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Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon:          70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Vibeke O. Larsen 
Skusethmarka 34 
6006 Ålesund.  
SMS:        926 19 730 
 
Deltidsansatte: 
Fungerende daglig leder: 
Harald Oppigård 
SMS: 95270284 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:  906 91 313 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS: 970 15 044 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Mikkellivegen 18 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
Grupper/Utvalg: 
 
Fritidsklubben for døve og hørende barn 
Leder: Erlend Holsen 
Solstranda 1 i 
6035 Fiskarstrand 
SMS:  917 95 805 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
SMS:  980 56 756 
 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2c 
6011 ÅLESUND 
SMS:  980 56 756 

2013 
ÅRSMØTE 

FOR 

MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING 

HOLDES PÅ DØVESENTERET  

LØRDAG 9. MARS KL. 12.00. 

  DAGSORDEN: 

 1. ÅPNING 

 2. VALG AV REFERENT OG DIRIGENT OG 

    PROTOKOLLKOMITE    

 3. BERETNING FOR 2012 

 4. REGNSKAP FOR 2012 

 5. KAFFEPAUSE 

 6. INNKOMNE FORSLAG 

 7: FORENINGENS BUDSJETT FOR 2013 

 8: VALG 

 9: EVENTUELT 

Alle som har betalt  kontingenten 

for 2012 har stemmerett på årsmøtet. 
 
 
   VEL MØTT 
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1: Møre og Romsdal Døveforening  

er foreningen for tegnspråkbrukere i Møre og Roms-

dal fylke. Men også en del andre som er tilknyttet oss 

på ulike måter er medlemmer.  

De fleste av våre medlemmer har tegnspråk som 

morsmål, og derfor er foreningen et viktig samlings-

punkt. 

Døvesenteret som er åpent for alle som har interesse 

for døvesak og tegnspråk, ligger i Storevågen 75 i 

Ålesund kommune. 

I lokalene er det jevnlig møter, og det drives ulike kulturaktiviteter og kursvirksomhet både for medlemmer og 

andre.  

 

Vi leier også ut lokalene til andre, som feirer jubileum, fester og møter. Man finner link om dette på vår hjemme-

side: www.mrdf.no  

Vi håper etter hvert at flere vil oppdage våre flotte lokaler og ønsker å legge sitt arrangement der. Dette bidrar 

også til inntekter for foreningen.  

Utleieaktiviteten har tatt seg opp over tid, etter hvert som flere får vite om lokalene våre. 

 

2: Medlemsskap 

Foreningen hadde per 31.12.2012 116 medlemmer. Dette er en nedgang på 3 medlemmer fra året før.  

Medlemstallet fordeler seg slik: Hovedmedlem 86, ungdomsmedlem 14 og barn 16. 

Norges Døveforbund står for kontingentinnkrevingen og registeret føres der. Vi får jevnlige rapporter om ut/

innmelding.  

 

En av våre medlemmer gikk bort i 2012:  

Kjellaug Rønnestad (medlem i 36 år) 

 

Kontingenten fastsettes av landsmøtet i Norges Døveforbund og kontingenten er: kr. 450 per år for hovedmedlem-

mer. Ungdom 13-26 år kr. 350 per år, mens barn 0-12 år kr. 100 per år.  

Kontingenten ble sist oppjustert på landsmøtet i Tromsø 2010. 

 

Vi mottok fra Norges Døveforbund som andel av medlemskontingenten for 2012 kr. 25 300. 

 

Annet medlemsskap: 

Møre og Romsdal Døveforening er tilknyttet Norges Døveforbund. 

Foreningen er medlem i:  

FFO Møre og Romsdal,  

FFO Ålesund, 

Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal, 

Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) og mottar bladet Nye Journal for døve. 
 
3: Styret  

Møre og Romsdal Døveforening sitt styre (valgt på årsmøtet 9. mars 2012) har bestått av:  

Leder: Vibeke O. Larsen Ålesund   

Nestleder: Harald Oppigård Ålesund       

Styremedlem: Cecilie Måseidvåg Sula  

Styremedlem:  Erlend Holsen  Sula  

Styremedlem:  Jørn Erik Løvsjø Ålesund   

Erlend Holsen overtok nestleder da Harald Oppigård ble fungerende daglig leder i Døveforening fra 1 sept. 

Martin Stavaas rykker opp som fast styremedlem fra 1 sept.  

Varamedlem: Martin Stavaas  Ålesund 

 Lone Ramstad Sula 

 Beate E. Furland Sykkylven 

Årsmelding for  
Møre og Romsdal Døveforening 2012 
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Styret har siste år hatt 6 styremøter og behandlet 72 saker.  

Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder og styremedlem Jørn Erik Løvsjø . Erlend Holsen er varamedlem. 

 

Det er holdt ett A-U møte som behandlet 3 saker. 

 

Det er gjennomført et medlemsmøte 6. September. 

 

Styret har fungert godt, med godt fremmøte. Varamedlemmer har deltatt ved forfall. 

Daglig leder har deltatt på alle møtene og er styrets sekretær. 

Leder og styremedlemmer sammen med daglig leder har representert foreningen utad på ulike møter. 

 

Årsmøtet ble gjennomført på Døvesenteret lørdag 10. mars. 24 medlemmer med stemmerett var til stede. 

 

Organisasjonskurs for tillitsvalgte ble holdt 16-18. november på Rica Parken Hotell, Ålesund.  

15 deltakere var med. 

 

Regnskapene til foreningen føres av ToGa data.  
 

4: Ansatte på Døvesenteret 
Leif Gunnar Kvernberg er ansatt som daglig leder i 50 % stilling. Fungerende daglig leder Harald Oppigård 

har vært ansatt som vikar siden september. Daglig leder har ansvar for foreningens drift sammen med  

foreningsleder og styret. 

 

Velferdssekretær Elisabeth Kolvik jobber med enkeltpersoner. Hun besøker de som bor ute i distriktene og har 

ordnet mange kontakter med det offentlige hjelpeapparatet på hjemstedene. (se egen rapport på side 11) 

Velferdssekretæren er ansatt i 40 % stilling. 
 

Rengjører er Sissel Pedersen og hun har også rengjøringen i fellesarealene i B-bygget. 
 

5: Husstyret  
Har bestått av Lone Ramstad og Anna Oppigård. Disse er valgt av styret. De har ansvar for nyanskaffelser og ser 

til at lokalene er i orden til enhver tid. 

 

6: Kulturutvalget valgt på siste årsmøte har bestått av Lone Ramstad, Helle Christiansen og Kirsti Fylling.  

Varamedlem: Cecilie Måseidvåg. 

Styrets representant i utvalget: Erlend Holsen. 

Utvalget har hatt ansvar for gjennomføring av store arrangement og fester på Døvesenteret sammen med hoved-

styret. 
 

7: Revisorer 

På foreningens årsmøte ble følgende valgt til revisorer: 

Erling Fylling 

Kirsti Fylling 

Varamedlem: Beate Erga Furland 
 

8: Lovkomite: 

Tor Inge Gausnes 

Martin Stavaas  

Varamedlem: Lorents Ness 
 

9: Valgkomite: 

Jo Arve Furland 

Adolf Standal 

Kristine Stiansen 

Vara: Geir O. Haugen 
 

. 
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10: Representasjoner 
Leif Gunnar Kvernberg er foreningens representant i Sameiet Storevågen 75. Harald Oppigård stilt opp som vikar 

for Leif G. Kvernberg fra September 2012. 

Norges Døveforbund hadde sitt Landsråd og seminar 4.-7. oktober 2012 på Ål. Våre representanter var Vibeke O. 

Larsen og Erlend Holsen.  De informerte fra dette på et medlemsmøte på Døvesenteret 22. november. 

 

Leif Gunnar Kvernberg og Harald Oppigård deltok på årsmøtet i FFO Møre og Romsdal 20.-21. april på Rica  

Parken, Ålesund. 

 

11: Kurs/seminar 

Det ble bare gjennomført et kurs, organisasjonskurs den  16.-18 nov. 15 personer deltok. 

 
12: Møtevirksomheten på Døvesenteret 
Vi har våre faste møter på Døvesenteret torsdag kveld. Møtestart er kl. 19.00.  

Det gjennomføres bl.a foredragsaftener med ulike temaer. 

Fremmøtet kan variere fra 10 - 25 personer per gang. 

Seniorgruppen har møte en onsdag i måneden på dagtid.  

Her samles de til en hyggelig dag sammen med kaffe og noe å spise. De tar også opp ulike temaer på sine møter. 

Aktivitetsklubben har sine Datapartyer som kan varer en helg 2 ganger i året.  

Fritidsklubben for døve og hørende barn har arrangementer noen lørdager i året. 

Kulturutvalget arrangerte flere fester i løpet av året.  Det er kjekt å komme sammen til et godt  

måltid mat engang i blant.  

Dametrimmen har brukt ute på skog og fjell siste år. Hobbyjentene møtes noen lørdager på Døvesenteret, der de 

hygger seg med forskjellige håndarbeid prosjekter. 

Lørdagskafe skjer noen lørdager og vi har noen ganger med quiz-aftener. 

Juletrefest 7. januar, over 70 pers både store og små. 

Lørdag 10. mars var det Vårfest med gryterett på menyen.  

17. mai er festdag i Norge. På Døvesenteret feiret vi også dagen som tradisjonen har vært i mange år. Kulturutval-

get sammen med hovedstyret ledet festen med servering av mat og drikke. Hit kommer mange fra distriktene for 

å feire vår nasjonaldag i fellesskap. Rundt 30 deltakere var med.  

Sommerfest i Døveforening 30. juni, 13 voksne og 7 barn. 

Oktoberfesten ble gjennomført lørdag 3. nov, hvor 16 deltakere var med. 

Teater Manu viste Jack og bønnestengelen 12. november, og 3 Men Show 20. november i Ålesund. 

 

8.-9. desember var siste samling som ble avsluttet med julebord på Rica Parken Hotell, Ålesund. Med gode til-

skudd fra døveforeningen og Ålesund Døves Aktivitetsklubb, var  hele 37 med denne helgen. Det ble en flott av-

slutning på året. 

Foredrag på Døvesenteret:  

19. jan:     Info fra Tolketjenesten 

22. mars:  Pasient og brukerombudet  

19. april:  Ingen grenser av Marianne Kolvik 

2. mai: Nordvestlandet Regionlag for tolkene orienterte 

20. september: 6 damer fra deltagelsen i Trysilrypa. 

22. november:  Vibeke O. Larsen og Erlend Holsen.  De informerte fra Landsråd i Ål 2012. 

 

13: Andre møter og utflukter  

”Skidag på Fjellsetra” ble gjennomført i helgen 2.—4. mars og 14 barn  + 15 voksne deltok. Dette arrangementet 

var i samarbeid med Døves Menighet, Fritidsklubben og Ålesund Døves Aktivitetsklubb er blitt en tradisjon å ha 

hvert år. Et vellykket arrangement og mye av arbeidet den helgen blir gjort på dugnad. Det legges vekt på skiakti-

viteter i vanlig løype og i slalåmbakkene for de tøffeste. Fritidsklubben sto for det meste av økonomien via til-

skudd fra Frifond. 

Det årlige døvestevnet sammen med Bergen Døvesenter ble gjennomført på Nesholmen i august.  

Også gruppene har hatt mange utflukter og samlinger. De har egne årsmeldinger  lenger bak i bladet. 
 

Det ligger også mange bilder fra de ulike arrangementene på: www.mrdf.no 
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14: Kontaktposten 

Medlemsbladet er bindeleddet mellom forening og medlemmer. Spesielt for de som bor ute i distriktene og som 

ikke er så ofte innom foreningen. I bladet er stoff om ulike arrangement som skal skje og har skjedd. Dessuten er 

det mye annen viktig informasjon som kommer med. Bladet er gratis og kommer ut 5 ganger i året og blir sendt 

alle døve og tunghørte i fylket. Også andre som har tilknytning til oss får bladet tilsendt. Ansvarlig for at bladet 

har vært våre to ansatte.  Bladet kan også leses på vår hjemmeside www.mrdf.no 

 

Det blir også regelmessig sendt ut SMS gruppemeldinger fra kontoret til medlemmer og andre som ønsker det, 

med informasjon om ting som skal skje på kort sikt. 

 

15: Hjemmesiden  www.mrdf.no 
Her prøver vi å få ut informasjon om ting som har skjedd og skal skje. Her ligger også linker til andre aktuelle 

hjemmesider som kan være nyttige. Daglig leder er den som oppdaterer siden. Webmaster: Jo Arve Furland. 
 

