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

Nr. 2 30. april 2015 55. årgang

VELKOMMEN TIL STOR-DUGNAD
TORSDAG 7. MAI 2015 KL. 16.00 og utover

17. mai: Vi har åpent kl. 10.00-15.00
Innvandrerutvalget står for serveringen

Alle som deltar i dugnaden, både ute og inne, vil som vanlig få gratis pizza og brus
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Bergen Døvesenters Museumsutvalg består av: Åge Lauritzen, Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda. For tiden holder vi på å få 
scannet gamle film fra 16 mm, 8 mm, Super 8 mm og VHS digitalt, så alle kan få glede av å se filmer som hittil har vært oppbevart i 
brannsikre bokser. (Det kommer flere etterhvert. Film-listen er lang!) - Pr. 23.04: 94 gamle filmer på www.bgds.no - FILMARKIV

Bergen Døvesenters Museumsutvalg legger ut GAMLE FILMER på vår hjemmeside!

1952: Kong Olav besøkte Holme-
strand (og hilste på døveskoleelever)
1953: Vinterlekene (deaflympics) 
for døve i Oslo (29 min 11 sek)
19??  Gamle filmklipp - Oslo Døves 
Smalfilmklubb, oppbevart i Bergen 
(1 time 13 min 45 s)
1956: Norske Døves Landsfor-
bund’s landsmøte i Skien (o.a.) – 
(16 min 11 sek)
19?? – Forbundsleder Eilif Ohna 
spør, forbundssekr Albert Brei-
teig svarer (24 min)
1962: Norske Døves 
Landsforbund’s landsmøte på 
Hamar (o.a.) – (13 min 09 sek)
1965: Tiden før 1965 (29 m 17 sek)
- Feriehjemmet Risperlen
- Skitur
- St Hans Aften
- Karneval
- Totland
- Juletrefest
- Døves Dameklubb 50 års jubileum
- Sjakk-DM
- Årsmøte i Bergen Døveforening
- Nils J Bjørø som tryllekunstner
- 24:22  Fotball Bergen .- Oslo
1965: Th J Sander gratulerer Ung-
domsklubben med ny filmoppta-
ker og film (43 sek)
1965: Døves aldershjem innviet 
23.11.1965 +luciafest på aldershjem-
met (11 min 52 sek)
1966: Døvemesterskapet på ski 
på Voss (15 min 19 sek)
1966: Årsrevyen (25 min 23 sek)
- Nyttårsfest
- Juletrefest på Terminus Hall
- Døveforeningens 85. årsmøte
- En torsdagskveld i døveforeningen
- Fest på Fagernes Bad, arr. BDUK
- Døves Dag 1966
- Døves Ungdomsklubbs fest i døve-
foreningen
1967: Årsrevyen (25 min 12 sek)
- Juletrefest på Folkets Hus
- Skitur på Voss
- Skitur på Kvamskogen
- Båttur med «Fjellgar»
- Døveforeningens årsfest på Handels-
høyskolen
- Døves Ungdomsklubbs 5 års jubi-
leum på Fløien-restaurant
1967: Ungdomsleir i Kristiansand 
(17 min 29 sek)
1968:  Årsrevyen (40 min 29 sek)
- Barnejuletrefest
- Idrettsmesterskap (terrengløp?)
- Båttur på Skjærtorsdag med ms 
Blomvaag
- Norske Døves Landsforbunds 50 års 
jubileum på Håkonshallen
- Trylling ved Nils J Bjørø og Arnfinn 
Matre
- Basar av Døves Glede
1969: Årsrevyen (22 min 44 sek)
- Vestre Torvgate – og filmfest ved 
Ungdomsklubben

