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Nr. 5 20. oktober 2014 54. årgang

Hvorfor ikke være turist i din egen by?
Mange bergensere skal bo på Scandic Ørnen Hotel under Døves kulturdager

7.-9. november 2014 - hva med deg? 

Medlemstilbud: 
Bergen Døvesenter støtter med 
kr 650 pr MEDLEM for overnat-

ting fra fredag til søndag.  
Det vil si kr 1.450 for enkeltrom 
eller kr 650 pr. person for dob-

beltrom, inkludert frokost! 
(Ikke-medlem: kr 2.100 for enkeltrom 
og kr 1.300 pr. person i dobbeltrom)

Send din bestilling til
dk2014@bgds.no - eller stikk 

innom kontoret.
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TIL SEKSJON FOR TEGNSPRÅK OG TOLKING

Gratulerer med 10 års jubileum 2004-2014!
Tegnspråk- og tolkestudenter ved HiB er alltid VELKOMMEN til Bergen Døvesenter!

Styret i Bergen Døvesenter 2014, fra venstre: Martin Berhovde - styremedlem, Gunnar Hansen - styreleder, Monica Lone Johansen - styremedlem, 
Toralf Ringsø - styremedlem, Tor S. Fiksen - nestleder, Randi U. Slettebakk - varamedlem og Bjørg Storesund - varamedlem. Foto: Rune Anda - daglig leder.

Det var stand på Torgalmenningen onsdag 
8. oktober kl. 11-13 i forbindelse med 
tolkelinjens 10 års jubileum. De tolket 
sanger, eventyr og ellers alt som ble sagt 
der, samt «pratet masse tegnspråk» for å 
vise folk dette flotte språket. Det samme 
skjedde på Kronstad der alle elever i 1.-3. 
klasse deltok. De viste også hvordan de 
ledsager, og delte ut kort med håndalfabet 
på. Da Budstikkens redaktør var der, kom 
hele 32 barnehagebarn (bildet under) 
tilfeldig forbi. De stoppet og hørte dem 
fortelle "De tre bukkene Bruse" som ble 
tolket av 6 tolkestudenter. Se video på 
www.bgds.no.

Beast har hatt årsmøte 13. september. Det nye styret 
ser vi på bildet, bak fra venstre: Marie Straume, Marica 
Maraz, Anne-Sofie Raarup Sennels og Lilly-Jane Viken. 
Foran fra venstre: Tor S. Fiksen (gjenvalgt leder), Helene 
Hodneland Sæle og Fredrik Fjellaker. Foto: RA.

BEAST-styret 2014-15
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Tegnspråk- og tolkelinjen ved Høgskolen i Bergen
feiret 10 års jubileum!

Deltakerne bladde om i 40-siders "Budstikkens-hefte" der intervju med alle tolkestu-
denter 2004-2014 var samlet sammen. Heftet ble gitt som gave i forbindelse med 
jubileet.

Jubileet ble feiret i Bergen Døvesenter sine lokaler 8. oktober 
2014, med Kristin Fuglås Våge (bildet til venstre) som toastmaster. 
Styreleder Gunnar Hansen og daglig leder Rune Anda var med som 
inviterte gjester fra døvesenteret. 

Torsdag 9. okt. 2014 var det fagdag på Kronstad 
(den nye Høgskolen i Bergen)

Konferansier Gro Hege Saltnes Urdal. 

Hvert år presenterte 
vi i Budstikken 2. års 
studenter på tolkelinjen 
ved Høgskolen i Bergen.  
(Også i dette bladet, se 
de neste sidene.)

Alle fikk de samme 
spørsmålene hvert år. 

I forbindelse med 10 års 
jubileum fikk de ti hefter 
der alle intervjuene fra 
de ti årene var samlet.

Her viser Rune heftet 
foran forsamlingen under 
fagdagen på Kronstad.

Bildet er kopiert fra 
Facebookside til "Seksjon 
for tegnspråk og tolking, 
Høgskolen i Bergen."

Referansegruppen i 2004 bestod av:
Elin Sande/Uwe Matthaus(Hjelpemiddelsentralen)
Gunn Kristin Selstad/Sigrun Ekerhovd (Døvesenter)
Anna Haukås Gjerde/Hilde Dåvøy (HLF)
Harald Gåsland/Hilde Hellestvedt (Døvblittseksjonen)
Reidar Breistein/Thorbjørn Thorsen (Bergen Hørselslag)
Oddbjørg Nyheim/Kjell R. johnsen (lSHDB/FNDB)

Fagplangruppen
Olav Haldorsen
Bjørg Kristin Selvik
Ellinor Hjelmervik
Ingeborg Skaten
Ingunn Herland
Torill Zahl

Gjester på festen fra Høgskolen:
Prorektor: Bjørg Kristin Selvik
Dekan: Per Arne Michelsen
Programansvarlig: Tjalve Madsen

De som kom langveisfra:
Fra EFSLI: Peter Llewellyn-Jones (president)
Fra HiST: Eli Raanes
Fra HiOA: Turid Weiby og Kristian Skedsmo

Det kom også andre langveisfra:
Vår prosjektleder til skrivetolkstudiet: Karen O. Isaksen
+ noen tolker som tar imot studenter i praksis

Ansatte pr i dag:
Elisabet Trengereid Olsen
Ingeborg Skaten
Ellinor Hjelmervik
Wenche Iversen
Elisabet Tiselius (fra Sverige)
Gro Hege Saltnes Urdal

Permisjon: Kristin Fuglås Våge og Hilde Hassum
Prosjektledere: Margrethe Fjæren og Karen O. Isaksen

Bergen Døvesenter var med 
i referansegruppen som førte 
til at tolkeutdanningen ble en 
realitet. I spissen for dette 
hadde vi Gunn Kristin Selstad, 
som jobbet godt.

Nå er det gått ti år. Mange av 
studentene har startet fra bun-
nen og bygget opp tegnspråk-
kompetansen og deretter ulike 
tolkesituasjoner og tolkeroller. 
Og tegnspråkfinesser. Fikk man 
ikke alt på høgskolen, så fikk 
man dekket en god del i sam-
vær med døve tegnspråkbru-
kere. Hvor kan man gjøre det 
bedre enn via tilbudene som 
vår underavdeling BEAST gir? 
Der får man kjennskap til flere 
døve, og til å øve å kommuni-
sere med ulike personer. Alle 
har sine måter å kommunisere 
på tegnspråk på.

Ellers har vi hatt gleden av å 
få besøk av tolkestudenter i 
våre lokaler flere ganger, ofte 
i forbindelse med foredrag og 
når BEAST har tegnspråkfest.
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Tolkestudenter ved Høgskolen i Bergen
De har gått første år på tegnspråklinjen 2013-2014, 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?

min mann og hunden vår. 
Siden jeg har vokst opp ved 
siden av Hardangerfjorden 
så har jeg alltid fisket mye, 
og synes det er både spen-
nende og avslappende. Ellers 
så er jeg glad i å bake, se 
film, jobbe i hagen, reise og 
finne på gøye ting med ven-
ner og familie.

7. Egentlig ikke, er åpen for alt. 
Tenker at etter praksis så vil 
nok jeg kunne svare nær-
mere på dette spørsmålet.

at jeg fremdeles leder over 
han med en ørret på 1,5 kg. 
Håndballen har jeg lagt litt 
på is nå, siden jeg velger og 
ha fullt fokus på skolen disse 
2 årene. 

7. Jeg er åpen for alt, syns det 
meste er spennende. Elsker 
nye utfordringer og hjelpe 
mennesker. Jeg gjør alltid 
mitt beste for at ''brukeren'' 
skal bli fornøyd uansett.

