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Nordisk Døves Seniortreff 9.-20. september 2015 

Bergensere på Hurtigruten 

 

Fra venstre: Hans Birger Nilsen, Jerzy Macha, Birgit T. Karlsen, Åge Sørhaug, Danuta Macha, Elin 
Buanes, Kolbrun Hreidarsdottir, Hans Erik Tofte, Gerd Berit Lamela, Gyda Einemo, Toralf Ringsø, Sissel 

Tofte, Marta Ringsø, Gerd Bjørnsen, Åge Lauritzen, Sverre Johansen, Madela Kalnes, Berit Kallevik, 
Peder Nyset, Tove Oksnes, Norunn Kalvenes, Rune Anda og Edit Solhaug. Bildet er tatt på vei tilbake 
fra Kirkenes. Der gikk tre bergensere av: Alireza, Ingunn og Helge. Derfor er de ikke med på bildet. 

Nordisk Døves Seniortreff 9.-20. september 2015
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Nordisk Døves Seniortreff 9.-20. september 2015

Mange svensker var innom Bergen Døvesenter søndag 20. september. Der fikk alle gratis fiskesuppe som smakte godt. Mange var 
innom døvemuseet i 2. etasje, og gjesteboken ble fylt med både tekst og masse signatur.

Etterat vi passerte polarsirkelen i breddegrad 66°33'42,5'' så 
det ut til at nesten alle ble døpt med isbiter nedi ryggen under 
klærne samt et dram. Her ser vi Åge sammen med havguten 
Neptun (romersk mytologi).

Jerzy og Danuta på Nordpolen. Deltakerne (ca 280 personer fra 
Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) var heldig som fikk 
oppleve flott vær under hele reisen fra Bergen til Kirkenes og 
tilbake (regn i Trondheim), og stille sjø!

Ingen tvil om at det var munter stemning. Også Helge og Edit 
koste seg veldig på reisen. 

Storsalen og hallen var fylt opp med hurtigrutedeltakere, mest 
svensker, etterat skipet kom til kai i Bergen. Mange tok først en 
tur opp til Fløyen. 

Polarsirkelen. Trollfjorden.
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God 
orientering 
om 
forsikrings-
tilbudene 
v/Mirelle Steiro
fra Tryg 
forsikring 
torsdag 
20. august 
2015

Styret består av hørselshemmede + tegnspråk-/tolketudenter 
ved Høgskolen i Bergen. Bildet er tatt etter årsmøtet i Bergen 
Døvesenter lørdag 12. september 2015. Fra venstre: Helene 
H. Sæle (leder), Kjersti Granlund (1. klasse), Marie Straume (3. 
klasse), Marica Maraz (3. klasse), Tor Fiksen (han gikk av styret), 
Kristian Bårtveit, Fredrik S.M. Fjellaker (han gikk av styret). Man-
gler: Agnes Stueflaten og Arild Båtnes (3. klasse)

BEAST-styret
fra sept. 2015 til sept. 2016

Døv døvekapellan Lisa Lind
i Bergen Døvekirke søndag 4. oktober

Døveprest Lars Hana var ikke i Bergen søndag 4. oktober. 
Da fikk døvekirken besøk av døvekapellan Lisa Lind som 
gjennomførte hele gudstjenesten. Hun kommer igjen til 
Bergen Døvekirke søndag 15. november.  Leserne husker 
kanskje (Døves Tidsskrift og Døves Blad) at hun ble ordi-
nert til prest i Oslo Domkirke søndag 18. januar 2015.

Foto: Mariusz Gajewski.

Marthe overtar etter Malin 
som "utleie-koordinator"

Budstikken på e-post?
Nå er det over 120 personer som får Budstikken sendt på 
e-post. Alle sider i FARGER og bladet kommer med en gang. 
Andre som ønsker det samme? De som mottar bladet i papir 
får sidene i sort/hvitt, og bladet kommer fram 5 virkedager 
etter levering i Posten. Si ifra til post@bgds.no om du ønsker 
bladet tilsendt på e-post.
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Disse deltok og vant fotball-DM for Bergen: Tito Haque, Ola Mortveit Ognøy, Oscar 
Gerritsen, Jonas Vestengen, Guttorm Edman Jørgensen, Asenay Sahle Fegi, William Vinje 
McLoughlin, Bartek Osiński, Leonard Erik Maresova Roos, Giorgio Marsano, Biniam 
Seyoum og Marius Anda. 

Bergensernes resultater i DM på Hamar: 
Bergen-Oslo B 2-2, Bergen-Oslo A 3-2, Bergen-Trondheim 5-0, 
Bergen-Oslo C 6-1, Bergen-Hamar 3-1. 
Da ble det GULL! Vi gratulerer!

Bergen vant fotball-DM på Hamar

22 nye studenter ved Høgskolen i Bergen 
(tegnspråklinjen) i storsalen torsdag 20. 
august for å bli kjent med Bergen Dø-
vesenter, Døvekirken og Signo Konows 
Senter. Som vanlig sto tolkelinjestu-
dentene (2. år) for matservering mens 
siste års-studenter sto for stemme- og 
tegnspråktolking.

på tradisjonell besøk i 
døvesenteret

19.-20. september 2015!
Det er visst første gang på 18 år at Bergen vant 

DM i utendørs fotball!

20.08.2015: Tegnspråk- og tolkelinjestudenter fra HiB

Norges Døveforbund har hatt sitt første 
ledermøte. Styreledere fra Bergen (Gun-
nar Hansen), Nord-Trøndelag, Stavanger, 
Trondheim, Møre og Romsdal, Vestfold og 
Oslo deltok. Fra NDF deltok forbunds-
leder og generalsekretær. Temaer som 
ble drøftet; handlingsplan for 2016-2019, 
NDF profilering, 100 års jubileum (2018), 
støtte til det gassiske døveforbundet, 
medlemskampanje og om tegnspråktol-
king på offentlige steder. Et nyttig mø-
teplass for bl. a informasjonsutveksling 
Neste møte blir i september 2016.

