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God sommer!
Se side 11

21 tegnspråktolkstudenter fullført sitt tredje år på Høgskolen i Bergen med avslutningsfest 3. juni 2015
(Foto: Tor S. Fiksen)
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Foredrag av Hege Malene Ulstein 21. mai 2015:
En levende dokumentasjon – med viktige erfaringer

– på veien gjennom et ungt liv

Det var med spenning og nysgjerrighet mange av oss møtte 
opp i døvesenteret torsdag 21. mai for å høre på Hege Malene 
Ulstein. Temaet var «En ungdom forteller».

Mange av oss har kjent Hege (og storesøsteren) siden hun var 
liten jente. Derfor var det ekstra spennende å høre på henne.

Da hun var ferdig, var det mange som ville vite mer. Alle spørs-
mål svarte hun på. Ærlig og oppriktig. Hun har klare meninger. 
Det ble det satt stor pris på.

Hege Malene – som ble CI-operert da hun var to år gammel 
(og fikk sin andre CI da hun var 11 år) – har ervervet seg mye 
erfaring. Som er verdifullt for mange å lytte til. Hun vokste opp 
i en familie bestående av hørende foreldre, en hørselshemmet 
storesøster og en hørende mellomste søster. Foreldrene og 
hørende søster hadde for lengst tatt i bruk tegnspråk. Det ble 
en åpen familie der både tegnspråk og tale ble benyttet. Hun 
fikk også bestemme selv om hun ville bruke CI eller ikke, om 
hun ville bruke begge CI-apparater eller bare en. Hun takket 
foreldrene for den friheten hun fikk.

Hege Malene har hatt perioder der bare talespråk ble brukt, og 
perioder der bare tegnspråk ble brukt, samt perioder der begge 
kommunikasjonsmåter ble brukt. Og hun har gått på ulike skoler 

(«hørende skoler» og «døveskole»). Hun har opplevd å få tolk 
på videregående skole, opplevd skifting av ulike tolker med ulike 
kvalitet som hun mente førte til at hun fikk dårlige karakterer 
– og også (i Oslo) der hun fikk en bestemt tolk som jevnt holdt 
kvaliteten oppe der alt snudde seg til det beste for henne. Og 
karaktene etterpå gjorde henne glad og stolt.

Venner har hun både blant hørende og blant døve. Vi kjenner til 
at hun er en god badmintonspiller og har deltatt i mange tur-
neringer, også i Deaflympics. Det gikk fint å prate med hørende 
(hun MÅ kunne lese på munnen, ellers går alt hus forbi.)

Hvem er jeg? Det var det hun søkte. Det var ikke lett. Hun 
valgte å studere i Oslo, som hadde skoletilbud som passet henne 
veldig, og der mange av hennes idrettsvenner studerte. Nye 
venner fikk hun også. Også venner der hun følte var som hun 
selv, at hun kunne prate åpent om alt mulig. De kom på «bølge-
lengde» med hverandre. Og brått fant hun ut hvem hun var. Hun 
fant sitt «jeg’et». Det løste alt.

I dag er hun en jente med klare meninger. Opplevelsene og er-
faringene har bragt henne dit hun er. To-språklighet ble et viktig 
tema. Tegnspråk, i tillegg til talespråk, er et «must». Man skal ikke 
velge det ene framfor det andre.

Hege Malene fikk ros for opplevelsesfortellingen sin. Det var 
vel «enstemmighet» blant publikum her i Bergen at ønsket er at 
hun forteller det til så mange som mulig, ikke minst til foreldre 
som vakler mellom tegnspråk og tale, vakler mellom råd fra 
ulike eksperter.

Vi sier til slutt det vi leste om i boken «Elias, gutten med 
 øynene», skrevet av Arne Ola Grimstad i 1993: 
«I valget mellom ekspertisen og livserfaringen valgte vi den siste.»

