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

Nr. 6 4. desember 2015 55. årgang

Årets fantastiske julegave! 
ExtraStiftelsen gir kr 650.000 i støtte

til 50 års jubileum for Døves Kulturdager i 2017!

Litt over kl. 15.00 torsdag 19. november 2015 ble vi overrasket over å få besøk av general sekretær 
Hans Christian Lillehagen fra ExtraStiftelsen sammen med tolker og journalister fra Bergens
avisen (BA)! Vi trodde ikke våre egne øyne da han overrakte oss en sjekk på kr 650.000! Til 50 års 
 jubileum for Døves kulturdager 24.27. august 2017! Dette vil motivere oss til å lage et alle tiders 
arrangement her i Bergen med spennende program og med aktører fra inn og utland! 
På bildet ser vi daglig leder Rune Anda, kulturdagerkoordinator Tor S. Fiksen, generalsekretær 
Hans Christian Lillehagen (ExtraStiftelsen) og styreleder Gunnar Hansen.

God jul!



2

En aktiv høst for Bergen Døves Ungdomsklubb

Dit sk
al ungdommene 

i 2016!

Ida Nicole Bøe
er ansatt som barne-,

ungdoms- og 
idrettsmedarbeider 

i Bergen Døvesenter.

Hennes e-post adresse
er: ida@bgds.no
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Organisasjonsseminar 27.-29. november 2015

Skal Rorbua selges?
Det pågår diskusjon om vi skal selge 

Rorbua eller ikke. Både hyttekomiteen 
og tillitsvalgte på organisasjonsse-

minaret 27.-29. november anbefaler 
at rorbua selges. Er du enig? Senter-
styret skal behandle saken på møtet 
11. desember. Det er mulig styret vil 
innkalle til ekstraordinært årsmøte, 

muligens torsdag 14. januar 2016. Følg 
derfor med på oppslag i døvesenteret, 

på www.bgds.no og døvesenterets 
Facebook-side fra midten av desember.

Både torsdag 26. og fredag 27.nov. regnet 
det mye i Bergen at vannet steg, også 
ved Seletun Miljøhotell på Kalandseidet. 
Bryggen lå under vann, som dere ser der 
Agnes Stueflaten "går på vannet" på bildet 
til høyre. Sosialantropolog Hilde Haualand 
foreleste lørdag over temaet "Tegnspråk-
miljøet - endringer og bærekraftighet". 
Da kom det 14 inviterte fagpersoner 
for å høre på henne, sammen med 24 
tillitsvalgte.

På seminaret drøftet man bl.a. NDFs 
profilering, Rorbuas framtid, underavde-
lingenes tilbud, Døves kulturdager 2017, 
Døves Hus og mere til. Det var også 
tid til økse- og lasso-kasting. Referat fra 
seminaret kommer på www.bgds.no.

Miljøhotell Seletun fredag 27. november 2015. Miljøhotell Seletun lørdag 28. november 2015.

Foto: Arne Nesse.

Henning Hofstedt var altmuligmann på 
hotellet: Resepsjonist, vaktmester, kokk, 
barkeeper o.a. Det er Norges Miljøvern-
forbundet v/Kurt Oddekalv, som driver 
stedet. Og alt gjøres miljøvennlig der.
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Bergen Døves Idrettsklubb feiret 
110 års jubileum

fredag 30. oktober 2015

Disse fest-gjestene har vært medlem av Bergen Døves Idrettsklubb i mer enn 25 år. Marta Sander lengst, i 70 år! 
Mannen hennes, Thorbjørn Johan, var medlem i 68 år! Noen av dem på bildet var medlem i over 50 år. Livslang 
medlemskap! Bak fra venstre: Edvard Rundhaug, Åge Lauritzen og Gunnar Hansen. Midten fra venstre: Arne Nesse, 
Johannes Lutro, Dag Hafstad og Asle Karlsen. Foran: Johannes Samuelsen, Marta Sander og Thorbjørn Johan Sander.

Prisutdeling, fra venstre: Asenay Sahle beste utviklet spiller, Oscar Gerritsen årets forbilde og Biniam Sayoum for beste 
yngste spiller.

ARKIV-PROSJEKT FOR 
DØVEORGANISASJONEN
Extrastiftelsen har innvilget søk-
nad til prosjektet: "Døves historie 
- bevaring og tilgjengelighet" med 
kr 350.000 for 2016 og kr 350.000 
for 2017. Prosjektleder blir Thor-
bjørn Johan Sander.

Målet er å få en landsomfattende 
ordning med alt arkivmateriell for 
døveorganisasjonen (forbundet, døve-
foreningene og deres underavdelinger), 
slik at protokoller og dokumenter blir 
oppbevart trygt på stats- eller byarkiver, 
og ordnet/registrert slik at det blir til-
gjengelig for de som har bruk for innsyn 
i forbindelse med historisk arbeid eller 
forskning. Til slutt skal det bli en over-
sikt over hva og hvor alt er plassert, og 
det skal lages en brosjyre til veiledning 
for foreningene osv., så de vet hva de 
skal gjøre i fortsettelsen (og ikke rote 
bort historisk materiell).

