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Bildet er fra seminar for frivillige (kulturdagene 2017) på Øystese, se side 4. Foto: Helge Herland.
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Aktiviteter for barn
mellom 6 og 13 år
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For første gang i Døves Kulturdagers 50 årige historie:

Seminar for frivillige medarbeidere!
Helgen 11.-13. november arrangerte kulturdagerkomiteen seminar for de som ønsker å 
stille opp som frivillige medarbeidere under 50 års jubileum for Døves kulturdager 24.-
27. august 2017. Det ble en veldig fin helg med masse inspirasjon og motivasjon til å gjøre 
sitt beste for arrangementet. Grupper ble opprettet med ansvar for ulike områder (se 
bildene). Alle roste arrangementet under evalueringen søndag 13. november, og mange 
(trolig alle sammen) gleder seg til oppfølgings-seminar i 2017 i god tid før kulturdagene.

Kristin Fuglås Våge er leder i kulturdagerkomiteen med Toralf Ringsø, Dag Bøe og Helene Hodneland Sæle som medlemmer i komiteen. Tor 
S.Fiksen er ansatt som kulturdagerkoordinator (70%) og Martin Berhovde som kulturdagersekretær (30%), støttet av ExtraStiftelsen/Norges 
Døveforbund. Seminaret kom fram til at det vil være behov for ca 100 frivillige under kulturdagene. Foto: Tor S. Fiksen.

Gruppe : Utflukter 21.-27. august 2017. Fra venstre: Gunnar Edmann Jørgensen og 
Øyvind Rød.

Gruppe : Fagdag. Fra venstre: Helge Herland, Gabrielle Kverneland, Martin Berhovde, 
Espen Rosvold og Ole Morten Rolland.

Gruppe : Kveldsarrangementer. Fra venstre: Heidi Penelope Seem Aasbø, Toralf 
Ringsø og Alireza Emami Nejad.

Gruppe : Sekretariat – Film /foto – Utstilling. Fra venstre: Fredrik Fjellaker, Rune 
Anda, Dag Bøe, Olav Ådland og Jon Nordvik.

Gruppe : Teater -Den Nationale Scene -Åpningsseremoni. Fra venstre: Kristin 
Fuglås Våge, Monica Lone Johansen, Oscar Gerritsen og Beate Gokstad Eng.

Gruppe : Transport – service. Fra venstre: René Hermansen, Egil Johansen og Tito 
Haque.

Søndag 13. november diskuterte man også workshop, tilbud til barn/ungdom og tolke-
oppdrag (nasjonalt og internasjonalt).
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Disse kommer til kulturdagene i Bergen 24.-27. august 2017!

Her (rød felt) har kulturdagerkomiteen planer om
å gjennomføre kveldsarrangementer, ved Skostredet:
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Anne Line Eliassen

2. 25 år 

3. Drøbak

4.  Har en i familien som er 
døv på ene øret. 

5. Hadde ei jente i klassen på 
barneskolen som brukte 
TSS, dette var noe jeg syns 
var fascinerende og spen-
nende.  Så når jeg ble eldre 
bestemte jeg meg for at jeg 
ville ta en utdannelse innen-
for tegnspråk. Jeg liker også 
veldig godt å jobbe med 
mennesker. 

6. Være med venner, trene,  gå 
turer, fotografering

7.  Er utdannet barne- og 
ungdomsarbeider så kanskje 
det blir en kombinasjon av 
disse to når jeg er ferdig 
utdannet, men det vet jeg 
ikke ennå. 

Emma Dorthea Godø

2. 23 år 

3. Godøya, Giske kommune. 
Rett utenfor Ålesund.

4. Nei

5.  Planen var et årsstudie med 
tegnspråk, men når man kun 
ser fordeler ved å fortsette 
så er det vel bare å endre 
planene. 

6. Når jeg ikke er på skole 
eller på jobb er jeg som 
regel sammen med venner. 
Jeg er veldig glad i å gå på 
konserter, også trener jeg 
litt innimellom.  

7. Jeg er også utdannet pe-
dagog så jeg håper at jeg i 
fremtiden kan kombinere 
dette med kunnskapen jeg 
får som utdannet tolk. 

Inger Sveaass

2. Jeg har passert 50 år men 
er under 60 år!

3. Jeg er født i Bergen og 
vokst opp i Gudbrands dalen.

4. Om jeg har døve slektnin-
ger, ja det har jeg.

5. Hvorfor jeg har valgt å gå på 
tegnspråk og tolking det har 
jeg ikke noe svar på. Men 
det er veldig interessant å 
lære dette.

6. Jeg liker å gå tur og å være 
ute, det kan jo være en 
form for hobby, også liker 
jeg å sy bilder og tepper 
i stoff. Liker å skape med 
farger og former i tekstil.

7. Det vet jeg ikke riktig ennå, 
jeg får se når jeg har vært i 
praksis om jeg vet noe mer 
da.

Malin Lone Johansen

2. Jeg er 21 år gammel

3. Kommer fra Bergen

4. Ja, mamma, pappa og tante 
er døv

5. Jeg begynte å studere 
tegnspråk og tolking fordi 
jeg syns det virket veldig 
interessant.

6. Ja, jeg liker å trene og gå 
turer, også trives jeg veldig 
godt i jobben i bofellesska-
pet. 

7. Har ikke tenkt så mye på 
akkurat det enda, men 
kunne tenke meg å jobbe 
frilans i begynnelsen. 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2015

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som gikk på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2015
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Marius Malvin Martinsen

2. 28 år gammel

3. Jeg er fra Tromsø

4. Nei, men en av mine beste 
venner er døv og har flere 
venner som er døve. 

5. Fordi jeg syns det er et 
spennende og utfordrende 
yrke, og jeg liker språk. 

6. Jeg er musikker og jeg liker 
å ta bilder. Liker å være 
kreativ. 

7. Jeg ønsker å jobbe med det 
meste innenfor yrket. Jeg 
syns alt er spennende på sin 
måte.

Tone Birthe Egenæs

2. 52

3. Stavanger

4. Nei

5. Har lenge ønsket å lære 
tegnspråk,  å jobbe som tolk 
må jo være noe av det mest 
interessante yrke som fins.. 

6. Tur i skog og mark, jobbe 
med hage, sykle, reise, lese, 
matlaging.

7.  Nei har ikke spesifikke 
ønsker, liker variasjon.

Turid Moseng 

2. 25

3. Lier, Buskerud 

4. Nei

5. Det så ut som et spen-
nende yrke og jeg ble veldig 
fascinert av språket. Det 
viste seg å være et utrolig 
spennede språk.