Rune Anda
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STØTTE TIL MEDLEMMER 2015
Enkeltmedlemmer kan søke Bergen Døvesenter om delvis reise-støtte i forbindelse med arrangementer knyttet til «døves 
verden» (Døves kulturdager, døvestevner, Idrettsarrangementer for døve, internasjonale arrangementer, utflukter arrangert 
av døveforening/underavdelinger og lignende.) I søknaden må medlemmet oppgi hva reisen koster totalt for vedkommende, 
samt oppgi sitt bankkontonummer. 

Søkeren vil deretter få tilbakemelding fra døvesenteret hvor mye støtte han/hun vil få. Det er styrets leder og daglig leder 
som sammen blir enige om størrelse på støtten. Støttens størrelse har en grense oppad til kr 1.000 pr. medlem, og vil bli 
overført til medlemmets bankkonto etter gjennomført arrangement.  

Det er takket være både tilskudd og arven etter Øivind W. Wilhelmsen som åpner muligheter for støtte til medlemmer som ønsker å 
delta i sosiale og kulturelle arrangementer og oppleve noe spennende.

Du kan fylle ut skjemaet under. Men har du muligheter vil det være bedre om du bruker skjemaet der: http://stotte.bgds.no/

Søknad om medlemsstøtte fra Bergen Døvesenter

Navn ...................................................................................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................................

Postnr./-sted .....................................................................................................................................................................................................

E-post adresse (hvis du har): ........................................................................................................................................................................

Søke om støtte i forbindelse med hva?......................................................................................................................................................

Dato for arrangementet: ...............................................................................................................................................................................

Hvem er arrangør (ansvarlig)? .....................................................................................................................................................................

Hva koster hele reisen/oppholdet for en person? ..................................................................................................................................

Ditt bankkonto-nummer:  .............................................................................................................................................................................

Jeg bekrefter at jeg er medlem av Bergen Døvesenter

Bergen den …………………………………..

Din underskrift .................................................................................................................................................................................................
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Denne teksten sto å lese i Bergen Kinos 
forhåndsomtale om filmen: 

"Alle i Paulas familie er døve, bortsett fra 
henne. Dette gjør at familien er ekstra 
sterkt knyttet sammen og alle stoler på 
hennes hjelp, både hjemme, på gården 
de bor på og på markedet der de selger 
varene de produserer.

En dag kommer Gabriel inn i livet hennes 
og hun faller pladask. Så da Gabriel begyn-
ner i skolekoret melder Paula seg også 
på. Det viser seg, til alles overraskelse, at 
Paula har en fantastisk stemme! 

Med hjelp fra musikklæreren påbegynner 
hun intensiv trening for å delta i en pre-
stisjefylt sangkonkurranse i Paris. Og etter 
hvert som hun øver, vokser lidenskapen 
for sang. Men hvordan kan hun følge en 
drøm som familien hennes aldri kommer 
til å forstå?"

Slutten av filmen ble veldig rørende som 
fikk tårene til å renne...

Men hva skal man si om den franske 
filmen? Døve foreldre i filmen ble spilt av 
hørende skuespillere. Den gir inntrykk av 
en noe hjelpeløs døv familie, og som er 
avhengig av å ha hørende barn til å hjelpe 
seg. Bergens Tidende meldte 24. mai at 
døve i Frankrike reagerte.

Les ellers hva to av filmanmeldere skrev 
om "de døve" foreldrenes rolle:

Kinomagasinet: 
Paulas foreldre er karakterer jeg ikke helt 
får taket på, og noen av scenene med dem 
føles noe overdrevet. (Ann Mari Nettum.)

Filmmagasinet:
Det plager meg at filmskaperne langt på 
vei velger å fremstille den døve familien 
som tilnærmet tilbakestående. (Johanne 
Svendsen Rognlien.)