NDFs ledermøte på Gardermoen
fredag 28. august 2015
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Organisasjonsseminar 
Gunnar Hansen, Tor S. Fiksen, Toralf Ringsø 
(komiteen) og Rune Anda var på befaring på 
Miljøhotellet Seletun i Fana
13. august. Styret fikk tilsendt info og bilder. 
På budsjett for 2015 var det satt opp kr 
80.000 til organisasjonsseminar. NDF/Funkis 
har godkjent støtte på kr 37.500.  
Styret var enig i at seminaret blir holdt der.

Investeringsplaner for nær framtid
• Nye lyskastere i storsalen
• Prosjektor på styrerommet
• Nytt ovalbord på styrerommet
• Skifte brannvarslingsanlegg
• Asfaltere veien nær huset
• Få orden på 2 avløp ute
Eiendomsstyret jobber med saken.

Vikar hos daglig leder
Daglig leder deltok sammen med mange 
andre på Hurtigruten 9.-20. september, 
Styreleder Gunnar Hansen og nestleder Tor 
S. Fiksen vikarierte for ham på kontoret.

Gavepenger etter en begravelse
Døvesenteret har mottatt til sammen kr 
8.450 etter Audhild Valvatnes bortgang. 
Hun er mor til døve Hanne Britt Valvatne, 
som tidligere bodde i Fyllingsdalen. Audhild 
deltok på tegnspråkkurs i 1980-tallet.

Informasjonssaker
1. Tor Fiksen og Toralf Ringsø hadde stand 
under festivalen på Reims 2.-5. juli 2015, 
der de reklamerte for Døves kulturdager i 
Bergen 2017.
2. Kristin F.  Våge var i Istanbul for å se 
om der var noe å hente i forbindelse med 
kulturdagene i 2017.
3. Avdelingenes kontor flyttet fra 2. etasje til 
kurslokalet i 1. etasje 13. august – samtidig 
som Nubben Barnehage overtok lokalet i 
2. etasje
4. Avslag fra fylkeskommunen på søknad om 
støtte til skifting av brannvarslingsutstyr

Møter
1. Gunnar Hansen og Rune Anda deltok i 
intervju med to søkere til barne-, ungdoms- 
og idrettskonsulent 4. og 7. august 2015
2. 17. august: Gunnar Hansen deltok i møte 
i eiendomsstyret
3. 19. august: Rune Anda deltok i møte med 
«komite for tegnspråktreff»
4. Gunnar Hansen skal delta på NDFs leder-
møte på Gardermoen fredag 28. august

Film- og teaterutvalg
Gunnar Hansen lurte på hvordan det gikk 
med organisering av «Kulturutvalget». Det 
er registrert navn på personer i Filmgrup-
pen (Dag Bøe) og Teatergruppen (Helge 
Herland og Kristin Fuglås Våge), men ingen 
i overordnet utvalg som årsmøtet ble enige 
om å opprette: «Kulturutvalg». Rune Anda 
foreslo at vi kutter ut det, og heller konsen-
trerer oss om at det finnes to grupper med 
hvert sitt oppdragsområder. Dette er noe 
styret støtter.

Søknad fra Arne Nesse 
ifm Lutefiskfest
Lutefiskens venner fyller 20 år i år. De 
planlegger å bestille 100 stk. pins og kr 100 i 
støtte til de som deltar på lutefiskfesten lør-
dag 21. november 2015. Pins vil koste kr 21 
+ mva pr stk pluss kr 800 (engangsbeløp) 
for støping +mva, til sammen ca kr 3000. 
Man antyder at det vil komme mellom 70 
og 80 personer på festen. Det søkes om kr 
10.000 i støtte til formålet.
Styret ble enige om å støtte med kr 100 pr. 
medlem som deltar på Lutefiskfestens 20 
års jubileum.

Søknad fra fotballjentene 
Beate Gokstad Eng og 
Ane Serine Dimmen
Våre to medlemmer deltar i VM i Futsal for 
det norske jentelandslaget i Thailand 17.-29. 
november 2015. Norges Forballforbund 
dekker ikke noe for jentene. Spillerne må 
selv finansiere reise og opphold både for 
seg selv og for to tolker og to trenere, 
hvilket vil si omtrent kr 23.000 pr. spiller. De 
søkte om støtte fra Bergen Døvesenter. 
Våre to kvinnelige medlemmer som blir 
med til Thailand vil få kr 1.000 hver i med-
lemsstøtte.

Støtte på kr 7.500 fra SpilleAutomater
Det er kommet epost melding fra Spille-
Automater.com der det opplyses at Bergen 
Døvesenter vil få kr 7.500 i støtte, etter 
søknad fra oss sendt 15. september.
Støtten går til «Tegnspråktreff for hele fami-
lien» slik det var oppgitt i søknaden.

Kandidater til forbundsstyret 
2016-2019
Det er kommet forslag på å sette opp to 
av våre medlemmer som kandidat til NDFs 
forbundsstyre for perioden 2016-2019: 
Tor S. Fiksen og Morten Sletten. Norges 
Døveforbund skal ha landsmøte i Oslo juni 
2016.  Bergen Døvesenter har - før fristen 
1. oktober 2015 - sendt forslag på Tor S. 
Fiksen og Morten Sletten som kandidat til 
NDFs forbundsstyre til NDFs valgkomite.

Eventuelt
a) Det er sendt søknad om støtte fra Extra-
stiftelsen Express til trimhelg på Stord og 
«Tegnspråktreff for hele familien».
b) Ansatte i døvesenteret får tilbud om å 
delta på julebord som Beast arrangerer på 
Scotsmann lørdag 12. desember.
c) Storsalen er stengt fra og med søndag 13. 
til og med onsdag 30. desember for å friske 
opp gulvet.

