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31.12.17 
Er du klar for nyttårsfest i storsalen?

Alle over 18 er hjertelige velkomne – 

vi ønsker forhåndsbetaling for å vite hvor mange vi blir. 

Send e-post til post@bgds.no, VIPPS til 12425 eller overfør fra nettbank til 

kontonr: 5235.05.01053 innen 15. desember.

Ellers koster det 200 kr i døra uten påmelding.  

Medlem 100 kr | Ikke-medlem: 150 kr 

Dørene åpner kl. 19.00. 

Årets nyttårstale 

vi åpner prosecco’en og annet godt i glasset, musikk, 
lys og dans m.m! 

Lettere tapas-servering fra kl. 19.00-21.00

Hilsen Bergen Døvesenter 

 #bgds #bgdsnyttårsfest #godtnyttår2018
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Julehilsen 
fra styrelederen
Kjære medlem!

Takk for at du er med på laget i Bergen Døvesenter. Å drive en døveforening er et lagspill, vi er avhengig av 
hverandre om vi skal lykkes. På samme måte som et fotball-lag trenger spillere med ulike kvaliteter, trenger 
døveforeningen det samme. Jeg er glad for at vi har så mange dyktige tillitsvalgte og frivillige som stiller 
opp på dugnad for å spille hverandre gode.

Ungdomsklubben har hatt et supert år. De var verter for en kjempefin 17. mai-feiring i døvesenteret og 
har hatt en rekke aktiviteter gjennom året. Det er blitt lagt merke til også nasjonalt, de ble kåret til årets 
ungdomsklubb av Norges Døveforbunds Ungdom.

Beast gir oss mange unge medlemmer. De arrangerer møtene både i døvesenteret og ute på byen. Beast er 
en fin blanding av døve og hørende der norsk tegnspråk er fellesnevneren. På 17. mai gjorde også de seg 
positivt bemerket med eget innslag i byens 17. mai prosesjon.

Medlemmene i alderen 30 til 50 år ser vi ikke så ofte i døvesenteret. Noen er opptatt med bleieskift, andre 
kjører ungene til fotball, speider, sangkor og mye annet. Men når vi først treffes er det ingenting som sma-
ker bedre enn vaffel, kaffe og en god tegnspråkprat. I år ble det også startet en ny gruppe, KODA, altså en 
forening for barn med døve foreldre. 

Seniorgruppen har i høst hatt møter hver torsdag, med middag servert av Zaneta og Mariusz, våre døve 
venner fra Polen som sprer kos på møtene. De sørger for at vi andre kan komme til et ryddig og rent 
døve senter. Seniorene er aktive med foredrag, diskusjoner, gode historier, loddsalg osv. Men de har også 
hatt vellykkete turer til Drammen Døveforening, - ja vi nevner også at de har vært både på Fløyen og i 
Salhus. De avslutter tradisjonen tro året med en felles lunsj nyttårsaften.

Nyttårsaften tar vi også opp igjen en tradisjon med fest for alle over 18 år i døvesenteret. Styret i forenin-
gen vil ikke at noen skal sitte alene en slik kveld, og det gleder oss at påmeldingene strømmer på. 

Det største i året var selvsagt gjennomføringen av de 50. Døves Kulturdager. Det ble en stor suksess når 
det gjelder innhold, med artister og publikum fra hele verden - og med prinsesse Märtha Louise som 
heders gjest. Det er et ordtak som heter «Etter den søte kløe kommer den sure svie». Det fikk styret 
 erfare når regnskapet skulle gjøres opp. Vi har tatt selvkritikk på økonomistyringen og kan bare igjen 
 beklage overfor medlemmene at det ble brukt for mye penger.

Den viktigste saken i år har vært å få Bergen Kommune og Signo Konows senter med på at også døve som 
bor i andre kommuner på Vestlandet kan få plass på sykehjemmet om de ønsker det - og når hjemkommu-
nen vil betale hva det koster. Det er utrolig at en så enkel og opplagt sak skal ta så mye tid og krefter, for 
alle bør forstå at døve har rett til sykehjemsplass i et tegnspråklig miljø. Når dette skrives skal daglig leder 
og styreleder ha møtet med helsebyråden i Bergen kommune om tre dager, og vi ønsker oss bare den ene 
julepresangen i år: At ingen døve sykehjemspasienter mot sin vilje skal plasseres på et sykehjem der de 
hverken forstår eller blir forstått. 