1. Ingrid  
 Brovold-Pedersen

2. Jeg er 23 år gammel 

3. Jeg er født i Stavanger, men 
har vokst opp i Sogn og 
Fjordane, nærmere bestemt 
Nordfjordeid. 

4. Nei, jeg har ingen døve i min 
familie.

5. I starten av studiet var dette 
helt nytt for meg og jeg vis-
ste ikke om jeg ville bli tolk. 
Men etter hvert forsto jeg at 
dette var et yrke jeg virkelig 
kunne tenke meg og lære 
mer om. Tegnspråk er et helt 
unikt språk som jeg trives 
godt med. Døvemiljøet i 
Bergen et spesielt miljø jeg 
allerede trives veldig godt i. 

6. På fritiden min er jeg mye 
med venner, går på fjellet, jeg 
liker å reise og oppleve nye 

1. Kamilla Strømsnes

2. Jeg er 22 år

3. Jeg er født og oppvokst i 
Bergen 

4. Nei, det har jeg ikke.

5. Fordi jeg syntes det er veldig 
interessant og har alltid hatt 
lyst å lære tegnspråk

6. Ja, jeg har drevet lenge med 
dressurridning

7. I første omgang tenker jeg å 
jobbe som frilans, så må jeg 
ta det derfra. 

1. Anne Ljostveit  
 Raudeberg

2. Jeg er 34 år gammel.

3. Jeg kommer fra en vakker 
liten bygd som heter Ølve, i 
Kvinnherad kommune.

4. Ja, jeg har en onkel som er 
døv.

5. Jeg har lenge ønsket å lære 
tegnspråk, og synes dette 
yrket virker både spennende 
og interessant.

6. Jeg er veldig glad i å gå tur i 
skog og mark sammen med 

1. Ariana Berisha

2. Jeg er 24 år 

3. Jeg er egentlig fra Kosovo 
men har bodd på Ål siden 
1999

4. Ja, jeg er CODA. Begge 
foreldrene mine er døve

5. Jeg er utdannet i salg- og 
service yrket, men jeg 
har alltid drømt om å bli 
tegnspråktolk. Nå er jeg 
her endelig. Trives veldig 
godt i Bergen og på skolen 
med flinke lærere. Fornøyd 
student:)

6. Jeg er håndballspiller, elsker å 
fiske og elsker fjellene vi har 
i Hallingdal. Takket være min 
far som ga meg den interes-
sen for fisking siden jeg kom 
til verden. Jeg er stolt over 

ting. Jeg er en spontan per-
son som liker at ting skjer 
rundt meg. 

7. Når jeg er ferdig som tolk 
har jeg et stort ønske om å 
jobbe med barn. Alt innenfor 
dette feltet virker veldig 
spennende, men har enda 
ikke så mye kunnskap om 
de forskjellige fag feltene. Så 
dette ønsket kan forandre 
seg eller utvikle seg noe an-
net med fremtiden. 



5

1. Marica Maraz

2. Jeg er 22 år

3. Jeg kommer fra Tønsberg

4. Nei.

5. Har alltid hatt lyst å lære 
tegnspråk. Og da jeg begynte 
i førsteklasse i fjor, følte jeg 
at jeg hadde valgt helt riktig 
studie! :)

6. Har ingen spesielle hobbyer, 
men liker å være med familie 
og venner. Liker også å trene 
og gå tur. 

7. Vet ikke helt ennå, har lyst å 
prøve ut litt forskjellig. Men 
synes tegnspråktolking og 
døvblindtolking virker mest 
spennende.

4. Nei.

5. Jeg har vært interessert i 
tegnspråk en stund, og be-
stemte meg for at dette var 
noe jeg ville utforske. Det 
viste seg å være et godt valg, 
og jeg trives veldig bra på 
studiet.

6. For øyeblikket er det mest 
fokus på skole, men jeg har 
spilt mange år i korps og er 
svært interessert i det.

7. Jeg er kanskje spesielt 
interessert i å jobbe som 
tegnspråktolk.

1. Marthe Braadland

2. Jeg er 23år

3. Ei bygd som heter Gausdal, 
ca 2 mil nord for Lilleham-
mer

4. Ja, ei eldre søster.

5. Hovedgrunnen er vel at jeg 
har ei døv søster og har fått 
interessen innen tegnspråk 
derifra, men samtidig har 
jeg alltid vært glad i språk 
ellers også.  Jeg tenker at det 
vil være moro å ha en jobb 
hvor jeg føler at jeg er til 
nytte for noen og blir satt 
pris på. Det å kunne hjelpe 
andre til å bli mer inkludert 
i storsamfunnet er en god 
følelse. I tillegg vet jeg at det 
er mangel på tolker, og det 
er jo greit å utdanne seg 
som noe man har jobbmulig-
heter for senere. 

1. Sabine Mørk Spilling

2. Jeg er 23 år.

3. Jeg kommer fra Lyngdal.

4. Nei. 

5. Jeg har alltid syntes at 
tegnspråk virker veldig spen-
nende. I tillegg har jeg alltid 
visst at jeg vil jobbe med 
mennesker, og derfor tror 
jeg at det å bli tegnspråktolk 
er den perfekte kombinasjo-
nen.   

6. Jeg er veldig glad i å ta bilder, 
trene, lese, og være med 
venner. Jeg er også veldig 
glad i å reise, og er derfor 
også veldig glad i å lære meg 
nye språk.

1. Thea Nilsen Kleivane

2. Jeg er 24 år

3. Jeg kommer fra Samnanger

4. Ja, jeg har en døv tremen-
ning.

5. Jeg har valgt å bli tolk fordi 
jeg synes språket og kultu-
ren er spennende og fordi 
hverdagen som tolk vil bli 
variert. 

6. Det vanlige; venner, hvitvin 
og turer i skog og mark.

7. Som tidligere nevnt så er 
variasjon viktig for meg, men 
jeg gleder meg selvfølgelig 
mye til tegntolking.

6. Har ingen spesielle hobbyer 
nå, men tidligere drev jeg 
både med håndball og fotball 
i mange år.  Ellers setter jeg 
pris på tid med kjæreste, 
familie og venner. Liker å 
være sosial og bli kjent med 
nye mennesker. 

7. Jeg har alltid hatt lyst til å 
jobbe frilans som tegnspråk-
tolk, men jeg tror at gjen-
nom dette året i 2.klasse, 
når vi får prøvd oss litt i 
praksis, så vil jeg kanskje 
endre mening, jeg vet ikke. 
Men jeg har ingen formening 
om hvilke sektor jeg ønsker 
å jobbe innen. Det er så mye 
interessant ved det å skulle 
tolke så jeg tror jeg bare 
må se med tiden hva som 
interesserer meg aller mest. 
Vi har to spennende år foran 
oss med mye nytt som skal 
læres.

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?

7. Jeg har lyst til å prøve meg 
på litt forskjellige områder, 
men etter hvert kunne jeg 
gjerne tenkt meg å jobbe 
med døve barn. 

1. Marie Straume

2. Jeg er 21 år

3. Kommer fra Brandbu på 
Hadeland
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  Kommunalt råd for funksjonshemmede                  Bergen 22.09.14 

 

RESOLUSJON          

Til: Helse- og omsorgsdepartementet, mailto:Postmottak@hod.dep.no og 

 Arbeids og sosialdepartementet, mailto:postmottak@asd.dep.no  

Fra: Storbykonferansen for råd for funksjonshemmede 

Kopi:  Likestillings- og diskrimineringsombudet Postmottak@bld.dep.no 

Hilde.Onarheim@bergen.kommune.no  

tolk.hordaland@nav.no  

RETT TIL Å DELTA 

De mest grunnleggende forutsetninger for menneskelig frihet er retten til kommunikasjon, 
menings- og ytringsfrihet. For døve og hørselshemmede skal denne retten sikres gjennom 
tilgang til tolketjeneste. 

Døve og hørselshemmede gis rett til tolking etter tre lover: Folketrygdloven, Opplæringsloven 
og Domstolloven. I tillegg gir Pasientrettighetsloven og Forskriftene, retten til tilrettelagt 
kommunikasjon. 