6. Trening, venner og hunder 

7. Har ikke sett for meg noe 
spesifikt enda, men vil 
gjerne jobbe i tolketjenes-
ten. 

Ylva Torstveit

2. 22 år

3. Flosta, utenfor Arendal

4. Nei

5. Fordi jeg er interessert i 
språk, og jeg har etter hvert 
begynt å synes det er gøy å 
tolke.

6. Jeg har egen hest, og er 
veldig glad i å ri.

7. Ikke foreløpig, men det vil 
tiden vise.

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2015

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som gikk på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2015
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2016

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som går på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2016

Aina Stanghelle 
Hvidsten
2. 24 år
3. Stanghelle
4. Nei
5.  Eg valte å utdanne meg som 

tolk fordi eg tykkjer språk 
er spanande, og på denne 
utdanninga kan ein lære eit 
nytt språk samstundes som 
ein lærer seg eit yrke. 

6.  Eg likar godt å fotografere, 
og lese bøker. Tykkjer det er 
veldig kjekt å sjå på impro-
teater. 

7. Det har eg ikkje bestemt 
meg for enda.

Alejandra Latorre

2. 22 år

3. Stord 

4. Har ingen døve i familien, 
utenom min bestemor som 
er døv på det ene øret og 
bruker høreapparat, men 
ble kjent med ei jente for 
3 år siden på folkehøgskole 
som er døv og etterhvert så 
lærte jeg meg tegnspråk. 

5. Jeg har valgt å bli tolk fordi 
det er et veldig spennende 
yrke og jeg liker tegnspråk 
veldig godt! Synes det er et 
utrolig vakkert språk jeg vil 
jobbe med. 

6. I fritiden min liker jeg å 
være med venner, trene og 
være sosial. Har spilt fotball 
og volleyball tidligere og 
sunget i kor men driver ikke 
med det lengre. 

7. Vet ikke helt hvor eller hva 
jeg vil jobbe med når jeg 
er ferdig utdannet men det 
kommer vel etterhvert med 
tiden, går tross alt i 2. Klasse 
og har god tid på å bestem-
me meg, tror jeg

Andrea Lervåg Sæther

2.  21 år  
3. Molde, i Møre og Romsdal 
4. Nei
5. Jeg valgte å bli tolk fordi det 

virket som veldig et spen-
nende og givende yrke. Jeg 
hadde ingen kunnskap om 
tegnspråk før jeg begynte 
1 året, men angret ikke et 
sekund. 

6. Jeg liker å tegne, se filmer 
og lese bøker. Har et biblio-
tek hjemme.

7. Jeg har lyst til å prøve mye 
forskjellig og se hva jeg 
trives best med til slutt. men 
av det vi har sett på skolen 
foreløpig virker døvblindtol-
king veldig interessant.

Ann-Synnøve Bakken
2. 27

3. Sola

4. Nei, men har en nevø som har 
CHARGE-syndrom som har 
startet å bruke tegnspråk. Har 
også jobbet som badevakt for 
helsesporten i Karmøy hvor 
det har vært ei som brukte 
tegnspråk.

5. Fordi jeg var lei av å jobbe 3 
jobber og fant tilfeldig denne 
linja og tenkte det var perfekt. 
Siden min nevø akkurat hadde 
startet å bruke tegnspråk. Jeg 
hadde også lyst til å kunne 
kommunisere med hun som 
brukte det i den ene jobben 
min, siden det ikke var noen av 
de som var del av den gruppa 
som kunne det. 

 Tenkte egentlig at dette var en 
perfekt plass for meg. Etter at 
jeg startet studiet har jeg fun-
net min plass i samfunnet, jeg 
elsker virkelig dette fantastiske 
språket. Har slitt med vann i 
mellom øret fra jeg var liten og 
hatt en del problemer med å 
få med meg alt, det har jeg ikke 
lengre. 

6. Jeg maler litt, ellers så går mes-
teparten av tiden min til skole 
og familie i grunnen. 

7. Jeg ønsker å jobbe med reising. 
Forhåpentligvis klare og starte 
noe for meg selv, og skaffe flere 
arbeidsplasser til døve både 
her i Norge og andre plasser i 
verden. 
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2016

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som går på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2016

Iris Møller Kvamseng

2 25 år

3. Jeg er fra Steinkjer i Nord-
Trøndelag.

4. Nei.

5. Har ikke bestemt meg for 
om jeg skal bli tolk enda, 
det er det jeg må finne ut av 
i løpet av dette studieåret. 
Jeg har alltid vært interes-
sert i språk, men det å være 
tolk er krevende.

6. På fritiden spiller jeg 
håndball for HiBi, som er 
Høyskolen i Bergen sitt 
håndballag. Ellers går mye av 
tiden til å se film og være 
med venner.

7. Tegnspråktolking kommer 
nok til å være hovedfokuset 
mitt, selv om jeg gjerne vil 
beherske alle tolkemeto-
dene. Etter første kurs i inn-
føring i skrivetolking, synes 
jeg det også virker veldig 
spennende, og ser fram til å 
lære mer om akkurat det.

Kjersti Granlund

2.  22 år gammel, fyller 23 i jan.

3. En liten bygd på innlandet 
som heter Moelv. Vanligvis 
sier jeg bare Hamar.

4. Nei.

5. Jeg veit ikke helt. Jeg har alltid 
vært interessert i språk, og 
har studert litt språkviten-
skap tidligere. Da en døv 
jente flyttet inn i kollektivet 
mitt, ble jeg så fascinert av 
tegnspråk at jeg søkte på tol-
kestudiet. Siden har jeg bare 
blitt mer og mer sikker på at 
det er det jeg vil jobbe med.

6. Jeg liker helt vanlige ting, 
som å se på serier, spille 
pc-spill og håndarbeid som 
strikking og hekling. Jeg 
bruker også mye tid på å 
lese kommentarfeltene hos 
nettaviser, jeg vet ikke om 
det kan kalles en hobby. Det 
er kanskje et fritidspro-
blem?

7. Så langt har jeg ikke tenkt. 
Det virker variert og spen-
nende å jobbe på tolketje-
neste. Jeg vil ha et arbeid 
hvor ingen dager er like.

Lillian Ulvøy

2. 33 år

3. Jeg er opprinnelig fra Hardan-
ger, men flyttet til Austrheim 
da jeg var 5 år. Har bodd i 
Bergen fra jeg var 19 år gam-
mel. Bor nå på Kokstad

4. Nei, jeg har ingen døve i min 
familie, men en tunghørt 
onkel.

5. Jeg har alltid syntes tegnspråk 
var fascinerende og lånte alle 
tegnspråk bøker på bibliote-
ket da jeg var liten. Så i fjor 
tok jeg endelig mot til meg og 
gikk tilbake på skolebenken.

