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SE HER 40. årgang, 2003 
 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for  

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Stiftet 17.11.1878 

 
Tilsluttet: Norges Døveforbund 
      FFO-Oslo 
      FS-Oslo 
      Akershus døves fylkeslag 
 
Medlemstall: 383 medlemmer pr 31.12.2002 
 

Abonnement på bladet SEHER: 
Kr 100,- pr år (gratis for medlemmer) 

 
Redaktør: Vidar R. Sæle 
 
Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003) 
 
Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (400 eks.) 
 
Adresse: Oslo Døveforening 
     Sven Brunsgt. 7 
     0166 Oslo 
 
 Telefon:  Ring først 149, så be om nr 22 20 54 08 
 Teksttlf:  22 20 54 08 
      Faks:  22 11 23 21 
Kontonr:  1600 40 08301 
 
Daglig leder: Vidar R. Sæle  
   E-post:  post@odf.no  
    SMS:  930 32 049 
 
Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen 
         E-post:  tskurs@odf.no  
 
Foreningsleder: Torill Lorentzen 
     Epost: tlorentz1@chello.no  
 

Underavdelinger og tilsluttede grupper: 
Oslo Døves Bridgeklubb  

Oslo Døves Pensjonistgruppe 
Oslo Døves Kvinneforening 

Oslo Døveteater 
Oslo Døvehistorielaget 

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
Oslo Døves Ungdomsgruppe 

Oslo Døves Sportsklubb 
 
Informasjon: http://www.odf.no  
       Tekst-tv NRK, side 772 
 
 

Stoff til neste nummer: 
Neste nummer kommer i juni 2003, og  

frist for å sende stoff er 1.juni. 
E-post: seher@odf.no  
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GOD PÅSKE ! 

Husk å betale  
medlemskontingent for 

2003! 
 

Fristen for å betale er 
25.april. 
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Bridge 
Oslo Døveforening gratulerer bridgeklubben vår, med flotte 
resultater. Gunnar Løken og Xing Sheng She ble nordisk 
mester i bridge! I Døvemesterskap i bridge vant Svein Arne 
Peterson og Eitan Zuckermann. Dette lover godt, og det vil 
sikkert inspirere de 8 deltakere som har meldt på kurset, 
som startet 7.april. De skal lære å spille bridge på 10 kurs-
kvelder fram til sommeren. 
  
 God påske 
Vi ønsker medlemmer og lesere en riktig god påske! Nyt 
solen og se frem til varmere dager i tiden framover, enten du 
er på fjellet, i byen eller på feriehjemmet Skaug i påsken. 
 
 Med påskehilsen fra 
 
 Vidar R Sæle 
Daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAKEOPPSKRIFT TIL PÅSKEN 
 
 

 
 
På internett vil du finne noen gode kakeoppskrifter og  
oppskrift på å lage marsipankyllinger, 
http://www.krem.no/paske.htm.  
 
Lykke til! 

DAGLIG LEDER HAR ORDET 
 
 Kjære medlemmer! 
 
 Årsmøte-tid er over for de fleste, og det er gledelig at Torill 
Lorentzen sa ja til å stille opp som foreningsleder. Det hadde 
jo vært en krise om Oslo Døveforening ikke hadde noen 
foreningsleder i sitt 125. år. Men heldigvis stilte Torill  
Lorentzen opp, og årsmøtet ga en akklamasjon til henne. 
 
 Webkonkurransen 
Vi utlyste en webkonkurranse med en frist som var 
1.februar. Vi mottok 3 innsendinger, og styret har valgt en 
vinner. For tiden jobber vi sammen med vinneren med å 
sette opp den nye websiden vår, og satser på at det blir 
lansert 12.juni med presentasjon i døveforeningen. Vi håper 
at medlemmer vil synes den nye websiden blir ganske bra, 
og at den blir flittig i bruk når vi legger ut nyheter. 
 
 Seminar for daglig ledere 
Oslo Døveforening har tatt initiativ til å arrangere et seminar 
for daglig ledere og organisasjonssekretærer i  
døveforeninger. Det er på tide at ansatte kommer sammen 
og utveksler erfaringer i det å jobbe i en døveforening. Vårt 
felles mål, vil være å kunne yte bedre service for våre  
medlemmer, og samarbeide bedre mellom døveforeninger.  
Seminaret finner sted før landsmøtet starter i Stokmarknes, 
dvs onsdag 28. og torsdag 29.mai. 
 
 Redaksjonen i SEHER 
Vi beklager at Karl Fr. Robertsen har valgt å slutte som  
redaktør i dette medlemsbladet SEHER, og vi ønsker ham 
lykke til. Han har gjort bra innsats med de numrene som ble 
utgitt siden i fjor. 
 
Styret har besluttet at daglig leder skal ha ansvar for det 
redaksjonelle som redaktør. Vi har engasjert Gunnar Løken 
som skal ha ansvar å sette bladet sammen, dvs. det som 
kalles for lay-out. 
 
 Prosjekt for døve innvandrere 
Vi håper at prosjektet ”ODF – bare for norske døve?” blir 
vellykket, og at flere døve innvandrere som bor i Oslo i dag, 
vil bruke foreningens hus til ulike aktiviteter. Norske døve er 
hjertelig velkommen til å være med. Målet med prosjektet er 
å integrere døve innvandrer inn i norske døvemiljøet i Oslo. 
Vi ser frem til å starte med nye tiltak i mai og juni, men vi vil 
bruke tiden godt og se an. Vi må være ydmyk og vise  
forståelse for ulike kulturer og religioner og vise respekt for 
hverandre. Tilbud finnes allerede i Stockholm og i  
København. Det er derfor naturlig at Oslo også gir tilbud til 
døve innvandrere. 
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FRA STYREPROTOKOLLEN 
 
Utdrag fra referat fra styremøter 13.februar, 5.mars og 
2.april 2003. 
 
 Nye medlemmer: 
Anne Pauline Hagen 
Ellen Marit Eskelund 
Heidi Trondsen 
Gro Wenche Rognlien 
Øyvind Aspen 
Frode Lid 
Liv Solbø Nesse 
Torunn Bakkestuen 
Helle Christiansen 
Tom Arnesen 
Ronny P. Jacobsen 
Beata Slowikowska 
Hege Lønning 
 
  
Søknad om lån fra feriehjemmet Skaug 
Feriehjemmet Skaug får låne kr 8.000,- som tas fra Hjelpe-
fondet. Pengene brukes til å kjøpe varmtvannsbeholder til 
annekset. 
 
