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

Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang

Bergen Døvesenter har årsmøte
torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00
Dagsorden:
01 Åpning med minnetale
02 Valg av møteleder og varamøteleder
03 Valg av to referenter
04 Valg av tellekorps på tre personer
05 Godkjenning av innkalling og saksliste
06 Årsmelding for år 2014
07 Revidert årsregnskap for 2014
08 Årsberetning og revidert årsregnskap for  

Bergen Døvesenters Felleslegat
09 Innkomne lovforslag
10 Andre innkomne forslag
11 Budsjett 2015 til orientering
12 Valg, som ledes av valgkomiteen
 a) Styreleder, for ett år
 b) To styremedlemmer, for to år 

c) To varamedlemmer, for ett år
 d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e) Lovkomite på tre medlemmer
 f) Styre for kapitalfondet (3 medlemmer + 2 varamedl.)
 g) Styre for hyttekomiteen (leder, sekretær, medlem)
 h) Valgkomite

Det blir gratis middag til alle som skal delta på årsmøtet.  
Serveringen begynner kl 16.00 (fram til kl 18.00).

Husk å ta med dette heftet til Årsmøtet torsdag 19. mars 2015
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Døves Idrettsklubb solgte denne hytten i 1987 for kr 345000 (takstverdi den gangen kr 250000-270000). Foto: Rune Anda.

Tidligere Døvehytta "Birkhaug" - fotografert søndag 15. febr. 2015

Informasjon hentet fra 
"Budstikken" i 1987:

30. august 1987 var 
det visning på hytten. 
Ca 50 interesserte 
meldte seg. Av disse 
var det 5 personer 
som deltok i pris-
kappløpet som startet 
på kr 290.000 og 
endte på kr 345.000. 
Hytta var ikke dermed 
solgt, for det lå i kor-
tene at BDIKs med-
lemmer skulle avgjøre 
om budet godtas eller 
ikke. På ekstraordi-
nært årsmøte 29. sept. 
vedtok medlemmene 
salget og ny eier over-
tok hytten 19. oktober 
1987 og hadde planer 
om å bygge det om til 
helårsbolig.

Faksimile fra boken "Med landets 
døve gjennom hundre år" - bind 1
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2014
1. Bergen Døvesenter
Bergen Døvesenter er stiftet 30. mai 1880. 
Bergen Døvesenter er tilsluttet: * Norges Døveforbund
 * FFO Hordaland
 * FFO Bergen

2. Medlemmer
Antall medlemmer pr. 31.12.2014: 379   (373) i 2013
 Hovedmedlemmer: 211 (296)
 Hovedmedlem senior:   87
 Ungdomsmedlemmer:   72   (73)
 Barn:     9   (  4)

Medlemskontingent 2014 (ingen endring i 2015):
 Enkeltmedlem  kr 450
 Ungdom 13-26 år, og de over 62 år  kr 350
 Barn opp til 12 år  kr 100

Medlemmer som gikk bort siden forrige årsmøte  
(13. mars 2014):
 Bjørn Ruste    5. juni 2014
 John H. Ulfsten  13. juli 2014
 Jon Stokvik    8. august 2014
 Aslaug Sørhaug  19. september 2014
 Inga Birkeland  14. februar 2015

3. Styret
Døvesenterets styre har etter årsmøtet 18. mars 2014 
bestått av:

Styreleder: Gunnar Hansen
Nestleder: Tor S. Fiksen
Styremedlem: Martin Berhovde
 Monica Lone Johansen
 Toralf Ringsø
1. varamedlem: Randi Ulvatn Slettebakk
2. varamedlem: Bjørg Storesund

Styret har i 2014 hatt 11 styremøter og behandlet 187 saker, 
derav 2 møter og 37 saker før årsmøtet. Det har ellers vært:

* 1 årsmøte 13. mars
* 1 medlemsmøte  15. mai
* 3 ledermøter  5. mars, 11. juni og 25. september
* 1 samarbeidsmøte  19. februar

4. Ansatte i Bergen Døvesenter
Rune Anda 100% Daglig leder - fra 01.03.2003
Svein Ole Johansen 10% Vaktmester - fra 11.02.2008
  Han er også brannvernansvarlig
Mariusz Gajewski  Renholder  
  - på timebasis, fra 09.03.2012
Tor Einar Slettebakk 20% Vaktmesterassistent  
  - fra 01.01.2014
Berna I. Martinussen 30% Barne-, ungdoms- og idretts-
  konsulent. Begynte 01.03.2014
Malin Lone Johansen  Utleieansvarlig (lønn: 10% av
  utleie inntekter) - fra 01.01.2013

5. Firmaer som Bergen Døve- 
    senter samarbeidet med
Kalfaret Kantine Registrert ved Bjørg Storesund
 Torsdagsservering + andre serveringer
Mathug Registrert ved Inge Hugøy
 Servering ved Seniortreff og annet
Karlsdata Registrert ved Asle Karlsen
 Regnskapsføring
Datafryd Registrert ved Egil Johansen
 IT-støtte
Fiksenlayout Registrert ved Tor S. Fiksen
 Koordinator under Døves kulturdager 2014

6. Revisorer
Statsautorisert revisor: Leif Steinbakk,
  Steinbakk Revisjon AS

Bilagsrevisor:  Hans Erik Tofte

Varabilagsrevisor:  Ingunn Storlykken Herland

7. Lovkomiteen
Lovkomiteen, valgt på årsmøtet 13. mars 2014:

 Klement Våge
 Erling Jacobsen
 Helge Herland

8. Valgkomiteen
Valgkomiteen, valgt på årsmøtet 13. mars 2014:

 Helge Herland
 Bjørn Olaf Magnusdal
 Vibeke V. Flatemo

Varamedlemmer: Norunn Kalvenes
 Gunnar Forland

9. Eiendommen Kalfarveien 79
Eiendomsstyret i 2014:
 Egil Johansen (leder, valgt av senterstyret)
 Svein Ole Johansen (vaktmester)
 Tor Einar Slettebakk (vaktmesterassistent)
 Gunnar Hansen (styreleder BDS)
 Daglig leder Rune Anda har vært med på noen møter

• Det har vært 8 møter i 2014. På møtet gjennomgår vi en liste 
over diverse gjøremål hva som er gjort og eventuelt legge til nye 
punkter. 

• På stordugnad i døvesenteret 8. mai deltok ca. 40 medlemmer. 
Arbeidet ble ledet av eiendomsstyret. Dugnaden var et samar-
beid mellom døvesenteret, Døves menighet og Signo Konows 
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senter. Det var brukbar vær og utvending / innvendig arbeid ble 
gjennomført. Dugnadsgjengen fikk gratis pizza og brus som takk 
for innsatsen.

• Året 2014 hadde vi 2 store prosjekter og det var fornying av 
alle 5 toalettene og golvet i storsalen. Ellers hadde vi noe mindre 
prosjekter

• Under oppussing av toalettene ble det oppdaget store råteska-
der ved begge toalettene i 1.etg., så prosjektet ble mer omfat-
tende enn utgangspunktet. I skrivende stund er de og ansatt-to-
alett ikke ferdigstilt, mens de to i 2.etg ble ferdigstilt. Her hadde 
Svein-Ole hovedansvaret.

• I storsalen ble den gamle parketten revet og fylt med flytende 
avretningsmasse for å vater ut golvet og få bedre isolering (det 
er lytt mellom salen og Nubben). Nye eikeparkett ble lagt (valg 
av parkett ble avgjort av medlemmene på en medlemsmøte) 
Her hadde Tor-Einar hovedansvaret. Arbeidsgjengen for begge to 
prosjektene er Svein-Ole, Tor-Einar, Mariuz og Alireza

• Kjølerommet i blåkjøkken ble forkortet og flyttet til en annen 
vegg og utgjorde mer lagerplass

• Det ble investert i ny tilhenger (Tysse boggihenger) Veldig 
praktisk når vi skal tømme boss og hente div materialer (her 
kan medlemmene leie)

• Det ble også investert i stilas som skal lette arbeidet med 
vedlikehold av huset (her kan medlemmene leie). Rundt huset 
ble nedre del malt.

• Ellers har det vært gjennomført flere mindre dugnader bl.a. 
rydding og kasting av boss til BIR.

• I forbindelse med Operasjon Dagsverk gjorde ungdommer fra 
Nordahl Grieg videregående skole en god innsats i døvesente-
ret. 

• Vaktmester Svein-Ole har tatt mye av vedlikehold innvendig 
så vel som utvendig. Har også organisert eksterne firma til div. 
gjøremål. 
Han er også vår HMS-/brannansvarlig. 

• Vaktmester-assistent Tor-Einar har også tatt mye av vedlikehold 
innvendig så vel som utvendig. De er på senteret stort sett om 
mandagen.

10. Fondsstyret
Erling Jacobsen (leder)
Kjetil Høgestøl 
Klement Våge 
Marit Markeset

 
Fondsstyret har ikke hatt møter, men hatt uformell kontakt og 
noe e-post. Det har vært god oppgang i 2014. Derfor har vi ikke 
kjøpt eller solgt noe. Muligens er det snart tid for å selge seg 
ut, men vi avventer utviklingen i utlandet. Vi vurderer også å øke 
utenlandsfondene. 

Aksjefond Kostpris Verdi 31.12 Urealisert
KLP 200 000 238 796   38 796
Skagen Global 219 831 369 010 149 179
Skagen Kon-Tiki 293 349 504 811 211 462
DnB indeks 200 000 261 474   61 474
Nordea Africa 200 000 229 363   29 363

SUM 1 113 180 1 603 455 490 275

11. Rorbua / hyttekomiteen
Hyttekomiteens medlemmer:

Edvard Rundhaug -  leder
Svein Tore Olsen  - styremedlem
Sunniva Lyngtun  - sekretær
Gunnar Hansen - Døvesenterets representant
    (Han overtok etter Tor S. Fiksen)
Øyvind Madsen - Idrettsklubbens representant

• Utleievirksomheten har vært positiv med gode tilbakemel-
dinger fra leietakere. Vi har benyttet et rengjøringfirma hele 
året, noe som har fungert veldig bra.  Rengjøringsfirmaet koster 
ganske mye, vi må derfor vurdere om vi skal videreføre denne 
avtalen i 2015.
 
• Det har vært en del dugnader på Rorbua med bl.a. bygging 
av et nytt innebod og maling i 3. etasje. En ny trapp på bryggen 
er endelig på plass. Det ble dessuten gjennomført en arrange-
mentshelg våren 2014 for medlemmene. Krabbefesten i høst ble 
avlyst pga. få påmeldte.

• Det har i år vært store utgifter til ulikt vedlikeholdsarbeid og 
en del nye ting på Rorbua. Det har også vært reparasjoner på 
båtmotoren. Vi har valgt å vinterlagre båten da den har fått store 
sårskader på skroget, og vi må unngå at vann trenger inn. Den vil 
bli reparert til våren.
 
• Rorbua hadde en stand under Døves kulturdager og presen-
terte hyttelivet på Austevoll med kampanjepris for leie. Kampan-
jeprisen har foreløpig ikke vært noen suksess.

• Svein Tore og Edvard deltok på Bergen Døvesenters organisa-
sjonsseminar på danskebåten i høst. Der gjennomgikk vi en kort 
evaluering og tanker om Rorbuas fremtid. Denne evalueringen 
vil videre bli tatt opp på en debattkveld i Døvesenteret den 12. 
februar.
 
• Vi vil vurdere å redusere dugnadsarbeid og innkjøp til et mini-
mum i 2015, dette for å bygge opp igjen kapitalen etter et stort 
underskudd i 2014. Hyttekomitéen ønsker å takke medlemmene 
for støtte og dugnadsarbeidet som er gjort på Rorbua i 2014.

12. Torsdagsprogrammer
16.01 Hanne Enerhaugen Ingen grenser
06.02 Diskusjonskveld Opplever du å bli diskriminert?
13.02 Hedvig Sinnes Om Norges Døveforbunds arbeid
27.02 Tove Glomset Å stå støtt på to bein
06.03 Døves Idrettsklubb Årsmøte

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2014
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13.03 Bergen Døvesenter Årsmøte
20.03 Trygve Stabrun Pilegrimstur i Palestina og Israel
27.03 Berglind Stefansdottir Om skoleåret 2014/15
27.03 Debatt Oppsigelse av frilanstolker
24.04 Døves Idrettsklubb Ekstraordinært årsmøte:  Valg
08.05 Frivillige Stordugnad
15.05 Medlemsmøte Arven etter Øivind Wilhelmsen
22.05 NAV Hjelpemiddel Bildetelefon
29.05 Robert Demeter Kunstutstilling
05.06 Rune Anda Om sykkelrittet Bergen-Voss
12.06 Kulturdagerkomiteen Om forberedelsene til  
  kulturdagene
19.06 Bergen Døvesenter Sommeravslutning med rømmegrøt
04.09 N-C. Ihlen-Hansen Motedesign
11.09 Berit Vegheim Fra «Stopp diskriminering»
02.10 Ipek D. Mehlum Mitt liv som skuespiller
09.10 Paal R. Peterson Døves deltagelse i samfunnet
16.10 Anders Birkeland Renhold i hjemmet
23.10 Kristin Opedal og
 Mari Anne Eliassen Døve og psykisk helse
30.10 Tor Fiksen Frivillige forbereder seg  
  til kulturdager
20.11 Bergen Døvesenter To videofilmer fra kulturdagene
27.11 Hunstad skole 1-3 kl. Alf Prøysen: «Den grønne votten»

13. Andre arrangementer
22.02: Skitur til Myrkdalen sammen med Ungdomsklubben
08.03:  Kvinneparty i døvesenteret
29.04-13.05: Seniorenes tur til Solgården i Spania
17.05:  Foredrag om grunnloven v/Thorbjørn J Sander
00.08:  Besøk av tolkestudenter (1., 2. og 3. år – som vanlig)
05.11:  Maren Oriola hadde temaet «Bedre vilkår for døve inn-

vandrere» der noen døve innvandrere var med. (Samar-
beid med innvandrere må styrkes i årene framover ettersom 
det nå er flere og flere døve innvandrere i Bergen.)

