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BEAST har meldt seg opp til å gå i hoved-
posisjonen på 17 mai. De håper at så 
mange av våre medlemmer vil gå med i 
toget og vise fram BEAST for Bergen og 
turister. De skriver på Facebook-siden 
deres: 

"Vi møtes 09.45 opp ved Fløybanesta-
sjonen, og så gå vi samlet til Koengen 
hvor det er oppstilling før toget går 
kl 10.30. Etterpå kan de som vil gå 
samlet opp til videre 17. mai-feiring på 
døvesenteret!"

BEAST skriver at de som vil være med i 
toget, gjerne kan male plakater / faner og 
ta med flagg!

Noen som husker at Bergen Døvesenter deltok i 17. mai-prosesjon i 2005? Det var i forbindelse med at Bergen 
Døvesenter feiret 125 års jubileum. Her ser vi mange kjente fjes. Personene bak parolene demonstrerte tegn for de 
ulike ord ("tegnspråkkurs i prosesjonen"). Folk langs ruten fikk kanskje med seg tegn for "buekorps", "heia Brann", 
"hurra" m.m. 

Med BEAST  
i 17. mai-toget!

17. mai i døvesenteret
Vi (også vi som er oppe i årene) 
kan ikke huske at  Bergen Døve-
senter noen gang har vært stengt 
på nasjonaldagen. Det fine med 
det er at folk VET at vi holder 
åpent (kl. 10 til 15) og at man 
får "17. mai-meny" med hot dog, 
rømmegrøt, brus o.a. og leker/un-
derholdning for barn. 

Det har hendt at i løpet av de 
fem timene var det omtrent 
200 personer innom døvesen-
teret på nasjonaldagen. 

Kanskje blir det kort tale for 
dagen mens barna blir underholdt 
i et annet lokale? Eller kanskje det 
blir noe annet (vise noen tegnut-
trykk?). Detaljene er ikke klare 
ennå, men gled deg!

I år er det Ungdomsklubben 
som tar seg av servering o.a.  
Hoppeslott er bestilt!

Velkommen!
Fra 17. mai-toget i 2005.
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17. mai 2017
Velkommen til 17. mai-tale foran vikingskipet

på Festplassen. 

Det blir tegnspråktolket - kl. 12.45 - 13.45

«Promo-video»
Døves kulturdager i Bergen 2017

Helgen 17.-19. mars 2017 hadde Bergen Døvesenter igjen semi-
nar for frivillige som skal bistå under 50 års jubileum for Døves 
kulturdager 24.-27. august 2017. Denne gangen ble seminaret 
holdt på hovedhotellet som vi skal bruke under kulturdagene: 
Scandic Bergen City. På programmet sto blant annet rapport si-
den forrige seminar i november 2016, innføring i « Internasjonal 
tegn» v/Laith fra Sverige, bruk av sosiale medier v/Morten Slet-
ten fra Teater Manu (og medlem i Bergen Døvesenter), rundtur 
i byen der kulturdagenes arrangementer skal holdes o.a. (Bildene 
er tatt av Merete Larsen Jansen.)

FORBEREDELSE TIL DØVES
KULTURFESTIVAL I AUGUST

Erik Akervall fra Sverige har laget promovideo som ble brukt i markedsføring av kultur-
dagene. Han skal også lage flere korte videoer, samt filme under kulturdagene i august.

Bildet er tatt 20. april 2017. Bak fra venstre: Monica Lone Johansen (styremedlem), 
Toralf Ringsø (styremedlem), Alexander Kvalheim (2. varamedlem), Helge Herland 
(styreleder) og Rune Anda (daglig leder).Foran fra venstre: Gabrielle Kverneland 
(nestleder),Martin Skinnes (1. varamedlem) og Ole Morten Rolland (styremedlem). 
Foto: Tor S. Fiksen.

Senterstyret 2017-2018

Gabrielle Kverneland er valgt som nestleder i Bergen Døvesenter. Alexander Kvalheim 
er 19 år og kanskje den yngste i styret i Bergen Døvesenter siden stiftelsen i 1880? 
Han ble på årsmøtet valgt som 2. varamedlem.

(Bildet er fra 17. mai 2016)

Kulturdager 50 år
Bergen 24.-27. august 2017

Den nationale scene
(DNS - teater o.a.)

Scandic Bergen City (hotell)

Østre Skostredet
(kveldsarrangementer)

Salem (teater)

Hotel Neptun Scandic Ørnen Hotel

Velkommen til Bergen!

Disse støtter arrangementet i august 2017!
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Døv ansatt i Havforskningsinstituttet i Bergen (1):

Jan de Lange
skal han på et nordsjøsildetokt 
med «Johan Hjort», som er 
hans favorittskip. Da er det 
nordsjøsild som er i fokus, 
og da skal det virveltelles for 
harde livet ! 

Han har vært med på utallige 
tokt gjennom årene. Han er på 
tokt ca 4 ganger i året, ca 3 -4 
uker av gangen.  Arbeidsområ-
dene er Barentshavet, Norske-

havet, Nordsjøen, Skagerrak  
og vest for de britiske øyer. 
Har også vært innom alle 
fjorder i hele Norge (Brisling-
tokt) .

Jan de Lange blir 61 år i juni.  
Vurderer å ta tidlig pensjon 
om to år, for å leve det gode 
liv på hytten med bl.a. padling, 
fotografering og sysling med 
forskjellige interesser.

Det mørkerøde er en hunn (rogn). Det gråhvite er en hann (melke).

En fin kolmuleotolitt, som tydelig viser 
ringer.

I nær 42 år (begynte sept. 
1975) har han jobbet på 
Havforskningsinstituttet i 
Bergen, 1perioden 1975-
1985 på Høyblokken (ved 
siden av Akvariet), og i 
1985 ble arbeidsplassen 
hans flyttet til Nordnesgt 
33, ca 100 meter unna.

Det var moro å se hvordan 
Jan de Lange jobber. Etter så 
mange år, kan han jobbe nær-
mest i blinde!