- Tegnspråkkursavslutningssammen-
komst
- Luciaaften på Døves aldershjem
- Barnejuletrefest
1969: Årsrevyen (31 min 07 sek)
1970: Årsrevyen (58 min) 
Barnejuletrefest, DM i bridge, Døve-
senteret 90 år, Mannekeng
1970: Årsrevyen (20 min 58 sek) 
- Juletrefest på Terminus Hall
- Spebarnstell-kurs v/Ungdomsklubben
- Bilmotorkurs ved bilfagskolen
1970: Bergen Døveforenings 90 
års fest på Hotel Norge (19 m 41 s)
1970: Årsrevyen (23 min 26 sek)
- Dugnad på døvehytta Birkhaug – og 
50 års jubileum
- St. Hans båttur v/Ungdomsklubben
- "Bilde" av det nymalte Døves Hus i 
Vestre Torvgate 20 a
- 19:??  Underholdning ved en fest, 
kirkekaffe etter en gudstjeneste
- Døves Idrettsklubbs 65 års fest i 
Gamle Bergen
1971: Den 7. norske ungdomslei-
ren 11.-18. juli i Sulseter Fjellstugu (25 
m 09 sek)
1972: Årsrevyen (14 min 11 sek)
-  Juletrefest for voksne i Terminus 
Hall
-  Spillekonkurranse mellom Ung-
domsklubben og skolegutter
-  Kirkedag for døve i Bergen
1972: Årsrevyen (20 min 02 sek)
-  17. mai i Vestre Torvgate 20 a
-  Døvemesterskapet i sjakk
-  Utflukt til Voss
1972: Årsrevyen (23 min 07 sek)
-  17. mai
-  Bridge
-  Sjakk – og andre spillekonkurranser
-  Tillitsmannskurs på feriehjemmet
-  Døvestevne på Førde
1972: Årsrevyen (23 min 10 sek)
- Avslutning av tegnspråkkurs (Døves 
aldershjem, Nygård skole og Sverre 
Munck)
- Barnejuletrefest
1973: Årsrevyen (24 min 38 sek)
-  Spillekonkurranser
-  Tur til Kvamskogen
-  Døvemesterskapet i bridge
-  Premieutdeling
-  1. mai
1973: Årsrevyen (18 min 12 sek)
-  17. mai
-  Mannequeng
-  Trening før kulturdagene
-  Døvemarsjen
1973: Årsrevyen (20 min 55 sek)
-  Døves kulturdager i Oslo
-  Folkedans
-  Selskapsdans
-  Jeppe på Bjerget
-  Barnejuletrefest
1974: Info om Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve (14 m 27 sek)
1974: Døves Ungdomsklubbs 
Trickfilm (23 min)

1974: Årsrevyen (08 min 41 sek)
-  Døvemesterskapet på ski på Voss
-  Blåtur, pinseutflukt
1974: Årsrevyen (13 min 10 sek)
-  Risperlen
-  Harald Nesse på dugnad på Ris-
perlen
-  Ungdomsklubbens hyggeweekend på 
Risperlen
1974: Døves kulturdager i Bergen 
(22 min 22 sek)
1975: Årsrevyen (18 min 37 sek)
-  Andakt på TV 15. mai – døvblinde i 
døvekirken
-  Døvestevne i Nedstrand
197?: Ål folkehøyskole (filmet av 
Rolf Mjaaseth) – ukjent år (2 m 41 s)
19??: Ulike reiser med grupper 
i ulike år, filmet av Rolf Mjaaseth (52 
min 8 sek)
1980: 100 års jubileumstur til 
Shetland (9 min 59 sek)
1985: Før Bergen Døvesenter flyttet: 
Dugnad i Kalfarveien (7 m 30 sek)
1985: Tegnspråktolket nyheter på 
Lokal-TV i Bergen (22 min 20 sek)
1985: Bergensmesterskapet i 
maskinskriving (2 min 27 sek)
1985: Døvestevne i Hauglands-
senteret 16.-17. august 1985 (44 m)
1986: Toralf Ringsø: «Jeg kan høre 
hånden din» – desember (3 min 9 sek)
1986: Lokal-TV sketsjer fra 1986 
(1 t 02 min)
1986: Sissel Kyrkjebø i Bergen Dø-
veforening, desember (16 min 26 sek)
1987: Lokal-TVs nye sketsjer i 
1987 – siste del fra forrige også med 
(13 min 19 sek)
1987: Døves Kulturdager i Bergen 
(3 t 04 min)
1987: 10 norske døve på besøk 
hos Henning i Amerika (7 m 50 sek)
1988: Døves Kulturuke på Hamar 
1988 (27 m 43 sek)
1988: Diskusjon om døvekonsu-
lent på Vestlandet (1 t 32 min)
1989: Bergen Døvekirke innviet 
10. desember (1 t 12 min)
1990: «Ditt liv» – intervju med 
mangeårig BDS-medlem Eilif Ohna i 
Tegnsatt (30 min 6 sek)
199?  Lek og fantasi med tegn-
språk (1 time 17 min 51 sek)
1992: Julebord (senere)
1993: Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve (19 min 37 sek)
1994: NDFs Kongress i Bergen 6.-8. 
mai 1994 – del 1 (2 t 02 min)
1994: NDFs Kongress i Bergen 6.-8. 
mai 1994 – del 2 (2 t 02 min)
1994: NDFs Kongress i Bergen 6.-8. 
mai 1994 – del 3 (2 t 02 min)
1994: NDFs Kongress i Bergen 6.-8. 
mai 1994 – del 4 (1 t 31 min)
1994: BDS-sketsjer i forbindelse 
med NDFs kongress 6.-8. mai 1994 
(31 min 37 sek)
1994: NDFs Kongress i Bergen 6.-8. 
mai 1994 – del 5 (2 t 03 min)