Prosjektlederen håper å få til et godt 
samarbeid med alle, for vi er vel inter-
essert i at det skal være orden i "vår" 
historie?
Det er fint om leserne her tenker 
over om de har "gjemt" eller "funnet" 
protokoller eller annet som har inter-
esse, enten det er for døveforeningen/
senteret, idrettsklubben eller annet. 
ALT har interesse. Er du usikker, så 
bare ta kontakt med meg - Thorbjørn 
Johan Sander. Jeg har jo kontor i Bergen 
Døvesenter, men du kan også kontakte 
meg på e-post (tj-sand@online.no), el-
ler SMS 90889705. Jeg håper dette skal 
bli et vellykket prosjekt.

Thorbjørn.
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Gave til foredragsholdere og andre
Vi er tom for krus med døvesenterets logo. 
Det vil bli ordnet med nye krus, trolig med 
bilde av Døves Hus sammen med logoen 
vår. 

Fagdag for Signo Konows Senter 
fredag 13. november
Signo Konows Senter feiret 50 års jubileum 
13. november. Styreleder Gunnar Hansen 
og daglig leder Rune Anda fra styret deltok 
både på fagdagen og på festmiddagen.

Fagdag for CODA Norge 
CODA Norge har feiret 10 års jubileum i 
lokaler til Bergen Døvesenter, blant annet 
med fagdag fredag 30. oktober kl. 10.00 til 
16.00, samt show ved den svenske tegn-
språktolken Tommy Krångh om kvelden. 
Styreleder Gunnar Hansen, nestleder Tor S. 
Fiksen, varamedlem Randi U. Slettebakk og 
daglig leder Rune Anda deltok.

Rapport fra Branntilsynet
Bergen Brannvesen har vært på befaring 
hos oss og kommet til at vi ikke har sørget 
for nødvendig vedlikehold av aktive/passive 
brannsikringstiltak. Vedlikeholdet vil komme 
på oppunder kr 30.000.
Styret er innforstått med at dette er noe 
som må gjøres. I tillegg til dette er styret 
forberedt på et utlegg på over kr 130.000 
til skifting av brannvarslingsanlegg og –tavle i 
huset. Dette taes inn i budsjett for 2016.

Informasjonssaker
* Dugnad på Rorbua 2.-4. oktober: Edvard 
og Gunnar
* Det var ledermøte torsdag 22. oktober kl. 
16.00, saker blant annet: Budsjett 2016 og 
seminar-program

Klipp fra styreprotokollen

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.

* Gunnar Hansen deltok på kurs i styrerar-
beid sammen med styret i Nubben barne-
hage onsdag 14. oktober.
* Det er lagt ny asfalt like utenfor huset til 
døvesenteret.
* Kjøkkenets lagerbeholdning er oppdatert 
med nye glass, tallerkener, bestikk osv.
* Erling Jacobsen er - etter forslag fra 
BDS via FFO Hordaland - valgt inn som 
varamedlem i Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Lindås kommune 
2015-2019.
* Vi har mottatt kr 7.500 fra Norgesau-
tomaten. Styret ble tidligere enige om at 
midlene øremerkes «Tegnspråktreff for hele 
familien» 
* 12. november: Skrivetolkstudentene i 
praksis i storsalen. HLF Bergen og Bergen 
Døvesenter deltok med Gunnar, Toralf, Tor 
og Rune.

Møter
* 28.09: Møte i Organisasjonskomiteen 
* 01.10: Møte i kulturdagerkomiteen
* 05.10: Møte i eiendomsstyret
* 13.10: Gunnar deltok i styremøte for 
Nubben barnehage
* 22.10: Ledermøte: Gunnar og Tor
* 26.10: Presentasjon av kongressbyrå hos 
visitBergen: Tor,Toralf samt Kristin og Helge 
fra Kulturdagerkomiteen
* 30.10: CODA Norges fagdag. Fra døve-
senteret deltok Randi, Toralf, Tor og Rune.
* 02.11: Eiendomsstyret: Gunnar deltok.
* 03.11: Kulturdagerkomiteen hadde møte: 
Tor, Toralf og Rune + 3 fra komiteen
* 05.11: Hyttekomiteen: Gunnar deltok.

Eventuelt 
* På organisasjonsseminar 27.-29. november 
skal man også diskutere NDFs forslag til 

navneendring, epost-system, ensartet logo 
for foreninger o.a. Likeså forberede det til 
et medlemsmøte vinter/vår 2016.
* Døves Idrettsklubbs 110 årsfest fredag 30. 
oktober. Styreleder Gunnar Hansen deltok. 
* Dato for kommende årsmøte fastsettes til 
torsdag 17. mars 2016 kl. 18.00.