En annen sak som har stjålet mye tid er Signo sine byggeplaner for seks omsorgsboliger for funksjonshem-
mede døve på området. Vi støtter fullt ut at det er behov for slike boliger, men vi mener de må bygges på 
en annen plass enn den planlagte. Det vil vi gjerne kjempe sammen med Signo om. En utbygging ved døve-
senteret vil kvele aktivitetene vi har i det vi med stolthet kaller kulturhuset for døve.

Takk til daglig leder Rune Anda, han er navet i foreningens drift – og takk til de andre som har vært 
 engasjerte i arbeid i kortere eller lengre tid.

Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Beste hilsen Helge Herland 
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Det var over 50 medlemmer tilstede på medlemsmøtet i 
Bergen Døvesenter torsdag 2. november 2017. De øko-
nomiske tallene fra 50 års jubileum for Døves kulturdager 
ble lagt fram og vist på storskjerm. Regnskapet er ikke helt 
ferdig, men det er ikke mye som gjenstår. Utgiftene kom på 
litt over kr. 3,8 millioner kroner.

De største bidragsytere inntektssiden i tillegg til deltaker-
avgift og salg var:

ExtraStiftelsen kr. 650.000, Bergen kommune kr. 500.000, 
Norges Døveforbund kr. 125.000 og Bergen Døvesenter 
kr. 950.000. Det ble et konstruktivt møte, ledet av styrele-
der Helge Herland.

Han fortalte hvor bekymret han, og senterstyret og kul-
turdagerkomiteens medlemmer var over de store utgif-
tene. De siste to månedene hadde ikke vært lett. Han tok 
selvkritikk på at økonomistyringen burde vært bedre og at 
det ikke var noe mål at døvesenteret skulle bidra med så 
mye penger.

Medlemmene viste forståelse for at det var mye som 
skjedde og at mye var nytt i forbindelse med Døves kul-
turdager. Blant annet var det første gang i kulturdagenes 
historie at en døveforening reiste til utlandet for å mar-
kedsføre kulturdagene, første gang at man hadde så mange 
profesjonelle døve artister fra utlandet, første gang det 
var kraftfulle program under kveldsarrangementet som vi 
opplevde ved Skostredet, og ikke minst første gang kul-
turdagene fikk besøk av en representant fra kongehuset: 
Prinsesse Märtha Louise.

Døves kulturdager 2017 hadde en omsetning
på ca. 3,8 millioner kroner

Erling Jacobsen.

Helge Herland.

Årets kulturdager ble betegnet som det beste i kultur-
dagenes historie, og den ene etter den andre som var 
framme på scenen skrøt av arrangementet. Bergenserne 
følte seg stolte. Men det ble også reist kritikk mot at 
døvesenteret har brukt for mye av sine egne penger til ar-
rangementet. Pengene er hentet fra foreningens gavekonto 
og det ble en diskusjon om hvordan midlene på gavekon-
toen kan bygges opp igjen. En komite blir opprettet for å 
legge fram forslag om dette på årsmøtet.
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Kjære lokallagene!
Vi har tidligere orientert dere om at i 
statsbudsjettet 2018 var det foreslått å 
redusere kulturtilskuddet til NDF fra 1.38 
mill til 1 mill. Hvis kuttet ble en realitet, 
ville det medført stor reduksjon i blant 
annet kulturtilskuddene til døveforenin-
gene.
Det vet vi ville ha skapt store reaksjoner 
og fortvilelser hos mange medlemmer 
som nyter godt av de gode kulturtilbude-
ne dere i døveforeningene gir til medlem-
mene og andre.
I går kveld ble de fire partiene (Høyre, 
Venstre, Fremskrittspartiet og Kriste-
lig Folkeparti) enige om statsbudsjettet. 
Istedenfor kutt får NDF i 2018 1.5 mill i 
kulturtilskudd – det vil si en økning på 8.7 % 
sammenlignet med hva vi fikk i 2017! (Vår 
utheving.)
Det årlige tilskuddet fra kulturdeparte-
mentet har stort sett ligget på samme 
nivå og økningen vil bli merkbart for oss 
alle.
Det betyr at vi for første gang på flere år 
har mulighet til å få mer kulturaktivitet til 
glede for alle som snakker tegnspråk og 
for alle som ønsker å bli kjent med døves 
kultur og tegnspråk. Jeg tenker da blant 
annet på døve og hørselshemmede barn 
og unge og deres foreldre.

