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DAGLIG LEDER 

HAR ORDET 
 
 
 
 

Kjære medlemmer!  
 
Vi håper at du vil synes det er mye spennende stoff i dette 
nummeret. I bladet annonserer vi med mange gode 
arrangementer og kurser, som du kan melde på og å være med. 
 
Det passer godt å nevne internasjonale markeringen av DØVES 
DAG, som vi skal markere ved å bevisstgjøre og å opplyse 
publikum om viktige saker døve er opptatt av, og at døve 
personer vil føle seg styrket gjennom en solidaritet sammen med 
andre døve. 
 
Tema for DØVES DAG – uka som går gjennom er TEGNSPRÅK. 
 
Vi har lagt opp et spennende program hver dag i en uke fra 
mandag 20. til søndag 26.september.  
 
Vi er veldig glade for at Dr. Liisa Kauppinen fra Finland og 
forbundsleder Hanne Kvitvær vil komme til foreningen og holde 
foredrag. 
 
Vi ser positivt at underavdelinger og andre grupper i 
døveforeningen vil være med å lage utstilling. Det er sikkert god 
del som er nysgjerrige på hva som skjer i underavdelingene og i 
andre grupper. 
 
Vi er meget spent på hvordan det vil gå med trikken og 
standplassen på Stortorvet lørdag 25.september. Det er viktig at 
vi sprer kunnskap om døve og tegnspråk til publikum. Norges 
Døveforbund og Bergen Døvesenter har samarbeidet med å lage 
informasjonsfolder som skal deles ut. Fra Norges Døveforbund vil 
vi få tilsendt god del materiell og T-skjorte som kan kjøpes. 
 
Det blir også en medlemskampanje, for vi trenger flere 
medlemmer. For Oslo Døveforening og Norges Døveforbund er 
det viktig at vi får mange nye medlemmer, da vi er avhengige av 
økonomisk støtte fra kommune og staten for å opprettholde 
driften. 
 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å være med på en eller flere 
arrangementer i DØVES DAG – uka. 
 

Hilsen fra Vidar R. Gabato Sæle 

NYTT FRA STYRET 
 
Medlemmer 
 
Nye medlemmer: Karin Andvig 
     Erik Hougsrud 
     Magne Vegard Roås 
     Mona Barstad 
     Kristi Vidvei 
     Britt Ottesen 
 
Utmelding:   Stein Erik Wroldsen 
 
Dødsfall:    Synnøve Lindquist og Josef Hovden. 
 
Eldreutvalget 
 
Det har vært en del problemer med samarbeid i 
eldreutvalget, selv om eldreutvalget har jobbet godt i 
2003. Årsaken ligger trolig i at det er for mange hørende 
representasjoner, og vi ble derfor enige om å endre 
utvalgssammensetning, slik at det nå er flertall av døve i 
utvalget. 
 
Tidligere var det 14 personer, og vi har nå redusert ned til 
7 personer. Det betyr at CSS og St.Hans hjemmet går ut 
av utvalget.  
 
Utvalget vil heretter bestå av Rådgivningskontoret for h.h 
(1 representant), Døvekirken (2 representanter, hvor av 
en er døv), pensjonistgruppen (2 representanter), ODF (1 
representant) og Frivillighetssentralen (1 representant). 
 
Utredning av medlemskap i FFO 
 
Norges Døveforbund lurer på om Oslo Døveforening kan 
påta seg oppgaven å utrede nytten av et fortsatt 
medlemskap i FFO, samt be om innspill fra andre 
døveforeninger og se på fordeler/ulemper ved 
medlemskap og vurdere medlemskap i SAFO. Vi har sagt 
oss villige til å gjøre dette, og Torunn Bakkestuen og 
daglig leder Vidar R. Sæle jobber med dette. For de som 
husker, var dette Oslo Døveforening sitt forslag hvor vi 
fremmet saken på landsmøte i Stokmarknes juni 2003.  
Utredningen skal sendes og behandles på neste 
landsmøte i Bergen/Newcastle 2005. 
 
Styreseminar 
 

 
(Fortsetter på side 4) 

Ekstra ordinært årsmøte  
  
Vi innkaller til ekstra ordinært årsmøte torsdag 28.oktober kl 19.00.  
  
Sak: Valg av revisor til underavdelingene.  
 
Etter ekstra ord. årsmøte, blir det medlemsmøte. 
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Styret hadde et meget nyttig styreseminar 20.-22.august på 
Thorbjørnsrud hotell i Jevnaker, som ligger over veien til 
Hadeland glassverk. 
 
På seminaret fikk vi en spennende foredrag om ”Hva er 
prosjektarbeid?” ved Bjørn Kristiansen i Norges 
Døveforbund. Styret følte at de nå fikk en mye bedre innsikt 
i hva prosjektarbeid betyr og innebærer. Bjørn Kristiansen 
ga en god oversikt over ting som er viktig å vite om, og hva 
vi bør tenke på – når vi skal diskutere nye prosjekter i 
framtiden. 
 
Styret diskuterte oppsummeringer fra 
omorganiseringsseminarene vi hadde 23. januar og 
30.januar, om Bergen Døvesenter og Storkøbenhavn 
Tegnsprogforening af 1866. Vi diskuterte hvilke gode ideer 
som kan være aktuell for Oslo Døveforening. 
 
Vi brukte mye tid på å diskutere hva vi ønsker av Oslo 
Døveforening og hvilken aktivitetsnivå vi skal satse på i 
framtiden. Vi diskuterte også samarbeid mellom styret og 
daglig leder, hvilke oppgaver man skal ha. 
 
Vi fikk også tid til å handle litt i Hadeland glassverket og en 
svømmetur på hotellets svømmebasseng. Vi ble mye bedre 
kjent med hverandre, og fikk bedre tid å tenke høyt og 
diskuterte mange gode tanker og innspill. 
 
Vi innså at vi trenger mye mer tid på å diskutere 
omorganisering av Oslo Døveforening, så vi skal fortsette 
diskusjonene på styremøtene framover, dvs en sak om 
gangen. 
 
Nye forslag, vil selvsagt bli lagt fram for medlemmene på et 
medlemsmøte, før vi legger fram på årsmøte. Det blir også 2 
omorganiseringsseminarer til, en i oktober og en i januar 
2005. 
 
NYTT NAVN PÅ OSLO DØVEFORENING? 
 
På websiden www.odf.no hadde vi en meningsmåling, over 
hva man ønsker nye navnet på foreningen skal være. 
 
Her er resultatene 

Vi hadde en meget interessant diskusjon i døveforeningen 
26.august. Mange gode synspunkter for å velge navnet Oslo 
Døvesenter, Oslo Døveforening eller Oslo Tegnspråksenter. 
Andre ønsker å få med ordet kultur i navnet. Så ble det 
nevnt at det er blitt in å ha latinske navn som for eksempel 
Signo (jeg tegner) og Teater Manu (hender). Hvis vi skal ha 
latinsk navn, ville det være Oslo Sordo senter. Sordo på 
latin betyr døv. 
 
Vi har fått to innlegg via odf.no 
Ordet døv definerer oss døve som en minoritetsgruppe. Vi 
er nødt å se helheten om vi skal være en inkluderende 
forening, der jeg kan ha et sted å gå til der jeg kan prate 
med enhver på mitt språk, tegnspråk. Andre folk utenfor bør 
ha samme muligheter at Oslo Døveforening skal være 
fremtidsorientert med tanke på CI, foreldre som lærer 
tegnspråk på kompetansesentre at vi bør få større forståelse 
fra andre om vår situasjon som ”døv”. Det er viktig at vi kan 
gi tilbake til samfunnet, at alle skal føle seg velkomne. 
Navnet Oslo Tegnspråksenter åpner for alle som vil lære 
eller som behersker tegnspråk, og da vil medlemstallet øke. 
Og gi mer i støtte fra kommunen til å drive Oslo 
Tegnspråksenter som en organisasjon der alle er likesinnnet 
såfremt de bruker tegnspråk. 
 
