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Mange har allerede lest hele boken!

Bare gode kommentarer om boken. En eldre døv dame skrev til redaktøren: 
"Jeg koste meg veldig med boken, felte tårer også. Sterk og god bok som burde komme mer ut." 

Se info på side 2.

Studenter fra tegnspråk- og tolkelinjen var i døvesenteret torsdag 22. september. Flaks for dem at boken var kommet.
Køen ble lang, og Helge var også der og stilte opp med personlig hilsen og signatur.
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Den nye boken har vi på kontoret i døvesenteret! 

Kanskje den viktigste og informative boken til 
folk flest om døve/hørselshemmede!

Passer veldig fint som gave 
til familiemedlemmer og mange andre!

På baksiden leser en følgende:

* Dette er en bok der 10 døve og hørselshem-
mede forteller om sin oppvekst og det å leve 
uten hørsel eller med svært redusert hørsel.

* Det er fortsatt lite kunnskap om gruppen i 
samfunnet. Derfor lever mytene om døve og 
hørselshemmede fortsatt.

* Skolerte journalister skriver fremdeles om 
døvstumme, selv om ordet ble tatt ut av norsk 
språk så langt tilbake som i 1915, og selv om 
journalisten som har skrevet denne boka aldri 
har møtt en døv og stum person.

* Mange leger hevder at norsk tegnspråk er ska-
delig for utviklingen av talespråk, med de følger 
det får for rådville foreldre og deres valg for 
sine døve og hørselshemmede barn.

* Boka prøver å formidle at man kan velge både 
tegnspråk og talespråk, og at man kan leve det 
gode liv som døv eller hørselshemmet.

* Døve og hørselshemmede er ikke så veldig 
spesiell som personer, men for å kunne delta 
i samfunnet må de ha kommunikasjon der de 
forstår og blir forstått – for også døve har et 
ønske om å bli hørt.

Den 10. person i boken er forfatteren selv, Helge Herland.
Også hans liv er det verdt å lese om.  Boken er på 224 sider. 

Kr 250,-
Bestilling til post@bgds.no.

Hentes i Kalfarveien 79, 5022 Bergen

Boken kan kjøpes på kontoret:
Mandag - tirsdag - onsdag - fredag kl. 09.00-14.00. 

Torsdag kl. 14.00-18.00
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Døvesenterets kulturdagerkomite var representert i Las Vegas 5.-8. juli 2016 ved Kristin Fuglås Våge, Toralf Ringsø og Tor S. Fiksen. 
De fikk frivillig hjelp av turistene Fredrik Fjellaker og Jon Nordvik (til venstre på bildet). Bergen Døvesenters stand og Teater Manu's 
stand sto ved siden av hverandre. Fra Teater Manu sin Facebook-side leste vi denne teksten: «Takk for den hyggelige naboen, Bergen 
Døvesenter!» Her ser vi Mira Zuckermann til høyre.

50 års jubileum for Døves kulturdager 2017
markedsført under DeafNation World Expo 2016 i Las Vegas i sommer

Torsdag 10. november 2016 kl. 19.00

Mira Zuckermann forteller om Teater Manu
noe tilbakeblikk og planer framover (også kulturfestivalen 2017)

Eva Skogli kommer også. Hun jobber også som kulturkonsulent (og kursvirksomhet og medlemsregister)
i Norges Døveforbund. De skal ha møte med Kulturdagerkomiteen på ettermiddagen.

Torsdag 10. november 18.45:

Kulturdagerkomiteen presenterer noe av 
programmet til Døves kulturdager 2017
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Torsdag 13. oktober 19.30:

Teatergruppen har generalprøve i storsalen
viser stykket som blir fremført under Døves kulturdager i Stavanger!
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Tirsdag 6. september 2016:
Seniorgruppen fikk besøk

av Drammen Døveforenings 
seniorgruppe

Eva Vågen ble presentert. Hun jobber i 50% som konsulent ved 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen 
kommune. Hun og Mary Ann Grønås skal bytte om å komme til 
seniortreffene framover.

Rådgivningskontor for hørselshemmede 
Nye åpningstider 

Uten avtale: 

Mandag klokken 10-14 

Tirsdag klokken 10-14 

Torsdag klokken 10-14 

Med avtale: 

Mandag- Fredag  klokken 8.00-15.00 (1.10-1.4 til 15.30) 

 

Sms:   Mary-Ann 480 73 824, Eva 409 15 816 

Skype:   Mary- Ann, raadgivningma2 

   Eva, Raadgivningeva 

Epost: Mary-Ann.Gronas@bergen.kommune.no 

  Eva.Vagen@Bergen.kommune.no 

 
Velkommen til Rådgivningskontor for hørselshemmede! 

Vennlig hilsen Eva og Mary-Ann 

Vi var mange (70-80 personer) på besøk på Smøla 16.-18. juli 
2010. Blant annet besøkte vi øya «Ringsøya». De fikk støtte 
på kr 2000 fra oss til prosjektet for å bevare det historiske 
fiskeværet. Som takk laget Anne Heggemsnes denne benken 
som Toralf og familien fikk se 24. juli 2016. Før navnet «Norges 
Døveforbund» er det en liten plakat med teksten «2010 -Toralf 
Ringsø».

Norges Døveforbund-benk
på Smøla!
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Torsdag 25. august kl 09.00-14.00: 
 Bergen Døvesenter hadde besøk av Tegn-

språk- og tolkestudenter ved Høgskolen i Bergen
Hvert år i august siden 2004 har døvesenteret hatt besøk av nye studenter ved 
tegnspråklinjen (1. året) + tolkelinjen (2. og 3. året). Formålet er at de nye studen-
tene ble kjent med døvesenteret (og naboene: Døvekirken og Konows senter). Stu-
dentene på 2. året forberedte og serverte lunsj mens studentene på 3. året tolket 
for de nye studentene (fra tale til tegnspråk, og fra tegnspråk til tale).