Klipp fra styreprotokollen

Foredrag i Bergen Døvesenter torsdag 19. november kl. 19.00:

«Forandring av livskvaliteten etter at jeg ble tegnspråkbruker»
De som har fulgt med i TV2s program "Ut av stillheten", har sett hvordan det har gått 
med ham, med og uten CI.  
Velkommen til døvesenteret 19. november! Det er ordnet med tolk. 
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Lutefiskfest venner har
20 års jubileum
lørdag 21 november kl. 19.00 
i storsalen i Bergen Døvesenter
Som vanlig blir det servert gløgg og 
velkomstdrikk før middagen.
Lutefisk m/tilbehør
Kaker og kaffe
Entre kr. 250 for medlemmer i bgds og 
kr. 350 for ikke-medlemmer.

Lutefiskfest venner
V/ Arne Nesse

Fotokurs for de som 
kan noe fra før

Rorbua i Austevoll 23.-25. oktober 2015
Fredag 23. okt.: Mørkefotografering 
(manuelt og tid) – cirka 3 timer
Lørdag 24. okt.: Ute på fotosafari, 
ta bilder i høstfarger (manuelt og tid) 
og mørkt ute – cirka 8 timer.
Søndag 25. okt.: Lightroom-justering 
av bildene på PC. Cirka 5 timer.
Det er plass til 8 personer på kurset 
(+ kursleder Dag Hafstad). 
Kursavgift: Kr 500.
Interessert? Påmeldingsfrist 20. oktober 
(eller når det blir fullt) til post@bgds.no.

Ledig sekretær-verv i hyttestyret 
(RORBUA) – er du interessert?
Ta kontakt med valgkomiteen i Bergen 

Døvesenter v/Helge Herland – 
helge@doveforbundet.no. 

Har du spørsmål, kontakt ham.

Hobby-stund sammen med 
Kolbrun i døvesenteret

Mandag 19. oktober kl. 12.30-15.30
Mandag 26. oktober kl. 12.30-15.30
Mandag 02. november kl. 12.30-15.30
Mandag 09. november  kl. 12.30-15.30
Mandag 23. november kl. 12.30-15.30
Mandag 30. november kl. 12.30-15.30

Ønsker du hjelp i bruk av iPad? 
Hjelp og kurs i døvesenteret hver 

gang det er Seniortreff – ca kl 13.30

50 år siden Døves aldershjem på 
Landås ble innviet

23, november 1965 var en stor dag 
for Bergen Døveforening. Vi hadde 
nådd et stort mål. Vi hadde reist et 
flott aldershjem for døve på Landås!

Det økonomiske grunnlaget var blitt 
lagt i 1867, da konsul August Konow 
opprettet et legat på 5.000 spesidaler 
til ”et asyl for blinde og døvstumme i 
Bergen”. Med gode renter økte kapi-
talen. Bare litt av rentene ble brukt til 
støtte for fattige blinde og døve, med 
tillatelse fra Bergen Legatinspeksjon.

I 1928 godkjente Sosialdeparte-
mentet at legatet ble delt likt mellom 
blinde og døve.  Bergen Døveforening 
representerte de døve, og døvefore-
ningen oppnevnte i 1957 en gamle-
hjemskomité med døveprest Hammer 
som formann. En viktig oppgave var å 
finne en god tomt. Våren 1959 vedtok  
Bergen bystyre å feste bort en tomt på 
Slettebakken til aldershjem for døve.

I mars 1962 oppnevnte Bergen Dø-
veforening en byggekomité. Også der 
ble døveprest Hammer formann. Jeg 
er den eneste gjenlevende som var 
med i byggekomiteen. Jeg var da for-

mann i Bergen Døveforening, og jeg 
laget forslag til statutter for Stiftelsen 
Døves aldershjem i Bergen, godkjent 
av Stiftsdireksjonen. Der ble det 
fastsatt at navnet skulle være Konsul 
August Konows aldershjem for døve. 
Sverre Lied ble valgt som arkitekt.

Vi fikk bruke kr 350.000 av legat-
midlene. Det var altfor lite. Vi satte 
i gang et stort lotteri, med bil som 
hovedgevinst. Vi sto på Fisketorget 
og solgte lodd ved bilen. Pastor Ham-
mer holdt mange gudstjenester med 
offer til aldershjemmet. Birger og 
Albert Breiteig oppnådde gjennom 
forretningsforbindelser å få rabatt på 
mange varer. 

Første styre, valgt for tre år, besto 
av Birger Breiteig, formann, Ragnvald 
Hammer, nestformann, Thorbjørn 
Sander, sekretær, og Gunvor Wasser-
fall (f. Bjørø). 

I 1992 vedtok Bergen Døveforening 
å overlate aldershjemmet til Signo-
stiftelsen, som reiste nybygg på Kalfa-
ret (nedenfor) og ga det navnet: Signo 
Konows Senter. th.j.s.
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Politisk debatt i Bergen Døvesenter torsdag 3. september 2015
* Bred politisk enighet om god økonomisk støtte til Døves kulturdager i 2017!

* Alle er enige: Haukeland Sykehus MÅ få ansatt tegnspråktolk – 24 timer i døgnet!

9 partier var representert, fra venstre: Eva Bjørø Pedersen (SP), Tom Sverre Tomren (MDG), Hilde Maria Boberg Andresen (SV), Harald 
 Brei stein, KrF), Torstein Dahle (Rødt), Hans-Carl Tveit (V), Sunniva Schultze-Florey (F!), Kenneth Stien (H) og Linn Katrin Pilskog (A). Helt til ven-
stre ser vi tolken Elisabeth Olsen. Bakerst tre tolker: Gunnhild Nyhammer, Ingrid Sletten og Janne Brødreskift. Helt til høyre: Ingeborg Skaten.