Min oppfatning ang. TEGNSPRÅK er at det virker mer 
"åpen" for alle enn DØVE som er "KUN" for døve. For meg 
virker det som "EGO-døve". Selv er jeg fornøyd med å være 
døv. Men viktig er at vi bør være mer fleksible. Vi har folk 
som bl.a. er tunghørte, døvblitte, CI-opererte, hørende som 
kan tegnspråk. Mitt inntrykk er at de vil også føle seg mer 
velkommen. 
 
Noe å gruble? 
Send gjerne noen ord til daglig leder post@odf.no eller faks 
22 11 23 21. Vi skal også diskutere forslag på nytt navn på 
et senere medlemsmøte. 

Meningsmåling 

 

 

Dersom Oslo Døveforening skal skifte til nytt navn, 
hvilken synes du skal hete? 

 

 

 
Totalt antall stemmer: 138  

Oslo Døvesenter 50.7%  

Oslo Tegnspråksenter 23.9%  

Oslo Døveforening  11.6%  

Oslo Tegnspråkforening 8.7%  

Senter for døve i Oslo 5.1%  

GRATULERER 
 
I Se Her nr 5 2003, hadde vi en spørreundersøkelse 
om hva du synes om døveforeningen. Vi fikk inn kun 
21 svar. 
 
Av de innsendte svar,  trakk vi 3 vinnere som vinner 
en DVD-film til hver: 
Astri M.Viken, Gunnar Løken og Trygve Bjerck. 
 
De som svarte riktig på julestjernen, var Sonja M. 
Holten. Vinneren får en DVD-film og en twist pose: 
Bengt Fjellaker. 
 
Vinnerne kan kontakte daglig leder, og komme med 
ønske hvilken DVD-film vi skal sende / levere. 
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HVA SKJER PÅ TORSDAGER? 
 
23.september  Se program for  
     DØVES DAG UKA. 
 
30.september  Middag fra kl 17.00 og    
     diskusjonskveld kl 19.00 om   
     ”Reality” 
 
7.oktober    Åpen cafe fra kl 18.00 og    
     informasjon om eldresenter for  
     døve og døvblinde og om frivillig 
     innsats ved Marie Eggen 
 
14.oktober   Middag fra kl 17.00 og foredrag  
     Kl 19.00  ”Hvordan er innvandrer-
     organisasjoner i Oslo organisert?” 
     ved Internasjonal helse og   
     sosialgruppe i Oslo. 
 
21.oktober   Åpen cafe fra kl 18.00 
 
28.oktober   Middag fra kl 17.00 og ekstra  
     ordinært årsmøte /medlemsmøte 
     kl 19.00. 
    
4.november   Middag fra kl 17.00 fra kl 18.00 og 
     diskusjonskveld kl 19.00 om   
     ”Sunn eller usunn mat” 
 
11.november Åpen cafe fra kl 18.00 
 
18.november  Åpen cafe fra kl 18.00 og kl 19.00 
     ODF – 126 år. Vi spanderer kake. 
 
25.november  Middag fra kl 17.00 og kl 19.00  
     om ”liv etter døden” - filosofisk  
     foredrag ved Øyvind Madsen 
 
2.desember   Åpen cafe fra kl 18.00. 
     Foredrag ved døveprest Roar  
     Bredvei om ”Hva er døveprestens 
     oppgave og hva kan vi bruke til?” 
 
9.desember   Julestemning med risgrøt og   
     julefortelling v/kulturkomiteen.  
     Åresalg med fine gevinster fra kl 
     18.00 
 
16.desember  Åpen cafe fra kl 18.00 og kl 19.00 
     viser vi en julefilm. 

TORSDAGSVAKTLISTE – HØSTEN 2004 
 
23. SEPTEMBER     Oslo Døveteater 
30. SEPTEMBER     Døvblittgruppen 
 
07. OKTOBER      Kvinneforening 
14. OKTOBER      Bridgeklubben 
21. OKTOBER      Feriehjemmet Skaug 
28. OKTOBER      Oslo Døveteater 
 
04. NOVEMBER     Døvblittgruppen 
11. NOVEMBER     Kvinneforening 
18. NOVEMBER     Bridgeklubben 
25. NOVEMBER     Feriehjemmet Skaug 
 
02. DESEMBER     Oslo Døveteater 
09. DESEMBER     Døvblittgruppen 
16. DESEMBER     Kvinneforening 
 

INSTRUKS – INSTRUKS – INSTRUKS – INSTRUKS 
 
*    Oppmøte kl.17.00.  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 bot på kr. 500,-. 
        

Styret i Oslo Døveforening 
 

VAKTORDNING PÅ TORSDAGER 
 
En fra styret vil alltid være tilstede på torsdager når  
foreningen er åpen. 
 
SEPTEMBER     NOVEMBER 
 
23. Hanne      04. Hanne 
30. Torunn      11. Torunn 
        18. Gunnar 
        25. Mira 
 
OKTOBER      DESEMBER 
 
07. Gunnar      02. Bengt 
14. Mira      09. Maj-Lis 
21. Bengt      16. Hanne 
28. Maj-Lis      

 

Stoff til neste nummer 
 

Neste nummer kommer ut i desember 2004, og 
frist for å sende stoff er 1.desember 2004. 

Epost: seher@odf.no 
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SPENNENDE TUR TIL BYGDØY 
 
Omvisning på Oscarshall slott 
 

 
 
Søndag 5.september dro 13 døve og 2 
tegnspråktolker med felles drosje fra 
døveforeningen til Oscarshall slott. Her fikk vi 1 
time med guiden som fortalte spennende historie 
om de ulike rommene, og hva som ligger bak i de 
utsmykkene som er laget og som er på tak, vegg 
osv. 
 
Vi var heldige da vi var der, jo i ”den såkalte 
venterom” som er mørk det meste av døgnet, men 
da vi var der skinte sola rett inn i vinduet – slik at 
det lyste inn i venterommet. Ifølge guiden skjer 
dette en gang i døgnet når det er sol ute. 
 
På soverommet i andre etasje, i kongens etasje, 
er det bare Kong Oscar I som har overnattet en 
eller to ganger. I rommet hang det bilder av 
kongen, dronning og barna med familie, og her 
imponerte Arne Nyberg guiden med alle de 
kunnskaper han har. Guiden måtte innrømme at 
hun nok ikke visste alle detaljer som Arne visste, 
men samtidig bekreftet hun en god del som hun 
ikke fortalte når Arne nevnte. 
 
Vi fikk dessverre ikke se 3.etasje som er 
dronningens leilighet, pga det var stengt. De holdt 
på med reparasjoner forstod jeg. Guiden sa også 
at kun 4 personer om gangen kunne gå opp og se 
pga brannsikkerhet. Da det er kun en inngang. 
 
Det var vanlig i gamle dager at kongen og 
dronningen hadde hver sin leilighet, og den 
samme inndeling er det også på Slottet i Oslo, 

hvor konge og dronning opprinnelig hadde hver 
sin etasje. 
 
Oscarshall er et lystslott beregnet på mindre, mer 
intime sammenkomster for å nyte sommerdager. 
Kong Oscar I ville at norske kunstnere skulle 
skape en norsk stemning i slottet gjennom sine 
kunstverk (malerier) som vi så på veggene. I 1881 
bestemte Kong Oscar II at slottet skulle åpnes for 
publikum som museum. 
 