De nye studentene på tegnspråklinjen ved Høgskolen i Bergen (1. årsstudenter)

Studentene ved tegnspråktolklinjen ved Høgskolen i Bergen (2. årsstudenter). De sto 
for forberedelse og servering av lunsj i døvesenteret.

Nytt styre i 
Flerkulturelt utvalg

Styret i Flerkulturelt utvalg i Bergen 
Døve senter 2015-16: Aljona Urbone, 
 Alireza E. Nejad og Anna Nikolajenko. 
De to kvinnene gikk ut av styret, og ble 
takket varmt for deres arbeid i utvalget. 
Begge er flyttet til Vestfold.

Det nye styret etter valget i Flerkulturelt 
utvalg 17. juni 2016 består i 2016-2017 
av Mariusz Gajewski, Vida Meija og Alireza 
E. Nejad.  (Nå er også Vida flyttet, til 
utlandet. Utvalget håper å få en ny inn i 
styret for flerkulturelt utvalg.)

Mobbing
Torsdag 22. september kl 19 var temaet 
«Er det mobbing i døvemiljøet?». Ca 50 
personer var i storsalen, blant annet man-
ge tegnspråkstudenter fra Høgskolen 
i Bergen. Det var kort innledning der 
man tok utgangspunkt i den anonyme 
artikkelen fra «Syn på saken» i Døves 
Tidsskrift med overskriften «Mobbing i 
døvesamfunnet?» (trykt før jul 2015). Det 
ble opplyst at døvesenteret fikk anonym 
bemerkning i postkassen om at det er 
noen i døvemiljøet i Bergen som mobber. 
Det må man ta på alvor. Om en eller flere 
som føler seg mobbet, håper man at det 
blir tatt opp direkte med noen (som man 
kan ha tillitt til, en i styret eller ansatte 
eller en annen som kan ta det opp videre) 
og jobbe for å få gjort noe med det. Det 
ble ellers nevnt eksempler på direkte og 
indirekte mobbing, bevisst eller ubevisst. 
En døv student sto frem og fortalte om 
sin opplevelse sammen med hørende på 
videregående skole.

Alireza Emami Nejad 
(døv, fra Iran) har begynt å gå på skole for å studere 
blant annet samfunnsfag og norsk. Men han blir å se på 
kjøkkenet og i storsalen en stund framover. 

Han får etterhvert litt mer å gjøre privat ettersom han 
- før julen 2015 - har fått oppholdstillatelse, og egen 
leilighet.
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Studentene ved tegnspråktolklinjen ved Høgskolen i Bergen (3. årsstudenter). De 
fulgte de nye studentene rundt i «døvelandet» og tolket, også fra tegnspråk til tale 
(blant annet fra daglig leder Rune Anda).

LÆRERNE! Fra venstre: Kjerstin, Elisabeth, Ingeborg, Birgitte og Toralf.

Mandag 1. august 2016 var det fire personer på kontoret: Asle Karlsen (til venstre), Martin Berhovde, Tor S. Fiksen (ser du ham?) og 
Rune Anda (som tok bildet). Det er blitt et trivelig kontor. Asle er forretningsfører, og er innom kontoret en dag i uken for å føre 
regnskap og utarbeide lønn til ansatte og kursledere. Martin begynte i dag i 30% stilling mens Tor har fått utvidet sin stilling fra 40% 
(fra 1. april) til 70% i dag. Begge jobber med forberedelsene til Døves kulturdager 2017 – og samarbeider med kulturdagerkomiteen. 
Og så har vi Rune som jobber som daglig leder i 100% stilling. Plassen ved siden av Asle tilhører Ida N. Bøe (barne-, ungdoms- og 
idrettsmedarbeider) som stort sett er på kontoret om torsdagene.

Nye møbler på kontoret i døvesenteret

Førerkortsentralen i 
Bergen har ikke lenger 
en tegnspråkkyndig  
kjørelærer
Denne meldingen fikk vi i sommer:
Frå 1. juli 2016 er underteikna ikkje len-
ger tilsett på Førerkortsentralen då eg 
flyttar til Sogndal og ny trafikklærarjobb 
der. Tilbodet til døve/tunghørte vert 
naturleg nok svekka då det ikkje finnast 
teiknspråkkompetanse blant trafikklær-
arar i Bergen pr. dags dato. Eg takkar for 
godt samarbeid i åra som har gått.
Ynskjer Dykk god sommar

Med venleg helsing Geir Frode Lunden,
trafikklærar

Mottatt 28.06.2016: 

NAF-medlemmer kan 
sende sms hvis man tren-
ger Veihjelp fra NAF
NAF har en SMS-tjeneste for døve og 
hørselshemmede. Ved behov for assis-
tanse kan SMS sendes til (+47) 594 41 
006 med følgende informasjon:

* Medlemsnummer
* Hvor du befinner deg
* Kjennemerke på bilen  
   (registreringsnummer)
* Hva som er feil med bilen

Informasjonen vil da gå direkte til vårt 
kontaktsenter som vil svare på mottatt 
henvendelse via sms.

Med vennlig hilsen Henning Vee, NAF  
Kundesenter, Norges Automobil-Forbund
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	 Tor	Einar	Slettebakk	 Mariusz	Gajewski	 Meija	Vida	 Zameta	Toczek

Helt siden januar 2014 har døvesenteret hatt god nytte av Tor Einar Slettebakk (døv) i oppussingsarbeidet både 
inne og ute, hver mandag (20% stilling). Det var en periode der han var viktig i gjennomføring av ulike oppgaver. 
I tillegg har han påtatt seg mange småreparasjoner rundtomkring i huset. Vi kan gjerne si at huset er blitt mye 
friskere etterat Tor Einar har vært her. Og nå som oppussingsarbeidet er over, takker vi ham for innsatsen. Hans 
siste arbeidsdag var mandag 23. august 2016.

