterhuset. 

Annlaug Koppen sa at det er mange som 
går tur her i området med hund. Mange 
ganger blir ekstrementer liggende igjen. 
Kanskje vi bør sette opp skilt der vi ber 
hundeeierne om å ta opp slike. Barne-
hagen har ikke merket noe særlig til 
hundebæsj. 

Torill Zahl ville høre hva garasjen som 
døvekirken eier var brukt til. Rune Anda 
fortalte at da vi flyttet fra Møhlenpris 
til Kalfarveien i 1985 var det i en kort 
periode brukt av Døves Motorklubb. 
Svein Ole Johansen/Guri Kaland Sværen 
sa at garasjen i dag brukes som lager og 
oppbevaring av hageredskaper.

Brannalarm-system i døvesenteret. Rune 
Anda orienterte. Det som pr. i dag ikke er 
ordnet, er direkte stopp-melding ved falsk 
brannalarm når det kun er døve til stede 
og ikke har muligheter til å ringe taletele-
fon nr 110 og si ifra. Boten på falsk alarm 
er på ca kr 6.000.

Karin syntes at viften over komfyren på 
kjøkkenet var for svak. Ja, det har det 
vært hele tiden. Vi får se om noe kan 
gjøres der.

Gunnar Hansen avsluttet med å spørre 
om det nye samarbeidsforum er noe vi 
kan satse på framover, og fikk positiv 
tilbakemelding fra møtedeltakerne.
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TRAFIKKETATEN 
Neumanns gate 1 
Postboks 7700, 5020 Bergen 
Telefon 55 56 88 50 
TRAFIKKETATEN@bergen.kommune.no 
 
 
 
 

 

 

Bergen Døvesenter 
v/Rune Anda 
Kalfarveien 79 
5022 BERGEN 
 

 
 
 
 
 
 

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 
  201400068-38 ESARK-5622 26. mars 2014 
  KLYS   
 
Bergenhus, Kalfarveien 75-77-79-81. Ønske om forbedring av trafikksikkerheten i 
Kalfarveien.  Svar fra Trafikketaten. 
 
Vi viser til Deres henvendelse på e-post, datert 28. februar 2014 vedrørende ønske om 
gangfelt i Kalfarveien. 
 
Trafikketaten får årlig en stor mengde henvendelser fra innbyggere som ønsker at det 
gjennomføres fartsdempende tiltak på kommunal vei i Bergen kommune.  
Trafikketaten har tidligere hatt radarmålinger og etablert fartsdumper i Kalfarveien.  
 
På bakgrunn av Deres henvendelse vil vi gjennomføre ny farsmåling med radar på omsøkt 
strekning i Kalfarveien. Fartsmåling utføres ved hjelp av radar og gjennomføres i 
sommerhalvåret. Grunnet stor pågang vil fartsmåling gjennomføres ved ledig radarkapasitet. 
 
Mange tror at gangfelt vil bedre sikkerheten i forbindelse med kryssing av veg. Erfaring viser 
at det ikke alltid er slik. Forskning viser at risikoen for ulykker kan øke når en anlegger 
gangfelt. Det er ikke funnet klare årsaker til dette, men det kan ha sammenheng med at 
fotgjengeren overvurderer bilistens evne og vilje til å oppdage dem og stoppe. Fotgjengeren 
får en falsk trygghetsfølelse. Som vegmyndighet må vi derfor være tilbakeholden med å 
merke opp gangfelt. For øvrig er vi pålagt å følge Statens vegvesen sine retningslinjer for når 
gangfelt kan etableres.  
 
 
Med hilsen 
 
TRAFIKKETATEN 
 
 
Kirsten Lysen - saksbehandler 
Solveig Midttun - avdelingsleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Tolkeforbundet - 
Hordaland Regionlag 
Styret for 2014-2015
Leder: Merete Larsen Jansen

Nestleder: Ingrid Johannessen

Sekretær: Ingvild Soldal Eggerud

Kasserer: Linn Helen Torsvik

Styremedlem: Kaia Valvatne

Vara: May-Linn «Maya» Wiik

Døves Idrettsklubb 
innkaller til ekstra-
ordinært årsmøte 
torsdag 24. april kl. 18.00

Saksliste: 
* Valg   
* Eventuelt

Deretter blir det delt ut pris til 
utøvere. BDIK håper at så mange som 
mulig vil komme. Etter møtet vil det 
være styremøte for det gamle og det 
nye styret.