1994: NDFs Kongress i Bergen 6.-8. 
mai 1994 – del 6 (1 t 16 min)
1994: Årsrevyen (2 t 56 min)
1994 og 1995: Døvestevne i 
Nordfjordeid 1994 og Lavik 1995 
(19:25) – (44 m 29 s)
1995: Årsrevyen  (1 time 02 m 20 s)
- Dugnad i Døves Hus 29. april
- Mottakelsen døveforeningens 115 
års jubileum (folkedans 47:00-54:43)
- Dugnad i Døves Hus 23. juni
1995: Nordisk Pensjonisttreff i 
Bergen 7.-13. august 1995 (3 timer, 
25 m, 53 s) – kommer
1995: Årsrevyen (1 time 39 m 46 s)
- Avskjedsgudstjeneste Jan Helge Eg-
gestøl 27. august og
velkommen tilbake til Ingunn Hagen
- Politisk valgdebatt 31. august, debatt-
leder: Erling Jacobsen
- Julebord for seniorgruppen 5. 
desember
- Barnejuletrefest 28. desember
1996: Julebord døveforening + for 
barn (fra 55:22) – total 1 t 39 m
1998 – 2000: Pensjonistgruppens 
julebord og nyttårsfest (Bergen) – 
(1 t 13 min)
2000: Intervju med 9 døve i Ber-
gen, om gamle dager (2 t 09 min)
2000: Designtrykkeriet innvier det 
nye navnet 20.11.2000 (45 min 27 sek)
2000: Døves Kulturdager i Bergen 
(1 t 24 min)
2002: Årsmøte i Bergen Døve-
senter (54 min)
2002: DeafWay II i Washington: 
Lena Mei introduserer sin far (1 m)
2003: Nasjonalt kurs i døvehisto-
rie, i Trondheim (2 t 43 min)
2004: Døves Dag på Torgalmennin-
gen (6 min)
2005: BDS 125 år – jubileums-
mottakelse (1 t 56 min)
2005: BDS 125 år – jubileums-fest 
på Hotel Norge (1 t 37 min)
2005: BDS 125 år – jubileums-
skuespill (30 min)
2005: BDS 125 års historie (1880-
2005) – (1 t 02 min)
2005: Kristin F.  Våge: «Jeg kan høre 
hånden din» – mai 2005 (3 min 22 
sek)
2005: NDFs landsmøte ombord i 
Englandsbåten (1 t 02 min)
2006: Tegnuttrykk presentert av 
ungdommer (egen meny-oversikt)
2012: Tolkeparodi (vist under Døves 
kulturdager i Kristiansand) – (26 m 
32 sek)
2012: Toralf Ringsø mottar Kon-
gens fortjenstmedalje 22. nov.
2013: Tolkestudentene: «The 
Fox» på Torgalmenningen
2014: DNBs reklamedøgn 19. sept: 
«Gode råd» – her om kroppsspråk 
(1 m 53 s)
2014: Tolkestudentene og «De tre 
bukkene bruse» på Torgalmenningen
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Tegnspråktolket forestilling

«Alice i Eventyrland»

Nå kan medlemmer få tilbud om halv pris 
på ferge til og fra Auste voll når du skal 
leie Rorbua. Da kan du komme til Døve-
senter og få låne fergekortet. Man betaler 
for fergen (altså halv pris) når man kom-
mer tilbake til kontoret i døve senteret 
og leverer kortet. Rorbua har flere ledige 
helger i mai og juni. I tillegg er det tre 
 ledige uker i sommerferie-perioden. Pris 
for leie for medlemmer er 50 % rabatt 
for følgende:
Leie helg:  
kr. 1.900 for rorbu + kr. 500 for båt. 
Ønsker du å slippe rengjøring – kan du 
betale kr. 500 i tillegg (rengjøring utføres 
av et firma).
Leie uke: kr. 4.000 for rorbua inkl. rengjø-
ring og kr. 1500 for båt.
Det gjelder å være rask hvis du ønsker 
å leie en helg i mai/juni  eller en uke i 
sommer, for Rorbua er meget attraktivt i 
denne perioden. Ta kontakt med hyttele-
der Edvard Rundhaug på nr. 990 27 350 
(SMS) eller på e-post edvard.rundhaug@
gmail.com.

Rorbua:
HALV PRIS TIL FERGE 

FOR MEDLEMMER!