Mariusz Gajewski (døv, fra Polen) ble ansatt 9. mars 2012, primært som renholder. Han har etterhvert vist seg som 
en god håndverker og ble en støttearbeider som vaktmester for Svein Ole Johansen (sluttet 30.09.2015). Han har 
fortsatt 30% stilling, dels som renholder og dels som vaktmester. 

Meija Vida (døv, fra Latvia), har vært renholdervikar noen ganger på vårparten 2016. Hun er søster til Vitauts 
Urbons (nylig gift med Aljona). Den sansen hun viste for renhold imponerte oss. Hun fikk tilbud om prøvetid som 
renholder fra høsten 2016. Men det var vanskelig for henne å få leilighet i Bergen. I sommer fikk hun jobb i Irland, 
så nå er hun flyttet dit der også kjæresten hennes bor. 

Zameta Toczek (døv, fra Polen - kjæreste til Mariusz) jobber nå som renholder-vikar. Også hun gjør en god vaske-
jobb. I disse dager syntes hun det var på tide med nedvask av lokalene, som hun syntes ikke har vært vasket på 
lenge. Styret ble på siste møte enige om å tilby henne 6 måneders prøvetid som renholder i 30% stilling, med start 
fra 1. september. 

Døvesenteret er spesielt glad for at både Mariusz og Zameta stiller opp når det trengs i tillegg til de faste arbeids-
timene. Når det er utleie av storsalen fredag, og ny utleie lørdag (og kanskje ny utleie søndag), så stiller de opp 
og gjør rent mellom gammel og ny utleier. Zameta vasker også alle de fem toalettene i 1. og 2. etasje, og fyller på 
med papir og såpe så ingen skal mangle noe.

Fram til 31. juli hadde vi avtale med et eksternt firma, Bergen Renhold AS, som vasket toalettene hver ettermid-
dag/kveld mandag til fredag, men nå gjør Zameta det hver morgen, og i tillegg fredag rett før utleie og før vi selv 
og underavdelinger bruker lokalene til sine arrangementer.

Aljona og Vitauts giftet seg i desember 2015,  
og feiret bryllupet med venner i sommer. 

I september flytter familien til Vestfold, 
«midt i styreperioden». 

Styret takker for samarbeidet og ønsker dem 
lykke til i det nye livet.

Styremedlem Aljona Urbone flytter

Endringer i ansatteforholdet i Bergen Døvesenter
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9. sept. 2016 – fra «Kulturnatten» i Sentral-
badet kl. 20.30 og utover. Døve og hørende 

spilte på kreative instrumenter

Gunnar spilte på ulike instrumenter. Noen andre døve var også med. Instrumentene var 
laget av elever ved Nordahl Grieg vg. skole etter tegning av Tarek, som hadde hoved-
regien til arrangementet. Videofilm og bilder finner du på hjemmesiden under fanen 
"FILM-ARKIV" og helt nederst under 2016.

Her ser vi Elisabeth, Bjørgvin og Gunnbjørg samt vinkende pappa Gunnar nede i bun-
nen i det som en gang var svømmebasseng. Til venstre har vi Ralph, mannen til Elisabeth.

Stub-Christiansen Advokatfirma AS
René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Torsdag 24. november kl. 19.00 får 
vi besøk av advokat René Stub-Chris-
tiansen. Han har tidligere vært ansatt 
på kontoret hos Norges Døveforbund 
og blitt kjent med ulike problemer 
døve har vært borti, og han har hjulpet 
mange. Du har sikkert lagt merke til 
«Spør advokaten» i hvert nummer av 
Døves Tidsskrift. Han kan kommuni-
sere med tegn. 
Han skal fortelle oss hvilke saker han 
jobber med (skillsmisse, testament, 
ulykker, diskriminering og mye mer), og 
han svarer på spørsmål. 
Han gir også en gratis vurdering om du 
har en god sak eller ikke. Han kan også 
svare på et juridisk spørsmål fra NDF-
medlemmer gratis (korte spørsmål, 
inntil halv times arbeid pr. medlem pr. 
år). Velkommen!

Foredrag torsdag 24. nov. kl. 19:

HVA KAN EN
ADVOKAT HJELPE 

DEG MED?

Vi gikk tom for krus, som blant annet over-
rekkes til foredragsholdere. Nå har vi fått nye, 
og denne gangen med bilde av Døves Hus + 
logoen. Folk kan også kjøpe det på kontoret for 
kr 100.

Bilde av huset er tatt av Hans D. Fasmer, som 
 tidligere (i 1970-tallet) var redaksjonssekretær  
i Døves Tidsskrift, nå redaktør i Årstad-posten. 
I mai skrev han litt om historien om huset som  
i dag tilhører Bergen Døvesenter.

Krus med bilde av Døves Hus
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Døvestevne 2.-4. september 2016 i Jølster

Døvestevnet er en mangeårig tradisjon på Vestlandet. I over 40 
år har døve fra Bergen og Møre møtt hverandre et sted i Sogn 
og Fjordane. I år skjedde det 2. – 4. september i Skei i Jølster.
Været kunne vært mye bedre, men det la liten demper på 
humøret. Selv i lett regnvær var det flott å besøke Astrup-tunet. 
Dette er en gammel gård hvor maleren Nicolai Astrup bodde 
for hundre år siden.

Vi besøkte også Stardalen, hvor noen fikk et glimt av isbreen 
gjennom det lave skydekket.
Likevel var nok fellesskapet og god prat det viktigste. Og vi 
bodde godt på hotell. Som en av deltakerne sa: Dette er beste 
maten vi har fått på noe døvestevne!
Vi var 14 deltakere fra Bergen og 8 fra Møre. Spesielt hyggelig 
var det at flere døve fra Sogn og Fjordane kom innom, de fleste 

på søndagen. Søndag formiddag var det også gudstjeneste i 
Helgheim kirke. Og da var været blitt bra.