  
Kontaktperson fra styret til underavdelinger og grupper 
Bridgeklubb  - Trygve Bjerck 
Pensjonistgruppe - Vidar R Sæle 
Eldreutvalget  - Vidar R Sæle 
Kvinneforening - Maj-Lis Marman 
Teatergruppe  - Bengt Fjellaker 
Døvblittgruppe - Svein Sundkvist 
Døvehistorielaget - Bengt Fjellaker 
Ungdomsgruppen - Vidar R Sæle 
 
  
Konstituering av styret 
Nestleder ble Svein Sundkvist valgt. 
Varamedlem til Arbeidsutvalget ble Trygve Bjerck valgt. 

ÅRSMØTE 14.MARS 
 
BARE 30 MEDLEMMER MØTTE OPP, HVILKET TIL 
SVARER 7,8% AV MEDLEMMER I OSLO  
DØVEFORENING 

  
 
 
 
 
Svein Arne Peterson var møteleder, og 2. møteleder var 
Torill Lorentzen. Referenter var Svein Sundkvist og Vidar R. 
Sæle. Protokollkomite var Andreas Fjelde, Odd-Inge  
Schrøder og Jarle Lid valgt. Årsberetning, regnskaper og 
budsjetter ble gjennomgått. 
 
Felleslegatets styre lagt ned 
Lovforslagene ble gjennomgått og vedtatt. En foreslo at 
foreningsleder skal velges for 2 år, og ikke 1 år som i dag. 
Forslaget ble avvist pga dette er ny forslag som ikke er 
sendt inn, og at det måtte legges fram på neste årsmøte. 
Viktigste endringen av alle lovene, er at felleslagets styre ble 
lagt ned, og at foreningens styre overtar styringen av  
felleslegatet. 
 
Feriehjemmet Skaug ønsket at Oslo Døveforening  
overtar gjelden på kr 150.000,-. 
Av innkomne forslag fremmet feriehjemmet Skaug om at 
Oslo Døveforening skulle overta gjelden, og etter en debatt 
kom man fram, at det er for tynt grunnlag å vurdere for  
årsmøtet å bestemme. Årsmøtet overlater til hovedstyret 
sammen med feriehjemmets styre å gå gjennom regnskap, 
budsjett for Skaug. Mer bakgrunnsmateriale må legges fram 
for hovedstyret, før hovedstyre kan ta en beslutning  
vedrørende gjelden til feriehjemmet Skaug. 
 
Honorar til styret ble vedtatt. Medlemskontingent ble vedtatt 
at satsene blir som før, for 2004. 

Ved åpningen av årsmøtet, viste vi  denne presentasjonen på 
storskjerm. Mange ga uttrykk for at de likte den godt. Vi 
markerer at Oslo Døveforening går inn i 125 års jubileum i år.  

LEDIG HYBEL 

Ledig hybel fra 1.juni i Sven Brunsgt. 7, ta kontakt med  
daglig leder Vidar R. Sæle 
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Ingen foreningsleder ville stille opp til valget 
Valgkomiteen hadde ingen forslag, selv om de hadde spurt 
flere om å stille til valg som foreningsleder, ble man enige 
om at årsmøtet fortsetter om 2 uker. Da gikk valgkomiteen 
videre med de andre valgene. 
 
Styremedlemmer 
Svein Sundkvist – ikke på valg, har 1 år igjen. 
Dan Terje Pedersen – valgt for 1 år 
Mira Zuckermann – valgt for 2 år 
Bengt Fjellaker – valgt for 2 år 
Varamedlemmer 
Maj-Lis Marman og Eitan Zuckermann 
 
Bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet ble  
Torstein Ekerbakke gjenvalgt. 
 
Tilsynskomite ble Laila Nilsen og Evy Solberg valgt. 
 
Lovkomite ble Jarle Lid, Odd-Inge Schrøder og Sonja M. 
Holten valgt. 
 
Feriehjemmets styre 
Leder for 1 år ble Unni Arnesen gjenvalgt. 
 
Styremedlemmer 
Andreas Fjelde – ikke på valg, har 1 år igjen. 
Astrid T. Bø – valgt for 1 år 
Finn Arnesen – valgt for 2 år 
Ragnhild Stenseth – valgt for 2 år 
 
Varamedlemmer  
Børre Roås og Evy Solberg valgt. 
 
Representanter til Akershus døves fylkeslag ble Svein 
Sundkvist og Unn Johannessen valgt. 
 
Kulturkomite ble Karl Fr. Robertsen, Helle Christiansen og 
Ronny P. Jacobsen  valgt. 
 
Arrangementskomite får hovedstyret fullmakt til å plukke ut 
personer til ulike arrangement. 
 
Årsmøte ble avbrutt og fortsetter om 2 uker, pga man ikke 
klarte å velge en foreningsleder, 4 representanter til  
landsmøte bl.a. 

 
ÅRSMØTE 28.MARS  

 
ÅRSMØTET VAR MEGET VELLYKKET OG VALGENE 
BLE UNNAGJORT PÅ 15 MINUTTER. 31 MEDLEMMER 
MØTTE OPP. 
 
Møteleder var Svein Sundkvist, og referent Vidar R Sæle. Vi 
gikk så rett til valgene. 

 
Foreningsleder 
Torill Lorentzen 
 
4. representanter til landsmøte ble Svein Sundkvist, Mira 
 Zuckermann, Vidar R Sæle og Bjørn Røine valgt.  
Vararepresentanter ble Maj-Lis Marman og Dan Terje  
Pedersen valgt. 
 
 3. medlem i tilsynskomiteen ble Ragnhild Stenseth valgt. 
 
Valgkomiteen ble Tarja R. Wroldsen, Reidun Johansen, 
Kjell Omahr Mørk valgt. Varamedlemmer ble Finn Arnesen 
og Sverre Ruud valgt. 
 
  

 Avtroppende foreningsleder Trygve Bjerck overlater roret til 
den nyvalgte foreningsleder Torill Lorentzen. Begge er tyde-
ligvis svært fornøyde med valget. 