Bergen kommune og Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) arrangerte 28.-29.august 
2014 Storbykonferanse for 10 byer i Bergen.  

I forkant av konferansen ble det sendt en informasjonsmail til NAV-tolketjenesten i 
Hordaland med orientering om at der skulle holdes en landsomfattende konferanse i Bergen. 
Den enkelte bruker av tegn- eller skrivetolk skulle søke dette selv.  

NAV-tolketjeneste bad om å få vår fakturaadresse. KRFF spurte om hvorfor NAV ønsket vår 
fakturaadresse? Dette var uvanlig og helt nytt for KRFF. Fakturaadressen ble sendt, men 
begrunnelse på hvorfor de skal belaste rådet for funksjonshemmede for regningen for 
tolketjenesten har vi ikke fått et entydig svar på ennå.  

Tolketjenesten i Hordaland har valgt å vise til et Rundskriv om representasjonsordning i 
kommuner, for funksjonshemmede og skriver: Vi har kommet frem til at brukers rett til tolk i 
flere tilfelle har vært knyttet til annen lovgivning og ikke Folketrygden, blant annet møte i 
Kommunalt råd for funksjonshemmede. 

Vi mener at NAV skal dekke alle typer tolkeoppdrag
- Ikke ulike arrangører. Ikke sykehusene, eller noen andre
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Hva døve og hørselshemmede faktisk har rett til kan ikke neglisjeres ved at offentlige 
instanser peker på hverandre for å slippe å ta regningen selv – det vil føre til en innskrenking i 
tolkeretten og vil lett oppfattes som diskriminerende fordi det forskjellsbehandler døve og 
hørselshemmedes muligheter til fri kommunikasjon på linje med hørende. 

Dette er noe som organisasjonene for døve og hørselshemmede i flere år har protestert mot. 
Ingen andre enn NAV skal dekke tolkeoppdrag, mener vi. Denne paragrafen berører også 
helsehjelp. Sykehusene må selv betale for tolkehjelp! Konsekvensen har vært slik mange 
ganger: De kvier seg for å bestille tolk, av budsjettmessige grunner. Det går ut over brukerne. 
Døve og hørselshemmede pasienter har blitt overlatt til seg selv uten sikker kommunikasjon 
med leger og sykepleiere. 

Vi ønsker at Tolketjenesten i NAV sørger for å få på plass tegnspråktolk og skrivetolk ved 
store offentlige arrangementer, som for eksempel 17. mai tale, minnemarkeringen etter 22. 
juli tragedien, besøk av kjente personer på Torgalmenningen (som da vi hadde besøk av Aung 
San Suu Kyi for noen år siden). Men det gjør ikke NAV uten at arrangøren ber om det, og så 
må de betale for det. Den regelen vil vi ha fjernet. 

Tenk for eksempel på Bergens Tidendes flotte arrangement hvert år, ved innledningen til 
adventen: Lysfesten. De to siste årene ble det etter initiativ fra Bergen Døvesenter ordnet med 
tegnspråktolk på scenen og i storskjerm. Bergens Tidende måtte vær-så-god betale for det. 
Skal gode arrangører straffes? 

Vi er av den oppfatning at alle tolkerettighetene burde vært samlet under Folketrygdloven i 
stedet for at den ligger spredt rundt i lovverket som i dag. Rett til tolk vil jo alltid være knyttet 
til personens hørselshemming. 

Regjeringen har fremdeles ikke funnet en løsning på hvordan rett til varer, tjenester og 
informasjon skal innlemmes i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Så lenge dette ikke 
er på plass er heller ikke diskrimineringsvernet godt nok for døve og hørselshemmede, og det 
er innlysende at Tolketjenesten da ikke i tillegg kan hindre døve og hørselshemmede i 
deltakelse på samfunnets mange arenaer. 

Vi som har deltatt på storbykonferansen imøteser departementets svar.  

 

Bergen, 28. august 2014 

Vennlig hilsen deltakere på Storbykonferansen i Bergen 28.-29. august 2014 ved Rådene for 
funksjonshemmede i Oslo, Skien, Sandnes, Fredrikstad, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, 
Drammen og Bergen 

Vedlegger foredraget til Rune Anda, som ble lest opp under Storbykonferansen av Matthias Viktorsson. 

Deltakere på Storbykonferansen 28.-29. august var enige om å sende denne resolusjonen. I tillegg til Matthias Viktorsson 
fra HLF Bergen og Rune Anda fra Bergen Døvesenter, samt flere andre fra Bergen deltok 40 andre representanter - fra 
Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Tromsø, Skien, Fredrikstad og Sandnes. Disse representerte de lokale 
kommunale råd for funksjonshemmede. Vi fikk god hjelp av NDFs interessepolitiske rådgiver, Sissel Gjøen, til å forfatte det 
meste av resolusjonsteksten på kort varsel. Og sammen med Mattis tilføyelser, ble teksten slik det ble :-)
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Døve/hørselshemmedes livsutfordringer 
«Noen trenger å SE alarmen eller varslingen!» 
Kjære alle sammen. Jeg heter Matthias Viktorsson og medlem av Hørselshemmedes Landsforbund avdeling 
Bergen. Jeg er styremedlem i Kommunalt Råd for funksjonshemmede her i Bergen. Jeg skal lese opp 
foredraget for min vara i rådet, Rune Anda. Han er her sammen med oss, og har bedt meg lese opp. 
Grunnen til det forteller han selv her i foredraget. Da begynner jeg å lese opp: 

 

Mitt navn er Rune Anda. Jeg ble døv tre år gammel. Har gått 8 år på døveskolen i Holmestrand og ett år på 
videregående skole for døve ved Jevnaker. Jobbet så som typograf i 30 år. Har nå stillingen som daglig leder 
i Bergen Døvesenter, der jeg har jobbet siden 2003. Min kone er døv, og det er også våre to barn som er 
adoptert. 

Egentlig skulle jeg «streike» i dag. Grunnen er at arrangøren – i dette tilfellet Kommunalt Råd for 
funksjonshemmede – måtte betale for tegnspråktolkene «mine», og ikke NAV. I følge Tolketjenesten i NAV-
Hordaland faller det inn under folketrygdens § 10-8 Annen betaler. Dette er noe som organisasjonene for 
døve og hørselshemmede i flere år har protestert mot. Ingen andre enn NAV skal dekke tolkeoppdrag, 
mener vi. Denne paragrafen berører også helsehjelp. Sykehusene må selv betale for tolkehjelp! 
Konsekvensen har vært slik mange ganger: De kvier seg for å bestille tolk, av budsjettmessige grunner. Det 
går ut over brukerne. Døve og hørselshemmede pasienter har blitt overlatt til seg selv uten sikker 
kommunikasjon med leger og sykepleiere. 

Jeg ville med mitt fravær protesterer mot NAVs tolkning av reglene og folketrygdens § 10-8, som etter 
min mening i praksis går motsatt vei i forhold til universell utforming. Men våre gode venner i Kommunalt 
Råd for funksjonshemmede ba meg om å være med likevel.  

Men jeg har bedt om å få gjøre det på en annen måte, at min venn Matthias Viktorsson leser opp 
foredraget mitt ord for ord og forhåpentligvis med trykk der teksten er farget rødt. Skulle jeg bruke 
tegnspråk og tolkene avleser meg, kan det bli en del avvik. Jeg kan selv ikke kontrollere om tolken(e) 
oversetter alt jeg sier, idet jeg ikke kan kontrollere hva de sier, fordi jeg er døv.  

Før jeg går inn på ulike utfordringer vil jeg gjerne prøve å få tydeliggjort at det er mange ulike betegnelse av 
hørselshemmede, fra total døve til lettere hørselshemmet, - i denne gruppen er det også synshemmede 
som har spesielle behov for tilrettelagt kommunikasjon. 