6. Jeg har mange hobbyer, men 
tid til å holde på meg alle er 
det lite av. Men jeg liker aller 
best å strikke og hekle og 
bruker mye tid på det når jeg 
kan. Jeg holder også på med å 
pusse opp gamle møbler når 
jeg har tid til det.

7. Jeg er veldig glad i å jobbe 
med mennesker og har gjort 
det hele mitt arbeidsliv. Men 
noen spesiell del av tolkeyr-
ket har jeg ikke konsentrert 
meg om enda, jeg holder alle 
dører åpne.

Margrethe Færevaag 
Veisdal 

2.  21 år 
3. Stord, men har bodd i Bergen i 

10 år. 
4. Nei
5. Jeg viste ikke hva jeg ville bli. 

Hadde ikke søkt på noe studie, 
da min mor foreslo noen som 
hun tenkte kunne være interes-
sante for meg. Tegnspråk er noe 
hun har ønsket å lære i flere år, 
men har ikke kommet så langt. 
Derfor var det ikke dumt å få 
meg inn på den stien slik at hun 
også kunne lære. 

 Jeg var litt usikker i begynnelsen, 
men syntes det virket veldig 
interessant, og ønsket å prøve. 
Jeg søkte og kom inn. Syntes 
dette var gøy og interessant, og 
fortsatte derfor på studiet. 

6. Min hobby er swing og litt 
andre typer danser. Jeg danser 
vertfall en gang i uken, sammen 
med både venner, familie og 
kjæreste. Jeg har danset i mange 
år, men det startet ikke med 
swing. Først lærte jeg meg 
gammeldans. Etterhvert som jeg 
ble eldre ble jeg med på min far 
sine kurs og lærte swing. Jeg blir 
eldre, og interessen går mer og 
mer over på swingen. 

7. Er det noe spesielt du ønsker å 
jobbe med som tolk?

Så langt i studiet har jeg ikke 
klart å finne ut konkret hva jeg 
ønsker å jobbe med. Vi har ikke 
vært noe særlig borti tolking, så 
jeg er veldig usikker. 
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2016
5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som går på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2016

Tiril Konstanse Dahl

2. 22 år 
3.  Både født og oppvokst i 

Bergen
4. Nei 

Therese Kleveland!

2. 22 år
3. Trondheim
4. Nei

5. Vel, jeg hadde noen år etter 
videregående der jeg ikke 
helt klarte å bestemme meg 
for ”hva jeg ville bli”. Så, 
jeg startet på tegnspråk og 
tolking i Bergen, og er her 
fortsatt. Det er vel egentlig 
mest tilfeldigheter som har 
ført meg hit. Jeg så tolker 
på ulike arenaer, og tenkte 
det måtte være interessant 
å studere, så da søkte jeg på 
Høgskolen i Bergen.

6. Jeg er veldig glad i å fotogra-
fere!

7. Det er jeg egentlig ikke helt 
sikker på enda! Det er mye 
jeg ikke har fått utforsket 
enda, så gleder meg til å se 
hva mer som kommer.

5. Jeg valgte egentlig aldri å bli 
tolk. Jeg ønsker egentlig bare 
å lære meg tegnspåk, men 
endte opp med å syntes at 
både språket og faget var så 
utrolig spennende. Da hadde 
jeg nesten intet annet valg 
enn å fortsette på studiet. 

6. Jeg er hovedleder for en 
ungdomsklubb i Storetveit 
menighet. Vi arrangerer di-
verse møter og turer både 
til hytter og i telt. Mye av 
fritiden min går til det. 

7. Jeg synes at å jobbe med 
døvblinde virker både 
utfordrende og spennende. 
Videre har jeg lagt min 
kjærlighet på sangttolking, 
men det forblir nok bare en 
hobby. 

Har du en historie du vil dele?
Organisasjonen Memoar har som mål å ta vare på den 
muntlige fortellertradisjonen.  Mottoet deres er: Alle har en 
fortelling å dele! I samarbeid med hovedbiblioteket i Bergen 
er det laget et lite studio, der hvem som helst kan spille inn sin 
fortelling på video. Fortellingen bli lagret og hvis fortelleren gir 
samtykke, kan den publiseres på www.memoar.no. 
Har DU en fortelling du tenker andre ville likt å kjenne til? 
Memoar er ikke ute etter «sannheten», men fortelleren sin 
opplevelse ulike hendelser. Vi har vel alle opplevd å høre noen 
fortelle om en felles opplevelse og lurt på om vi virkelig var på 
samme sted? Og det er det som gjør den muntlige fortellingen 
verdt å ta vare på – enhver erfaring er helt unik!
Memoar en medlemsorganisasjon som i stor grad baserer 
 arbeidet på medlemmene sin entusiasme og innsats. 
Camilla Bøe er en av de entusiastiske medlemmene som ser 
at her har vi en mulighet til å samle historier. Et stykke av histo-
rien som i stor grad er ukjent for mange i Norge; fortellingene 
fra døvemiljøet. Men Camilla ønsker å ha flere med seg, noen 
som kjenner døvemiljøet godt og vet hvem en kan kontakte 
for å få tak i de mange historiene. Det kan være om oppvekst, 

skoletid, utdanning, yrkeslivet, døveforeningen, idrettsorganisa-
sjoner, den teknologiske utviklingen, reiser eller kontakt med 
andre tegnspråk, kort sagt alt det som finnes av morsomme, 
triste, merkelige, fantastiske og unike fortellinger som finnes i 
døvemiljøet. En del av jobben er å få opptak av samtaler/fortel-
linger, men i etterkant må den merkes og evt legges på nett, og 
her trengs det mer enn en entusiast. 

I tillegg til å få samlet historier og minner er det flere som vil 
kunne ha nytte av dette: hørende som ikke kjenner døve kultur 
og historie, døve elever som har tegnspråk som fag og skal 
kjenne døves historie, foreldre eller tolkestudenter som skal 
lære tegnspråk.  Og kanskje noen språkforskere eller andre vil ta 
tak i dette? 

Memoar har flere ulike prosjekter i gang, og har flere ganger fått 
tilskudd fra ekstrastiftelsen. Hva som skjer på litt lenger sikt er 
ikke godt å si, men kanskje dette kan bli en lønnet arbeidsopp-
gave for noen? 