Fellestur til utlandet
Det er kommet forespørsel fra en som 
er medlem i HLF Bergen, om fellestur til 
utlandet som er tilrettelagt for medlem-
mer i Bergen Døvesenter og HLF Bergen, 
som også innbefatter tegnspråktolker og 
skrivetolker. Styret var positiv til forslaget, 
og kom fram til å høre med HLF Bergen 
om to ukers opphold på Solgården i Spania 
21. mars – 4. april 2017 kunne være en god 
mulighet til formålet. Da kan man i tillegg til 
tegnspråktolker også ha med seg skrivetol-
ker. 

Samarbeidsmøte i Oslo for daglig 
leder / organisasjonssekretær i døve-
foreningene
NDF Stavanger v/daglig leder Hanne Kvit-
vær har invitert til samarbeidsmøte i Oslo 
mandag 8. februar 2016. Følgende foren-
inger er invitert: Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger, Møre og Romsdal samt Telemark. 
Bergen Døvesenter har meldt seg på.

Panelsamtale om norsk tegnspråk i 
Bergen – sammen med Språkrådet
Vi forberederer en panelsamtale om norsk 
tegnspråk et par timer på kveldstid våren 
2016, enten onsdag 13. eller torsdag 14. 
april 2016 i samarbeid med Sonja M. Holten 
fra Språkrådet. Vi undersøker om det er 
ledig lokale i Litteraturhuset i Bergen 
sentrum.

Nyheter fra BDS på SMS?
Vi har over 120 personer i SMS-gruppen. Alle får 
melding når det dukker opp noe nytt, også varsle om 
temaer i døvesenteret, blant annet foredrag. Det hender 
også at vi tipser om noe som kommer på TV eller andre 
nyheter på kort varsel.

BDS har 390 medlemmer. Kanskje du også vil være med 
i SMS-gruppen? Det er gratis å motta meldinger på SMS.

Endelig er "de dumme 
hullene" dekket over!

Ny asfalt på plass.
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Tidligere sosialsekretær i Bergen Døvesenter, Lise Hammerhaug (tidligere het hun: 
«Inger Lise Henriksen») her sammen med Gudrun Boge Karlsen. Lise er CODA-barn, 
Gudrun er gift med en døv mann.

Ann Kristin Malmquist fortalte i ca halv time om samarbeidet mellom Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve, og CODA Norge, og om kurs for foreldre til døve barn (og om-
vendt) og leir for CODA-barn (som er blitt så utrolig populært). Torill Ringsø fortalte at 
da det var åpnet for påmelding til sommerleir for CODA-barn i 2015, ble det plutselig 
fulltegnet med 60 påmeldinger på 3 -tre -timer!!!

Fra diskusjonen om tegnspråktilbud til KODA barn. Fra venstre: Ann Kristin Malmquist, 
Sonja Myhre Holten, Bjørn A. Kristiansen, Siv Fosshaug og Torill Ringsø.

Første bok om CODA-barn ble lansert 
i dag (30.10.2015)!!! Her ser vi forfat-
teren, CODA-barnet Isabella Solem 
sammen med et annet CODA-barn, 
Torill S. Zahl (helt til venstre). Torill S. 
Zahl ble takket av forfatteren for ene-
stående veiledning gjennom arbeidet 
med boken.

Lørdag 31. oktober 
var det CODA-samling 
og valg. Her ser vi 
den avgåtte lederen, 
Torill Ringsø og den 
nye lederen som ble 
valgt på lørdag: Robert 
Osdal. (Dette bildet 
er hentet fra Torill sin 
Facebookside.)

CODA Norge feiret 10 års jubileum i Bergen

Fredag 30. oktober var det fagdag i forbindelse med CODA 
Norges 10 års jubileum, her i Bergen Døvesenters lokaler. Om 
kvelden var det sangshow med den verdensberømte Tommy 
Krågh fra Sverige!

Bergen Døvesenters Seniorgruppe sto for servering under fag-
dagen: Hans Birger Nilsen, Toralf Ringsø, Birgit T. Karlsen, Marta 
Ringsø og Hans Erik Tofte.

Torill Ringsø (på scenen) ville se hvor mange CODA barn det var i storsalen, og ba dem 
reise seg.

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen fra Norges Døveforbund 
var også en av foreleserne under fagdagen. Han meldte at det vil 
bli opprettet eget KODA-utvalg under Norges Døveforbund, og 
lovet – forsiktig – økonomisk støtte også.

Sonja Myhre Holten fra Språkrådet fikk også plass i program-
met. Også hun og Språkrådet er en viktig del av CODA Norges 
etterhvert så fantastiske nettverk! Fagdagen hadde også besøk 
av Mari Anne Skånland Eliassen, psykologspesialist: «Utfordringer 
knyttet til felles språk - Siv Fosshaug, mor til Koda barn - «Et 
utvalg for døve foreldre med hørende barn». Under åpning 
av fagdagen fortalte Johan Hjulstad, Line Beate Tveit og Torill 
Ringsø om «Fortiden, mellomtiden og nåtiden»

På scenen var det noen ungdommer som har vært med på leir, 
og som ble intervjuet: «Hva KODA leiren har betydd for meg/
oss».