Programmet startet presis kl 18.00 da daglig leder Rune Anda 
ønsket velkommen. Han begynte med å si at Bergen Døvesenter 
har hatt politisk debatt i egne lokaler siden 1981. Politikere som 
var innom oss fikk senere viktige verv i Stortinget, blant annet 
Hallvard Bakke (debatt 1981, han ble statsråd i Kultur- og viten-
skapsdepartementet i 1986), Erna Solberg (debatt 1993, stats-
minister fra 2013), Anne-Grete Strøm-Erichsen (debatt 1995 og 
2005, forsvarsminister 2005, helse- og omsorgsminister 2009, 
forsvarsminister 2012), Audun Lysbakken (debatt 2005, barne-, 
likestillings- og inkluderingsminister 2009). Rune moret seg med 
å si: Deltakelse i debatt i Bergen Døvesenter er på en måte en 
døråpner på vei til Stortinget.

Ingeborg Skaten ledet debatten på en fantastisk måte. Føl-
gende tegnspråktolker var i aksjon: Gunnhild Nyhammer, Ingrid 
Sletten, Janne Brødreskift og Elisabeth Olsen. Blant publikum var 
også ti personer fra Hunstad/Nattland skole, en ungdomsklasse 
med lærere som de siste dagene har hatt politikk og valg på 
timeplanen, og som her hadde levert spørsmål til politikerne. Til 
stede var også vår nye barne-, ungdoms- og idrettsmedarbeider 
Ida Nicole Bøe, som trolig også skal ha kontakt med politikere. 
Det var sikkert også noen som ikke hadde bestemt seg for hvil-
ken parti de skulle stemme på. Kanskje de nå har bestemt seg?

Man startet først med de to spørsmålene som døvesenteret 
sendte til politikerne to uker før debatten (se nederst på siden). 
Det ene spørsmålet var om partiene ville sørge for at kommu-

nen satte opp midler i budsjett til tegnspråktolking ved offent-
lige arrangementer. I det store og hele var det «ja» fra alle. Alle 
mente at det var en selvfølgelighet at alle fikk del i tilbudet fra 
det offentlige. Men spørsmålet var mest hvordan det kan gjøres 
i praksis. Noen mente det var fornuftig å gjøre det som står i 
teksten til spørsmålet, at kommunen samarbeider med Bergen 
Døvesenter ang. det å plukke ut arrangementer som tolkes. Men 
et parti var mer konkret og klar i sin mening (KrF): At NAV skal 
dekke alle tolkeoppdrag, uansett hva!

Spenningen var stor da partiene kom til å svare på spørsmål 
nummer to: Økonomisk støtte i forbindelse med 50. års jubi-
leum for Døves kulturdager i 2017, som Bergen Døvesenter 
har æren av å få gjennomført, og som skal bli et internasjonalt 
arrangement med aktører fra hele verden.

Her er det bare å si: HURRA! Full forståelse, full støtte, vilje til 
å bidra med å få det til. Torstein Dahle fra Rødt Bergen sa at 
Bergen kommune var flinke til å yte støtte til store arrangemen-
ter, og ikke minst internasjonale arrangementer, så han mente vi 
har gode muligheter til å få støtte. Tom Sverre Tomren, som er 
kandidat til fylkesting (MDG) den kvelden, føyde til: Ta kontakt 
med fylket også! En av dem sa også at politikerne som ønsker å 
være til stede ønsker å få det tilrettelagt med stemmetolk.

Eva Bjørø Pedersen, 10. kandidat fra Senterpartiet. Vårt tidligere 
medlem, Nils Johan Bjørø (død 2011), var onkel til hennes mor.
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Toralf Ringsø satt på første rad og tok tiden når politikerne 
hadde ordet. 3 minutter pr. parti på svarene. Og 5 minutter pr 
parti på presentasjon av partiprogram.

Tom Sverre Tomren, førstekandidat i Hordaland fylkes Miljø-
parti De Grønne, tidligere døveprest i Bergen Døvekirke. Han 
har vært en viktig støttespiller for Bergen Døvesenter i desem-
ber 2012 da fylket behandlet vårt søknad. 

Tom har kjempearfaring i arbeid med og blant døve, også i 
Kamerun, der han bidro til at en ny døveskole ble opprettet og 
støtten fra Norge sørger for at skolen lever videre. Han syntes 
det var trist at mange døveskoler i Norge er blitt lagt ned. Han 
mener at døves kultur skaper trivsel, sosial liv, at det er viktig 
med hyppige treff.

3. kandidat Hilde Maria Boberg Andresen fra SV, ung kvinne 
på 21 år med klare meninger. Hun presenterte seg selv ved å 
bruke noen tegn som hun hadde lært.

4. kandidat Harald Breistein fra Kristelig Folkeparti har daglig 
leder Rune Anda hatt mye kontakt med idet Harald er leder 
i Kommunalt Råd for funksjonshemmede i Bergen. Det han la 
fram under debatten viste at han hadde god bakgrunnskunnskap. 
Han var den som mente at NAV burde dekke alle typer tolke-
oppdrag. Han kjente til at ulike arrangører, blant annet Bergens 
Tidende med sin Lysfest hvert år, selv måtte betale for tolke-
oppdrag, noe han syntes ikke var 
riktig.

2. kandidat Torstein Dahle har 
vært i døvesenteret flere ganger. 
Han støtter våre saker og er mye 
enig med Tom Sverre Tomren. 
Han mente at det var en selvføl-
ge at kommunen gav økonomisk 
støtte til det jubileumsarrange-
mentet som Bergen Døvesenter 
skal ha i 2017, med internasjonal 
deltakelse. For kommunen har 
det med å yte støtte til slike 
gode arrangementer. Torstein Dahle sa også litt om skrivetolking 
(Til orientering: Akkurat den 3. september 2015 var det ett år 
siden skrivetolklinjen ved Høgskolen i Bergen ble offisielt åpnet, 
med ordfører Trude Drevland til stede).