Hvis noen kan tenke seg å være med å samle historiene 
eller har en fortelling de vil dele, ta kontakt med  
Camilla Bøe, camillaboe@gmail.com 
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Annonsen til venstre sto i 
Bergens Tidende 26. november 2016. 

Det står feil at det skal bli et bofellesskap for 
Bergen Døvesenter.

Kommentarer til planene må sendes 
inn innen 4. januar 2017,  

står det i annonsen. 
(Rød og blå pil + blå tekst har vi satt inn 

for å vise hva som er hva.)

Bergen Døvesenter innkaller derfor
til medlemsmøte

torsdag 15. desember kl. 18.00
der vi ser på saken. 

Døveprest Lars Hana og daglig leder 
Guri Kaland Sværen blir med

og presenterer.

Velkommen!

64 // BERGENS TIDENDE LØRDAG 26. NOVEMBER 2016

PSYKOLOGKONTOR FOR ELDRE
ÅPNER NÅ I BERGEN

Spesialistkompetanse:
Depresjon • Sorg • Kriser

Kontor: Strandgt 6 (Svaneapotekets bygg )
Timebestilling: Tlf. 55 90 06 63 eller 901 09 663.

Vi henter nå lopper til

vårens stoore
loppemarked
på slettebakken skole
22. og 23. april 2017.
Hentedager 28. Nov.

1. og 5. Des.
Send oss en email:

lopper@bergenbrassband.no
Eller ring oss snarest

976 73 161 eller
901 77 287 etter kl. 17.
Arr: Bergen Brass Band og

Åsane Musikklag

Åpner for nye medlemmer. Vil
du være med oss i vårt virke?
Info 55 31 45 89

Herrelosje i Bergen

Autorisert Citroën verksted

BERTEL O. STEEN BERGEN avd. Åsane -55 39 31 60
BERTEL O. STEEN BERGEN avd. Arna - 55 39 31 00

NYHET!
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KUNNGJØRING
Oppstart av reguleringsarbeid;
Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1157
mfl. Kalfarveien

Alliance arkitekter AS, på vegne av Stiftelsen Signo,
varsler med dette i henhold til Plan- og bygningslovens
§ 12-8 igangsetting av detaljplan for Kalfarveien 77 i
Bergen kommune. Planområdet omfatter i tillegg deler
av naboeeiendommer i Kalfarveien for å sikre
trafikksikre løsninger. Området er regulert innenfor
område D Allmennyttige formål i KDP.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et
bofellesskap for Bergen døvesenter med 6 enheter
samt uteoppholdsareal og parkering.

Spørsmål, merknader, opplysninger m.v. av interesse
eller betydning for planarbeidet kan rettes til Alliance
arkitekter v/ Angelica Kveen - ak@allark.no eller
Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo

innen 04.01.2017

// KUNNGJØRINGER
// KUNNGJØRINGER FOLK I VEST

Folk er så ulike, så mangfoldige, så enestående.
Men det alle har til felles er at de bærer på en
fortelling. Gjennom fotoprosjektet «Folk i vest»
portretterer vi noen av menneskene vi møter på
Vestlandet. Fordi alle har en historie.

bt.no/folkivest
Folk i vest er sponset av

Døvekirken Bofelleskap

Døves Hus

Signo Konows Senter

Innkalling til medlemsmøte torsdag 15. des. kl. 18.00
Foreliggende planer:

Det arbeides for å få til bygning av leiligheter for døve med handikap 
på området rundt parkeringsplassen og det gamle vaktmesterhuset

Kartskissen du ser her er fra tiden før 1900. Den viser 
opprinnelig tun på eiendommen. Vi ser at det var bygnin-
ger på den plassen som i dag er parkeringsplass. 

Det kommer nye kart med forslag på hvordan det blir.

Velkommen til medlemsmøtet i døvesenteret
torsdag 15. desember kl. 18.00 (merk tiden!).
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Arbeiderpartiet i Bergen kommune ønsket å lære mer om ar-
beidet Bergen Døvesenter gjør for mange mennesker i Bergen, 
og om hverdagen vår. De spurte selv om de kunne få komme til 
oss. I dag, fredag 18. november var de hos oss i to timer. På bil-
det ser vi daglig leder i Arbeiderpartiet, Geir Steinar Dale (han 
er med i blant annet komite for miljø og byutvikling), og politisk 
rådgiver, Torgeir Gimse. Til stede var også Helge Herland, Rune 
Anda og Tor S. Fiksen.
De to fra Arbeiderpartiet fikk vel en «strøm av informasjon» 
om døvesenterets arbeid, litt historikk, om huset, døves hverdag, 
ulike grupper hørselshemmede, og ikke minst om planene for 
Døves kulturdager i august 2017. De fikk utdelt informasjons-
hefter, bøker om døvesenterets historie samt den nye boken 
«10 døve og hørselshemmede forteller». Det ble også tid til om-
visning + besøk i døvemuseet til slutt.

– Tegnspråk er et norsk språk, som er førstespråket til 
veldig mange nordmenn. Derfor er det viktig at vi har 
et samfunn hvor flere kan dette språket, sier SV-politi-
ker og tegnspråkstudent Hilde Maria Boberg Andresen 
(bildet).

I dag går bystyret i Bergen inn for et prøveprosjekt som skal 
bidra til at også ungdomsskoleelever i Bergen skal få lære seg 
tegnspråk. 
Forslaget stammer fra SV-representanten.
– Jeg tror det er gøy for elevene å lære noe nytt, spennende 
og praktisk. Det kan også være nyttig i mange forskjellige yrker, 
sier Andresen, som mener ansatte i blant annet utelivsbransjen, 
lærere og yrkessjåfører kan ha bruk for å kjenne språket.
I første omgang skal elevene på Nattland skole i Bergen teste ut 
faget. 
– Dette viser at du ikke trenger å være tegnspråktolk for å 
kunne tegnspråk. Det er en rekke utdanninger hvor dette kan 
være kult, sier Andresen.
– Må få øynene opp for tegnspråk
Fungerende leder i oppvekstkomiteen i Bergen, Per Arne Larsen 
(V), håper valgfaget kan føre til at flere får øynene opp for 
tegnspråk.
– Det er bra å kunne være en pioner på dette i Norge. Derfor 
er det viktig at flest mulig lærer språket, sier Larsen.
Han trekker frem at et slikt valgfag vil være spesielt viktig for 
søsken til hørselshemmede. 
– Dette er et kjempeviktig tiltak for dem. Vi har også tro på at 
dette på sikt vil kunne øke rekrutteringen til utdanning. Det har 
vi veldig stort behov for.
Håper på flere skoler
Fra og med skoleåret 2014/15 har alle elever på ungdomstrinnet 
i Bergen 57 timer valgfag hvert år. Det utgjør 171 timer over tre 
år.
Venstre-politikeren håper flere ungdomsskoler i byen etter 
hvert skal kunne tilby språket.
– Hvis dette blir vellykket, har Bergen etablert noe som veldig 
mange andre byer i landet kan ta del i, sier han.
Det er i dag svært få norske ungdomsskoler som tilbyr tegn-
språk. 
– Når jeg har sagt til folk at jeg kommer til å foreslå dette, har 
jeg fått masse tilbakemeldinger fra både hørende og døve. Det 
viser at tegnspråk er viktig. Det er inkluderende, men også fordi 
det er gøy og folk har lyst til å lære det, sier Andresen.