Tommy Krågh fra Sverige underholdt i en time fredag kveld,  
i storsalen i Bergen Døvesenter!
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HLF Bergen gratulerer med støtten fra ExtraStiftelsen

1992 1997 2002 2007
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Studentene var i storsalen 
fra kl. 09 til 14. HLF Bergen 
og Bergen Døvesenter del-
tok med å fortelle om sine 
tilbud til medlemmer, og for 
å svare på spørsmål.

Det kom også skrivetol-
ker fra Tolketjenesten + 2 
tegnspråktolker + 2 tolkestu-
denter.

Fra HLF Bergen deltok Arvid 
Hauge (leder) og Liv H. 
Iversen.. To andre kunne ikke 
komme (syk).

Fra Bergen Døvesenter del-
tok Gunnar Hansen (styrele-
der), Tor S. Fiksen (nestleder), 
Toralf Ringsø (styremedlem 
+ leder i seniorgruppen) og 
Rune Anda (daglig leder).

-------

Nå er vi spent på om skrive-
tolk-prosjektet, som har vart 
i to skoleår, vil føre til at det 
blir et permanent tilbud ved 
HiB. 

Skrivetolk studiet var ikke en 
del av det ordinære studietil-
budet.

Janne Skovgaard Bjotveit jobber som direkte-tekster blant annet Dagsrevyen på NRK1, er i Ber-
gen av og til og foreleser for skrivetolkstudenter. Hun hadde mange gode råd til studentene :-)
I fjor var hun student på skrivetolklinjen ved Høgskolen i Bergen, og deltok i praktisk øvelse i 
Bergen Døvesenter 4. juni 2015, dagen før eksamen. Dagen etter (13. november) var det terror 
i Paris. Janne S. Bjortveit og mange andre ble innkalt til NRK på kort varsel for å direkte-tekste 
nyhetene hele lørdagen, og dagene som kom.

Karen Michelle Olsen Isaksen 
er prosjektleder for skrivetolk-
linjen ved HiB. Vi avtalte to slike 
arrangementer i året.

Skrivetolkstudenter ved Høgskolen i Bergen
i praksis øvelse i Bergen Døvesenter torsdag 12. november 2015
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Tone Høylandskjær med historisk tilbakeblikk på fagdagen.

Fra jubileumsmiddagen på Hotel Thon Rosenkrantz.

«Fra Døves aldershjem til Signo Konows Senter sykehjem-50 
år» ved Tone Høylandskjær
«Å være døv- og eldre. Døve eldre sin psykososiale situasjon » - 
ved psykolog Sissel Grønlie
«Nåtid/fremtid. Hvilke forventninger har eldre døve til eldre-
omsorgen». Ved leder for seniorutvalget i Norges Døveforbund, 
Toralf Ringsø.
Film av Con Mehlum
«Døvblindhet - dobbelt sansetap», ved seniorrådgiver i StatPed 
Vest, Anny Koppen
Sketsj: «Glimt fra hverdagen ved Signo Konows Senter» ved 
personal fra sykehjemmet Janet, Reidun og Kjersti, samt Kristin 
Fester og Anne Elin Wergeland fra tolketjenesten Signo Dokken
Styreleder Gunnar Hansen og daglig leder Rune Anda var invitert til 
festmiddag. Sistnevnte holdt tale og styreleder overrakte gaver.

Fagdagen hadde forelesere
med følgende temaer:

Døvesenteret torsdag 19. november 2015

Ulf Nagel fortalte om den lange veien som sterkt tunghørt
fram til han i dag har et brukbart liv som døv (tegnspråklig)

Han har hatt litt av et liv. Årene var tunge og vanskelige. Han led 
av utbrenthet flere ganger, og i lange perioder. Hørselen hans 
ble redusert i voksen alder, og han fikk all mulig råd og hjelp på 
veien videre. Han ble også CI-operert. Men fortsatt hadde han 
problemer. Tegnspråk ble redningen, det løftet hans livskvalitet. 
Hjemme bruker familien tegn til ham, og han prater som vanlig 
til dem.

Det han la merke var at INGEN rådet ham å prøve tegnspråk, 
INGEN var opptatt av hvordan han lever som hørselshemmet. 
Fokuset var mest rettet på hans hørsel. «Hører du bra?». «Opp-
fatter du hva folk sier?» og mye i den retning. Men hva med ham 
selv? Hvem brydde seg? Det var hans kone som presset på at 
familien skulle prøve å lære tegnspråk. Han er fristet til å skrive 
bok om helsetjenesten i Norge, som han mener trenger å læres 
opp.

Ulf Nagel på vei opp til scenen, introdusert av styreleder Gunnar Hansen (som publikum ser på).