Han er spesialist på biologisk 
prøvetaking av Nordsjøsild, 
Norsk vårgytende sild, også 
kalt NVG, makrell, kolmule og 
brisling. Videre har han inter-
nasjonal ekspertise på makrel-
legg og yngel. Han har i mange 
år jobbet med å identifisere 
makrell fra mange forskjellige 
typer fiskeegg, og inndeler 
dem i 5 stadier på utvikling 
av embryo (foster) inni egget. 
Dette er arbeid som indikerer 
makrellbestanden i havet.

Når han teller ryggvirvler 
på nordsjøsild, gjør han det 
lynende fort (sannsynligvis 
verdens raskeste). I gjen-
nomsnitt har nordsjøsild 56,5 
ryggvirvler.  Hvis en prøve 
på 100 sild har 57,5 virvler i 
snitt, er det Norsk Vårgytende 
sild, som lever i Norskehavet 
og oppover i Barentshavet. I 

grenseområdet mellom Nord-
sjøen og Norskehavet kan det 
være blanding av Nordsjøsild 
og Norsk vårgytende sild 
(NVG), og da er det viktig å 
telle virvler for å skille mellom 
artene. Det kan også være 
lokal sild. Nordsjøsild gyter 
om høsten, og det ser man på 
stadiene på gonadene.  Sild har 
8 stadier, som viser hvor langt 
de er kommet i utvikling før 
de gyter. Stadium 6 er gytende. 
Norsk vårgytende gyter om 
våren, men i noen tilfeller også 
om høsten.

3. mai 2017 skal han ut på 5 
ukers tokt med «G.O.Sars». 
Da skal det tråles på kryss og 
tvers over hele Norskehavet 
etter NVG sild, makrell og 
kolmule. Det er NVG silden 
som er hovedmålet for toktet.  
Han skal ha 100 stk av hver 
art, og på hver fisk blir det tatt 
vekt, lengde kjønn, stadium 
og aldersbestemt. Alt blir lagt 
inn på data, som forskerne 
henter ut og jobber med, før 
de publiseres til mange offent-
lige etater, som for eksempel 
Fiskeridepartementet, institut-
ter over «hele verden» og 
ikke minst fiskerne som vil 
vite hvordan det står til med 
bestanden.  Det morsomste 
han vet, er å se på alderen 
på fisken, ved hjelp av ringer 
i otolitten.  Senere i sommer 

Aldersbestemmelse av sild. (Otolitter)
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Døv ansatt i Havforskningsinstituttet i Bergen (2):

Gabrielle Kverneland

Havforskningsinstituttet i på Nordnes i Bergen. Like ved Akvariet.

Tekst og foto side 4 og 5: Rune

Arbeidsområde: 
Tilrettelegge intern 
kurs for ansatte på Hav-
forskningsinstituttet

Hun jobber høyt oppe i 
høyblokken, som ligger side 
om side med Akvariet på 
Nordnes. Der har hun fin 
utsikt mot Askøy, hvor hun 
bor - og bruker rutebåten 
mellom byen og øya. Hun 
er inne i sitt sjette år som 
ansatt der. 
 
Hennes arbeidsområde er -  
i samarbeid med en fransk-
mann - å legge opp til intern 
kurs for mer enn 750 ansat-
te. Ettersom Havforsknings-
instituttet er spredt geo-
grafisk, både i Bergen og på 
forskningsstasjoner og ikke 
minst forskningsfartøy helt til 
Afrika, har instituttet satset 
blant annet på e-læringskurs. 

Det er kurs hvor ansatte kan 
gjennomføre kurs via data-
skjerm fremfor å organisere 
fysiske kurs. Ansatte kan da 
selv bestemme når det pas-
ser for dem å gå inn og lære 
mer. Det kommer stadig nye 
oppdateringer som ansatte 
må få med seg. 

Dette i tillegg å drifte og 
administrere kursportalen i 
tillegg til samarbeid på tvers 
av hele instituttet. Koordine-
ring av klasseromskurs i regi 
av Havforskningsakademiet 
og Opplæringsutvalget er 
 Gabrielle også ansvarlig for. 

Andre oppgaver er for 
eksempel prosessarbeid, der 
roller i samarbeid er i fokus. 
 
Havforskningsinstituttet er 
en spennende arbeidsplass, 
og man lærer stadig noe nytt 

når man utvikler kurs innen-
for alle mulige fagområder 
som brer seg fra administra-
tive systemer til kjemikalier 
og f. eks. benthos (grums i 
havbunnen).
 
Tegnspråk
På en av veggene på hennes 
kontor finner man hånd
alfabetplakat. Det har vært 
kurs i tegnspråk for ansatte 
som frivillig ble med for å 
lære.
 
Det siste året har Gabrielle 
også laget intern "tegn-bank" 
sammen med sine kollegaer 
der det ble lagt inn tegn for 
hverdagen samt tegn som 
har betydning for yrket i 
instituttet. 

Jan de Lange har vært en 
viktig bidragsyter. Ansatte 
klikker seg inn på dataen og 
prøver å lære tegnene som 
vises der.
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Årsmøte i Bergen Døvesenter 16. mars 2017
1) Åpning 
Presis kl. 18.00 ønsket styreleder Gunnar Hansen velkommen til årsmøtet, og spesielt til representant fra Norges Døveforbund; Ole 
Morten Rolland. 
Før man kom i gang, minnet forsamlingen et medlem som gikk bort siden forrige årsmøte; Kari Lauritzen, med ett minutts stillhet. 
Deretter erklærte Gunnar Hansen det 137. årsmøte for åpent. 
48 stemmeberettigede medlemmer var tilstede.

2) Valg av møteleder og varamøteleder
Det var på forhånd avklart hvem som skulle bli foreslått som møteleder. Men rett nylig meldte begge at de ikke kunne komme. Sty-
releder Gunnar Hansen har, sammen med styret, vurdert situasjonen, og kommet til å foreslå at Gunnar selv ledet møtet, med Toralf 
Ringsø som ansvar for taleliste. At han ble foreslått som møteleder skyldes mest fordi det ville bli vanskelig å velge en ny fra salen, 
helt uforberedt og som ikke hadde satt seg godt inn i sakene. Årsmøtet godkjente valg av de to.

3) Valg av to referenter
Daglig leder Rune Anda, og Helge Herland ble valgt.