Både døve og tolker og tolkestudenter var blant publikum på Det Akademiske 
Kvarter i Bergen sentrum mandag 20. april. Der var det teaterforestilling 
«Alice i eventyrland», arrangert av Studentteateret Immaturus. Dette student-
teateret er Bergens største, og eneste studentteater.

I år har de 25 års jubileum, og det er første gang teateret også ble tolket 
på tegnspråk, etter initiativ av Ingrid Riksfjord (som selv har fullført 3 år på 
tegnspråk-/tolkelinjen ved HiB). 8 tolkestudenter fra 3. året ved Høgskolen i 
Bergen var i aksjon og byttet på å tolke. Alle var kledd i svart, så ansiktet og 
hendene var tydelig for oss. Vi fikk reservert plass nær den siden tolkene sto, 
helt på venstre side av scenen.

Stykket varte i 2 timer, inkludert pause. Det ble en utrolig opplevelse. Vi ble 
ført inn i en klinisk verden (psykiatrisk sykehus) der pasientene pratet så rart, 
så merkelig, helt annerledes enn hva folk flest gjør i hverdagen. Vi ble bare så 
nysgjerrig. Så forundret. Prøvde å forstå. Regissør Mira Nadina Mertens tolk-
ning av Lewis Carrolls «Alice i Eventyrland» utforsket hvor jeg-et befant seg 
der.

Publikum fikk utdelt hvite kapper ved inngangen. Før pausen satt vi som det 
pleide å være – i «kinosal» på rekke og rad. Etter ca. 45 minutter ble det 
pause. Samtale-temaet i pausen var naturlig nok det vi hadde sett på scenen.

Etter pausen var vi alle sammen «pasienter» i psykiatrisk sykehus. Alle – som 
altså hadde hvite kapper på seg – var med i et te-selskap, der vi satt rundt et 
digert bord. Det ble nærkontakt med «de gale» skuespillerne. Det morsomme 
var at skuespillerne iblant brukte tegn selv: «Vil du ha te?», «Jeg er snill», 
«Neste vitne» o.a. Skuespillerne oppførte seg så rart, løp rundt omkring, også 
veldig mye på bordet.

Tolkestudentene gjorde en fremragende jobb. De var godt plassert så alle 
kunne se dem.

Det ble en spennende kveld. Denne originale teaterforestillingen blir ikke 
glemt!

Rune Anda

Bergen Døvesenter støttet dette teater-prosjektet med kr 5.000. 

Medlemskontingent 2015
Norges Døveforbund sendte tidligere 
i år medlemsgiro til alle som har opp-
gitt e-post adressen sin til dem.
Mange har fått e-post med giro. Men 
det spørs om alle har fått det? Hva 
med deg?
Hvis du ikke har fått det, - send mel-
ding til medlem@doveforbundet.no.

Men har du ikke e-post selv, og har 
du ikke fått giro i posten, ta kontakt 
med daglig leder i Bergen Døvesenter, 
så skal vi gi beskjed om det, at de må 
sende giro på gamlemåten, via vanlig 
post.



4

Michel Laubacher er daglig leder i Døves Media (siden 2011). Han og tolken/sekretæ-
ren Susanne Ovredal var i Bergen Døvesenter torsdag 16. april og fortalte om Dø-
ves Medias arbeid. Det var en forsamling som var grepet av det han fortalte, og som 
ser frem til å klikke inn på www.dovesmedia.no og se filmene som er laget. Det vil 
komme nye program på NRK Super: «Gode venner» (ny) og mer av «Undringstårnet». 
5 programmer hver, alle med 14 minutters varighet. I tillegg kommer det populære 
programmet «Snakkis» tilbake til høsten med 7 programmer a 19 minutter hver. Mange 
var ikke klar over deres nettside og Facebookside. Nå vil visst alle følge med, klikke på 
«Likes» på Facebook og bli varslet om nye programmer. Michel lover også å bli flink til 
å informere om kommende program i Døves Tidsskrift.

Døves Media sender 17 programmer på NRK i år

17.04.2015: 

Journalistpris til 
Askøyværingen

Journalist Anne Jo Lexander ble invitert til 
Trondheim for å holde foredrag, lite visste 
hun om at det ventet en pris på henne.

Denne helgen er lokalaviser fra hele lan-
det samlet på landsmøte i Trondheim.

Askøyværingens kulturjournalist Anne Jo 
Lexander reiste nordover fredag morgen 
for å delta på landsmøte, hvor hun var 
blitt invitert for å holde foredrag om 
blant annet avisens nettsatsing.