I Bergen og ellers i landet er det to ulike organisasjoner som ivaretar døve og hørselshemmedes interesser. 
Norges Døveforbund, som Bergen Døvesenter er tilsluttet, ivaretar tegnspråkbrukernes interesser.  

– Fordi vi er døve, jobbes det ikke for at vi skal «bli hørende», for det lar seg ikke gjøre. Derimot jobber vi 
for tilgjengelighet, sosialt samvær, aktiviteter, kulturtilbud, reisevirksomhet, informasjonsvirksomhet, 
foredrag og lignende for tegnspråkbrukere. 

Bergen Døvesenter har et godt samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Bergen. Mens 
mange døve bruker tegnspråk for å kommunisere godt, benytter hørselshemmede seg av lyd, teleslynge og 
skrivetolk. De ivaretar tunghørtes interesser og arbeider mye med informasjon om hørselsforebyggende 
tiltak, hvordan takle hverdagen uten optimal hørsel, tinnitus og andre hørselsutfordringer. 

I det følgende bruker jeg derfor begrepet (sammensatte det ord) «døve/hørselshemmede» når det gjelder 
felles utfordringer. 

Foredraget - som ble holdt under Storbykonferansen 28. august 2014 - er på fire sider, men her gjengir vi side 1 og 4. 
Side 2 og 3 var full av konkrete eksempler over ting som samfunnet kunne gjøre bedre for hørselshemmede.
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* Nødvarsling: For tiden pågår forsøksprosjekt på Østlandet. Håper det fører til noe konkret, at vi kan 
melde nød via SMS. Skulle det endelig komme igjennom, mener vi det har tatt altfor lang tid, 15-20 år etter 
at vi ropte på en slik løsning. Bildetolktjeneste finnes, men de har åpent mellom kl 08 og 20 fra mandag til 
fredag. Katastrofe blant døve utenom disse tidene er ikke tillatt  

* Munnavlesning: Folk tror at vi er eksperter i å lese på munnen. Men det er bare myte. Vi er nok flinkere 
enn folk flest, men 100% klar avlesning er ikke mulig for folk som er total døve. Jeg fikk topp karakter i 
munnavlesning på døveskolen, men er elendig i å avlese andre munner enn min egen lærerinnes  

 

Tilbake til tolketjeneste og hvem som skal betale for tolkeoppdrag:  

Vi ønsker at Tolketjenesten i NAV sørger for å få på plass tegnspråktolk og skrivetolk ved store offentlige 
arrangementer, som for eksempel 17. mai tale, minnemarkeringen etter 22. juli tragedien, besøk av kjente 
personer på Torgalmenningen (som da vi hadde besøk av Aung San Suu Kyi for noen år siden). Men det gjør 
ikke NAV uten at arrangøren ber om det, og så MÅ de BETALE for det. Den regelen vil vi ha fjernet, NÅ! 

Tenk for eksempel på Bergens Tidendes flotte arrangement hvert år, ved innledningen til adventen: 
LYSFESTEN. De to siste årene ble det etter initiativ fra Bergen Døvesenter ordnet med tegnspråktolk på 
scenen og i storskjerm. Bergens Tidende måtte vær-så-god betale for det. Skal gode arrangører straffes??? 

 

Vi må stadig forholde oss til ansvarlige myndigheter med ansvar for tilgjengelighet, for økonomisk støtte til 
funksjonshemmedes organisasjoner osv. Politikere skifter arbeidsfelt, og det samme gjør ansatte. Det blir 
vel aldri slutt for oss å utdype våre argumenter. 

 

Jens-Olav Johannessen, sekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Hordaland sa en gang til 
meg: «Vi støtter dere 100% i hva dere argumenterer. Dere vet hva som er best og riktig for dere. Det 
samme sier vi til alle våre tilsluttede organisasjonsmedlemmer.»  

Vi skulle ønske at mange andre vil si det samme. 

 

Når det gjelder TV er tekstingen viktig for storparten av befolkningen. Vi vil helst at NRK sender store og 
viktige arrangementer, også når det gjelder sport. NRK tekstet alle sendingene under OL for fire år siden. 
TV2 overtok ansvaret for OL i år, og ble tvunget til å tekste sendingene, med innleid hurtigskrivere fra NRK. 
De gjorde det bare for å blidgjøre oss, og så stoppet de helt etter OL. 

 

Jeg håper at dere har fått litt innblikk i våre utfordringer, og at dere forstår at hørselshemmede/døve selv 
må være aktiv med i diskusjon/forberedelser om tilgjengelighet som vi også skal være en del av. 

 

Før jeg avslutter: Når skal Bergen bli Norges mest tilgjengelige by for døve og hørselshemmede? 

 

Takk for oppmerksomheten. 

 

Bergen, 28. august 2014  

Foredraget - som ble holdt under Storbykonferansen 28. august 2014 - er på fire sider, men her gjengir vi side 1 og 4. 
Side 2 og 3 var full av konkrete eksempler over ting som samfunnet kunne gjøre bedre for hørselshemmede.

(vi hopper over side 2 og 3 - finnes på www.bgds.no) ...forts... 
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«Døvefilm» fra Ukraina – uten lyd og uten 
tekst ble vist under Bergen Internasjonale 
Filmfestival 24. sept.-1. okt. 2014

Det var arrangert «Bergen Internasjonale Filmfestival» (BIFF) 
fra 24. september til 1. oktober. Filmen «Stammen» utspiller seg 
på en internatskole for døve ungdommer. Filmen følger den nye 
eleven Sergey idet han ønskes velkommen av lærerne og deret-
ter innvies i elevenes skjulte verden av lysskye fritidssysler og 
organisert kriminalitet.  

Fredag 19. september var 10 av Bergen Døvesenters medlem-
mer invitert av Tor Fosse, lederen for BIFF og så filmen på USF 
(Verftet) sammen med ham.

Tirsdag 23. september var det over 30 som så filmen i Bergen 
Kino (Magnus Barfot). Bildet under viser ca 20 personer, – og 
det kom noen flere etterat bildet var tatt. 

Tor Fosse opplyste - før filmen ble vist 23. sept. - at «filmen 
var presentert i Kritikerprogrammet i Cannes, som har en viss 
prestisje. Filmen vant faktisk det programmet og er blitt hyllet 
mange steder.» Han fortalte at filmen blir vist på norske kinoer 
etter jul, og han mente at aldersgrensen nødvendigvis må opp til 
18 års grense (det står 15 år i kunngjøringen) pga noen sterke 
scener. Han fortalte også at han og teamet hans har reist rundt 
i verden og sett mange filmer, og kjøpt en hel mengde med det 
formål å vise det i Norges største filmfestival: Bergen Internasjo-
nale Filmfestival! Det er 15. gang dette er blitt arrangeret.

Tolkestudenter lærte bort enkle tegn 
i Bergen sentrum 29.-30. sept. 2014

Seksjon for tegnspråk- og tolking ved Høgskolen i Bergen skal 
ha en tegnspråk-stand under forskningsdagene i Bergen sentrum. 
Fredag 19. sept. kl 10.00-14.00 og lørdag 20. sept. kl 11.30-16.00. 
Studentene og læreren Gro Hege Saltnes Urdal skal lære bort 
enkle tegn, håndalfabetet og ellers svare på spørsmål om tegn-
språk. I tillegg vil de ha en konkurranse der det gjelder å være 
så visuell som mulig. De skal ha stand (nr 17) i et telt som skal 
stå på Festplassen med teksten «Opp med hendene – lær deg 
tegnspråk!» - Fredag er det primært skoleklasser (6. og 7. klasse) 
som er målgruppen, men det er åpent for alle begge dager.

TV2 tok vekk all vanlig reklamesendinger fra fredag kveld til lør-
dag kveld. I steden ble det DNB som hadde all reklame i 24 ti-
mer. Disse ble i form av «gode råd» fra den norske befolkningen. 
Deres TV-team har intervjuet ca 1000 nordmenn, hver på noen 
få sekunder, og alt sammen tekstet. Ni personer var plukket ut 
til et litt lengre intervju, blant dem Rune (bildet) på ca 1 min og 
40 sek. Hans råd til folket var: «Bruk kroppsspråk». 