Hans-Carl Tveit fra Venstre har vært Bergen Døvesenters 
beste venn i mange år. I forbindelse med Stortingsvalg for to år 
siden, var han publikum i storsalen da vi hadde debatt i døvesen-
teret. Han var nøkkelperson i samarbeid med oss da døvesente-
ret opprettet egen barnehage. Det morsomme denne gangen, er 

at vi i år fikk en representant i debatten med rekordlav kandi-
datnummer: 69! Venstre skulle opprinnelig delta i debatten med 
2. kandidat Idun Bortne, men det skjer så mye i valgkampen at 
det ble omrokkeringer. Venstre strevde med å finne en erstatter. 
De kom i mål og skrev i epost til oss: «Hei igjen! Gode nyheter, 
Hans-Carl Tveit kan steppe inn på kort varsel og stille i debatten 
på vegne av Venstre.» Når de skrev «Gode nyheter», var det nok 
fordi de visste at vi er glad i Hans-Carl :-)

Han er nabo til teatersjef Agnete Gullestad Haaland. Kanskje han 
vil gi henne noen ord ang Døves kulturdager i 2017?

1. kandidat Sunniva Schultze-Florey fra Feministisk Initiativ 
Bergen. Dette partiet er ny i mars 2015. Partiet har jobbet på 
høy-gear siden den gang og har som en av hovedmålene å jobbe 
for at alt blir godt tilrettelagt for alle mennesker (funksjonshem-
mede o.a.). De har besøkt ulike grupper – også Bergen Døve-
senter – for å samle informasjon om hindringer som finnes i 
samfunnet. Under debatten 3. september fikk publikum et godt 
inntrykk av henne og meningsytringene hun presenterte. Med 
seg i salen hadde hun sin støttespiller i Helene Hodneland Sæle.

Kenneth Stien, 12. kandidat for Bergen Høyre. For ca ti år 
siden var han generalsekretær i Hørselshemmedes Landsfor-
bund (HLF) og kjente derfor en god del til døve/hørselshemme-
des situasjon, noe hans innlegg vitnet om, der han også snakket 
om kamp for å få tekst på TV2. Også han støttet fullt opp om 
tegnspråk på offentlige steder og god støtte fra kommunen til 
kulturdagene i 2017. Om tegnspråk som språk og ansvar for 
tegnspråk sa han at den teknologiske utviklingen lurte oss litt. 
Det med CI fikk noen foreldre til å ta et valg som kanskje ikke 
var helt bra.

Linn Katrin Pilskog (27), 8. kandidat fra Arbeiderpartiet sa at 
hun ikke hadde kjennskap til døvesaken før hun ble spurt om 
å delta i debatten. Hun har siden da studert og lest og prøvd å 
bli kjent med våre saker. Vi må vel si at hun har jobbet godt. På 
slutten sa hun at hun lovet å ta opp ulike saker – også det med 
støtte til Døves kulturdager i 2017. Vi ser frem til hennes enga-
sjement i tiden framover.

Under 15 minutters pause fikk politikerne en lyn-omvisning i 
huset, styrerommet (kongerommet) og døvemuseet sammen 
med daglig leder. I gangen i 2. etasje henger plakater fra flere år 
med Døves kulturdager. Politikerne fikk også informasjon om 
at Bergen Døvesenter hadde stand i Frankrike (Reims) der vi 
markedsførte kulturdagene 2017. Og at daglig leder kom i prat 
med to kvinner fra New York i Istanbul. De sa at de vurderer å 
komme til Bergen under kulturdagene i 2017. Det viser at folk 
rundt omkring i verden har fått med seg at noe stort vil skje i 
Bergen.



9

Etter pausen var det spørsmål fra salen (samlet i lapper til de-
battlederen) som politikerne svarte på.

Blant spørsmålene var det Tekst på tv – Tegnspråk som språk – 
Har politikerne ansvar for tegnspråk? – Tolk på sykehus – Nød-
melding på sms – Bybanen – Flyktninger o.a.

Helene (F!) og Rune (V) besøkte en 
klasse på Nattland (Hunstad) skole

Elevene hadde valg som tema.

Torsdag 27. august 2015: En spesiell 
litteraturkveld med Torill Solbø Zahl!

Over 20 ulike dikt fra inn- og utland ble oversatt til tegnspråk 
av Torill. Ikke ord for ord. Hun brukte ansiktet mye og det alene 
hevet innholdet flere hakk opp. Hun la også til bittelite mer – 
som en forklarende bit – til selve ordene, noe som også bidro til 
å forstå diktene bedre. Det var også det en av publikummer sa. 
Likeså morsom gjengivelse av André Bjerkes dikt «Når boksta-
vene gifter seg». Diktet ble best på tegnspråk! Hun leste også et 
dikt skrevet at sin far, Harald Nesse. Ikke akkurat en stor dikter 
som André Bjerke og Olav H. Hauge, men et dikt hun ble glad i.
Tekst og bilder finner du på hjemmesiden www.bgds.no.

fleste i hvertfall?) oppfattet hva han sa. Noe av det han fortalte 
kjente vi igjen. Historier (også opplevelser, vitser og gåter) vi 
kjente til, blir også fortalt i mange andre land. Han viste også en 
hel del lek med tegn. Det ble en morsom kveld også.

Simon Carmel kan også litt russisk tegnspråk, det så vi da han 
pratet med Aljona Novikov. Simon bodde tidligere ca 6 måneder 
i Russland.

Malin Hatlen Grønsveen (som behersker tegnspråk godt) 
sammen med kjæresten sin, journalist Jon Peder Horn Opsahl 
fra Bymagasinet, en nettavis for Universitetet i Bergen. Jon Peder 
intervjuet Toralf Ringsø (styremedlem), Tor S. Fiksen (nestleder) 
og Rune Anda (daglig leder) etter debatten.

24. sept. 2015: En morsom kveld med Simon J. Carmel fra USA

Torsdag 24. september 2015 hadde vi besøk av den døve 
amerikaneren, Simon J. Carmel (77) fra Florida. Foran over 40 
deltakere viste han først noen tryllekunstner før han holdt 
foredrag over døves kultur og historie («døves verden»). Og 
«døves folkeminne» – historier som går i arv fra generasjon til 
generasjon.