NRK Hordaland 19. oktober 2016

Besøk av Geir Dale og Torgeir 
Gimse fra Bergen Arbeiderparti
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Det ble litt «Dette er ditt liv» – der Mira fortalte 
om sin barndom og oppveksten i Israel og hvordan 
hun og familien havnet i Norge. Sannelig morsom 
å bli kjent med bakgrunnen. Hennes far tok lille 
Mira med seg overalt, i døveforeningen (til og med 
når medlemmene spilte bridge), på turer, og hun 
fikk oppleve masse i sitt «andre hjem», døvefore-
ningen hjemme i Israel. 
(Morten Sletten styrte PowerPoint-presentasjonen.)

Etter at Ipek Dedeoglu Mehlum gjestet Bergen Døvesenter 2. 
oktober 2014 der hun fortalte om sitt liv og sin skuespillerkar-
riere, ba daglig leder om at Mira også fortalte om sitt liv. Mira 
var nok litt reservert, har vel ikke for vane å fortelle om seg 
selv. Men det var fantastisk å bli kjent med de tidlige årene i 
hennes liv! Takk, Mira!

Norges Døveforbund og mange andre var aktiv i diskusjon og 
forberedelsene og i kampen med å få opprettet eget døvetea-
ter i Norge. Toralf Ringsø var forbundsleder og frontet saken. 
Helge Herland var godt inne i saken og hadde også møte med 
de bevilgende myndigheter. På møtet fikk han (NDF) innrømmet 
støtte på kr 500.000. Det var alt for lite, så Helge Herland reiste 
seg og forlot møtet i protest! Det er nå mange år siden.
Nå har Teater Manu eksistert i 15 år. Men det var en god del 
teater før den tid også, og hele tiden med Mira i ulike roller. 
Teater Manu har vist utrolig mange forestillinger. 

Mira fortalte også at det pågår ombyggingsarbeid i Teater Manu 
sine lokaler i bygningen som er kjent som «Tegnspråkhuset» i 
Oslo. Det blir spennende å se hvordan det blir til slutt.
Teater Manu skal ha forestilling («Jonas og kroppen») under 50 
års jubileum for Døves kulturdager i Bergen 24.-27. august 2017. 
I tillegg blir det egen forestilling der Teater Manu (Norge), Tyst 
Teater (Sverige) og Teatteri Totti (Finland) produserer sammen: 
«Bernardas hus». Se plakatene nederst på siden.

Daglig leder, Rune Anda, spurte salen om noen husket «Jakten 
på Monica», vist på NRK i 1984-1985. Ja, det var det mange som 
husket! Det var en serie-film inni programmet som het: «Tegn 
er språk».

Morten Sletten og Mira Zuckermann (begge fra Teater Manu) fikk hver sin krus med 
bilde av Døves Hus.

Teatersjef Mira Zuckermann
i Bergen Døvesenter torsdag 10. november 2016
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Samling om tegnspråkundervisning, i Oslo 11.-13. november

«Tegnspråk for alle»
er noe som vi ønsker skal være et faktum. Og jeg tror nok 
gjenklangen av dette utsagnet gjorde seg tydelig og gjeldende 
i seminaret som ble avholdt i Oslo 11.-13. november. NDF 
ønsker å ha flere tegnspråkundervisere i døveforeningene 
over hele landet. Og ikke bare NDF- og de lokale døvefore-
ningene, men også det store antallet mennesker i hele landet 
som faktisk ønsker å lære seg tegnspråk. Noen ønsker å lære 
seg tegnspråk fordi de synes det er gøy å lære nye språk, noen 
ønsker å kommunisere bedre på jobben eller privat, noen øn-
sker å lære fordi de er så fascinert av tegnspråkets fantastiske 
oppbygning.  
Hva annet kan være bedre enn å faktisk gi dem et kurstilbud?  
 Derfor var vi en god gjeng fra mange kroker her i landet som 
samlet oss i Oslo på seminaret akkurat denne helgen. Her var 
alle kvalitetene samlet i en pen bukett. Sammen utgjorde vi en 
spennende og viktig kompetanse, og iveren etter å gå løs på 
de forskjellige oppgavene var ikke liten.  NDFs organisasjons-
konsulent Eva Skovli startet med å ønske oss velkommen, og 
vi hadde en presentasjonsrunde av alle deltakerne. 
Fra Bergen Døvesenter deltok: Ingunn Herland, Bjørg Storesund, 
Gøril Grindhaug og undertegnede.
Litt av det som var på programmet (hentet fra http://www.
deafnet.no/nyheter/2016/09/27/samling-tegnsprakundervise-
re-2016): 
- Erfaringsutveksling 
- Tilstandsrapport om tegnspråkkurs i Norges Døveforbund 
- Tegnspråkdidaktikk og pedagogikk 
- Kort om metoder i språkundervisningen (Fra latinmetoden 
til naturmetoden) 

- Lærerrollen 
- Bruk av naturmetoden i praksis 
- Opplæring i bruk av materialet til Oslo Døveforening, nivå 1 
og nivå 2. 

- Gruppearbeid 

Det ble mange interessante diskusjoner denne helgen, og jeg 
tør påstå at alle vi kom veldig inspirerte ut av dette seminaret.  
Nye såvel som gamle tegnspråkundervisere.  Innspill til både 
materiell og metode manglet det ikke på, heller.  
Hva er bedre enn at de som skal ta materiellet i bruk faktisk 
også er med og utformer det over tid? Tider henruller, og nye 
tegn kommer til. [Symbol] 
Tatt opp ble også definsjonen av ordet “lærer”. Skal det hete 
“tegnspråklærer”? “Tegnspråkunderviser” ? “Tegnspråkveile-
der”?  
Kursåret 2017 kan by på mye!  