Lars.
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Wenche Lowzow
og Bergen  Døvekirke

Wenche Lowzow døde etter lang tids sykdom i en omsorgsbo-
lig på Geilo, 90 år gammel. 
Wenche Lowzow representerte Oslo Høyre og satt på Stor-
tinget i perioden 1977–1985. Som stortingsrepresentant hadde 
hun et våkent øye for de ”små” i samfunnet. I den sammenheng 
spilte hun en avgjørende rolle for at det ble bygget ny Døve-
kirke i Bergen.
Bakgrunnen er denne: En gang i 1984 var hun sammen med Kim 
Friele på besøk i Bergen Døveforening for å holde foredrag 
om det å være homofil. Som døveprest og medlem av styret i 
Bergen Døvefrorening var jeg til stede på møtet. Den torsdags-
kvelden var det et skikkelig ”bergensvær” med regn. Jeg tilbød 
de to skyss til Nesttun etter møtet - da jeg skulle kjøre samme 
veien. Underveis fortalte jeg om Døves menighet og Nonnese-
ter kapell og det sterke ønsket om å få bygget ny Døvekirke.
Noen dager senere ringte Wenche Lowzow fra Stortinget og 
inviterte til et møte med Kirke- og undervisningskomiteen i 
Stortinget. Det ble slik at Eilif Ohna og jeg reiste inn og møtte 
komiteen der Ohna presenterte saken.  Det dannet det første 
positive grunnlaget for at Døves menighet i Bergen fikk tilskudd 
fra Staten slik at vi kunne kjøpe tomten i Kalfarveien og senere 
bygge Døvekirke.

Asgeir Straume
 

1984

 Madagaskars Arbeid Gir Gjøre Grønn
 egen tegnordbok

Har du lyst til å lære Madagaskars tegnspråk?
Disse to unge døve studenter; Maholy og Tahiana fra Madagaskar er i Ber-
gen som utvekslingsstudent. Det kan bli morsom. Dessuten er det gassiske 
språket veldig spesiel. For eksempel: Ordet "Adaladala" betyr "dum". Vi kan 
prøve å få til 3 eller 4 kvelder a 2 timer og bli kjent med språket. Dato er 
ikke bestemt, men er du interessert, ta kontakt med daglig leder på post@
bgds.no.
Den siste måneden var de elev på Hald Internationale Senter i Mandal. Der 
var det mange hørende studenter og ansatte som ønsket å lære noen tegn. 
De to fra Madagaskar har klart å få mange til å lære litt, med norske tegn! 
Det opplevde Rune Anda da han hilste på dem i Stavanger 20. september.

Maholy. Tahiana.
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(Hentet fra www.nms.no)
Først vil jeg nevne at døve elever her har det godt, selv om de 
ikke har samme standard som oss i Norge. Da jeg var på deres 
alder, hadde jeg lært mye mer. Døvesamfunnet er en minoritets-
gruppe med eget, selvstendig språk, og her på døveskolen har 
barna muligheter til å være sammen med hverandre og kommu-
nisere på sitt eget språk, nemlig fransk tegnspråk.

Utfordring
Døveskolen i Ngaoundéré har felles skolegård med mange hø-
rende elever, men har egen bygning med et stort klasserom som 
er fordelt i tre rom, adskilt med vegg. Der er det ca 30 elever 
som møter opp hver dag. Først trodde jeg at det var en ren dø-
veskole, men etter hvert fikk jeg vite at skolen også er åpen for 
funksjonshemmede (uten at det har noe med døvhet å gjøre). 
Det er 1.-7.klasse som er fordelt i tre klasser der tre forskjellige 
hørende lærere har ansvar for hver sin gruppe. De kan en del 
fransk tegnspråk, men ikke flytende. Kommunikasjon mellom de 
hørende lærerne og døve elever er derfor en utfordring.

"Internasjonalt tegnspråk"
Som døv har jeg erfart at kommunikasjon mellom døve (små og 
store) fra ulike land ikke trenger å ha noen begrensninger, for 
det visuelle språket kan også tilpasses. Man kaller det «interna-
sjonalt tegnspråk»”. Det gjelder også for oss her på døveskolen.
Fra dag én har jeg fått god kontakt med de døve barna.  Jeg opp-
fatter hva de sier, og jeg føler at jeg behersker fransk tegnspråk. 

De store barna forstår meg best, fordi de har bedre språkferdig-
het i forhold til de små barna i 1.-3 klasse.
De to siste ukene har jeg observert læringsprosessen på skolen. 
Jeg ser tydelig at de virkelig trenger god tegnspråk-pedagogikk. 
Det å undervise døve som har fransk tegnspråk som eget språk, 
er en utfordring, mer enn å undervise hørende som har tales-
pråk som det viktigste undervisningskommunikasjonsspråket.
Før jeg kom, hadde jeg mange visjoner om hvordan og hva jeg 
kunne bidra med, også etter at jeg har jobbet på en døveskole i 
India. Jeg opplever at det er veldig annerledes her i Ngaoundéré 
, så det er en spesiell utfordring.

Lærere
Jeg håper at det en vakker dag blir slik  at døveskolen vil vokse 
og  få ansatt noen døve lærere som kan kommunisere godt med 
de døve barna. Slik kan barna lære enda mer, skriver Lena Mei.

Mitt første møte med døveskolen i Ngaoundéré (Kamerun, Afrika)
Lena Mei K.Anda jobber som volontør ved døveskolen 
i Kamerun. Hun er selv døv og har dermed de beste 
forutsettninger for å forstå elevene.

Bilde fra døveskolen. Foto: Sandra Bischler
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Bergen Døvesenter takker for minnegaven på kr 35.000

Vi ønsker familie med døve/hørselshemmede barn 
i alderen 6-13 år velkommen til en opplevelseset-
termiddag i Bergens stolte svømmebasseng: AdO: 
Tirsdag 25. oktober kl. 17.00-19.00.