TAKK
At vi har klart å snu fra kutt til økning 
skyldes hard tog målrettet arbeid mot 
politikere og samarbeid med andre. 
Administrasjonen har brukt mye tid på å 
lage strategier, ta telefoner, sende mailer 
og SMS til stortingspolitikerne, spesielt til 
de som sitter i familie- og kulturkomiteen 
(som har ansvar for denne budsjettpos-
ten).
#tegnknutt som vi brukte som hashtag 
ble flittig brukt av våre venner og støt-

tespillere. Det var en god hjelp og takk til 
dere alle som brukte den på twitter!
Bergen Døvesenter reagerte spontant da vi 
sendte mail alle døveforeningene om hjelp via 
deres politiske nettverk. Bergen Døvesenter 
tok kontakt med sitt nettverk som igjen tok 
kontakt med de rette politikere i stortinget. 
Bergen Døvesenter har også fulgt opp med 
diverse brev og mail vi har sendt fra kontoret 
vårt. (Vår utheving.)
FFO skal også nevnes da vi ba om hjelp. 
FFO påpekte i et åpent møte med familie- 
og kulturkomiteen at NDF om at det 
var urimelig at NDF skulle få redusert 
tilskudd.
Til slutt ønsker jeg å fremheve Venstre 
fordi de forstod tidlig i prosessen at det 
var helt feil å redusere kulturtilskuddet. 
Det bør også nevnes at Venstre i sitt 
alternative statsbudsjett foreslo at NDF 
skulle få 2.5 mill for sitt arbeid med å 
fremme norsk tegnspråk. Det vil si at Ven-
stre, slik vi gjøre det, sammenligner NDF 
med andre språkorganisasjoner i Norge 
som f.eks. Noregs Mållag og Riksmålsfor-
bundet.
Venstre har med dette sprengt en ny 
grense ved at vi endelig har «fått» et parti 
som mener at NDF skal likebehandles 
med andre språkorganisasjoner og få 
tilskudd for det. I dag finansierer vi språk-
arbeidet med arv og gaver og det holder 
ikke i lengden!
Vi har i løpet av høsten fått opprettet nye 
kontakter i stortinget. Vi arbeider nå for å 
få i stand et møte med et samlet familie- 
og kulturkomite i januar som et ledd i 
arbeidet vårt for å få NDF inn i statsbud-
sjettet 2019 også som språkorganisasjon.
Med ønske om en fortsatt fin dag!
Med vennlig hilsen
Norges Døveforbund
Bjørn A. Kristansen
Generalsekretær

Kunngjøring fra Norges Døveforbund 23. nov. 2017: Velkommen til 
medlemsmøte
torsdag 11. januar 
2018 kl. 19.00
Styret ønsker å diskuterer med 
medlemmene om:

1: Skal vi stenge døvesenteret 
torsdag kveld av og til, eller 
hver gang det ikke er program 
(foredrag eller medlems
møter)?

 Vi tenker det kanskje ikke er 
nødvendig å ha åpent når det 
ikke er noe program. Da kom-
mer det kanskje ingen, eller 
tre-fire-fem stykker. Men når det 
er foredrag eller medlemsmøter, 
kommer det enda flere. Vi øn-
sker å høre med dere om vi skal 
begynne å stenge de torsdagene 
det ikke er program.

2: Markering av NDFs 100 års 
jubileum

 Fredag 18. mai 2018 feirer 
Norges Døveforbund hundre år 
med festbankett i Oslo. Det blir 
arrangement nesten hele uken 
blant annet med Døves kultur-
dager arrangert av Oslo Døve-
forening.

 NDF planlegger jubileums-
stafett i de store byene, deri-
blant Bergen. Teater Manu skal 
ha forestilling i Fana Kulturhus 
mandag 7. mai kl. 19. 

 Og om vi skal besøke graven til 
tidligere forbundsledere; 

 Nils Gjerstad (1907-1966 – Sol-
heim) og Eilif Ohna (1921-2001 
- Slettebakken), samt forbunds-
sekretær i mange år; Albert 
Breiteig (1918-1986 - Eidsvåg) 
søndag 6. mai?

 
Vi snakkes om det på møtet :-)

3: Spørsmål fra medlemmene
 Så er det kanskje noe dere lurer 

på og som dere vil spørre om. 
Vi håper at hele senterstyret har 
muligheter til å være til stede 
også.
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Ungdomskonsulent?
Vi i ungdomsklubbens styre ble enige om at vi vil klare oss 
uten ungdomskonsulent for vi har lyst til å få mer erfaring i 
organisasjonsarbeid. Kan jo hende noen av oss som i fremti-
den sitter i senterstyret, og da må vi jo ha kunnskap! 
Jeg tenker vi kan prøve ett år uten konsulent, men med god 
oppfølging. 

Iselin, daværende leder i Bergen Døves Ungdomsklubb

Begrunnelsen til at Bergen Døves Ungdomsklubb fikk prisen 
skyldes at klubben har jevnlige aktiviteter, fin fokus på yngre og 
eldre medlemmer (18+), og er flink til å dele nyheter fra NDFU 
på sosiale medier. Pluss videomeldinger. Vi gratulerer!