Hun visste ingenting om nominasjonen 
før hun plutselig hørte navnet sitt.
LLA deler ut prisen til én vinner, og to får 
hederlig omtale.

Saken omhandler Herdlas 50-årsjubileum. 
Lexander så fort at saken om kommune-
sammenslåing var en like aktuell diskusjon 
den gang, som nå...

AV: Silje Alvsaker

Se også side 10.

Anne Jo Lexander fikk hederlig omtale under landsmøtet for Landslaget for lokalaviser i Trondheim. FOTO: Vidar Alfarnes

Dette barne- og familiefore-
stilling med to vidt forskjel-
lige karakterer, Rem og 
Ron, spilt av Remi Roos (til 
venstre) og Ronny Patrick 
Jacobsen skapte en morsom 
og koselig stund i døvesen-
teret søndag kveld. De to er 
gode kompiser, selv om de 
er to ulike typer. Den ene 
er sjefete og tror han kan 
det meste. Den andre blir 

Rem og Ron underholdt barn (og voksne koste 
seg) i døvesenteret søndag 12. april 2015

utfordret gang på gang og er stadig uheldig. Mandag underholdt de på Signo Konows 
Senter og på Hunstad skole. Foto: RA.

Journa-
listpris 
til vårt 
medlem, 
Anne Jo  
Lexander!

FLOWER POWER 
KVINNEFEST
lørdag 7. mars 2015
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Her ser dere det nye styret (2015-16) til Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet. Bak 
fra venstre: Kristi Marie Mjelstad (kasserer), Silje Giltvedt (leder), Valgeir Freyr Grinde 
(sekretær), Emilie Hetlevik Andersen (styremedlem). Foran fra venstre: Ingeborg Skaten 
(styremedlem), Karen Klovning (nestleder).

Det nye styret i
Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet

Bergen Døvesenters Seniorgruppe hadde årsmøte tirsdag 10. mars. Årsmelding og 
regnskap ble gjennomgått (møteleder: Thorbjørn J Sander). Nesten hele styret i senior-
gruppen ble gjenvalgt: Toralf Ringsø (leder), Hans Erik Tofte (kasserer), Birgit T. Karlsen 
(styremedlem), Hans Birger Nilsen (1. varamedlem) og Elin Buanes (2. varamedlem). 
Sonja Eikenes gikk ut av styret og ble takket for god innsats.
Revisor: Marta Sander, vararevisor: Åge Lauritzen. Valgkomite: Malvin Kvingedal og 
Toralv Kvingedal. Vara: Sverre Johansen. Referat fra årsmøtet ble ferdig 15 minutter et-
terat årsmøtet ble avsluttet. Referent: Helge Herland.

Årsmøte 10.03.2015: 
Toralf gjenvalgt som leder i Seniorgruppen

Foredrag torsdag 21. mai
kl. 19.00:

En ungdom 
forteller

v/Hege Malene Ulstein

Hvem / hva?
Nestleder: Senterstyret har konstitu-

ert seg etter årsmøtet og valgt Tor S. 
Fiksen som nestleder.

Eiendomsleder: Egil Johansen 
Senterstyrets representant i hyttekomi-

teen (Rorbua): Gunnar Hansen.
Kulturutvalget:
 Dag Bøe. Trenger to personer i utval-

get sammen med ham.
 Drama-/teater-gruppen:
 Kristin F.  Våge og Helge Herland
 Film-gruppen:
 Dag Bøe
Internasjonal utvalg:
 Aljona Novikov, Alireza Nejad Emami 

og Anna Nikolajenko.
Representant i styret for Nubben 

Barnehage 2015-17:
 Gunnar Hansen. Pluss en til.
 Varamedlem: Marit Markeset
Representant i styret for Signo 

Konows senter 01.07.2015-
30.06.2017:

 Martin Skinnes, vara: Tor S. Fiksen
Representanter til NDFs landsråd 

på Ål 28.-30. mai 2015:
 Styreleder Gunnar Hansen, nestleder 

Tor S. Fiksen og en til.

Komite for organisasjonsseminar:
 Gunnar Hansen, Tor S. Fiksen, Monica 

L. Johansen og Toralf Ringsø.
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MENSA
Torsdag 26. mars 2015 hadde vi besøk av Maren Oriola i Bergen Døvesenter.

Hun var invitert for å fortelle om organisasjonen MENSA.