TV2 fra fredag kveld 19. sept. til lørdag 
kveld 20. sept: DNB med tusen «gode råd»

Døvesenteret har kjøpt en tilhenger. Den skal brukes til alt 
mulig avfall, kjøp av materialer, tre, utstyr, brukes til transport og 
oppbevaring av stillas som BDS har kjøpt (skal brukes til å settes 
opp for å male døves hus etterhvert i flere år fremover).
Tilhengeren kan leies til medlemmer som ønsker det, men det 
kreves serfikat "BE" for å kjøre den.  Vi planlegger kurs for bruk 
av tilhengeren før jul eller tidlig på vårparten. Påmelding kan 
gjerne mottas nå. 

BDS 
har 
kjøpt 
en til-
henger
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UTETREND skrev om Beast hos Kaos (19.09)

Vi har sakset noen tekst derfra:
-----
- Helt siden KAOS åpnet har vi hatt et utrolig godt samarbeid 
med stedet, både med bartendere og dørvaktene. Vi føler oss 
veldig velkomne og trygge, og for mange er dette blitt litt som 
vårt andre hjem, smiler lederen for BEAST, Tor Fiksen.
-----
KAOS er en del av Bergen Servering som driver flere utesteder 
i Bergen. Det er forskjellige typer utesteder som tilbyr noe til 
alle og enhver.
-----
”Be nice or go home”
Eierne tror at grunnen til at de har mange stamgjester, er fordi 
Kaos har latt konseptet være uforandret siden starten. Flere av 
bartenderne har også holdt seg på samme plass. En av dem som 
har jobbet her lengst er Anders Skulstad.

Hva er det beste med Kaos?
- Det er et sted med enkle regler. Det er litt sånn ”be nice or go 
home”. Det er et supert sted hvor ting fremdeles er det samme 
som når du kommer tilbake. Det er et trygt og godt sted for de 
som kommer her.

Neste år har BEAST tiårsjubileum og har i løpet av disse årene 
vært innom mange ulike steder. Hos Kaos har de hatt fast sam-
arbeid siden 2011, og har ingen planer om å bytte. Derfor har 
bartenderne og dørvaktene lært seg en del tegnspråk, spesielt 
relatert til bar. Vi setter oss ned med lederen for BEAST Tor 
Fiksen, medlem Martin Berhovde og tolkestudent Olav Ådland.
-----

- Bartenderne er flinke til å lære seg tegn og kommunikasjon, og 
de viser interesse for oss. Vi opplever mange steder at det ikke 
er interessant å ta imot oss tegnspråklige i det hele tatt, fordi 
mange ikke forstår oss. Her kan vi bestille på tegn og barten-
derne forstår hva vi mener, forteller Tor.
-----
- Det er spesielt interessant å se på interessen de ansatte har 
for tegnspråk. Dørvakten for eksempel Det er veldig lett å lære 
seg ”du full, du ut”. Her spør faktisk vaktene oss tolkestudenter 
hvordan de kan forklare at noen begynner å bli litt full og at de 
bør ta seg et glass vann før de drikker mer. De ønsker å ta fatt i 
ting før det skjer, og det er veldig spesielt, forteller tolkestudent 
Olav Ådland.

”Det var mye folk her, men veldig stille”
For en stund siden var det hele 70 døve og tolkestudenter på 
Kaos på en tirsdag – midt i skole- og arbeidsuke, men rekorden 
er på en lørdag hvor det var hele 130 personer fra BEAST til 
stede.
- Den kvelden var utrolig gøy og ganske morsom. Jeg husker at 
det var en hørende som var tilstede, også begynte han å snakke 
med meg og etter en liten stund sa han ”faen, du er døv du og” 
også gikk han, ler medlem av BEAST, Martin Berhovde.

-  Jeg husker den kvelden veldig godt og det er fortsatt en del 
venner som nevner det for meg. De synes det var så utrolig ar-
tig å komme inn på KAOS med så mye folk, men at det allikevel 
var så stille, ler Anders.
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Døveforbundet på Madagaskar (FMM) takker så mye døve og hørende i Norge for 
støtten til gjennomføring av FMMs generalforsamling (landsmøte) samme helg som det 
var Døves Dag: 27 og 28. september 2014. Statsråd for "befolkning" (Norge: Helse og 
sosial?) var til stede. Det nye styret i FMM: President meg (gjenvalgt), ms Lolona, døv, 
vice president (fra hovedstaden Antananarivo), ms Lala, døv, kasserer (Antananarivo), 
ms Noro, døv, styremedlem (Antananarivo), mr Noely, hørende, styremedlem (Anta-
nanarivo), mrs Andeline, døv (Toamasina), samt en hørende som vi fortsatt søker inn i 
forbundsstyret. 
11 lokale døveforeninger fra ulike regioner/fylker deltok (Antananarivo, Antsirabe, 
 Morondava, Belo Tsiribihina, Mahajanga, øya Sainte Marie, Farafarangana, Vaigandrano, 
Toliara, Ambatondrazaka og Toamasina). 7 andre døveforeninger deltok ikke. Ca 80 
døve var sammen med oss den helgen i Antsirabe. Neste landsmøte blir i  Morondava i 
vest Madagaskar i 2018.  Tusen takk for god støtte!
Hilsen Dimby (president)

Døveforeninger som har gitt økonomisk støtte til gjennomføring av landsmøtet på Mada-
gaskar: Innlandet Døveforening,  Vestfold Døveforening, Oslo Døveforening, Hallingdal 
Døveforening, NDF-Stavanger, Trondheim Døveforening og Nord-Trøndelag Døvefore-
ning, pluss Norges Døveforbund. Privatpersoner som har gitt støtte: Cathrine Sigurds-
søn, Camilla Bøe / Bjørn Moldestad,  Ann Kristin Malmquist. Bidragene ble overført til 
Madagaskar-konto 1503.30.31960 som Bergen Døvesenter disponerer, og videreover-
ført til Døveforbundet på Madagaskar.

Takk fra Madagaskar!

Klar for seminar og jule-
reise med MS Bergens-
fjord 21.-23. november
49 turister og 70 tillitsvalgte er klar 
for seminaret og reisen to uker etter 
kulturdagene.  Alle må møte opp ved 
kaien på Nøstet fredag 21. november 
kl. 13.00.

Seminarkomiteen har satt opp tema 
for diskusjon blant tillitsvalgte ombord:

* Strategi før og nå
* Bergen Døvesenters omdømme - 

gruppemøte
* Frivilligsentralen
* Presentere planer framover
* Spørsmål til NDF-styret – og fritt 

ord
* Felles møte med Ålesund og Stavan-

ger med spørsmål til hverandre
* Felles møte med Ålesund og Stavan-

ger der vi diskuterer spørsmål til 
NDF

* Åpent møte: NDF, Stavanger, Ålesund 
og Bergen

* Evaluering av Døves kulturdager 7.-9. 
november 2014 + planer for 2017 

* Arv og gavekonto – ideer og forslag 
til bruk av midlene

* Andre saker – hvis det er tid til 
overs

* Neste års seminar

Middag i døvesenteret

Alireza Emami Nejad fra Kalfaret 
Kantine er blitt flinkere og flinkere til å 
lage middag! Både døvesenterets styre, 
underavdelingene, kulturdagerkomite-
en, ledermøtet og andre kan glede seg 
over å komme til døvesenteret rett fra 
skole eller arbeid og forsyne seg med 
god mat før de er igang med styremø-
ter. Likeså kommer medlemmer sultne 
til døvesenteret mellom kl 16 og 18 og 
blir gode og mette mens de opphol-
der seg i storsalen fram til kveldens 
program om torsdagene.
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Klipp fra styreprotokollen september 2014

Kandidater til brukerutvalg 
ved Haraldsplass Diakonale 
Sykehus og Helse Vest
NDF Stavanger og Bergen Døvesen-
ter sender forslag på Erling Jacobsen 
som kandidat i brukerutvalget til Helse 
Vest. BDS: Også til brukerutvalget ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Nye utstyr til kjøkkenet
Kjøkkenet vårt trengte utstyr som ville 
gjøre arbeidet lettere for de som laget 
mat. Styret har derfor gått med på å 
skaffe døvesenteret en oppskjærsmas-
kin og en mikser 20 L. Disse er kjøpt.