Påmelding sendes til ida@bgds.no 
innen mandag 24. oktober.

Foreldre til døve/hørselshemmede barn som bruker tegnspråk:

Velkommen til AdO tirsdag 25. oktober kl 17.00!
Inngangsbillett til svømmebassenget dekkes av minnegaven etter Kenneth Neteland.

Barn i alder 6-13 år (se mer info i artikkelen over).

Kenneth Neteland gikk bort 17. juni 2016, bare 46 år gam-
mel, og bisatt ved Storetveit kirke 24. juni. Han har i mange 
år vært en viktig talsmann i Hordaland Foreldrelag for Hør-
selshemmede. Mye tid brukte han på døveskolesaker sammen 
med Rune Eng og Bjørn Moldestad i foreldrelaget. Det var et 
enormt arbeid som ble lagt ned her, med tur til Stortinget, 
stor medieomtale osv. Dette arbeidet resulterte i økonomiske 
ressurser som skulle følge denne elevgruppen etter at skolen 
ble kommunal. 

De brukte også tid på Nattland skoles kunngjøring og anset-
telse av en avdelingsleder for hørselshemmede, uten at det 
var garantert at en ny ansatt kom til å beherske tegnspråk og 
 døves kultur. Det ble mye medieomtale. Likeså var foreldrelaget 
i kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 
Bergen Døvesenter og Norges Døveforbund sendte med 
støtte-skriv til foreldrelaget som ble sendt til LDO i mai 2015. 

Etter to års kamp, svarte LDO at "Bergen kommune ikke har 
gjort noe galt."

Minnegaven på kr 35.000 skal brukes til aktiviteter for døve/
hørselshemmede barn i alderen 6-13 år, barn som bruker 
tegnspråk og ikke trenger tolk når de er sammen og skal ha 
det gøy. Det blir noen voksne fra Bergen Døvesenter til stede 
for de barna som vil være med. 

Svømmebassenget ligger rett ved siden av
Bygarasjen (bystasjonen), på sør-siden.
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Seminar for frivillige 11.-13. november:

Har du en frivillighetsspire i deg? 
Liker du kultur?
Bli med på Døves Kulturdagers 50 års
jubileum, som vil bli århundrets største 
 arrangement i regi av Bergen døvesenter. 

Vi søker etter frivillige som skal ha særlig an-
svar for et bestemt område før og under Kultur-
dagene. Det vil bli et stort arrangement, og vi 
trenger et stort frivillig apparat for å gjennom-
føre hele arrangementet.

Ved å bli med, vil du få ansvar for en seksjon, 
der du kan ha lederansvar for din gruppe av fri-
villige eller arbeide med gruppen, og organise-
re dette i samarbeid med Kulturdagerkomitéen. 

De ulike seksjonene vi ønsker frivillige til er: 

* Backstage (teater)
* Teknisk
* Expo/utstilling
* Workshop/utflukt
* Kveldsarrangement

* Sosiale medier
* Sekretariat (dele ut deltakerbevis,  
    hjelpe deltakere med spørsmål og lignende)
* Transport/sjåfør. 

Bruk gjerne litt tid, smak litt på hva du er interessert i,  
og meld din interesse til tor@bgds.no! 

Vi skal arrangere en seminarhelg 11-13 november, som vil være obligatorisk for 
alle frivillige som blir med oss, å delta. Der skal det være kurs i førstehjelp, smi-
ling og rask gjennomgang av systemet vi kommer til å bruke under Kulturdagene. 
Der vil det også bli fordeling av arbeidsoppgaver, og hvordan prosessen videre 
skal skje. 

Fristen for å melde ditt interessere er 1. november, så søk! 
 
Vi vil ta kontakt med deg og holde dialogen etterhvert.
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

85 ÅR
Inger Øvreeide Ulfsten, Bjørndalstræ, 
blir 85 år den 30. oktober.

80 ÅR
Torbjørn Tolke, Isfjorden, blir 80 år 
den 12. oktober.

65 ÅR
Molly Kjellid, Nesttun, blir 65 år 
den 2. november.

Tone Høylandskjær, Hjellestad, 
blir 65 år den 24. okt.

60 ÅR
Gunnar Fauskanger, Bergen, 
fylte 60 år den 30. september.

Kari Vibeke Opdahl, Askøy, 
blir 60 år den 10. oktober.

50 ÅR
Bjørn Olaf Magnusdal, Bergen, 
blir 50 år den 17. november.
Tore Sande, Nesttun, blir 50 år 
den 29. november.

TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 
75 års dag.     Vennlig hilsen Otto Rossnes.

TAKK
for oppmerksomheten i anledning min  
75 års dag!  Vennlig hilsen Evelyn Haugsvær.

Bergen Døvesenter fikk dette takkekortet høsten 2015.
(Vi beklager at vi glemte å sette det inn i Budstikken tidligere.)

TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 
75 års dag!           Hilsen Birgit T. Karlsen.

TUSEN TAKK
for gaven til vårt krondiamant bryllup!

Marta og Thorbjørn Johan.

DØVES KULTURDAGER I BERGEN 24.-27. AUGUST 2017

Du kan betale deltakeravgift nå (kr 550)
og også bestille hotellrom

Se www.dk2017.no.
Du kan også be om hjelp til å bestille og betale av de to kulturdageransatte på kontoret:

Tor S. Fiksen og Martin Berhovde.

Deltakeravgiften går opp til kr 750 pr, person fra og med 24. oktober 2016 (etter Kulturdagene i Stavanger)

BEAST fyller hele 10 år, og dette ønskes å markere med fest på 
Bergen Døvesenter! Dørene åpner kl 19, og vi ønsker alle over 
18 år hjertelig velkomne. 