Vi som har sett filmen, både døve og hørende familie/venner/kollegaer reagerer 
forskjellig. Noen synes filmen var topp, god, fantastisk. Andre synes at filmen setter 
døve i et dårlig lys. Noen døve kinogjengere som så filmen, og brukte selv tegnspråk 
som de andre la merke til, ble liksom stirret på. Syntes kinopublikum synd på døve, 
eller syntes de vi døve var for dumme, både de i filmen og vi? Det var jo bare film. 
Alt er lov i film. Vel, men noen ganger kan folk som ser på, tro på alt de ser og hører 
der. Filmskaperen ble - i følge BT - rik. Filmen ble en kassasuksess. 

Hver gang det er Seniortreff i døve-
senteret er det også iPad-kurs. 
De som kommer vet at Alireza alltid 
er på plass og klar til å undervise fra 
ca kl. 13.30, ca en til to timer.
Dere som skal på seniortreff: Ønsker 
du å lære mer, ta din iPad med. 
Her ser vi 5 "elever" i storsalen + 
3 som også fulgte med. Kanskje de 
tar med iPad neste gang?

iPad-kurs

Kurs i å forstå 
regnskapet

Kjell Zahl har i mange år vært Bergen 
Døvesenters statsautorisert revisor. 
Det ble derfor naturlig å spørre om han 
kunne undervise våre tillitsvalgte. Døve-
senterets regnskap ble godt benyttet i 
undervisningen. 
Kurset ble gjennomføry to onsdager i mai 
med 10 deltakere.
Vi satser på å fortsette med dette kurset 
til høsten.

DØVES IDRETTSKLUBB

Ekstraordinært
årsmøte

torsdag 11. juni kl. 18.00

1.  Kontingent 2015
2.  Regnskap/Budsjett
3.  Valg av 110 års jub. komite
4.  Visjon og fremtidsplaner
5.  Valgkomite.
 
Etter møter tar vi et kort Medlems-
møte med sak:
1. Stord Tur oktober 2015.
2.  Eventuelt.
 
BDIK Styret
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Lise Marie Nyberg informerte på seniortreff tirsdag 19. mai 2015 om korpusarbeid på 
HiOA og HiST. Mange kjenner Lise Marie igjen blant annet fra Tegnspråknyhetene på 
NRK1.

Hva er et korpus?
Et korpus er en representativ samling av språkbruk, digitalt lagret, og tilrettelagt for 
søking. Det finnes flere korpus for norsk og mange europeiske tegnspråkmiljøer er godt i 
gang med korpusarbeid. Formålet med å ha et korpus er til bruk i forskning og undervis-
ning, men det vil også automatisk være med å heve statusen til et språk når et korpus er 
på plass. Deler av korpuset vil være åpent for publikum, og kan dermed brukes av alle.
Det første de gjør er å samle inn språkbruk fra eldre tegnspråkbrukere, og selv om pro-
sjektet foreløpig er lite (kun 3 fra hver by: Oslo, Trondheim og Bergen), vil de at alle skal 
få informasjon om hva de driver med. Forhåpentligvis vil prosjektet vokse seg stort, og da 
trenger de flere informanter (personer som skal filmes) i fremtiden.
HiOA og HiST har fått midler til å samle inn språkbruk fra eldre døve. De inviterer dem 
til Oslo, og har et studio med tre kameraer, slik at de får med alle vinkler. De vil ha så 
vanlig språkbruk som mulig. Derfor skal de filme både monologer og samtaler mellom 
flere. De er ikke interessert i «pen» eller «formell» språkbruk på noen måte; jo vanligere 
dess bedre!
Lise Marie forklarte om prosjektet på en enkel og lettfattelig måte. Og morsom. Det ble 
latter iblant. Mange hadde ordet, også innspill og forslag. Det som gjenstår er at vi skal 
finne noen personer som kan reise til Oslo og bli filmet. 
Deltakernes helt naturlige kommunikasjon skal filmes. Hver detalj er viktig og signalerer 
noe. Små håndbevegelser uten at det kalles tegnspråk, er også et signal, et språk.
Det blir et spennende prosjekt, og viktig for ivaretakelse for framtiden, «for all framtid» 
:-)
Takk for god informasjon, Lise Marie!