LØRDAG 19.APRIL – PÅSKEAFTEN 
 
 

  PÅSKEKAFÉ KL 11.00 – 15.00 
  

 Pensjonistgruppen har påskekafé i døveforeningen. Alle er hjertelig velkommen! 
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døveforeninger står i  forhold til FFO, både lokalt og på 
fylkesplan. 
 
  
2. LOVFORSLAG – GENERALSEKRETÆR 
Oslo Døveforening spør: Er det nødvendig at Norges 
Døveforbund har en generalsekretær? 
Oslo Døveforening ønsker at landsmøtet gir signal 
om at Norges Døveforbund kan stå fritt i  
omorganiseringen av administrasjonen om de skal 
ha en generalsekretær. Loven kan endres på neste 
landsmøte. 
 
Begrunnelse: 
Oslo Døveforening er bekymret for situasjonen i  
forbundet. Administrasjonen slankes pga  økonomien. 
Stillingen som generalsekretær har vært lyst ut 3 ganger, 
uten at man har fått ansatt en ny. Kan årsaken være at 
oppgaven som generalsekretær er for omfattende og tøff, 
og lite attraktiv for søkere til stillingen? 
 
Oslo Døveforening kjenner til at det skjer en  
omorganisering i administrasjonen i forhold til ressurser 
og arbeidsoppgaver, og har registrert at forbundsstyret 
har hatt flere møter i 2002. Vi kjenner ikke til hvilke  
resultater/løsninger man har kommet fram til. 
 
Oslo Døveforening tenker derfor – må vi ha en  
generalsekretær når NDF ikke har penger til å lønne  
stillingen. Er det ikke bedre at NDF står fritt i å vurdere 
hvilke stillinger man trenger og fordeler   
administrasjonens arbeidsoppgavene etter behov? 
 
Kanskje det er bedre å satse på konsulenter med  
fordeling av arbeidsoppgaver, der en har ansvar for  
kontordriften, og en har ansvar for interessepolitiske 
saker. På den måten får man fordelt oppgaver, istedenfor 
som i dag der en generalsekretær har ansvar både for 
kontordriften og interessepolitiske arbeidet. 
 
Noen vil sikkert si, at det er viktig med ansikt utad, for det 
er jo en generalsekretær. Vi mener dette kan ivaretas 
godt av en konsulent som har ansvar for det  
interessepolitiske sammen med forbundslederen. 
 
  
3. FORSLAG TIL ENDRING AV STATUTT FOR  
NORGES DØVEFORBUNDS HEDERSMEDALJE 
 
I dag står det slik: 
§2: 
"Medaljen er en påskjønnelse fra forbundets side for 
frivillig, oppofrende og langvarig innsats som har gått 
mye lenger enn til det som er gjort i evt. lønnet stilling, og 
der målet har vært å skape framgang og trivsel innen 
døveorganisasjonen og i miljøet. Lokal innsats kan telle 
med, men ved vurdering av kandidater blir hovedvekten 
lagt på den innsats som er gjort til beste for 
døve/tunghørte på landsplan og organisasjonsmessig 
innen Norges Døveforbund og forbundets seksjoner, 
utvalg o.l." 

MEDLEMSMØTE 21.MARS 
 

OSLO DØVEFORENING SENDER 3  
FORSLAG TIL LANDSMØTE  

 
På medlemsmøtet 21.mars, hvor 25 medlemmer var tilstede.  
Bengt Fjellaker var møteleder, og Vidar R Sæle var referent. 
 
Medlemsmøtet ønsket å sende 3 forslag til landsmøtet som 
avholdes i Storkmarknes 29.mai – 1.juni. 
 
1. MEDLEMSKAP I FFO? 
Oslo Døveforening ber landsmøte om å vurdere  
medlemskap i FFO, og at Norges Døveforbund så 
legger saken fram for neste landsmøte. 
 
Begrunnelse: 
Oslo Døveforening ser ikke hensikten i å være medlem i 
FFO. Vi føler ingen tilhørighet med FFO i dag. FFO  
fokuserer mye på det medisinske delen, og det å være 
døv er jo ikke akkurat en ”sykdom” slik vi ser det. Det å 
være døv er en ”sansetap”, og vi er opptatt av felles 
språk (tegnspråk), identitet og tilhørighet som gruppe. 
Når det gjelder den interessepolitiske delen, så gjør NDF 
i dag ofte direkte henvendelser til politikere og  
departementer, fremfor å gå via FFO. 
 
FFO sitt kurstilbud er sjelden av interesse for oss døve. 
Vi arrangerer  egne kurser. 
 
Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund er 
ikke medlem av FFO, og det hadde vært interessant å få 
vite hvilke erfaringer de har med å være utenfor FFO.  
 
De er i stedet tilsluttet en liten paraplyorganisasjon  
SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes  
organisasjoner). Norges Blindeforbund, Norges  
Handikapforbund, Foreningen Norges Døvblinde og 
Norsk Forbund for utviklingshemmede er tilsluttet SAFO. 
For mer informasjon http://www.safo.no. 
 
Norges Døveforbund kan gjerne vurdere å stå utenfor 
både FFO og SAFO, og kanskje heller samarbeide med 
Hørselshemmedes Landsforbund i saker som gjelder 
døve og hørselshemmede. 
 
Derfor ber vi landsmøtet  å instruere Norges  
Døveforbund om å utrede et fortsatt medlemskap i FFO, 
eller om andre løsninger er bedre. En slik utredning kan 
føre til at vi melder oss ut av FFO og inn i annet/andre  
samarbeidsforum/-fora som for eksempel SAFO. 
 
I vurderingen bør det også tas med hvordan  
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Forslag til endring: 
Første setning står som før. 
 
Endring fra andre setning som blir: 
”Lokal innsats skal telle med, og ved vurdering av  
kandidater blir hovedvekten lagt på den innsats som er 
gjort til beste for døve/tunghørte på lokalt plan  i  
døveforeninger, og på landsplan innen Norges  
Døveforbund og forbundets seksjoner, utvalg og  
lignende.” 
 
Begrunnelse: 
Oslo Døveforening ønsker at NDFs hedersmedaljekomite 
også skal tillegge lokal innsats mye større vekt enn det 
gjøres i dag. Vi ønsker å motivere tillitsvalgte i  
døveforeninger til større innsats. I dag gis det til de som 
har gjort til beste for NDF - men det er jo få som gjør det i 
dag. Mange er lønnet. Det bør  vurderes frivillig lokal 
innsats i en forening skal ha like stor betydning.    
 