Program
Det blir underholding. Baren er åpen under feiringen. 
Programmet vil bli oppdatert her etterhvert.

Kleskode
Pen klær (Gjerne kjole og dress)

BEASTs 10. årsjubileum

https://bergendovesenter.ticketco.no/beast10

Lørdag 19. november kl. 19:00 - Bergen Døvesenter

Jubileumskomiteen:
Fredrik - Gabrielle - Tor

Kjøp både inngangsbillett og drikkebonger 

på forhånd!

BEASTs 10 års jubileum
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BEAST har årsmøte torsdag 17. november kl. 18.00
i storsalen i Bergen Døvesenter

Deretter, kl. 19.00, blir det åpen diskusjonskveld der man diskuterer
BEAST sine oppgaver i 2017 og utover

Vedtekter for Beast

§ 1. Navn
Klubbens navn er Bergens Akademiske og
Sosiale Tegnspråklige forum. Den er en
underavdeling av Bergen Døvesenter.
 
§ 2. Formål og oppgaver
Klubbens formål er
A.  å sosialisere tegnspråk-brukere: 

tolkestudenter, tolker og andre inter-
esserte

B.  at det skal være tilgjengelig for alle
C. å skape et godt miljø for tegnspråk-

brukere, tolkestudenter, tolker og an-
dre interesserte.

D.  å tilby fritidsaktiviteter
E.  å øke tegnspråk-kunnskap
 
§ 3. Medlemskap
Fra 18 år og oppover, som er medlem av 
Bergen Døvesenter, kan bli opptatt som 
medlem i BEAST. Bare medlemmer kan 
velges til tillitsverv og til representasjons-
oppgaver nasjonalt og internasjonalt.
 
§ 4. Kontingent
Årskontingent for medlemskap i Bergen
Døvesenter betales til Norges Døvefor-
bund. Denne inkluderer medlemskap av 
BEAST. Klubbens styre skal ha en jevnlig 
kontakt med den som har Bergen Døve-
senters medlemsregister, for å kontrollere 
at disse stemmer overens.
 

– STIFTET 10.09. 2006 –

§ 5. Årsmøte
A) Årsmøtet er klubbens høyeste myndig-
het, og holdes hvert år i slutten av septem-
ber måned. Det innkalles av styret med 4 
ukers varsel, gjennom oppslag i Døvesen-
teret, hjemmeside og i Døvesenteret sitt
medlemblad. Innkomne forslag skal være 
mottatt av styret senest 2 uker før års-
møtet. Alle valg og avstemninger krever et 
alminnelig flertall, og valget skal skje skrift-
lig dersom det er flere kandidater å velge 
mellom.

B) Årsmøtet behandler
– Godkjenning av sakslisten
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Årsberetning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Valg:

Leder
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
4. styremedlem
5. styremedlem
6. styremedlem

Styret konstituerer seg senest to uker et-
ter årsmøtet ved å velge nestleder, Kas-
serer og sekretær.
– Valgkomite, 3 personer. 
Lederen velges av  årsmøtet

 

§ 6 Styret
Styret skal bestå av minst 2 døve eller an-
dre hørselshemmede, og minst 2 tolkestu-
denter.
 
§ 7. Styremøter og ordinære med-
lemsmøter
Styremøter og medlemsmøter innkal-
les når styret finner det nødvendig, eller 
minst 4 av medlemmene krever det. Disse 
innkalles med 1 uke varsel ved oppslag i 
Døvesenteret, hjemmeside og Døvesen-
teret sitt medlemsblad.
 
§ 8. Lovendringer
Forslag til endringer av klubbens lov sen-
des til styret og behandles på årsmøtet. 
Lovendringer krever 2/3 flertall av de 
fremmøtte stemmer. Større lovendringer 
skal godkjennes i Bergen Døvesenter før 
de trer i kraft.
 
§ 9. Oppløsning
Oppløsning kan bare vedtas på årsmøtet 
med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. 
Ved oppløsning tilfaller klubbens eiende-
ler Bergen døvesenter til oppbevaring og 
administrasjon.
 
1.  Tegnspråk-brukere defineres som døve, 

tunghørte, CI-brukere, døvblitte og an-
dre som bruker tegnspråk, altså ALLE 
som kan tegnspråk.

2.  Andre interesserte kan være studenter 
og andre som ikke kan tegnspråk, og 
som ønsker å lære dette.

Vedtatt på BEASTs årsmøte 10 september 2013

Terminliste for Døves 
menighet, Bergen:

Følg med her:
http://www.dovekirken.no/

bergen/

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hvert år siden. 
Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.

Budstikken på epost
Alle som ønsket Budstikken på e-post, 
har fått det allerede 18. juni. Si ifra om 
du også ønsker bladet sendt på epost, 
og i FARGER? 

(De som får bladet i papirversjon, får det 
nesten en uke senere.)
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I dag fikk vi, Norunn Kalvenes og jeg altså møte Kongen. Ordfører Marte Mjøs 
Persen presenterte oss, og vi fikk håndhilse på Kong Harald. Jeg fortalte ham 
at hans farfar Kong Haakon VII var gjest i det som i dag er Døves Hus, og om 
kongerommet. Han fikk med seg fire bilder + litt historie fra Kong Haakon 
VIIs besøk i huset i forbindelse med åpning av bergensbanen i november 1909. 
Det var en fin stund under hagefesten der ca 300 var invitert. Vi hadde med 
oss tegnspråktolken Jorunn Hartveit. 
               Rune Anda.