14. Kultur
Døves kulturdager fra fredag 7. til søndag 9. november 2014 ble 
en fin helg med over 600 deltakere, og mye bra program:

Under fagdagen på Scandic Ørnen Hotel fredag var det føl-
gende temaer:
* «Samspill ved stemmetolking, betingelser for døves deltakelse» 
v/Gro Hege Urdal Salgnes
* «Men – henger det sammen..? Om å skape koherens i tegn-
språktolking» v/Ingeborg Skaten
* «Hvordan oversette mellom såkalt ‘internasjonalt tegnspråk’ 
og finsk/norsk/engelsk tegnspråk?» v/Marko Aro, Finland
* «Finnes det forskjeller mellom hjernene til hørende og døve?» 
v/Peter Hauser, USA.

Fredag kveld var det åpningsseremoni i Peer Gynt salen i 
Grieghallen:
* Buekorps,
* «Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde» v/tolkestudenter
* Velkomsthilsen v/ordfører Trude Drevland
* «Annerledes barn» v/Mira Zuckermann og Kristi Fjeldstad

* Åpning av kulturdagene v/NDFs forbundsleder Hedvig Sinnes
* «Regnbyen» v/Kristin Fuglås Våge og Gøril Grindhaug
* «Hardt å være tolk» v/Bergen Døvesenter,
* Videofilm «Asken» v/Dag Bøe
* John Smith Show på hotellet sent på kvelden, etter kveldsmid-
dagen.

Lørdag var det workshop:
* Poesiverksted v/Georg Bjerkli
* Danseverksted v/Anne Line Kirste
* Vinsmaking v/Øystein Ellingsen
* Ølsmaking v/Thomas Caldwell

- og program for barn:
* Trylleshow for barn v/Solomon Beyene
* Hundeshow v/Lisa Lind
* Klovneshow v/Siv Øvstun og Torunn Fisketjøn

Teaterforestilling i Grieghallen lørdag 8. november:
* «Peer Gynt» v/Panorama fra Conrad Svendsen Senter
* «Historisk tilbakeblikk», videofilm v/Nordahl Grieg vg. skole
* «Aldershjem» v/Oslo Døveforening
* «Conventibus» v/Trondheim Døveforening
* «Hardt å være tolk» v/Bergen Døvesenter
* «Internasjonal festaften» v/Teater Manu

Festmiddag på hotellet lørdag kveld samt litt underholdning i 
underetasjen med levende musikk v/ «Marg og Bein».

Søndag var det vandring i byens gater – fram til Bergen Døve-
senter - med spørrekonkurranse.
* Gudstjeneste i Bergen Døvekirke.
* Åpent hus i Bergen Døvesenter + besøk på døvemuseet.

Kulturdagerkomiteen har bestått av:
Kristin Fuglås Våge, leder
Toralf Ringsø
Tor S. Fiksen
Dag Bøe
Rune Anda (daglig leder)
Helge Herland (NDFs kulturkonsulent)

Stor takk til frivillige medarbeidere!
Døvesenteret og kulturdagerkomiteen vil her i årsmeldingen 
takke alle som kom til arrangementet, og alle som bidro med litt 
av hvert under kulturdagene
Takk også til Tolketeamet for utmerket organisering, og ikke 
minst takk til alle frivillige for fantastisk innsats!
Takk også til studentene på tegnspråklinjen ved Høgskolen i 
Bergen som serverte i døvesenteret søndag!
Takk også til hotellet for godt samarbeid, og det samme til 
Grieghallen!
Takk også til Bergen Døvekirke som åpnet for gudstjeneste i 
forbindelse med kulturdagene.

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2014
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15. Informasjonsarbeid
Døvesenteret driver informasjonsarbeid gjennom ulike kanaler:

* Hjemmesiden www.bgds.no (siden 2000)
* Facebook «Bergen Døvesenter»
* SMS-gruppemelding
* Medlemsbladet «Budstikken» (siden 1961)
* Oppslagstavlen i døvesenteret (og andre steder)
…og – uttrykket som ble brukt i mange år: «Døvetelegrafen»

16. Kurs/seminar
Kurs: Kursleder:
Tegnspråkkurs vinter/vår: Britt Merete Schöder
Tegnspråkkurs høst: Britt Merete Schöder
iPad-kurs for seniorer: Tor S. Fiksen
Kreativ kurs for seniorer: Kolbrun Hreidarsdottir
Juleverksted: Kolbrun Hreidarsdottir
Organisasjonsseminar: Gunnar Hansen

17. Organisasjonsseminar
21.-23. november hadde vi organisasjonsseminar om bord i MS 
Bergensfjord med 33 representanter fra Bergen Døvesenter.

Organisasjonskomiteen bestod av: 
Monica Lone Johansen
Tor S. Fiksen
Toralf Ringsø
Gunnar Hansen.

Samme helg om bord i skipet deltok også representanter fra dø-
veforeningen i Stavanger og Ålesund, samt Norges Døveforbund 
med hvert sitt møte + fellesmøte for alle møtedeltakere.

18. Avdelinger

Bergen Døves Idrettsklubb
Stiftet 29.10.1905

Styret: Leder: Arne Nesse
 Nestleder: Øyvind Madsen
 Kasserer: Øystein Grutle
 Styremedlem: Øyvind Rød
 Varamedlem: Beate Eng

Konsulent Berna I. Martinussen (fra 15.05) deltok på styremø-
tene

Klubben har eget årsmøte med egen årsmelding og regnskap.
Blant de store arrangementene i 2014 kan vi nevne:  
• Internasjonal  turnering i Futsal i Nederland • DM i futsal i 
Larvik i januar • Skarverennet • Tysnes cup • Tysnes rundt • 
EM i futsal for kvinner i Bulgaria • EM-kvalifiseringskamp mot 
Irland, England og Frankrike • Organisasjonsseminar med BDS • 
Barneidretts-aktiviteter • DM i utendørs fotball i Bergen

Bergen Døves Ungdomsklubb
Stiftet 25.10.1962

2013/14: 2014/15:
Leder  - Iselin Hauge Leder  - Erlend Lønning
Styremedlem  - Elisabeth Kindt Styremedlem - Girogio Marsano
Styremedlem  - Erlend Lønning Styremedlem - Juliane Rolfsvåg
Styremedlem  - Erlend Skår Styremedlem - Iselin Hauge
Konsulent Berna I. Martinussen (fra 01.03) deltok på 
styremøtene

Klubben har eget årsmøte med egen årsmelding og regnskap.
Blant arrangementene i 2014 kan vi nevne:  • Debatt om ung-
domsklubben • Skitur til Myrkdalen  • Rektor Betty orienterte 
om «Jeg kan»-linjen på ÅL • Dataparty • Helgetur med fisking 
ved Rorbua • Tivoli på Skolten • Billetter til Brann-VIF • VM i 
fotball på storskjerm • Halloween fest  • Egon og kino • Seminar 
ombord i MS Bergensfjord

Bergen Døvesenters Seniorgruppe
Opprettet 19.03.1973

Styret: Leder/sekretær: Toralf Ringsø
 Nestleder/kasserer: Hans Erik Tofte
 Styremedle: Birgit T. Karlsen
 1. varemedlem: Hans Birger Nilsen
 2. varamedlem: Sonja Eikenes

Gruppen har eget årsmøte med egen årsmelding og regnskap.
Seniortreff annenhver tirsdag • Aud Våge Johannessen sluttet 
som kokk i sommer. Inge Hugøy tok over • 8 av våre seniorer 
var med til Solgården i Spania • Besøk av Skyss som fortalte 
om billettservice • Besøk på Sjøfartsmuseet • Tur rundt Lun-
gegårdsvannet • Besøk av tolkestudenter fra HiB • Foredrag av 
Thorbjørn Johan Sander  om døveprestene i Bergen • Sommer-,  
Jule-, og Nyttårs-bord.

BEAST
Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum
Stiftet 10.09.2006 – innlemmet i Bergen Døvesenter 25.09.2007

Styret 2014-15: Leder: Tor S. Fiksen
 Nestleder: Fredrik Fjellaker
 Sekretær: Helene Hodneland Sæle
 Styremedlemmer: Marie Straume
  Marica Maraz
  Anne-Sofie Raarup Sennels
  Lilly-Jane Viken

BEAST har eget årsmøte med egen årsmelding og regnskap.
BEAST har Tegnspråk-treff hvert tirsdag på KAOS • Tegnspråk-
fest hver måned • Tegnspråk-middag av og til • Sommertreffet 
på Otta i samarbeid med SAFT (Oslo) og RAFT (Trondheim) • 
Prisutdeling under BEASTs årlige julebord.
BEAST har pr i dag ingen konkret aldergrense for medlemska-
pet, men det er helst fra 18 år og oppover. Alle som bruker 
tegnspråk (eller ønsker å lære tegnspråk) er hjertelig velkom-
men.

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2014
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CI-gruppen
Stiftet 01.01.2012
Styret Leder: Sigrun Ekerhovd  / Sunniva Lyngtun
2014-15: Sekretær: Sunniva Lyngtun / Sigrun Ekerhovd  
 Økonomi: Kjetil Høgestøl 
 Styremedlem: Iselin Hauge / Norunn Kalvenes

Gruppen har eget årsmøte med egen årsmelding og regnskap.
Gruppen har hatt 3 styremøter og har behandlet 24 saker.Det 
har vært CI-treff 31. mai • Sommertreffet på Chilli Restaurant • 
CI- og sosialt treff 6. september • Tekstet teater 7. nov: «Helle-
myrs-folket.Representasjon: Gruppen har vært representert på 
ledermøter og på Døvesenterets seminar i på Danmarksbåten.
Styret ønsker å presisere at også de som ikke har CI er velkom-
ne på gruppens arrangementer.

Bergen Døvesenters Museumsutvalg
Opprettet som Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
07.05.1992, endret nåværende navn våren 2008
 Leder: Rune Anda
 Kasserer: Åge Lauritzen
 Sekretær: Thorbjørn Johan Sander

Museet har som vanlig vært bra besøkt, og mange nye navn 
er kommet i gjesteboken. Vi ser at museet vårt i døvesenteret 
dekker et behov og er en berikelse for senteret. Vi kan være litt 
stolte av det, men det er fremdeles mye som kan gjøres for at 
det kan bli bedre og bedre. Museet er også tilgjengelig på nettet.
Arbeidet med gamle filmer/videoer er dessverre ikke kommet 
i gang. Planen er å gjøre mye gammel historie tilgjengelig, og vi 
håper at Norges Døveforbund skal få i gang et prosjekt.

19. Ledermøter
Det har vært 3 ledermøter 5. mars, 11. juni og 25. september 
med inntil to representanter fra hver av dem:

* Døves Idrettsklubb 
* Døves Ungdomsklubb
* Seniorgruppen
* BEAST
* Bergen Døvesenter
* Barne-, ungdoms- og idrettskonsulent
* Eiendomsleder
* CI-gruppen
* Hyttestyret (Rorbua)
* Museumsutvalget

20. Samarbeidsforum
19. februar hadde vi vårt første møte i det nye samarbeidsforum, 
bestående av representanter fra:

* Døves menighet
* Signo Konows Senter
* Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde
* Nubben Barnehage
* Kirkens SOS

På det møtet diskuterer vi saker av felles interesse for området.

21. Forbindelser/kontakter (andre)
De vi har kontakt med og / eller er representert hos:

NAV Områdeutvalg Gunnar Hansen
Lærings- og mestringssenter Sigrun Ekerhovd
Syns- og audiopedagogisk tjeneste Rune Anda (vara)
Kommunalt Råd for funksjonshemmede Rune Anda (vara)
Signo Konows senter Martin Skinnes
Nubben Barnehage Gunnar Hansen
Psykisk helse-forbindelser Gunnar Hansen  
 Rune Anda
Helse Bergen Erling Jacobsen
HLF Bergen Rune Anda
Hunstad skole/Statped Vest Berna I. Martinussen
FFO Hordaland / Bergen 
NAV Tolketjeneste
 

22. Andre møter i 2014

Storbykonferansen 28.-29. august 2014
Kommunalt Råd for funksjonshemmede (KRFF) i Bergen kom-
mune sto for tur til å arrangere storbykonferanse i 2014, med 
40 deltakere fra 10 ulike byer. Styremedlem Matthias Viktorsson 
(HLF Bergen) og varamedlem Rune Anda (BDS) deltok. Rune 
holdt foredrag som ble lest opp av Matthias. Etter det ble delta-
kerne enige om å sende resolusjon både til Helse- og omsorgs-
departementet, og Arbeids- og sosialdepartementet. Fokuset var 
rettet mot NAV og hvem som har betalingsansvar for tolkeopp-
drag; NAV eller arrangører.