Alle medlemmer er velkommen!

Bergen Døvekirke
Skjærtorsdag, 17. april er det guds-
tjeneste kl.18.00. 1. påskedag er det 
høytidsgudstjeneste kl.11.00.

Søndag 4. mai er det gudstjeneste 
kl.11.00. Den dagen er det også konfir-
masjon. Søndag 25. mai er det gudstje-
neste kl.11.00.

Pinsedag, 8.juni er det høytidsgudstje-
neste kl.11.00 

Bergen Døvesenter ønsker alle leserne
en riktig god påske!

En representant fra SKYSS kom-
mer og informerer under  
Seniortreff torsdag 20. mai 
2014 kl. 12.00 der de forteller 
om: 

*  Bybanen: Få kvittering av auto-
maten ved bruk av kort - hvor-
dan? 

*  Butikk: Kjøpte billetter som av 
og til ikke fungerer på bussen?

*  Hvordan kjøpe billett på mobil-
telefon

*  Mulig andre spørsmål fra delta-
kerne

Det blir sykkelritt Bergen-Voss lørdag 31. mai 2014. 165 kilometer. Turen går fra Ber-
gen sentrum via Kvamskogen, Norheimsund, Granvin til Voss. Rune Anda er påmeldt. 
Andre som er interessert kan lese informasjon og påmelding på www.bergenvoss.no.

Visning i leiligheten i Olsvik før påske

Som tidligere opplyst er Bergen Døvesenter tilgodesett i avdøde Øivind W. Wil-
helmsens testamente. DNB Eiendomsmegler annonserte visning 8. april. Leilighe-
ten er på 44 kvadratmeter og takstert til en million kroner. 
Det blir medlemsmøte torsdag 15. mai kl 19.00 der vi skal diskutere hva arven skal 
benyttes til. Håper mange vil finne veien til døvesenteret den kvelden.

På årsmøtet torsdag 13. mars ble veteranen Thorbjørn 
Johan Sander (86) bedt om å komme fram på scenen og ta 
imot blomster. Han ble spurt om hvor langt tilbake det var 
da han deltok på det første årsmøtet i Bergen Døvesenter. 
Jo, det første årsmøtet som han deltok i, var i 1948, altså 
for 66 år siden! Den gang het det «Bergens Døvefore-
ning». Til dette års årsmøte sa han: «Dere er heldige som 
har Gunnar Hansen som leder, han er en svært ryddig 
person».

Årsmøte nr. 67 
for Thorbjørn Johan Sander!



13

RUNDE ÅR

80 ÅR
Fridtjof Johnsen, Morvik, 
fylte 80 år den 6. april.

Sigfrid Ruste, Laksevåg, 
fyller 80 år den 25. april.

70 ÅR
Hans Erik Tofte. Rådal, 
fyller 70 år den 1. mai.

65 ÅR
Jerzy Macha, Fyllingsdalen, 
fyller 65 år den 11. mai.

Norunn Kalvenes, Bergen, 
fyller 65 år den 18. mai.

60 ÅR
Berit Hafstad, Rådal, 
fylte 60 år den 4. april.

50 ÅR
Klement Våge, Søreidgrend,
fyller 50 år den 17. juni.

TAKK
for oppmerksomheten ved min 80 års 
dag.

Hilsen fra Berit Bjørø.

TAKK
for oppmerksomheten med gave til min 
50 års dag.

Hilsen fra Toralv Kvingedal.

TUSEN HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten på 50 års dagen 
min. Det varmer å bli husket :-)

Helsing Heidi I. Dyrøy.

KJÆRE ALLE!
Tusen takk for pengegaven til 70 års 
dagen min!

Mange klemmer fra Lise (Hammerhaug)

TAKK
for oppmerksomheten! Det setter jeg 
stor pris på!

Hilsen Gyda Einemo.

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. (Gjelder ikke de 
melder seg inn samme år).