Det var en fin opplevelse på hagefesten. På mange måter. Gjestene var spredt 
rundtomkring. Det var også kongefamilien. De hilste på folk hvor de enn gikk, 
pratet med dem. Og det fine med det var at det ikke var sånn folkestimmel 
rundt kongefamilien slik man opplever når de kommer på besøk i byene og 
ellers. Og gjestene lot være å ta selfie med dem (vi ble - over høyttalerne - bedt 
om ikke å gjøre det). To timer sammen med kongefamilien var jo ikke mye, så 
”selfie” ville ha tatt mye tid. 
Og så var det en rekke kulturinnslag forskjellige plasser i hagen. Morsom var 
det også at tre personer ”dalte ned fra himmelen” med hangglider. En av dem 
var den kjente idrettskvinnen Kari Traa. 
Der var også mange sikkerhetsvakter som ”anonymt” fulgte hver kongefamilie. 
(En av dem var litt ekstra på vakt da jeg hentet ut bilder til Kong Harald.)
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Klipp fra styremøte

Regnskap for Døves kulturdager
Enkeltmannsfirmaet Karlsdata (Asle Karl-
sen) skal ta seg av bilagene og føre regn-
skap for kulturdagerkomiteen som jobbet 
fram til 50 års jubileum for kulturdagene 
i 2017.

Stand i Las Vegas 5.-8. juli 2016
Kristin Fuglås Våge, Toralf Ringsø og Tor S. 
Fiksen representerte Bergen Døvesenter 
under DeafNation World Expo 2016 i Las 
Vegas. Der var nesten 180 stands og flere 
tusen besøkende. De fortalte om dagene 
i Las Vegas i storsalen torsdag 25. august. 
Utgifter til reise og opphold, samt stands 
ble dekket av overskuddet fra Døves 
kulturdager 2014.

Seminar på Øystese 11.-13. nov.
Kulturdagerkomiteen ønsker å få gjen-
nomført et seminar for frivillige som skal 
hjelpe til under Døves kulturdager i 2017. 
Det er reservert rom for 30 personer på 
Hardanger Fjordhotell i Øystese.

Søknad om prosjektstøtte  
fra ExtraStiftelsen
Det har lenge vært ønsket at det ble 
utgitt en bok om Olaf Hassel. Bergen 
Døvesenter har søkt om prosjektstøtte.

Stillingsinstruks og arbeidsavtale 
med kulturdagersekretærene
Det er utarbeidet arbeids- og instruks-
avtale med Tor S. Fiksen (70%) og Martin 
Berhovde (30%) der begge jobber som 
kulturdagersekretær i forbindelse med 
Døves Kulturdager 2017.  Tor S. Fiksen 
har tittelen «kulturdagerkoordinator» og 
Martin Berhovde «kulturdagersekretær». 

Krus med bilde og logo
Døvesenteret bestiller krus med logo og 
bilde av Døves hus.

Møte med Regionalt senter for 
 hørsel og psykisk helse
Bergen Døvesenter (og HLF Horda-
land) ble kontaktet av Regionalt senter 
for hørsel og psykisk helse v/Haukeland 
universitetssjukehus. Der jobber Kristin 
Opedal (psykiater) for voksne og Mari 
Anne Skånland Eliassen (psykologspe-
sialist) for barn og ungdom, altså for 
hørselshemmede. Deres arbeidsområde 
er tre vestlandsfylker, og de har i flere år 
jobbet opp mot ledelsen i Helse Bergen 
og Helse Vest for å få flere ansatte, uten 
resultat. De ønsket møte med brueror-
ganisasjoner (HLF Hordaland og Bergen 
Døvesenter) onsdag 21. september kl 10. 
Styreleder Gunnar Hansen deltok som 
Bergen Døvesenters representant.

forberede til møte om tegnspråktolk (ved 
helsesentrene), etter vedtak i Bergen 
bystyre 18.03.
* 15.08.2016: Møte i eiendomsstyret (Egil, 
Gunnar, Tor, Mariusz og Tor Einar)
* Alf Røli fra Smi Mekanisk AS var på 
befaring onsdag 7. september for å se på 
rekkverket etter trevelt (stormen januar 
2016) sammen med Mariusz, Tor og Rune.
* Uttalelse fra BDS til Hordaland fylkes-
kommune vedr. Nordahl Grieg vg skole 
og Slåtthaug vg skole, sendt av Martin 
Berhovde for BDS.

Før møtet i august ble avsluttet, takket 
styreleder Gunnar Hansen på vegne av hele 
styret, styremedlem Aljona Urbone for sin 
innsats og samarbeid de to årene hun har 
sittet i styret. Hun ble ønsket lykke til videre 
der hun og familien snart flytter til.

Rorbua
Netto salgssum kom på kr 2.478.854,22. 
Døves Idrettsklubbs andel (1/6) av salgs-
summen, dvs. kr 413.142 er overført til 
Døves Idrettsklubb. Resten - kr 2.065.711 
– er på gavekontoen.
Det blir medlemsmøte torsdag 9. februar 
2017 kl. 19.00 der man skal diskutere hva 
pengene skal brukes til.

Nytt fra kulturdagerkomiteen
a) Forhandling med Teater Manu (inkl Tyst 
Teater)
b) Invitere flere aktører i tillegg til to som 
allerede er avtalt/kontraktfestet
c) Ticket.no er aktiv

Leietaker 3. etasje – mulig utflytting 
om 1-2 år
Kirkens SOS har varslet at de muligens 
kommer til å flytte ut om 1-2 år. De har 
ett års oppsigelse. Hvis oppsigelse kom-
mer før årsskiftet, tar vi saken opp på 
medlemsmøtet 9. februar 2017.

Kjøkkenutstyr
På kjøkkenet i 1. etasje er det etter hvert 
blitt mangel på ulike utstyr. Kokken Inge 
Husøy har etter avtale med oss bedt om 
tilbud fra Culina (som vi er kunde hos).  

BEAST 10 års jubileum
Jubileet vil skje i døvesenterets lokaler 
lørdag 19. november. 
Døvesenteret gir kr 5.000 i tilskudd samt 
kr 2.500 i jubileumsgave til Beast. En re-
presentant fra styret skal delta på festen.