I dag er Oscarshall slott åpent tre dager i uken fra 
mai til september. Da blir det for mørkt for 
omvisninger fordi det ikke er innlagt elektrisk lys. 
 
Det anbefales varmt for de som ennå ikke har 
vært der og sett på slottet å ta en tur, neste år. 
 
Hagen er en fantastisk  å oppleve og det er så 
utrolig vakker, og gir gode motiver når en skal ta 
bilder. Så i alt både det å se slottet og hagen, ikke 
minst, er verdt turen! 
 
 
Omvisning på Norsk folkemuseum 
 

 
 
Etter omvisningen på Oscarshall slott, gikk vi i en 
sti som førte til Norsk folkemuseum. Der inntok vi 
en matbit i cafeen mens vi ventet på neste 
omvisning. 
 
Etter ”lunsjen”, fikk vi 1 time med omvisning av 
guiden i utstillingen ”Norge-Russland, naboer 
gjennom 1000 år”. Guiden viste glimt og de 
viktigste epoker gjennom 1000 år. 
 
Utstillingen gjenspeilet de mangfoldige kontaktene 
som har vært mellom Norge og Russland 
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mye tid i senere år på å mekle og komme til 
enighet. I dag er det en gråsone slik at ingen eier 
den i Barentshavet. 
 
Vi fikk se noen bilder av russere og nordmenn 
som deltok i sosiale omganger på Svalbard, for 
eksempel skirenn. 
 
Utstillingen er verdt å besøke, og anbefales. 
Utstillingen varer til 31.oktober i år, så blir 
utstillingen flyttet til St.Petersburg 1.februar – 
30.juni 2005. 
 
Hjemreise 
 
Etter utstillingen, dro alle hjem. Noen tok bussen 
hjem, mens andre tok fergen fra dronningens kai 
til Aker brygge. Vi var heldige med været, og alle 
så storfornøyde ut etter turen. 
 

 
 
Oslo Døveforening planlegger nye kultur- og 
omvisningsturer i 2005. 

gjennom tidene. Utstillingen viste 700 kostbare, 
overraskende og ukjente gjenstander, alt fra 
vikingsverd via russiske kunstneres bilder fra 
Nord-Norge til Jevgenij Grisjins norske skøyter. 
 

 

 
 
Det var så mye å se i utstillingen, men vi lærte 
ganske mye og se i sammenheng av den 
kontakten Russland hadde med Norge. For 
eksempel i Nord-Norge var det flere nordmenn 
som var spioner for Russland under 2.verdenskrig 
om hvordan tyskerne lå an i krigen. Så dette var 
meget verdifullt informasjon som var til nytte både 
for Russland og Norge. Men etter krigen, da 
kommunismen kom for fullt ble de norske 
spionene oppdaget og forvist av nordmenn som 
behandlet de dårlig. I følge guiden er det mye 
diskusjon hva er rett og galt. Hun fortalte at det 
var ulike reaksjoner blant publikum hva de mente. 
 
Hun fortalte også om Nansen som pleiet kontakt 
med Russland da han hadde egen skole i 
Moskva. 
 
Hun fortalte kort om konflikten i Barentshavet og 
hvor grensen går mellom Norge og Russland på 
land. Det var helt tilfeldig bestemt, den gang 
skulle det være. Ikke så rart at politikere har brukt 

LYST Å KJØPE? 
 
Oslo Døveforening hadde en omvisningstur på Oscarsborg 
festning 20.mai 2004, var det flere som ønsket å kjøpe hefte 
om Oscarsborg festningen. Heftet var dessverre, ikke ferdig 
trykket. 
 
Oslo Døveforening har nå fått tak i disse heftene, og kan 
kjøpes hos daglig leder Vidar R. Sæle for kr 40,- pr hefte. I 
heftet er det 40 sider og fine bilder om festningsanlegget og da 
krigen kom til Norge i 1940. 
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LOTTERI 2004 
 
I år satser vi et nytt lotteri, enn de loddhefter og basar 
vi har hatt tidligere år. I år blir det skrapelodd og 
åresalg. 
 
Lotterikomiteen er Torunn Bakkestuen (leder), Jeanne 
Mehlum og Svein Arne Peterson. 
 
Daglig leder står oppført som lotteriansvarlig pga 
søknad om tillatelse til politiet og henting av gevinster i 
Oslo Døveforening. 
 
Det er flotte gevinster, og pr lodd koster bare kr 20,-! 
Vi starter med å selge lodder under DØVES DAG på 
kvelden i døveforeningen, og salgsperiode er altså fra 
25.september 2004 til 31.januar 2005. 
 
 
Vi skal selge 4.000 lodder, og selger vi alle lodder, vil 
vi ha overskudd på ca 50.000,-. Vi håper at DU som er 
medlem i Oslo Døveforening vil støtte foreningen, da 
pengene blir satt inn i Hjelpefondet. Penger fra 
hjelpefondet går til gode formål i døveforeningen, som 
å dekke en del av driften, eller innkjøp av ting i 
lokalene som er til nytte for alle medlemmer. 
 
Vi kommer til å sende ut 10 lodder pr husstand i 
oktober, og håper at du / dere er positive til å selge 
eller kanskje kjøpe alle lodder, til sammen kr 200,-. 
 

NB! Det er fullt mulig å returnere lodder du ikke ønsker 
å kjøpe eller å selge. De loddene må returneres innen 
en frist som står på giroen som følger med loddene 
som du får i posten. 
 
Det er mulig å reservere seg mot å få lodder i posten, 
ved å si fra til kontoret Vidar eller Keir innen 7.oktober 
– før vi sender ut i posten. 
 
Beste selger 
 
Har du lyst å selge flere lodder, kan du hente flere på 
kontoret. Jo mer du selger, kanskje blir du best selger 
av skrapeloddene. 
 
Beste selger får en premie for 2 personer, båttur Oslo 
– Frederikshavn t/r, innvendig lugar. 
 
Åresalg 
 
Det blir åresalg med egne flotte gevinster som vi håper 
å få inn av bedrifter på samme måte som vi pleier ved 
basar. Gevinster blir fordelt på ulike åresalg-dager der 
man vinner samme dag/kveld. 
 
Det er planlagt å ha åresalg 6.november lørdagscafe, 
18.november ODF fyller 126 år, 4.desember julebord 
og 9.desember julestemning med risgrøt. 
 
Ta kontakt med Torunn Bakkestuen om du lurer på 
noe i forbindelse med skrapelodd og åresalg. 
Torunn.bakkestuen@chello.no eller sms 41 10 41 28. 
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KARLSRUD VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 
HAR FLYTTET  

 
 
De har skiftet navn, og flyttet fra Lambertseter 
til Skullerud. De holder i nye lokaler i Olaf 
Helsetsvei 5, inngang G (inngang nærmest T-
banen) 
 
 
Oslo Voksenopplæringssenter 
Avd. Skullerud 
Postboks 8 Skullerud 
0624 Oslo 

TILBUD OM MEDLEMSKAP 
 
Vi starter en kampanje, der man kan melde seg 
inn i Norges Døveforbund og Oslo Døveforening 
for resten av året. 
 
Fortell dine venner at vi tilbyr en pakketilbud med 
medlemskap og gratis T-skjorte, for bare kr 200,-! 
 
T-skjorte får man utdelt, når man fyller ut 
innmeldingsskjema og betaler kr 200,- kontant til 
oss. Tilbudet gjelder under Døves Dag 
markeringen og frem til 10.desember 2004. 