4) Valg av tellekorps på tre personer:
Monica Lone Johansen, Hans Erik Tofte og Arne Nesse.

5) Godkjenning av innkalling og saksliste
Thorbjørn Johan Sander viste til at forslag til endringer av vedtekter til Kapitalfondet burde flyttes fra punkt 10: Innkomne forslag 
til punkt 9: Innkomne lovforslag. Han mente ellers at nevnte forslag ikke var foreslått av Kapitalfondets styre slik det sto, for han har 
ikke vært med (han er varamedlem i Kapitalfondets styre). Han mente også at Vedtektskomiteen (Lovkomiteen) burde se gjennom 
og komme med sine uttalelser. Kjetil Høgestøl, som er styremedlem i Kapitalfondet, sa at det var han som sendte inn, etter å ha 
konferert med et annet styremedlem, Erling Jacobsen.
Møtelederen syntes at fremgangsmåten fram til forslaget ble sendt inn før fristen, ikke var helt etter oppskriften. Han foreslo at 
nevnte forslag ble utsatt til senere. Årsmøtet godkjente utsettelsen.

6) Årsmelding for 2016
Møteleder kommenterte at årsmeldingen inneholdt mer enn bare aktiviteter for 2016. Der er også tatt med en del historisk tilba-
keblikk. Dette var gjort blant annet for å vise de som ikke kjenner døvesenterets arbeid litt av hvert av døvesenterets mangeårige 
aktiviteter. Han sa at årsmøtet skulle konsentrere seg om det som har hendt i 2016. 

Møtelederen gikk gjennom punkt for punkt i årsmeldingen.

Punkt 8: Eiendommen Kalfarveien 79
Møtelederen, som også var styreleder i 2016, tok frem den planlagte utbyggingssaken på nabotomten som førte til reaksjoner blant 
flertallet av medlemmene i døvesenteret. Han gav en orientering om saken, om møtene som ble holdt osv. Det ble brukt litt tid 
til reaksjoner og uttalelser i denne saken. Årsmøtet vil at unge døve med funksjonshemning får nytt bofellesskap, men ikke på den 
tiltenkte tomten. Det er det medlemmene protesterer sterkt mot.
Resultatet ble at det skulle utarbeides en resolusjon til Stiftelsen Signo og Døves menighet fra årsmøtet i Bergen Døvesenter. Reso-
lusjonen blir utarbeidet av lovkomiteens medlemmer.

Punkt 11: Fondsstyret
Thorbjørn Johan Sander – som var varamedlem i fondsstyret - mente at det ikke var riktig som det sto i årsmeldingen at Erling 
Jacobsen var leder i kapitalfondets styre fordi det ikke har vært møter der leder ble valgt. Og han var ikke enig i at det var «god 
kontakt mellom styremedlemmene» da han mente det var uenigheter innad i styret.

Punkt 22: Norges Døveforbund
Thorbjørn Johan Sander opplyste at han var prosjektleder for Norges Døveforbunds arbeid med arkiv av døvehistorisk materialer 
og styreprotokoller o.a.

Sluttord:
a) Thorbjørn Johan Sander ba om ordet. Han lurte på om vedtektskomiteen («lovkomiteen») burde gjøre noe, for eksempel gå 

gjennom vedtektene og se om noe burde endres/forbedres o.a. Han foreslo at årsmeldingen burde gjelde fra årsmøte til årsmøte 
og at regnskapet som før fulgte kalenderåret; fra 1. januar til 31. desember. Helge Herland, medlem i vedtektskomiteen, sa at 
komiteen hadde svart på noen spørsmål fra administrasjonen i løpet av året. 

b) Marta Sander viste til at Rorbua ble solgt. Hun foreslo at noe av midlene kunne brukes til kjøp av minibuss. Gunnar Hansen 
svarte at spørsmålet om bruk av midler etter salg av Rorbua var tatt opp på et medlemsmøte. Da kom man fram til at midlene 
skulle bli værende i banken og se om det blir behov for å bruke noe – hvis det dukker opp noe senere som gjør det aktuelt å ta 
opp spørsmålet igjen.
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7) Revidert årsregnskap for 2016
Revisjonsrapport ble vist samt forklaring på underskuddet, og etter noen spørsmål fra salen ble regnskapene godkjent.

8) Årsmelding og revidert årsregnskap for Bergen Døvesenters Felleslegat
Årsmelding og revidert årsregnskap for Bergen Døvesenters Felleslegat ble godkjent.

9) Innkomne lovforslag
Det var ikke kommet inn lovendringsforslag fra medlemmene.

10) Innkomne forslag
Det var kommet inn 5 saker til behandling. Den ene saken, om endringer i vedtekter for kapitalfondet, ble som nevnt utsatt. De fire 
andre sakene ble tatt opp på årsmøtet:

a) Forslag fra senterstyret: Bergen Døvesenter avvikler Felleslegatet
 Enstemmig vedtatt.

b) Forslag fra senterstyret: Midler fra Kapitalfondet til oppgradering av brannvarslingsutstyr. 
 Styret foreslo at utgifter til oppgraderingen dekkes av fondets innestående midler. 
 Enstemmig vedtatt.

c) Forslag fra senterstyret: Opprettelse av lokalt tolkeutvalg, etter oppfordring av NDF på grunnlag av Agenda Kaupangs tolkerap-
port, og opphetet diskusjon rundt tolkesaker høsten 2016. Det ble foreslått at senterstyret oppnevner medlemmer i utvalget.

 Enstemmig vedtatt.

d) Forslag fra Kurt Oksnes: NDF må framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen. Han mente at døve-
forbundet ikke hadde gjort noe for å hjelpe ham mens rettssaken pågikk, og det mange år senere viste at han var uskyldig. 

 Noen hadde ordet, og det ble fortalt at Norges Døveforbund gjorde sitt ytterste for å renvaske hans navn både i forbindelse med 
seminar der Fritz Moen var tema og via Teater Manus stykke «Jeg er Fritz Moen», som ble vist flere ganger over hele landet.

 Årsmøtet mente at dette ikke var en sak for dette møtet, og at dersom han ønsket å bringe saken videre, måtte han fremme 
saken direkte til Norges Døveforbund.