Informasjonssaker
* Bare 5 som ønsket bussreise til kultur-
dagene i Stavanger før fristen 31. juli 2016. 
* Thorbjørn J. og Marta Sander feiret 
krondiamantbryllup (65 år) torsdag 18. 
august. Begge er æresmedlemmer i Ber-
gen Døvesenter. Gunnar Hansen og Rune 
Anda var på besøk hos dem og overrakte 
et gavekort på kr 1.000 fra Plantasjen.
* Kr 5000 mottatt fra Bergen kommune 
til seniorgruppen, til seniorkurs på Ål
* Kr 18000 kommer fra Hordaland fylkes-
kommune for teaterøvelse
* Kr 100.000 avslått fra Hordaland 
fylkeskommune til kulturdagene 2017, ny 
søknadsfrist er 1. september.
* Asfaltreklamasjonen vår ble fulgt opp og 
ordnet tidlig 7. juli
* Varmekabler lagt under asfalten opp 
mot den nye leiligheten. Spleising.
* Det kom epost 17.08.2016 fra Bergen 
kommune der de informerte at de skal 

Utveksling av bok-gave 
mellom Bergen Døve-
senter og HLF Bergen

Bokgave fra Bergen Døvesenter til HLF 
Bergen: «10 døve og hørselshemmede 
forteller». 
Bokgave fra HLF Bergen til Bergen 
Døvesenter: «Å høre til» der også 10 
personer forteller om det å leve med 
nedsatt hørsel eller å jobbe med og for 
hørselshemmede.
Her ser vi Arvid Hauge, leder i HLF 
Bergen og Rune Anda, daglig leder i 
Bergen Døvesenter, fotografert av Tor 
S.Fiksen på kontoret i Bergen Døvesen-
ter 28. september 2016.
Inni begge bøkene har begge skrevet at 
de setter pris på det gode samarbeidet 
gjennom mange år.

Åpent hus på Gamlehaugen
lørdag 22. oktober kl. 11-17.30
i forbindelse med TV-innsamlingsaksjon.
Det vil bl.a. bli omvisning inne i det kon-
gelige slottet. Tolk er ordnet. Følg med 
på hjemmesiden/Facebook.
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE
Oktober:
10. ma – 14. fr: Høstferie i Hordaland
11. ti:  Teaterøvelse i storsalen kl 17-20
11. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
11. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
12. on:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
13. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (10)
13. to:  Teatergruppen har generalprøve i 

storsalen kl. 19.30, viser stykket som 
blir fremført under Døves kulturdager 
i Stavanger!

15. lø:  Storsalen er utleid (+14. og 16.okto-
ber) + m

18. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
18. ti:  Teaterøvelse i storsalen kl 17-20
18. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
18. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
19. on:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
20. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (11)
22. lø:  CI – gruppen har sosial samvær i stor-

salen kl 10-15.
23. sø:  Tegnspråktreff for hele familien
25. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
25. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
26. on:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
27. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (12)
27. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
29. lø:  Flerkulturelt utvalg har internasjonal 

fest i storsalen kl 18.00
31. ma: Storsalen er utleid fra kl. 16 – til 

tirsdag kl 09.

November:
01. ti:  Seniortreff kl 11-14 – besøk av kurs-

foreldre (til hørselshemmede barn)
01. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
01. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
02. on:  Storsalen utleid kl. 08.00-22.00
02. on:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
03. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (13)
03. to:  Hjelpemiddelsentralen informerer kl. 19
04.-06. fr: BDUK arranger Ungdomseminar 

(Storsalen opptatt hele helgen)
08. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
09. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
10. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (14)
10. to:  Kulturdagerkomiteen presenterer 

sine planer for 2017, kl. 19.00 – og 
Mira Zuckermann forteller om Teater 
Manu’s historie og utvikling og planer 
framover

11. fr – 13. sø: Seminar for frivillige medar-
beidere ifm kulturfestivalen 2017 – på 
Øystese

12. lø:  Storsalen er utleid (+13.11)
13. sø:  «Tegnspråktreff for hele familien» på 

arrangementstur.

15. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
15. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
16. on:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
17. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (15)
19. lø:  BEAST har 10 årsjubileum i storsalen 

(Storsalen opptatt hele helgen)
22. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
23. on:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
24. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (16)
24. to:  Advokat René Stub-Christiansen 

forteller om sitt arbeid og svarer på 
spørsmål (kl. 19)

26. lø:  Lutefiskfest i døvesenteret kl 19
29. ti:  Seniortreff kl 11-14
29. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
30. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21

Desember:
01. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (17)
06. ti:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
07. on:  Kurslokalet er utleid kl. 17-21
08. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (18)
08. to:  Tolketjenesten informerer kl. 19.00 om 

resultatene av brukerundersøkelsen
09. fr:  Storsalen er utleid
10. sø:  Tegnspråktreff for hele familien
13. ti:  Seniortreff kl 11-14 – julebord
15 to:  Bergen Døvesenter har julesavslutning 

kl 16:00 og utover. Risgrøte serveres.
16. fr:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
17. lø:  Juleverksted med Kolla for voksen.
31. lø:  Seniorgruppen har Nyttårsavslutning kl 

11-14

Signo Dokken As prøvde fra 26. til 30. september å drive et lite kafeteria, kalt 
"Pop Up Cafe" på Wergeland på Minde, samme bygning der det tidligere var 
kino i Fanahallen. Deilig rundstykke og kaffe fikk Budstikkens redaktør av Lillian 
(bildet). Silje var også der. Åpent fra kl 07.00 til 15.30. Ca 150 fra området var 
innom på mandag. Kafeen er like ved bybanestopp.  Signo Dokken skal vurdere 
om de skal drive kafeen permanent fra nyttår.

Sign Dokken med "Pop Up Cafe" på Wergeland