23. Leietakere
Disse er våre leietakere i huset:

* Nubben barnehage
* Kirkens SOS
* Norges Døveforbund
* Norsk Døvehistorisk Selskap
* Datafryd

Samlet leieinntekter fra ovennevnte i 2014 kom på kr 521.162.

24. Kalfaret Selskapslokale
Utleie av våre lokaler i døvesenteret har øket betydelig i 2014 
i forhold til tidligere år. De fleste arrangementene gjaldt bryl-
lupsfest. 

Inntekter for selskapsutleie de siste årene:
2014: 382.375
2013: 352.680
2012: 274.264
2011: 189.671
2010: 195.950

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2014
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25. Representasjon
24.05: Møre og Romsdal Døveforening 90 år: 
  Martin Berhovde
27.05: Nubben barnehage, generalforsamling:
  Gunnar Hansen
31.05:  Vestfold Døveforening 100 år:  Gunnar Hansen
03.06:  Begeistringskonferanse i Oslo:  Bjørg Storesund
03.09:  Skrivetolklinjen ved HiB innviet:  Rune Anda
12.09-14.09: NDHS seminar/årsmøte, Tønsberg: 
  Åge Lauritzen/
  Randi U. Slettebakk
20.09:  Signo Dokken 20 år:  Rune Anda
03.10:  FN-konfensjon om menneskerettigheter, i Stavanger:
  Berna I. Martinussen
  og Iselin Hauge
08.10: Tolkelinjen ved HiB – 10 år:  Gunnar Hansen 
  og Rune Anda
14.12: Bergen Døvekirke 25 år:  Gunnar Hansen

26. Legat
Riebers legat: Støtte på kr 30.000 til delvis finansiering av reise- 
og oppholdsutgifter for enkeltpersoner under Døves kulturda-
ger i Bergen 7.-9. november 2014.

27. Økonomisk støtte
Medlemsstøtte fra Bergen Døvesenter:
16.000 til seniorer som var med på Solgården i Spania
10.000 til fotballgutter (int. fotballturnering i Holland)
5.000 til døvegruppens deltakelse i «Tysnes Rundt»
3.000 til fotballjenter fra Bergen til EM i futsal i Bulgaria
Kr 600 pr. medlem/turist som var med på julereisen 21.-23. 
november med MS Bergensfjord (40 personer = kr 34.000)
Kr 650 pr. medlem i støtte for overnatting på Scandic Ørnen 
Hotel i forbindelse med Døves kulturdager 7.-9. november(49 
personer = kr 31.850)

28. Gaver / oppmerksomhet
* Mottatt testamentert arv etter Øivind Wilhelmsen:  

Kr 1.280.989. 
* Gave til Madagaskar 2014 (konto opprettet av Bergen Døve-

senter i 2012): Det kom inn kr 68.115 i løpet av 2014.
 Kr 30.000 ble overført til Madagaskar Døveforbund 30. juli
 - til døveforbundets arbeid og Døves Hus
 Kr 20.000 ble overført  til Madagaskar Døveforbund 1. sept.
 - til gjennomføring av landsmøte 26.-28. sept. 2014
* Det gis oppmerksomhet ved medlemmers bortgang, og likeså 

når medlemmer fyller runde år

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2014

Styret i Bergen Døvesenter 2014, bak fra venstre: Randi Ulvatn Slettebakk (1. varamedlem), Toralf Ringsø (styremedlem), Monica Lone Johan-
sen (styremedlem), Rune Anda (daglig leder), Bjørg Storesund (2. varamedlem). Foran fra venstre: Tor S. Fiksen (nestleder), Gunnar Hansen 
(styreleder) og Martin Berhovde (styremedlem).
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2014

29. Aksjer
Pr. 31.12.2014 har Bergen Døvesenter følgende aksjer:
4 aksjer hos A2G Gruppen (tidligere «Åstvedt Industrier») 
a kr 500 
1.000 aksjer i Nubben Barnehage AS (opprettet i 2008) a kr 100

30. Norges Døveforbund
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF). 

Noen av våre medlemmer har tillitsverv i NDF:
* Rune Anda er styremedlem (2013-2016)
* Toralf Ringsø er leder i NDFs seniorutvalg
* Erling Jacobsen er med i NDFs lovkomite
* Martin Skinnes er med i NDFs valgkomite
* Helge Herland er redaktør i «Døves Tidsskrift», samt leder i 

NDFs kulturarbeid
* Martin Berhovde er med i styret for NDFs 100 års jubileums-

komite, og med i styret for Norges Døveforbund Ungdom 
(NDFU)

31. Bergen kommune
Fra Bergen kommune har vi i 2014 mottatt til sammen kr 
742.200, fordelt på kr 260.000 fra byrådsavdeling for kultur og 
kr 482.200 fra byrådsavdeling for helse og omsorg.

Vi har også mottatt kr 20.000 fra Bergen kommune i forbindelse 
med Døves kulturdager 2014.

32. Hordaland fylkeskommune
Det er – akkurat som i 2013 - ikke mottatt noen støtte fra 
Hordaland fylkeskommune i 2014. 

I sommer sendte fylkeskommunen ut høringsutkast til kulturpla-
ner for ti årsperioden 2015-2025. Det sto ingenting om døve/
hørsels-hemmede. Det er også behov for tegnspråk i forbin-
delse med kulturopplevelser i fylket. Forslag til høringsuttalelse 
fra Bergen Døvesenter ble sendt til fylkeskommunen før fristen 
26. september.

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

Noe av det som inspirerer til nytenkning, engasjement og 
frivillighet er helt klart de årlige organisasjonsseminarene som 
døvesenteret arrangerer i samarbeid med tillitsvalgte i de ulike 
avdelingene og med støtte fra Norges Døveforbund / Funkis. 
Dette har vi gjort siden 2003 og det er ønske om å fortsette 
med det hver høst framover. 

Bergen, 12. februar 2015
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Noter Regnskap Regnskap
2014 2013

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 67 100,00 66 550,00
     Solgt varer 0,00 8 003,00
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 84 685,00 154 545,00
     Tilskudd 3 1 081 653,86 1 090 314,87
     Leieinntekter 4 1 035 837,70 990 730,00
     Støtte/aktiviteter 5 0,00 30 660,00
     Andre inntekter 6 1 381 015,95 119 439,64
        Sum driftsinntekter 3 650 292,51 2 460 242,51

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 283 993,74 303 696,66
     Lønnkostnad 8 1 139 810,42 930 249,08
     Av- og nedskrivning 9 184 353,00 184 498,54
     Energi 10 77 997,43 85 108,00
     Kostnad lokaler 11 219 175,18 180 335,28
     Leie av inventar 12 23 745,00 23 682,50
     Inventar og driftsmateriale 13 81 136,48 492 305,70
     Reparasjon og vedlikehold 14 345 085,36 330 706,77
     Fremmed tjeneste 15 127 123,97 117 333,50
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 52 657,09 53 355,44
     Telefon, porto og lignende 17 66 344,14 55 390,97
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 25 952,40 22 500,00
     Annonse og representasjon 19 21 216,02 4 219,75
     Kontingenter/gaver 20 39 057,85 54 071,20
     Forsikringspremier 21 80 242,00 74 291,00
     Andre kostnader 22 48 049,71 107 841,72
       Sum driftskostnader 2 815 939,79 3 019 586,11

          DRIFTSRESULTAT 834 352,72 -559 343,60

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Rente 47 772,26 32 832,06
     Finansinntekter 232 085,00 297 982,46
     Finanskostnader -77 636,02 -81 092,88
        Sum finansposter 202 221,24 249 721,64

            RESULTAT 1 036 573,96 -309 621,96

BERGEN DØVESENTER
FELLES  2014

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 

Side 1 av 6
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EIENDELER Note Regnskap Regnskap
    Varige driftsmidler
         Bygninger 2 719 192,85 2 761 192,85
         Rehabilitering Terrasse 865 540,07 925 540,07
         Rorbua 2 657 787,00 2 684 633,00
         Båt 26 818,00 33 523,00
         Inventar 167 118,00 104 000,00
         Fast bygningsinventar 0,00 22 402,00
          Sum varige driftsmidler 6 436 455,92 6 531 290,92

    Finasielle fordr. og investering
         Andre aksjer 110 000,00 110 000,00
         Aksjefond 1 113 180,00 913 180,00
         Oppskrivning aksjefond 490 275,00 258 190,00
          Sum finansielle fordr. og investering 1 713 455,00 1 281 370,00

               SUM anleggsmidler 8 149 910,92 7 812 660,92

    Omløpsmidler
         Reiseforskudd 0,00 696,00
         Andre fordringer 36 327,31 45 998,99
          Sum fordringer 36 327,31 46 694,99

   Kontanter og bank
        Kontanter, drift 5 009,00 24 139,00
        Kasse, hytte 2 118,50 2 145,30
        Bankinnskudd ...053 297 724,71 229 030,68
        Gavekonto ……..591 1 353 194,47 439 007,55
        Kapitalfond …….238 642 417,97 845 543,80
        Nordea Bank Norge ASA 19 375,77 0,00
        Hyttekonto         811 67 098,97 73 240,01
        Bankinnskudd, skattetrekk 54 610,36 29 709,05
        Postbanken 560,15 558,67
          Sum kontanter og bank 2 442 109,90 1 643 374,06

              SUM omløpsmidler 2 478 437,21 1 690 069,05

                 SUM EIENDELER 10 628 348,13 9 502 729,97

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
   Opptjent egenkapital
         Egenkapital pr. 01. 7 801 471,93 8 111 093,89
         Årsresultat 1 036 573,96 -309 621,96
          Sum opptjent egenkapital 8 838 045,89 7 801 471,93

   Annen langsiktige gjeld
         Lån (DnB) 1 430 000,00 1 490 000,00
          Sum langsiktige gjeld 1 430 000,00 1 490 000,00

   Kortsiktig gjeld
         Forskuddtrekk 50 156,00 29 544,00
         Trukket fagforeningskontingent 0,00 0,00
         Skyldig arbeidsgiveravgift 36 504,62 23 372,00
         Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 12 167,58 10 680,00
         Forskudd fra leietaker 74 300,00 47 825,00
         Skyldige feriepenger 91 462,82 75 748,00
         Felles forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. 0,00 0,00
         Annen kortsiktig gjeld 95 711,22 24 089,04
          Sum annen kortsiktig gjeld 360 302,24 211 258,04

              SUM gjeld 1 790 302,24 1 701 258,04

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 628 348,13 9 502 729,97

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

Side 2 av 6
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BERGEN DØVESENTER
Administrasjon, kultur, utleie osv. (DRIFT)

RESULTAT REGNSKAP 01.01. - 31.12. 2014

Noter Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Konto
2014 2014 2 014 2013 plan

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 67 100,00 60 000 -7 100 66 550,00 3010
     Solgt varer 0,00 5 000 5 000 8 003,00 3050
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 84 685,00 120 000 35 315 154 545,00
     Tilskudd 3 1 081 653,86 1 084 200 2 546 1 090 314,87
     Leieinntekter 4 903 537,70 862 200 -41 338 867 380,00
     Støtte/aktiviteter 5 0,00 80 000 80 000 30 660,00
     Andre inntekter 6 397 376,38 562 000 164 624 666 722,00
        Sum driftsinntekter 2 534 352,94 2 773 400 239 047 2 884 174,87

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 290 255,71 243 000 -15 928 285 755,88
     Lønnkostnad 8 1 129 810,42 1 038 500 -91 310 922 249,08
     Av- og nedskrivning 9 150 802,00 115 000 -35 802 149 000,00
     Energi 10 61 796,26 65 000 3 204 68 573,21
     Kostnad lokaler 11 177 408,35 151 000 -26 408 159 225,74
     Leie av inventar 12 23 745,00 23 000 -745 23 682,50
     Inventar og driftsmateriale 13 58 344,13 421 000 362 656 474 666,10
     Reparasjon og vedlikehold 14 310 319,92 288 000 -22 320 320 008,87
     Fremmed tjeneste 15 127 123,97 110 000 -17 124 115 333,50
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 48 377,09 34 000 -14 377 41 795,44
     Telefon, porto og lignende 17 60 909,16 40 000 -31 909 49 514,98
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 15 961,05 32 000 16 039 22 500,00
     Annonse og representasjon 19 20 516,02 10 000 -10 516 2 819,75
     Kontingenter/gaver 20 37 057,85 37 500 442 51 121,20
     Forsikringspremier 21 65 126,00 70 000 4 874 59 647,00
     Andre kostnader 22 37 703,01 81 500 43 797 106 588,32
       Sum driftskostnader 2 615 255,94 2 759 500 164 571 2 852 481,57