  

ANDRE SAKER SOM BLE SAGT PÅ  
MEDLEMSMØTET 

 
Seminar / kurs for ansvarlige som driver feriehjem 
Her ble det diskutert etter et forslag fra et medlem om å 
stifte et feriehjemsforbund. I stedet ble man enige om at 
seminar eller kurs var bedre. Oslo Døveforening sender 

forslag til Norges Døveforbund om å arrangere et  
seminar / kurs for de som driver feriehjem. Det har aldri 
vært noen felles forum for utveksling av erfaringer, og 
man bør kunne invitere fra hytteforeningen å innlede 
aktuelle temaer. 
 
Medlemsfordeler 
Medlemmer i Oslo Døveforening ønsker  
medlemsfordeler i Norges Døveforbund. Som for  
eksempel rabatt ved overnatting på feriehjem, nok å 
være medlem i en døveforening, og at man er  
velkommen til å besøke andre foreninger (dvs. må ikke 
være B-medlem), rabatt hos firmaer som støtte Norges 
Døveforbund. Oslo Døveforening sender et brev til NDF, 
og ber dem om å jobbe med dette, evt fremlegge et  
forslag til landsmøte. 
 
Feriehjemmet Skaug 
Medlemsmøtet ble informert om at sommerfest blir 
29.juni, og at feriehjemmet ber om tillatelse til å kunne 
leie ut Skaug i juli måned. Dette var tidligere satt av til 
døve, men det har vist seg at få oppholder på Skaug i juli 
måned. Men vi annonserer i bladet SEHER og i tekst-tv 
om at døve kan leie feriehjemmet Skaug mot at de  
bestiller opphold i sommer innen 30.april. 
 
Noen medlemmer ga tips om hvordan man kan øke  
utleievirksomhet gjennom å reklamere på bestemte sider 
på internett , og at feriehjemmet Skaug bør satse på det. 

Foreningsstyret ønsker leserne en riktig god påske! 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre: Maj-Lis Marman, Trygve Bjerck, Bengt Fjellaker, Vidar R. Sæle,  
Torill Lorentzen, Svein Sundkvist, Mira Zuckermann og Eitan Zuckermann. 
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TORSDAG 24.APRIL KL 19.30 
 

REISEN TIL KINA 
 

Ål folkehøyskole var på skoletur til Kina, nærmere bestemt 
i Beijing. De besøkte bl.a. en døveskole og kosmetikkfabrikk 
der 400 døve jobber. Paal R. Peterson var med på turen, og 
vil fortelle om turen. 

 
  

   TORSDAG 8.MAI KL 19.30 
 

UNGE DØVE OG RUS 
  

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anne Mette Dahl og Olav Røger vil fortelle om prosjektet 
”Unge døve og rus”, som Rådgivningskontoret for  
hørselshemmede har jobbet med. Rapporten ble lagt fram i 
november 2002. 

 TORSDAG 15.MAI KL 19.00 
 

DØVE I PALESTINA 
  

Døve Shadi på sykehuset i Nablus. 
 
Toralf Ringsø forteller hvordan døve har det i Palestina. 
Toralf Ringsø er Norges Døveforbunds representant i  
samarbeidsprosjektet mellom Norges Døveforbund og  
Signo. 
 
Mer om Shadi kan du lese på internett: 
http://home.frisurf.no/~onar/dagbok_003.cfm 
 
 

 TORSDAG 22.MAI KL 19.30 
 

MEDLEMSMØTE 
 
 Saksliste:  1. Nytt fra styret 
       2. Gjennomgåelse av saker som skal  
            behandles på Norges Døveforbunds  
            landsmøte 29.mai – 1.juni i Stokmarknes. 
       3. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVA SKJER I OSLO DØVEFORENING PÅ TORSDAGER? 
 

 
Åpent hver torsdag fra kl 18.00 - Dagsrevyen på tegnspråk kl 19.00  
Program som foredrag eller medlemsmøte starter vanligvis kl 19.30 

Obs! Torsdag 15.mai starter foredraget kl 19.00 
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 TORSDAG 5.JUNI KL 19.30 
 

RAPPORT FRA LANDSMØTE I  
STOKMARKNES 

Norges Døveforbund har landsmøte i Stokmarknes 29.mai 
– 1.juni. Oslo Døveforening sender 4 representanter, og de 
vil fortelle hva som skjedde på landsmøtet. 
De 4 som reiser til landsmøtet, er Mira Zuckermann, Bjørn 
Røine, Maj-Lis Marman og Vidar R Sæle. 

 TORSDAG 12.JUNI KL 19.30 
 

DEN NYE HJEMMESIDEN WWW.ODF.NO 
LANSERES 

 
Hjemmesiden vår på internett http://www.odf.no blir lansert 
på storskjerm, og vinneren av webkonkurransen blir  
presentert. 
 
  

 TORSDAG 19.JUNI KL 19.30 
 

 TERMINLISTE FOR HØSTEN 2003 
 

Vi presenterer terminlisten for høsten 2003. 125 års  
jubileumsdager blir også presentert med arrangementer hver 
måned fra august til desember. 

LØRDAG 7. JUNI – PINSEAFTEN KL 18.00 
 

PUBKVELD OG FOTBALL PÅ  
STORSKJERM 

 
LANDSKAMP I FOTBALL,  

EM-KVALIFISERING 
DANMARK - NORGE 

      
 
  

ONSDAG 11.JUNI KL 19.30 
 

FOTBALL PÅ STORSKJERM 
 

LANDSKAMP I FOTBALL,  
EM-KVALIFISERING 
NORGE - ROMANIA 

 

  

FREDAG 9.MAI KL 19.00 
 

PUBKVELD MED PANELDEBATT 
 
 
 

Oslo Døves Sportsklubb v/styret utfordrer en debatt om klubbens virksomheter, aktiviteter og forholdet til Norges  
Funksjonshemmedes Idrettsforbund. Vi er åpen for alle tenkelige eller utenkelige spørsmål, diskusjon, kritikk eller hva det 
dere kaller. Dette oppfordres til alle gjester å møte opp på døveforeningens lokale i 2. etasje og skape en god atmosfære. 
 