Hjemmesiden til www.mensa.no oriente-
rer om IQ og intelligens slik:
«Det finnes en rekke foreninger rundt om i 
verden for personer med høy intelligens, men 
hva er egentlig intelligens?
En vanlig misforståelse er at personer med 
mye kunnskap eller faglig dybde og dyktig-
het har høy IQ, men det er ikke nødvendigvis 
tilfellet, selv om høy intelligens er et godt 
utgangspunkt for det. Enkelt sagt beskriver 
intelligenskvotienten (IQ) logisk sans og 
evnen til å lære. Likevel vil et barn med høy 
intelligens  i stor grad være avhengig av 
stimulans fra miljøet rundt seg og egen moti-
vasjon for å utnytte den iboende intelligensen, 
og utvikle evnene sine.
Den grunnleggende intelligensen er medfødt 
og det finnes per i dag ingen kjente metoder 
for å øke intelligensen. Men intelligensen er 
en hjernens primus motor i all læring, derfor 
har mennesker ulikt evnepotensiale.»

Dette, og mye annet, har Maren på en 
glimrende måte forklart oss som var til 
stede og «hørte» på henne.

Medlemmene kontakter hverandre, svarer 
på spørsmål fra hverandre. Der er folk 
som vet masse om bestemt tema/fag, som 
andre medlemmer har glede av å få del i.

På MENSA sin hjemmeside har også ikke-
medlemmer anledning til å komme med 
spørsmål, og får svar.

Vil du teste deg selv, kan du gjøre det her: 
http://www.mensa.no/iq/hjemmetest/
Når du er ferdig med å svare på de 35 
figuroppgavene (innen 25 minutter!), blir 
du gitt et omtrentlig IQ-tall.

Takk for en fin kveld, Maren!

Det er derfor kjekt å vite at også døve er 
medlemmer der. Både Maren (medlem i 
2011) og søsteren Berna (medlem i 2014) 
har fortalt åpent at de er med J.

Maren sa at medlemslisten hos MENSA 
er konfidensielt (hemmelig). Ingen får lov 
til å røpe hvem som er medlem der. Gjør 
man det, blir man ekskludert. Grunnen 
til hemmeligholdelse er forståelig. Skulle 
navnene bli frigitt, vil mange kanskje ha 
den holdning til en nabo som er MENSA-
medlem: «Du er en skrytepave.» «Du 
tror du er noe.» Noe i den dur. Men 
noen – som Maren og Berna – lar andre 
vite at de er medlem.

MENSA er en organisasjon for medlem-
mer med IQ lik eller høyere enn 130. Ser 
man på diagrammet over, skjønner man 
at det er vanskelig å komme gjennom 
«nåløyet». Bare ca 2% av befolkningen har 
IQ som ligger på minst 130 IQ. Av 100 
personer er det bare 2 som oppnår det.

MENSA ble opprettet i 1946, etter annen 
verdenskrig, opplyste Maren. Formålet var 
å få en organisasjon med personer med 
høy intelligens. Man ønsket å unngå en 
ny verdenskrig. Disse personene skulle 
da fungere som rådgiver for blant annet 
politikere. Etter hvert har organisasjonen 
utvidet seg, og nå omfatter det mange 
medlemmer fra hele verden. Organisasjo-
nen i Norge heter «MENSA Norge».

Det er vel vanlig blant folk å tenke at 
døve hører til lavnivå-intelligens?

VELKOMMEN TIL STOR-DUGNAD
TORSDAG 7. MAI KL. 16.00 OG UTOVER
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De har fått støtte fra ExtraStiftelsen via Norges Døveforbund 
for å lage tegnspråklig informasjon om kreft.

I prosjektarbeidet inngår også besøk hos noen døveforenin-
ger for å innhente informasjon om hva døve mener er viktig 
informasjon som de kan notere og bringe videre i arbeidet sitt. 
I plakaten står det blant annet «Kom og fortell oss hva DU tror 
er viktig å vite om kreft».

Charlotte og Line Beate 
ønsker å vite hva som er de 
store spørsmålene knyttet til 
kreft. Hva er god informasjon 
og hvordan bør den presente-
res. De har besøkt Oslo Dø-
veforening (seniortreff) dagen 
før. Så var det Bergen Døve-
senter (torsdagskveld). Videre 
planer er å besøke Tromsø 
Døveforening (medlemsmøte) 
og Stavanger Døvesenter 
(tegnspråkkafe). De skal også 
besøke Trondheim Døvefore-
ning.

I storsalen 12. mars (i ca en 
time og 40 min) var det mange 
som kom med sine meninger 
om hva som er viktig å få 
med i informasjon. Charlotte 
og Line Beate noterte flittig i 
blokken sin.

Prosjektbesøk av Line Beate Tveit og Charlotte H. Agerup fra Statped torsdag 12. mars 2015.