          DRIFTSRESULTAT -80 903,00 13 900 74 476 31 693,30

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 243,42 1 000 757 421,79
     Finanskostnader -77 636,02 -70 000 7 636 -81 092,88
        Sum finansposter -77 392,60 -69 000 8 393 -80 671,09

            RESULTAT -158 295,60 -55 100 82 868 -48 977,79

Side 1 av 6
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BALANSEKONTO

Regnskap Regnskap
EIENDELER Note 2014 2013
    Varige driftsmidler
         Bygninger 1 2 719 192,85 2 761 192,85 1100
         Rehabilitering Terrasse 23 865 540,07 925 540,07 1120
         Inventar 24 167 118,00 104 000,00 1250
         Fast bygningsinventar 25 0,00 22 402,00 1261
          Sum varige driftsmidler 3 751 850,92 3 813 134,92

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

               SUM anleggsmidler 3 861 850,92 3 923 134,92

    Fordringer
         Reiseforskudd 0,00 696,00 1571
         Andre kortsiktige fordringer 30 180,38 121 909,95 1579
               SUM fordringer 30 180,38 122 605,95

   Kontanter og bank
        Kontanter 5 009,00 24 139,00 1901
        Bankinnskudd, drift,           5235...053 297 724,71 229 030,68 1920
        Bankinnskudd, skattetrekk, 7824…105 54 610,36 29 709,05 1950
        Postbanken 560,15 558,67 1970
          Sum kontanter og bank 357 904,22 283 437,40

                 SUM EIENDELER 4 249 935,52 4 329 178,27

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
   Opptjent egenkapital
         Egenkapital pr. 01. 2 627 920,23 2 733 002,47 2050
         Årsresultat -158 295,60 -48 977,79
          Sum opptjent egenkapital 2 469 624,63 2 684 024,68

   Annen langsiktige gjeld
         Lån (DnB) 1 430 000,00 1 490 000,00 2200
          Sum langsiktige gjeld 1 430 000,00 1 490 000,00

   Kortsiktig gjeld
         Forskuddtrekk 50 156,00 29 544,00 2600
         Trukket fagforeningskontingent 0,00 0,00 2650
         Skyldig arbeidsgiveravgift 36 504,62 23 372,00 2771
         Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 12 167,58 10 680,00 2785
         Forskudd fra leietaker for neste år 74 300,00 47 825,00 2905
         Skyldige feriepenger 91 462,82 75 748,00 2941
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. H&O 0,00 0,00 2965
         Annen kortsiktig gjeld 85 719,87 24 089,04 2990
          Sum annen kortsiktig gjeld 350 310,89 211 258,04

              SUM gjeld 1 780 310,89 1 701 258,04

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 249 935,52 4 385 282,72

Side 2 av 6
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BERGEN DØVESENTER
RORBUA

RESULTAT REGNSKAP   01.01. - 31.12. 2014

Note Regnskap Budsjett Regnskap
2014 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 132 300,00 110 000,00 123 350,00
     Andre inntekter 6 29 349,88 20 000,00 51 717,64
        Sum driftsinntekter 161 649,88 130 000,00 175 067,64

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 23 087,91 13 000,00 12 940,78
     Lønnkostnad 8 10 000,00 12 000,00 8 000,00
     Avskriving 9 33 551,00 0,00 35 498,54
     Energi 10 16 201,17 17 000,00 16 534,79
     Kostnad lokaler 11 41 766,83 22 000,00 21 109,54
     Inventar og driftsmateriale 13 22 792,35 18 000,00 17 639,60
     Reparasjon og vedlikehold 14 34 765,44 13 000,00 12 697,90
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 22 406,33 18 500,00 21 785,99
     Forsikringspremier 21 15 116,00 15 000,00 14 644,00
     Andre kostnader 22 9 696,70 1 500,00 1 251,40
       Sum driftskostnader 229 383,73 130 000,00 162 102,54

          DRIFTSRESULTAT -67 733,85 0,00 12 965,10

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 81,55 0,00 58,72
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 81,55 0,00 58,72

            RESULTAT -67 652,30 0,00 13 023,82

BALANSEKONTO

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2014 2013
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 657 787,00 2 684 633,00
         Båt 26 818,00 33 523,00
          Sum varige driftsmidler 2 684 605,00 2 718 156,00

    Andre fordringer 6 146,93 24 089,04

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 2 118,50 2 145,30
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 67 098,97 73 240,01
          Sum kontanter og bank 69 217,47 75 385,31

                 SUM EIENDELER 2 759 969,40 2 817 630,35

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 817 630,35 2 774 606,53
       Ettergitt fra kapitalfond 0,00 30 000,00
         Egenkapital etter ettergitt 2 817 630,35 2 804 606,53
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -67 652,30 13 023,82
             Sum opptjent egenkapital 2 749 978,05 2 817 630,35

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 9 991,35 0,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 9 991,35 0,00

              SUM gjeld 9 991,35 0,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 759 969,40 2 817 630,35

Side 1 av 3
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BERGEN DØVESENTER
RORBUA

RESULTAT REGNSKAP   01.01. - 31.12. 2014

Note Regnskap Budsjett Regnskap
2014 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 132 300,00 110 000,00 123 350,00
     Andre inntekter 6 29 349,88 20 000,00 51 717,64
        Sum driftsinntekter 161 649,88 130 000,00 175 067,64

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 23 087,91 13 000,00 12 940,78
     Lønnkostnad 8 10 000,00 12 000,00 8 000,00
     Avskriving 9 33 551,00 0,00 35 498,54
     Energi 10 16 201,17 17 000,00 16 534,79
     Kostnad lokaler 11 41 766,83 22 000,00 21 109,54
     Inventar og driftsmateriale 13 22 792,35 18 000,00 17 639,60
     Reparasjon og vedlikehold 14 34 765,44 13 000,00 12 697,90
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 22 406,33 18 500,00 21 785,99
     Forsikringspremier 21 15 116,00 15 000,00 14 644,00
     Andre kostnader 22 9 696,70 1 500,00 1 251,40
       Sum driftskostnader 229 383,73 130 000,00 162 102,54

          DRIFTSRESULTAT -67 733,85 0,00 12 965,10

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 81,55 0,00 58,72
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 81,55 0,00 58,72

            RESULTAT -67 652,30 0,00 13 023,82

BALANSEKONTO

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2014 2013
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 657 787,00 2 684 633,00
         Båt 26 818,00 33 523,00
          Sum varige driftsmidler 2 684 605,00 2 718 156,00

    Andre fordringer 6 146,93 24 089,04

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 2 118,50 2 145,30
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 67 098,97 73 240,01
          Sum kontanter og bank 69 217,47 75 385,31

                 SUM EIENDELER 2 759 969,40 2 817 630,35

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 817 630,35 2 774 606,53
       Ettergitt fra kapitalfond 0,00 30 000,00
         Egenkapital etter ettergitt 2 817 630,35 2 804 606,53
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -67 652,30 13 023,82
             Sum opptjent egenkapital 2 749 978,05 2 817 630,35

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 9 991,35 0,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 9 991,35 0,00

              SUM gjeld 9 991,35 0,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 759 969,40 2 817 630,35

Side 1 av 3
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Note Regnskap Regnskap
2014 2013

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00

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

DRIFTSKOSTNADER

Bank- og kortgebyr 650,00 2,00
Andre kostnader (diverse) 0,00 230 000,00

Sum driftskostnader 650,00 230 002,00

DRIFTSRESULTAT -650,00 -230 002,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
      Renter 16 899,94 15 650,03

Finansinntekter 232 085,00 297 982,46
Finanskostnader 0,00 0,00

Sum finansposter 248 984,94 313 632,49

            RESULTAT 248 334,94 83 630,49

EIENDELER 2014 2 013
Finansielle anleggsmidler
Aksjefond 1 113 180,00 913 000,00
Oppskriving aksjefond 490 275,00 258 190,00
Nedskrivning aksjefond 0,00 0,00
Sum ligningsverdi 1 603 455,00 1 171 190,00

Andre fordringer 0,00 0,00
 1 603 455,00 1 171 190,00

Omløpsmidler 
Høyrente - kapitalfondet 642 417,97 845 543,80
Norea Bank Norge ASA 19 375,77
Sum omløpsmidler 661 793,74 845 543,80

                 SUM EIENDELER 2 265 248,74 2 016 733,80

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 2 016 913,80 1 933 283,31
Årsresultat (over/-underskudd) 248 334,94 83 630,49
Sum egenkapital 2 265 248,74 2 016 913,80

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 265 248,74 2 016 913,80

  
  

BERGEN DØVESENTER
KAPITALFONDET

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2014

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

Side 1 av 1
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Note Regnskap Regnskap
2014 2013

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00
Gave () 1 283 639,57 1 000,00

Sum driftsinntekter 1 283 639,57 1 000,00

DRIFTSKOSTNADER

Gave til andre 300 000,00 400 000,00
Bank- og kortgebyr 0,00 0,00
Andre kostnader (diverse) 0,00 0,00

Sum driftskostnader 300 000,00 400 000,00

DRIFTSRESULTAT 983 639,57      -399 000,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Finansinntekter 30 547,35        16 701,52
Finanskostnader -                   0,00

Sum finansposter 30 547,35        16 701,52

            RESULTAT 1 014 186,92   -382 298,48

EIENDELER 2014 2 013
Finansielle anleggsmidler
Andrte fordringer 0,00 0,00
Sum finansielle anleggsmidler 0,00 0,00

Omløpsmidler 
Gavekonto…5238…591 1 353 194,47 439 007,55
Sum omløpsmidler 1 353 194,47 439 007,55

                 SUM EIENDELER 1 353 194,47 439 007,55

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 339 007,55 721 306,03
Årsresultat (over/-underskudd) 1 014 186,92 -382 298,48
Sum egenkapital 1 353 194,47 339 007,55

  Kortsiktig gjeld
    Annen kortsiktig gjeld 0,00
   Sum kortsiktig gjeld 0,00

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 353 194,47 339 007,55

BERGEN DØVESENTER
GAVEKONTO

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2014

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

Side 1 av 1
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På årsmøtet 19. mars får møtedeltakerne eget regnskapshefte med noter -
og med revisjonsberetning også for Bergen Døvesenters Felleslegat.
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09 Innkomne lovforslag 

Forslag fra styret til endring i 
vedtektene §6, punkt 7:
Hvert år blir styret bedt om å være klar 
for eventuell ekstramøte for å diskutere 
«andre innkomne forslag» til årsmøtet. 
Når årsmøtet holdes en torsdag betyr 
det i vedtektene (§6 punkt 7) at frist for 
innlevering av «andre innkomne forslag» 
kan skje innen kl. 24.00 torsdag tre uker 
i forveien. Hvis det skulle skje slik, måtte 
styret komme sammen til møte om 
fredagen, og bladet trykkes mandag. Risi-
koen ville bli at bladet ikke kom fram til 
medlemmene i rett tid ifølge vedtekter §6 
punkt 3: To uker før årsmøtet. Når bladet 
sendes en mandag, vil B-blad komme fram 
til medlemmene senest 5 virkedager. Det 
vil si mandagen etter, og da er det mindre 
enn to ukers frist.

Slik lyder vedtektenes §6 i dag:
3.  Årsmelding, som utdeles minst to uker 
før årsmøtet.
7.  Andre innkomne forslag, som skal være 
styrelederen i hende tre uker i forveien.

Styret vil derfor foreslå at punkt 7 endres 
til: «Andre innkomne forslag, som skal 
være styrelederen i hende fire uker i 
forveien».

Lovkomiteen har ingen innvendinger til styrets 
forslag.

12 Valg som ledes av valgkomiteen

a) Kurt Oksnes foreslår at navnet Bergen Døvesenter endres til «Deaf 
House», av hensyn til besøkende fra utlandet. 

Styrets kommentar: Det er ikke aktuelt å endre navnet «Bergen Døvesenter» til engelsk 
«Bergen Deaf House», men vi kan legge inn det engelske ordet på hjemmesiden slik at de 
som søker via Google skal kunne finne siden vår, og dermed finne ut hvor døvesenteret er. Vi 
kan også kontakte turistnæringen og høre om de kan nevne Bergen Døvesenter/Bergen Deaf 
House i sine brosjyrer.

b) Dag Bøe foreslår at det blir opprettet en underavdeling 
 som skal berike kulturlivet i Bergen Døvesenter, så som film, teater, underholdning, 

festlige arrangementer og mye annet. Hver av disse oppgave-områder skal ha egne 
utvalg som skal styre disse. Kanskje passende navn kan være «Kulturklubb»?

Styrets kommentar: Forslaget fra Dag Bøe mottas med positiv støtte. Styret kom til at det 
kanskje er nok å opprette et utvalg, kalt «Kulturutvalg» under Bergen Døvesenter, kanskje 
bestående av 3 personer. Disse oppnevner en person som tar seg av hver sin oppgave, for 
eksempel: Filmarbeid, teateraktiviteter, fotogruppe, kunst, underholdning, alt etter tidens/situa-
sjonens/interessens behov. Hvis årsmøtet er enig i det, kan senterstyret oppnevne tre personer 
i styret for «Kultur utvalget».

c) Det er ønske om egen klubb for døve innvandrere. 
 Spørsmålet er om vi skal foreslå at det opprettes et utvalg for innvandrere først, og 

så se hvordan det går før man for alvor oppretter en egen underavdeling?