Ida Jo. Haaland, tegnspråkveileder BGDS avd. Haugesund.

Roseanne fra Singapore Deaf Dance Crew og Gunnar Hansen i Singapore torsdag 
10. november 2016. Kulturdagerkomiteen er i kontakt med Roseanne som ledd i 
forberedelsene til Døves kulturdager i Bergen 2017. Styreleder Gunnar Hansen var i 
Singapore sammen med sin kone Hilde Hassum og møtte dem, ga dem brosjyrer fra 
oss, og spise middag sammen. 

Singapore

Jul i Dubai

Gunnar og Hilde er på en måneds cruise i 
forbindelse med 10 års bryllupsreise. Ferden 
startet fra Singapore - med havneanløp i Port 
Kelang, Phuket, Colombo, Cochin, Marmugso, 
Mumbai, Dubai, Muscat, Salalam, Ageba, pas-
sere Suez-kanalen, og avslutte i Roma. Bildene 
er fra Dubai 24. november 2016.

Trekning i julelotteri 15. desember
Døves Idrettsklubb skal ha trekning i julelotteri i storsalen 
torsdag 15. desember.. Det vanker gløgg og pepperkaker til 
alle. (Samme kveld skal Maholy og Taihana fortelle og vise 
bilder fra Madagaskar.)

Illustrasjonen er hentet fra internett: drammendf.no
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Streaming (film på storskjerm) fra Teater Manu

Noen av dere har sikkert fått med dere hva 
streaming er. For å forklare kort – streaming er av-
spilling av innhold fra internett uten å lagre innholdet. 

Teater Manu ønsker å gjennomføre streaming, 
da direktesending av et show – gjennom inter-
nett. 

Vi inviterer derfor alle som er interessert til å kom-
me til Bergen Døvesenter for å se på Teater Manus 
juleshow. Direktesending fra Vestfold Døveforening, 
hvor vi har gjester, en døv kokk som viser hvordan 
man lager julemat og visning av vår populære pro-

duksjon «Den stundesløse», som vi spilte for ett år 
siden. 

Sendingen starter 
18. desember kl. 13 og varer til ca. 15.30. 

Og ja, dette er 4. søndag i advent! 
Ta en velfortjent pause i julehandelen og julevasken! 
Dette er et gratis tilbud til alle om å komme i sin 
lokale døveforening for å se sendingen. Av hensyn 
til servering vil det være fint å vite om du kommer.
Meld din ankomst til post@bgds.no innen 15. des.
Det blir servering av mat og drikke i storsalen!
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Takk til alle som svarte på 
brukerundersøkelsen! 

 

Se hva vi fant ut i   
Bergen Døvesenter 

torsdag 8. desember  
kl. 18.00-21.00. 

 
 

       NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland avd. Tolk 

Hvordan kan tolketjenesten  
samarbeide bedre med brukerne? 

Hvor fornøyd er du med tolketjenesten i Hordaland? 

Hva er en  
god tolk  
for deg? 

 Bruker du bildetolk? 

Bildetolknytt nr. 6 - 2016

Side 3

Bildetolknytt 
er NAV Bildetolktjenestens nyhetsbrev til tolkebrukere, organisasjoner, ansatte i NAV og andre interesserte. 

Send det gjerne videre til noen du mener kan ha nytte og glede av dette. 
Redaktør: Arild Berstad – epost: arild.berstad@nav.no

 Nasjonal koordinator for NAV Bildetolktjenesten: Annette Wilhelmsen Hansen – annette.wilhelmsen.hansen@nav.no
 Teknisk ansvarlig: Saša Radulović – sasa.radulovic@nav.no

 Regionansvarlig Sør-Øst: Susanne Wilhelmsen – susanne.wilhelmsen@nav.no
 Regionansvarlig Nord: Heidi Holm – heidi.holm@nav.no

 Regionansvarlig Vest: Silje Seltveit Osdal – silje.seltveit.osdal@nav.no
Øvrige medlemmer i styringsgruppen: Mariann Høidahl, avd.leder Nordland - mariann.hoidahl@nav.no, 
 Bente Kaldheim, avd.dir. Oslo/Akershus - bente.kaldheim@nav.no, Wenche Berget, avd.dir. Nordland - 

wenche.berget@nav.no og Hallgeir Holen, avd.dir. Møre og Romsdal - hallgeir.holen@nav.no

Døves Kulturdager, Bergen døvesenter og HLFs fagsamling

- Viktige arenaer å møtes på
I høst har representanter for NAV 
Bildetolktjenesten stått på stand 
og informert på ulike steder. I ok-
tober var regionlederne Susanne, 
Heidi og Silje, samt leder for sty-
ringsgruppen Annette og teknisk 
leder Saša på Døves Kulturdager 
i Stavanger. De sto på stand fre-
dag og lørdag.  

Mange har allerede bildetolk
- Vi merket at pågangen på stand 
var litt mindre i år enn tidligere, 
og noe av det skyldes sikkert at 
mange av de som ønsker det al-
lerede har fått bildetolk. Men flere 
var innom og var interesserte i å 
prøve, og noen hadde spørsmål 
og trengte hjelp med bildetolkutstyr 
de allerede hadde, forteller Silje.

Bergen døvesenter 
3. november var Silje på Bergen 
døvesenter (bildet t.h.) sammen 
med Sunniva, Åge, Astrid og Kris-
tine fra NAV Hjelpemiddelsentral 
Hordaland for å ha informasjons-
kveld om bildetolk. De fremmøtte 
fikk informasjon om bildetolktje-
nesten og bruk av bildetolk, og 
om søknadsprosess og annen 
praktisk informasjon. De fikk også 
se bildetolk i praksis, og stille 
spørsmål. Etterpå var det satt av 

tid til teknisk hjelp 
og bistand med å 
søke om bildetolk. 
Det var kø utenfor 
kontoret der de 
skulle skrive søk-
nadene, så det 
er tydelig at slike 
informasjons-
kvelder er nyttige 
for at de som vil 
ha hjelp med 
bildetolk.

HLFs fagsamling
Tidligere i år var bildetolktjenesten 
til stede med stand under 
Hørselshemmedes Landsforbund 
sin store fagsamling om tinnitus.
- For oss er disse arenaene viktige, 

Informasjonsarbeid i bildetolktjenesten

På stand under Døves Kulturdager: Fra v. Heidi Holm, 
Susanne Wilhelmsen, Annette W. Hansen, Silje Seltveit 
Osdal og Saša Radulovic.

slik at vi når ut med direkte informa-
sjon om hva vi som tjeneste kan 
tilby og hva tjenesten kan benyttes 
til, sier bildetolktjenestens admin-
strative leder Annette W. Hansen. 