Tema: KreftTegn

Noe av det som ble nevnt, 
som kanskje burde taes med i 
informasjonsmaterialet:

* Viktig å vite hvilke signaler på 
kroppen som muligens er tegn 
på mulig kreft, og at du derfor 
må få legen til å undersøke 
deg.
* Forebyggende tiltak
* Forstå kroppen og kref-
tens virkning, og hvordan de 
behandles
* Lære om de kreftsykdom-
mer (utdype om de tre mest 
utbredte kreftsykdommer, og 
også fortelle om andre kreft-
sykdommer)
* Vite om sine (og barns) ret-
tigheter når en av de nærmes-
te går bort pga kreft
* Sorgsamtale
* m.m.

Det var en flott kveld der 
Morten fortalte om hunde-
oppdragelse og svarte på alle 
spørsmål fra salen! I en time 
klarte læreren fra Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve 
å gi interesserte tilhørere en 
god orientering om hundens 
hverdag og relasjon mellom 
hund og eier. Morten har hatt 
hund siden han var barn/ung-
dom og elsker det. Selv om 
han har gått på hundekurs og 
lært en masse, er det fortsatt 
mer å lære, sa han. Hvordan 
hunden oppfører seg, avhenger 
av eieren. – Det er ikke hun-
dens feil, men eierens ansvar, 
hvis hunden ikke oppfører seg 
bra. Det var moro å oppleve 
at Morten kunne svare på alle 
spørsmål fra salen. Til og med 

9. april 2015: Foredrag om hundeoppdragelse v/Morten Lundahl

hvorfor hunden vegrer seg 
mot å få på seg halsbånd, hvor-
for hunden iblant spiser gress, 
hvordan du kan te deg dersom 

fremmed hund løper mot 
deg, osv osv. Det var smart å 
invitere ham hit, også fordi han 
er en erfaren pedagog!

Det var en strålende kveld 
med deg her i Bergen Døve-
senter, Morten!
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Håndalfabet-
plakat

41x59 cm

Du kan bestille hos
post@bgds.no

Kr 100 for plakaten

Gabrielle Kverneland og Edvard Rundhaug var møteledere.

Bilder fra årsmøtet 19. mars 2015

Håndalfabet-setninger på hele 
forsiden av Askøy-avisen!

Anne Jo Lexander er datter til Odd Inge Schröder og Evy 
Solberg (f: Johansen), og jobber som journalist i Askøyværingen 
(AV). Hun fikk nylig journalistprisen (se side 4). Inne i avisen, 
som kom ut 23. april, var det 6 sider stoff om barn og tegnspråk.
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Interessant om
Signs2Cross og Tegnwiki

Charlotte Agerup fenget publikum 23. april 2015

Det anbefales at du tar en titt på www.signs2cross.eu og lære 
internasjonal kommunikasjon med utenlandske døve. Charlotte 
viste programmet, som er godt laget der en viser "internasjonal 
tegnspråk", som gjengis i norsk tegnspråk, og så har vi en lærer 
som forklarer. 

Se også på www.tegnwiki.no! Der er det lagt inn over 800 
tegn av ulike personer. Du kan også legge gjøre det og dele med 
andre. Charlotte utfordret oss å gjennomføre Tegnwiki-samling 
og legge inn tegn der. Vi tok imot utfordringen og vil satse på en 
helg til høsten!

Senterstyret 2015-16

Bak fra venstre: Monica Lone Johansen, (styremedlem) Toralf Ringsø (styremedlem), 
Randi Ulvatn Slettebakk (1. varamedlem) og Dag Bøe (styremedlem). Foran fra venstre: 
Aljona Novikov (2. varamedlem), Gunnar Hansen (styreleder) og Tor S. Fiksen (nestleder).

Bergen Døvesenter deltok på Torgalmenningen lørdag 11. april

Lørdag 11. april var det arrangement på Torgalmenningen i Bergen kl 14.00-16.15: Feiring av mennes-
keverde. Bergen Døvesenter var en av de som gav appell (v/Rune Anda med Trygve Stabrun som hans 
stemme). Organisasjoner fikk ca to minutter hver. Her er appellen vår:
————————–
Språk er det som forener oss, språk er det som skiller oss.
Språk er måten vi møter andre og hvordan andre møter oss.
Språk sier noe om oss selv i møte med andre og har uante muligheter.
Vi lever alle i den samme verden.
Vi har hender, ansikt og kropp som kan brukes til mangt.
Vi kan bruke dem som verktøy til ulike gjøremål, omfavne hverandre, aktivisere oss osv.
I tillegg kan vi ved hjelp av disse kommunisere med hverandre, også på tvers av landegrensene.
Møter dere språklige barrierer, -som i verste fall kan føre til problemer, – prøv å kommunisere 
med hele deg.
Bruk det som vi kaller kroppsspråk!
Vi har alle noe å lære av hverandre.
Våre forskjeller er ikke en barriere, men en mulighet til å lære noe nytt.