Styrets kommentar: Man kan i første omgang opprette et «innvandrerutvalg» eller hva det 
helst bør hete, og senterstyret utnevner personer i utvalget. Etter ett eller to år kan man så 
vurdere om det er behov for å opprette egen underavdeling.

10 Andre innkomne lovforslag

Leder Gunnar Hansen         (velges for ett år)

Styremedlem Tor Fiksen (ikke på valg)

Styremedlem Toralf Ringsø (ikke på valg)

Styremedlem Monica Lone Johansen (velges for to år)

Styremedlem   Dag Bøe (velges for to år)

1. varamedlem Randi U. Slettebakk    (velges for ett år)

2. varamedlem åpen – forslag legges fram på årsmøte

Statsautorisert revisor:

 Steinbakk Revisjon AS v/Leif Steinbakk.

Bilagsrevisor Hans Erik Tofte          (velges for ett år)

Varabilagsrevisor Ingunn Storlykken Herland 
                                 (velges for ett år)

Lovkomite Klement Våge            (velges for ett år)

 Sigrunn Ekerhovd (velges for ett år)

 Erling Jacobsen (velges for ett år)

Kapitalfondet Erling Jacobsen  (ikke på valg)

 Kjetil Høgestøl (ikke på valg)

 Klement Våge (velges for to år)

 Martin Berhovd (velges for to år)

Rorbua Edvard Rundhaug, 

 Sven Tore Træet Olsen 

 Sunniva Lyngtun.

Valgkomite:         Velges etter forslag fra årsmøtedeltakerne.
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BERGEN DØVESENTER
Administrasjon, kultur, utleie osv. (DRIFT)

BUDSJETT 2015

Noter Budsjett Regnskap Konto
2015 2014 plan

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 60 000 67 100,00 3010
     Tilskudd og andre overf. fra NDF 2 90 000 84 685,00 
     Tilskudd, refusjon og bidrag 3 1 072 000 1 081 653,86 
     Leieinntekter 4 882 000 903 537,70 
     Aktiviteter inntekter 5 60 000 43 200,00 
     Andre inntekter 6 202 000 354 176,38 
        Sum driftsinntekter 2 366 000 2 534 352,94 

DRIFTSKOSTNADER
     Støtter 7 103 000 112 825,00 
     Aktiviteter utgifter 8 113 000 169 346,85 
     Lønnkostnad 9 1 105 500 1 145 771,47 
     Av- og ned skrivning 10 150 000 150 802,00 
     Energi 11 65 000 61 796,26 
     Kostnad lokaler 12 166 000 186 642,23 
     Leie av inventar 13 23 000 23 745,00 
     Data- og programvare 14 42 000 27 018,00 
     Reparasjon/vedlikehold/inventar 15 246 000 354 964,05 
     Fremmed tjeneste 16 115 000 127 123,97 
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 17 32 000 34 059,09 
     Telefon, bredbånd og porto 18 40 000 60 909,16 
     Annonse 19 5 000 7 750,00 
     Kontingenter/gaver 20 19 500 37 057,85 
     Forsikringspremier 21 86 500 80 242,00 
     Møter og andre kostnader 22 44 500 35 203,01 
       Sum driftskostnader 2 356 000 2 615 255,94 

          DRIFTSRESULTAT 10 000 -80 903,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 1 000 243,42 
     Finanskostnader -70 000 -77 636,02
        Sum finansposter -69 000 -77 392,60

            RESULTAT -59 000 -158 295,60

Side 1 av 4

11 Budsjett 2015 til orientering



24

DEBATT // 45BERGENS TIDENDE SØNDAG 15. FEBRUAR 2015

DU ER MIN storesøster, og født i 
Bergen i 1962. Du fikk diagno-
sen utviklingshemmet og døv. 

De første årene av livet 
vårt levde vi en trygg og be-

kymringsløs tilværelse hjemme i Åsane. 
Mamma og pappa hadde nok langt større 
bekymringer. Hva med din fremtid? Du 
og jeg var (heldigvis) forskånet for dette, 
vi var for små til å forstå.

ÅRENE GIKK, og du ble syv år. Plutselig var 
du ikke der lenger. Jeg kan fremdeles 
kjenne tomheten fra den gang. Jeg lurer 
på om noen forstår hvilken stor sorg det 
var for alle foreldre som måtte sende 
barna sine bort på denne måten? Barna 
er tross alt det kjæreste og mest dyrebare 
man har i livet. Men slik var det den 
gangen, dessverre, det var ikke andre 
alternativ. Skulle du lære noe, måtte du 
gå på skole. 

Bergen kommune hadde ikke noe 
tilbud til deg.

DU FLYTTET TIL DØVEHJEMMET  i Andebu 
utenfor Tønsberg. Du måtte forlate en 
trygg tilværelse med mor, far, søsken, 
familie og venner. Du kom til et frem-
med sted med fremmede mennesker. Her 
skulle du gå på skole og bo på internat.

Du bodde i Andebu hele ungdomsti-

den din. Du var hjemme i Bergen i skole-
ferier, og vi var ofte på besøk. Jeg husker 
ennå hvor glad du ble da vi kom, og hvor 
godt det var å se deg og få være sammen 
med deg.  

DA DU VAR 17 ÅR, var du for gammel til å bo 
på Døvehjemmet i Andebu. Det var på 
tide å flytte deg igjen. Denne gangen til 
Døvehjemmet Conrad Svendsen Senter 
(CSS) i Oslo. Bergen kommune hadde 
fremdeles ikke noe tilbud til deg. 

Jeg husker ennå reaksjonen til 
mamma og pappa da de hadde vært i 
Oslo. Du skulle jo bo på et gamlehjem! 
Bare eldre mennesker, ingen på din alder! 
Av mangel på alternativ, måtte du bare 
flytte dit.

Igjen måtte du lære å tilpasse deg et 
nytt miljø. Yngre beboere kom til etter 
hvert, du slo deg til ro og fikk nye venner. 
Livet gikk sin gang.

NÅ ER DU BLITT 53 ÅR, og bor fremdeles på 
CSS. Du har i dag et godt og harmonisk 
liv. Du har en fin leilighet, jobb, mange 
gode venner og et fantastisk dyktig og 
stabilt personale rundt deg. Du har slått 
rot her. Det er dette som er hjemme for 
deg, ditt hjem. Her får du være i ditt miljø 
og bruke ditt språk, som er tegnspråk.

Du trives med å være på besøk i Ber-
gen. Men du må alltid forvisse deg om 
at du skal reise hjem igjen til Oslo. Du 
teller dager og krysser av på kalenderen 
hvor mange dager det er til du skal reise 
tilbake. 

Jeg tar det som et godt tegn på at du 
trives der.

DET SKAL SIES AT det har vært en lang vei 
for deg å komme dit du er i dag. At du har 

FLYTTES: Siden hun var 17 år har Mona Blindheim (52) bodd på samme døvehjem i Oslo. Nå har familien fått beskjed om at hun skal flyttes tilbake til Bergen.  FOTO: HÅVARD BJELLAND

Kjære søster

SJOKKET e Nå er det kommet. Brevet fra Bergen 
kommune. Som lyn fra klar himmel. Uten noe 
forvarsel.

klart det, viser bare hvilken fantastisk 
person du er, min kjære søster.

Jeg er så uendelig takknemlig for at 
du fikk komme til CSS. Her så de dine 
behov, og har jobbet kontinuerlig for at 
du skulle få en god og trygg tilværelse. 
Utryggheten du har hatt med deg største 
delen av livet ditt, er nå erstattet med 
harmoni og glede. CSS har et fantastisk 
personale som innehar en faglig dyktig-
het uten sidestykke. Her jobbes det for 
et felles mål, nemlig at beboerne skal ha 
en god livskvalitet. Her er det ikke bare 
fagre ord. Her står livskvalitet og men-
neskeverd øverst.

Som din verge har jeg et nært og godt 
samarbeid med personalet på CSS. Jeg 
kan ikke få skrytt nok av dem som jobber 
der og den jobben de gjør og har gjort. De 
har jobbet i mange år for å få deg dit du er 
i dag, som en trygg og harmonisk person. 
Trygghet og forutsigbarhet er nå en del av 
din hverdag.

TRYGGHET OG forutsigbarhet, ja. Det vil si, 
helt til brevet kom. Jeg måtte lese brevet 
flere ganger, det var så uvirkelig: «Varsel 
om endring av vedtak»

Kjære søster. Nå skal du, i en alder av 
53 år, flyttes igjen. 

Bergen kommune har, etter alle disse 
årene, et tilbud til deg i Bergen! I Fana! 
Tilknytningen du har til Fana er utsikten 
fra bilvinduet når vi kjører til flyplassen. 
Ellers ingenting. 

Der skal du installeres i ny leilighet. 
Du skal på nytt tilpasse deg. Nytt perso-
nale, nye beboere, nye omgivelser og nye 
rutiner. Det som er brukt år på å bygge 
opp på CSS, vil nå raseres totalt. Tilliten 
din til andre mennesker tror jeg ikke det 
blir mulig å bygge opp igjen. Hva skjer 
med deg da, min kjære søster? Jeg tør 
ikke tenke tanken!

Er det virkelig ingen grenser for hva 
et menneske skal utsettes for i løpet av 
livet? Er virkelig ditt liv så lite verdt? 
Hva foregår i hodet på dem som tar slike 
avgjørelser? 

For saksbehandlerne i kommunen er 
dette bare ord på et ark. For oss er det et 
menneskeliv som blir lagt i ruiner.

BEGRUNNELSEN FRA  kommunen er at de 
ikke har mulighet til å kvalitetssikre 
tjenesten, ikke har mulighet til daglig 
observasjon eller til vurdering om tjenes-
tebehov endres. 

For det første: «Kvalitetssikring av 

tjenestene»; det gjøres kontinuerlig 
med CSS. Ut fra resultatene viser jo det 
at kvaliteten og samarbeidet er på topp! 
Hvorfor rasere noe som fungerer?

For det andre: «Daglig observasjon»? 
Fra kommunen? Mitt inntrykk er at 
disse representantene kun viser seg i PU-
boligene ved helt spesielle anledninger, 
da helst når de kan høste heder og ære.

For det tredje: «Vurdering om tjenes-
tebehov endres». I realiteten betyr dette 
tjenestebehov som tas bort eller nedgra-
deres. Så enkelt er det.

NEI, KJÆRE SØSTER.  Eneste grunnen til 
at kommunen gjør dette, er mangel på 
penger. Men det har de ikke nevnt med 
ett ord, for det tar seg ikke så pent ut. 
Men for oss som kjenner systemet, vet 
vi at det dessverre ikke er sammenheng 
mellom velvalgte ord og slik det fungerer 
i virkeligheten. 

Du blir behandlet som en brikke i et 
spill. Nå må du igjen rykke tilbake til start, 
og begynne helt på nytt. Det skal sies at 
pengeproblemer ikke er enestående for 
Bergen kommune. Men, når kommunene 
mangler penger, hvor henter de dem da? 

Jo, da henter de pengene der det er let-
test, selvfølgelig. Der hvor ingen proteste-
rer. Hos dem som ikke kan protestere. For 
disse menneskene er blant de svakeste og 
mest sårbare vi har i samfunnet. De som 
aldri står på barrikadene og krever sin 
rett, men må ta til takke med det de får.  

KJÆRE SØSTER.  Jeg kan, med hånden på 
hjertet, love deg at så lenge det er pust 
i meg, skal jeg kjempe for din rett. Hel-
digvis har jeg mange gode medhjelpere. 
Du skal slippe å dras opp igjen med roten 
og plantes på et nytt og fremmed sted. 
Du skal slippe å rykke tilbake til start. 
Jeg lover deg, kjære søster. For vi er så 
inderlig glad i deg, og håper bare du får 
fortsette å leve ditt gode liv på CSS. Det 
er din rett.

KRONIKK

LAILA BLINDHEIM
Søster og verge

For saksbehandlerne i  
kommunen er dette bare  
ord på et ark. For oss er det  
et menneskeliv som blir lagt  
i ruiner.

Det kom kraftige reaksjoner fra mange hold etterat man har lest artikkelen. Men bra at kommunen 
snudde, og alt gikk bra til slutt! Skrivet på neste side sender vi til aktuelle personer og politikere.
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FLYTTING AV PERSONER MED SPESIELLE KOMMUNIKASJONSBEHOV
Vi har de siste dagene fått føle sinne på kroppen etter å ha lest innlegget «Kjære søster» i Bergens Tidende 
søndag 15. februar 2015. 

Vi var heldigvis ikke alene om den reaksjonen. «Mannen i gaten» forsto også hvor galt det var å forberede 
 flytting av et menneske uten dennes eller familiens vilje. 

• Her gjaldt det en person som er døv, og som kommuniserer med hender, kropp og ansikt. Det er ikke nok 
med bare tegnspråk. Her kreves det mer enn det idet personen også er psykisk utviklingshemmet. Det som 
møysommelig er bygget opp gjennom mange år og som fungerer i dag, skal ikke ruineres på et blunk.