PERSONALIA

Døveprest Trygve Stabrun holdt foredrag 
torsdag 20. mars kl. 19.00 og viste bilder 
fra sin tur til Israel/Palestina sammen med 
60 prester fra Oslo bispedømme. Det var 
en studiereise/pilgrimsreise, som ble litt 
annerledes. En reise til de historisk bibel-
ske stedene, ble en reise der tro, religion 
og politikk trakk linjene fra bibelhisto-
rien til nyere politisk historie til nåtid og 
tilbake igjen. Et slags tilbake til fremtiden. 
En reise med Israel og Palestina gjør det 
umulig å ikke bli engasjert i hva som skjer 
der.

Foredrag om Israel og Palestina

Første styremøte etter årsmøte 13. mars ble holdt 19. mars 2014. Bak fra venstre: 
Randi Ulvatn Slettebakk (1. varamedlem), Toralf Ringsø (styremedlem), Monica Lone 
Madsen (styremedlem), Rune Anda (daglig leder) og Bjørg Storesund (2. varamedlem). 
Foran fra venstre: Tor S. Fiksen (nestleder), Gunnar Hansen (styreleder) og Martin 
Berhovde (styremedlem). Foto: Helge H.

Senterstyret 2014-2015

Ungdomsklubben hadde dataparty
28.-30. mars 2014
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Punkt 1 - Åpning med minnetale: 
Styreleder Gunnar Hansen ønsket 32 stemmeberettigede med-
lemmer velkommen til årsmøtet. Han syntes at året gikk fort, at 
det ikke var lenge siden årsmøtet i fjor. Han minnet de 5 som 
gikk bort siden forrige årsmøte med ett minutts stillhet.

Deretter ble følgende enstemmig valgt:
Punkt 2 - Møteleder: Edvard Rundhaug. Varamøteleder: Bjørn 
Olaf Magnusdal
Punkt 3 - Referenter: Helge Herland og daglig leder Rune 
Anda
Punkt 4 - Tellekorps: Bjørn Olaf Magnusdal, Berna I. Martinus-
sen og Monica Lone Madsen
Punkt 5 - Innkalling og sakslisten ble godkjent.

Deretter overtok Edvard Rundhaug ledelsen av årsmøtet. 
Han gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt, som også ble 
vist på storskjerm.

Punkt 6 - Årsmelding for år 2013:
Punkt 7 - Valgkomiteen: Åge Lauritzen bemerket at navnet hans 
var skrevet feil, der etternavnet viste «Lauritsen».
Punkt 16 - Underavdelinger: Bjørn Olaf Magnusdal spurte om 
resten av midlene etter at Døvblittseksjonen ble oppløst. Rune 
Anda svarte at bare noen få kroner var igjen etter at de siste 
midlene ble brukt til siste sammenkomst i forbindelse med 
oppløsningen.
Punkt 21 – Legater / økonomisk støtte: Gunnar Forland lurte på 
hvem han var, der det deles ut midler fra Einar Eriksens legat. 
Helge Herland husket det fra sin tid som daglig leder i Bergen 
Døvesenter at midlene derfra gis til blinde, døve og de med 
astma. Men hvem mannen var som hadde testamentert det slik, 
visste han ikke. Toralf Ringsø ba om at styret undersøker hva 
som skjer videre med legatet.

Kl. 18:25 meldte møteleder at årsmeldingen med en bemerkning 
ble godkjent.

Punkt 7 - Revidert årsregnskap for 2013.:
Møtelederen viste først til revisors beretning, og han viste til 
fellesregnskapet, som er et samlet regnskap for disse fire: Bergen 
Døvesenter, Rorbua, Kapitalfondet og Gavekontoen. Han foreslo 
at årsmøtet gikk gjennom de fire regnskapene hver for seg. 
Årsmøtet gikk med på det. Det forelå eget regnskapshefte på 28 
sider som årsmøtedeltakerne kunne få.

Regnskap for Bergen Døvesenter:
Åge Lauritzen etterlyste Museumsutvalgets regnskap i beret-
ningen, og viste til at det sto minus kr 51.104 i døvesenterets 
balansekonto. Rune Anda svarte at det har stått kr 50.000 der 
de siste årene, øremerket til digitalisering av gamle filmer (super 
8 og annet). Beløpet er nå overført til Museumsutvalget, som fra 
før hadde noe over kr 20.000, og som pr 31.12.2013 hadde kr 
73.121 på kontoen.
Regnskap for Bergen Døvesenter ble godkjent.