DØDSFALL
Eva Marie Lauritzen, f. 1947, 
gikk bort 17. april og ble 
bisatt fra Fyllingsdalen kirke 
24. april.

RUNDE ÅR
85 ÅR
Johannes Samuelsen, Bergen, 
fyller 85 år den 16. juni.

75 ÅR
Madela Kalnes, Isdalstø, 
fyller 75 år den 24. april.

Liv Johansen, Frekhaug, 
fyller 75 år den 26. april.

70 ÅR
Fred Sætveit, Fana,
fyller 70 år den 8. juni.

Sissel Osland, Ytre Arna,
fyller 70 år den 21. juni.

60 ÅR
Lars Hana, Askøy, 
fyller 60 år den 29. april.

TUSEN HJERTELIG 
TAKK 
for gavekortet ejg fikk til min 
60 års dag. Det var så uven-
tet, og jeg ble kjempeglad for 
det, til mange nye sytråder!

Lilly Mjanger.
TAKK
for oppmerksomheten.

Bjørg Alisøy.
TAKK
for gavekortet til dagen min.

Danuta Macha.

PERSONALIA
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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.

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hver år siden. 
Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.
Neste nummer kommer ut i juni.  
Frist for stoff til neste nummer:  
31. mai 2015.

MAI:
05. ti:  Seniortreff kl. 11
05. ti:  Fotokurs i kursrommet kl 18-21
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

09. lø:  Storsalen er utleid (+ 08. og 10.)
12. ti:  Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
12. ti:  Fotokurs i kursrommet kl 18-21
14. to:  Stengt (Kristi himmelfartsdag)
16: lø:  Storsalen er utleid

19. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)
19. ti:  Idrettsklubben har styremøte på 

styrerommet kl 16
19. ti:  Fotokurs i kursrommet kl 18-21
21. to:  Døves Ungdomsklubb inviterer 

ungdommer til Egon restaurant for 
sosialt samvær, deretter kino

21. to:  Hege Malene Ulstein: «En ungdom 
forteller», kl. 19.00

22. fr:  Storsalen er utleid
23. lø:  Storsalen er utleid (M) (+ 24.05)
26. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
28. to(?) - Døves Ungdomsklubb prøver 

å kontakte et ridesenter i Bergen 
for besøk sammen med barn fra 
Hunstad skole

Daglig leder, Rune Anda, var ikke med på årsmøte i Bergen Døvesenter. Da var han på 
Svalbard i forbindelse med total solformørkelse 20. mars. Hans andre total solformør-
kelse. Det første opplevde han i Afrika i 1973. Klipp fra hans Facebook-side: "På bildene 
ser vi store kontraster i omgivelsene under total solformørkelse, det ene i en ørken (i 
Mauritannia, var det savanne) - bildet er ikke derfra og derfor ikke ekte. Det andre fra 
arktiske strøk på Svalbard. Minnene er sterke. I Mauritania var det i grunnen ikke mulig 
å skjelne mellom himmel og jord under solformørkelsen. Det husker jeg godt. Det var 
diffus tåke fra horisonten og opp til ca 10 grader."

TERMINLISTE
28. to:  Frikveld
28.-30. mai: NDF har Landsråd på Ål
29. fr:  Storsalen er utleid 
31. sø:  Storsalen er utleid

JUNI:
02. ti:  Seniortreff kl. 11
04. to:  Praktisk øvelse med skrivetolkstu-

denter i storsalen kl. 12-14. HLF 
Bergen deltar. 

04. to:  Døves Ungdomsklubb arr. aktivi-
tet for barn i SFO-lokalet under 
Døvekirken.

04. to:  Frikveld kl. 19
06. lø:  Storsalen er utleid (+05. og 07.)
09. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
11. to:  Senterstyret har møte kl 16.
12. fr:  Åpen kveld i forbindelse med 

Bjørkåsen-treff v/Døves Idretts-
klubb

13. lø:  Storsalen muligens utleid
16. ti:  Seniortreff (sommerbord) kl. 11 
16. ti:  Idrettsklubben har styremøte på 

styrerommet kl 16
17. on: Storsalen er utleid kl. 17-22 (M)
18. to: Sommeravslutning kl 19
20. lø:  Storsalen er utleid (+19. og 21.)
27. lø:  Storsalen utleid (+ 26. og 28.) 

Daglig leder var på Svalbard
mens det var årsmøte i Bergen Døvesenter