11) Budsjettforslag 2017 til orientering
Budsjettforslag for 2017 ble vist og forklart. Årsmøtet tok det til etterretning.

12) Valg, som ble ledet av valgkomiteen v/Dag Bøe
Valgkomiteens leder, Dag Bøe, begynte med å si at komiteen hittil ikke hadde klart å finne en ny styreleder etter Gunnar Hansen. 
Men det ordnet seg til slutt, og valget gav følgende resultat:

Styreleder:  Helge Herland

Styremedlem som ikke velges i år (de ble i fjor valgt for to år):
 Toralf Ringsø (ett år igjen)
 Ole Morten Rolland (ett år igjen)

Styremedlemmer (for to år): Monica Lone Johansen
 Gabrielle Kverneland

Varamedlemmer (for ett år): 1. vara: Martin Skinnes
 2. vara: Alexander Kvalheim

Bilagsrevisor: Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor: Øystein Ådnanes

Lovkomite: Erling Jacobsen
 Klement Våge
 Kjetil Høgestøl

Kapitalfondet: Kjetil Høgestøl
 Erling Jacobsen
 Varamedlem: Thorbjørn Johan Sander

Etter valget takket Gunnar Hansen for det gode samarbeidet med styret og medlemmene da han var styreleder i seks år. Han øn-
sket Helge Herland lykke til, og overrakte «formannsklubben» til ham.

Helge Herlands første oppgave var å oppnevne valgkomite for 2017-2018. Alle tre ble gjenvalgt:
 Dag Bøe
 Gunn Kristin Selstad
 Synne Rystad
 Vara: Tove Haugstad og Tore Birkeland.

Helge Herland takke for tilliten og ser frem til et spennende år for døvesenteret med kulturdager som høydepunkt. 

Til slutt kom det takk og hilsen fra daglig leder Rune Anda til de som forlot styret (Agnes Stueflaten og Aljona Urbone – begge er 
flyttet ut fra Bergen), og blomster til den avgåtte styreleder Gunnar Hansen. Det ble også gitt blomster til Thorbjørn Johan Sander 
og Marta Sander, som har vært med på årsmøte i døvesenteret i mange år, helt siden slutten av annen verdenskrig. 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.20

Ref.: Rune Anda og Helge Herland.
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Valg av nestleder
Gabrielle Kverneland er valgt som nestle-
der i Bergen Døvesenter 2017-18.

Valg av eiendomsleder
Egil Johansen gjenvelges som eiendomsle-
der. Gunnar Hansen deltar som medlem 
i eiendomsstyret, som fortsatt også har 
vaktmester og kontorassistent med i 
styret. Styreleder Helge Herland deltar 
også på møtene.

Valg av styrets representant i Kapi-
talfondets styre
Morten Rolland representerer sentersty-
ret i Kapitalfondets styre.

Valg av et styremedlem i styret for 
Nubben Barnehage 2017-2019
Nubben barnehage har generalforsamling 
30. mai 2017. Marit Markeset foreslås 
gjenvalgt som styremedlem i Nubben 
Barnehage 2017-2019. Gunnar Hansen 
har ett år igjen i barnehagens styre.

Siste nytt i forberedelsene  
til Døves kulturdager i august
Det var gjennomført seminar nr. 2 for 
frivillige, denne gang på det hotellet som 
blir sentrum for aktiviteter under kul-
turdagene i august: Scandic Bergen City 
17.-19. mars 2017 og det har vært møte 
i Kulturdagskomiteen 22. mars 2017. Det 
nye er at både styreleder Helge Her-
land og daglig leder Rune Anda deltar 
på deres møter. Senterstyret får tilsendt 
oppdatert budsjett og månedlig regnskap 
for kulturdagene.

«Jonas og kroppen» på Fana kultur-
hus 27. og 28. april kl. 18.00
Teater Manus forestilling «Jonas og 
kroppen» blir vist under Døves kultur-
dager i Bergen 25. og 26. august 2017. 
Det blir ikke mulig for alle påmeldte til 
kulturdagene å få med seg stykket, som 
skal vises tre ganger à 200 publikummer 
pr. gang. Men døvesenteret oppfordret 
sine medlemmer å se på forestillingen på 
Nesttun 27.-28. april, slik at vi frigav egne 
plasser til andre under kulturdagene. 
Det ble til at Bergen Døvesenter dekket 
teaterbilletter på Fana kulturhus 27. og 
28. april for egne medlemmer som har 
betalt deltakeravgift til Døves kulturdager 
i august.

Oppfølging av årsmøtet – utbygging 
av nye bofellesskap på nabotomten
Årsmøtet vedtok at det blir utarbeidet 
resolusjon mot Stiftelsen Signos utbyg-
ging av nye bofellesskap på tomten som 

eies av Døves menighet, og som årsmøtet 
mente vil føre til store negative konse-
kvenser for døvesenteret. Resolusjonen 
ble sendt 21. mars til Døves menighet 
ved daglig leder Guri Kaland Sværen og 
Stiftelsen Signo ved konstituert gene-
ralsekretær Ken Davidsen. Begge har 
bekreftet å ha mottatt resolusjonen.

Informasjonssaker
1. I samarbeid med døveforeningene og 
HLF-foreningene i Rogaland, Hordaland 
og Sogn og Fjordane er det sendt brev til 
Brukerutvalget i Helse Vest der vi tar opp 
det mangelfulle tilbudet som finnes for 
behandling av mentale sykdommer for 
gruppen døve og hørselshemmede. Det 
er per i dag bare to stillinger som skal 
dekke de tre langstrakte fylkene. Bruker-
utvalget har svart at de behandler saken 
på sitt møtet i slutten av mars.

2. Døvesenterer har engasjert seg i en 
sak om sykehjemsplass for et medlem. 
Vedkommende er plassert på et sy-
kehjem i en nabokommune til Bergen, 
der ingen kan tegnspråk. Vedkommende 
ønsker seg plass på Konows senter og vi 
har engasjert oss i saken overfor kom-
munen og fylket, med bistand fra NDFs 
advokat.