 Kveldens vert er Oslo Døveforening.  
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Kong Olav ville ha fylt 100 år 2.juli, og Slottet vil markere 
ved å vise frem en del minner fra monarkens liv. Alle rom-
mene som er med på omvisningsrundet under årets ”Åpent 
Slott” vil ha en eller annen tilknytning til kong Olav. Omvis-
ningen går gjennom to etasjer, og omvisningen er ikke så 
godt egnet for de minste barna. Omvisningen tar ca 1 time. 
 

 
Bildene er hentet fra http://www.kongehuset.no  

Oslo Døveforening har bestilt tegnspråktolker, og vi får 
svar etter påske om vi får tolker. Vi venter derfor med å 
kjøpe billetter til vi er sikre på at vi får tolker. Tolkene 
formidler det guidene forteller under omvisning når vi 
går fra rom til rom på Slottet. 
 
Vi satser på at det blir 5.juli og 14.august, med forbehold om 
utsolgte billetter, men vi prøver de to datoene – da iflg  
billettsentralen er det god plass ennå. 
 
 Lørdag 5.juli - dagtid 
Torsdag 14.august - dagtid 
 
Klokkeslett får du vite, når vi har fått billettene reservert, og 
vi ser gjerne at du bestiller billetter så fort som mulig. Når vi 
har kjøpt billetter, må de hentes hos daglig lederens kontor – 
men det får du beskjed om. 
 
Billettene bestilles hos daglig leder Vidar R Sæle epost: 
post@odf.no eller ttlf.: 22 20 54 08. 
 
Pris:  Kr 60,- i medlemspris 
   Kr 80,- for de som ikke er medlem i Oslo Døveforening 

”ÅPENT SLOTT” - OMVISNING 

 
  

LØRDAG 17.MAI  - 17.MAI – FEIRING 
 
 
 

Åpen cafe i døveforeningen fra kl 11.00 til 15.00. 
 

Salg av kaker, is, mineralvann osv. 
 

Alle er hjertelig velkommen! 
 
 

Arrangør: Bridgeklubb 
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KONTAKTPERSON 
For henvendelse av leie, opphold på feriehjemmet 
Skaug rettes til: 
Unni Arnesen, Gunnulvsvei 34, 0670 Oslo,  
teksttlf / fax 22 26 77 54 eller SMS 482 71 538 
 
ÅPEN I PÅSKE 
Feriehjemmet Skaug på Nesodden er åpen i påsken fra 
og med 13.april til og med 20.april. Alle er hjertelig  
velkommen til å ta en tur, enten for dagsbesøk eller  
opphold. 
 
DUGNAD 
Årets dugnad blir lørdag 3.mai og søndag 4.mai på 
Skaug. Feriehjemmets styre trenger hjelp til rengjøring av 
hyttene, male, rake ute i hagen etc. 
 
  
SOMMEROPPHOLD 
Feriehjemmet ønsker vi å leie ut mest mulig, pga vi 
trenger mer penger til driften og til å betale ned lånet. 
Derfor blir ikke feriehjemmet åpent i juli som vi er vant til 
fra tidligere av. Men vi gir likevel døve en sjanse og  
reservere opphold i sommer – da det er ledig pr i dag. 
 
Hvis du ønsker opphold på feriehjemmet Skaug i  
sommer, gi oss beskjed innen 30.april. 

HVA SKJER PÅ FERIEHJEMMET SKAUG? 
 

 

ODUG 
 
ODUG – Oslo Døves Ungdomsgruppe har sine aktiviteter i grotten (kjelleren) i døves hus. 
 
De har egen hjemmeside som er http://home.no.net/odug/. 
 
Aktiviteter i ODUG framover vil være på fredager kl18.00 
 
25.april -  Ikke fastsatt   9.mai - PS2 i storformat  23.mai -  Tusenfryd  6.juni  -  Sosialkveld   20.juni -  Grillkveld 
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PROSJEKT ”ODF – BARE FOR NORSKE DØVE?” 

Oslo Døveforening fikk kr 98.000,- fra Helse og Rehabilitering. Prosjektet  
gjennomføres i år, og prosjektleder er Vidar R. Sæle. Tema for prosjektet er ”Hvordan  

integrere døve Innvandrere og flyktninger i døvemiljøet i Oslo?” 

KURS FOR FRIVILLIGE 
 
Kurset er for de som har lyst å jobbe som frivillig i prosjektet 
for døve innvandrere. Du kan lese artikkelen om prosjektet i 
forrige nummer av SEHER nr 1/03. Det vil bli gitt noe i  
honorar til frivillige. 
 
Pr i dag er det påmeldt 5 frivillige til kurset, og det er fortsatt 
ledige plasser til kurset. 
 
Kursleder er Vidar R Sæle. Kurset gjennomføres fra fredag 
25.april kl 17.00 og avsluttes lørdag 26.april kl 17.00. 
 
Gratis kurs for medlemmer, og for de som ikke er  
medlemmer koster det kr 200,-. 
 
Innhold i kurset: 
- Foredrag om resultater fra undersøkelsen i 2000. 
- Lære om ulike religiøse grupper og hvordan ferdes i de og 
- hvordan en kan bidra til å gi innvandrere/flyktninger 
 ”starthjelp” i det norske døvemiljøet.  
- Hvilke oppgaver, frivillige personer kan gjøre. 
 
Påmeldingsfrist er 15.april, og henvendes Oslo  
Døveforening – epost post@odf.no eller sms 930 32 049. 
 
INTERNASJONALE TREFF 
 
Lørdag 24.mai i Oslo Døveforening 
 
Åpen fra kl 15.00 til (?) 
 
Vi lager felles middag, bli kjent med hverandre (aktiviteter), 
og vi finner på noe sosialt sammen. Kanskje spille bowling 
på kvelden. 
 
Vi presenterer for hverandre, hvem vi er. Dere bestemmer 
hva dere ønsker av innhold på internasjonale treff framover. 
 
Det koster ikke noe å være med på internasjonalt treff. Både 
medlemmer av Oslo Døveforening og ikke-medlemmer er 
hjertelig velkommen! 