Ivaretakelse av gamle tegn
og kommunikasjonsmåter Innvandringsutvalg 

Aljona Novikov, Alireza Nejad Emami 
(leder) og Anna Nikolajenko.

Kulturutvalg
Dag Bøe og Tor S. Fiksen.  Undergrupper: 
Drama-/teatergruppe: Kristin F. Våge og 
Helge Herland. Filmgruppe: Dag Bøe. 

Valg av representanter
Representanter til styret for Signo Konows 
Senter 01.07.2015 – 30.06.2017: Martin 
Skinnes fortsetter som fast styremedlem 
med Tor S. Fiksen som varamedlem.

Representanter til styret for Nubben Barne-
hage for perioden 2015-2017: 
Gunnar Hansen har ett år igjen. Wenche 
Hansen har meldt at hun ikke ønsket 
gjenvalg. Marit Markeset overtar hennes 
plass som styremedlem.

Representanter til NDFs Landsråd på Ål 
28.-30. mai 2015: Gunnar Hansen, Tor S. 
Fiksen og Monica Lone Johansen 

Medlemmer i komite for organisasjonssemi-
nar 2015: Gunnar Hansen, Tor S. Fiksen, 
Toralf Ringsø og Monica Lone Johansen. 

Søknad fra Kulturutvalgets un-
dergruppe: Film
Dag Bøe søkte tidligere i år om støtte 
på kr 10.000 til filmstudio i døvesenteret, 
men saken ble utsatt til årsmøtet hadde 
behandlet budsjettforslag. Filmgruppen får 
kr 10.000 i støtte.

Søknad fra CI-gruppen
CI-gruppen søkte om tilskudd på kr 5.000 
for 2015. Styreleder Gunnar Hansen og 
daglig leder Rune Anda har hatt møte 
med CI-gruppen ved Sunniva Lyngtun og 
Sigrun Ekerhovd og lyttet til deres pro-
gram og planer. Støtten er innvilget.

Støtte til medlemmer
Årsmøtet vedtok at det kan gis inntil 
kr 75.000 i støtte til medlemmer. Det 
er utarbeidet kriterier for tilskudd til 
medlemmer. Søknadsskjema finner man i 
Budstikken og på hjemmesiden.

Informasjonssaker
1. Museumsutvalget har scannet til-

sammen 158 gamle filmer og lagt de ut 
på www.bgds.no

2. Det er reservert leie av kurslokalet i 1. 
etasje til kurs for innvandrere (høren-
de) hver onsdag hele høsten kl 17-20

Klipp fra styreprotokollen
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Sakset fra www.deafnet.no: 
NDF gjennomførte landsråd på Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve fra 28. til 
30. mai. Landsrådet behandler årsberet-
ningene og årsregnskapene for de årene 
forbundet ikke har landsmøter. Denne 
gangen ble resultatene både for 2013 og 
2014 presentert, men formelt vedtas de 
på landsmøtet i Oslo neste år. 

I tillegg til de tradisjonell organisasjons-
sakene ble tema knyttet til bl.a.: 
Det nye tegnspråksamfunnet, mer ens-
artet profilering av døveorganisasjonen, 
foreldreforventninger til fremtiden og 
skolesituasjonen for hørselshemmede. 

Nesten 50 deltakere fra døveforeningene 
lokalt, sentrale tillitsvalgte og andre var 
samlet på landsrådet.

Norges Døveforbunds landsråd på Ål 28.-30. mai 2015

Bildet er hentet fra Facebook-siden til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Her viser vi "bergensere" på møtet.

Rune Anda

Helge Herland

Tor S. Fiksen

Gunnar Hansen

Monica L. Johansen

Toralf Ringsø

Generalsekretæren håper at lokalforenin-
gene kan diskutere det nå til høsten. Når 
det gjelder navn, var spørsmålet om det 
bør hete:

Døveforbundet, Oslo
Døveforbundet, Vestfold
Døveforbundet, Stavanger
Døveforbundet, Bergen

osv. Det var også luftet tanken om å en-
dre hovedorganisasjonens navn fra "Nor-

ges Døveforbund" til "Døveforbundet" på 
samme måte som bl.a. Norsk Språkråd 
har endret navnet til bare "Språkrådet".