 
T-skjorten er med trykk av enhåndsalfabet foran 
og bak er det trykket Norges Døveforbund (farget 
logo ved siden av), www.deafnet.no - Tegn er 
kult. 

 
Medlemskontingenten er kr 500,- pr år (+ kr 100 
for ektefelle og barn under 18 år). 

 
Medlemsfordeler 
• Døves Tidsskrift (gratis) 
• Medlemsbladet Se Her (gratis) 
• Rimelig deltakeravgift på kurs 
• Rimelig leie av våre lokaler i Sven Brunsgt. 7 
• Rimelig opphold eller leie av feriehjemmet  
   Skaug på Nesodden 
• Hver uke er det tilbud med aktiviteter i huset 
• På torsdager tilbyr vi deg interessante      
   foredrag og annet program 
• Turer og utflukter som er sponset hel- eller  
   delvis av foreningen – etter hva vi får i   
   tilskudd 
• Rimelig pris på arrangementer, fester eller        
   eksursjoner som for eksempel museum,   
   omvisninger. 
• Rabatt på kjøp av tegnspråkvideoer fra Døves 
   Media 
• Rabatt på forestillingene til Teater Manu 
• Rabatt på forsikringer hos IF 
• Rabatt på hotellopphold hos Scandic hotell,  
   Radisson SAS og Choice-hotell. 
   Medlemskap hos Redningsselskapet Falck 
 
Ta gjerne kontakt med daglig leder for nærmere 
informasjon om rabattordningene. 

ARV OG TESTAMENTE 
 
Oslo Døveforening hadde et foredrag 
2.september om arv og testamente, og det kom 
ca 50 deltakere. Et viktig tema for mange. 
 
Vi har fått et hyggelig brev fra advokat Claes 
Zangenberg som holdt foredraget, og han ønsker 
å gjøre oss oppmerksom på at han nevnte om 
arveavgiften til barn gikk opp til 12,5 %. Dette er 
ikke riktig. Arveavgiften er i dag som følger: 
 
Av de første 250.000 – ingen avgifter 
 
Av de neste 300.000 er det 8% til foreldre, barn, 
fosterbarn og stebarn som arvelater eller giveren 
har oppfostret og 10% til andre. 
 
Av overskytende er det 20 % til foreldre, barn, 
fosterbarn og stebarn som arvelater eller giveren 
har oppfostret og 30% til andre 
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Tema – TEGNSPRÅK 
 
Oslo Døveforening ønsker å markere DØVES DAG – uken med 
ulike arrangementer i uke 39, dvs siste uken i september der 
søndag er siste dag.  Tema er TEGNSPRÅK, og det ble bestemt på 
et Døves Dag seminar som Norges Døveforbund hadde i juni 2004.  
 
Hvorfor Døves Dag? 
Nasjonale Døveforbund i verden skal markere dagen gjennom å 
bevisstgjøre og å opplyse publikum om viktige saker døve er opptatt 
av, og at døve personer vil føle seg styrket gjennom en solidaritet 
sammen med andre døve. 
 
World Federation of the Deaf (WFD) lanserte i 1958 en internasjonal 
dag for døve, som senere ble endret til internasjonal uke for døve. 
 
Komiteen 
Døves Dag-komiteen i Oslo Døveforening består av Torill Lorentzen, 
Svein Sundkvist og daglig leder Vidar R. Sæle.  
 
Banner 
Det vil bli hengt opp banner på utsiden av huset i Sven Brunsgt. 7 
under Døves Dag – dagene og på trikken lørdagen. På den måten 
kan vi markere tydelig at vi har Døves Dag i Oslo. 
 
Mandag 20.september 
 

 
 
Underavdelinger og grupper lager egen utstilling fra kl 17.00. 
Målet er å lage en fin utstilling, hvor underavdelinger og grupper 
forteller hva de driver med, og hvem de er. 
 
Døve og hørende kan komme til foreningen og se utstillingen og få 
informasjon om virksomheten i døveforeningen. 
 
Utstillingen vil vare helt til torsdag 30.september. 

Tirsdag 21.september   
 

    Salg av middag kr 60,- fra kl 17.00 
 
Temakveld om TEGNSPRÅK fra kl 19.00 
 

 
 
Dr. Liisa Kauppinen, tidligere president av WFD (World Federation 
of the Deaf), kommer og vil fortelle om rettigheter for døve og er 
tegnspråk viktig for døvemiljøet?  
 
Kampen om tegnspråk som eget språk, hvordan er situasjonen i de 
ulike landene i Norden, sammenliknet med Uganda og andre land 
som kanskje har kommet lenger i tegnspråk og rettigheter? 
  

 
 
Hanne Kvitvær, forbundsleder i Norges Døveforbund og 
styremedlem i WFD, kommer og gir en kort orientering om arbeidet 
med tegnspråk som offisielt språk i Norge. 

DØVES DAG 2004
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Onsdag 22.september 
 
Åpen dag hos Hjelpemiddelsentralen i Oslo fra kl 15.00 til kl 18.00. 
 
Program for dagen 

• Orientering om tolketjenesten 
• Demonstrasjon av hørselshjelpemidler 

 

 
 
Slik finner du oss: 
Med bil – Innkjøring i Peter Møllersvei fra Lørenveien. 
Trikk – nr 1 eller nr 7 til Sinsen 
T-bane – Grorudbanen til Økern 
Buss – Rute 23 (Ringbussen) til Peter Møllersvei og rute 30 og 31 til 
Sinsenkrysset. 
 
Torsdag 23.september   
 
Åpen cafe fra kl 18.00 

 
Lynkurs i bridge fra kl 19.00 
 
Bridgeklubben gir deg en smak på å lære litt om bridge, der du kan 
prøve litt. Får du mersmak og er nysgjerrig på å lære, kan du melde 
deg på kurs i bridge etter lynkurset.  
 
Fredag 24.september 

 
Møte med politiske partier i Oslo og saksbehandlere fra Oslo 
kommune fra kl 12.00 til 14.00.  
 
Målet med møtet, er å presentere Oslo Døveforening, og hvilke 
tanker vi har for framtiden. 

Lørdag 25.september 
 

1. Informasjonsdag på Stortorvet med trikken kl 11.30 – 
14.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi skal henge opp 1 banner på trikken påtrykket ”Døves Dag”, og 
kjøre trikken fra trikkehallen på Grefsen til Stortorvet. På Stortorvet 
skal vi ha standplass der vi skal informere om døve og tegnspråk, 
lynkurs i tegnspråk, dele ut folder og annet materiell. Mulighet å få 
se cd-rom på tegnspråk visuelt og salg av vafler, t-skjorter etc. I 
tillegg kan du melde deg inn i Norges Døveforbund og Oslo 
Døveforening, der det er tilbud om kr 200,- ut året inkludert gratis T-
skjorte! 
 

2. Døves Dag – pub og sosialt samvær i døveforeningen 
fra kl 18.00  

 
Det blir salg av varm mat og drikke, og det blir masse underholdning 
og vi skal le mye denne kvelden! Vi får besøk av døve skuespillere, 
bl.a. Brynjulf Dammen, Karl Fr. Robertsen m.flere. I tillegg vil Oslo 
Døveteater bidra med underholdning. 
 
Søndag 26.september 
 

Oslo Døveforening samarbeider med Døvekirken om å ha 
utendørs gudstjeneste i middelalderbyen. 

 
kl 11.00 Oppmøte ved Oslo Ladegård. Trikk nr 19 eller buss nr 34, 
45, 70 til St. Halvards plass 
 
Kl 11.15 Gudstjeneste ved Mariakirkeruinene ved vannspeilet 
 
Kl 12.00 Kaffe og kake på Oslo Ladegård kr 50,- pr person. 