Lørdag 14.juni – tur på hovedøya 
 
Vi møtes i Oslo Døveforening kl 12.00, og drar sammen til 
Vippetangen – der vi tar båt over til hovedøya. Turen tar ca 
25 minutter med båten. 
 
Hva gjør vi på øya? 
- Finner en god plass og sitte. Vi spiser mat sammen. Ta 
 med drikke selv. 
- Vi går tur rundt hovedøya, og utforsker hva som finnes.  
- På øya kan du også bade. 
 
Oslo Døveforening spanderer både turen og maten. Ta med 
drikke selv. Pga maten, trenger vi å vite hvor mange som blir 
med på turen. 
 
Påmelding til Vidar R Sæle innen 10.juni. 

En historierik øy i indre Oslofjord 
Når du går i land på Hovedøya kommer du til en flott og 
spennende øy, kun et steinkast unna Oslo sentrum.  
Hovedøya har rikt dyre og planteliv. Den er også beriket 
med mange historiske bygninger, mest kjent er nok ruinene 
etter Klosteret fra 1147. Bildet over er tatt utenfor vestre 
krutthus der en av kanonene er rettet utover fjorden mellom 
Gressholmen og Bleikøya. 
 
Mer informasjon om hovedøya finner du på internett: 
http://www.oslosurf.com/innhold/00000008.shtml 
http://home.online.no/~josandoe/hovedoya.htm 
 
  
  

Døve innvandrer, flyktninger, fastboende utlendinger og  
nordmenn er hjertelig velkommen til internasjonale treff! 
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Internasjonal Klub B17, som er underavdeling i Døveforeningen av 1866 i København, inviterer alle  
flyktninger, innvandrere og fastboende utlendinger til 
 
 INTERNASJONAL FESTIVAL I KØBENHAVN 6. – 8. juni 2003 
 
 All informasjon om internasjonal festival kan du få av Oslo Døveforening, eller se etter oppslag i  
foreningen. 
 
 Kort om program: 
- Fredag  Åpent hus i døveforeningen i København. Omvisning i hele huset. 
- Lørdag  Show på døveskolen med underholdning, besøk døves historisk samling. På kvelden blir det   
      fest (mexicansk buffet) og fest med dans (musikk på tegnspråk). 
- Søndag Hyggelig samvær i døveforeningen, før vi reiser hjem. 
 
Påmelding for mexicansk buffet og fest, senest 15.mai 2003. 200,- i danske kroner betales på giro  
102-3888 innen 15.mai. Påmeldingen er absolutt bindende. 
 
Adresse:  International klubb B17 v/Døveforeningen af 1866, Brohusgade 17, 2200 København N 
 
Det er åpent for andre publikum lørdag kveld, men etter kl 21.00. Det koster100,- i danske kroner (inkl. 5 
drikkevarer). 

Oslo Døveforening sponser med kr 500,- pr. person (inntil 10 personer) for døve flyktninger, innvandrer 
eller fastboende utlendinger. Send en søknad til Vidar R. Sæle, post@odf.no / eller pr post Oslo  
Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo. 

BRIDGE 
Eitan Zuckermann og Svein Arne Peterson døve  
mestere! 
  
Døvemesterskapet i bridge ble i år arrangert i Stavanger 22.-
23.mars, og Oslo stilte med 5 par. For å redusere  
reiseutgifter tok de fleste bil, - tre reiste med tog. Det ble en 
lang reise til og fra Stavanger, men det var uansett en fin tur. 
Stavanger hadde skapt en trivelig atmosfære rundt  
mesterskapet, som fant sted i Døves Hus. Det var 13 par 
som deltok, og resultatene er som følger: 
  
 
1. Eitan Zuckermann - Svein Arne Peterson, Oslo 
2. Leif Gunnar Kvernberg - Erling Jacobsen, Ålesund/Bergen 
3. Jon Pettersen - Mikal Urgård, Trondheim 
4. Gunnar Løken - Xing Sheng She, Oslo 
———————- 
I alt 13 par 
 
 
 
 
 
 

Gunnar Løken og Xing Sheng She nordiske mestere! 
  
5.-6.april var bridgeklubben vertskap for nordisk mesterskap 
for par, og 16 par fra hele Norden deltok. Gunnar Løken og 
Xing Sheng She vant foran 3 svenske par, med Eitan  
Zuckermann og Svein Arne Peterson på 5.plass. En stund 
ledet Gunnar og Xing stort, men det ble jevnt til slutt. Bare 9 
poeng skilte mellom 1. og 4. plass! 
Vi gratulerer Gunnar og Xing med deres første nordiske 
mesterskap. Gunnar er nå lærer på bridgekurs med 8  
deltakere, og det må være betryggende for elevene å vite at 
læreren har sine kvalifikasjoner i orden. 
 
Nr Navn                Klubb     Poeng 
 1 Gunnar Løken    - Xing Sheng She  Oslo      73 
 2 Niclas Björkstrand   - Tom Rosén    Dalom     70 
 3 Thomas Björkstrand  - Gunnar Augustsson Stockholm    67 
 4 Gunnar Brodin    - Christer Rönnmark Örebro/Dalom  64 
 5 Eitan Zuckermann   - Svein Arne Peterson Oslo      42 
 6 Cathrine Björkstrand  - Magnus Boman  Örebro     29 
 7 Henrik Walther    - Reidar Brenden  Oslo      15 
 8 Anne-Marie Wikström  - Lars-Åke Wikström Dalom/Stockholm -3 
 9 Jukka Hurtamo    - Veikko Taalas   Helsingfors   -5 (   90) 
 9 Bo Meier      - Peter Niemelä   København   -5 (   90) 
11 Owe Wallster     - Johan Sundfjäll  Stockholm/Örebro -7 
12 Jon Pettersen    - Mikal Urgård   Trondheim    -38 
13 Leif Gunnar Kvernberg - Erling Jacobsen  Ålesund/Bergen  -40 
14 Poul Boye Nielsen   - Jesper Søndergaard København   -53 (   96) 
15 Gjermund Hansen    - Glenn Cooper   Oslo      -53 (   84) 
16 Johannes Stenseth   - Kjell Omahr Mørk  Oslo      -156 
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RORBUA I SOMMER 
 
Oslo Døveforening har bestilt 2 bord for pubtreff på Rorbua i 
sommer på torsdagene. Mer informasjon i neste nummer av 
SEHER i juni. 
  