• FNs menneskerettskonvensjon er viktig, og den gjelder alle mennesker, uten unntak.  
Det som ble gjort i det omtalte tilfellet, var uten tanke på menneskeverdet. 

• Ved å flytte personen mot personens egen vilje bryter kommunen flere av punktene i «FNs konvensjon  
for personer med nedsatt funksjonsevne» som Norge har ratifisert. Nevner et par eksempler:

 Artikkel 19 a) sier «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted og hvor og med 
hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke bo i en bestemt boform»

 Artikkel 21 b) Å godta og legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne i samhandling med  
det offentlige kan bruke tegnspråk, punktskrift, alternativ og supplerende kommunikasjons, og alle andre 
tilgjengelige kommunikasjonsformer,- midler og –formater etter eget valg»

• Ingen vedtak skal strides mot det. Ingen politikere eller saksbehandlere skal røre ved den trivsel  
og trygghet et menneske har og fortsatt skal ha.

• Krangel om hva det koster, skal IKKE noensinne berøre mennesket. Det må løses blant beslutningstakere,  
og ikke skape frykt for de berørte. 

• De som har ansvaret for enkeltmennesket, som for eksempel er beboer hos Conrad Svendsens Senter (Oslo), 
skal og må finne andre måter å føre saken(e) på. Ikke slik som vi var vitne til nylig.

Dette gjelder for alle enkeltmennesker, og ikke bare denne ene. En sterk søster skal man ikke måtte ha 
for å få føle tryggheten her i landet. 

Denne meldingen står vi alle sammen om:

 Bergen Døvesenter Hordaland fylkeslag Hørselshemmedes Landsforbund,
 (tilsluttet Norges Døveforbund) av Hørselshemmedes Landsforbund avdeling Bergen
 daglig leder Rune Anda Britt Irene Sundt (leder) Arvid Hauge (leder)
 (379 medlemmer) (ca 3997 medlemmer) (2180 medlemmer)

Til hvem det måtte være

Bergen, 18. februar 2015
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Diskusjon om Rorbua torsdag 12. februar 2015

Antall deltakere: ca 40

Møteleder: Edvard Rundhaug - Ref. Rune 
Anda og Sunniva Lyngtun

Gunnar ønsker velkommen til denne 
debattkvelden som er en oppfølging fra 
Bergen Døvesenters seminar 21.-23. 
november 2014. 

Edvard overtar møtet. Ca halvparten av 
møtedeltakerne var med på seminaret og 
litt over halvparten har leid rorbua.

Edvard presiserer at vi ikke skal komme 
til noen konklusjon i kveld - men vi håper 
å  få noen pekepinner på hva medlem-
mene ønsker vi skal gjøre med Rorbua. 

Edvard gikk gjennom sin presentasjon via 
PowerPoint.

Han hadde en gjennomgang av hva som 
har skjedd i saken; – prosessen fra salg av 
Risperlen til kjøp av Rorbua. 

Eierne av Rorbua er Bergen Døvesenter 
(5/6) Bergen Døves Idrettsklubb (1/6). 
Dersom medlemmene ønsker å gå inn i 
en salgsprosess overlates dette til dem. 

Planen var å dele medlemmene inn i 
grupper som skulle diskutere og finne ar-
gumenter både for å beholde og for ikke 
å beholde Rorbua. Disse punktene ble 
derfor gjennomgått. Meldemmene ønsket 
ikke gruppearbeid og de som hadde noe 
de ønsket å si gikk derfor frem en og en. 

Av det som kom frem fra diskusjonen:

• Mange ønsket ikke ferge

• Det er plagsomt å ta hensyn til naboer 
som har rorbua så tett opptil vår egen. 

• Det er en del ulemper med Rorbua, 
men også ulemper hvis vi hadde valgt 
hytte på f.eks. Kvamskogen (der idretts-
klubben leide hytte før) – snø og måking 
av tak slik vi har sett den siste tiden. 

• Feriehjemmet i Kristiansand nevnes 
som et godt eksempel, men der kreves 
det vakt, og det ønsker ikke medlemme-
ne her i Bergen, det er dessuten svært 
ressurskrevende. 

• Ønsker flere åpne dager for medlem-
mene, tror det vil føre til mer utleie 
også

• Rorbua er dyr i drift, vi vet det er mye 
slitasje på hus ved sjøen. 

• Spørsmål fra en: Har Idrettsklubben selv 
brukt Rorbua til å arrangere noe? Svar 
fra Edvard: Vi ønsker generelt at under-
avdeligene skal bli flinkere til å bruke 
Rorbua til diverse aktiviteter. 

• Spørsmål om hytten fikk vannskade da 
varmtvannstanken gikk i stykker. Svar: 
Nei  - alt rant ned i sluket. Men selve 
varmtvannstanken var en utgift vi ikke 
hadde regnet med da den egentlig burde 
holde flere år. Men garantien var ak-
kurat gått ut. 

• Andre forstår ikke at fergen er et 
problem, synes det er koselig. Det var 
– på seminaret - snakket om å kjøpe en 
leilighet i Syden, men det var mest for å 
provosere/ vekke medlemmene; -  vi må 
være realistiske med tanke på om vi skal 
beholde Rorbua, og se på utgiftene.

• Det er for dyrt å benytte renholdsfirma. 
Folk som leier må vaske selv. Edvard 
forklarer at det blir mye arbeid for 
hyttekomiteen med klager og leietakere 
som kommer til skitten hytte og ønsker 
prisreduksjon. Sommeren 2015 benyt-
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ter vi firma, utenom høysesongen kan 
folk vaske selv eller velge å betale for å 
slippe dette.   

• Noen mener alle skal vaske selv, og hel-
ler få redusert pris hvis hytten er dårlig 
rengjort. Dette må da kreves av den 
som ikke har vasket skikkelig. Edvard 
forklarer at løsningen har vært forsøkt, 
men fungerer dårlig.  Forrige leietaker 
nekter, og det blir ord mot ord og 
komiteen mangler bevis da vi ikke kan 
reise ut og sjekke mellom hver leietaker. 

• Det stilles spørsmål om dette er riktig 
hustype for døvesenteret. Noen synes 
det er dyrt. 

Edvard gjentar at leieprisen for medlem-
mene er 50%. 

• Ønsker ikke å selge med tap. Vi må 
tenke løsninger - kanskje dele leien med 
annen familie. 

• Bompenger til et eventuelt annet sted 
koster også, men stress med hensyn til 
å rekke fergen er et minus. Vi får se i 
løpet av de neste 3 årene. Døvesente-
ret kan vurdere å prøve hjelpe til med 
å sponse fergen for medlemmer, eller 
skaffe fergekort for ca. halv pris som 
medlemmene kan låne og dermed få 
rabatt.

• En tenker på Saunaen fra Bjørø om den 
evt kan fjernes hvis vi selger. Edvard sier 
at den kan vi ta ned og flytte til en an-
nen plass.

• Se på hele prosessen, mange har hytte i 
dag, noen kommer på åpen helg - ellers 
ikke. Medlemmene må bli bedre kjent 

med rorbua. Yngre medlemmer kjenner 
den ikke. Vi var med å velge, og har valgt 
Rorbua, det er ikke så dyrt med ferge. 

• Det er dyrt for barnefamilier.

• Ønsker et annet sted med flere ak-
tivitetsmuligheter-  tur. Hytteprisene 
forandrer seg – men er de lave når vi 
selger er det også rimeligere for oss å 
kjøpe noe nytt. Edvard: Austevoll har 
fjell og turområder. Bruk heftet hvor alle 
aktivitetene er listet opp. 

• Noen leier ofte. Tenk på Hafjell – hytten 
til Oslo Døves Sportsklubb – den er 
mye dyrere å leie

• Ønsker hytte på fjellet f.eks Voss hvor 
man kan gå på ski. Lite aktiviteter på 
Rorbua. 

• Mange aktiviteter i Austevoll: Hytteko-
miteen må oppdatere hjemmesiden slik 
at medlemmene finner informasjon om 
alt Austevoll kan tilby. 

• Tenker at vi på kort sikt beholder og 
ser en stund – på lang sikt må vi vur-
dere utgiftene og se om det bedrer seg. 
Eventuelt leie ut på åremål.

• Båten er dyr! Ønsker å selge den og ha 
en liten askeladd og komme tilbake til 
saken om et par år for å vurdere. 

• Frode Bjånesøy (som informerte via 
daglig leder) som bor i Austevoll ønsker 
å bidra til å lage oversikt over tilbudene 
på Rorbua – hans familie leier ofte ferie-
hjem/ hytter og når de er andre steder i 
landet vil barna hjem før ferien er over, 
men på Rorbua vil de bli lengre. 

• Ønsker en mindre båt, det  passer 
bedre for uerfarne førere, og fører til 
midre utgifter. Det er et stort ansvar 
med så stor båt. Edvard sier problemet 
er feil bruk, og det vil bli det samme 
enten vi har stor eller liten motor.

• Vi vurderer noen år og ser om medlem-
mene bruker den, så kan vi prøve et 
annet sted et år dersom det ikke blir 
bra. 

Edvard: å leie ut på åremål medfører kjø-
perett – populært før. Mindre nå.

• En som ikke har leid Rorbua, men be-
søkt på dagstur: Med små barn kan du 
ikke slappe av pga at den ligger på kaien. 

• Føles mer som et hjem ikke som en 
hytte.

• Ønsker at vi søker fergeselskapet om 
50% avslag for døve. 

Bergen Døvesenters tidligere feriehjem, 
Risperlen, ble i 2005 solgt for 4 millioner 
kroner. Medlemmene bestemte at det 
skulle deles i to: a) 2 millioner til aksje-
fond, b) 2 millioner til kjøp av hytte.

Det ble investert midler i aksjefond. I 
begynnelsen gikk verdien ned, men har 
etter hvert økt bra. Rorbua ble kjøpt da 
kjøpers marked var for høy. Hvis salg i 
dag, vil det gå med stort tap.

Medlemsmøtet var fin, og debatten gjen-
nomført i fin tone. Selv om noen ønsker å 
selge Rorbua, var det ikke stemning for å 
selge Rorbua, i hvert fall ikke ennå. 

Døvemesterskapet
i futsal 2015
ble arrangert i Trondheim 7.-8. februar.
Her er resultetene for Bergen:

Play- off kamp. 
Bergen – Trondheim B.  5-0

A-gruppe:
Bergen – Holtan 3-0
Bergen – Stavanger 3-1
Oslo A – Bergen 3-0

Semifinale:
Trondheim A – Bergen 5-3

Bronsefinale: 
Bergen – Stavanger 4-0
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Døv teologistudent fra Tyskland er vikar i 
Bergen Døvekirke

Josephine Hoffmann (29) studerer for å bli døveprest. Hun er selv døv og bor i Leipzig 
i Tyskland. Hun har praktisert i Oslo Døvekirke før jul. Hun ble spurt om å jobbe som 
vikar i Bergen Døvekirke i 6 uker. Det sa hun ja til. Søndag 8. februar var hun med og 
ledet gudstjenesten sammen med Michael Hoffmann fra Døveprostiet i Oslo. Søndag 8. 
og 22. mars blir hun å se i døvekirken. Her blir hun presentert under seniortreff i Ber-
gen Døvesenter 10. februar. Lars Hana til venstre, Toralf Ringsø til høyre. Den tirsdagen 
hadde seniorgruppen besøk av tegnspråk- og tolkestudenter (bildet under).

Torsdag 9. april kl. 19.00:

Foredrag om 
hundeoppdragelse

Morten J. Lundahl, Ål, har selv hund 
og selv gått på "hundekurs". Han skal 
fortelle oss om hundeoppdragelse, og 
litt til, og vise PowerPoint-presentasjon.

Når foredraget er ferdig, kan noen 
vurdere å melde seg på til hunde-kurs i 
Bergensområdet. 

BULDRING!!!! 19.mars kl 15 ved Bryggeriet i Kalfaret huset (det ligger nær butik-
ken RIMI). Barn fra 11 år og oppover er hjertelig velkommen til å delta. Vi har fått en 
instruktør som skal instruerer barn og ungdom med en klatre-opplevelse. VI har avtalt 
en og en halv time der. Etterpå går vi alle sammen til Bergen Døvesenter for middag.

Medlem av Bergen Døvesenter: Gratis. Ikke-medlem: 80 kr for leie av utstyr. Påmelding 
sendes til berna@bgds.no innen onsdag 17.mars.

Bli med på «BULDRING» med Døves 
Ungdomsklubb torsdag 19. mars kl. 15.00

Fordeling av tilskudd  
til underavdelinger
Det foreslås at tilskudd til underavde-
lingene gis etter søknad fra dem, inntil 
ca. kr 35.000 for budsjettåret 2015. Det 
kommer en orientering om det under 
budsjettbehandling på årsmøtet.

Støtte til medlemmer
Det foreslås at støtte til medlemmer 
heretter gis etter søknad fra enkeltmed-
lemmer, inntil kr 75.000 for budsjettåret 
2015. Det skal utarbeides kriterier for hva 
og i hvilke forbindelser medlemmer kan 
søke om tilskudd til. Medlemmene kan 
søke når som helst (det er ingen frist).