Vi får sette av en dato til diskusjonskveld 
til høsten.

På landsrådet var det en del foredrag, 
blant annet "Det nye tegnspråksamfun-
net" ved Hilde Haualand og "Arkivsystem 
som dekker døveforeningene og forbun-
det" ved Thorbjørn Johan Sander.

28. mai 2015: Seksjonen er i full gang med planleggingen av skrivetolkstudiet 
2015/2016. Er du kjapp på tastaturet og vil jobbe relatert til det, eller er du tolk og 
vil spesialisere deg? Søknadsfristen er 15. juni 2015! Bildet er tatt på Seksjon for 
tegnspråk og tolking, Høgskolen i Bergen, fra venstre: Gro Hege Saltnes Urdal, Eli-
sabet Trengereid Olsen, Ingeborg Skaten og Karen Michelle Olsen Isaksen. (Tekst og 
bilde er hentet fra Facebookside til " Seksjon for tegnspråk og tolking, Høgskolen i Bergen".)

Klar for et nytt skoleår - også på skrivetolklinjen
ved Høgskolen i Bergen

Det som er av interesse - og som skal 
diskuteres i lokalforeninger - er denne: 
"Tydeligere profil av døveorganisasjonen 
NDF".

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen la 
fram tanker om felles profil for Norges 
Døveforbund og alle tilsluttede døvefore-
ninger. 
* Felles logo
* Likelydende tekst i vedtektene for lokal-
foreninger, pluss lokalfokusert tekst
* Strukturert foreningsnavn for alle døve-
foreninger.
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Skrivetolkstudenter i praksis øvelse
i Bergen Døvesenter torsdag 4. juni 2015

Dette ble ordnet ved at representanter fra 
HLF Bergen og Bergen Døvesenter arrangerte et møte.

Det var en fin dag i døvesenteret torsdag 4. juni. Alle 19 skrivetolkstudenter fra Høg-
skolen i Bergen fikk prøve skrivetolkingen i praksis. Medlemmer fra HLF Bergen og 
Bergen Døvesenter informerte om hva det jobbes med og det var diskusjon om felles 
kampsaker. Begge organisasjoner var enige om at det var et nyttig møte. Deretter var 
det hurtigskrivingskonkurranse: «Hvem kan slå Rune?» – som ble bergensmester for 
30 år siden. Den raskeste var Janne Skovgaard Bjotveit med 620 tegn i minuttet, det 
vil si litt over 10 tegn i sekundet! (Hun jobber som direkte-tekster hos NRKs Dagsre-
vyen 19.) Nummer to klarte 607 tegn, nummer tre klarte 591 tegn. Rune ble num-
mer 7 med 428 tegn. Det vanket premier. (Blant studentene var også en som jobber 
som direkte-tekster på TV2.) Til slutt ble det servert to kjempekaker, hjemmelaget av 
Alireza! Karen Michelle Olsen Isaksen (sittende nr 3 fra venstre) var prosjektleder for 
skrivetolklinjen ved HiB.
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Fotokurset i Bergen Døvesenter hadde 5 deltakere (fire på bildet). Det var tre kvelder 
der man lærte om forskjellig måter å bruke kamera på (ikke bare auto), og fire kvelder 
der deltakerne tok bilder ute på byen. De to siste kveldene lærte de hvordan man 
justerer bildene i Adobe Lightroom (Lr). Alle syntes dette var spennende og ønsket å 
lære mer.

Vi får se til høsten om det blir kurs i Lightroom for viderekomne. (Noen som vil melde 
seg på nå? Rune.) Kursleder Dag Hafstad takker for nydelige blomster.