Instagram
Døvesenteret er nå med på Instagram. 
Senterstyrets 2. varamedlem Alexander 
Kvalheim har ordnet det, og tatt seg av 
nyhetsoppdateringene.

Artikkel i BTs «By&Folk» 27.3.2017
hadde intervju med styreleder Helge 
Herland. Den ble fin og styret takket 
ham med besøk i lunsjen ved nestleder 
Gabrielle Kverneland, som overrekakte 
blomster.

Kr 5000 til Madagaskar
Hallingdal Døveforening gav kr 5000 i 
støtte til Madagaskar Døveforbund

Forsikringspenger
Mottatt ekstra forsikringspenger (kr 
7.415) fra Øyvind Wilhelmsens arv. 

Ledige lokaler i 3. etasje
Eiendomsleder Egil Johansen har lagt ut 
annonse ang 3. etasje på finn.no. 

«Ikke som en svømmer» 
gjennomført i studentteateret Immaturus.  
To kvelder med tolker. Døvesenteret 
støttet med kr 5.000.

Lånet på ca.1,3 millioner kroner
Styret diskuterte det gjenstående lånet 
som døvesenteret har pr. 21. april 2017 
på kr 1,295 millioner kroner. Døvesen-
teret betaler for tiden ca. kr 45.000 bare 
i renter for ett år (renter og avdrag = 
kr 109.848). Spørsmålet er om vi skal 
betale ned hele lånet med midler etter 
salg av Rorbua? I dag er det innestående 
kr 2.893.366 på gavekontoen, fordelt på 
kr 2.065.712 etter salg av Rorbua i 2016 
og kr 827.654 fra arv etter Øivind W. 
Wilhelmsen. Medlemsmøtet 9. februar 
2017 hadde diskutert bruk av midler 
etter salg av Rorbua. Møtet ble da enige 
om å la pengene stå i banken inntil det 
dukket opp noe som tilsa at spørsmål om 
bruk av midlene trengs til noe. Kanskje 
denne saken gjør det aktuelt? Døvesente-
ret innkaller til medlemsmøte torsdag 11. 
mai der man bl.a. diskuterer lånesaken.

Orientering om møte 
i Kapitalfondets styre
Ole Morten Rolland orienterte fra siste 
møte i fondsstyret 30. mars 2017. I vinter 
solgte vi de fleste aksjepostene unntatt 
Nordea Africa (ca kr 200.000). Saldo på 
kapitalfondets bankkonto ligger i dag på 
ca. kr 2.225.000. Neste møte blir 11. mai, 
og da er det mulig fondsstyret kommer 
til å foreslå noen investeringer. På møtet 
i fondsstyret dukket det opp spørsmål 
om varamedlemmet skal rykke opp med 
stemmerett også dersom senterstyrets 
representant eller daglig leder melder 
forfall. 
Senterstyret kom fram til denne slutnin-
gen: Vararepresentant for senterstyrets 
representant Ole Morten Rolland, blir 
Martin Skinnes. Vararepresentant for dag-
lig leder blir Martin Berhovde.

17. mai-arrangement
Bergen Døves Ungdomsklubb har tilbudt 
seg å påta seg ansvaret for 17. mai ser-
vering i år. Styret er veldig fornøyd med 
ungdomsklubbens engasjement.

 Valg av 4 representanter til Norges 
Døveforbunds Landsråd 
på Gardermoen 10. juni
Helge Herland, Gabrielle Kverneland, 
Monica Lone Johansen og Martin Skinnes. 
Vara-representanter: Kristin Fuglås Våge 
og en til som administrasjonen (Helge og 
Rune) velger.

Tirsdager / torsdager 
i døvesenteret, middager?
Helge har lyst til å ta fram de gamle pla-
nene vi hadde for døvesenteret for 15-20 
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Bergen Døvesenters seniorgruppe hadde årsmøte
tirsdag 7. mars 2017

Ingunn Herland ny leder

år siden. Da snakket vi om kafeteriadrift. 
Jeg synes vi skal ta en prøveperiode til 
høsten med kafeteria hver tirsdag og 
torsdag – kanskje fra klokken 12 til 19. 
Kanskje kan seniorene utvide sine treff 
til hver tirsdag, det må  vi diskutere med 
seniorgruppen – men da også utvide det 
slik at andre også kan komme innom 
for å  spise senere på dagen. Og torsdag 
åpent for alle hele dagen. Helge Herland 
og Rune Anda jobber med saken.

FFO Hordaland har årsmøte 4. mai
Styreleder Helge Herland og nestleder 
Gabrielle Kverneland representerer 
Bergen Døversenter på FFO Hordalands 
årsmøte.

Seniorgruppen søker om støtte
De søkte om støtte på kr 30.000 som 
skal gjelde for hele året 2017. Søknaden 
ble innvilget.

Medlemsmøte
torsdag 11. mai 2017 kl. 19.00

Saker som tas opp på medlemsmøtet 11. mai kl. 19.00 blir som følger:

a) Orientering om foreningens økonomiske situasjon.  
Skal vi nedbetale det langsiktige lånet på ca. 1,3 millioner?

b) Skal vi satse på utvidet middagsservering tirsdag, og hva med torsdag?
c) Skal vi holde døvesenteret åpent hver torsdag i juli?
d) Hvor ofte bør det være foredrag i døvesenteret?
e) Orientering om arbeidet med Døves Kulturdager.
f) Presentasjon av Norges Døveforbunds handlingsprogram
g) Ordet fritt

Terminliste for Døves 
menighet, Bergen:

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

bergen/

Har du husket å betale

MEDLEMS-
KONTINGENT?
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Onsdag 8. mars var det ledermøte i storsalen med represen-
tanter fra underavdelinger + BDIK, eiendomsleder og barne- og 
ungdomsmedarbeider.
Fra venstre: Robert Demeter og Kaja M. Olsen fra Beast, Hans 
Erik Tofte og Ingunn Storlykken Herland fra Seniorgruppen, 
Øysten Grutle fra Bergen Døves Idrettsklubb, Kristin Fuglås 
Våge fra Kulturdagerkomiteen, Egil Johansen som eiendomsle-
der, Iselin Hauge fra Bergen Døves Ungdomsklubb samt Ida N. 
Bøe som barne- og ungdomsmedarbeider. I tillegg var også disse 
til stede: styreleder Gunnar Hansen og daglig leder Rune Anda 
(som tok bildet).
Blant saker som ble tatt opp var terminlisten, 17. mai-servering, 
torsdagsvakter, BDS-årsmøte og regnskap 2016/budsjett 2017, 
utbygging av nye bofellesskap, utleie av 3. etasje, oppgradering av 
brannvarslingsanlegg, status ifm Døves kulturdager i august, samt 
informasjon fra underavdelingene og andre.