Søknad fra Prosjektgruppe til 
«Alice i eventyrland»
Siste års bachelorstudenter på Tegnspråk 
og tolkelinjen ved HiB er i samarbeid med 
Studentteateret Immaturus om å få inn 
tolking under to av ti forestillinger mel-
lom 11. og 24. april 2015. Forestillingen 
vil vare i ca to timer, inkl. pause. Prosjek-
tet vil gi tolkestudentene mulighet til å 
erfare situasjoner som de ikke ellers har 
anledning til, både med tanke på forbere-
delse og arbeidsetikk, i tillegg til øving og 
utførelse. De søker hovedsponsorer bl.a. 
fra Bergen kommune, Frifond og Norsk 
Filminstitutt. De ønsker også at Bergen 
Døvesenter blir med, og at man kunne 
smykke forestillingsprogrammet med vår 
logo. 
Bergen Døvesenter ser positiv på tiltaket 
og støtter med kr 5.000.
Vi avventer informasjon om dato for 
tolkede forestillinger.
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Foredrag torsdag 12. mars kl. 19.00:

«KreftTegn»

Dette er en barne- og familiefore-
stilling med to vidt forskjellige karak-
terer, Rem og Ron, spilt av Remi Roos 
og Ronny Patrick Jacobsen. De er gode 
kompiser, selv om de er to ulike typer. 
Den ene er sjefete og tror han kan det 
meste. Den andre blir utfordret gang 
på gang og er stadig uheldig. Rem og 

Ron reiser rundt og tar på seg diverse 
oppdrag. Uansett hva de gjør, og hvilke 
utfordringer de møter, kan det løses 
med noe i deres fantastiske koffert.

 
«Rem & Ron» skal ut på turné. De 

vil da besøke teatre, døveforeninger, 
skoler, sykehjem og institusjoner rundt 

om i landet. De skal besøke steder 
fra Kristiansand i sør til Kautokeino 
i nord. "Rem & Ron" vil passe både 

for hørende og døve, og krever ingen 
tegnspråkkompetanse. Et visuelt øye, 

derimot, vil være en fordel.
 

Forestillingen varer i 45 min
uten pause.

To karer med koffert 
- ute på oppdrag

TEATER MANU VISER.

I storsalen
i Bergen Døvesenter

SØNDAG 12. APRIL
Kl. 18.00

Inngangspris:
Kr 50 for medlemmer

Kr 100 for ikke-medlemmer
Påmelding til: post@bgds.no

innen 10. april.

VELKOMMEN!

Kanskje du skal være med på Verdenskongressen i Istan-
bul eller på Kongressen for undervisning av døve i Athen 
til sommeren, eller skal du delta i VM futsal i Thailand i 
november? Synes du at du kan kommunisere med døve 
fra andre land? Hvis du har lyst til å lære litt eller utvi-
kle dine ferdigheter i internasjonal kommunikasjon, ta 
turen til Bergen Døvesenter torsdag 23.04.15. Hvorfor?  

Foredrag torsdag 23. april kl. 19: Hvordan lære  
Internasjonal kommunikasjon på tegnspråk?

 Charlotte H. Agerup fra Avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling 
(ALT) i Statped presenterer Signs2Cross som kan bidra til at du kan lære 
litt internasjonal kommunikasjon!
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Bergen Døvesenters Museumsutvalg har mange dokumenter og 
mange "døvebøker" - her har vi kopiert en hilsen som festdeltakerne 

ved Døves Idrettsklubbs 51 års fest sendte til Nils J. Bjørø, som lå 
lenge på sykehus i forbindelse med lungetuberkulose.

CI-gruppens års-
møte er flyttet

fra
18. februar

til 
18. MARS kl. 18.00

Storsalen, bildet øverst før 
jul – og nederst fotografert 
torsdag 8. januar 2015. 
Hele gulvet ble fylt med 
fin sement, så nå er gulvet 
i vater. (Det var litt skjevt 
før.)
De nye parkettene var på 
plass og ferdig 22. januar. 
De første leietakerne 
kunne derfor ta det i 
bruk både fredag 23. og 
lørdag 24. januar.

Nytt gulv
i storsalen

1. mai og 17. mai
Foreløpig er det ingen som har søkt om å få servere i døvesenteret fredag 1. mai og søndag 
17. mai. Er det noen som er interessert? Underavdelinger? Tegnspråk-/tolkestudenter? Andre 
som har behov for ekstra inntekter? Åpningstid 1. mai har normalt vært fra kl. 10 til 14, og 
på 17. mai fra kl. 10 til 15. I tillegg til servering på 17. mai vil det være veldig kjekt med kon-
kurranser og leker for barn. Vanligvis kommer omtrent 200 personer innom døvesenteret på 
nasjonaldagen, i løpet av de timene vi har åpent. 1. mai varierer besøkstallet, fra 20 til ca 60.
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Bergen Døvesenters Museumsutvalg lufter tanken på å omgjøre kontoret 
til Norsk Døvehistorisk  Selskap til "Døvebibliotek" den dagen kontoret blir 

nedlagt. Thorbjørn Johan Sander har personlig samlet  veldig mange bøker. Og vi 
kjenner noen som har bøker som de vil gi til "døvebiblioteket". Kanskje du også 

har gamle døvebøker som du ønsker å gi til oss, istedenfor å kaste?
Det er kanskje ingen i familien som er interessert i å "arve" slike bøker?

RUNDE ÅR
85 ÅR
Bjørg Alisøy, Bergen, 
fyller 85 år den 9. april.

75 ÅR
Kjell R. Johnsen, Askøy, 
fyller 75 år den 16. april.
Madela Kalnes, Isdalstø, 
fyller 75 år den 24. april.
Liv Johansen, Frekhaug, 
fyller 75 år den 26. april.

65 ÅR
Jorunn R. Sletten, Askøy, 
fyller 65 år den 12. mars.

60 ÅR
Danuta Macha, Fyllingsdalen, 
fyller 60 år den 7. mars.
Lars Hana, Askøy, 
fyller 60 år den 29. april.

50 ÅR
Stein Inge Abelsen, Askøy, 
fyller 50 år den 21. mars
Ann Liss Opdal, Bergen, 
fyller 50 år den 26. mars.

DØDSFALL
Inga Birkeland (f. Sikko) gikk 
bort 14. februar 2015 og ble 
bisatt i Døvekirken 20. febr.

PERSONALIA

Deltakerne skal lære fototek-
nikk, og å bruke kameraets 
mange muligheter. Ha full kon-
troll med kameraets innstillin-
ger og menyer. Deltakerne skal 
også få praktiske øvelser, og 
velge motiver. På første kursk-
velden skal deltakerne ta med 
seg kamera med alle utstyr 
som hører til, også fotostativ. 
Program for kurs kommer 
senere. Kurset starter tirsdag 
14. april kl. 18-21 og går hver 
tirsdag fram til 19. mai 2015. 
Påmelding til post(a)bgds.no. 
Deltakeravgift kr 500. Kursle-
der: Dag Hafstad.

Fotokurs 
med Dag Hafstad 
som kursleder i 
april og mai 2015

Norsk Døvehistorisk Selskap har hatt styremøte i Trondheim 12. februar 2015, 
og diskutert "Døvelitteratur":
Thorbjørn har gjennom mange år samlet «døvelitteratur» fra mange land. Det er blitt en stor 
samling, som han nå har på kontoret i Bergen Døvesenter. Når han en gang slutter, hvem skal 
overta boksamlingen? Det er tvilsomt om NDHS kan fortsette med eget kontor, og hans fami-
lie er ikke interessert i å overta boksamlingen. Bergen Døvesenter er interessert i å opprette 
bibliotek. NDHS-styret synes det er en god idé at Bergen Døvesenter åpner et «døvebibliotek», 
og med en litteraturliste som blir åpen for interesserte i hele landet. Det er også interesse for å 
utveksle litteraturliste med den lille boksamlingen på et kontor i Rødbygget.



32

Arvid Hauge har fått med seg et 
helt nytt styre, nye og unge an-
sikter. Bergen Døvesenter har 
gratulert ham. Vi ser frem til å 
samarbeide om felles saker i tiden 
framover. Tore Svane var leder 
fram til årsmøtet, og før ham var 
det Matthias Viktorsson. 
Årsmøtet i HLF Bergen fant sted 
på Scandic Ørnen Hotel tirsdag  
10. februar. Foreningen leier 
kontor lokale i Vestre Strømgaten 7 
(FFO Hordaland).

Arvid Hauge valgt som ny leder i HLF Bergen – Vi gratulerer!

Fra venstre: Styremedlem Ester Marie Weløy, sekretær Unn Myklebost, leder Arvid Hauge, 
styremedlem Elvy Fedje, styremedlem Målfrid Nyheim Leirnes, kasserer Trond Sjøvoll, ikke til 
stede: styremedlem Ellinor Hjørnevik. (Bildet er hentet fra HLF Bergen sin Facebook-side.) 

Bergen Døves Ungdomsklubb arrangerte FIFA 2015-turnering på døvesenter torsdag 29. januar. Det ble en morsom ettermiddag/
kveld med elever fra Hunstad skole. Noen voksne var også med. Personene spilte mot hverandre i cupen. Og det vanket premie til 
de beste. Det er mulig dette populære spillet blir brukt igjen og igjen.

Ungdomsklubben med FIFA 2015-turnering i storsalen

Fredag 13. februar 2015 gjorde elektrikerne ferdig jobben sin, så nå er toalettene i 1. etasje klar til bruk. Det er varmekabler under 
gulvet, og vaskens vann kommer automatisk når man trer hånden under. Man ser også automatiske håndtørkere.

De nye toalettene er ferdig oppusset
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Klipp fra styreprotokollen

Støtte til Madagaskar
I 2012 og 2013 har døvesenteret støttet 
med kr 10.000 til Madagaskar Døvefor-
bund. Også denne gangen støttet Bergen 
Døvesenter med samme beløp. Styret 
har fått rapport om både innsamlingen og 
utviklingen til Madagaskar Døveforbund.

Underavdeling eller utvalg
Dag Bøe foreslo på seminaret 21.-23. 
november å få opprettet en gruppe som 
kanskje kan hete «Underholdning». Styret 
ble enig om å legge det fram som forslag 
under årsmøte, og starte prosessen der-
fra. Ønskelig form er underavdeling med 
eget styre. 

Arbeidsavtale med barne-, ung-
doms- og idrettskonsulent
Gunnar Hansen og Rune Anda har hatt 
samtale med Berna Iren Martinussen, 
samt både med Bergen Døves Ung-
domsklubb (BDUK) og Bergen Døves 
Idrettsklubb (BDIK). Der er interesse for 
fortsatt konsulentbistand og at stillingen 
som før var fordelt med 20% til BDUK 
og 10% til BDIK, slåes sammen til 30% 
stilling, og med ett års engasjement fram 
til 31.12.2015. 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Områdeutvalg
Kandidater foreslås for perioden 2015-
2017. Frist for å melde kandidater var 
10. februar. Gunnar Hansen satt som vår/
FFOs representant i 2013-2014.
Styret foreslår at Gunnar Hansen gjenvel-
ges for perioden 2015-2017.

Helse Bergen
Erling Jacobsen ble tidligere foreslått 
overfor FFO Hordaland som kandidat 
(gjenvalg) som styremedlem i Helse Ber-
gen. Han ble satt opp som 3. varamedlem 
i Helse Bergen for perioden 2015-2017.

Stiftelsen Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve
Norges Døveforbunds styre har lagt fram 
forslag på nytt styre for Stiftelsen Ål fol-
kehøyskole og kurssenter for døve, som 
ble godkjent. Rune Anda er nå med som 
fast styremedlem for perioden 2015-2017.

Oppussingsarbeid
1. Arbeidet med toalettene i 1. etasje 

er ferdig. Det ble mer omfattende 
enn man trodde på forhånd, da man 
oppdaget mer under gulvet som krevde 
skikkelig vedlikehold.

2. Det nye gulvet i storsalen er ferdig.

CODA Norges 10 års jubileum
CODA Norge har hatt møte i Bergen 
Døvesenter (styrerom) 17.-18. januar 
2015. De planla blant annet 10 års jubi-
leum, og ønsket å gjennomføre det i Ber-
gen i 30. okt.-1. nov. 2015, og har derfor 
henvendt seg til Bergen Døvesenter, blant 
annet for å samarbeide om arrangemen-
ter, og å låne våre lokaler både til fagdag 
og til jubileumsfest.
Bergen Døvesenter takket ja til å samar-
beide om arrangementet. Døvesenterets 
lokaler er tilgjengelig uten omkostninger.

Teater Manu viser 
«To karer med koffert»
Teater Manu har henvendt seg til Bergen 
Døvesenter med spørsmål om de kan 
holde forestillingen «To karer med kof-
fert» (45 minutter) i storsalen søndag 12. 
april kl. 18, for barn fra og med 5 år og 
oppover. Skuespillerne er Ronny Patrick 
Jacobsen og Remi Roos. Det vil koste kr 
5.000 for døvesenteret.
Vi har takket ja til det. Vi ordner inngangs-
billett til kr 50 for medlemmer og kr 100 
for ikke-medlemmer.