16: Døves Kulturdager 

Ble denne gang holdt i Kristiansand med et rikholdig program. Vi hadde ingen aktive med der. 4 medlemmer  

herfra var med som turister.   

 

17: Anton Kirkebø’s fond 

Møre og Romsdal Døveforening overtok fondet (kr. 51 633) fra Fylkeskommunen i 2007. Formålet med fondet er 

”Til beste for døve og hørende barn av døve foreldre i Møre og Romsdal fylke” 

Pengene er plassert i Sparebank 1 og 25 % av renteinntektene tilføres fondet og resten disponeres av  

Fritidsklubben. 

Kapitalen totalt per 31.12. 2012 er kr. 62 140, hvorav renteinntektene var kr. 1 781.  

Det er ikke tatt ut midler fra Fritidsklubben i 2012. 

 

 

18: Økonomi 

Økonomisk har 2012 vært svært godt. Dette skyldes gode inntekter, bl a fra Max Bingo, som kan benyttes fritt.  

Møre og Romsdal Fylkeskommune og Helse-Midt Norge har gitt årlig økonomisk for opprettholde drift av  

Døveforening. 

Ålesund kommune v/ kultur har også gitt tilskudd til forskjellige arrangementer. 

Sparebanken Møre har gitt avslag på søknad. 

Også våre grupper har hatt godt år når det gjelder økonomi, noe som også påvirker hovedforeningens regnskap. 

Dette gjør det enklere å planlegge de mange tiltak som gjennomføres. Vi regner med at disse gode tidene vi har, 

ikke varer evig så vi får også lagt opp litt reservekapital å tære på når dårlige tider kan komme. 

 

Ellers vises til regnskapet lenger bak i bladet. 
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Konklusjon 

Styret vil uttrykke at året 2012 har vært et godt år med mange ulike aktiviteter gjennom hele året.  

Fremmøtet på de mange arrangementer og møtekvelder som har vært gjennomført har også vært godt. Også på 

våre mange turer og har det vært god deltagelse. 

  

Styret vil rette en takk til alle tillitsvalgte og andre frivillige som gjør en stor innsats på sin fritid på ulike områder 

for at alle skal trives på Døvesenteret, ved å stille opp enten det er for å servere torsdager, hjelpe til når det er fest 

og lørdagskafe o.a, for å skaffe inntekter til driften. Uten denne store innsatsen hadde ikke Døvesenteret vært den 

gode samlingsplassen for våre medlemmer og andre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ålesund 12. februar 2013 

 

 

 

 

 

       Vibeke O. Larsen                                 Erlend Holsen     Cecilie R. Måseidvåg 

                       leder                                              nestleder                                 styremedlem 

 

 

 

          

                                                         

        Martin Stavaas                                   Jørn Erik Løvsjø     

                         styremedlem                                                      styremedlem                  
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Underavdelinger/grupper 

 
Fritidsklubben for døve og hørende barn 

 
ÅRSMØTE I FRITIDSKLUBBEN 25.2. 2012 

Årsmøtet ble satt samtidig med det var lørdagskafe på Døvesenteret. 

Jørn Erik Løvsjø ønsket alle velkommen til årsmøtet. 

Ved opptelling var 6 med stemmerett til stede. 

Først gikk vi gjennom årsberetningen og etter noen oppklaringer ble den godkjent. 

Regnskapene ble også godkjent. 

Valg: 

Da Tove Glomset og Jørn Erik Løvsjø ikke ville ta gjenvalg gikk det noe tid før noen ville stille opp. 

Men etter noe tid sa Lone Ramstad og Kirsti Fylling ja til å bli med i styret sammen med Erlend Holsen som tok 

gjenvalg. 

Styret vil selv konstituere seg å velge leder. 

Ref: Leif Gunnar Kvernberg 

Årsmeldingen for 2012 

 

Årsmøte i fritidsklubben lørdag 25. februar på døvesenteret i forbindelse med lørdagskafeen som kulturutvalget 

arrangerte.  

Etter å ha sett igjennom årsmeldingen og regnskapet for 2012 for godkjent. Erlend Holsen ble gjenvalgt. Kirsti 

Fylling og Lone Ramstad ble valgt inn som nye styremedlemmer. Tove Glomset og Jørn Erik ønsket ikke gjen-

valg. 

Arrangementer: 

Vinterhelg på Fjellseter 2.-4. mars. 29 personer var der i hele helgen, 14 barn og 15 voksne. Flere kom på dagsbe-

søk også. Det ble tid til skilek på lørdag i knallvær, + eggemaling, gudstjeneste, inneaktiviteter som bordtennis, 

kortspill og underholdning. 

 

Bowling lørdag 14. april i Spjelkavik. 11 barn og unge + 11 voksne var tilstede og spilte 2 seriespill. Alle spiste 

pizza på samme sted etterpå. 

 

Lekeland i Spjelkavik, søndag 6. mai. 13 barn + deres foreldre var tilstede. Barn fikk spise pizza og storkoste seg i 

det store lekelandet etterpå. Et populært sted å være i.  

 

Hyttetur på Haramsøya ved Sjur-Ola Sjøstover 8.-10. juni. 5 barn og 5 voksne var med i hele helgen. En døvetolk 

var også tilstede. Det ble tid til masse uteaktiviteter ved stranda og hytter. Konkurranser i ringspill, gjetting av 

vekta på stein + lengder og mye mer. Grilling av mat på lørdagen.  

 

Svømming lørdag 3. november på Røde Kors Huset i det varme vannet. 15 store og små badet i en time med Lone 

Ramstad som badevakt. Etterpå var på vi på loftet på samme sted og spiste pizza og drakk brus.  

 

Kino, Reisen til Julestjernen på Moa søndag 2. desember. Egentlig skulle vi til Putti Plutti Pott men var sein ute 

med å reservere plass. 15 barn og 11 voksne var først på Peppes Pizza for å spise pizza og drikke brus. Etterpå dro 

vi alle til Moa Kino for å se filmen. En fin julestemningssøndag.  
Konklusjon: 

 

Mange arrangementer ble gjennomført og det skal fortsettes fremover. Vi takker masse for Frifondsmidler fra 

Norges Døveforbunds Ungdom. Vinterhelg var et av de store høydepunkt som mange barn trivdes å være i + 

andre hytteturer også.  

 

Langevåg, 1. februar 2013. 

 

Erlend Holsen                 Lone Ramstad               Kirsti Fylling 

Leder                                Styremedlem                 Styremedlem/sekretær 
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Årsmelding for Romsdal døvblittseksjon 2012 

 

Styret har i 2012 vært som før : 

Bjørg Halås                     Leder 

Rigmor Karin Gjelstenli   kasserer og skriver 

Magny Gjelstenli             styremedlem 

Palmar Dyrhol                 styremedlem 

 

Døvblittgruppa har hatt tre ordinære medlemsmøter og tre treff utenom det vanlige møtestedet. I mai avslutta vi første halvår 

med en tur til Kråkneset  friluftsområde på Vestnes. Der samlest vi på en rasteplass ved Flatevågen. Nydelig vær. Vi hadde 

skrivetolker, og det ble et trivelig treff med kaffe og biteti. 

I september var vi samlet på Åndalsnes til treff på Rauma Kafe. Der var også en representant fra HLF i Rauma. 

Møtet i november ble et treff på Maritz kafe på Vestnes. Der hygget vi oss og spiste middag. 

På grunn av at vi er så få, bestemte vi oss på årsmøtet i februar for at vi ville ha møter bare annenhver måned.  Men fordi det 

har vært vanskelig å få skrivetolker, har flere møter blitt avlyst. Så heretter kommer vi til å ha møter/treff bare etter avtale. 

Vi hadde planlagt å være tilstede på årsmøtet i Døveforeningen i mars, men det ble ikke noe av på grunn av at vi ikke fikk 

tolker! Tolkemangel er et stort problem, og vi håper det kan bli bedre etter hvert. Det er jo mye vi døvblitte har lyst å være 

med på, men så strander det på tolkemangel. 

 

For Romsdal Døvblittseksjon 

Rigmor Karin Gjelstenli 

 
ÅRSMELDING FOR SENIORGRUPPA 2012 

 

Styret fikk på årsmøtet 14.3.2012 denne sammensetningen: 

Leder: Lorents Ness  

Styremedlem: Magne Gaustad 

Styremedlem: Viggo Elvenes 

Varamedlem: Solveig Olsen 

 

Regnskapsfører: Leif Gunnar Kvernberg 

Revisor: Martin Stavaas 

 

Lotteriansvarlig: Sissel Pedersen 

Matansvarlig: Jorid og Erling Fylling 

Turleder: Erling Fylling 

 

Utvalget har hatt sine faste møter på Døvesenteret en onsdag i måneden  

kl 11.00 – 14.00. På møtene har vi kost oss med god mat og kaffe.  

Det er blitt diskutert saker som har kommet inn fra Seniorseksjonen sentralt og saker fra Døveforeningen. Tombolaen har gitt 

litt inntekter  

for gruppa. 

 

Lorents Ness og Leif Gunnar Kvernberg representerte Seniorgruppa på likemannskurset som NDF holdt i Stavanger den 7-9 

juni. Tema var om ”den gode samtalen” 

Årets utflukt gikk til Trondheim 26.-28. november. 15 deltakere var med. Vi dro mandag ettermiddag med fly til Trondheim 

og tok hurtigruten  

tilbake onsdag. I Trondheim hadde seniorgruppa der laget til et program for oss. Seniorgruppa fra Bergen hadde også lagt sin 

utflukt dit på  

samme tid, så det ble en stor gjeng der disse dagene.  

Turen ble støttet med tilskudd fra Ålesund kommune og kulturtilskudd fra Norges Døveforbund, samt tilskudd fra Døve-

foreningen og ÅDAK. Vi  

takker så mye for dette.  

 

Magne Gaustad og Lorents Ness deltok på tillitsmannskonferansen som døveforeningen arrangerte på Rica Parken hotell i 

november. Ålesund  

 

12.2.2013  

 

Leif Gunnar Kvernberg 
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Ålesund Døves Aktivitetsklubb 

1. STYRET 
Styret valgt på årsmøtet den 18. februar 2011 hadde denne sammensetningen:  
Leder: Jo-Arve Furland, Sykkylven (1år)  
Kasserer: Harald Oppigård, Ålesund (2år)  
Sekretær: Kirsti Fylling, Sula (2år)  
Styremedlem: Arne Karlsnes, Haram (1år)  
Varamedlem: Jørn Håvar Iversen, Skodje  
 
2. VALGKOMITE`:  
Erlend Holsen, Sula  
Britt Rekdal Olausen, Ålesund  
Vara: Jørn Erik Løvsjø, Ålesund  
 
3. REVISOR:  
Tor Inge Gausnes, Ålesund  
Vara: Martin Stavaas, Ålesund  
 
4. MEDLEMSTALL:  
90 hovedmedlemmer. 0-12 år 16 medlemmer. 13-26 år 14 medlemmer.  
 
5. KONTAKTPERSON: (tidligere oppmann), endret fra årsmøtet -11.  
Fotball: Jørn Håvar Iversen  
Golf: Arne Karlsnes  
Serveringsansvarlig: Anna Oppigård  
Jentebølgen/jentetrim: Cecilie R. Måseidvåg og Britt R. Olausen  
Webmaster: Jo-Arve Furland  
Dataparty: Jørn Erik Løvsjø  
 
6. REPRESENTASJON:  
NDI Idrettsseminar i Bergen 25. februar 2011 deltok Arne Karlsnes og Jørn Håvar Iversen.   
Døveidrettens Fond Generalforsamling i Oslo 1.-2. april 2011 deltok Arne Karlsnes.  
 
På Møre og Romsdal Døveforening's tillitsmannskonferansen 12. november 2011 på Døvesenteret i Storevågen 
75, deltok: Jo-Arve Furland og vara Harald Oppigård.  
 
7. MØTER:  
Styremøter:  
Det har vært 4 styremøter og behandlet 37 saker. Alle styremøtene ble holdt til på Døvesenteret i Ålesund. 
Det ble 2 mindre saker enn året før.  
Datoer på styremøtene er: 20. januar, 14. april, 15. september og 03. november.  
 
Årsmøte:  
Årsmøtet ble holdt til på Døvesenteret i Ålesund fredag den 18. februar 2011 kl. 18 med påfølgende pizza fra 
Dolly etterpå til og sosialt samvær utover kvelden. Tilstede under årsmøtet var vi 16 medlemmer. Det var 2 
flere medlemmer enn året før.  
 