Annonse i programblad for DM 
i fotball 4.-5. oktober 2014
Døvesenteret og Kulturutvalget støt-
tet med kr 1.500 hver for hel sides 
annonse i programbladet for Bergen 
Døves Idrettsklubb i forbindelse med 
DM i fotball.

Signo Dokken AS feiret 
20 års jubileum
Daglig leder deltok på jubileumsfesten 
onsdag 24. september og overrakte 
blomster.

Regional kulturplan for 
Hordaland 2015-2025
Hordaland fylkeskommune har sendt ut 
høringsutkast (over 80 sider) til kultur-

planer for tiårsperioden 2015-2025, med 
frist for høringsuttalelse 26. september 
2014. Det sto ingenting om døve/hørsels-
hemmede og behov for tegnspråk også i 
forbindelse med kulturopplevelser i fylket. 
Forslag til høringsuttalelse fra Bergen 
Døvesenter er sendt til fylkeskommunen 
før fristen. 

Varer/utstyr hentet 
fra tidligere Døves Trykkeri
Vi har hentet en del varer fra det som nå 
er bygning til Bergen Golfklubb, tidligere 
«Døves Trykkeri», «Designtrykkeri» og 
«A2G Grafisk». Varene vi har hentet 
besto av kurshefter, kortstokk, håndalfa-
betplakat, bok o.a. Også keramikk-kunst 
laget av Johan Moldeklev, som var tidligere 
lærer på yrkesskolen for døve gutter i 
Bergen + sosialsekretær i Bergen Dø-
veforening. Settekassen med skuffer er 
også bragt til døvesenteret, med tanke på 
døvemuseet. Bergen Døveforening åpnet 
i 1951 sine lokaler til nyetablert Døves 
Trykkeri.

Prosjekt WC og storsalen
Eiendomsstyret hadde møte 16. septem-
ber og blant annet diskutert oppussing av 
fem toaletter i døvesenterets 1. og 2. eta-
sje. Egil Johansen ble valgt som prosjektle-
der. Forarbeidet er kommet i gang. Likeså 
skal gulvet i storsalen skal få nytt belegg. 
Planen er å gjennomføre det mellom 17. 
og 30. desember 2014.

Døvesenterets styre’s 
representasjon i Rorbua-styret
Tor S. Fiksen ba om å få slippe å represen-
tere døvesenterets styre i Rorbua-styret 
pga diverse oppdrag/gjøremål. Styret ble 
enige om at Gunnar Hansen represente-
rer døvesenterets styre fra nå av.

Informasjonssaker
25. august: Møte med tolkestudenter, 2. 
året
27. august: Info om døvesenteretr til nye 
studenter på tegnspråklinjen, der også 
studenter fra 2. og 3. året var med
11. september: Berit Vegheim med tema: 
«Blir døve diskriminert?» Dette temaet 
satser vi å få med på seminaret 21.-23. 
november.

Gjennomførte møter siden sist
26. august: Om betaling for tolkeoppdrag 
arrangert av andre. Storbykonferansen 
ble enige om å sende resolusjon/skriv til 
departementet / eller en statsråd
10. sept.: Rune på møte i Kommunalt Råd 
for funksjonshemmede kl. 12. Samme 
støtte på det møtet som under Storby-
konferansen.
12.-14. september: Randi Ulvatn Slette-
bakk og Åge Lauritzen deltok på døvehis-
torisk seminar i Tønsberg

Mottatt fra Frode Bjånesøy
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En strålende kveld da skuespilleren Ipek D. Mehlum besøkte 
Bergen Døvesenter torsdag 2. oktober 2014 og fortalte om sitt 
liv og sin skuespillerkarriere. Hun fylte 40 år 17. mai 2014 – og 
til tross for sin unge alder har hun hatt et fantastisk og impone-
rende liv. Publikum koste seg sammen med henne. Hun er like 
fantastisk til å fortelle som å spille på scenen! Styreleder Gunnar 
Hansen var like imponert som alle andre: – Det kunne vært 
skrevet en bok om hennes liv! (Det var første gang hun fikk 
invitasjon til å fortelle om sitt liv og skuespillerkarriere.)

Ipeks liv fra hun ble født i Tyrkia (på europasiden av Istanbul) 17. 
mai 1974 og fram til i dag fascinerte forsamlingen. Døveskole 
i Tyrkia med ca 600 døve elever, flytting til Norge, utdannelse 
(hun var også student på Gallaudet University), idrett (hun del-
tok i OL for døve i svømming), og ikke minst det kulturelle livet, 
både nasjonalt og internasjonalt. Hun var blant de første skue-
spillerne da Det norske tegnspråkteateret så dagens lys, med 
stykket «Hjelp, vi har gjester!». Hun var med i de fleste forestil-
lingene som Teater Manu (som det heter i dag) satte opp, og fikk 
Hedda-pris for beste kvinnelig hovedrolle i stykket «Pinocchio» 
– dere som ikke var tilstede burde sett hennes fortelling om det 
stykket og hvordan det påvirket henne i hverdagen(!).

Vi fikk høre litt om hennes utdannelse på teaterskole i Norge, 
skuespilljobb i Sverige og USA og på TV, og ikke minst de po-
pulære videoprogrammene i ZOOM webTV, som hun og Con 
Mehlum laget i mange år, helt gratis! Disse videoreportasjene ble 
kjempepopulært – fulgt av mange i hele verden. (Var det mulig 
med økonomisk støtte der, ønsker de å fortsette med det.)

Teater Manus berømte «Jack og bønnestengelen» – der Ipek 
spilte Jack – ble kjempepopulært under festivalen i Reims, 
Frankrike i juli 2013. Over 3.000 – fordelt på 5-6 forestillinger – 
fikk se det. Mange ble skuffet – for det var ikke plass til alle. Det 
var til og med slosskamp for å komme inn i salen! Stykket fikk 
Hedda-pris for «Beste audiovisuelle design» i 2013.

Etter foredraget ble det tatt mange bilder av Ipek sammen med 
beundrere.

En strålende kveld med Ipek! En interessant kveld med Paal!

Paal Richard Peterson viste dette flotte bildet fra demonstrasjonen utenfor Stortinget 
lørdag 3. november 2007. Vi demonstrerte med krav om at tegnspråk fikk lik status 
som andre språk i lovverket. Bildet på lerret er tatt av Stian Giltvedt.

Paal Richard Peterson (bildet) - som er en ihuga Brann-
tilhenger - besøkte Bergen Døvesenter torsdag 9. oktober og 
holdt foredrag om "Døves samfunnsdeltakelse". Det er mange år 
siden han har forsket på det. De tallene han har fått fram fra sin 
undersøkelse den gangen, vil det være interessant å sammenligne 
med i dag. Mye endrer seg med tiden.

Han fortalte at ca en million nordmenn er aktiv med i Norges 
Idrettsforbund. Det vil si ca 20 % av landets befolkning. Han 
sammenlignet med døve borgeres deltagelse i døveorganisasjo-
nens arbeid: Over halvparten den gang var medlemmer av en 
døveorganisasjon. 

Han mente at medlemmer av døveorganisasjoner blant annet er 
vant til å demonstrere, til å delta i store arrangementer for døve 
i Norge, så som Døves kulturdager, døvemesterskap og mye 
annet. 