Møter
1. 08. januar: Gunnar Hansen og Rune 

Anda deltok på møte på Engensen-
teret sammen med HLF Bergen og 
Rådgivningskontor for hørselshem-
mede. Det var Hjelpemiddelservice på 
Laksevåg som inviterte til møte der 
formålet var å forbedre servicen.

2. 15. januar: Gunnar og Rune hadde 
møte med Elin Haugland og Anny Kop-
pen for å diskutere samarbeid:  
a) Kurs i haptisk tolking,  
b) Samarbeid v/Døves  
    kulturdager 2017, og  
c) Informasjonsdag med døvblinde hos 
oss tirsdag 14. april kl 11-14.

3. 15. januar: Berna I. Martinussen 
presenterte første halvårs planer 
med aktiviteter for barn og unge fra 
Hunstad skole. Til stede var BDUKs le-
der Erlend Lønning, BDIKs leder Arne 
Nesse, styreleder Gunnar Hansen og 
daglig leder Rune Anda.

4. 18. januar: Rune Anda hadde møte 
med CODA Norge der 10 års jubi-
leum ble drøftet.

5. 19. januar: Eiendomsstyremøte kl. 13. 
Gunnar Hansen deltok.

6. 20. januar: Kulturdagerkomiteens før-
ste møte ang. 2017

Informasjonssaker
a) Mottatt takkekort fra Annlaug Koppen 

som fylte 85 år.
b) Mottatt takkekort fra Asle Karlsen 

som fylte 70 år.
c) Mottatt takkeskriv med bilder fra Vest-

fold Døveforening som fylte 100 år
d) Søknad om støtte til oppjustering av 

brannvarslingsanlegg er sendt til Hor-
daland fylkeskommune 1. desember.

e) Siste nytt vedr bygging på parkerings-
plassen i nord

f) Gunnar Hansen var på lunsjmøte på 
Scandic Ørnen Hotel sammen med re-
presentanter fra andre FFO-tilsluttede 
organisasjoner

g) Referat fra organisasjonsseminar 21.-
23. november sendt ut til deltakerne

h) Det var kommet melding fra Austevoll 
kommune om flere ulovlig oppsatte 
utebod ved Rorbua i Bjånestangen. Ed-
vard Rundhaug, leder i hyttekomiteen, 
melder at vi har alt i orden. 

i) Søknad sendt til Helsedirektoratet 
innen fristen 19. januar om støtte til 
aktiviteter for seniorer

5. januar 2015 fikk mange beboere i området 
en brosjyre i posten. Den forteller at det 
skal bygges 6 nye leiligheter på eksisterende 
parkeringsplass ovenfor døvesenteret (mot 
butikken). 
Vi bringer det her i tilfelle det er noen som 
ønsker å flytte dit og være nabo til døvekir-
ken, døvesenteret og Signo Konows Senter. 
Kortere vei til døvelandet får man vel ikke?

Noen som ønsker å bo nær døvesenteret?
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LYSFESTEN ble tegnspråktolket
på scenen lørdag 29. november kl 16.00

Ca 30.000 personer kom til Festplassen. Lysene på juletreet 
ble tent av statsminister Erna Solberg. 3000 fakler ble utlevert. 
Fantastisk fyrverkeri til slutt. Arrangør: Bergens Tidende. Det var 
kunngjort tegnspråktolk i annonsen i BT nesten hver dag siden 
16. november.
Men tolken ble ikke vist på storskjerm slik det var året før, og 
året før det. Tolken på scenen fikk ikke skikkelig lys på seg (se 
bildet). De som sto langt borte, ble skuffet. Umulig å se på en 
mørklagt tolk. Noen ålet seg fram til nær scenen. Frekt? Kanskje, 
men det var virkelig nødvendig… hvis man ønsket å få med seg 
hva som ble sagt. (De dyktige tolkene var Gunnhild Nyhammer 
og Ina Lauritzen.) Til venstre på bildet - som fikk godt lys på seg 
- ser vi Marthea-Mari som vant Melodi Grand Prix junior høsten 
2014. (Bergens Tidende skriver at de vil trekke oss inn i forberedel-
sene neste gang.)

Tonje Henriksen har gått på «Engleskolen» i 3 år, med Märtha 
og Elisabeth som kursledere. Det hun fortalte, gjorde at vi fikk 
innblikk i hva man lærer på engleskolen. Det var 31 personer 
til stede de to timene hun fortalte om hva man lærte på skolen. 
Tonje ble spurt av Märtha og Elisabeth om hun kunne bli veile-
der, noe hun takket ja til. De trengte flere veiledere. Tonje svarte 
også på spørsmål fra salen. Styreleder Gunnar Hansen var også 
der (han ønsket velkommen, og han takket for foredraget). Han 
følte at han ble klokere etter foredraget, og føyde til at journa-
listene i tv og aviser først burde bli kjent med innholdet før de 
kom med negative kritikk. Bergen Døvesenter er Tonjes andre 
døveforening der hun holdt foredrag om temaet (Vestfold Døve-
forening var først ute).
For de som ikke vet det: Tonje Henriksen er tegnspråktolk, og 
jobber hos NRK (tegnspråkkanal). Hun har en døv sønn (som i 
mai skal gifte seg med en døv kvinne som er født i Bergen.

Interessant og lærerikt foredrag om
ENGLESKOLEN torsdag 5. februar 2015

Det er alltid morsom å lese at «berømte folk» har hatt fest i 
Bergen Døvesenter. I boken, som kom ut i 2014, kan man lese at 
statsminister Erna Solberg og mannen feiret i «Døveforeningens 
festlokaler». Det var Gudrun Boge Karlsen som tipset oss om 
det som står i boken. Året var 1996. Erna Solberg kan kanskje 
ha bestemt valg av lokale, ettersom hun var i døvesenteret i 
forbindelse med politisk debatt foran Stortingsvalget i 1993.

For de som ikke vet det: Kong Haakon VII overnattet i «døve-
senteret» (tidl. Peter Jebsens sommerhus) i forbindelse med 
åpning av bergensbanen i november 1909. Kong Oscar II var 
innom «døvesenteret» i forbindelse med åpning av vossabanen 
i 1883 (mulig det var i 1884 han kom, en stund etter åpningen). 
Styrerommet i 2. etasje kalles også «Kongerommet» etter Kong 
Haakon VII. Der er flote ornamenter i taket. Ornamenter i «Dø-
vemuseum» i 2. etasje ble sannsynligvis laget før Kong Oscar II 
kom.

Erna Solberg og mannen giftet seg i Paris 29. febr. 1996

Noen måneder senere feiret de med 
familie og venner i Bergen Døvesenter
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Døves Ungdomsklubb hadde møte i styrerommet torsdag 8. januar. «Der» var også 
styremedlem Iselin Hauge. Hun var «tilstede» via Facetime, der hun satt i et rom på 
Ål. Møtet fungerte fint. Her ser vi Juliane Rolfsvåg, Giorgio Marsano, Iselin Hauge (på 
iPad’en), Berna Martinussen og Erlend Lønning.

Ungdomsklubbens styremøte, også med en via Facetime

Håndalfabet-
plakat

41x59 cm

Du kan bestille hos 
post@bgds.no

Kr 100 for plakaten

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

Grasrotmidler 2014:
Kr 27.653

til Bergen Døvesenter

DØVES MISJONS-
FORENING
har samling i Bergen Døve-
kirke fredag 6. mars kl. 18.00. 
Besøk fra NMS v/misjonskon-
sulent Alvhild Vassel Eide. 
Alle er velkommen!

NDFs seniorutvalg (+ noen til) hadde møte
i Bergen Døvesenter 12. februar 2015

Sak: Nordisk seniortreff på Hurtigruten i september

Det nærmer seg Nordisk Seniortreff 2015. Nå er programmet nesten klappet og 
klart for reisen med Hurtigruten "Finnmarken" 9.-20. september. Ca 270 personer 
er påmeldt. Det blir noen utflukter underveis, blant annet besøk i Nidarosdommen 
og Døvemuseet i Trondheim, Nordkapp og kanskje noe mer. Fra Bergen Døvesenter 
deltar hele 24 medlemmer!

Prosjekt Rådgivningskontor i Vestfold
Thomas Blix, 
Heidi Westrum Lund 
(fagansvarlig på 
NAV ttj) og Marit 
Ulfsten (tolk) var 
i Bergen 17. febr. i 
forbindelse med sitt 
prosjekt. Besøkte 
Rådgivningskontoret 
og døvesenteret. 

Her var de innom 
kontoret til Thor-
bjørn J. Sander.
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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 april.  
Frist for stoff til neste nummer:  
7. april 2015.

MARS
03. ti:  Døves Idrettsklubb arr. futsal-dag 

for barn på Hunstad skole.
03. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18 (7)
04. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet kl 18 (8)
05. to: Idrettskluben har  

ÅRSMØTE i storsalen kl. 18
07. lø:  Flower Power fest kl. 19.
10. ti:  Seniortreff kl. 11 (Årsmøte)
10. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18 (9)
11. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet kl 18 (9)
12. to: Foredrag: Line Beate Tveit og Charlotte 

Agerup fra Trondheim informerer om 
prosjektet «Kreft tegn», kl. 19 

13.-15: Skihelg i Myrkdalen, påmelding til 
barne-, ungdoms- og idrettskonsu-
lenten

13. fr:  Storsalen er utleid (m/M)
14. lø:  Storsalen er utleid (+15.03)
17. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
17. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl 18 (9)
18. on: Tegnspråkkurs for viderekomne 

i kursrommet kl 18 (10. og siste 
kveld )

18. on: CI-gruppen har årsmøte i storsa-
len kl. 18.

19. to:  Døves Ungdomsklubb får besøk av 
barn fra Hunstad skole til middag, 
deretter til buldring på Bryggeriet 
like ved.

19. to: Bergen Døvesenter har  
ÅRSMØTE kl. 18.00

21. lø:  Storsalen er utleid (M)
24. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)
24. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 

i styrerommet kl 18 (10. og siste 
kveld)

26. to: Døves Ungdomsklubb inviterer 
barn til påskeverksted i SFO-loka-
let i døvekirken.

26. to:  Senterstyret har møte i styrerom-
met kl 16.

26. to:  Foredrag: Maren Oriola forteller om 
MENSA, kl. 19.00

28. lø:  Storsalen er utleid (M)

APRIL
04. lø:  Storsalen er utleid (M)
07. ti:  Seniortreff kl. 11
09. to:  Døves Ungdomsklubb arr. ute-ak-

tiviteter for barn der de utforsker 
den kommende våren

09. to:  Foredrag: Morten J. Lundahl forteller 
om hundeoppdragelse, kl. 19.00

10. fr-12. sø: Ungdomsklubben arr. Data-
party i storsalen – avslutter søndag 
kl. 12.

12. sø:  Teater Manu viser stykket 
 «To karer med koffert» i stor-

salen kl. 18.00.
14. ti:  Besøk av døvblinde kl 11-14 – info 

om døvesenteret
14. ti:  Fotokurs i kursrom kl 18-21 (1)
16. to:  Døves Ungdomsklubb arr. tur til 

Wasteland med barn fra Hunstad 
skole, deretter pizza.

16. to:  Senterstyret har møte i styrerom-
met kl 16.

18. lø:  BEAST har tegnspråkfest i døve-
senteret kl 20.

21. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)
21. ti:  Fotokurs i kursrom kl 18-21 (2)
22. on: Seniorgruppen har promenadetur 

rundt Store Lungegårdsvannet kl 
11.00 (start fra Døvesenteret)

23. to:  Døves Ungdomsklubb har aktivitet 
for barn fra Hunstad skole, enten i 
døvesenteret eller i tidligere SFO-
lokalet under døvekirken

23. to:  Foredrag kl. 19: «Signs2Cross» (Hvor-
dan lære internasjonal kommunika-
sjon på tegnspråk?)

25. lø:  Storsalen er utleid (+24. og 26.)
28. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
28. ti:  Fotokurs i kursrom kl 18-21 (3)
28. ti:  Døves Ungdomsklubb arr. Playsta-

tion 4-turnering i storsalen

MAI
05. ti:  Seniortreff kl. 11
05. ti:  Fotokurs i kursrom kl 18-21 (4)
07. to: STOR-DUGNAD kl. 16.00 og 

utover
07. to:  Døves Idrettsklubb arr. Barnas 

Bowlingdag for de minste, kanskje 
på Laksevåg bowlingsenter. Døves 
Ungdomsklubb tar seg av de større 
barna + ungdommer til Wasteland 
eller Lunds Tivoli

Mensa er en organisasjon for høyt 
intelligente. Vi får besøk av Maren 
Oriola som forteller om Mensa 
som organisasjon, og sin egen 
personlige erfaring som medlem av 
Mensa Norge.

Hun har hatt dette temaet i Oslo 
Døveforening før jul.Vi sakser 
kunngjøringsteksten derfra: 
"Her får du et spennende innblikk 
i hva som egentlig skjer i organi-
sasjonen, en liten prøvesmak på 
IQ-test og naturligvis spennende 
innsikt i hvilket utbytte man kan 
få som medlem! Maren er døv og 
holder foredraget på tegnspråk."

Foredrag torsdag 26. mars 
kl.19.00:

«Mensa» 
v/Maren Oriola