 NY LEDER I DØVBLITTGRUPPEN 
 
Kjetil Solvang er valgt som ny leder i døvblittgruppen. 
 

DØVES KULTURDAGER 
 
Døves Kulturdager finner sted i Trondheim 24. - 26. oktober 
2003.  
 
TUR TIL POLEN 6. - 13.SEPTEMBER 

 
Telemark Døveforening i samarbeid med Aktive  
Fredsreiser, arrangerer en tur til Polen 6.-13. september 
2003. Pris kr 3.490,- pr person, påmeldingsfrist 1.juni 
med kr 500,- i depositum.  
Turen legger innom Krakow, Auschwitz, Birkenau og 
Berlin.  
 
Se oppslag i døveforeningen, og kontaktperson er  
Maj-Lis Marman ttlf 22742019 eller SMS 41420838. 
 

UTSETTELSE AV ÅRSMØTE 
 
Oslo Døveteater har utsatt årsmøte fra 9.april til lørdag 
26.april kl 18.00. 
 

TORSDAG 29.MAI – STENGT 
 
Døveforeningen er stengt torsdag 29.mai, pga 
Kr.himmelfartsdag. 
 

KURS FOR KASSERERE 
 
Vi minner om at påmeldingsfristen til kurs for kasserere 
er 15.april. 

 
Det er påmeldt per i dag 6 deltakere, og det er fortsatt 
ledige plasser. Kurset avholdes i døveforeningen fredag 
25.april fra kl 17.00 til lørdag 26.april kl 18.00. 
 
Se annonse i SEHER nr 1, eller ta kontakt med daglig 
leder Vidar R Sæle for mer informasjon. 
 
VAKTORDNING PÅ TORSDAGER 
 
En fra foreningsstyret vil alltid være tilstede på torsdager 
når foreningen er åpen. 
 
 24/4  Torill Lorentzen 
8/5  Mira Zuckermann 
15/5 Maj-Lis Marman 
22/5 Eitan Zuckermann 
5/6 Bengt Fjellaker 
12/6 Trygve Bjerck 
19/6 Torill Lorentzen 
26/6 Svein Sundkvist 
 

BAKVAKTLISTE – VÅREN 2003  
 
24/4 Døvehistorielaget 
8/5  Pensjonistgruppen 
15/5 Bridgeklubb 
22/5 Feriehjemmet Skaug 
29/5 Døveteater 
5/6  Døvblittgruppen 
12/6 Kvinneforening 
19/6 Døvhistorielaget 
26/6 Pensjonistgruppen 
 
Instruks 
-  Oppmøte kl 18.00. Det skal ryddes fra bordene og  
  oppvasken settes inn i oppvaskmaskinen.  Deretter  
  på plass i hyller/skap. 
-  Bytt med andre underavdelinger hvis datoen ikke  
  passer. 
- Husk å møte opp den dagen dere har vakt, ellers blir 
 det en bot på kr 100,-. 

SOMMERFEST PÅ SKAUG SØNDAG 29.JUNI 
 
Sommerfesten blir søndag 29.juni på feriehjemmet Skaug. Oslo Døveforening spanderer buss fra døveforening til Nesodden t/r. 
 
Program: Møt opp utenfor Oslo Døveforening kl 11.00, der bussen venter. 
 
Sommerfest begynner kl 12.00, og det blir servert reker og fisk bl.a. utpå dagen. 
 
   Salg av drikke. 
 
   Avreise med buss fra Skaug kl 19.00. 
 
   Buss stopper ved Oslo S, sjøsiden og utenfor døveforeningen ca kl 20.00. 
 
Påmelding for sommerfest og om du tar buss eller privatbil (vi må vite hvor mange biler pga parkeringsplassen) – innen 15.juni til Unni 
Arnesen eller daglig leder Vidar R Sæle. 
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Vi har hatt årsmøtet datert tirsdag 11. mars og 29  
stemmeberettigede medlemmer møtte opp. Årsberetning, 
regnskap og budsjett ble gjennomført med glans. Tre  
innkomne forslag ble diskutert og kommet fram til følgende 
resultater: 

a) Kr. 150.000,- fra reservefond skal gå til  
 nedbetaling av utestående hyttegjeld til banken for 
 å spare store rente kostnader. Nedbetalingstid 
 forkortes fra 20 år til 5 år. Dersom gjelda er slettet, 
 skal reservefond opparbeides til det opprinnelige 
 beløpet. 
b) Hjalmar Lindgaard minnefond på kr. 50.000,-  
 etableres og statutter ble vedtatt. Årlig utbetales et 
 stipendium på kr. 3000,- til en idrettsutøver med 
 gode sportslige presentasjoner med en  
 forutsetning at vedkommende har vært medlem i 
 klubben minst 3 år. Stipendiet kan også tildeles til 
 unge talenter som forventer seg av en sportslig 
 karriere i fremtiden. 
c) Klubben tilbyr ulike sportslige aktiviteter i  
 barne- og ungdomsgruppe. Seniorgruppe berører 
 dette også og klubben driver årlig busstur til  
 idrettshytta på Hafjell for pensjonister. Tilbudet  
 dekker ikke aldersgruppe mellom 35 – 60 år og 
 derfor  ble veterangruppe dannet. 

 
Følgende medlemmer ble valgt: 
Hovedstyret: 
Leder:      John Erik Johannessen  
Nestleder:    Jarle Lid 
Sekretær:    Dmitry Katsnelson 
Kasserer:     Rolf Smenes 
Styremedlem:  Terje Karlsen 
Idrettsgrupper: 
Barneidrett:   Bjørn Røine 
Bowling:     Stein Erik Wroldsen 
Fotball herrer:  Espen Høiberg 
Fotball kvinner:  Christin Lundgren / Elin Lippe Nilsen 
Golf:       Jon A. Vik / Rune Tangen 
Skyting:     Erik Andresen 
Snowboard:   Geir Sætre / Are Dyrhaug 
Veterangruppe: Dan Terje Pedersen 
Hytteleder:    Jon A. Vik 
 
Etter årsmøtet ble en stor fotballkamp mellom Ajax og  
Valencia vist på den store skjermen før  
kvelden ble tatt av. 
 