Flott fotokurs med Dag Hafstad som lærer

God nyhet!
Nå har vi fått til et samarbeid med Bergen Døvesenter, HLF foreldrelag og CODA Ber-
gen! Idag har vi hatt første møte om tegnspråktreff for familier med hørselshemmede 
og CODA-barn, der tegnspråk er i fokus. Søsken, besteforeldre og andre slektninger 
som har interesse av å lære tegnspråk, er også mer enn gjerne velkomne! Som regel vil 
vi være i Bergen Døvesenter, og det vil bli servert mat og underholdning.

Hørende foreldre vil da få en glimrende mulighet til å lære seg tegnspråk under natur-
lige omgivelser – og CODA barn får samtidig bli kjent med andre barn i samme situa-
sjon.

Hold dere fast; dato for første tegnspråktreff vil være 14. juni! Hold av datoen, mer 
informasjon kommer senere.

(De som var på møtet 26. mai: Hilde Fagerheim, Malin Lone Johansen, Ida Nicole Bøe, Berna 
I. Martinussen og Rune Anda. Det er opprettet egen Facebook-gruppe til formålet: Det heter 
«Tegnspråktreff for hele familien». Be om å bli medlem!)

Feministisk Initiativ Bergen/Hordaland er et 
nytt politisk parti. Teksten har vi hentet fra 
deres Facebook-side:
 
I dag har vi vært på"lyttetur" til Bergen 
Døvesenter! De jobber for at døve skal 
oppnå likestilling og likeverd med de 
hørende som bor i Bergen og Horda-
land fylke. Som døve regnes også sterkt 
tunghørte og de som har mistet hørselen 
i forskjellig alder.
Vi lærte at det er lite som skal til for å 
gjøre samfunnet mer inkluderende og 
tilgjengelig for døve og hørselshemmede, 
men at det ikke alltid gjøres likevel. For 
eksempel er tolketjenesten stengt på 
kveldstid og i helgene og det kan være 
vanskelig å få tolk til hobby og fritidsakti-
viteter. Døvesenteret har krevd døgnåpen 
tolketjeneste i mange år, men dette har 
de ikke nådd frem med.

Det er også slik at arrangører av ulike 
større arrangementer selv må betale 
tolk, om ikke en døv personlig bestiller 
tegnspråktolk. Dette fører til at det ikke 
alltid blir bestilt tolk, noe som kunne vært 
unngått om tjenesten hadde vært gratis.
Videre er det ofte at beskjeder blir gitt 
over høyttaleranlegg f eks på kollektiv-
transporten, f eks når man må bytte buss. 
Disse beskjedene kunne enkelt vært gitt 
over skjermer på bussen, men dette er 
ikke fullt utbygd enda.

Tegnspråk har status som et offisielt 
språk i Norge og flere bør lære tegn-
språk. På www.tegnordbok.no kan du slå 
opp ord og se video med tegn, og kanskje 
lære deg et tegn eller tre?
Takk for møtet, vi gleder oss til valgdebatt 
i september!

(Vi snakket også om heltidsansatt tegnspråk-
tolk på sykehusene.)

Feministisk Initiativ på 
"lyttetur" i Bergen
Døvesenter 13. mai
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Det var åpent hus hos Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) torsdag 
28. mai kl. 12-14 i Møllendalsveien 1 A ved Danmarksplass. SAPT flyttet fra Paradis til 
nærmere Bergen sentrum 1. mars, men det var først nå lokalene var ferdig oppusset. 
Det var en uformell sammenkomst med enkel servering. Blant deltakerne som var invi-
tert, og som var til stede, var Bergen Døvesenter v/daglig leder Rune Anda, og Rådgiv-
ningskontor for hørselshemmede og døvblinde v/konsulent Norunn Kalvenes. På bildet 
ser vi SAPT-lederen Christine Grevstad (hun med papir i hendene) tale. Kari Mowatt 
tolket for oss. Vi gratulerer med nye lokaler!