På bildet ser vi Ingrid Grønning, Lubna Mehdi (leder i NDFU), 
så 3 ungdommer fra Bergen Døves Ungdomsklubb som deltok 
på seminaret i Oslo: Togba Ilgun, Alexander Kvalheim og Iselin 
Hauge, samt Helene Hodneland Sæle, Andrine Olgeirsdóttir og 
Fernando Agudo.

Norges Døveforbund Ungdom hadde ungdomsseminar 

i Oslo 20.22. oktober 2017:

De ga årets pris til
Bergen Døves Ungdomsklubb!

Lutefiskenes venner med Arne Nesse i spissen, gjennomførte 
lutefiskfest nummer 22 i døvesenterets lokaler lørdag 18. no-
vember 2017. Det var 46 personer til stede. Som alltid smakte 
lutefisken fremragende, og som i alle år var tilrettelagt av Erling 
Jacobsen. Det nederste bildet viser noen av komiteens med-
lemmer fremføre lutefiskens vise. Blant gjestene var det en fra 
Trondheim, en fra Arendal, og sent på kvelden kom det en fra 
Canada! Klement A. Våge fortalte hvordan lutefisken ble til, fra 
fangst og gjennom prosessen og fram til det havnet på tallerken.

«Å, du gode lutefisken min»

Fridtjof Johnsen, Norunn Kalvenes og Kåre Neeraas.

Johannes Lutro, Anlaug Sørhaug og Kristin Fuglås Våge.

Robert Sirvage, døv 
svaksynt fra Canada 
var på besøk i Bergen 
25.-28. november, - først 
på Lutefiskfesten. Berna 
Marthinussen tok imot 
ham, og hun tok ham 
med rundt i Bergen 
og på Fløyen og så på 
besøk med omvisning i 
døvesenteret mandag. 

Noen som husker Eivor Berg? Hun var kontormedarbeider hos 
oss fra 1. november 2006 til 15. juni 2007. Hun og samboeren 
Kristian Brænna var innom døvesenteret torsdag 23. november 
Hyggelig gjensyn! I 2006 hjalp Eivor oss med å registrere alle 
styremedlemmer i Bergen Døvesenter siden 1880.  
Oversikten finner du på:
http://www.bgds.no/bgds-2/styret-og-underavdelingene-2/

Hyggelig gjensyn med Eivor Berg

Robert Sirvage var på vei til Oslo for å holde en forelesning i 
Oslo Døvekirke om prosjektet sitt. Søker du på navnet hans på 
YouTube vil du få med deg noen av hans forelesninger.
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Hentet fra Norges Døveforbunds Ungdoms hjemmeside:  
NDFU er heldig med å få inn en ny ungdomskonsulent som skal 
begynne fra og med 1.desember.
Den nye ungdomskonsulenten heter Martin Berhovde. Han har 
sittet i NDFU styret i perioden 2013-2015, dermed har han god 
kjennskap til NDFU. Det nye styret ser frem til et godt samar-
beid med den nye ungdomskonsulenten!
I perioden fra 1.oktober til 30.november vil Lubna Mehdi være 
arbeidende styreleder og kontaktperson. 

Martin Berhovde
ny ungdomskonsulent i NDFU

Bildene er tatt 9. nov. 2017. Fra venstre: Celine Nord Tøkje, Alexander Kvalheim, Togba 
Ilgun, Iselin Hauge og Marte Hove Haugen.

Ungdomsklubben hadde årsmøte torsdag 9. november 2017. 
Det nye styret består av:

Leder: Togba Ilgun
Sekretær: Iselin Hauge
Kasserer: Marte Hove Haugen
Styremedlem 1: Alexander Kvalheim  
 (fungerer som leder i Togba Ilguns fravær)
Styremedlem 2: Celine Nord Tøkje

Styret i Bergen Døves
Ungdomsklubb 2017-2018

Ønsker du å bli informert 
om hva som skjer i Bergen 
Døvesenter (også egen 
gruppemelding for seniore-
ne, ungdommene og andre(, 
kan du gi oss beskjed om at 
vi noterer mobilnummeret 
ditt i sms-gruppen.