Han var også inne på de daglige vanene, at man før i tiden møt-
tes til sosialt samvær de faste dagene i døveforeningene, men 
at tiden og den teknologiske utviklingen påvirket folk og endret 
folkets vaner. Behovet den gangen er ikke det samme som i dag. 

Kvelden var både interessant og morsom. Han har det med å 
fenge forsamlingen :-)

Samme dag som foredraget, var Paal Richard sammen med 
teamet fra Teater Manu på befaring i Grieghallen, som et ledd i 
forberedelsene til Døves kulturdager 7.-9. november 2014.

Paal Richard Peterson er i dag Nyhetsoppleser i NRK, produsent ved Teater 
Manu og frilanser. Tidligere var han generalsekretær i NDF og seniorrådgiver i 
FAD. Snart er han ansatt i 100% stilling hos NRK, overtar etter Siri Antonsen 
(som begynner som tilgjengelighetssjef i NRK).
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DØDSFALL
Aslaug Sørhaug, født 1922, gikk bort 
19. september 2014 og ble begravd fra 
Fana kirke 25. september.

RUNDE ÅR
85 ÅR
Ingard Sørhaug, Fyllingsdalen, fyller 85 
år den 21. oktober.

Annlaug Koppen, Bergen, fyller 85 år 
den 1. november.

65 ÅR
Arne Nesse, Nesttun, fyller 65 år 
den 5. november.

TUSEN TAKK
til alle som deltok i begravelsen til Jon 
Stokvik. Takk til Bergen Døvesenter for 
en fin blomsterhilsen

Vennlig hilsen Anna.

Til seniorgruppen
TAKK
for blomstene. 

Med vennlig hilsen Inger.

PERSONALIA

FLYTTET?
Husk å melde fra om ny adresse.
Vi sender videre til Norges Døvefor-
bund slik at du får Døves Tidsskrift 
sendt hjem til riktig adresse.

Lysthuset innviet ved Signo Konows Senter

23. september 2014 ble lysthuset innviet. Bergens Tidende hadde to siders artikkel om 
det 24. september- Bildet er kopiert fra avisen.

Søndag 21. september var det avskjedsgudstjeneste for Trygve Stabrun. Her ser vi ham 
takke for alle gode ord under kirkekaffen i Bergen Døvekirke. Det ble en tårevått av-
skjed. Men han kommer til å stille opp som vikar for Lars Hana av og til, når det trengs. 
Onsdag 8. oktober kl 12.00 ble han innsatt i gudstjenesten i Korskirken (bildet under). 

Trygve Stabrun har sluttet som døvekapellan – 
og begynte i Kirkens Bymisjon 1. oktober 2014

Trygve Stabrun ble 
innsatt som prest i 
Kirkens Bymisjon – i 
Korskirken 8. oktober. 
Det var mange døve 
til stede + tolk.

Kjell Iversen

Under Døvemesterskapet i fotball på 
Nymark la vi merke til en "fremmed" som 
prøvde å få kontakt med oss. Han var 
tilfeldig der og så mange bruke tegnspråk. 
Budstikkens redaktør kom i prat med 
ham. Det viste seg at han hadde døve 
foreldre: Madel og Kristian Iversen, som 
bodde på Mannsverk. Det er mange år 
siden de gikk bort (ca 1980-tallet). Kjell 
Iversen har sine TSS i behold :-)
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Arrangementet er unnagjort og værgudene var på vår side 
denne gang og vi slet noe med dommere og baneforholdene. 
Tross dette var vi særdeles fornøyd med arrangementet.
På vegne av Døves Idrettsklubb vil jeg takke for oppslutningen 
rundt arrangementet og kan nevne medlemmer som stilte opp 
for oss:
Tove Haugstad, Tore Birkeland, Bård Gregersen og Rose Rosland, 
Norunn og Lena Mei, Nina Ofstad, Øystein Grutle, Johannes 
Lutro, Anne Elin og Emilie Andersen  og 4 tolkestudenter: Emma, 
Turid,Inger og Birgitte.
Vi fikk som ønsket oppfylt på kafé driften på Idrettskretsens 
kantine.
Takk til Dag Bøe for info og oppdatering på hjemmesiden og 
Facebook samt resultatservice og layout av programbladet.
På banen stilte Rune Anda, Bjarte Troland, Johannes og Frode 
Holgersen der trengte vi flere folk. Vi vil rette en stor takk til 
Harald Tinnestad som løste dommerfloken for oss, takk Harald.
Håper dere tenker på oss neste gang og vil stille opp. Samarbeid 
gir resultater. Takk for innsatsen.
Bergen Døves Idrettsklubb v/leder Arne Nesse

Vinnere av DM i fotball:  
Damelagets mester: Trondheim. Herrelagets mester: Stavanger.

Døvemesterskapet i fotball i Bergen
3.-5. oktober 2014

Bildet over er tatt før kampen mellom Trondheim og Bergen lørdag. 
Søndag formiddag ble 3 av jentene intervjuet av BA (under). De er 
med i det norske landslaget som skal spille EM i fotball i Bulgaria 
18.-30. november 2014.
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Mandag 29. september hadde medlemmer av Bergen Døvesen-
ters kulturdagerkomiteen møte med NAV Tolk Fellesoppdrag 
i storsalen får å se gjennom når og hvor det er behov for tolk 
under Døves kulturdager i november. Det er vårt andre møte 
(det første var i april). Det meldes at alt er under kontroll og 
tolk blir det der det trengs. På bildet ser vi fra venstre: Gunhild 
Haug, Kristine Hauge Jameson, Merete Larsen Jansen og Lene 
Karin Mittet Robertsen. Gunhild og Lene Karin jobber hos NAV 
Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag (Tolkeområdet), som også 
har ansvar for tolk ved store arrangementer i Norge. Komiteen 
jobber nå med å få på plass siste biter i puslespillet. Mange har 
meldt seg som frivillige hjelpere under kulturdagene (vi mangler 
noen til søndag formiddag – stå på post og vise spørsmål som 
vandrere skal svare på). Nå er det bare litt over EN MÅNED 
igjen til kulturdagene!

Tolkeoppdrag under kontroll ifm   
Døves kulturdager 7.-9. november 2014

Kavliprisen 2014 til Dag Hafstad, 
Hege  Ulstein og Alireza Emami Nejad

I år (3. okt.) gikk prisen til Dag Hafstad (bowling - kr 10.000), 
Hege Ulstein (badminton - kr 10.000) og Alireza Emami Nejad 
(undervannsrugby - kr 5.000). Vi gratulerer!

Til våre gode hjelpere
Da vi fem sist vår ble frarøvet rammeavtalene våre med 
Nav, og dermed mistet de fleste mulighetene til å praktisere 
tegnspråktolkeyrket, vet dere at fortvilelsen var stor. Dere 
er godt informert om at vi opplevde denne behandlingen 
som svært krenkende. Vi ga også uttrykk for at vi opplevde 
denne byråkratiske handlingen som en uverdig melding til 
hørselshemmete tolkebrukere. 

Den 22. august i år var vi fem tilbake til hvert vårt møte 
med Tolkeformidlingen, i følge med advokat, og vi argumen-
terte og fikk alle fem gjennomslag for å få tilbake rammeav-
talene.

Denne prosessen har vært tung og vi er særdeles fornøyd 
med resultatet av vår kamp mot systemet. 

Det vi alle fem er helt klar over, er at dere gode hjelpere 
i prosessen har vært helt uunnværlige. Vi er takknemlige 
for at dere støttet vår sak. Vi er takknemlige for at dere 
så denne hendelsen også som brukernes problem. Vi er 
takknemlige for at NDF var villig til å strekke seg så langt at 
dere betalte honorar til advokat. Vi er takknemlige for at ad-
vokaten var dyktig og forstod problemet, og ga gode innspill 
og god støtte i prosessen. Vi er takknemlige for initiativet til 
medlemsmøte i Bergen Døvesenter hvor vi opplevde støt-
ten fra ledelsen og fra medlemmene som svært god.