Åpent hus hos Syns- og Audiopedagogisk Teneste
i Hordaland 28. mai

Møte og befaring på
Den nationale scene 28. mai 2015

25.-27. august 2017 blir det jubileumsmarkering av Døves Kulturdager i Bergen, den 
50. i rekken siden Norges Døveforbund startet «Unge Døves Kulturdager» i 1967. 
Torsdag 28. mai kl. 10-11.30 var kulturdagerkomiteen i Bergen Døvesenter på møte og 
befaring på Den Nationale Scene sammen med noen fra Teater Manu. Forberedelsene 
er begynt.

DANMARKSPLASS

Hei, døve venner!

Kort presentasjon:
Jeg heter Øyvind Madsen og er døv. Jeg 
er utdannet filosof med en mastergrad i 
filosofi fra Universitetet i Bergen våren 
2011. I tillegg er jeg, nå i mai dette år, 
ferdig utdannet filosofisk praktiker som et 
tilleggsfag til min mastergrad i filosofi. Det 
er et yrkesprofesjon som jeg skal begynne 
med nå fremover. Dette studiet var to-
årig og var arrangert av to samarbeidende 
utdanningsinstitusjoner: 

1) Høgskolen i Buskerud og Vestfold med 
hovedemnet Dialogisk praksis med eksis-
tensielle og etiske tilnærminger. 

2) Norsk Selskap for Filosofisk praksis 
som fokuserte på å utdanne oss til filoso-
fiske praktikere.  

Derfor: Jeg har et foredragstema som kan 
interessere dere:

"Hva er filosofisk praksis? Kan døve delta 
i en samtale med en tegnspråklig filosofisk 
praktiker? Hva skiller filosofisk praksis fra 
andre samtaleprofesjoner som psykologer, 
coacher, psykiatere, terapeuter etc.?"

Interessert? Ta kontakt. 
Øyvind Madsen, Filosof. Dialogisk-filoso-
fisk praktiker. Idéhistoriker
SMS 97168745. Madsen Dialog
E-post: oymafil@gmail.com
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RUNDE ÅR
90 ÅR
Marta Sander, Paradis, 
fyller 90 år den 6. august.

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

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

65 ÅR
Guri Kaland Sværen, 
Hjellestad, fyller 65 år 
den 10. august.

60 ÅR
Ingeborg Skaten, 
Fyllingsdalen, fyller 60 år 
den 22. august.

50 ÅR
Steinar Heggertveit, Bergen, 
fyller 50 år den 2. august.

Marit Markeset, Bergen, fyller 
50 år den 12. september.

TUSEN TAKK 
for pengegaven jeg fikk til 
min 75 års dag.

Klem fra Madela.

TAKK
for oppmerksomheten i 
anledning min 75 årsdag.

Liv Johansen.

PERSONALIA

De fullførte 7-fjellsturen sammen søndag 31. mai 2015, fra venstre: 
Marius Anda, Emilie Christensen, Alexander Kvalheim, Jonas Vestengen, 
Marte Haugen, Beate Eng. (Bildet har vi fått fra Beate.)

11. mai - 3. juni jobbet Lena Mei Kalvenes Anda frivillig som volontør på en døveskole
(Ferrando Speech and Hearing Centre) nordøst i India. Bildet er tatt 2. juni 2015.

Døves Tidsskrift:
Noen var fortvilet, fordi det var lenge siden bladet kom hjem 
til dem. Ja, det var riktig. I småskrift på side 2 i bladet står det 
hvilken måned bladet kommer ut. Vi skal gjengi det her:
Nr. 1: 15. februar
Nr. 2: 15. mars
Nr. 3: 15. april
(ingen blad i mai)
Nr. 4: 15. juni
(ingen blad i juli)

(ingen blad i august)
Nr. 5: 15. september
Nr. 6: 15. oktober
Nr. 7: 15. november
Nr. 8: 15. desember

Asgeir Straume 
med gave

til Seniorgruppen
Nummrerte årer fra nr 1 til 
500, fordelt på 50 årer a ti 
numre. Hans Erik Tofte viser 
det ene.