Denne headingen kjenner vi 
fra Døves Tidsskrift. Advoka-
ten svarte på mange spørs-
mål. Også her i storsalen i 
Bergen Døvesenter. Han kan 
prate med døve på tegnspråk, 
og han har innhentet mye 
informasjon om døves situa-
sjon da han jobbet på konto-
ret hos Norges Døveforbund. 
Etter foredraget fikk han en 
bok i gave, som han kan få god 
nytte av å lese og bli enda mer 
kjent med de ti døve og hør-
selshemmedes opplevelser i 
hverdagen, i hjemmet, på job-
ben, i samfunnet. Takk for at 
du tok deg tid til å komme til 
Bergen, hjembyen din, René!

Det nye styret (alle er nye!), bak fra venstre: Steffan Omdal, Mia Sørhus, 
Mette Celin Thunes, Kaja M. Olsen (leder), Celine Nord Tøkje og Robert 
Demeter. Bianca Nærbø ble også valgt inn i styret (hun var ikke tilstede 
pga jobben). Styret som gikk av, foran fra venstre: Kristian Bårtveit, 
Helene H. Sæle, Kjersti Granlund og Marie Straume. (De andre i styret 
som ikke var til stede: Arild P. Båtnes, Marica Maraz og Agnes Stuefla-
ten.) – Foto: Rune. På årsmøtet 17. november var det to som ønsket 
å lede BEAST 2016-2017. Kaja M. Olsen vant med 16 stemmer mot 
Robert Demeters 15 stemmer :-)

Torsdag 24. november hadde vi besøk 
av advokat René Stub-Christiansen

350 påmeldt
allerede

Webside: www.dk2017.no
E-post: dk2017@bgds.no
Facebook: DK2017BERGEN

Døves kulturdager i Bergen 2017
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

85 ÅR
Gerd Albrektsen, Ulset, blir 85 år 
den 5. februar.

65 ÅR
Gudrun Boge Karlsen, Vaksdal, blir 65 år 
den 31. januar.

60 ÅR
Anlaug Sørhaug, Fyllingsdalen, blir 60 år 
den 15. februar.

Jorunn Håverstad, Sandsli, blir 60 år 
den 28. februar.

50 ÅR
Johannes Lutro, Nesttun, blir 50 år  
den 23. januar.

TAKK
for oppmerksomheten i anledning min  
85 års dag.    Vennlig hilsen Inger Ø. Ulfsten.

TUSEN TAKK
for gavekortet som jeg fikk til min 60 års 
dag! Det er hyggelig og rørende at dere 
fortsatt husker på meg. Dere vil alltid stå 
mitt hjerte nært!

Beste hilsener fra
Hilde S. Jordheim.

TUSEN TAKK
for gavekortet! Helt topp! Dette var gøy 
for jeg var total uforberedt på denne ga-
ven!

Bjørn Olaf Magnusdal.

(Info fra redaktøren: Døvesenteret glemte å 
poste gavekortet til ham, men istedenfor å 
poste en sen gave, møtte vi ham og over-
rakte gaven personlig.)

I november informerte Gunnar Hansen valgkomiteen om at han ikke ønsker å bli gjen-
valgt som styreleder på grunn av helsen. De 6 siste årene har han gjort en utmerket 
jobb som styreleder - og det kan bli vanskelig å finne en god erstatter.
Valgkomiteen har en stor jobb foran seg og føler at det er best å informere om dette i 
god tid før årsmøtet slik at man kan finne flere gode kandidater til rollen som leder av 
styret til Bergen Døvesenter.
Nyttige egenskaper:

- Ha kjennskap til organisasjonene BDS og NDF
- Erfaring med organisasjonsarbeid
- Motivert og engasjert

Kanskje du føler at du er en verdig styreleder eller kjenner du noen som egner seg?

Ta kontakt med valgkomiteens leder, Dag Bøe, dag@lydlos.com

Bak fra venstre: Gabrielle Kverneland (1. varamedlem), Toralf Ringsø (nestleder), Agnes Stue flaten 
(2. varamedlem), Ole Morten Rolland (styremedlem). Foran fra venstre: Aljona Urbone (styremed-
lem), Gunnar Hansen (styreleder) og Monica Lone Johansen (styremedlem).

Ny styreleder i 2017?

Budstikken på epost
Alle som ønsket Budstikken på e-post, har fått det allerede før 1. desember. Og hele bladet kommer i 
FARGER på e-post. Bladet man får fysisk, sendt med vanlig post, kommer kun i sort/hvitt, cirka en uke 
senere enn alle som har fått bladet på epost. Men har du selv e-post adresse, og synes det er ok å motta 
bladet på data, vil vi bli veldig glade. Da sparer vi utgifter både til kopiering, papir og porto. Si ifra om du 
også ønsker bladet sendt på epost. Send epost til post@bgds.no.

Hyggelig gjensyn med vårt medlem, Leiv Høgestøl fra Onarheim 
i døvesenteret onsdag 2. november 2016. Han fylte 75 år i juli. Vi 
husker ham fra perioden 2007-2008 da han ledet arbeidet med 
å få omgjort kjellerlokalene til hensiktsmessige lokaler til barne-
hagedrift, som eies 100% av Bergen Døvesenter. Her poserer han 
foran bystene av Peter Jebsen og hans andre kone, Sophia Catha-
rina i 2. etasje i døvesenteret. Det huset som nå tilhører Bergen 
Døvesenter ble bygget i 1869 som sommerbolig for konsul Peter 
Jebsens familie (han hadde til sammen 23 barn). Leiv Høgestøl fikk 
hilse på barnehagestyrer Karen og ble vist rundt i kjellerlokalene

Barnehagens prosjektleder
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Klipp fra styremøte

Barne-, ungdoms- og  
idrettsmedarbeider
I høsten har Døves Idrettsklubb kommet 
til at de ikke har behov for 10% stilling 
til idrettsmedarbeider (Ida N. Bøe), og at 
klubben heller fordeler arbeidsoppgaver 
mellom styremedlemmene. Ida N. Bøe 
syntes det var ok. Daglig leder har snak-
ket med henne, og blitt enige i at hennes 
stillingsprosent reduseres fra 30% til 20% 
fra og med 1. november 2016. 