Simon J. Carmel er en allsidig mann. Han holder forelesninger 
over ulike temaer. Han har skrevet mange bøker (daglig leder 
i Bergen Døvesenter har en av hans bøker, kjøpt for ca 40 år 
siden). Han har også skrevet om døve tryllekunstnere i hele ver-
den, deriblant 4 norske døve tryllekunstnere. (Jon Martin Brauti 
har vært hans viktige norske bidragsyter.) Og selv har han opp-
trådt som tryllekunstner i mange år. Han håper at Norge (Oslo) 
kan påta seg internasjonal magic show for døve om noen år.

Til tross for at mange allerede var reist til Døves kulturdager 
i Sandefjord, og at det høljregnet i Bergen den ettermiddagen/
kvelden, var det mange som kom til døvesenteret utelukkende 
for å få med seg det at Simon Carmel skulle holde foredrag 
på «internasjonalt tegnspråk». Derfor kom det også en del 
tegnspråktolker og tegnspråk-/tolkestudenter fra Høgskolen i 
Bergen.

En flink foreleser. Flink til å komme med mange konkrete ek-
sempler. Mye latter ble det, noe som også viste at publikum (de 
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1. oktober 2015:

Til orientering:
Jeg reiste denne saken som Eventuelt-sak nå tirsdag 29. september på et 
møte i noe som heter Komité for fullmakter og politisk styringssystem, 
der alle gruppelederne sitter. 

Generelt var stemningen positiv, og ulike muligheter ble diskutert. Det 
endte med at Bystyrets kontor (som også er bystyrets eget utrednings-
organ) fikk i oppdrag å utrede spørsmålet med sikte på å få en sak til be-
handling snarest mulig. Dermed er prosessen satt i gang, og vi har spart en 
del tid i forhold til å måtte vente på å nå fram i køen av interpellasjoner. 

Jeg skal holde dere orientert om videre framdrift. Det er ikke realistisk 
å klare å få noe i drift før 1. januar 2016, tror jeg - kanskje ikke da heller.  
Ting tar dessverre tid. Men jeg skal dytte på så godt jeg kan.

Beste hilsen Torstein

24. september 2015:

Hei!

Det er dessverre avsatt for liten tid til 
interpellasjoner i bystyret, så denne gang 
ble det ikke tid til å behandle den. Den 
står nå i køen. Det er en ørliten mulighet 
for at den blir behandlet i bystyremøtet 
21. oktober, men mest sannsynlig blir den 
ikke behandlet før i bystyremøtet 25. 
november.

Jeg skal imidlertid prøve å få satt den i spill 
på annen måte tidligere, ved å reise samme 
forslag direkte overfor bystyrets kontor.

Beste hilsen Torstein

Torstein Dahle deltok i politisk debatt i Bergen Døvesenter torsdag 3. september 2015, for par-
tiet Bergen Rødt. Vi fikk e-post fra ham 24/9 og 1/10. Han holder oss orientert om utviklingen 
i saken.
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

95 ÅR
Aase Monsen, Bergen, blir 95 
år den 13. desember.

Iris Jansen, Bergen, blir 95 år 
den 2. desember.

75 ÅR
Marta Ringsø, Fyllingsdalen, 
blir 75 år den 20. november.

Harald Gåsland, Knarrevik, 
blir 75 år den 16. desember.

70 ÅR
Richard Martin, Fyllingsdalen, 
blir 70 år den 1. desember.

Tove Oksnes, Fyllingsdalen, 
blir 60 år den 1. desember.

60 ÅR
Ida Sofie Tertnes, Tertnes, blir 
60 år den 15. november.

Roger Lygre, Fyllingsdalen, 
blir 60 år den 1. desember.

50 ÅR
Sigrun Ekerhovd, Kolltveit, 
blir 50 år den 7. desember.

TUSEN TAKK!
for hilsen og gavekort til min 
60 års dag. Det ble jeg glad 
for.

Ingeborg Skaten

TAKK
for oppmerksomheten i an-
ledning min 80 års dag.

Med vennlig hilsen 
Peder Nyseth.

HJERTELIG TAKK
for hyggelig visitt og flott 
gave til min 90 års dag!

Vennlig hilsen
Marta Sander.

Aase Monsen.
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Vaktmester
Svein Ole Johansen har sluttet som vakt-
mester hos oss. Han hadde 10% stilling og 
jobbet som regel halv dag om mandagene. 
Han har litt for mange arbeidsgivere (5 
stykker) og avslutter de minste jobbene. 
Han er fortsatt vaktmester ved Signo 
Konows Senter, og hos oss fortsetter han 
som brannvernansvarlig.
Vi er fortsatt glad for at han kan påta seg 
vaktmesteroppdrag på timebasis hvis det 
skulle være behov for det.

Snart får vi ny asfalt - hullene skal dekkes!
Asfalten utenfor hovedinngangen + noe omkring, er av dårlig standard. Det har vært 
ønske om å få det rettet opp. Det innbefatter også deler av Døves Menighets område 
på parkeringsplassen, ca 2-3 meter utover døvesenterets tomt som er 4 meter ut 
fra husets grunnmur. 25. september så vi (Gunnar, Tor og Rune) på det sammen med 
døveprest Lars Hana, og sendt «nabovarsel» til Døves menighet. Eiendomsstyret har 
fått pristilbud på ny asfalt som kommer på ca. kr 130.000. Døvesenteret dekker det, og 
finansierer det med lån fra gavekontoen. Døves menighet eier parkeringsplassen som vi 
bruker hver dag :-)

Mange er nok lei av å bli våt i føttene når man ikke så vanndam i mørket etter en regn-
full dag. Ny asfalt skal komme. I tillegg skal defekt rørledning under asfalten repareres.