Har det kommet noe godt ut av denne saken? Vi er ikke 
takknemlige for den belastningen dette har vært, men vi er 
særdeles takknemlige for at vi tilhører et fellesskap der fel-
les verdier og felles kamp fører fram.

Takk for støtten fra
Ingeborg, Elisabet, Christina, Solveig og Torill

Innvandrerkveld i døvesenteret 
onsdag 5. november kl. 17.00
Bedre vilkår for døve innvandrere

Maren Oriola er prosjektmedarbeider til dette 
prosjektet hos Oslo Døveforening. Formålet 
med dette prosjektet er å avdekke behov, utfor-
dringer og finne ut hvordan døve innvandrere i 
Oslo og Akershus, kan få bedre livsvilkår.
Maren som prosjektmedarbeider har to hovedom-
råder; kartlegger behov og arrangere sosiale aktivi-
teter for døve innvandrere i Oslo og Akershus.

Som en følge av kartleggingen skal hun besøke flere byer i 
Norge, samt Norden. I tillegg til det skal hun også kartlegge 
samarbeidet mellom flere instanser i Oslo og Akershus.
Hun skal besøke Bergen for å bli kjent med muligheter til døve 
innvandrere i byen. Hun kommer til oss og ønsker å holde et lite 
seminar. Hun håper på at mange av dere, både innvandrere og 
nordmenn, kommer og deler deres erfaringer, synspunkter og 
meninger. 
Hun vil først holde et kort foredrag om prosjektet, forklaring til 
sentrale begreper og redegjøre formålet med dette seminaret. 
Etterpå vil det bli gruppediskusjoner om bestemte temaer. Alt 
som blir sagt vil bli anonymisert. Merk: Du kan likevel komme og 
be at det som ble sagt av deg ikke skal noteres.
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Ina Lauritzen og Siri Beate Larsen skal tolke sangene 
under Døves kulturdager lørdag kveld, 8. november 
2014. Bildet er tatt etter den flotte musikk-kvelden 
under FFO Bergens 20 års jubileum. 20 døve var tilstede 
og var veldig begeistret.

Musikkbandet «Marg og Bein»
skal spille under Døves kulturdager lørdag 8. november 2014

Har du meldt deg på til 
festmiddag lørdag kveld?

Kr 600 for tre retters meny:
* St. Kristina skinke 
 fra Tynset
 Salat og vinagrette
* Confit av Andelår
 Mandelpotet, hvitløk 
 og cornichon
* Epler fra Hardanger
 Vanilje og timian

Frist innen 23. okt. til 
dk2014@bgds.no

Sangeren er ingen ringere enn Gunnbjörg Gunnarsdóttir! 
Hun er datter til styrelederen i Bergen Døvesenter,
Gunnar Hansen (og Kolbrun Hreidarsdottir). 

Vi gleder oss!
Alle som har bestilt og 
betalt deltakeravgift osv. 
kan hente deltakerbevis, 

programblad osv. på Scan-
dic Ørnen Hotel fredag 

7. november på dagtid, og 
i Grieghallen (inngang på 

"baksiden" - motsatt side av 
"spissen") fredag ettermid-

dag og lørdag.

Se medlemstilbud på forsiden! Medlem-
mer som allerede har betalt for hotell-
opphold fredag-søndag, vil få kr 650 til-
bake i støtte.
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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 4. des. 
Frist for stoff til neste nummer:  
15. november.

OKTOBER 2014:
23. to:  Besøk av overlege Kristin Opedal kl. 

19.00 – hun skal snakke om temaet 
«Døve og psykisk helse» – tolk er 
ordnet

25. lø:  Storsalen er utleid (+ 24.10 og 26.10)
28. ti:  Daglig leder besøker personer med 

kombinert syn- og hørselshemming på 
Eikelund kl 12-13

28. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-
21 (8)

30. to:  KICK-OFF med Kulturdagerkomiteen 
kl. 19.00. Vi diskuterer sammen med 
frivillige som skal hjelpe til under 
kulturdagene. Alle er velkommen.

31. fr:  Døves Ungdomsklubb har halloween-
fest kl. 19

NOVEMBER 2014:
01. lø: Storsalen er utleid
02. sø: Storsalen er utleid fra kl 12
04. ti: Seniortreff kl 11-14
04. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21

05. on: Møte/samvær med døve innvandrere 
og Maren Oriola, som er prosjekt-
medarbeider i «Bedre vilkår for døve 
innvandrere» som har fått støtte fra 
ExtraStiftelsen (Oslo Døveforening). 
Tidspunktet kommer vi tilbake til.

06. to:  NDF-ansatte har seminar på styrerom-
met (eller et annet sted) på dagtid

06. to:  Frikveld.
07.-09. november: Døves kulturdager i Bergen
10.-11:  Språkpolitisk seminar. Oslo Kongres-

senter
11. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-

21 (10. og siste kurskveld)
13. to:  Senterstyret har møte kl. 16.00
13. to:  Åpen kveld i døvesenteret – middag 

fra kl 16.00
15. lø:  BEAST har tegnspråkfest på byen
15. lø:  Storsalen er utleid (M)
18. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning. Thor-

bjørn J Sander forteller om døvepres-
tene i Bergen gjennom mange år.

22. lø:  Storsalen utleid

21.-23. (fredag-søndag): Bergen Døvesenter 
har seminar ombord på danskebåten.

26. on:  Storsalen utleid kl 17-21
27. to:  Elever fra Hunstad skole (1.-3. klasse) 

fremfører «Den grønne votten» av Alf 
Prøysen (ca 15 minutter) kl. 19.00.

29. lø: Lutefiskfest kl 19.00

DESEMBER 2014:
02. ti:  Seniortreff kl. 11-14
05. fr:  Storsalen er utleid
06. lø:  BEAST har julebord på Scotsman
06. lø:  Storsalen er utleid (M)
10. on:  Bergen Døvekirke er 25 år
12. fr:  Senterstyret har møte kl. 16.00
13. lø:  Storsalen er utleid
14. sø:  Jubileumsgudstjeneste i Døvekirken kl 

11.00 (25 år)
15. ma:  Storsalen er utleid fra kl 16.00 og 

utover
16. ti:  Seniortreff kl. 11-14 – JULEBORD i 

døvesenteret.
31. ti:  Seniortreff kl. 11-14 –  

NYTTÅRSAVSLUTNING

Klar for Lutefiskfest 
lørdag 29. nov. kl. 19.00
Meny:  Lutefisk med tilbehør
           Kaffe og kaker
           Litt underholdning
           Pris kr. 300.- pr. Person
Påmelding: Først til mølla og senest 
mandag 25. november.

Påmelding på oppslag på døvesenter 
for de som ikke leser Facebook.

Har du ennå ikke bestemt deg?

Vær med og kos deg med fantastisk underholdning både på Scandic 
Ørnen Hotel og i Grieghallen 7.-8. november 2014!

Den døve komikeren, John Smith fra England, skal få oss til å le oss i hjel 
under Tapas-kvelden på hotellet fredag.

Teater Manu med sine internasjonale døve artister skal imponere oss på 
scenen i Grieghallen lørdag ettermiddag!

Ellers er det workshop, øl- og vinsmaking (på "Bare restaurant", Hotel 
Norge), teater, stands, utstilling og  annet. Grip sjansen! 

Mange har bare sikret seg deltakerbevis (betalt deltakeravgift). Da har 
man muligheter til å kjøpe tapas fredag (kr 450) og festmiddag lørdag (kr 
600). Grip sjansen!

Det blir lenge igjen til Bergen får minst lignende mulighet!

Se ellers medlemstilbud på hotellovernatting! Hvorfor ikke gripe sjansen!