Hyggetreff/arrangement:  
Jentetrim: Zumba trening hver tirsdag fra januar til påsken på Døvesenteret. Det ble brukt storskjerm hvor vi 
kunne følge Zumba trening via CD rom. Populært i begynnelsen og senere ble det ikke mange på trening til 
slutt. Men det var kjekt å bevege seg og prøve noe nytt.  
 
Etter påske ble det utetrim på forskjellige steder som til: Furuåsen ved Lerstad, Taustua på Mauseidvåg, 
Gjølevatnet på Fiskarstrand, Fjellstua via trappa og Tueneset. Fine turer gjennomført med variabelt antall 
deltakere fra 2 til 7-8.  
 
Etter sommer var det innetrim på Døvesenteret som kaltes for morotrim hvor vi kunne vise trimøvelser på 
artige måter sammen. Det ble også spilt bowling 2 ganger og svømming på Moa en gang. Det var også utetrim 
tidlig på høsten bl.a. på Glomset og Emblemsfjell.   
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Jentebølgen: 9. juni 2011 deltok 8 spreke jenter med de nye t-skjortene på påtrykt: Døve Snegler + Ålesund 
Døves Aktivitetsklubb et bilde av en flott snegle i midten, sponset av Ålesund Døves Aktivitetsklubb, jentebøl-
gen i Ålesund sammen med over 2000 deltakere. 5 km lange løpet  
Fullførte alle med stil. Oppvarming før løpet og utstrekking etter løpet ved hjelp av noen kvinner fra trenings-
senteret i byen. Et av våre medlemmer vant en helg hotellopphold i Norden. Etterpå gikk vi alle 8 til restau-
rant Hong Kong og spiste en god middag med drikke til. Året før,  
2010 var vi 6 jenter. Altså har vi økt med 2 personer i 2011.  
 
Trysilrypa: 2 observatører og deltakere; Lone Ramstad og Beate Furland i Trysil helgen 9.-11. september. Lør-
dag formiddag i ganske bra vær gikk de 13 km lange løype sammen med mange andre, og de traff andre døve 
deltakere også. De kunne velge 6, 11 eller 13 km løyper. Beate og Lone holdt det interessante foredraget på 
Døvesenteret 15. september om denne turen. Etter foredraget hadde flere meldt seg interessert i å bli med 
på Trysilrypa 2012 og hadde allerede reservert en hytte.  
 
Vinterhelg på Fjellsetra ble gjennomført 11.-13. mars. Populært treff på en helg med ski, slalåm og sosialt 
treff. Tilsammen 37 personer i hele helgen. 19 barn og unge og 18 voksne og brukte storhytten + 1 liten hytte. 
Det ble tid for kortspill, lek ute og inne, maling av egg, ski/gåturer  
og gudstjeneste. Godt samarbeid med matlaging og rydding. Arrangørene på den helga var: Møre og Romsdal 
Døveforening, Møre Døves Menighet, Ålesund Døves Aktivitetsklubb og Fritidsklubben for døve og hørende 
barn. Året før var vi 39 personer, altså 2 mindre i 2011.  
 
Havfisketur ble gjennomført lørdag den 03. april i Borgundfjorden hvor 10 voksne hadde meldt seg på + en 
døvetolk, en flott båttur arrangert av Actin, med fiske. Det var ikke mange fisker å få denne dag. Og det var 
så mange fritidsbåter rundt om også. Det ble avtalt en ny båttur 14. mai.  
Ombord i båten kunne de forsyne med god mat, hjortepølse med lompe og løk til. En flott tur som de gleder 
seg til neste gang. Actin folka var veldig behjelpelig med rensking av fisk, låne ut fiskestenger/pilk osv om-
bord.  
 
Havfisketur nr. 2 ble gjennomført 14. mai med 7 voksne og 1 ungdom + døvetolk å tilstede. Da ble det enda 
flere fisker å få og alle var fornøyde og turen startet fra Alnes kai.  
 
Fisketur i Stryn på Mindresunde camping 2.-4. september med 7 deltakere i 2 hytter og en bobil. Mange ørre-
ter fikk de. Og grilling + sosialt samvær.  
 
Dataparty: Det ble arrangert 2 ganger dataparty på Døvesenteret på datoer: 8.-10. april og 7.-9. oktober. Bra 
oppmøte med folk med data og gjester. 2 dataspillere kom også fra Trondheim i høst. Yngre barn og unge del-
tar også på dataparty. Kjekt med sosialt samvær og med god mat som  
pizza og særlig pølse med pommes frites.  
 
Julebowling ble gjennomført tirsdag den 27. desember hvor det spilte 10 barn, 18 voksne bowling den kvelden 
på Baronen Bowling i Spjelkavik. Etter en times spill med sosialt prat dro vi videre til Dolly Dimples for å spise 
pizza der da Baronen ikke hadde salg for pizza før neste dag. Et kjekt romjulstreff var det for alle. Det var 4 
mer enn året før.  
 
8. IDRETTSRESULTATER:  
Våre medlemmer Julian Standal, Arne Karlsnes og Jørn Håvard Iversen har deltatt i futsal DM i Bergen 26.-27. 
februar Julian spilte for Hamar, Arne og Jørn spilte for Oslo B siden ÅDAK ikke har eget fotballag. Resultater: 
Hamar 2. plass og Oslo B 6. plass.  
 

Julian Standal har også deltatt i landslag og spilte i VM Futsal i Ørebro, Sverige. Dato: 18.-26. november 2011. 
Norge kom på 16. plass.  

 
 9. KONKLUSJON:  
Styret vil si seg meget fornøyd med de mange aktiviteter som er gjennomført det siste år særlig bl.a. fisketurer 
som mange medlemmer er glad i og i tillegg også hatt arrangementer bl.a. i samarbeid med  
døveforeningen, ble det et minnerikt og lærerikt år for store og små. ÅDAK er fortsatt med i MAX Bingo og samt 
Grasrotandel hos Norsk Tipping, bidratt til at vi får gjennomført de mange aktiviteter. Og av de kursene som vi 
har gjennomført fikk vi støtte, takket være også fra Norges Døveforbund. ÅDAK takker for Ålesund kommune v/ 
kultur tilskudd. Styret sier seg meget fornøyd med samarbeid og hjelp fra tillitsvalgte i sine grupper og frivillige 
til å påta seg de forskjellige  
aktiviteter.  
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Kirsti Fylling                   Jo-Arve Furland               Harald Oppigård                 Arne Karlsnes  
 
Sekretær                               Leder                             Kasserer                        Styremedlem  

Ålesund Døves Bridgeklubb  

har Leif Gunnar Kvernberg som leder. De andre i styret er Adolf Standal og Martin Stavaas.  

Klubben har vært lite aktiv siste året. 

 

 

ÅRSRAPPORT FOR 2012 
VELFERDSSEKRETÆREN FOR DØVE OG TUNGHØRTE I MØRE OG ROMSDAL 

 
Velferdssekretærstillingen utgjør 40% med et kontorfelleskap med Møre og Romsdal døveforening.  Det 

er samarbeid med daglig leder om Kontaktposten som går ut til døve og andre interesserte. Bladet ligger 

også ute på hjemmesiden til foreningen.  Det er også samarbeid om kursaktiviteten og planlegging av 

foredrag og informasjonskvelder. 

GJENNOMFØRTE TILTAK: 

 Deltatt på møtene til Romsdal døvblittseksjon. Undervisning i tegn kommunikasjon. 

 Deltatt på Tillitsmannskonferanse/organisasjonskurs på Parken Hotell 16.- 18. Nov. 

 Deltatt på seniorgruppa sine møter på Døvesenteret. 

 Gjennomført månedlig arrangement av Tegnspråkkafe i Giske kommune, og jeg har ansvaret for 

økonomien. Det blir brukt diverse sosiale media til å opplyse om treffene. Dette har medført flere 

og flere har møtt opp.  Et populært tiltak og positivt å få tilført stadig nye som trenger denne møte-

plassen. 

 Har hatt et godt samarbeid med Døves Menighet. 

 Deltatt på nettverkssamling for døve barn fra skolene i fylket. Samlingene har hittil vert på Døve-

senteret.  

 Gjennomført flere besøk til eldre og ensomtboende i fylket gjennom året. Noen av dem har nå blitt 

overført til sykehjem og enkelte får perioder med avlastning på syke/aldershjem. 

 Enkelte yngre døve er blitt fanget opp og kommet inn i kontaktgruppen min igjen, etter å ha vert 

fraværende i en lengre periode. De blir gitt et tilbud å bli med på arrangementene på Døvesenteret 

for å komme sammen med likesinnede.  De blir ellers gitt den bistanden de behøver tilpasset sin 

situasjon. 

Tilbakeblikk og visjoner: 

Mye positivt har skjedd gjennom året. Flere som trenger mine tjenester. Foreldre til døve barn og andre 

som har barn med behov for tegn kommunikasjon av ulike årsaker. Dette gir inspirasjon i arbeidet vide-

re. 

En møteplass for døve i Rauma kommune er under utarbeidelse, men stillingen har vert for knapp til å få 

dette på plass. Ønsket er minimum 50 % stilling. 

Egen vurdering av arbeidet: Besøkstjenesten er fortsatt viktigst. I tillegg er det gode samarbeidet jeg har 

hatt med 2 andre ang Tegnspråkkafe veldig inspirende og har gitt meg mye tilbake i en ellers ensom 

jobb.  Det har vert et godt år.  Kontaktnettet er blitt utvidet til 290 personer. 

 

Elisabeth Kolvik 

velferdssekretær 
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Møre og Romsdal Døveforening     

Storevågen 75     

6020 Ålesund     

Organisasjonsnr. 971 572 159     

     

     

Resultatregnskap 

     

     

 Note 2012  2011 

     

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     

     

Offentlige tilskudd 2  kr         235 995    kr         192 397  

Annen driftsinntekt 2  kr         393 301    kr         575 220  

     

Sum driftsinntekter   kr         629 296    kr         767 617  

     

Lønnskostnader 3  kr         235 944    kr         219 495  

Andre driftskostnader 4  kr         366 973    kr         436 753  

     

Sum driftskostnader   kr         602 917    kr         656 248  

     

Driftsresultat   kr           26 379    kr         111 369  

     

     

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     

     

Annen renteinntekt   kr               301    kr               180  

Annen rentekostnad           

     

Netto finansresultat   kr               301       kr               180  

     

     

ÅRSRESULTAT   kr           26 680    kr         111 549  

     

OVERFØRINGER     

     

Annen egenkapital   kr           26 680    kr         111 549  

     

Sum overføringer   kr           26 680    kr         111 549  
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Balanse pr. 31.12. 

     

 Note 2012   2011 

     

EIENDELER     

     

Anleggsmidler     

     

Døvesenteret, Gnr.20, bnr.124, 
seksjon nr 3   kr      2 100 000       kr      2 100 000  

     

Sum anleggsmidler   kr      2 100 000       kr      2 100 000  

     

Omløpsmidler     

     

Andre fordringer   kr         240 091       kr         233 051  

Bankinnskudd, kontanter 5  kr         203 335       kr         203 127  

     

Sum omløpsmidler   kr         443 426       kr         436 178  

     

SUM EIENDELER   kr      2 543 426       kr      2 536 178  

     

     

EGENKAPITAL OG GJELD     

     

Egenkapital     

     

Annen egenkapital   kr      2 475 912       kr      2 422 657  

     

Sum annen egenkapital   kr      2 475 912       kr      2 422 657  

     

Gjeld     

     

Skyldig offentlige avgifter   kr           26 243       kr           18 312  

Skyldig lønn og feriepenger   kr           17 500       kr           17 500  

Forpliktelser   kr             3 513    kr           30 088  

Annen kortsiktig gjeld    kr           20 258       kr           47 621  

     

Sum gjeld   kr           67 514       kr         113 521  

     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   kr      2 543 426       kr      2 536 178  

     

         Ålesund,         13.2.2013     

     

         I styret for Møre og Romsdal Døveforening    

     

     

     

         Vibeke O. Larsen                                Erlend Holsen  Martin Stavaas 

         leder                                                                                       nestleder     styremedlem 

     

     

                      Jørn Erik Løvsjø                                 Cecilie Måseidvåg  

                        Styremedlem                                                                    styremedlem  
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Noter til regnskapet 

       

Note 1  Regnskapsprinsipper     

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven   

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. 

Møre og Romsdal Døveforening driver ikke skattepliktig virksomhet.   