8. mars 2017: Ledermøte i døvesenteret

8. mars 2017: BEAST med egen stand
under åpen dag ved Høgskulen på Vestlandet (Kronstad)

BEAST er en underavdeling  
av Bergen Døvesenter
Hver tirsdag, nesten hele året, samles medlemmer av 
BEAST i Bergen sentrum. Den første tirsdagen i måneden 
møtes de til «tegnspråktreff»på Cafe Opera rett over Den 
nationale Scene fra ca kl 17.00, og de tre andre tirsdagene 
i måneden samles de på puben KAOS i Nygårdsgaten ikke 
langt fra «Det Akademiske Kvarter», fra ca kl. 19.00.

I tillegg har BEAST mange ulike aktiviteter på programmet. 
Lørdag 19. november 2016 feiret BEAST 10 års jubileum i 
storsalen. Klubbens formål er:

A.  å sosialisere tegnspråk-brukere (1), tolkestudenter, 
tolker og andre interesserte (2).

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

studenter, tolker og andre interesserte.
D.  å tilby fritids aktiviteter
E.  å øke tegnspråk-kunnskap

På det venstre bildet over er BEAST representert ved 
Robert Demeter og Kaja M. Olsen (leder i BEAST). 

Foto: Rune.

01.12.2017

Kjenner du noen som kanskje vil leie?



11

Ansatte-møte i Bergen 2. mai 2017

Møte med ansatte i døveforeningene, i Bergen 2. mai 2017. Bak fra venstre: Daglig 
leder i Bergen Døvesenter, Rune Anda, styreleder Ole Mosand fra Telemark Døvefore-
ning (istedenfor daglig leder Bjørn Egil Hammerlund), daglig leder Niels Kristiansen i 
Oslo Døveforenings Frivilligsentral, daglig leder Harald Oppigård fra Møre og Romsdal 
Døveforening og daglig leder Vidar Sæle fra Oslo Døveforening. Foran fra venstre: Daglig 
leder Hanne Kvitvær fra NDF Stavanger og daglig leder Gerd-Unni Rougnø fra Frivil-
ligsentral i Trondheim Døveforening. Foto : Mariusz Gajewski.

To ganger i året møtes ansatte i døveforeninger til erfarings-
utveksling. I fjor ble møtet holdt i Oslo i februar, og på Gar-
dermoen i september (parallellt med møte for styreledere i 
døveforeningene i Norge). Siste møte var altså i Bergen Døve-
senter tirsdag 2. mai 2017. Møtet varte fra kl. 10 til 15. Mariusz 
og Zaneta ordnet med frukt, kaffe/te og lunsj (smørbrød).

Av saker som ble diskutert var blant annet:
* Medlemsrutiner (kontingentinnkreving og så videre)
* Tegnspråkkurs (bl.a. kurs for interesserte lærere)
* Asylsaker (som det ble mer og mer av i døveforeningene)
* Hvordan argumentere for å få økonomisk støtte fra det 

 offentlige
* Siste nytt fra Norges Døveforbund (epost mottatt fra 

 generalsekretær Bjørn A. Kristiansen)
* Foredragstema – og foredragshonorar
* SMS-muligheter til Veihjelp NAF, Viking, Falken og ellers andre
* Rapportskjema om likeperson
* Døves kulturdager i Bergen 2017 og Oslo 2018
* Neste år blir møtet holdt i Stavanger

JONAS OG KROPPEN
Teater Manu med «Jonas og kroppen» hadde turnèpremere i Fana Kulturhus torsdag 27.april, først kl. 11.00 med over 
300 publikummer fra Nordahl Grieg vg skole, og så kl. 18.00 med over 100 publikummer (også fredag med publikum fra 
Hunstad/Nattland skole, samt ca 200 om kvelden). Bildene ble tatt etter forestillingen torsdag kl 18, der Bergen Døve-
senter delte ut blomster ved styremedlemmer Ole Morten Rolland og Toralf Ringsø. Forestillingen "Jonas og kroppen" 
blir vist under Døves kulturdager i Bergen 25. og 26. august 2017.



12

Karen Michelle Olsen Isaksen og Martin 
Berhovde (bildet itl venstre) demon-
strerte hurtigskrivingen via denne linken 
på internett, som kan være nyttig for 
skrivetolkene å øve seg på:  
https://10fastfingers.com/
Begge klarte å taste mer enn 600 tegn  
i minuttet!

Tolkestudentene (3. året) med praksis i skrivetolking
i Bergen Døvesenter onsdag 19. april 2017

Brukerne som var med, og som holdt foredrag + var deltaker og som leste på skjermen til skrivetolkene: Toralf Ringsø, Jan de Lange, 
Trond Sjøvoll og Rune Anda. Bildet er tatt av Martin Berhovde.

Historisk kulturdager!
Har du ikke bestemt deg for å delta

på Døves kulturdager?
Dette blir et stort arrangement, 

det største i Bergen Døvesenters 
137 års historie

(siden stiftelsen i 1880). 
Når alt er ferdig, vil folk huske det - og 

snakke om det i lang tid framover. 
Gå ikke glipp av den store opplevelsen, 

i vår egen by!

Du kan kontakte tor@bgds.no
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Bergen Døvesenter arrangerte tur til Fysakhallen, for hørsels-
hemmede og tegnspråklige barn mellom 6-13 år.  Vi dro fra 
Hunstad skole ca kl. 1340 og tok bybane sammen til Fysak hallen. 
Noen møte også opp i Fysakhallen kl. 14:00. Foreldrene hentet 
barna kl. 17:00.
Det er gratis inngang der. Vi serverte lett mat og drikke. Noen 
av foreldrene var med. Fysakhallen har bl.a. bordtennis, skatehall, 
trampoline og klatrevegg. Det var ca 20 barn med den etter-
middagen. Barne- og ungdomsmedarbeider, Ida N. Bøe, sto for 
organiseringen.