Det er kun for medlemmer 
- og gratis :-)

Gi beskjed til 
post@bgds.no

Nyheter / kunngjøringer på SMS
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BILDETOLKNYTT nr. 6 - oktober 2017:

"SE OG HØR"
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Klikk på dette bildet på hjemmesiden www.bgds.no og se video 
fra Døves kulturdager gjennom mange år (videofilmens varighet: 
1 time og 20 minutter). Ønsker du en historiebok fra  Døves 
Kulturdager 1967-2017, kan du som medlem av Bergen 
Døvesenter få kjøpt boken for kr 100 på post@bgds.no, eller på 
kontoret. Skal vi sende det, kommer porto på kr. 36 i tillegg.

Minner fra Døves kulturdager gjennom 50 år

på video og i en jubileumsbok

Foredrag torsdag 26. oktober 2017
kl. 12.00 (seniortreff) og kl. 19.00

Hvordan var det å tilbringe 4 uker på Syd-Georgia uten kontakt 
med siviliasjonen? Thomas Blix fortalte om opp holdet hans på 
øya. Han dro nedover sammen med flere  tømrere fra Vestfold 
for å rehabilitere den gamle bestyrerboligen i Husvik på øya.

Kjekt å bli litt kjent med
engasjerte døve i gamle dager

Torsdag 2. november 2017 var det foredrag under seniortreff 
der Thorbjørn Johan Sander fortalte om Margaret Hauberg. 
Hun var født på Sakshaug i Inderøy i Nord-Trøndelag, mistet 
hørselen 8 år gammel etter hjernehinnebetennelse. Hun gikk på 
Bergens Døvstumme-Institutt (ikke døveskolen i Trondheim), 
da det ifølge Sander skyldes at skolen i Bergen var den beste 
"taleskolen" i Norge.
Margaret Hauberg (født. i 1869 med navnet Margrethe Haug-
berg) utdannet seg som syerske, men etterat hun flyttet til USA 
og begynte på Callaudet College (og endret navnet sitt), som 
første norske student der, ble hun i 1904 lærer på Maryland 
School for the Colored Deaf i Baltimore, en skole for fargede 
døve. I 1913 ble hun ansatt ved døveskolen for hvite i Baton 
Rouge, hovedstaden i Louisiana, så i 1921 lærer på døveskolen 
for hvite i 11 år i Little Rock, Akansas, deretter i 12 år ved døve-
skolen for fargede i samme by.
Hun døde i sitt barndomshjem på Sakshaug i 1957 (88 år).

Seniorene fikk besøk av tolke
studenter, integrert på hvert bord

Lærere og tolkestudenter fra Høgskolen på Vestlandet sendte en 
varm takk til seniorgruppen for at de var sammen på seniortreff 
og pratet med dem. Veldig nyttig erfaring for studentene. En 
opplevelse å kommunisere med ulike døve personer.
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Flott show i Bergen Døvesenter
fredag 20. oktober 2017!

I forbindelse med Teater Manu’s prosjekt Manu PopUp med Megan Matovich-Noddeland som prosjektleder, i Bergen 
Døvesenter 16.-21. oktober (og i samarbeid med Bergen Døves Ungdomsklubb) ble det åpen invitasjon til underhold-
ningskveld fredag 20. oktober. Det ble en morsom kveld, som man kan se av bildene. Foto: Helge Herland.

Manu PopUp i Bergen
Ungdommene hadde en spennende uke (16.-21. oktober) 
sammen med de som sto for Teater Manu's PopUp-pro-
sjektet. Bildene er fra tidlig i uken. Fredag 20. oktober var 
det åpent hus med underholdning, og da kom det ca 50 
personer som koste seg med mye latter i storsalen. Stand 
Up-komikeren Gavin Lilley fra Finland/England og våre 
egne ungdommer på scenen. Bildene her er hentet fra 
Ungdomsklubbens Facebook-side.
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Seniorgruppen på besøk hos
Trikotasjemuseum i Salhus 5. oktober 2017

Bildene er tatt 
av Zaneta.
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Beast og BDS' lovkomite
diskuterte vedtektene 9. nov. 2017

Fra venstre: Gabrielle Kverneland (repr. fra senterstyret), Ingrid Riksfjord (tidligere sty-
remedlem i Beast), Kjetil Høgestøl (lovkomite), Erling Jacobsen (lovkomite), Kaja Olsen 
(tidligere leder i Beast), Robert Demeter (leder i Beast) og Mathias Brattaule (Beast).

12425

Styret i Beast, fra venstre: Robert Demeter (leder), Øyvind Rød, Mathias Brattaule, Ida 
N. Bøe og Vilde Matilde. Tre nye er nylig kommet inn i styret: Erlend Lønning, Bettina 
DuMond Nordal og  Mikael Mire. (Øyvind Rød har trukket seg fra styret.