                                             

Note 2  Driftsinntekter  2012  2011 

Offentlige tilskudd:     

Tilskudd M&R Fylke   kr   86 500    kr     84 000  

Tilskudd studiearbeid   kr        486    kr       2 160  

Tilskudd Helse Midt-Norge   kr   52 000    kr     52 000  

Tilskudd fra kommuner   kr   20 000    kr       9 000  

Tilskudd fra Norges Døveforbund   kr   77 009    kr     45 237  

Sum offentlige tilskudd   kr 235 995    kr   192 397  

Andre inntekter      

MVA kompensasjon   kr   22 456    kr     24 807  

Kursavgifter     kr     3 000    kr       3 000  

Medlemskontingenter   kr   20 800    kr     21 050  

Bingoinntekter    kr 179 315    kr   197 255  

Husleieinntekter    kr     9 620    kr       7 000  

Refundert vasking etc fellesareal m.m.  kr     7 200    kr     10 100  

Gavemidler fra Sparebanken MØRE   kr             -    kr     15 000  

Tilskudd fra ÅDAK   kr     5 750    kr     20 828  

Andre inntekter, bidrag, gaver   kr   20 370    kr     13 924  

Inntekter Romsdal Døvblittseksjon   kr     1 009    kr     14 791  

Inntekter Seniorgruppa Ålesund   kr   43 151    kr   108 208  

Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn  kr   27 526    kr     50 689  

Egenandeler fra deltagere   kr   24 730    kr     52 941  

Medlemsaksjoner    kr   28 374    kr     35 627  

Sum andre inntekter   kr 393 301    kr   575 220  

Sum driftsinntekter   kr629 296       kr   767 617  

       

Note 3  Lønnskostnad     

Lønn, feriepenger etc. Organisasjonssekretær  kr 162 260    kr   166 930  

Annet lønn, honorarer etc   kr   42 100     kr     24 850  

Arbeidsgiveravgift    kr   19 934    kr     24 466  

Obligatorisk tjenestepensjon   kr   10 954    kr       2 627  

Andre personalkostnader   kr        696    kr          621  

Sum lønnskostnader   kr235 944    kr   219 494  
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Note 4  Annen driftskostnad     

Leie lokaler     kr                  -    kr              1 300  

Fellesutgifter, lys og varme, renhold lokaler  kr          27 855    kr            33 297  

Kjøp inventar og utstyr,  rep.og vedl.  kr          49 102    kr            57 015  

Regnskapshonorar   kr           9 800    kr              9 500  

Kontorrekv., telefon og andre adm.kostnader  kr          16 267    kr            15 302  

Reiseutgifter styre og adm.   kr           6 530    kr              6 985  

Besøkstjeneste, likemannsarbeid   kr          10 421    kr            10 155  

Kontingenter     kr           1 300    kr              1 300  

Gaver og oppmerksomhet   kr           4 155    kr              4 376  

Forsikringer, lisenser   kr           8 064    kr              4 680  

       

       

       

       

    2012  2011 

       

Årsmøte, styremøter, møter FFO og andre møteutgifter  kr          12 041    kr            15 959  

Utgifter Romsdal Døvblittseksjon   kr           3 428    kr            11 171  

Utgifter Seniorgruppa Ålesund   kr          39 169     kr            65 637  

Utgifter Fritidsklubben døve/hørende barn  kr          42 468    kr            32 637  

Informasjonsmøter, stevner, turer, utflukter  kr          45 063    kr          134 883  

Diverse tilskudd    kr           8 000    kr            11 470  

Representasjoner, minnestund etc   kr           4 894    kr              3 549  

Deltagelse NDF's seminar, kurs   kr           6 975    kr                     -  

Landsmøte/-råd NDF   kr           8 139    kr              7 764  

Organisasjonskurs, teaterkurs etc   kr          63 302    kr              9 773  

Sum annen driftskostnad   kr        366 973    kr          436 753  

       

Note 5  Bankinnskudd, kontanter     

Kasse  avd. Ålesund   kr          635,00    kr            510,02  

Bank/kasse  Romsdal Døvblittseksjon  kr       7 340,47    kr         7 340,47  

Bank/kasse  Seniorgruppa Ålesund   kr     68 537,50    kr       68 537,50  

Bank/kasse Fritidsklubben døve/hørende barn  kr     81 078,20    kr       96 020,06  

Bank  Døveforeningen   kr     39 633,88    kr       26 195,53  

Bank  skattetrekksmidler   kr       4 546,40    kr         4 523,40  

Sum  bankinnskudd, kontanter   kr   201 771,45    kr     203 126,98  

       

       

       

Note 6  Tilskudd fra kommuner     

Ålesund     kr     20 000,00    kr         7 500,00  

Sula     kr                -      kr         1 500,00  

Sum tilskudd fra kommuner   kr     20 000,00    kr         9 000,00  

       

Note 7  Informasjonsmøter, stevner, turer    

Infomøte m/julebord Geiranger   kr                -      kr      130 132,00  

Turer, utflukter  (Tafjord)   kr       4 212,00    kr         4 212,00  

Stevne Nesholmen   kr       8 640,00    kr                   -    

Infomøte m/julebord Ålesund   kr     36 275,00    kr                   -    

Skidag  Fjellseter    kr          148,00    kr            540,00  

Sum Informasjonsmøter, stevner   kr     49 275,00    kr     134 884,00  
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 Møre og Romsdal Døveforening  

    

BUDSJETT 2013    

    

Driftsinntekter  Budsjett 2013   Regnskap 2012 

Offentlige tilskudd    

Tilskudd M& R Fylke  kr          88 500    kr          86 500  

Tilskudd Studiearbeid  kr            2 000    kr               486  

Tilskudd Helse Midt-Norge/drift/
likemannsarbeid  kr          54 000    kr          52 000  

Tilskudd kommuner  kr          20 000    kr          20 000  

Tilskudd fra Norges Døveforbund  kr          70 000    kr          77 009  

Sum offentlige tilskudd  kr       234 500    kr       235 995  

    

Andre inntekter    

MVA kompensasjon  kr          25 000    kr          22 456  

Kursavgifter  kr          10 000    kr            3 000  

Medlemskontingenter  kr          21 000    kr          20 800  

Bingoinntekter  kr        160 000    kr        179 315  

Husleieinntekter  kr          10 000    kr            9 620  

Refundering vasking fellesareal  kr          14 000    kr            7 200  

Gavemidler Sparebanken Møre  kr                   -    kr                    -  

Tilskudd ÅDAK  kr          10 000    kr            5 750  

Andre inntekter, bidrag, gaver  kr          15 000    kr          20 370  

Inntekter Romsdal Døvblittseksjon    kr            1 009  

Inntekter Seniorgruppa    kr          43 151  

Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn    kr          27 526  

Egenandeler fra deltakere  kr          30 000    kr          24 730  

Medlemsaksjoner  kr          35 000    kr          28 374  

Sum andre inntekter  kr        330 000    kr        393 301  

Sum driftsinntekter  kr       564 500    kr       629 296  

    

Driftstutgifter    

Lønn, feriepenger daglig leder  kr        188 000    kr        162 260  

Annen lønn, honorarer etc  kr          33 000    kr          42 100  

Arbeidsgiveravgift  kr          25 000    kr          19 934  

Obligatorisk tjenestepensjon  kr          10 000    kr          10 954  

Andre personalkostnader  kr            1 000    kr               696  

Sum lønnskostnader  kr       257 000    kr       235 944  
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Annen driftskostnad    

Leie lokaler  kr                   -    kr                    -  

Fellesutgifter, lys, varme, renhold, vedlikh. lokaler  kr          35 000    kr          27 855  

Kjøp inventar og utstyr, rep. og vedlikehold  kr          50 000    kr          49 102  

Regnskapshonorar  kr          10 000    kr            9 800  

Kontorrekvisita, telefon,  og andre kostnader  kr          15 000    kr          16 267  

Reiseutgifter styret og adm.  kr            7 000    kr            6 530  

Besøkstjeneste, likemannsarbeid/samlinger  kr          10 000    kr          10 421  

Kontingenter  kr            1 500    kr            1 300  

Gaver og oppmerksomhet  kr            5 000    kr            4 155  

Forsikringer, lisenser  kr          10 000    kr            8 064  

Årmøte, styremøter, møter i FFO og andre møteutgifter  kr          14 000    kr          12 041  

Utgifter Romsdal Døvblittgruppe    kr            3 428  

Utgifter Seniorgruppa    kr          39 169  

Utgifter Fritidsklubben for døve og hørende barn    kr          42 468  

Informasjonsmøter, stevner, turer og utflukter  kr          60 000    kr          45 063  

Diverse tilskudd  kr            8 000    kr            8 000  

Representasjon Teater Manu  kr                   -    kr            4 894  

Døves Kulturdager, arrangement, etc  kr            7 000    kr            6 975  

Landsmøte/-råd NDF  kr          15 000    kr            8 139  

Organisasjonskurs, teaterkurs  kr          60 000    kr          63 302  

Sum annen driftskostnad  kr       307 500    kr       366 973  

Den siste sak 9: eventuelt. 
Styret ønsker diskutere med medlemmene om kjellaug Rønnestad eiendom. 
Leif Gunnar har den 31. januar på Døveforening informert om situasjon i forbindelse med 
eiendom. Han har snakket med Landbrukssjef i Volda kommune. 
Landbrukssjef i Volda kommune ønsker en snarlig avgjørelse. Altså løpet av vår/sommer. 
Så vi må bestemme oss hva vi gjør med eiendom. 
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VINTERHELG PÅ FJELLSETRA 

skal gjennomføres 1.- 3. mars 2013. 

Det er en del som har vært med flere ganger. Til dere som ikke har vært 

med før, så vil vi opplyse følgende: 

• Ta med dyne/pute og sengetrekk selv 

• Ta med håndklær selv 

• Ta med godt humør!! (VIKTIG!) 

Mat skal arrangør ordne med. 

Viktig å huske på: Det er langt til nærmeste butikk så kjøp inn det dere 

trenger (brus, snop osv) før dere er fremme. 

Prisene denne gang blir: 

Kr. 350 for voksne som er medlem, 500 for ikkemedlem for hele helgen. 

Gratis for barn som er medlemmer. Barn over skolealder som ikke er medlem betaler kr. 100. 

Frist for påmelding: Vi ønsker snarlig påmelding, så vi tidlig får 

oversikt over antall og senest innen 16. februar. 

Vi vil komme tilbake med program for helgen senere. Men det blir fulgt 

stort sett samme opplegg som i alle år… Det betyr: Det blir en alle tiders 

helg for store og små!! 

Påmelding til kontoret på mail til: post@mrdf.no 

Har du ikke mail, send SMS til Harald: 95070284 

Kan fortsatt ta imot påmelding. Er nå 28 som har påmeldt. 

Døvestevne 23.-24. august i Måløy 
Det blir arrangert sammen med Bergen Døvesenter. 

Det er vel mange år siden sist vi har vært der.  
Vi kommer mer informasjon senere, så følg  

med hjemmesiden til Døveforeningen. 

 
 
 

 
Det blir som tradisjon har vært de siste årene,  
vårfest om kvelden etter årsmøtet er ferdig. 

 
Det vil bli servert viltgryte med tilbehør.  

De som ikke vil ha viltgryte kan få annen type middag. Gi beskjed. 
 

Pris kr. 150 for medlemmer og kr. 200 for andre. 
 

Personalia: 
22.3. Lone Y. Ramstad 50 år 

14.3. Elisabeth Kolvik 60 år 

20.3. Torbjørg Fiskergård 70 år 
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SENIORGRUPPA har årsmøte på Døvesenteret onsdag 13. mars kl. 11.00. 
 

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.  

Det er ingen forslag til behandling av årsmøtet. 

Husk å ta med årsmeldingen  til årsmøtet 

FOREDRAG 14. MARS 
Da kommer Cecilie R. Måseidvåg og holde foredrag om Guatemala. Hun og Laurits og deres 2 barn var der i 2 

måned og fikk mye sett og opplevd landet. Har besøkt døveskole. Det blir spennende foredrag. 

Juletrefest i Volsdalen 12.1.2013 

 

Har hatt en hyggelig stund juletrefest 

49 voksen og 22 barn kom. 

Først spiste vi middag. Tradisjon vis 

spiste vi kjøttkaker med  

tilbehør. 

Så gikk vi inn kirke. Odd Erling 

holdt preken. Etterpå spiste vi  

dessert og småkake. Det gikk også 

juletregang og til slutt holdt vi med  

tombola. 