Aktivitet i Fysak-hallen på Sletten for barn 
6-13 år torsdag 9. mars, kl 14:00 – 17:00

Organisasjonen Memoar har som mål å ta vare på 
den muntlige fortellertradisjonen.  Mottoet deres er: 
Alle har en fortelling å dele! I samarbeid med hoved-
biblioteket 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 kjen-
ne 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 opple-
velse 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 historien 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 opp-
vekst, skoletid, utdanning, yrkeslivet, døveforeningen, 
idrettsorganisasjoner, 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 døve-
miljøet. En del av jobben er å få opptak av samtaler/
fortellinger, men i etterkant må den merkes og evt 
legges på nett, og her trengs det mer enn en entusi-

ast. På bildet til venstre ser vi Ingunn S. Herland som, 
sammen med Camilla Bøe, fortalte om prosjektet på 
seniortreff tidligere i vinter.

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 arbeidsoppgave for noen? 

Hvis noen kan tenke seg å være med å samle histori-
ene eller har en fortelling de vil dele, ta kontakt med 
Camilla Bøe, camillaboe@gmail.com

Din historie kan være artig for andre å «høre» på
- Har du en historie du vil dele?
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

85 ÅR
Kari Samuelsen, Bergen, blir 85 år den 
17. juli.

70 ÅR
Sissel Tofte, Rådal, blir 70 år den 29. juni.
Asgeir Straume, Godvik, blir 70 år  
den 1. juli.

65 ÅR
Bente Bjånesøy, Storebø, blir 65 år  
den 19. juli.
Grethe Synsvoll, Lysekloster, blir 65 år
den 8. august.
Dag Hafstad, Rådal, blir 65 år den 13. aug.

50 ÅR
Kate T. Rundhaug, Bønes, blir 50 år  
den 16. mai.
Vibeke V. Flatemo, Breistein, blir 50 år
den 30. mai.
Bjørnar Stene, Bergen, blir 50 år  
den 10. juni.
Nina Ofstad, Bergen, blir 50 år  
den 16. juni.
Solomon S. Beyene, Bergen, blir 50 år 
den 27. juni.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten på min 50 årsdag.

Med vennlig hilsen Sissel Alvestad

TUSEN TAKK
for gåvekortet til dagen min 15.mars. Det 
vart eg veldig glad for.

Anna Haukås Nordeide

TUSEN TAKK
for gavekort.

Hilsen Bjørg Storesund

TUSEN TAKK
for fin gavekort til 75 års dagen!

Hilsen Malvin.

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

Bergen Døvesenter

16. januar 1992 hadde Guri Kaland Sværen sin første arbeidsdag i døvekirken. Da 
ble hun ansatt som kontorfullmektig i Bergen. Året etter ble hun administrasjonsleder. 
I dag er tittelen daglig leder. Menigheten har hatt spesiell gled av hennes dyktighet, 
nøyaktighet og innsikt i regler og forvaltning. Men det skal også nevnes et par andre 
områder hvor hun har bidratt mye. Først, det var hennes engasjement og innsats som 
var drivkraften i at vi ble Norges første grønne menighet. Og det var først og fremst 
hennes fortjeneste at vi senere ble miljøfyrtårn sertifisert, og fikk miljøpris av Oslo 
bispedømme.
Guri har også et stort engasjement for misjon. Det er hennes fortjeneste at vi har fått 
til utveksling med Madagaskar. Hun har samarbeidet med Hald Internasjonal Senter. 
Slik har vi fått to gassiske ungdommer til Bergen. Dette har vært til stor glede for 
menigheten, og for andre døvemenigheter som de har besøkt.
Jubileet ble markert på menighetens årsmøte 26. februar. Da var det kake, og gode ord 
frå menighetsrådets leder Anett Christoffersen og døveprest Lars Hana. (Foto: RA.)

16.01: 25 år i døvekirken

Det var avskjedsgudstjeneste med Lars 
Hana i Døvekirken søndag 23. april. 
Familie, kollegaer, menighetsrådet, ven-
ner og kirketjengere møtte opp for å ta 
farvel med Lars som har vært døveprest 
i mange år. Mange gode ord fikk han med 
både for årene i døvekirken/døvemiljøet 
og ord å ta med inn i pensjonisttilvæ-
relsen. Til stede var også Odd Erling Vik 
Nordbrønd (døveprest i Ålesund), Vidar 
Svendsen (døveprest, 50% i Kristiansand 
og 50% i Bergen), Trygve Stabrun (tidli-
gere døvekapellan i Bergen Døvekirke).

23.04: 17 år som døveprest i Bergen Døvekirke

Styreleder Helge Herland og daglig leder Rune Anda 
hilste fra Bergen Døvesenter og takket Lars Hana for 
samarbeidet gjennom ca.18 år.
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I 2012 tok ordfører Marte Mjøs Persen initiativet for å få 
 møtene i bystyret tilgjengelig for alle på internett. Det klarte 
hun. Hun ønsket også å få det på tegnspråk, men det tok litt tid 
inntil Torstein Dahle fra partiet Rødt la det fram for bystyret i 
februar 2016.

Tolketjenesten har ikke  
kapasitet til å tolke møtene  
i Bergen Bystyre

Mens dette bildet ble tatt i april 2016 sa Marte Mjøs Persen at 
møtet i Bergen Bystyre "i dag er historisk! Første gang direktesendt 
på tegnspråk!"

Direkte tegnspråktolking fra bystyremøtene ble gjennomført 
i april og mai 2016. Det var alt. Tolketjenesten fikk problemer 
med å oppfylle den muligheten da de ikke hadde kapasitet til 
det. 