BEAST har hatt årsmøte
lørdag 16. september 2017

Etter årsmøtet var det tegnspråkfest i døvesenteret lørdag 16. 
september, Halloween-fest i byen lørdag 28. oktober 2017, og 
igjen tegnspråkfest i døvesenteret lørdag 25. november 2017. 
Ellers har de ukentlige treff i byen. Ellers forsto vi på lederen at 
de har nye planer i sikte.

Koselig å se bilder av barn i Nubben Barnehage
i Bergens Tidende, også på nettsiden :-)

Våren 2018 feirer barnehagen
10 års jubileum!

Vet du at Bergen Døvesenter eier barnehagen 100%?
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Oppsummering av medlemsmøtet 2. 
november 2017
Rapport fra medlemsmøtet ble lagt ut på hjem-
mesiden og på BDS’ Facebook side dagen etter 
medlemsmøtet. Styret var enig i at det var et 
godt og konstruktivt medlemsmøte og har re-
gistrert saklig kritikk fra noen av deltakerne, og 
ellers registrert at medlemmene forsto at det 
har vært en vanskelig økonomisk situasjon.
Medlemsmøtet foreslo at det ble opprettet 
en komite som skal legge fram forslag om 
døvesenteret skal sørge for å betale tilbake 
midler til gavekontoen midler som ble brukt 
til å dekke utgiftene i forbindelse med Døves 
kulturdager 2017, og eventuelt hvordan. 

Styret har opprettet en komite som skal vur-
dere eventuelt tilbakebetaling av midler til ga-
vekontoen: Erling Jacobsen og Kjetil Høgestøl 
(begge foreslått på medlemsmøtet, og begge 
sa ja), Edvard Rundhaug, Ole Morten Rolland, 
Helge Herland og Rune Anda. Møtet blir holdt 
torsdag 14. desember.

Bergen Døvesenters bidrag til  Døves 
kulturdager 2017
Regnskap for Døves kulturdager 2017 er nes-
ten ferdig, og resultatet viser at det mangler 
rundt kr. 950.000. Senterstyret er enig i at 
manglende dekning blir i sin helhet dekket av 
midler fra Bergen Døvesenters gavekonto.

RUNDE ÅR

PERSONALIA
DØDSFALL

Bergen Døvesenter i 40 år (meldte seg 
inn i 1977). I 2012 gav han bilen sin som 
gave til Bergen Døvesenter fordi han 
ikke lenger kunne kjøre bil. Skjalg var 
vaktmester i  Bergen Døveforening 1977-
1979. Han var også kirketjener i Bergen 
Døvekirke (bildet).
Skjalg var ellers den siste som hjalp oss 
med å sette på adresser på baksiden av 
Budstikken. 

Fra styreprotokollen

75 ÅR
Åge Lauritzen, Fyllingsdalen, fyller 75 år den 
20. desember.

70 ÅR
Sissel Grønlie, Bergen, fyller 70 år den 30. 
desember.
Gerd Berit Ersland, Askøy, fyller 70 år 
den 1. februar.

60 ÅR
Reidun Vatne Moe, Straumsgrend, fyller 
60 år den 23. februar.

50 ÅR
Aina Helen Ramsvik, Straume, fyller 50 år 
den 22. februar.

MANGE TAKK
for hyggelig hilsen og gavekortet jeg fikk til 
60-års dagen min!

Vennlig hilsen Kari Stensvand 

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten jeg fikk fra dere til 
min 75-årsdag!

Med hilsen fra Toralf Ringsø.

TUSEN TAKK
for all oppmerksomhet i anledning min 
75-årsdag!

Hilsen Sonja Eikenes.

Eva M. Stewart, f. 22.03.1968, gikk bort 
5. november 2017. Hun ble bisatt fra 
Domkirken 17. november.

Skjalg Iversen, 
f. 12.07.1929, 
gikk bort natt 
til 6. november 
2017, og bisatt 
fra Bergen 
Døvekirke 16. 
november. Han 
var medlem av 

Utleie av 3. etasje
Kirkens SOS har meddelt at det er mulig de 
flytter ut i februar 2018. Vi har tidligere notert 
oss at de sannsynligvis ikke kom til å flytte 
ut før i mai eller i hvert fall ut april 2018 og 
at vi forholdt oss til leieinntekter fram til da. 
Kirkens SOS er innforstått med det. Ellers 
ønsker de at vi så gjennom tingene med dem 
for å vurdere hva som kan være igjen der og 
likeså renhold.

Vi har engasjert Fana Sparebank til å ta opp-
draget for Bergen Døvesenter for å leie ut lo-
kalene i 3. etasje til kontorer etter at Kirkens 
SOS flytter ut. Som plan B tas det kontakt 
med Bergen Kommune om bruksendring av 
loftetasjen til hybler.