Døves aldershjem feiret 50 års jubileum fredag 13. nov. 2015

Jobb i forbindelse med
Døves Kulturdager 2017

ExtraStiftelsen har innvilget vår søknad på kr 650.000.
Midlene skal gå til lønn til en som skal jobbe med forbere-

delsene og gjennomføring av Døves kulturdager 2017.
Stillingen starter med 40% som utvides til100% stilling senere 

i 2016 og fram til kulturdagene er avsluttet i 2017. 
På grunn av kort tid til nyåret, er det mulig styret vil fore-

trekke at stillingen starter våren 2016.
Følg derfor med på oppslag, hjemmesiden og Facebook når 

stillingsannonsen kommer ut ca midten av desember.
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I 2015 ble det opprettet egen "Fler-
kulturelt utvalg" som egen avdeling i 
Bergen Døvesenter. Blant våre med-
lemmer er det en del døve innvandre-
re. Dette utvalget sto for en spennen-
de fest, med meny fra ulike land, laget 
av døve innvandrere i Bergen.

Før utvalget ble opprettet, gjennom-
førte de samme lørdagsfest i 2014. 

Bildene fikk vi av Alireza.

Matbordet på bildet under er fra 18. oktober 2014
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Fantastisk helg på Stord
Vi var i alt 53 personer som del
tok på Trimhelga på Stord. Av ak
tiviteter kunne vi ramse opp med 
Futsal,innebandy,volleyball, gåturer 
og Geocoaching. Sistenevnte var 

nytt for oss fleste. Vi skulle gå etter 
kompasset og finne noe gjemt et sted 
i nærheten av hotellet. Merkelig nok 
klarte en gruppe å finne det vi lette 
etter.

Alle hadde det riktig koselig med full 
av aktiviteter lørdagen og festmiddag 
om kvelden. Det som overrasket oss 
var at SDIF hadde bestilt en kjempe
kake med loga av DIK og SDIF. Takk for 
en flott helg og håper på gjentakelse 
om et par år.

Døves Idrettsklubb v/Arne Nesse

DØVESTEVNE I SELJE 19.-21. juni 2015
500 12 6 000  
 
DØVES FESTIVAL PÅ REIMS 2.-5. juli 2015
1 000 1 1 000  
 
DØVES VERDENSKONGRESS I ISTANBUL 
27. juli-1. aug. 2015
1 000 1 1 000
  
EUDY BARNELEIR 9.-17. august 2015  
1 000 1 1 000  
 
NORDISK SENIORLEIR HURTIGRUTEN 
11.-20. september 2015
1 000 21 21 000
  
DØVBLINDES TANDEMSYKKEL 
NEDERLAND 21-28. september 2015  
1 000 1 1 000  
 
DØVES KULTURDAGER I SANDEFJORD 
25.-27. september 2015
1 000 10 10 000  
 
VM I FUTSAL I THAILAND 
17-29. november 2015 
1 000 2 2 000

MEDLEMSSTØTTE 
2015
I 2015 har døvesenteret gitt støtte til med
lemmer som deltok i arrangementer be
regnet på døve/hørselshemmede. Det var 
medlemmer som søkte om støtte, og alle 
fikk overført støtten etter ferdig gjennom
ført arrangement, tilsammen kr 43.000:
Støttebeløp    Antall medle.:     Total støtte
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

95 ÅR
Aase Monsen, Bergen, fylte 
95 år den 13. nov. (ikke 13. 
desember slik det sto i forrige 
nummer - beklager trykkfeil.)

85 ÅR
Anne Berg, Bergen, 
blir 85 år den 17. februar.

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

Olav Feste, Loddefjord,
blir 75 år den 12. januar.

70 ÅR
Astrid Sangolt, Bjorøyhavn,
blir 70 år den 5. februar.

60 ÅR
Eirik Martinsen, Nesttun,
blir 60 år den 9. januar.

Harald Håverstad, Sandsli,
blir 60 år den 17. februar.

65 ÅR
Kolbrun Hreidarsdottir, Ber-
gen, blir 65 år den 25. januar.

Torill Solbø Zahl, Bergen, 
blir 65 år den 1. februar.

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

DØDSFALL
Berit Eltarvåg Johnstad, født 
21. september 1994, gikk 
bort 21. oktober 2015. Hun 
ble begravd fra Stord kirke.

Toralv Kvingedal, født 26. fe-
bruar1964, gikk bort 26. ok-
tober 2015. Han ble begravd 
i Masfjordnes.

TAKK 
for vennlig deltagelse og 
blomsterhilsner
ved Toralv sin bortgang.

Benny, Malvin, Gerd og Ola, 
Otto og Solveig.

MANGE TAKK
for hilsen med gavekort som 
jeg fikk på min 95 års dag. 

Hilsen Aase Monsen.

Blir det tegnspråktolking av bystyre-
møtene i Bergen kommune?