DØVES DAG 2004 
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Høstsesongen er begynt, og vi har begynt å øve 
på et stykke som skal fremføres under Døves 
Kulturdager. Stykket er ”Det fortapte sønn” av 
Alexander Fleischer som er døv amerikaner, og 
stykket spilles i tre akter. Det er en tragedie-
komedie, og instruktør er Karl Fr. Robertsen. 
 
Oslo Døveteater (ODT) har i mange år vist fine 
stykker under kulturdagene, og mine tanker om 
Oslo Døveteater, er at jeg stiller spørsmålet ”Hva 
er Oslo Døveteater” eller ”hva er et teater”? Er det 
sånt, at Oslo Døveteater finner en gruppe til å øve 
på et stykke til fremvisning ved kulturdagene? 
Tidligere har Oslo Døveteater reist rundt og vist 
sine forestillinger i de store byene som Bergen, 
Stavanger, Trondheim. I de siste årene har det 
ikke blitt noe av reising til andre byer. 
 
Da norsk profesjonelt tegnspråkteater – Teater 
Manu – kom, har ODT ikke hatt samme teaterglød 
som tidligere. Under den store tiden hadde vi 
markante skuespillere, som kunne regissere store 
stykker. I den siste tiden før Teater Manu kom, 
hadde ODT en hørende instruktør. Men hva skjer i 
dag? ODT mangler noe av samme teatergløden, 
som ODT hadde for en del år siden. ODT kan 
finne samme teatergløden igjen på en eller annen 
måte. ODT må ikke glemme sitt eget 
hjemmepublikum, som har stor glede av å se 
teater. ODT har for tiden ca 30 medlemmer, men 
kan ikke styres av noen få personer. ODT kan 
styres av absolutte alle medlemmer av ODT. 
 
ODT må se fremover i tiden og finne ut hva ODTs 
medlemmer vil ha ut av ODT. Vise stykker for 
publikummere i Oslo? Døves kulturdager? Enkelte 
sosiale begivenheter i Oslo? At vi har ca 30 

medlemmer, så har ODT store muligheter for å 
fremføre små og store stykker hele året, og ikke 
bare konsentrere oss om kun Døves kulturdager. 
Alle de 30 medlemmene trenger ikke bare å være 
skuespillere, de kan også ha andre roller som 
instruktør, manusskriving, språkoversettere osv. 
Hvordan hente impulser for å drive et teater er det 
sikkert mange som lurer på. Takket være ”Teater 
Manu” kan vi få inspirasjoner derfra til å skape et 
nytt stykke. Det finnes også andre muligheter; å 
se på andre stykker i Oslo eller 
gatedansforestillinger. Det er mange områder å 
hente inspirasjoner til å sette i gang med et eller 
flere stykker. 
 
Kanskje kan ODT ha et medlemsmøte omkring 
det temaet en kveld? Nå for tiden er det laber 
interesse for ODT, men ODT er fortsatt i live. Det 
vil fortsatt være i live, når alle viser sin interesse 
for ODT. Den troen står jeg sterkt for. 
 

På vegne av ODT styret, Asbjørn Midtskogen. 
 

Program for 
Døveteater framover 

 
• ODT skal bidra med underholdning i 
   døveforeningen på Døves Dag  
   lørdag kveld 25.september. 
• Lørdag 20.november er det    
   ”Vikingfest” i døveforeningen. 
• Onsdag 15.desember skal vi ut i  
   byen og se på teaterforestilling. 
 

Hvis du har lyst å bli medlem i Oslo 
Døveteater, kan dere kontakte en av oss: 

Ronny P. Jacobsen, Asbjørn Midtskogen, Helle 
Christensen eller Mari Kristine Hol. 
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OMORGANISERINGSSEMINAR 
 
Vi har hatt to dager, henholdsvis 23.januar og 30.april 
med omorganiseringsseminarer, da Bergen 
Døvesenter og Døveforening i København ble 
presentert. Det var to meget interessante seminarer, 
som ga oss mange gode tanker i forhold til 
omorganiseringsseminar. 
 
Denne høsten skal vi ha 2 nye seminarer. 
 
3. seminar er torsdag 14.oktober kl 19.00 
 
”Hvordan er innvandrerorganisasjoner i Oslo 
organisert?” ved Internasjonal helse og sosialgruppe i 
Oslo (IHSG). 
 
For mer info om IHSG http://ungesider.no/Aktiviteter/
entry.py/210 
 
 
4. seminar blir i januar 2005. 
  
Dato er ikke bestemt, og mer info kommer i neste 
nummer av SeHer i desember. 
 
Oppsummering av seminardagene vi har hatt. Hva er 
de viktigste endringer og hvilke er mest interessante 
for Oslo Døveforening v/Vidar R. Sæle. 
 
Debatt ved en møteleder (hvem er ikke avklart), der vi 
skal ha spennende diskusjoner om hva medlemmer 
ønsker å endre eller fornye Oslo Døveforening. 
 
Nytt navn? – ny organisasjonsform? – Nytt innhold i 
tilbud? – andre ting? 

JULEBORD 
 

 
 Lørdag 4.desember kl 19.00 

 

Program 
 

Oslo Døveteater viser et stykke  
”Det fortapte sønn” av Alexander Fleischer.  

Stykket er en tragediekomedie.  
Stykket vil bli vist et annet sted 

 (ikke bestemt hvor det blir) kl 18.00.  
Etter forestillingen drar vi til døveforeningen,  

der vi nyter god julemat. 
 

Det blir åresalg med fine gevinster  
(se også side 8)  

i døveforeningen under julebord. 
 
Påmelding, pris etc kommer ved oppslag, i 
tekst-tv side 772 og www.odf.no. 
 
Arrangør: Styret og arrangementskomiteen i ODF. 

ØL FESTIVAL 

 
Lørdag 2.oktober kl 19.00 

 
Salg av tyske pølser og rundstykker. 

 
Sosialt samvær 

 
Arrangør: Arrangementskomiteen i ODF. 

Foredrag i pensjonistgruppen 
 

Onsdag 6.oktober er det foredrag ved Dr. 
Yasmin Alambeigi. Hun skal fortelle om 
forholdet mellom lege og pasient. Hun jobber på 
legesenteret for døve på Sinsen. 

LØRDAGSCAFE 
 

Oslo Døveforening har lørdagscafe  
6.november kl 11.00 –16.00. 

 
Det vil bli noe program og åresalg av fine gevinster  

(se også side 8).  
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FERIETILTAK FOR DØV UNGDOM 
 
Oslo Døveforening fikk midler fra et legat i Oslo 
kommune som gikk til ferietiltak for døv ungdom. Vi 
arrangerte ferietiltak på feriehjemmet Skaug på 
Nesodden 23.-27.juni 2004. 
 
Det meldte på 11 ungdommer i alderen 13 til 18 år, 
sammen med 5 voksne ledere. Ledere var Gunnar 
Wæthing, Finn Henry Eltorn, Jeanette Sagen, 
Madeleine Hoff og Anine S. Bernås. 
 
Ungdommene ble hentet med buss fra døveforeningen 
til Nesodden. På feriehjemmet Skaug hadde de det 
kjempe gøy, tross regnværet under oppholdet. På 
Skaug spiste de god mat, og drev med ulike aktiviteter 
som fotball, ballspill og underholdning. 
 
To utflukter til Tusenfryd og fotballkamp 
Fredag dro vi til Tusenfryd. Der hadde ungdommene 
helt topp, selv om vi ikke var heldige med været. 
Fordelen var nemlig at det var ingen kø ved de fleste 
attraksjonene! 
 