Strategi for tegnspråkkurs 2018
I mange år har vi nesten bare hatt Britt Me-
rete Schöder (hørende) som tegnspråklærer, 
og de siste årene kun for nybegynnere. Nå 
i vinter ønsker hun å ta pause, og komme 
tilbake igjen til høsten. 
Styret diskuterte tanker rundt kursleder(e) på 
tegnspråk. Det er ønske om å få noen flere til 
å stille opp som tegnspråklærere. Oslo Døve-
forening har i mange år hatt tegnspråkkurs, or-
ganisert i sin helhet av tegnspråklæreren selv.  
Styret ble enige om å invitere vedkommende 
(Hanne Enerhaugen) til Bergen og fortelle om 

arbeidet sitt, og invitere mulige interesserte 
for å høre på henne.

Medlemsrabatt i 2018 for nye ungdoms-
medlemmer 13-26 år
Bergen Døves Ungdomsklubb representert 
ved Alexander Kvalheim lurte på om de kan 
tilby medlemspris på kr. 200 for nye medlem-
mer i alderen 13-26 år i 2018 i stedenfor kr. 
350, og håpe på økende innmeldinger og delta-
kelse i ungdomsklubbens arrangementer.
Senterstyret støttet forslaget og døvesenteret 
bidrar med kr. 150 pr. nye ungdomsmedlem-
mer i 2018.

Vedtektene for Beast
Lovkomiteen (Erling Jacobsen og Kjetil Hø-
gestøl) hadde møte med Beast torsdag 9. no-
vember 2017. Nestleder Gabrielle Kverneland 
deltok også. Ikke noe i de nye vedtektene stri-
der mot Bergen Døvesenters interesser. Man 
ble enige om at Beast bruker de nye, foreslåtte 
vedtektene midlertidig fram til neste årsmøte, 
og da med finjusterte vedtekter som lovkomi-
teen ber om å få i god tid før årsmøtet. 

Søknad fra futsal-ungdommer
Det er kommet søknad fra to av våre medlem-
mer; Beate G. Eng (21 år) og Jonas Vestengen 
(21 år). Bergen Døvesenter støttet med kr. 
500 hver (Beate og Jonas).

TAKK
for oppmerksomheten på dagen min! Takk 
for pengegaven!      Hilsen Berit Kallevik.

TUSEN TAKK
for hilsen og gavekort fra døvesenteret.

Vennlig hilsen Thora Gåsland.

TUSEN TAKK
for hilsen og gave ved min avskjedsguds-
tjeneste. Med ønske om en fin advents- og 
juletid.              Guri Kaland Sværen.

Til Seniorgruppen:

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten som dere gledet 
meg med på min 75-årsdag!

Hilsen Toralf Ringsø.

TUSEN HJERTELIG TAKK
for gaven jeg fikk til min 75 årsdag.

Hilsen Sonja.
TAKK
for oppmerksomheten på dagen min! Takk 
for pengegaven og bildet!

Vennlig hilsen Berit Kallevik.

TUSEN TAKK
for hyggelig kort og gavekort fra dere.

Vennlig hilsen Thora Gåsland.

TUSEN TAKK
for den flotte gaven jeg har fått til min 
75-årsdag.    Anne-Marie Haugland.
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To ledige leiligheter
i 3. etasje

hos Signo Konows 
Senter

Bergen Døvesenter er en av mange i Norge som har kjøpt kortene som er laget av 
tsjekkeren Hanny Tommy i Sign Language of the Deaf World. Vi er spent på om kortene 
kan brukes i underholdning i døvesenteret, hos underavdelinger eller lignende.
Kortene viser kart over landet, hvilken verdensdel landet ligger i, flagg, landets egen 
person som viser deres eget tegn for sitt land, samt navn på landet (på norsk og 
engelsk). Og på baksiden vises flagget i sin helhet. Fint å vise flagget til personen og 
spørre: Hvilket land har dette flagget? Klarer du å svare rett på mange land?

Kort med tegn fra 230 land

Middag hver torsdag fra august til desember :-)
Her ser vi seniorene nyte raspeballer!

Bergen Døvesenter er 
den største bidrags-
giver til Madagaskar 
Døveforbund - pluss 
noen faste månedlige 
givere. 

Kanskje du har lyst 
til å overføre en liten 
 pengegave til Madagas-
ker via Bergen Døve-
senters Madagasakar-
konto 1503.30.31960.