I forrige nummer gjenga vi korrespondanse sendt til Bystyrets kontor av Torstein Dahle 
(R). Det er ennå ikke kommet til behandling i bystyret, men Bergen Døvesenter fikk spørs-
mål fra Helene Halse, økonomirådgiver ved Bystyrets kontor 19. oktober om vi hadde 
inntrykk av at dette er noe den hørselshemmede del av befolkningen ønsker å prioritere.  
Vi sendte vårt svar 21. okt.:

Hei

Takk for e-post.

Det vi kan si er at det også blant hørselshemmede finnes mange som er politisk interes-
sert. Og som vil like å følge med i debatten på bystyremøtene som gjennomføres en gang i 
måneden.

Det er også bra å ha tegnspråktolket versjon i arkivet på nettet også, så man kan hente de 
fram når man vil.
 
Vi er mer interessert i å følge med direkte (direkte-WEB) i saksbehandling i bystyret.
 
Det som vi tror er teknisk mulig, er å lage egen web-side med tolk, som vi kan åpne samti-
dig som direkte-web fra bystyremøtet ligger klar på skjermen.

Den web-siden vi åpner, kan vi ha hvor vi vil på siden – flytte rundt på skjermen.

Som for eksempel denne:
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Døve fra utlandet som er flyttet til Bergen deltar på gratis 
norsk-kurs hver tirsdag ettermiddag/kveld. Thorbjørn Johan 
Sander (87) underviser. Deltakerne skryter av ham, og syntes 
undervisningen inspirerer og gir nyttig norsk kunnskap. Kurset 
startet tirsdag 10. november 2015 og pågår hver tirsdag. Vi 
regner med at det vil fortsette hver uke også i 2016. Fra og med 
januar 2016 må man påregne deltakeravgift, men den blir ikke så 
høy. Bildet er tatt av Alireza, som også er med på kurset.

Lutefiskfest 21. nov. 2015

Norsk kurs for døve innvandrere
Arrangør: Bergen Døvesenters Flerkulturelt utvalg

Teater Manu med suksessforestillingen

"Den stundesløse"
var vist i Bergen både fredag 23. og lørdag 24. oktober 2015

Ulf Nagel og Matthias Viktorsson. De var lenge Facebook-venner, 
men i døvesenteret traff de hverandre for første gang. Ulf syntes 
det var flott at Bergen Døvesenter og HLF Bergen har god 
kontakt, har god tone, samarbeider mye. Han ble også impoert 
over at HLF Bergen og Bergen Døvesenter samarbeider om 
tegnspråkkurs for HLF-medlemmer.

HLF Bergen + BDS = Sant

Kontoret i Bergen Døvesenter
Daglig leder er for tiden sykmeldt.

Tor S. Fiksen vikarierer på kontoret inntil videre.
Kontortid kl. 09.00-14.00
Torsdager kl. 14.00-20.00

Toralf Ringsø, som i mange år har sittet i styret for Teater Manu, 
og sett nesten alle forestillingene de siste ti-femten årene, skrev 
følgende på Facebook: "I kveld opplevde jeg en fantastisk teater-
forestilling "Den stundensløse" av Teater Manu på DNS i Bergen! 
Etter min mening en av de beste forestillingene de har presen-
tert siden starten. Skuespillerene imponerte meg med sine gode 
innlevelse i de forskjellige rollene. Jeg koste meg virkelig og var 
veldig stolt og glad for at vi har et tegnspråklig teater som viser 
slike vanskelige stykker som "Den studensløse" på tegnspråk!"

Topp 10 (de som har deltatt på Lutefiskfesten 10 ganger eller 
mer de siste 20 årene, fram til i 2014):
Arne Nesse 20 ganger
Erling Jacobsen 15
Rita Lone 15
Åge Sørhaug 15
Marta Ringsø 14
Toralf Ringsø 13
Kjell A. Larsen 12

Ingebors Skaten 12
Åge Lauritzen 12
Øystein Ådnanes 11
Jøn L. Olafsson 11
Roger Lygre 11
Klement Våge 10
Edvard Rundhaug 10

Ca 45 personer var med på festen, som ble holdt hvert år i 21 
år med Arne Nesse som "primus motor" og Erling Jacobsen 
som alltid tilberedte maten av til høyeste kvalitet (noen mente 
at våre lutefestmiddager behager ganen bedre enn restauran-
tene sine!)
OBS. Erling har mer av lutefisken på lager. Hvis noen er interes-
sert i å kjøpe, ta kontakt med ham på erljac@online.no.

Er du interessert i å være med i 
Kultur dagerkomiteen 2017?

Komiteen består nå av Kristin Fuglås Våge, Tor S. Fiksen, Dag 
Bøe og Toralf Ringsø. Det er behov for en eller to personer 
til. Er du interessert, ta kontakt med styreleder Gunnar Han-

sen (gunnar@bgds.no) innen 20. desember.

Dramagruppen v/Kristin Fuglås Våge søker etter skuespillere 
til Døves kulturdager i 2016 og 2017. Interessert? Ta kontakt 

med Kristin på krisfv@broadpark.no
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JULEVERKSTED og JULEGRØT
Lørdag 12. desember kl 12.00 til kl. 17.00 blir det JULEVERKSTED i storsalen.