Vi lurer på om vi bør be de som henter boss hos oss bør kjøre ned den veien, tømme 
boss, og snu og kjøre opp (som det vises nå)? Normalt kjører de videre og langs vår 
asfalt, noe som sannsynligvis førte til at asfalten ikke maktet å bære tyngden fra slike 
store biler. Mulig jord under asfalten ikke er fast nok. 

Dagen før CODA Norges 
10 års jubileum:

«Å vokse opp i en 
tegnspråklig familie»

Bergen Døvesenter 
torsdag 29. oktober kl. 19.00. 

Det blir foredrag ved Torill Ringsø og 
Line Beate Tveit kl. 19: 

«Å vokse opp i en tegnspråklig familie»

VELKOMMEN!
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Vi begynte med stand under kulturfestivalen i Reims, Frankrike 2.-5. juli 2015,
og døves verdenskongress i Istanbul 27. juli-1. august 2015.

I slutten av oktober skal vi til visitBergen på Bryggen og ha presentasjonstime med 
ulike kongressbyråer. Formålet er å vurdere om vi skal inngå samarbeid med en av disse, 
og til hvilke typer arbeid. Tolk er bestilt til kulturdagerkomiteens medlemmer. 

Vi skal "lytte til" følgende kongressbyråer: 
Kongress & Kultur – Inger Lise Ravnanger
Congress- Conference -  C & C Bergen - Jan Næss
Fjell og Fjord Konferanser - Sandra Myrdal
Travel Planners of Scandinavia – Harald Riisnæs

Temaer som skal belyses:
· Markedsføre Bergen for 2017
· Påmeldinger
· Hotellbestillinger
· Påmeldinger til de sosiale arrangementene (fredag kveld og festmiddag lørdag kveld)
· Utflukter – noen av deltakerne kan komme en uke før arrangementet

Kulturdagerkomiteen består av:
Kristin Fuglås Våge (leder), Toralf Ringsø, Tor S. Fiksen, Dag Bøe, og daglig leder.

Forberedelsene til Døves kulturdager 2017

er i gang!

Komiteen har nettopp bestilt egen stand i forbindelse med Deaf Nation World Expo i 
Las Vegas, USA 5.-6. juli 2016. Inspirert av positiv kontakt og interesse blant besøkende 
til vårt stand i Reims, ble vi enige om å delta med egen stand i Las Vegas også. I motset-
ning til Reims, som hadde ca 5000 deltakere, så regner man med at det kommer ti 
ganger flere i Las Vegas, ja - omtrent 50.000 personer! 

Før det må vi ha klar plakat for kulturdagene og mere til. Og søke om økonomisk 
støtte til å markedsføre Bergen og kulturdagene. Det jobbes med saken.

Vi leier hele Den Nationale Scene fredag 25. og lørdag 26. august 2017.

www.deafnation.com

Design-konkurranse
Bergen Døvesenter skal arrangere  
Døves kulturdager i 2017
Innen juni 2016 ønsker vi å ha plakat klar 
til distribusjon og markedsføring.
Det innbys til «plakatkonkurranse».  
Deler av det som vil fremkomme i 
 plakaten skal også brukes i headinger, 
utstyr o.a. i forbindelse med kulturdagene.
Frist for innlevering av design for 
 plakaten er 1. mars 2016. 
Hvis det blir utpekt en vinner, vil vinneren 
få kr 5.000 i premie.
Plakaten skal være i A2-format, dvs. 59,4 x 
42 cm (høyde x bredde)
Følgende informasjon nevnes:
• Ny logo
• Internasjonal døves kulturfestival  

(med engelsk tekst under)
• 24.-27. august 2017
• Bergen eller Vestlandet/Norge
• 50 års jubileum for  

«Døves kulturdager» i Norge 
• Motiv (tegning? Foto? Maling?)  

fra Bergen (og evt. Norge)
• Motiv som viser at det har med døve/

tegnspråk å gjøre

Du trenger ikke å skrive inn tekst eller 
putte inn logo i plakaten. Vi trenger den 
frihet til å plassere tekst/logo/sponsor 
selv. Og evt. endre på plakat ved behov.
Egen info kommer på sosiale medier.

Denne plakaten var laget i forbindelse med kultur-
dagene i Bergen år 2000. Kunstner: Kåre Høgsve.

Illustrasjonen er hentet fra internett.
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Som man kan se av denne oversikten i wikipedia, var arrangementet i Nord-Norge i 1982 uoffisielt, og var ikke med i numrering av 
rekken av Døves kulturdager i Norge. Med dette hoppet, ble det derfor slik at Døves kulturdager i Bergen i 2014 var den 47. i rek-
ken, så nr 48 i Sandefjord, nr 49 i Stavanger og nr 50 i Bergen, samtidig som man kan feire at det er 50 år siden kulturdagene startet.

MANDAT FOR 
FLERKULTURELT UTVALG

Utvalget ble opprettet etter årsmøtet i mars 2015. Først var 
det kalt "Innvandrerutvalg", men senere endret til "Flerkulturelt 
utvalg" - slik det er i Oslo Døveforening.

1. Utvalget består av 3 medlemmer som senterstyret i 
Bergen Døvesenter godkjenner. Utvalgets medlemmer 
velger selv en leder blant de tre.

2. Utvalget skal først og fremst arbeide for døve innvan-
drere i Bergensområdet, uansett om de er medlem av 
Bergen Døvesenter eller ikke

3. Som innvandrer er det døve som er flyttet inn til 
Norge enten som asylsøkere eller jobbsøkere

4. Utvalget skal blant annet bidra til at innvandrere får 
informasjon om norsk mat, kultur, historie, norsk tegn-
språk og mye annet. 