Se høyre spalte på 
www.bgds.no
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE

Bli miljøbevisst!
Få Budstikken på epost

Hele bladet kommer i FARGER på e-post. Bladet man 
får fysisk, sendt med vanlig post, kommer kun i sort/
hvitt, cirka et par-tre dager 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 vel-
dig glade. Da sparer vi utgifter både til kopiering, papir 
og porto. Si ifra om det er ok for deg å motta bladet 
på epost. Send epost til post@bgds.no.

Februar:
01. to: Frikveld. Frist for inn-

levering av lovendrings-
forslag til BDS’ årsmøte

12. ma: Storsalen opptatt 
(SOS) kl. 16-21

13. ti:  Storsalen opptatt (SOS) 
kl. 16-21

15. to: Frist for innlevering 
av innkomne forslag til 
BDS’ årsmøte

22. to: Seniortreff kl. 11-14.
22. to: Døvesenteret er stengt 

om kvelden. Teater 
Manu viser «Gråtende 
hender» i Fana Kultur-
hus kl. 19.00

23. fr: Teater Manu med «Grå-
tende hender» i Fana 
Kulturhus kl. 19.00

Mars:
01. to: Bergen Døves Idretts-

klubb har årsmøte kl. 
18.00

05. ma: Storsalen opptatt 
(SOS) kl. 16-21

06. ti:  Storsalen opptatt (SOS) 
kl. 16-21

15. to: Bergen Døvesenter har 
årsmøte kl. 18.00

19. ma: Storsalen opptatt 
(SOS) kl. 16-21

20. ti:  Storsalen opptatt (SOS) 
kl. 16-21

Desember:
13. on: Senterstyret har møte i 

styrerommet kl 16
14. to:  Åpen kirke kl. 10.30
14. to:  Seniortreff kl 11-14 (Jule-

middag)
14. to:  Døvesenteret har juleav-

slutning med julegrøt kl. 17
16. lø:  Storsalen er utleid
17. sø: Gudstjeneste i døvekirken 

kl. 17 v/Vidar Svendsen. 
Lysmesse

21. to:  Døvesenteret er stengt
24. sø:  Julaften – Gudstjeneste i 

døvekirken kl. 15 v/vikar
25. ma: Gudstjeneste i døvekirken 

kl 13. Andakt og sosialt 
samvær v/vikar

31. sø:  Seniorgruppens nyttårsav-
slutning kl. 11

31. sø:  Bergen Døvesenter har 
nyttårsfest i storsalen kl. 
19 (se side 2)

Januar:
05. fr:  Storsalen er utleid
11. to: Medlemsmøte kl. 19.00 

(se side 14)
19. fr:  Storsalen er utleid (til 

lørdag kl. 11.00)
20. lø: Døves Ungdomsklubb 

har nyttårsball kl. 18
22. ma: Storsalen opptatt 

(SOS) kl. 18-21

Det var overveldende flertall for å beholde torsdagene som 
seniortreff også i 2018 etter evaluering i dag (torsdag 30. no-
vember 2017). Før sommeren 2017 ble seniorgruppens styre og 
seniorene ble enige om å prøve å ha seniortreff om torsdagene 
fra august og fram til jul istedenfor tirsdager, og så diskutere om 
det var ok å fortsette slik eller om man ønsket å gå tilbake til 
tirsdagstreff. Flertallet vil altså fortsette med torsdagstreff (fra 
kl 11 og utover). Og hver torsdag (der var det nesten 50-50%). 
Men seniorstyret ble enige om at annenhver torsdag skal det 
være treff med program (og annenhver torsdag sosialt samvær 
uten program), samt utlodning siste torsdag i måneden. Bildet 
her er fra utlodning i dag. (Ingunn S. Herland er leder i Bergen 
Døvesenters Seniorgruppe.)

Seniorene har bestemt seg:
Det skal være seniortreff om 

TORSDAGENE framover!

Boken kan være artig å eie!
De eldre, spesielt de som har opplevd Døves kulturdager i mange år,

også fra de tidligste årene (1967- ), vil kanskje nikke gjenkjennende av 
bildene som vises i boken. Og glede seg over minnene.

De unge, også de som har opplevd Døves kulturdager de siste årene,
vil kanskje bli overrasket over hvor mye som var vist på scenen

i så mange år. Og bli imponert.

En bok med verdifulle minner
fra Døves kulturdager siden 1967!

Du kan få tak 
i boken på 
vår stand 
i 2. etasje på 
Scandic 
Bergen City.

Kr 150,-

Bok om Døves Kulturdager 1967-2017

Kr. 100 for med-
lemmer av Bergen 
Døvesenter

Kr. 150 for andre.

Frakt kommer i 
 tillegg (kr. 36)

Bestillingen kan 
sendes til 
post@bgds.no