Lørdag dro vi til Lambertseter for å se på deaflympics 
kvalfiseringskampen mellom Norge og Irland. Norge 
tapte 4-1, og ungdommene syntes det var trist at Norge 
tapte kampen. Tilbake til Skaug spiste vi middag og 
hadde det hyggelig sammen utover kvelden med 
underholdning. 
 
Siste dagen på Skaug, gikk med å være mest mulig ute. 
Vi spilte fotball, lekte gjemsel, drev med vannballong 
krig og sosialt samvær før avreisen tilbake til Oslo med 
bussen som hentet oss. Ungdommene var meget flinke 
til å lage middag under oppholdet, og å rydde og vaske 
rommene slik at feriehjemmet Skaug ble rent og fint.  
 
Ferietiltaket for døv ungdom ble vellykket, og vi ledere 
hadde det veldig hyggelig sammen med ungdommene. 
Alle gjorde sitt for å gjøre oppholdet til et minnerikt 
opplevelse for alle.  Mange spurte om Oslo 
Døveforening kunne arrangere ferietiltak neste år, noe 
som viser at det er behov blant ungdom å komme 
sammen og ha det gøy! 
 

ER DET KULT Å VÆRE DØV UNGDOM? 
 

 
 
Oslo Døveforening har fått i prosjektmidler kr 
58.000,- fra stiftelsen Helse og Rehabilitering, og 
prosjektet er ”Er det kult å være døv ungdom?”. 
Prosjektet varer i 3 år, og vi har altså fått kr 
58.000 for 2004. Vi venter i spenning på hvor mye 
vi får i midler for år 2005. Vi får vite når utdelingen 
blir offentliggjort i november 2004. 
 
I prosjektgruppen sitter Vidar R Sæle, Ellen Due, 
Bjørn Kristiansen, Stian Giltvedt, Madeleine Hoff 
og Carola Wisny. 
 
Målet med prosjektet er å lage møteplasser for 
døv ungdom med ulike spennende tiltak, men 
Helse og Rehabilitering ønsker at midlene skal 
primært gå til tegnspråkopplæring av hørende 
som ønsker å komme i kontakt med døv ungdom! 
Vi har brukt mye tid i dialog med dem via Norges 
Døveforbund, og fått aksept at vi kan vinkle noe 
på dette. Prosjektet fortsetter med primær mål 
døv ungdom, men at vi kan invitere hørende 
ungdom som ønsker å bli kjent med døve. De får 
tilbud om å lære tegnspråk på en naturlig måte, 
gjennom aktiviteter. 
 
Prosjektet har fått en vanskelig start, men vi håper 
å komme i gang med aktiviteter og møteplasser 
for døve ungdommer i Oslo. 
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”OMSORG FOR BARN” - FØRSTEHJELPSKURS 
 

 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Norsk folkehjelp Oslo arrangerer kurs i ”Omsorg for barn” – 
førstehjelpskurs. 
 
Kurset passer for de som har barn eller har omsorg for barn i barnehage, skole, etc. Kurset passer 
også for andre interesserte. 
 
Lørdag 13.november fra kl 10.00 til 15.30, inkludert halvtime lunsj. 
 
Undervisningsopplegget er på 5 timer og tar opp følgende temaer: 

HLR (hjerte- og lungeredning) 
Sårskader 
Fallskader 
Akutte sykdommer (feberkramper, epilepsi, diabetes) 

 
Kurset er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd, og deltakere får egen bok som følger kurset. 
 
Bindende påmelding til daglig leder Vidar R. Sæle, innen torsdag 4.november. Det er plass inntil 15 
deltakere, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding. 
 
Kursavgiften er kr 350,- per person for medlemmer av Oslo Døveforening, og for andre er det kr 550,- 
pr person. I kursavgiften er det inkludert lunsj og kursbok. Vi sender ut giro som betales før kurset. 

KURS I BRIDGE    HAR DU LYST Å LÆRE Å SPILLE BRIDGE? 
 
Kurset avholdes i Oslo Døveforening over 2 helger á 20 timer pr helg. 
 

16.-17. okt og 30.-31. okt 
 
Deltakeravgift er ikke bestemt, da det avhenger av hvor 
mange som melder seg på. I Stockholm er det meldt på 19 
deltakere på samme type kurs som vi arrangerer. 
 
Meld deg på innen 1.Oktober til daglig leder Vidar R Sæle. 
Kursleder vil være Gunnar Løken, og du kan også ta kontakt  
med ham for mer informasjon. 
 

BRIDGE - ET SPILL FOR LIVET 

ET SPILL FOR DEG 
Liker du kortspill? 
Synes du det er gøy å spille Amerikaner? 
Bridge er det råeste av alle kortspill, 
bridge er kortspillenes Formel 1! 
Amerikaner blir da å sammenligne med en tråbil 
uten ratt. Bridge er: KREVENDE - FARTSFYLT - 
DRAMATISK og utrolig SPENNENDE 
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BESØKSTJENESTE 
 

 
 

Savner du noen som kommer på besøk? 
 

En besøksvenn som ønsker å besøke deg 
En besøksvenn som kan tegnspråk 
En besøksvenn som har taushetsplikt 
En besøksvenn som kommer til avtalt tid 

 
Besøkstjenesten for døve, et samarbeid mellom: 
Oslo Døveforening, ttlf 22 20 54 08, post@odf.no 
Døves Menighet, ttlf 23 33 43 30, 
randi.andresen@dovekirken.no 
Døves Frivillighetsentral, ttlf 22 60 16 10,  
deaf-fs@online.no  

BISPEVISITAS OG 110 ÅRSJUBILEUM 
 
Døves Menighet i Oslo har bispevisitas og 110 
årsjubileum 11.-14.november. Pga plassmangel i 
dette nummeret, tar vi med det som er relevant for 
våre medlemmer i Oslo.  
 
Fredag 12.november – besøk i Oslo 
Kl 08.30 – 10.30 Besøk på Skådalen skole  
Kl 11.00 – 12.30 Besøk på CSS, Nordstrand 
Kl 13.00 – 14.00 Besøk på Vetland skole  
Kl 15.00 – 17.00 Møter med staben i Døvekirken 
Kl 19.00    Jubileums- og visitasfest, Hotell Opera 
 
Søndag 14.november – visitasgudstjeneste 
Kl 11.00 – 12.30 Visitasgudstjeneste i Døvekirken 
Kl 12.30 – 14.00 Kirkekaffe og visitasforedrag 
 
Jubileums- og visitasfest fredag 12. november  
 
Fredag 12. november feirer vi 110- års jubileum 
for menigheten og 30- års jubileum for den nye 
kirken i Fagerborg gate. Vi inviterer til festmiddag 
kl 19.00 i Flagstadsalen, Hotell Opera. Det blir 
servert en tre-retters middag, inkludert kaffe/te og 
ett glass drikke.  
 
Påmelding til Døvekirken og fristen er 7. 
november. Ved påmelding, oppgi gjerne om du er 
vegetar, diabetes eller har matallergi.  Det koster 
350 kroner. Beløpet betales inn til kontonummer 
6011.05.96718 innen 7. november. Husk å merke 
med ”Jubileumsfest”. 

INTERNASJONAL BUFFET 
 

 
Internasjonal gruppen i Oslo Døveforening 
arrangerer internasjonal buffet lørdag 
27.november i døveforeningen. 
 