Kolbrun Hreidarsdottir (Kolla) skal lære oss å lage fine jule-ting. Gratis.
Har du lyst å være med, fint om du sier ifra til døvesenteret. Så kan vi kjøpe inn 

materialer nok til alle. 
Det blir også julegrøt, som døvesenteret spanderer på alle.  Velkommen!

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

Bergen Døvesenter har

ÅRSMØTE
torsdag 17. mars 2016 kl. 18

 
Siste frist for innlevering av lov-
endringsforslag er 4. februar, og 

siste frist for innlevering av andre 
"innkomne forslag" er 18. februar.

STORSALEN
Fra 14. desember til 30. januar 

er storsalen stengt pga arbeid med 
gulvet. Arbeidet blir ferdig i romjulen. 

NYTTÅRSAVSLUTNING
FOR SENIORER

Torsdag 31. desember blir det
som vanlig "Nyttårsavslutning for 
seniorgruppen" kl. 11.00-14.00.

Rolf Inge Otterdals bilde på Facebook.

Foredrag i Bergen Døvesenter
torsdag 4. februar 2016 kl. 19.00:

Agnes Stueflaten

De siste somrene har Agnes Stue-
flaten ført opp mange døve til Gald-
høpiggen. Hun skal fortelle om det 
også. Kanskje du vil melde deg på i 
sommer? Kom og "hør" på henne!

To av våre medlemmer deltok i VM i futsal 
for døve i Thailand 20.-28. november 2015

Mange fulgte med i deres kamper direkte fra Thailand på Internett. Fra Bergen Døves 
Idrettsklubb deltok Ane Serine Dimmen og Øyvind Skotteberg Rød.

Resultater: Herrer: Algerie-Norge 5-1. Norge-Sveits 1-2, Russland-Norge 4-1, 
Norge-Iran 0-8, Japan-Norge 6-4. Norge på siste plass i sin gruppe.
Damer: Norge-Tyskland 1-5, Brasil-Norg 8-1, Norge-Danmark 3-2, Spania-Norge 5-2.
De tre nordiske land havnet på de tre siste plassene: 10 Norge, nr 11 Sverige, nr 12 
Danmark. (Man kan vel si at Norge ble best av de nordiske landene?)
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ment fra Atoui, som skal samarbeide med aktører som Bergen Arki-
tekthøgskole, Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK), Griegakade-
miet, Bergen Døvesenter og Nordahl Grieg videregående skole. 
- De tre prosjektene baserer seg på involvering av mange aktører og 
deltakelse fra et bredt spekter og ulike miljø i Bergen, sier Thuestad. 

Akademikerkollektiv 
Det tredje prosjektet i triennalen, freethought, er et kollektiv bestå-
ende av seks akademikere som arbeider med forskning, formidling og 
kuratering. Undersøkelse av infrastruktur er deres anliggende, og de 
ønsker å frigjøre begrepet fra byplanleggere og teknokrater. 

Kollektivet vil gjennom 2015 og 2016 lede offentlige seminarer med 
gjesteforelesere og kunstnere i Bergen, og det hele vil kulminere i et 
program med ulike tilnærminger av undersøkelsen, inkludert kunstne-
riske oppdrag for Bergen Assembly i september 2016. 

Kritikk forrige gang 
- Disse tre prosjektene utgjør et slags samtidskunstens mikrokosmos. 
Til sammen utgjør de en kuratering av tanker, ideer og forskning samt 
visuell kunst, performance og hørbar og følbar lyd. Totaliteten fanger 
opp hele bredden i dagens samtidskunstfelt, mener Thuestad. 
Forrige gang, som også var første gang Bergen Assembly ble arrangert, 
ble triennalen beskrevet som kunstnerisk vellykket, men fikk kritikk for 
manglende synlighet og lave besøkstall. 
Ved andre triennaleforsøk skal

- Denne gangen blir det ikke ett prosjekt, men tre selvstendige prosjek-
ter som skal utvikles hver for seg. De vil pågå i hele 2016, og møtes i 
september, sier direktør i Bergen Assembly, Haakon Thuestad. 
Programmet for neste Bergen Assembly har begynt å ta form, og Thue-
stad lover at publikum skal få mange muligheter til å være med. 
- Publikum vil kunne delta på seminarer, utstillinger, performances, 
foredrag og konserter gjennom hele året. Men i september vil det bli 
intenst. Det er da de internasjonale gjestene vil komme i størst grad.
 

Lynda Benglis 
De tre ulike prosjektene har hver sin kunstneriske ledelse, Praxes, 
Tarek Atoui og freethought. Praxes består av kuratorduoen Rhea Dall 
og Kristine Siegel som drev Praxes Center for Contemporary Art i Ber-
lin. Til Bergen kommer de med en rekke presentasjoner og diskusjoner 
omkring kunstnerskapene Lynda Benglis og Marvin Gaye Chetwynd. 
Amerikanske Benglis er blant annet kjent for skulpturelle verk av lateks 
og PVC-skum. Britiske Chetwynd er opptatt av populærkultur. I Bergen 
vil hun skape et nytt verk, som skal presenteres i episoder hele året. 
Sosialantropologi, humor og performance er stikkord. 