Det var hyggelig dag for oss alle  

både stor og små. 
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
 
 

SERVERINGSLISTE 

 

 
14.mar: Anna Oppigård -Tor Inge Gausnes  

21.mar: Jorid Fylling -Erling Fylling 

4.apr: Beate Furland -Jørn E Løvsjø 

11.apr: Lone Ramstad -Svein B. Hjelme 

2. mai: Sissel Pedersen -Lorents Ness 

23. mai: Vibeke O. Larsen -Viggo Elvenes 

13. juni: Tove Glomset -Kjell O. Olsen 

 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 

 MARS   

1 fre Fjellseter 

2 lør Fjellseter 

3 søn Fjellseter 

9 lør Døveforening årsmøte m/vårfest 

13 ons Seniorgruppa kl 11.00 

14 tor Døveforening  

16 lør Ådak havfiske 

20 ons Åpen kirke 

21 tor Døveforening 

   

APRIL   

4 tor Døveforening 

11 tor Døveforening 

13 lør Fritidsklubben arr. Bowling kl 15.00 

16 tir Trimgruppa damer 

17 ons Seniorgruppa kl 11.00 

20 lør  Lørdagskafe i Df kl 13.00 

24 ons Åpen kirke 

26 fre Quiz Døveforening 

30 tir Trimgruppa damer 

   

MAI   

2 Tor Døveforening 

4 og 11 Lør Privat utleid 

14 Tir Trimgruppa damer 

15 ons Seniorgruppa kl 11.00 
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Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon:  70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Jørn E. Løvsjø 
Eystein Orresgt 12 A 
6005 Ålesund. 
SMS:        92278612 
 
Deltidsansatte: 
Fung. daglig leder: 
Harald Oppigård 
SMS:  95270284 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
Fritidsklubben for døve og hørende 
barn 
Leder: Erlend Holsen 
Furneset 14 
6036 Mauseidvåg 
SMS:  917 95 805 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Mikkellivegen 18 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
SMS:  980 56 756 

 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2c 
6011 ÅLESUND 
SMS:  980 56 756 

 
      MØRE & ROMSDAL DØVEFORENING NYE STYRE  

Bak f. venstre: Martin Stavaas, Jørn E. Løvsjø (leder) og Erlend Holsen 

Foran f. venstre: Helle Christiansen og Cecilie R. Måseidvåg (nestleder) 
 

17. mai på Døvesenteret 
 

Som tidligere år blir det fest på Døvesenteret på nasjonaldagen. 

Vi møtes kl. 16. 00.  

Det blir salg av pølser, kaker og kaffe/brus. 

Kom til en hyggelig feiring av dagen på døvesenteret.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=17+mai&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q84lmL0zjylVTM&tbnid=E7Yq4RcvaGxHFM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fraft.no%2F803%2Fkom-og-ga-i-17-mai-tog-med-raft&ei=ge5nUYjxKcm04ATbvYH4Dg&psig=AFQjCNEPRSGpNCsIV6QLE2cMYGDbSqyJPA&ust=
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Hustadvika Gjestegård i Hustad den 7. – 9. juni 2013 
Begrenset plass til 17 dobbeltrom (totalt 34 sengeplasser) 

Kanskje å reservere 2 hytter til 8 personer hvis er ledig. 

 
Samarbeid med  Ådak, Fritidsklubben for barn og Seniorgruppa 

Pris voksne: 300 for medlemmer og full pris for ikke medlem. 

Barn 0—18 år: medlemmer gratis, full pris for ikke medlem. 

Frist påmelding 18. mai til post@mrdf.no eller 95270284 

Første mann til mølla prinsippet. 

Hjemmesiden: http://www.classicnorway.no/hustadvika-gjestegard 

Døvestevne til Måløy 23. – 25. august 
Det årlige stevnet sammen med Bergen Døvesenter blir denne gang på Best Western hotell i 
Måløy. 
  
Prisen på Best Western hotell er kr. 2580 per person i dobbeltrom og kr. 2980 i enkeltrom for 
2 døgn. Helpensjon unntatt lørdag lunsj.  
  
Styret i Møre og Romsdal Døveforening har vedtatt å gi et tilskudd på kr. 500 og ÅDAK  
kr 500 til sammen kr. 1000 til hvert medlem som blir med.  
  

Påmelding kan gis til daglig leder enten i mail eller SMS. Det henger også plakat på  
Døvesenteret. Fristen er 8. august. 

Hacker til MRDF hjemmeside. 

 

Sikkert dere har merket Døveforening sine hjemmeside har vært problem. Første problem var java 

script som kunne ikke laste opp fotobilder. 

Etter java ble hacket for noe måned siden ble plutselig alle hjemmeside borte, første trodde at server 

var ute i drift det tok langtid måtte sjekke FTP servere ble overasket at alt ble borte da skjønte at det 

blitt hacket tok jeg kontakt en person fra India. De som har laget denne hjemmeside sier at det ble 

hacket og måtte legg inn alt, heldigvis jeg har tatt backup få dager siden, har jeg lagt inn fil, så en  

person fra India fikk ordne resten, da alt var i orden hjemmeside vår. Har lagt inn nye sikkerhet pro-

gram for Joomla for å hindre ble hacket igjen, men det kan bli hacket en annen måte med nye meto-

de hvem vet? Også har lagt inn nye oppløsning skjerm som man kan bruke WEB mobil. En riktig 

skjerm mobil internett samme også for nettbrett. Håper det vil slippe hacket igjen i fremtiden, dette 

er ikke første gang blitt hacket. Det er andre gang, første gang for 2 år siden. 

Jo-Arve 

Helg 1.-3 mars Fjellseter arrangerte Døveforening, Fritidsklubben for barn, ÅDAK, seniorgruppa og Døves Menighet 

vinterhelg i Fjellseter. Det var vindfulle snø både fredag og lørdag. 

Ellers koser både store og små med masse godt mat og lek for barna. 
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Koselig bowlingsdag 

Lørdag 13. april møtte det opp 12 barn og 14 voksne + noen andre til på sosialt treff. Etter å ha spilt et 

seriespill for barna og andre voksne, kunne vi spise i et lokale i nærheten av bowling, pizza og brus. 

Kirsti fortalte litt om Ålesund byen som hadde jubileum samme dag 165 årsjubileum. Og om antall 

innbyggere fra tidlig 1800 tallet og fram til idag. Ellers koste barna seg og var fornøyde med bowling-

spill og andre spill på samme sted.  

 

Mvh  

Kirsti. 

Foredrag om Guatemala av Cecilie Måseidvåg. 

Cecilie, Laurits og deres 2 barn var der i 2 mnd. og fortalte mye om livet, kultur og besøkte  

døveskolen. 

Det var spennende foredrag og til slutt var det tombola. Gevinster som er laget av indianere var jo  

flotte ting. 

Inntekter gikk til døveskolens drift i Guatemala. 
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 VÅREN 201  Er ikke kommet enda i skrivende stund. 
Iskaldt, men sol og blå himmel nesten hver dag. 

Så godt å slippe regn og tåke for en lang periode  
Det ser ut som andre deler av Europa har fått det. 

En herlig tid vi går i møte nå, med grønne knopper på trær og busker. 

Ha en flott vår og en super 17. Mai feiring !!! 

 

Med sommeren, kommer også edderkoppene krypende og kanskje 

en og annen flaggermus ???  

Her kommer et dikt 

av Inger Hagerup:  

** 

SÅ RART  Så rart å være flaggermus 

Og flakse rundt fra hus til hus 

Og gå til sengs i trærne.      

Men er det noen som forstår 

Hvordan den kan få sovet  

Når den henger etter tærne ? 

 

Så rart å være edderkopp 

Med nøste i sin egen kropp og spinne alle dage.  

Men hvordan kan den gjemme på 

Så mange kilometer tråd 

I slik en liten mage ? 

** 

En spesiell søndag i april 
Søndag 21.april var en spennende dag. Da hadde Døves menighet i Møre, Volsdalen menighet og fotballklub-

ben Aafk et flott samarbeid. Det begynte med gudstjeneste i Volsdalen kirke hvor mange var møtt fram med 

klær i Aafk-farger. Aafk sin arrangementsansvarlige Øyvind Vebenstad deltok i prosesjon sammen med døve-

prest Odd Erling Vik Nordbrønd og sokneprest Øystein Braaten. Øyvind hadde også tekstlesning, og han og 

Øystein hadde en dialogpreken som ble tolket av Odd Erling. Denne søndagen var det veien, sannheten og livet 

som var tema, og Øystein og Øyvind snakket sammen om dette. Det var hyggelig å møte Øyvind og det han 

hadde å fortelle. Han snakket bl.a. om sin barnetro, og at bønn var noe som var viktig for han, særlig i ung-

domstiden.  

Etter gudstjenesten var den flott kirkekaffe i menighetshuset, bl.a. var en stor oransje marsipankake som var 

levert av Aafk velsmakende. Ikke bare det, men vi ble også invitert til omvisning på Colorline Stadion, og vi 

fikk utdelt billetter til kampen mellom Aafk og Tromsø senere på dagen. I tillegg var det gratis pizza i Spare-

banken Møre Arena.  

Fotballkampen ble som vanlig tolket av Arild Berstad. Det var spennende å følge med. Begge lagene var like 

flinke, men det ble et kjedelig resultat; 0-0. Kanskje var det likevel et rettferdig resultat. Det var flott å oppleve 

kampen og stemningen med over ti tusen tilskuere.  

Tone Rørvik Elvenes 
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Sommerfesten lørdag 29. juni blir ved Emblemstranda kl 13:00. 
Husk å ta med grillmat med tilbehør + drikke selv. 

Kulturutvalget ordner grillen. 

Det blir lek og moro for store og små.  

 

Viktig å ta med godt humør!  

Men om det blir dårlig vær med regn den dagen, så blir festen flyttet til døvesenteret istedet.  

Hilsen Kulturutvalget v/Helle, Lone og Kirsti med Cecilie som vara.  

*********************************************************** 

 
 

AAFK I TABELLTOPPEN  
Mange var og så på kampen i Sarpsborg søndag 14. April. 

Det var satt opp gratis busser fra Oslo, som mange tilhengere på Østlandet benyttet seg av. 

Vi ønsker dem lykke til med resten av sesongen. Totalt sett har vi et godt fotballfylke !!! 

Aafk – Tromsø  ble resultatet  0-0 søndag 21. April. 

MØTE I DØVBLITTGRUPPA 
6 personer møtte. Denne gangen ble møtet holdt privat hos Rigmor Gjelstenli. 

De har møtene sine annenhver måned. Velferdssekretæren har fungert som skrivetolk de gangene 

de ikke får tak i skrivetolk fra Tolketjenesten. Neste møte blir 30. Mai på ”Maritz kafe” på Vest-

nes 

BESØKSTJENESTE 
Velferdssekretæren kommer på besøk til alle som ønsker det, så det er bare å si fra  
Jeg har fortsatt 40 % stilling med en del kontorarbeidet og delvis oppsøkende virksomhet til døve 

og døvblitte, og det gjelder hele fylket. 

GRUNNKURS I TEGNSPRÅK  
Er satt i gang i Giske kommune. 

I første omgang gjelder det skole- og barnehageansatte i kommunen. 

Wenche Helene Moen Jensen er engasjert av kommunen til dette kurset. 

TEKSTTELEFONEN 
Slutt på produksjon av teksttelefoner. Her på kontoret er det også ganske stille i kroken der den 

står.  Nå kan mobiltelefonen brukes til mye mer enn å sende og motta sms. En kan følge med på 

diverse sosiale media også.  Men det er fortsatt noen som bruker teksttelefonen, spesielt eldre som 

ikke har mobiltelefon. 

NY BOK FOR DØVE BARN 
Signe Torp har kommet ut på markedet med en ny bok ” Tre små eventyr” Tegnspråket visualise-

rer innholdet. 3 kjente folkeeventyr. Blant annet om de tre bukkene Bruse. Utgitt av Gyldendal 

Forlag. Er å få kjøpt på HLF sine nettsider. 

NEDVASK AV DØVESENTERET 

Mandag 22. April var det vårrengjøring av lokalene her.  5 damer fra Kulturutvalget jobbet i flere timer 

med nedvasken.  De bevilget seg en velfortjent pizzapause innimellom. Nå lukter det friskt og godt her, 

reint og fint  til 17. Mai feiringen. 
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Protokoll fra årsmøtet lørdag 9. mars 2013 
Åpning av årsmøtet 
Årsmøtet startet kl. 12.00. 
Leder Vibeke O. Larsen ønsket alle velkommen til årsmøtet.  
Det ble holdt minnetale for et medlem som var gått bort siden sist årsmøte. 
Det var 27 medlemmer til stede med stemmerett og 1 ikke-medlem. 2 barn var også tilstede. 
 
Godkjenning av dagsorden 
Beretning og regnskap var utsendt 14 dager før årsmøtet. 
Beretningen ble godkjent med kommentar til punkt 9, der det kom innvendinger om at det ikke er vanlig prose-
dyre å ha innkommende forslag på årsmøtet. Det ble omgjort til orientering uten vedtak. 
 