BUSSTUR TIL HAFJELL 
 
INGENTING Å GJØRE I OSLO? KOM DEG TIL 
FJELLS OG Å FÅ FRISK DUFT AV DET DEILIGE 
SOMMERVÆRET 
 
Oslo Døves Sportsklubb arrangerer en dagstur til klubbens 
hytte på Hafjell lørdag 31. mai 2003. 
 
Dato:    Lørdag 31. mai 2003 
Avreise:   kl. 9.00 fra Sven Brunsgate med buss 
Ankomst: kl. 19.00 i Sven Brunsgate (avreise fra Hafjell ca 
      kl. 16.00) 
Priser:   Livsvarige- og æresmedlemmer  gratis 
      Medlemmer     kr. 100,- 
      Ikke medlemmer    kr. 200,- 
 
Få ræva di fra sofa og gjør deg klar til en opplevelserik tur til 
hytta. Middag og drikke vil bli servert og er inkludert prisen. 
Betaling på selve bussen. 
 
Ellers holdes hytta åpnet for andre besøkende i hele helgen 
30. mai – 1 . juni med overnattingsmulighet. Sengeplasser er 
begrenset og påmelding går derfor til første mann i mølla. 
Medlemmer har første prioritering. 
 
Priser pr natt: Livsvarige- og æresmedlemmer  gratis 
        (inkludert frokost) 
        Medlemmer      kr. 100,- 
        Ikke medlemmer    kr. 200,- 
 
Middag vil bli servert på lørdag og spises sammen med 
reisende fra Oslo. Kr. 50,- må betales for å være med  
middagen. Transport må dere ordne selv. Betalingsoppgjør 
for opphold og middag skjer ved avreise. 
 
Påmeldingsfrist 22. mai og kan sendes til følgende personer 
via e-post: 
 
Dagstur med buss: jarlelid@frisurf.no 
Overnatting på hytta: bjorn_oystein.strand@chello.no 
 
Hvis man ikke har egen e-post så kan man sende en skriftlig 
påmelding til Oslo Døves Sportsklubb, Sven Brunsgate 7, 
0166 Oslo. Påmeldingslista henges også på oppslagstavla 
ved inngangen til døvehuset. 

ÅRSMØTE 11.MARS 2003 – JOHN ERIK JOHANNESSEN BLE  
GJENVALGT SOM LEDER I OSLO DØVES SPORTSKLUBB 



Terminliste for Oslo Døveforening - 2003 

Tlf.: 149 (22205408) Teksttlf.: 22205408 Telefaks: 22112321 E-post: post@odf.no  

B - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Svein BrunsGt. 7 
0166 Oslo 

 

APRIL 
Lør. 19. Pensjonistgruppen arrangerer kafé i  
     påskeaften. 
Tir.  22. Bridge kl 18.00 
Ons. 23. Pensjonistgruppen kl 10-15 og Døvblittgruppen 
     har styremøte kl 16.00 
Tor. 24. ODF – foredag om reisen til Kina 
Fre. 25. 2 kurser i 2.etg og 5.etg, Kurs for frivillige og  
     kasserere kl 17-21. 
Lør. 26.  2 kurser i 2.etg og 5.etg, Kurs for frivillige og  
     kasserere kl 9 – 17. 
     Oslo Døveteater har årsmøte og filmkveld  
     kl 18.00 
Man. 28. Døveteater har styremøte kl 19.00 
Tir.  29. Bridge kl 18.00 
 
MAI 
Tor. 01. Stengt 
Tir.  06. Bridge og kvinneforening kl 18.00 
Ons. 07. Pensjonistgruppen kl 10-15  
     Døvblittgruppen har medlemsmøte kl 17.00 
Tor. 08. ODF – Foredrag om ”unge døve og rus” 
Fre. 09. Pubkveld og paneldebatt om ODSK, arr. ODF  
Tir.  13. Bridge kl 18.00 
Tor. 15. ODF – foredrag om døve i Palestina 
Lør. 17.  17.mai feiring med åpen kafé. Arr. Bridgeklubb 
Man. 19. ODF har ledermøte kl 18.00 
Tir.  20. Bridge kl 18.00 
Ons. 21. Pensjonistgruppen kl 10-15 
     Døvblittgruppen har styremøte kl 16.00 
Tor. 22. ODF har AU-møte kl 16.30 
     ODF – medlemsmøte kl 19.30 
Fre. 23. Oslo Døveteater har pubaften og om  
     døvekunst. 
Man. 26. Døveteater har styremøte kl 19.00 
Tir.  27. Bridge kl 18.00 
Tor. 29. Døveforeningen er STENGT pga         
     Kr.himmelfartsdag 
Lør. 31. Busstur for pensjonister til Hafjell (ODSK) 
 

JUNI 
Tir.  03. Bridge og kvinneforening kl 18.00 
Ons. 04. Pensjonistgruppen kl 10-15 
     Døvblittgruppen Medlemsmøte kl 17.00 
     ODF Styremøte kl 17.30 
Tor. 05. ODF - foredrag om landsmøte  
Lør. 07. ODF – pubkveld og visning av EM-kvalifiser.   
     Kamp Danmark - Norge 
Tir.  10. Bridge kl 18.00 
Ons. 11. ODF – visning av EM-kvalifisering kamp     
     Norge - Romania 
Tor. 12. ODF – lansering av http://www.odf.no  
Man. 16. ODF – AU møte kl 16.30 
Tir.  17. Bridge kl 18.00 
Ons. 18. Pensjonistgruppen kl 10-15 
Tor. 19. ODF – terminliste for høsten 2003  
     presenteres 
Lør. 21. Døveteater har ”Oscarkveld” 
Man. 23. ODT har styremøte og medlemsmøte 
Tir.  24. Bridge kl 18.00 
Tor. 26. ODF – åpen kafé 
Søn. 29. Sommerfest på feriehjemmet Skaug 

Abonnement på Se Her 
 

Er du interessert i å følge med hva som  
skjer i Oslo Døveforening? 
 
Bladet kommer ut med minst 4 nummer hvert år. 
 
Send telefaks til oss: 
Oslo Døveforening, 22112321 
Årskostnad: Kr 100,00 
 

(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.) 

Terminlisten er med forbehold om endringer. 
Følg med på oppslag i døveforeningen, Og 
hjemmesiden vår http://www.odf.no. 