Lydkunst for døve 
Tarek Atoui er lydkunstner og komponist som blant annet har samar-
beidet med en skole for døve i verket WITHIN. I Bergen skal Atoui vide-
reføre og utvikle dette prosjektet, som mellom annet tar for seg utvik-
ling og konstruksjon av musikkinstrumenter for både døve og hørende. 
Bergen kan vente seg både forestillinger, konserter og andre arrange-

Han lager lydkunst for døve
Programmet for Bergen Assembly 2016 skal nå ut til hele byen. 

BODIL GARVIK 
Publisert i Bergens Tidendes nettutgave 23.okt. 2015

Bildet er hentet fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=niH7NcY1rz8

Program i Bergen Døvesenter torsdag 21. januar 2016 kl. 19.00:

Info om musikk for døve
ved Tarek Atoui fra Libanon (han bor i Paris)
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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. januar 2016.

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

17-20
01. ti:  Norsk kurs for innvandrere i sty-

rerommet kl. 17.30-19.30
02. on: Nubben barnehage har teater i 

storsalen om dagen
03. to:  Tegnspråktreff for hele familien har 

møte i styrerommet kl 16.00
03. to: Kulturdagerkomiteens åpen kveld 

om Døves kulturdager 2017, kl. 
19.00

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 kurslokalet.
08. ti:  Seniorgruppen har julebord i stor-

salen kl 11-14
08. ti:  BeSeen bruker storsalen kl. 16.45-

17.15 (3)
08. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20 (siste kurskveld)
08. ti:  Norsk kurs for innvandrere i sty-

rerommet kl. 17.30-19.30
11. fr:  Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
11. fr:  Storsalen er utleid (+musikk)
12. lø:  Juleverksted i storsalen kl. 12-17 

(risgrøt serveres)
12. lø:  BEAST har julebord i byen
15. ti:  Idrettsklubben har styremøte i 

styrerommet kl 16.30-19
15. ti:  Siste BEAST-treff på Kaos før jul
15. ti:  Norsk kurs for innvandrere i sty-

rerommet kl. 17.30-19.30
13. sø – 30. on: STORSALEN ER STENGT 

pga. lakkering
31. to:  Seniortreff kl. 11 – Nyttårsavslut-

ning til kl. 14.
31. to:  Storsalen er utleid (fra og med kl. 

15.00)

JANUAR
09. lø:  Storsalen er utleid (+08.01)
12. ti:  Seniortreff kl 11-14
12. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (1)
13. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (1)
16. lø:  Storsalen er utleid (M)
19. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (2)
20. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (2)
21. to:  Kl. 19.00: Musikk for døve ved 

Tarek Atoui fra Libanon,men bor i 
Paris.

26. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
26. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (3)
27. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (3)
28. to:  Mulig møte – avventer svar
30. lø:  Storsalen er utleid – m

FEBRUAR:
02. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (4)
03. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (4)
04. to:  Siste frist for innlevering av loven-

dringsforslag til årsmøtet
04. to:  Foredrag om fjelltur/-klatring + tur 

TERMINLISTE
til Galdhøpiggen sommeren 2016 
v/Agnes Stueflaten. Kl. 19.00

09. ti:  Seniortreff kl 11-14
09. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (5)
10. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (5)
12. lø:  CI-gruppen i storsalen fra kl 18.00
16. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 61)
17. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (6)
18. to:  Siste frist for innlevering av «inn-

komne forslag» til årsmøtet
23. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
23. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (7)
24. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (7)
27. lø:  Storsalen er utleid

MARS:
01. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (8)
02. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (8)
05. lø:  Kvinneparty kl. 18.00
08. ti:  Seniortreff kl 11-14 (årsmøte)
08. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18-21 (9)
09. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18-21 (9)
10. to:  Skrivetolkstudenter i praksistre-

ning i storsalen kl 10-14
Søndag 13. desember

18.00: Lysmesse.
Etter lysmessen: BASAR

Julaften 24. desember
12.00: Konows senter:

Juleandakt ved Lars Hana.
15.00: Døvekirken:

Julegudstjeneste ved Lars Hana. 
Offer til Kirkens Nødhjelp.

Juledag 25. desember
13.00: Døvekirken: 

Andakt, lystenning og sosialt samvær.

2. juledag 26. desember
11.00: TV-gudstjeneste fra

døvekirken i Tromsø på NRK1

Første gudstjeneste etter nyttår 
blir 17. januar. 

Velkommen !!!

JUL i DØVEKIRKEN

LYSFESTEN 
lørdag 28. november var også denne 
gangen tolket. Bergens Tidende passet 
på hver gang å bestille tolk.