Regnskap for Rorbua:
Bjørn Olaf Magnusdal lurte på hva andre inntekter på kr. 51.717 
kom fra.  Edvard Rundhaug, styremedlem i Rorbua-styret, svarte 
at det blant annet kom som tilskudd fra døvesenteret etter 
vedtak på tidligere årsmøte, at døvesenteret forpliktet seg til å 

dekke faste utgifter som eiendomsavgift, renovasjon osv. I tillegg 
kommer vanlig driftsstøtte fra døvesenteret («støtte til underav-
delinger») og litt til.

Nå var det 33 stemmeberettigede til stede.

Regnskap for Kapitalfondet ble godkjent.

Regnskap for Gavekonto:
Driftsregnskapet for gavekontoen viser et underskudd på kr. 
382.298. Det ble forklart at deler av midlene fra gavekontoen 
ble brukt til oppussing og innkjøp av nye utstyr på kjøkkenet, 
etter arv fra Gunhild og Nils Johan Bjørø, og gave fra Skjalg 
Iversen. 

Punkt 8 - Årsberetning og revidert årsregnskap for Bergen 
Døvesenters Felleslegat
Dette ble godkjent.

Punkt 9 – Innkomne lovforslag:
Styret foreslo at paragraf 14 Samarbeidsforum ble strøket fra 
vedtektene, og at det ble gjort noen justeringer i paragraf 15 
Ledermøter, som flyttes til paragraf 14:

§ 14. Ledermøter
BDF gjennomfører ledermøte to ganger i året. Representanter 
på ledermøtet består av inntil to representanter fra hver under-
avdeling. Der drøfter man interne saker som det ikke er naturlig 
å ta opp på møtene i samarbeidsforum (§ 14).  Siste setning 
foreslo styret å stryke.
Dette ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 10 – Andre innkomne forslag:
Det var ikke kommet «andre innkomne forslag» til årsmøtet.

Punkt 11 – Budsjett 2014 til orientering:
Budsjett for 2014 ble vist på storskjerm. Budsjettforslag for 
2014 ligger på rundt 2,5 millioner kroner. Det kom ingen be-
merkninger, og dette veiledende budsjettet ble godkjent.

Punkt 12 – Valg: 
Valgkomiteen besto av Åge Lauritzen (leder), Sigrid Hjørungnes 
og Martin Skinnes. Åge Lauritzen presenterte forslagsoversikten. 

Referat fra årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 13. mars 2014
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Deretter gikk møteleder Edvard Rundhaug gjennom vervene 
steg for steg. Alle valgene ble enstemmig vedtatt. Her er resulta-
tet av valget:

Leder:  Gunnar Hansen (valgt for ett år)
Styremedlem: Tor S. Fiksen (valgt for to år)
Styremedlem:  Monica Lone Madsen (ett år igjen)
Styremedlem:  Martin Berhovde  (valgt for ett år)
Styremedlem:  Toralf Ringsø (valgt for to år)
1. varamedlem:  Randi U. Slettebakk  (valgt for ett år)
2. varamedlem:  Bjørg Storesund (valgt for ett år)

Statsautorisert revisor:
 Steinbakk Revisjon AS v/Leif Steinbakk

Bilagsrevisor:  Hans Erik Tofte (valgt for ett år)
Varabilagsrevisor:  Ingunn Storlykken Herland  (valgt for ett år)

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

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

Rorbua (ledet av Bjørn O.M.):
 Edvard Rundhaug (leder) (valgt for ett år)
 Sunniva Lyngtun (sekretær) (valgt for ett år)
 Svein Tore Olsen (styremedlem) (valgt for ett år)

Den gjenvalgte styrelederen, Gunnar Hansen, takket for tillitten 
og gikk rett på valg av valgkomite.

Valgkomite til årsmøte 2015:
 Helge Herland
 Bjørn Bomma Olaf
 Vibeke V. Flatemo
 Norunn Kalvenes (varamedlem)
 Gunnar Forland (varamedlem)

Deretter vanket det blomster til en som gikk ut av styret, og til 
møtelederne, valgkomiteen, referenter, og til slutt til Thorbjørn 
Johan Sander, som har vært med på årsmøter i mange, mange år, 
fra det første årsmøtet 1948, for 66 år siden!