I oktober 2016 ba Helene Halse (økonomirådgiver i Bergen 
kommune) om et møte der man diskuterte følgende punkter:
– Tegnspråktolkning av bystyremøtene avvikles
– Andre måter å gjøre møtene tilgjengelige for hørselshem-

mede på
– Avvente tolking av møtene til NAV har tilgjengelige tolker

De som deltok på møtet 25. oktober 2016 var: Arvid Hauge 
(HLF Bergen), Helene M. Halse (økonomirådgiver, Bystyrets 
kontor), Roar Kristiansen (bystyredirektør), to tolker samt Elvy 
Fedje (HLF Hordaland) og Rune Anda (Bergen Døvesenter). 

Det ble da foreslått å prøve å lyse ut ledig stilling til nettopp 
dette oppdraget. Kommunen lyste ut to ledige stillinger i januar, 
og da ingen søkte, utvidet de til tre stillinger da man tenkte at 
det ville bli for krevende bare for to tolker å tolke en hel dags 
bystyremøte. Innen fristen 5. mars 2017, var det heller ikke der 
kommet noen søkere. 

Det er leit, spesielt for de som liker å følge med i lokalpolitik-
ken. Dem er det nok ikke mange av. Kommunen hadde meldt at 
etter to år med tegnspråktolkete bystyremøter, ville man møtes 
til evaluering. Da ville man kanskje se om det ble mer interesse 
for lokalpolitikk blant døve eller ikke. Nå forsvant denne evalu-
eringsmuligheten pga mangel på tolker. 

Tolketjenesten kommenterte til denne artikkelen at de dessver-
re ikke nok tolkekapasitet til å påta seg disse oppdragene uten 
at dette går på bekostning av andre brukere, "men vi er fortsatt 
i kontakt med Byrådet, dersom situasjonen skulle endre seg", 
skriver de i epost til oss 28. april.

Bildet er fra FFO Hordaland og SAFOs valgkampdebatt på Hotel Norge onsdag 28. august 2013. Fra venstre: AP v/ 2. kandidat Jette Christiansen, KrF v/2. kandidat Astrid Aarhus 
Byrknes, V v/2. kandidat Åsta Årøen, H v/8. kandidat Charlotte Spurkeland, SV v/4. kandidat Silje Guleng, FrP v/3. kandidat Laila Reiertsen, Rødt v/2.kandidat Synnøve Johannessen 
og SP v/6. kandidat Jostein Ljones. Temaet var: a) Rehabilitering, b) Brukerstyrt personlig assistanse, c) Universell utforming. Og til slutt 30 minutter med spørsmål fra salen.
Info kommer senere. Noter dato og klokkeslett: Onsdag 30. august 2017 kl. 18.00-21.00!

Bergen Døvesenter har planer om å invitere politiske partier til valgdebatt i Bergen Døvesenter, enten torsdag 31. aug. eller torsdag 7. sept.

FFO Hordaland inviterer til valgkampdebatt 30.aug kl 18-21
på Hotel Scandic Ørnen

Norges Døveforbund skal ha Landsråd på Gardermoen lørdag 10. juni 2017.
Fra Bergen Døvesenter deltar 3 kvinner og 1 mann:
* Helge Herland, styreleder
* Gabrielle Kverneland, nestleder
* Monica Lone Johansen, styremedlem
* Kristin Fuglås Våge, leder i Kulturdagerkomiteen

Det blir samtidig ekstraordinært landsmøte der Handlingsplan 2017-2019 samt 
forslag til NDFs nye logo blir behandlet.
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE
Mai:
06.lø:  Beast med grilling i parken kl. 15
07. sø: Storsalen er utleid (M) (+06.05)
09. ti:  Seniorgruppen har møte i styrerom-

met kl 09.30-10.30
09. ti:  Seniortreff kl 11-14 
09. ti:  Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
09. ti:  Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-

20.00
10. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
11. to:  Kapitalfondets styre har møte i styre-

rommet kl. 14
11. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
11. to:  Medlemsmøte i storsalen kl. 19.00
13. lø:  Beast på fjelltur (med forbehold om 

godt vær)
13. lø:  Storsalen er utleid (M) (+12.05)
16. ti:  Beast «Ut å spise og feste»
16. ti:  Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
17. on: Nasjonaldag (åpen kl 10-15) – arr. 

Bergen Døves Ungdomsklubb.  
Se ellers side 1-3 i dette bladet.

18. to:  Åpen kveld fra kl 18.00
19. fr – 21. sø: Sjakk-turnering i Bergen Døve-

senter. 12 aktive deltakere! Åpen for 
publikum.

23. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
23. ti:  Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
23. ti:  Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-

20.00
24. on: Seniorstyret har møte i styrerommet kl 

10.00-14.00
24. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
24. on kl. 16.00 – 26. fr kl. 09.00: Storsalen er 

utleid (+p)
25. Kristi himmelfartsdag (døvesenter stengt)
27. lø:  Storsalen er utleid (+26.05)
30. ti:  Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-

20.00
31. on:  Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

Juni:
01. to:  Åpen kveld fra kl 18.00
03. lø:  Storsalen er utleid (+ 02.06)
05. ma: 2. pinsedag
06. ti:  Seniortreff kl 11-14
06. ti:  Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-

20.00
08. to: Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
08. to:  Åpen kveld fra kl 18.00
10. lø:  Beast har sommeravslutningsfest (sted 

senere)
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10. lø:  Storsalen er utleid (+ 09.06)
13. ti:  Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-

20.00
15. to:  Åpen kveld fra kl 18.00
17. lø:  Storsalen utleid (+16 og 18. juni)
20. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
20. ti:  Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-

20.00
22. to:  Grill-kveld fra kl. 16.  

Siste åpningskveld før sommerferien
24. lø:  Storsalen utleid (+23. og 25.juni)

Juli:
08. lø:  Storsalen er utleid (+ 07. og 09. juli)

August:
05. lø:  Storsalen er utleid (+06.08)
08. ti:  Seniortreff kl 11-14
10. to:  Åpen kveld fra kl 18.00. Første åpnings-

kveld etter sommerferien
12. lø:  Storsalen er utleid (+11. og 13.08)
17. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
17. to:   Åpen kveld fra kl 18.00 (kanskje 

stor-dugnad)
19. lø:  Storsalen er utleid (+18.08)
22. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
24.-27. august: 50. Døves kulturdager, i Ber-

gen  – Storsalen er opptatt den helgen.
31. to:  Åpen kveld fra kl 18.00