Mer info kommer senere ved oppslag, teksttv, 
odf.no. 
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LIKEMANNSKURS I ARBEIDSLIV 
 

 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Rycon AS 
arrangerer likemannskurs i arbeidsliv for døve. 
 
mandag 11.oktober kl 18.30 – 20.30 og mandag 
1.november kl 18.30 – 20.30 
 
Kurset er åpent for alle interesserte, om du er student, 
arbeidsledig, på tiltak i Aetats regi, uføretrygdet, eller 
vurderer å skifte jobb. Ingen påmelding! Kurset er på 2 
mandager, og er gratis. 
 
Temaer vi kommer til å ta opp er:  
• Informasjon om Aetat og arbeidsmarkedstiltak som 
   finnes 
• Lære hvordan man kan gjøre interessekartlegging 
• Lære å skrive en god CV 

• Lære å søke på jobbsøk i Aetats hjemmeside 

FAMILIETREFF MED BARN 
 
Lørdag 30.oktober  2004 arrangerer Oslo Døveforening i samarbeid 
med Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Frivillighetssentral 
en tur til Sandvika.  
 
Vi skal på en opplevelsestur til Emma Gjestehus, der vi skal ha 
spennende aktiviteter i sansehus og i friskhus.  
 
Emma Sansehus tilbyr en annerledes opplevelse i 
opplevelsessenteret 
I Emmas Sansehus er det mange rom, hvert rom har sin hensikt:  
 
Det gule rommet; dette er rommet for musikk, vibrasjoner og lyd. Her 
er musikkinstrumenter, musikkanlegg og "soundbox" og "soundbeam" - 
som gir vibrasjoner i en plate på gulvet.  
Et blått rom; her kan du fokusere på hudkontakt, samspill og 
kroppsbevissthet.  
Et grønt rom; her inviteres til aktivitet med ballbasseng, hoppehus og 
husker.  
Et rødt rom ; her er en himmelseng med vannmadrass.  
Et hvitt rom; til stillhet, ro og avslapning - musikk, lys og lyd.  
Et svart rom; for spenning og mystikk.  
  
Alle menneskers livskvalitet er avhengig av samspillet og 
kommunikasjon med omverdenen. Sansene er vår bro til den ytre 
verden. Det er via sansene at vi har kontakt med verden utenom oss 
selv. Det er sansene som gir oss erfaringer, som gir oss opplevelser og 
som igjen gir mulighet for indre utvikling.  
  
Emma Friskhus  

 
tilbyr varmtvannsbasseng og treningsmuligheter i gymsal. Bassenget er 
12,5 x 9 meter og vanntempraturen er 34 grader. Dybden i bassenget 
er fra 90 cm til 150 cm.  
Gymsalen er på 15 x 9 m og har diverse utstyr.  
 
Program for dagen  
Kl 12.15 Oppmøte ved Sandvika togstasjon, vi reiser felles maxi taxi til 
  Emma Gjestehus.  De som har egen bil, kan dra direkte til 
  Emma Gjestehus som ligger mellom Sandvika og   
  Kirkerudbakken Alpinsenter. Følg E16 fra Sandvika mot  
  Hønefoss og videre skilting til Emma Hjorth.  
 
Kl 13.00 Emma Friskhus – ballspill i gymsal og svømming i bassenget 
 
Kl 15.00 Vi spanderer mat og drikke 
 
Kl 16.00 Emma Sansehus – opplevelsessenter 
 
Kl 18.00 Felles  maxi taxi til Sandvika togstasjonen og hjemreise.  
 
Pris kr 100 pr familie (som er medlem i Oslo Døveforening), og kr 
200,- pr familie for andre. Prisen  inkluderer sansehus, friskhus, 
maxitaxi Emma Gjesthus – Sandvika t/r.  
 

Bindende påmelding til daglig leder Vidar R. Sæle innen 
22.oktober, og det betales kontant ved fremmøte på Emma 

Gjesthus. Oppgi barnets alder. 

TEMAKVELD FOR FORELDRE 
 

 
 
Målgruppe: Døve foreldre som har ungdom hjemme. 
 
Tid:  Mandag 10.januar 2005 kl 18.30 til 20.30 
 
Tema: Hvordan prate med ungdommen om seksualitet? 
 
Vi viser filmen ”På vei mot kjærlighet”, en film om 
seksualitet for og med døve ungdommer. 
 
I tillegg får vi en foreleser som vil snakke om temaet.  
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ELDRESENTER FOR DØVE  
OG DØVBLINDE 

 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede har fått 
midler fra Oslo kommune til å sette i gang 
prøveprosjekt ”Eldresenter for døve og døvblinde”  i 3 
år, dvs  2004 til 2006.  
 

 

 
Eldresenter for døve og døvblinde er i 1.etasje 

 
Eldresenteret åpner mandag 4.oktober 2004 
 
Eldresenteret ligger i samme hus som St. Hanshaugen 
eldresenter, og ligger i Lovisenberggt 4 E. Det vil være 
ulike aktiviteter som tur, kurs etter ønske fra brukere. 
Det er mulig å benytte tilbud som fotpleie, frisør, vask 
av klær og kafeteria. 
 

 
 
Det er ansatt en leder for eldresenteret og hun heter 
Marie Eggen. Hun er utdannet aktivitør og har jobbet 
tidligere i St.Hanshjemmet og er døvetolk. Hun ble 
ansatt som leder av eldresenteret fra 1.august 2004.  
 

Åpningstider 
Mandager og tirsdager kl 09.00 – 15.00. 
Onsdag, torsdag og fredag kan tilbudene til St. 
Hanshaugen eldresenter benyttes. 
 
Middagservering fra kl 13.00 – 14.30, og 
søndagsmiddag 1. og 3. søndag i måneden kl 13.00. 
 
Frivillige 
Eldresenteret trenger frivillige til å gjøre noen oppgaver 
som å koke kaffe, bake en kake, reparere tøy, ta imot 
gjester når de kommer, arrangere en tur, arrangere 
kurs, være badevakt eller noe annet. 
 
Marie Eggen kommer til Oslo Døveforening torsdag 
7.oktober kl 19.00 og vil gi informasjon om 
eldresenteret og frivillig innsats. 
 
Ta gjerne kontakt med henne på mobil 95 28 94 35, 
teksttlf 22 33 59 19 eller epost 
marie.eggen@bsh.oslo.kommune.no  
 

 
 
1 – Eldresenter for døve og døvblinde 
2 – Holdeplass Lovisenberg, buss nr 37 
3 – Holdeplass Fayesgt., buss nr 20 
 
Eldresenteret disponerer egen bil, og kan bestilles 
transport til og fra senteret. Pris pr tur kr 20,-. 
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VERN MOT ELDRE 

 
 

Pensjonistgruppen hadde et foredrag onsdag 
25.september om vern mot eldre. De fikk besøk av 
Tove Ruud fra vern mot eldre i Oslo kommune.  
Vern for eldre er et tilbud til eldre over 65 år. Tjenesten 
er en del av kommunens trygghetsskapende tilbud og 
skal hjelpe eldre som står i fare for eller er utsatt for 
overgrep. Tilbudet er gratis, og man kan være anonym. 
Sammen med den eldre kan man finne frem til hvordan 
den vanskelige situasjonen kan løses, gi råd og 
veiledning, samordne hjelpetiltak og opprette samarbeid 
mellom hjelpeinstanser. 
Overgrep mot eldre kan ha mange former, og det kan 
være psykisk overgrep, økonomisk overgrep, fysisk 
overgrep, seksuelt overgrep og manglende omsorg. 
 
Vern for eldre kan hjelpe deg med å si fra om ting som 
du føler ikke er riktig. De gir råd og veiledning, og finne 
ut hvordan en vanskelig situasjon kan løses. De kan 
hjelpe med å samordne hjelpetiltak og opprette 
samarbeid med hjelpeinstanser. 
 