Valg av referent 
Harald Oppigård ble valg til referent. 
Vedtatt 
 
Valg av møteleder 
Helle Christiansen ble valgt til møteleder.  
Vedtatt 
 
Dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten endringer.  
 
Valg av protokollkomité 
Kirsti Fylling, Adolf Standal og Vidar Farstad ble valgt. 
 
Tellekorps 
Protokollkomiteen fungerer også som tellekorps ved skriftlige valg. 
 
Foreningens årsmelding for 2012 
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen punkt for punkt. 
Korrigering i punkt 2:Trykkfeil.  Beløpet endret til 20 800,-. 
Punkt 4: Tydeliggjøre daglig leders fravær med «Han er fortiden sykemeldt».  
Punkt 10: Korrigering angående representant for døveforeningen i Sameiet Storevågen. Han trakk seg og funge-
rende daglig leder har overtatt vervet. 
Foreningens årsmelding ble godkjent. 
 
Regnskapet for 2012 
Regnskapene viste et overskudd på kr. 26 379,-.   
Det ble lagt frem revisors beretning undertegnet av Erling Fylling og Kirsti Fylling, som ikke hadde bemerkninger 
til det fremlagte regnskap. 
Regnskapet ble godkjent. 
Også regnskapet for Kirkebøs fond og Freifondet ble godkjent. 
 
Foreningens budsjett for 2013 
Budsjettet som ble lagt frem viser en balanse på kr. 564 500,-. 
Budsjettet ble godkjent. 
 
Valg: 
Valgene ble ledet av Jo Arve Furland. De andre som var med i valgkomiteen var Adolf Standal og Kristine Stian-
sen med Geir O. Haugen som varamedlem. 
 
Valg av styre:  
Cecilie R. Måseidvåg   ikke på valg 
Erlend Holsen ikke på valg 
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Forslag fra valgkomiteen: 
Jørn E. Løvsjø for 2 år 
Helle Christiansen for 2 år 
Martin Stavaas for 2 år 
Jørn E. Løvsjø, Helle Christiansen og Martin Stavaas valgt til nye styremedlemmer for 2 år.  
 
Valg av leder: 
Jørn E. Løvsjø for 1 år  
Valgt med akklamasjon. 
 
Varamedlemmer: 
Lone Ramstad for 1 år 
Beate E. Furland for 1 år 
Arne Karlsnes for 1 år 
Valgt med akklamasjon. 
 
Revisorer: 
Erling Fylling for 1 år 
Adolf Standal for 1 år 
Vara: 
Svein B. Hjelme for 1 år 
Valgt med akklamasjon. 
 
Kulturutvalg: 
Lone Ramstad for 1 år 
Helle Christiansen for 1 år 
Kirsti Fylling for 1 år 
Vara: 
Cecilie Måseidvåg for 1 år 
Valgt med akklamasjon. 
Lovkomite: 
Tor Inge Gausnes for 2 år 
Martin Stavaas for 2 år 
Vara: Lorents Ness for 2 år 
Valgt med akklamasjon. 
Valgkomite: 
Tor Inge Gausnes 
Kristine Stiansen 
Lorents Ness 
Vara: Adolf Standal 
Valgt med akklamasjon. 
 
Avslutning 
Jørn Erik takket alle for tilliten ved å bli valgt som leder. Han takket møteleder for god gjennomføring av årsmø-
tet og takket også til valgkomiteen.  Jørn Erik ønsket de nyvalgte lykke til og håper på godt samarbeid med alle 
tillitsvalgte i den neste perioden. Han takket Vibeke for lang innsats som leder for DF.  
Så erklærte han årsmøtet for avsluttet kl. 15.25. 
 
Ålesund 19. mars 2013 
 
             Kirsti Fylling                                            Adolf Standal                                        Vidar Farstad 
        
               (sign)                                                          (sign)                                                       (sign)     
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
     SERVERINGSLISTE 

 
2.  mai:  Sissel Pedersen   -Lorents Ness  

23. mai: Vibeke O. Larsen  -Viggo Elvenes  

13. juni: Tove Glomset   -Kjell O. Olsen  

15. aug: Mette Standal   -Martin Stavaas 

22. aug: Elisabeth Kolvik       -Jo-Arve Furland 

29. aug: Solfrid Lid    -Magne Gaustad 

5.  sept: Anna Oppigård   -Svein B. Hjelme 

19.sept: Tone Elvenes   -Adolf Standal 

10. okt: Kirsti Fylling   -Johan Solheim 

 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 

MAI   
   
2 tor Døveforening 
4 lør Privat utleid 
11 lør Privat utleid 
14 tir Trimgruppa damer 
15 ons Seniorgruppa kl 11.00 
17 fre Døveforening 17 mai feiring kl 16.00. 
22 ons Åpen kirke 
23 tor Døveforening  
24-26    fre-søn Seniorgruppa tur til Frøya 
28 tir Trimgruppa damer 
   
JUNI   
   
31.5-2.fre Landsmøte i Stavanger 
7-9 fre-søn Døvestevne og underavd. Hustadvika Gjestegård 
11 tir Trimgruppa 
12 ons Seniorgruppa  kl 11.00 
13 tor Døveforening 
15 lør Hobbyjenter 
19 ons Åpen kirke 
29 lør Sommerfest 
   
AUGUST   
   
14 ons Seniorgruppa  kl 11.00 
15 tor Døveforening 
22 tor Døveforening 
23-25 fre-søn Døvestevne i Måløy 
29 tor Døveforening 
31 lør Hobbyjenter 
   
SEPTEMBER    
5 tor Døveforening 
6-8 fre-søn Trysilrypa trimgruppa 
11 ons Seniorgruppa  kl 11.00 
14 lør Lørdagskafe i Df kl 13.00 
19 tor Døveforening 
20-22 fre-søn Ådak fisketur 
25 ons Åpen kirke 
27 fre Quiz Døveforening 
28 lør Hobbyjenter 
   
OKTOBER   
   
5 lør Oktoberfest 
10 tor Døveforening 
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Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon:  70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Jørn E. Løvsjø 
Eystein Orresgt 12 A 
6005 Ålesund. 
SMS:        92278612 
 
Deltidsansatte: 
Fung. daglig leder: 
Harald Oppigård 
SMS:  95270284 
 
Kontortid:  
Man-fre kl. 10.00.-14.00. 
 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
 
Fritidsklubben for døve og hørende 
barn 
Leder: Erlend Holsen 
Furneset 14 
6036 Mauseidvåg 
SMS:  917 95 805 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Mikkellivegen 18 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
SMS:  980 56 756 

 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2c 
6011 ÅLESUND 
SMS:  980 56 756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 Redaksjonen ønsker alle leserne  

        en riktig god høst. 

Møre og Romsdal Døveforening takker for økonomisk bidrag 

fra: 
 

      

Ålesund Kommune 
 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune    

 

 

                                                                                          

Jeg fant,  

jeg fant 

en frosk. 
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VELFERDSSEKRETÆRENS SIDE 

 
SOMMEREN er på hell. Døvesenteret har vert steng til og med 11. august, men velferdssekretæ-

ren har vert på kontoret og tilgjengelig siden slutten av juli.   

Regnet har fosset ned i strie strømmer mye av sommeren.  Innimellom har det kommet en soldag, 

slik at det har vert mulig å få klippe plen eller å male hus eller å plukke bær og annet utendørs 

Nå i siste delen av august og begynnelsen av september har vi vert heldige med mye sol og varme. 

Alt er kjekkere når sola skinner, og vi trenger de vitaminene som sola kan gi oss. 

 

DØVBLITTGRUPPA 

Møtet i gruppa torsdag den 22. august ble avlyst, da leder for gruppa Bjørg Halås, 

ble forhindret i å komme. Møtet har blitt utsatt på ubestemt tid. 

 

TEGNSPRÅKKAFEEN 

Starter opp igjen første onsdag i hver måned framover.  Med første møtedato onsdag 2. oktober.  

Tone kommer til å ha en halvtime med tegnspråkundervisning til alle som har forespurt det.  Det 

kommer til å bli i en egen krok i det store rommet.  Ellers blir det vanlig kafe og prat.  Jeg er  

fortsatt med her, så vi sees  

  

BESØKSTJENESTEN 

Det har vert gjennomført flere hjemmebesøk etter sommerferien. 

 

 

VELFERDSSEKRETÆREN: Jeg kommer til å gå over i ny jobb 1. oktober i Ålesund kommune. 

Som dere vet har jeg hatt en 35 % nattevaktstilling i kommunen i tillegg til jobben her som  

velferdssekretær i 40 %.  Nå har jeg fått en 90 % stilling på dag/kveld i turnus, som gjør at jeg har 

sagt opp begge stillingene mine.    

 

1. februar i 1995 Jeg ble ansatt som velferdssekretær da i 50 % stilling som nå senere årene ble 

redusert til 40 %.  Jeg var også permittert i en periode, da tilskuddene uteble. 

2.  Siste året har tilskuddet fra Helse Midt-Norge begynt å minke, og det kan være fare for at stil-

lingen forsvinner. Derfor fant jeg det best å søke meg over til en større stillingsprosent i Ålesund 

kommune. 

Jeg har likt meg veldig godt i jobben og blant alle dere jeg har blitt kjent med. Fortsatt kommer jeg 

nok til å treffe mange av dere gjennom tilstelningene i Menighetsrådet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elisabeth 
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Jentebølgen 2013. 

  

Torsdag den 6. juni. 10 damer med en forfall pga sykdom, møtte opp på Kiperviktorget ferdig 

kledd i kule t-skjorter påtrykt “Døve Snegler” som vi har brukt en del år. Først hadde vi oppvar-

ming av en musikkgruppe og en treningsgruppe fra scenen. Mange hadde møtt opp til tross for det 

dårlige været med regn men humøret var på topp.  Startskuddet gikk kl 19 og vi jogget eller gikk 

den 5 kilometer lange løypen og brukte ca 1 time på det. Og ved målet fikk vi medaljer for utført 

løp og fått drikke + banan. Sjekket premielista, ingen av oss vant men i tillegg fikk vi en drikkeflas-

ke på hver som vi får utlevert av ansvarlig for jentebølgen Britt senere. Deretter dro vi til Long 

Cheng restaurant og spiste god middag sponset av ÅDAK, som vi alle takker meget for.  Deretter 

fikk Kirsti en overraskelse til desser, frityrstekt banan med is og stjerneskudd på, for hun fylte 46 år 

den dagen. Takk til ÅDAK og damene for overraskelsen. Det ble en hyggelig kveld for alle. Så vi 

håper at enda flere damer skal være med på Jentebølgen 2014.  

17. mai på Døvesenteret 

Som tidligere år var det fest på Døvesenteret på nasjonaldagen. 

Det ble spising av pølser, kaker og kaffe/brus.  
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 Hustadvika turen. 

  

24 store og små ankom til Farstad på Hustadvika Gjestegård fredag 7. juni i privatbiler. Regnværet 

la ingen demper på oss, så alle koste seg i den flotte plassen nær sjøen. Vi fikk velge 3 forskjellige 

middager (buffet) Barna satt på sammen på et langt bord og de voksne på det andre bordet. Stem-

ningen var på topp. Servicen der var veldig bra, blide og kjekke folk. Lørdag etter deilige frokost 

med rykende ferske brød osv., dro vi til Ergan Fort, en krigsmuseet fra 2. verdenskrig på Bud. Der 

kunne vi se uteområdet før vi gikk inn i museet. Der kunne vi se mange dataskjerm hvor vi kunne 

trykke på tekst, bilder om historier fra krigen og om gassleveransen og om fiskelivet. Vi så også på 

en film om Storeggaraset (undersjøisk ras for 8000 år siden)  Og tilbake til Hustadvika grillet vi 

selv pølser ute til lunsj. Barna spilte badminton, studerte fugler og reir på taket på hyttene “våre”  

Mange fugler som Tjeld, måser som oppholdt i området. Etter lunsjen fikk barna bade i boblebad 

inne som er populært. Etterpå ble det tid for lek og konkurranse med å slå spiker med hammer hur-

tigst mulig. Moro for store og små. Potet på skje løp ble gjennomført. Deretter var det buffet igjen 

med gode fiskesupper, svinekjøtt, fiskegrateng osv.   Den siste dagen på søndagen før avreise ble 

det igjen boblebading for barna + turer ute på kaia og skjærene i nærheten. En fin helg var det for 

alle og med sosiale treff på hytta om kveldene. Så det må gjentas neste år et fint sted i samarbeid 

med barneklubben, seniorgruppa, døveforening og aktivitetsklubben.  