Referenter: 
Helge Herland (sign.) Rune Anda (sign.)
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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 juni. 
Frist for stoff til neste nummer:  
5. juni.

APRIL
22. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
23. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
24. to:  Kulturdagerkomiteen har møte med 

tolketjenesten og hotell og Grieghallen 
24. to:  Døves Idrettsklubb har ekstraordinært 

årsmøte kl. 18.00 (valg) – middag fra kl 
16.00

25.-27. fr-sø: Ungdomsklubben har arrange-
ment på Rorbua

26. lø:  Storsalen er utleid (M) + musikk
27. sø:  Storsalen er utleid
29. ti:  Storsalen er utleid
29. april – 13. mai: Solgården for tegnspråk-

brukere

MAI:
04. sø:  Storsalen er utleid
06. ti:  Seniortreff kl 11-14
08. to: STOR-DUGNAD KL 16 og utover
10. lø:  Storsalen er utleid
11. sø:  Storsalen er utleid
12. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe i hallen kl 

11-13
15. to:  Senterstyret har møte kl 16.00
15. to:  Vi diskuterer arven etter Øivind Wil-

helmsen, kl. 19.00
17. lø:  Flaggheising, frokost og morgenandakt 

i døvekirken

17. lø:  Døvesenteret er åpen kl 10-15. 
17. lø:  Beast har middag i byen og bytur
20. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
20. ti:  CODA Norge har møte i styrerom-

met kl. 18.00
24. lø:  CI-treff kl. 12.00 – 15.30
25. sø:  Storsalen er utleid
27. ti:  Nubben barnehage har generalforsam-

ling kl 13.00
30. fr:  Barnehagen har planleggingsdag i styre-

rommet hele dagen
30. fr:  Storsalen er utleid
31. lø:  Storsalen er utleid 

JUNI:
03. ti:  Seniortreff kl 11-14
07. lø:  Storsalen er utleid 
11. on:  Ledermøte kl 16.00
12. to:  Senterstyret har møte kl. 16.00
12. to:  Kulturdagerkomiteen informerer om 

forberedelsene til Døves kulturdager i 
november

13.-14:  Døvekirkens fellesmøte (i Sandefjord)
13. fr:  Storsalen er utleid
14. lø:  Storsalen er utleid
14. lø: Hunstad skole 30 års jubileum
16. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe i hallen kl 

11-13
17. ti:  Seniortreff kl 11-14 – SOMMERBORD

19. to:  Sommeravslutning i døvesenter kl 19.
20.-22:  NDFU Leirlederkurs
21. lø:  Storsalen er utleid 
23.-28:  NDFU Sommerleir for barn og junio-

rer (på Ål)
 28. lø: S torsalen er utleid 

JULI:
04. fr: Storsalen er utleid
30. JULI – 2. AUGUST: Nordic Culture Festival 

of the Deaf 2014. Turku, Finland

Døvestevne 22. – 24. august 2014 på Alværa i Lavik
Døves Menighet inviterer til årets Døvestevne i Lavik i Sogn og Fjordane. Pris pr pers kr 1.500 fra fredag til søndag. Barn mel-
lom 5 og 13 år betaler kr 690. Inkluderer kvelds fredag, frokost, middag, kvelds lørdag, frokost og lunsj søndag. Barn under 5 år 
er gratis. (Eksempel:  1 foreldre med 1 barn under 5 år betaler kr 1.500.) Tillegg leie av sengetøy kr 100, oppredd seng kr 200. 
Alle rom har dusj og toalett. Rabatt for familier – hvis barn deler rom med foreldre, betales det bare for foreldrene. Vanskelig 
med enerom. Stedet har totalt 13 rom.  Påmeldingsfrist 11.august til doves.menighet.bergen(a)dovekirken.no.

torsdag 8. mai 2014 
kl. 16.00 og utover

STOR-DUGNAD
I "DØVELANDET"

Det skal ryddes ute og inne - og alle som deltar

får pizza og brus i storsalen!