5. Utvalget skal – i samråd med daglig leder – arrangere 
kurs for døve innvandrere

6. Utvalgets arrangementer er også åpent for andre, for 
eksempel sosialt samvær, fest og lignende. Medlem-
mer skal, som ellers i døvesenteret, ha fordeler – for 
eksempel halv pris for å delta

7. Utvalgets har egen bankkonto (1503.61.12783) som 
disponeres av daglig leder i Bergen Døvesenter i sam-
råd med utvalget

8. Utvalget kan søke senterstyret i Bergen Døvesenter 
om økonomisk støtte til sine aktiviteter

9. En gang i året skal utvalget innvitere innvandrere 
(uansett medlemskap) til informasjon om det norske 
samfunn og om medlemsfordeler i Bergen Døvesenter, 
og utvalgets oppgaver.

Bergen, 13. august 2015

24.-27. august 2017:

Døves 
kulturdager 
i Bergen

50 års jubileum 
for Døves

kulturdager
i Norge

(startet i 1967)

Toralf Ringsø var første programleder i 1967. Da brukte han sort flosshatt.
Kanskje han også blir programleder i 2017, med gullhatt?

Døves kulturdager nr. 50 eller nr. 51 i 2017?
Under Døves kulturdager i Sandefjord ønsket daglig leder Hanne Kvitvær 
i NDF  Stavanger (Døveforening) velkommen til neste års kulturdager der. 
Samtidig nevnte hun at en døveprest minnet henne på at tallrekkens nummer 
"er feil", at det egentlig er 50. gang Døves kulturdager blir arrangert i 2016, og 
nettopp i Stavanger.
Det er riktig at det normalt skulle være slik som døvepresten påpekte. Det har 
man vært oppmerksom på før også, og konstatert at arrangementet i Harstad 
i 1982 ikke var ordinær "Døves kulturdager". Se notis fra Døves Tidsskrift nr 
20/1982 til høyre.
For oss som skal arrangere 50 års jubileum i 2017 er det ikke viktig å si at vi 
også SKAL markere at det er 50. gang. Men det er nok slik at ingen skal "rette 
opp" det faktum at arrangementet i 1982 ikke kan taes med i tallrekkefølgen. 
Vi får se hvordan det blir.

Nr. År Sted Dato Lokale Programleder(e)
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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 november.  
Frist for stoff til neste nummer:  
Ca. 15. november 2015.

OKTOBER:
15. to:  Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
16. fr – 18. sø: Idrettshelg på Stord, arr. 

Døves Idrettsklubb
19. ma: Storsalen er opptatt på dagtid 

(Nubben Barnehage)
20. ti:  Seniortreff kl. 11 – utlodning
20. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (8) 

i styrerom kl. 18-21
20. ti: Kursrommet i 1. etasje utleid kl 17
22. to:  Ledermøte kl. 16
22. to:  Quiz-kveld kl. 19
23. fr:  Teater Manu har forestilling «Den 

stundesløse» på DNS kl. 19.30
24. lø:  Teater Manu har forestilling «Den 

stundesløse» på DNS kl. 14.00
24. lø:  Storsalen er utleid (+25.10)
25. sø: BEAST har fjelltur med Agnes
27. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (9) 

i styrerom kl. 18-21
27. ti:  BeSeen bruker storsalen kl. 16.45-

18.15 (1)
27. ti:  Kursrommet i 1. etasje utleid kl 17
29. to:  Foredrag ved Torill Ringsø og Line 

Beate Tveit kl. 19: «Å vokse opp i 
en tegnspråklig familie»

30. okt. – 1. nov. (fredag-søndag): CODA 
Norge feirer 10 års jubileum i Ber-
gen (mer info senere) – Storsalen 
opptatt

31. lø:  BEAST har tegnspråkfest i byen

NOVEMBER:
01. sø:  Tegnspråktreff for hele familien kl. 

12.00-15.00
03. ti:  Seniortreff kl. 11
03. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 

(10. og siste) i styrerom kl. 18-21
03. ti:  Kursrommet i 1. etasje utleid kl 17
05. to:  Frikveld
07. lø:  Internasjonal middag v/Flerkultu-

relt utvalg kl. 18 – Påmeldingsfrist 
30. okt.

10. ti:  Kursrommet i 1. etasje utleid kl 17
12. to: Skrivetolkstudenter i praksistrening 

i storsalen kl. 10-14
12. to:  Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
12. to:  Frikveld i hallen. Ungdomsklubben 

i storsalen kl 16 til 22
13. fr:  Signo Konows Senter har fagdag i 

storsalen (kl. 08.00-16.00) – 50 års 
jubileum

14. lø:  Storsalen er utleid (M)
17. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)
17. ti:  BeSeen bruker storsalen kl. 16.45-

17.15 (2)
17. ti:  Kursrommet i 1. etasje utleid kl 17
19. to:  Kirkens SOS låner storsalen på 

formiddagen
19. to:  Foredrag ved Ulf Nagell kl. 19: 

«Forandring av livskvaliteten etter 
at jeg ble tegnspråkbruker» (tolk 
ok)

TERMINLISTE
21. lø:  Lutefiskfest i døvesenteret kl 19
21. lø:  BEAST har tegnspråkfest i byen
22. sø:  Tolkeforbundets regionslag) og 

døvesenteret har førjulstreff med 
gløgg i døvesenteret kl. 14.00.

24. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 
11-13 i hallen.

24. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 
17-20

27.-29. fr-sø: Organisasjonsseminar for 
Bergen Døvesenter

28. lø:  Storsalen er utleid (+ 29.11)

DESEMBER:
01. ti:  Seniortreff kl. 11
01. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
02. on: Nubben barnehage har teater i 

storsalen om dagen
03. to: Foredrag ved Mira Zuckermann kl. 

19: «Teater Manu – Tegnspråkhuset, 
hva skjer? – Framtiden»

04. fr:  Storsalen er utleid
05. lø:  Storsalen utleid (M)
06. sø: Tegnspråktreff for hele familien kl. 

12.00-15.00
08. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
08. ti:  BeSeen bruker storsalen kl. 16.45-

17.15 (3)

Den nationale scene
i Bergen:

Fredag 23. okt. kl. 19.30
Lørdag 24. okt. kl. 14.00