SOMMER-
AVSLUTNING

MED GRILLMAT

i storsalen
torsdag 18. juni

kl. 18.00

Styret står for 
serveringen

Velkommen!
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berna@bgds.no
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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 septem-
ber.  Frist for stoff til neste nummer:  
20. august 2015.

JUNI:
11. to:  Døves Idrettsklubb har ekstraordi-

nært årsmøte kl. 18.00
12. fr:  Åpen kveld i døvesenteret i forbin-

delse med Bjørkåsen-treff v/Døves 
Idrettsklubb

14. sø: «Tegnspråktreff for hele familien» 
kl. 12.00 (til 16.00)

15. ma: Ledermøte i storsalen kl. 16.00
16. ti:  Seniortreff kl. 11 (sommerbord)
16. ti:  Idrettsklubben har styremøte på 

styrerommet kl 16
17. on: Storsalen er utleid kl. 17-22
18. to:  Sommeravslutning med grill i døve-

senteret kl 18
25. to:: Siste åpningskveld før ferien.
20. lø:  Storsalen er utleid (+19. og 21.)
27. lø:  Storsalen utleid (+ 26. og 28.) 

JULI:
11. lø:  Storsalen utleid (+10. og 12.)

25. lø:  Storsalen utleid (+26.)

AUGUST:
01. lø:  Storsalen er utleid (+ 31.07 og 

02.08)
06. to: Første åpningskveld etter ferien.
11. ti:  Seniortreff kl. 11
15. lø:  Storsalen er utleid (+14. og 16.)
20. to: Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
22. lø:  Storsalen er utleid (+21.08)
25. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)
26. on: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
27. to:  Litteraturkveld kl. 19

SEPTEMBER:
01. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) 

i styrerom kl. 18-21
02. on: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20

TERMINLISTE
03. to:  Politisk debatt foran kommuneval-

get 14. sept. Vi starter kl 18.00.
05. lø:  CI-treff i storsalen kl. 10-15: 5. 

september med Kjell Grøndahl fra 
høresentralen.

08. ti:  Seniortreff kl. 11
08. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) 

i styrerom kl. 18-21
09. on: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
15. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (3) 

i styrerom kl. 18-21
16. on: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
17. to: Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
22. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)
22. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (4) 

i styrerom kl. 18-21
23. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (1) 

i storsalen kl. 18-21
23. on: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
24. to:  Besøk av Simon Carmel (døv) fra 

USA kl. 19
25.-27. Døves kulturdager i Sandefjord
29. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (5) 

i styrerom kl. 18-21
30. on: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20

Velkommen til «Politisk debatt»
torsdag 3. september 2015 kl. 18.00

Fra "politisk debatt" i døvesenteret 2013. Fra "politisk debatt" i døvesenteret 2009.

Det er igjen tid for "politisk debatt" i døvesenteret. På www.valg.no sakser vi følgende 
tekst: " Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. septem-
ber 2015. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i 
egen kommune på valgdagen(e). Ellers kan du forhåndsstemme fra 1. juli til og med 11. 
september." Der finner du ellers alt som har med valget å gjøre. Der vil du også finne 
oversikt over valglistene med kandidater i alle landets kommuner og fylkeskommuner 
ved valget i 2015.

Kanskje du har bestemt deg for hva du skal stemme. Kanskje ikke. Kanskje besøket i 
døvesenteret torsdag 3. september vil gi deg en ide om hvem du vil stemme på? Uan-
sett, velkommen til en spennende kveld. Vi starter kl 18.00.

Helt siden 1981 har vi hatt slike debatt i Bergen Døvesenter. Som vanlig skal vi på for-
hånd sende partiene 3 konkrete spørsmål som de skal svare på. Hvis du har et konkret 
spørsmål som du mener vi bør spørre dem om, send ditt forslag til post@bgds.no.

NOTER DATOEN:  TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 18.00