Lyd og musikkanlegg
Det har en rekke ganger vært trøbbel 
med musikkanlegget i forbindelse med 
utleie. Folk har leiet den og forlot utsty-
ret i annen stand enn den var osv. Eien-
domsleder Egil Johansen har fått innhen-
tet tilbud fra «Bright» på ny lydprosessor 
med styring av volum o.a. til en pris av kr. 
16.714. Styret gikk inn for å satse på det.

FFO Hordaland ber om BDS-kandi-
dat til styret i NAV Områdeutvalg 
for ny periode
Fra 01.01.2017 blir det en ny periode 
for styret i NAV Områdeutvalg, fram til 
31.12.2019. Gunnar Hansen har sittet i 
utvalget siste periode. Han ønsket ikke 
gjenvalg. 
Erling Jacobsen foreslås som den nye kan-
didaten til NAV Områdeutvalg.

Psykisk helse
Døvesenteret fikk referat fra møte ang. 
døve/hørselshemmede som trenger 
psykisk helsehjelp. Styreleder Gunnar 
Hansen deltok på møtet ved Haukeland 
Universitetssykehus i september. Døve-
senteret har sendt brev til HLFs fylkes-
lag i Sogn og Fjordane, Hordaland og 
Rogaland, samt til døveforeningene i disse 
fylkene. Det blir møte i Bergen Døvesen-
ter i slutten av januar 2017.

Tolking av bystyremøtene
Tolketjenesten i Hordaland meldte til 
Bergen kommune at de ikke hadde kapa-
sitet til å tolke møtene i Bergen Bystyre. 

Styreleder stiller ikke til gjenvalg
Gunnar Hansen opplyste at han ikke 
komme til å stille til gjenvalg som leder 
for senterstyret. 

Valgkomiteen
Dag Bøe er leder i døvesenterets valgko-
mite, som i tillegg til ham består av Gunn 
Kristin Selstad og Synne Rystad, med 
Alireza Emami Nejad og Thorbjørn Johan 
Sander som varamedlemmer.

Beast 10 år
Toralf Ringsø representerte senterstyret 
ved BEASTs 10 årsjubileum 19. november. 

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.

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 16. mars 2017 kl. 18

 
Siste frist for innlevering av lov-
endringsforslag er 2. februar, og 

siste frist for innlevering av andre 
"innkomne forslag" er 16. februar.

STORSALEN
Fra 20. desember til 30. desember 
er storsalen stengt pga arbeid med 

gulvet.  

NYTTÅRSAVSLUTNING
FOR SENIORER

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

Har du husket å betale

MEDLEMS-
KONTINGENT?

 Hvis du ikke har gjort det, blir 
dette bladet det siste du får.  
Vi på kontoret skal justere  

medlemslisten ved årsskiftet.

Bergen Døvesenter

Siste kontortid i Bergen Døvesen-
ter før jul er onsdag 21. desember. 
Vi åpner igjen mandag 2. januar 
2017.
Siste åpningsdag i storsalen er søn-
dag 18. desember (se program), og 
første åpningsdag i storsalen etter 
nyttår blir torsdag 5. januar.

Maholy og Tahiana har nå vært i 
Bergen hele høsten, og blir her fram 
til april 2017. De har opplevd masse 
kulturforskjeller. Det vil de sikkert 
fortelle oss om også. De har også fått 
nye venner her i Bergen og ser frem 
til å treffe enda flere.

Velkommen!

Maholy og Tahiana (døve studenter)
viser bilder og forteller om dagliglivet på Madagaskar

som vi aldri har hørt om før!

Velkommen til Bergen Døvesenter torsdag 12. januar 2017 kl. 19.00:
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE
Desember:
01. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (17)
02. fr:  Storsalen er utleid
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. 18.00 (til 

ca 21.00) om resultatene av brukerun-
dersøkelsen

09. fr:  Storsalen er utleid
10. lø:  Storsalen er utleid
12. ma: Statped (foreldrekurs)har info og lunsj 

i storsalen kl. 10.00-14.00
12. ma: BDS har møte i Bergen Rådhus kl 

14.00-15.30 ang tolk ved helsestasjoner 
(tolk ok til møtet)

13. ti:  Seniortreff kl 11-14 – julebord
13. ti:  Idrettsklubben har styremøte på styre-

rommet kl 16.00
15 to:  Medlemsmøte kl. 18.00 om planene 

rundt det gamle vaktmesterhuset. Se 
side 11 i dette bladet. 
Døves Idrettsklubb har juleutlodning. 
Klubben spanderer gløgg og pepper-
kaker.

16. fr:  Senterstyret har møte kl 16
16. fr:  Bergen Døvesenter arr. julebord i 

storsalen kl. 18.30.
18. sø:  Streaming-video på storskjerm i storsa-

len: «Den stundesløse» v/Teater Manu 
kl. 13.00-15.30.

19. ma: Bowling og pizza på Vestkanten med 
barn i alderen 6-13 år

20. ti – 30. fr: STORSALEN ER STENGT
31. lø:  Seniorgruppen har Nyttårsavslutning  

kl 11-14

Januar 2017:
10. ti:  Seniortreff kl 11-14
12. to:  Maholy og Tahiana (døve studenter fra 

Madagaskar) skal fortelle og vise bilder 
fra Madagaskar kl. 19.00.

19. to: Ordfører Marte Mjøs Persen 
forteller om saksgangen i møtene i 
Bergen Bystyre kl. 19.00.

14. lø: Storsalen er utleid (M)
17. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18.00-21.00 (1)
20. fr: Storsalen er utleid
24. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18.00-21.00 (2)
25. on: Møte om psykisk helse, i døvesen-

teret kl 12-15
26. to: Senterstyret har møte kl 16
31. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet kl. 18.00-21.00 (3)

Februar:
02. to: Siste frist for innlevering av BDSs 

lovendringsforslag til styreleder 
Gunnar Hansen

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

styrerommet kl. 18.00-21.00 (4)

 
 

 
 

Advent og jul i Døves Menighet 
 

Søndag 4. desember 
11.00: Gudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok. Adventsverksted for 
store og små i kirkens underetasje etter gudstjenesten. 
 

Søndag 11. desember 
18.00: Lysmesse. 
 

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 Trondheim på NRK1 
 
Første gudstjeneste etter nyttår blir 15. januar.  

 
Velkommen!!! 

 
Døves menighet, Bergen ”fremtid og håp” 
 

09. to: Medlemsmøte kl. 19.00. Rorbua er 
solgt, hva nå?

14. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 
styrerommet kl. 18.00-21.00 (5)

16. to: Siste frist for innlevering av inn-
komne forslag til styreleder Gun-
nar Hansen