NDF gjennomførte landsmøte 31. mai.—2. juni 2012  på Stavanger 

Jørn E, Cecilie og Lone var representanter fra Møre og Romsdal døveforening.  

14. des. Lørdagskafe m/ juleverksted kl 13.00 i Døveforeningen. 

Alle er velkommen både store og små. 

Kulturkomiteen. 
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Arne Karlsnes 

Gratulerer med flotte innsats golf turnering i Fin-

land. 

Han fikk første plass. Stableford total 68 score. 

TEGNSPRÅKKAFE PÅ FRIVILLIGSEN-

TRALEN, VALDERØY 

ONSDAG 2. OKTOBER 2013 KL 18.00. 

 

Tone vil undervise en liten gruppe i tegnspråk i 

egen krok. 

Ellers vanlig mat/prat med kaffe/ te og noe å 

bite i. 

Alle velkommen 

 

Deretter vil det bli Tegnspråkkafe hver første 

onsdag i måneden. 

Etter jul starter vi opp onsdag 8. januar 2014. 

 

Hilsen Elisabeth, Tone og Christel 

 

Sommerfest den 29. juni ble holdt i døveforeningen lokale på grunn av at det er blitt dårlig vær og 

mye regn, så kulturkomiteen bestemte seg å holde innendørs. Det aller fleste  lager selv varme mat i 

kjøkkenet. 

Det koser seg med mat og lek. Ballong konkurranse om å treffe fleste ballong som er knytet til hver 

beina, potetløp. 
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Foredrag 5 september i Døveforening lokale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om anerkjennelsens betydning for personlig utvikling, et utdrag 

fra mastergrandsavhandling i filosofi. Et kort innblikk på NDF's 

gamle motto: "Ja, takk til begge deler, i betydningen av ja til  

tegnspråk og ja til CI" som eksempel på positive og negative erfa-

ringer knyttet til anerkjennelsesbegrepet. Ved filosof Øyvind 

Madsen, Bergen. 

Døvestevne Måløy 23.-25. august 

Bilturen til Måløy var veldig koselig og herlig med vær. Fredag ettermiddag/kveld kom 25 voksen og 

2 barn til Måløy hotell, traff mange hyggelige kjente folk og hilser på. Så var det deilig med bufeet 

middag i kveld. På lørdag kom 2 voksen til på dags tur sammen oss der. Tok en tur til Oppedal, bak 

fjellet Måløy. For å se merkelig stein som kalle Kannesteinen. Dere får se bilde. Så kjørte vi til Krå-

kenes fyr, for å se åpen lang hav. Etterpå kjørte vi til Refvik, for å se flotte hvit strand. Ingen av oss å 

bade der, bare for å se flotte stranden og naturen. Etter turen, var vi på restauranten og spiste deilig 

forretten, hovedrettsmiddag og dessert. Så hadde vi litt underholdning med Quiz og moro lek. På søn-

dag tur til Vågsberget med gudstjeneste og fikk sett handelsmuseum. Tilbake hotellet spiste vi lunsj 

før alle reiste hjem. Det har vært flott helg. 

Hobbyglede skal holdes d.26.  

oktober på DF, men denne gang vil 

vi ta en liten utflukt til hytten på 

Fjellsæter. Vi starter formiddag å 

være mosjonister å gå tur og senere 

på dagen kan vi ha en god  

samvittighet å sitte ned og holder på 

diverse hobby, strikking,  

hekling eller andre. Man kan velge å 

ta dagstur eller overnatte på  

hytta.  

Påmelding til Helle senest fredag 

d.18.oktober. Alle damene er  

hjertelig velkommen og dem som 

har påmeldt, får mer informere om 

den helg.  

Siste hobbytreff er det siste helg i 

november, nye datoer vil sette inn 

neste nummer.  

Hilsen Helle Christiansen. 

DATAPARTY i Døveforening 

Ble arrangert i helgen 11. og 13. oktober. Arr: Ålesund Døves Aktivitetsklubben. 

Påmelding og info til 

Jørn E. Løvsjø 92278612 
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Julebord 7. desember.  

Møre og Romsdal Døveforening har gleden å arrangere julebord for medlemmene i  

Døveforening sin lokale.  

Priser blir slik: julemat: 250 kr for medlemmene og 300 kr for ikke medlemmene. 

Påmelding til post@mrdf.no eller mobil: 95270284 

 

Ønsker alle velkommen til høytidelige sammenkomst. 

Det var 9 voksne og 9 barn som tok turen til Hallakegården for å se på dyr. Vi møttes på Sulesund 

ferjekai og kjørte sammen til neste ferje på Larsnes. Mens vi ventet på neste ferje benyttet vi tiden 

til å strekke oss på bena.  Det tok ikke langt tid før vi kom til gården, det var lett å få øye på pga 

den store skiltet.  Det regnet litt til å begynne med, men både voksne og barn tok det med et stort 

smil. Da vi kom dit ble vi møtt av noen dyr som fikk gå hvor de ville, ikke alle fikk gå fritt for  

noen var innenfor gjerdet.  Her fikk vi se eksotiske dyr som: Lama, esel, mini gris, hest, geiter, 

katt, hund osv. der var også lekeplass som barna fikk leke. Trampoline, gammel gråtass traktor, 

små traktorer med tråkkepedaler for å nevne.  Barna var ivrige og ville få med seg alt og de voks-

ne fikk nok å gjøre J. Da det var tid for lunsj satt vi inne i en liten koselig kafe, og der kunne vi 

bestille både varmt og kaldt mat. Medbrakt mat var ikke tillatt. Inne i kafeen var det masse ting 

som var spennende å se, her kunne vi få kjøpt alt fra kopper, tallerkener, garn osv. det var som å 

være i butikk  

Det tok ikke langt tid før barna ville ut å leke og for å se mer til dyrene.  Og så kom sola og alle 

var blide og fornøyde.  Noen fikk ridetur og det mest populære var traktor-tur, barn og voksne satt 

bak i en stor tilhenger.  Det ble kjørt 3 turer og alle var like ivrige, særlig barna.  

Så kom tiden da det var tid for å 

reise hjem og da var det nok noen 

som ikke ville hjem, men alt i alt 

var det en flott familiedag og  

været var på vår side.  

 

Mvh  

Gro Mette  

 

POTTI PLUTTI POTT. 

Det blir årlige tradisjon teater på Arbeideren i Ålesund den 1. des. drar Barneklubben på julefore-

stillingen på Arbeideren. Etter forestillingen blir å spise på et utested. 

Info: Erlend  sms 91795805 

Møre og Romsdal Døveforening skal ha organisasjons kurs den 8-10 nov. i Alexandra hotell i 

Loen. For alle DF styre og vara. Også alle underavdelinger er invitert.  

Det handler om Organisjons og styrekurs. 
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
SERVERINGSLISTE 

 

 
 

10.okt: Tone Elvenes -Johan Solheim 

17.okt: Beate Furland -Tor Inge Gausnes 

24.okt: Jorid Fylling -Erling Fylling 

31.okt: Cecilie R. Måseidvåg -Truls Hansen 

14.nov: Britt Olausen -Erlend Holsen 

28.nov: Helle Christiansen -Inge Heen 
 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 
 

OKTOBER   
   
5 lør  Oktoberfest 
10 tor  Døveforening 
11.-13. fre.-søn  Dataparty 
16 ons  Seniorgruppa  kl 11.00 
17 tor  Døveforening 
18.– 20. fre-søn  Døves kulturdager i Trondheim 
24 tor  Døveforening 
26 lør  Hobbyjenter 
30 ons  Åpen kirke 
31 tor  Døveforening 
   
NOVEMBER   
   
8.-10. fre-søn  Organisasjonskurs 
13 ons  Seniorgruppa  kl 11.00 
14 tor  Døveforening 
22 fre  Quiz Døveforening 
27 ons  Åpen kirke 
28 tor  Døveforening 
30 lør  Hobbyjenter 
   
DESEMBER   
   
1 søn  Potti Plutti Pott 
4 ons  Seniorgruppa/ julebord/ åpen kirke  kl 11.00 
7 lør  Julebord i DF 
14 lør  Lørdagskafe m/ juleverksted kl 13.00 
28 lør  Ådak bowling 
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Fungerende Daglig leder Harald ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår. 

 

Nr 4/2013                           Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening                                          Årgang 43 

Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
 
Teksttelefon  70 14 62 64 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Jørn E. Løvsjø 
Eystein Orresgt 12 A 
6005 Ålesund. 
SMS:        92278612 
 
Deltidsansatte: 
Fung. daglig leder: 
Harald Oppigård 
SMS:  95270284 
 
Kontortid:  
Man-fre kl. 10.00.-14.00. 
Torsdag i DF kl. 18.30.-20.30. 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
 
Fritidsklubben for døve og hørende 
barn 
Leder: Erlend Holsen 
Furneset 14 
6036 Mauseidvåg 
SMS:  917 95 805 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Mikkellivegen 18 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
SMS:  980 56 756 

 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2c 
6011 ÅLESUND 
SMS:  980 56 756 

Møre og Romsdal Døveforening takker for økonomisk bidrag 

fra: 
 

Ålesund Kommune 
 

 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune    

 

 

                                                                                          

Styret i Møre og Romsdal  
Døveforening ønsker alle en riktig  

god jul og Godt Nyttår ! 
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Oktoberfesten på døvesenteret 4. oktober. Det kom 16 glade folk med eller uten kostymer, såkalte tyrolerdrakta som var 

ment til festen men det var heldigvis ingen kostymetvang. Men moro om alle prøvde med noe lignende. Og på menyen 

var det svinestek med tilbehør + 2 typer tyske pølser. Så alle forsynte gode og mette. Det ble også tid til flere underhold-

ning med mange morsomme og ”sprøe” leker som ga latterkramper. Kaker og kaffe ble også servert senere på kvelden.  

Rapport fra seminar på Hotell Alexandra i Loen 8.-10. november 2013 

Gjesteforeleser var Toralf Ringsø fra Bergen og Harald Oppigård, fung. daglig leder i Møre og Romsdal Døveforening 

som møteleder og tilrettelegger. 

Det var ankomst for de fleste deltakerne rundt kl. 15.- 16. tida og vi tok en kort presentasjonsrunde og kursopplegg.  Så 

overtok Toralf med innledning av det som skulle skje i løpet av helgen. Han informerte litt om styrekurs. Han fikk mange 

spørsmål fra deltakerne om ting som skjer i helga. Lørdag gikk Toralf videre med temaene styrekurs. 

Søndag gikk Harald med å sette opp evaluering og terminliste. 

Først gikk vi gjennom om hvordan dette året 2013 har vært for styret og alle underavdelinger. 

Når det gjelder utflukter og andre arrangementer, så har samarbeidet vært bra. 

Bortsett fra noen uheldige avlysninger p.g.a. arrangement kollisjoner med noen underavd, fordi det ikke passet dato. 

Alle deltakere var veldig fornøyd med Toralf sine engasjement slik at vi alle glemte å ta pause innimellom på kurset:) 

Jeg tar på meg ansvaret med passe på å ta tide pause:) 

Alle var veldig fornøyd med hotell oppholdet med gode mat og noen fikk litt adspredelse i svømmebassenget og ikke 

minst sosiale delen var hyggelig. Kurset avsluttet lunsj søndag. 
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Døveforening har signert kontrakt med Heddahytta. Slik ser ut tegning. 

Tomt X 

 

 

X 

Se hjemmesiden: www.naustogfritid.no 
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Julebord 7 des. på Døveforening. 

 

Møre & Romsdal Døveforening arrangere julebord for  

medlemmene og gjester. Det kom 35 personer. Alle spiste  

deilig julemiddag med alt tilbehør. Årets inspirasjonspris går  

til Lone Ramstad for hennes innsats for kulturutvalget og 

mange hjelpsomme innsats for Døveforening. Hun fikk gave. 

Senere ble servert dessert og kaffe. Så tilslutt kulturutvalget 

holdt morsomme underholdning. 

JULEBOWLING PÅ BARONEN BOWLING I SPJELKAVIK 

 

Fredag 28. desember kl 18 presis. 

 

Vi spiller 2 serier bowling + leie av sko og inntar pizza og brus på samme sted etterpå. 

Kom til et koselig samvær den kvelden store og små. 

Medlemmer av Møre og Romsdal Døveforening/ÅDAK : Gratis. 

Ikke medlemmer                                                                 : kr 100,- 

 

Meld dere på til Arne Karlsnes på sms 951 79 966 innen onsdag 26. desember. 

 

ÅDAK ønsker alle medlemmer og venner en riktig GOD JUL og GODT NYTTÅR!  
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Erling Fylling 80 års jubilant. 
 

Han er født i Langevåg den 26. des. 1933 og vokste opp til han begynner folkeskolen i Langevåg fra 7 år til han ble 

konfirmert 14 år gammel. Foreldre er skremt av 1940-1945 krigen at dei ikke vil sende sønnen til døveskole i Oslo. Da 

han var 14 år gikk han på Granhaug skole for munnavlesning i Bærum i 2 år. Da fikk han beste karakter både folkesko-

len og Granhaug. Ungdomstida gikk han ofte en tur ut skipsverftet og treffes andre, fikk sett og lært mye av dette. Da 

fikk han et tilbud om å jobbe hos onkel som drev bunadsbånd fabrikk, jobbet i 4 år og senere jobbet han hos den berøm-

te Devold fabrikk i 10 år. Da han vil begynne fisker, vil han prøve en tid. Så han begynte med sommer makrellfiske i 

Mandal/ Farsund 2 sommersesonger og ca 10- 15 år som vinterfiske torsk. Så spurte svogeren hans om han vil begynne 

jobbe som rørlegger. Da han jobbet hele 30 år til han gikk av som pensjon som 70 åring, så ba firmaet han om å fortsatte 

2 år til noe han sa seg villig til og da han bestemte seg for si stopp etter 2 år. Nå nytter han tilværelsen som pensjonist 

med sin kjære frue. Han har jo fortsatt mange forskjellige hobbyer som han driver med i dag. 

 

Med dette ønske medlemmene av Møre og Romsdal Døveforening gratulerer Erling Fylling med 80 års dag den 

26. des. 

 

                                                 Takk til Elisabeth Kolvik 
Elisabeth begynte som velferdssekretær den 1. februar 1995 og gikk over til annen stilling i Ålesund Kommune den 1. 

oktober 2013. 

 

Gjennom 18 års lange tjenestetid har hun utført omfattende og krevende arbeidsoppgaver. Man kan blant annet nevne 

følgende: 

 Besøkstjeneste til eldre og ensomtboende døve i hele fylket – fra Smøla i nord til Søre   

 Sunnmøre og har vært støttespiller til de som har vanskelig livssituasjon. 

  Kontakt med foreldre til døve barn med behov for tegn kommunikasjon, fange opp de som  sliter med sitt hør-

selstap og lede de inn mot andre hørselshemmede. 

 Startet opp med tegnspråkkafeer flere steder. 

 Etablert flere kontakter med offentlige etater og vært bindeledd for den enkelte døve. 

 Deltatt på møter i døvblittgrupper i Sunnmøre og Romsdal, Seniorgruppens møter og på  Døves Menighets 

arrangementer    

 Undervist i tegnkommunikasjon, skrivetolking for døvblitte m.m. 

 Kontorfellesskap med Døveforeningen og samarbeidet med daglig leder, blant annet laget  stoff og utforming av 

Kontaktposten, hjulpet til med planlegging av kurs, foredragskvelder og så videre.  Man kan ramse opp mange andre 

oppgaver som hun har utført i den lange tjenestetiden. 

  

Møre og Romsdal Døveforening og Samarbeidsutvalget for Velferdssekretær vil med dette  takke Elisabeth for den 

store innsatsen gjennom 18 år for all hjelp og støtte til døve og sterkt tunghørte til bedre livskvalitet og trivsel i hverda-

gen.   
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VINTERHELG på Fjellsetra  

blir det i 2013 også.  

Vi har fått reservert stedet 28. februar.-2. mars. 

 

Så håper vi på mange vil være med  

denne gang igjen. Siden neste nummer kommer ut i slutten av februar må vi allerede nå minne på dette og dere sender 

påmelding til helst via mail til: post@mrdf.no eller oppslag i DF. 

 

 

Møre og Romsdal Døveforening fyller 90 år den 24. mai 2014. 

 

Styret har bestemt at det blir blåtur lørdag 24. mai. 

Jubileumskomiteen er Jo Arve, Kirsti og Britt. Dei holder på med og jobbe med jubileet. 

Det blir mer info etter hvert både hjemmeside og kontaktposten når det nærmere seg jubileet. 

Hold av dato til den store festen:) 

DATAPARTY  

Det har vært meget god for dataparty de mange år helt siden 1996 som vi bruk gammel døveforeningslokal i Katevågen 

2 hadde vi ISDN router og nettverk modem med 20 port frem til 2002 flytte til nye lokal Storevågen 75 har vi fått bred-

bånd med høy hastig det gir veldig god til online spiller og internett. Hadde veldig gode besøk fra utenfor Bergen, Oslo 

og Trondheim etc. etc. Idag de sist 2 år siden da begynne ble veldig populært for ungdomer til dataparty enn vokse. Sist 

helga det var alt 12 datamaskin med alle ungdommer. Oppmann Erik Løvsjø ønsker ikke fortsetter dataparty i fremtid 

da det blir ikke flere dataparty for oss. Styret vil takker store til som har innsats datapaty er Jo Arve Furland og Jørn 

Erik Løvsjø tilmed Anna Oppigård som var serveringsansvar for kiosk som selger de gode mat til alle og selvfølgelig 

de andre medlemmer også fantastisk behjelpe tilmed baker kake til alle. 

Styret vil store takker for alle sammen som var med dataparty. 

Kanskje de fritidsklubben for barn og ungdom som kunne overta dataparty ? Da vil de får god behjelpe fra erfaring og 

samarbeid med dem i fremtid. 

Putti Plutti Pott 

For mange av medlemmene i Møre og Romsdal Døveforening har det blitt fast tradisjon å få med oss juleforestillingen 

om Putti Plutti Pott og julenissens forsvunne skjegg. Heldigvis greide Putti Plott å finne skjegget også i år, til alle bar-

nas fornøyelse! 

Det var 14 spente barn, som sammen med 16 voksne,  trosset ekstremværet og  tok turen  til ærverdige Arbeideren i 

Ålesund for å se forestillingen. De to dyktige tolkene Kari og Irene tolket hele forestillingen for oss, så fikk også døve 

med seg alt av innholdet  
Etter forestillingen møttes mange av oss til sosialt samvær på Egon i byen. Der koste vi oss med pizza og den gode pra-

ten mens vi kjente på at julestemningen endelig hadde nådd oss  
 

Ref. Tove Glomset 

 Døves Menighet ønsker alle leserne en  

RIKTIG GOD JUL og GODT NYTTÅR! 
Seniorgruppa ønsker alle leserne en  

 RIKTIG GOD JUL og GODT NYTTÅR! 

Ådak ønsker alle leserne en 

RIKTIG GOD JUL og GODT NYTTÅR 
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 MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING  

har årsmøte den 8 mars 2014. kl 12:00 i  

døvesenteret. 

Innkomne saker (forslag og lovforslag) må være lederen i hende senest 4 uker før  

årsmøtet. (8. februar)  

Adventshilsen fra døvepresten i Møre 

Det er kommet ny salmebok i Den norske kirke.  

En av de nye sangene er hentet fra New Zealand. Den er skrevet av Shelley Murray og oversatt til norsk ved Eivind 

Skeie. 

Denne enkle poesien handler om det lille barnet som både har himmel og jord i seg, derfor er det i tittelen både sol og 

jord.  Salmen sier på en flott måte at dette lille barnet er et håp for all verdens barn, både de som lever i vanskelige kår – 

og de som lever med velstand.  

 

ÅLESUND DØVES AKTIVITETSKLUBB  

har årsmøte den 22 februar kl 18:00 i døvesenteret. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må leveres Jo 

Arve 2 uker før årsmøtet. 

BARNEKLUBBEN 

Årsmøte til barneklubben lørdag 29. mars kl 12 presis. 

Samme dag er det lørdagskafe kl 13. Vanlige årsmøte 

saker og valg av styret. Vell møtt!  

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud  

stråler mot oss kjærlighet fra Gud. 

Refreng: 

Hør oss, se oss,  

Stjernebarn stig ned, 

så jordens barn i alle land  

finner julens fred.  

 

Flykning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,  

misbrukt, skadet i den dype natt. 

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,  

ingen merker tåren på dets kinn.  

  

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer,  

trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.  

 

Håpsbarn, fredsbarn, barn fra evighet,  

vis hvert jordbarn himlens herlighet. 

 

Jeg ønsker alle en velsignet jul! 

Vel møtt til kirke juleaften og på julefest! 

Hilsen Odd Erling 

 

 

Juleaften: 

 

Gudstjeneste i Volsdalen kirke kl.14 for døve og 

hørende. 

Vi gir vår gave til døveskoler i Kamerun!. 

Bli med og ønsk hverandre god jul på kirketrap-

pa! 

 

Døves Menighet i Møre inviterer: 

 

JULEFEST 

 

Lørdag 4.januar 2013, kl.14-18. Volsdalen Menighetshus, Ålesund 

 

Program:   

Samling i kirken 

Middag 

Leker  

Nissebesøk 

Tombola 

Juletregang 

Kaffe 

 

Ta gjerne med julekaker du vil dele med 

andre!  

 

Pris:   

Voksen:  kr.150,-   

Barn (under 18 år): Gratis 

 

Påmelding: 

Navn og antall (både voksne og barn) meldes innen 30.desember til 

Odd Erling  

(send sms eller  e-post). 

Velkommen til vår tradisjonelle samling! 

 
Døveprest i Møre: Odd Erling Vik Nordbrønd /  Adr: Borgundveien 124, 6007 Ålesund 

Tlf:  70 16 53 26 / T.tlf: 70 16 53 27  /  Fax: 70 16 53 30  /  Mobil: 950 78 362  

E-post: odd.erling.nordbrond@dovekirken.no 

mailto:odd.erling.nordbrond@dovekirken.no
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JANUAR   

   

4 lør Juletrefest Døves Menighet i Volsdalen kirke kl 14.-18.       
9 tor Døveforening 
11 lør Strikkeklubben 
15 ons Seniorgruppa kl 11.00 
16 tor Døveforening 
17-19 fre-søn Ådak Tromsø tur 
21 tir Åpen Kirke 
25 lør Lørdagskafe kl 13.00 
26 søn Gudstjeneste Borgund Kirke 
31 fre  Quiz kveld Døveforening 
   

FEBRUAR   
   

6 tor Døveforening 
8 lør Fritidsklubben i DF. Karneval 
12 ons Seniorgruppa kl 11.00 
13 tor Døveforening 
14 fre Ådak årsmøte med middag 
18 tir Åpen kirke 
20 tor Døveforening 
23 søn Gudstjeneste Volsdalen Kirke, årsmøte 
   

   

MARS   

   

28.-2. fre-søn Skihelg Fjellseter 
8 lør Døveforening årsmøte m/ vårfest 
12 ons Seniorgruppa kl 11.00 m/ årsmøte 
13 tor Døveforening  
18 tir Åpen kirke 
20 tor Døveforening 
29 lør Lørdagskafe kl. 13.00. Fritidskl. Årsmøte. 
30 søn Gudstjeneste Volsdalen Kirke 
   

APRIL   

   

3 tor Døveforening 
5 lør Fritidsklubben arr. bowling 
10 tor Døveforening 
16 ons Seniorgruppa kl 11.00 
17 tor Skjærtorsdag Gudstjeneste Volsdalen Kirke 
21 man 2. Påskedag. Gudstjeneste Volsdalen Kirke 
24 tor Døveforening 
26.-27. lør.-søn. Privat utleid 

   

MAI   

   

2.-4. fre.-søn. Privat utleid 
9 fre Quiz kveld Døveforening 
11 søn Gudstjeneste Batnfordsøra 
14 ons Seniorgruppa kl 11.00 
17 lør Døveforening 17 mai feiring 
18 søn Gudstjeneste Volsdalen Kirke 
20 tir Åpen kirke 
24 lør Døveforening 90 års. Jubileum blåtur 

Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 

 
      SERVERINGSLISTE 

 
 

9.jan:  Kirsti Fylling -Johan Solheim 

16.jan:  Beate Furland -Tor Inge Gausnes 

6.feb:  Jorid Fylling -Erling Fylling 

13.feb:  Cecilie R. Måseidvåg -Truls Hansen 

20.feb:  Britt Olausen -Erlend Holsen 

13.mar:  Helle Christiansen -Inge Heen 

20.mar:  Vibeke O Larsen -Viggo Elvenes 

3.apr: Britt Olausen -Lorents Ness 

10.apr: Tove Glomset -Svein B. Hjelme 

24.apr: Lone Ramstad -Truls Hansen 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 
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