Tove Ruud fortalte om noen episoder, der de har gått 
inn og hjulpet. Det har hendt at misbruk fra sykepleier 
på et sykehjem har forekommet, og da gikk vern mot 
eldre inn, og fikk sparket sykepleieren. Slik at de eldre 
fikk trygghet der. En annen episode, der far på 85 år 
steller sin sønn på 50 år som er alkoholiker. Sønnen 
bor hjemme hos faren. Faren hadde i flere år hentet 
medisiner til sønnen på apoteket, hvor sønnen bare 
ringte til bydelslegen om nye medisiner. Så det viser at 
det har vært for dårlig kontroll av legen og apoteket ved 
utlevering av medisiner. Faren skal jo ikke stelle sin 
sønn, når faren egentlig har behov for å bli stelt av 
noen. Faren var usikker, og fikk hjelp av Vern mot eldre. 
 
Hvis det er noen som er usikker, så er det bedre å 
spørre for mye enn å la være.  
 
Det er mulig å kontakte Vern mot eldre (mandag – 
fredag kl 08.00 – 15.30) – og man kan også be om et 
møte og ta gjerne med tegnspråktolk. 
 
Vern for eldre har tre kontorer som dekker hele 
Oslo 
Cecilie Thoresens vei 3, tlf. 22 29 48 16 
Oscars gt. 36 a, tlf. 23 27 10 94 
Sandåsveien 8, tlf. 22 91 87 91  
og et Gratis grønt nummer tlf 800 30 196 

DØVES KULTURDAGER 
 
Medlemmer som skal være med på Døves 
Kulturdager 22. - 24.oktober 2004 i Oslo, kan 
søke om støtte hos døveforeningen. Vi har fått 
midler fra fylkesmannen i Oslo / Akershus, og 
skal dele ut kr 7.000. 
 
Søknadsfristen er 1.november, og vi fordeler 
midlene likt på hver person. Du får beskjed 
hvor mye du får dekket, og da får du mot 
kvittering som du har lagt ut. 
 
Send søknaden til daglig leder Vidar R Sæle, 

FELLESLEGAT I OSLO 
DØVEFORENING 

 
Tar du utdannelse i studieåret 2004/2005? 
 
Felleslegatet har ledige midler til disposisjon for 
medlemmer av Oslo Døveforening eller andre 
ungdommer som tar utdanning høsten 2004 og 
våren 2005. 
 
De som er interessert, kan hente 
søknadsskjema hos daglig leder Vidar R. Sæle. 
 
Søknadsfrist 1.november 2004. 

LEDIG HYBEL 
 
Vi har en omgående ledig hybel i 4.etasje i 
Sven Brunsgt. 7. Pris kr 3.850,- inkludert strøm 
og kabel-tv. Mulighet for tilkobling til internett. 
Ta kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle. 



Terminliste for Oslo Døveforening - 2004 

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

A - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Svein BrunsGt. 7 
0166 Oslo 

 

SEPTEMBER 
 

Man. 20.  DØVES DAG Underavd. & grupper lager egen  
   utstilling fra kl.17.00 
Tir.  21.  DØVES DAG Middag kl 17 og temakveld om  
   Tegnspråk kl.19.00 
Ons. 22.  Pensjonist-treff 10-15  #  Oslo Døveteater kl.18-22 
Tor. 23.  DØVES DAG  Åpen Cafè – Lynkurs i bridge fra  
   kl.19.00 
Fre.  24.  DØVES DAG  Møte m/ politiske partier  
Lør. 25.  DØVES DAG  Informasjonsdag på Stortorvet m/  
   trikken kl.11.30-14.00 
   Pub og sosialt samvær i ODF fra kl.18.00 
Søn. 26.  DØVES DAG - Gudstjeneste kl 11.00 i    
   Middelalderbyen 
Tir.  28.  Bridge 
Ons. 29.  Oslo Døveteater kl.18-22 
Tor. 30.  Middag fra kl.17, og diskusjonskveld kl.19 om  
   ”Reality” 
 

OKTOBER 
 

Lør. 02.  Øl – Festival v/ arr.komite 
Tir.  05.  Kvinneforening 
Ons. 06.  Pensjonist-treff 10-15  #  ODF styremøte kl.17.30  #  
   ODT kl.18-22 
Tor. 07.  Åpen Cafè kl 18 og info. Eldresenter for døve og 
   døvblinde og om frivillig innsats v/ Marie Eggen 
   fra kl.19. 
Lør. 09.  Lørdagscafe i 2.etg.  v/ Internasjonal-treff kl 11-15 
Man. 11.  Likemannskurs i arbeidsliv kl 18.30 
Tir.  12.  Bridge 
Ons. 13.  Oslo Døveteater kl.18-22 
Tor. 14.  Middag fra kl.17, og foredrag: ”Hvordan er   
   innvandrerorg. i Oslo organisert?” v/ Internasjonal 
   helse og sosialgruppe    
Lør.  16.  Bridge-kurs 
Søn. 17.  Bridge-kurs 
Ons. 20.  Pensjonist-treff 10-15 
Tor. 21.  Åpen Cafè – fra kl.18.00 
Tir.  26.  Bridge 
Tor. 28.  Middag fra kl.17 og ekstra ordinært årsmøte /  
   medlemsmøte kl 19 
Lør. 30.  Bridge-kurs # Familietur med barn i Sandvika 
Søn. 31.  Bridge-kurs 
 

NOVEMBER 
 

Man. 01.  Likemannskurs i arbeidsliv kl 18.30 

Tir.  02.  Kvinneforening 
Ons. 03.  Pensjonist-treff 10-15 
Tor . 04.  Middag kl 17 og diskusjonskveld kl.19.00 om  
   ”Sunn eller usunn mat.” 
Lør. 06.  Lørdagscafe kl.11-16 med Åresalg 
Man. 08.  Ledermøte kl.18 
Tir.  09.  Bridge 
Tor. 11.  Åpen Cafè fra kl.18.00 
Lør. 13.  Kurs i førstehjelp kl 10 – 15.30 
Ons. 17.  Pensjonist-treff 10-15 
Tor. 18.  Åpen Cafè – fra kl.18, og kl.19 ODF – 126 år. Vi  
   spanderer kake 
Lør. 20.  Døveteater ”Vikingsaften” 
Tir.  23.  Bridge 
Tor. 25.  Middag fra kl.17, og kl.19 om ”Liv etter døden” – 
   filosofisk foredrag v/ Øyvind Madsen   
Lør. 27.  Internasjonal-treff – Buffet i 2.etg. 
 

DESEMBER 
 
Ons. 01.  Pensjonist-treff 10-15  #  ODF styremøte kl.17.30 
Tor. 02.  Åpen Cafè – fra kl.  18  og foredrag ved døveprest 
   Roar Bredvei. Hva er døveprestens oppgave, og 
   hva kan vi bruke til? 
Lør. 04.  Julebord i ODF med lotteri og teaterforestilling 
Tir.  07.  Bridge  #  Kvinneforening 
Tor. 09.  Julestemning med risgrøt fra kl 18.00.  Åresalg  
   med fine gevinster. 
Ons. 15.  Pensjonist-treff med julebord 10-15  # Døveteater 
   bytur på teater. 
Tor. 16.  Åpen Cafè – fra kl.18, og kl. 19 viser vi en julefilm 
Tir.  21.  Bridge 
Tor  23.  Stengt pga juleferie 
Tor  30.  Stengt pga juleferie 

Abonnement på Se Her 
 

Er du interessert i å følge med hva som skjer i ODF? 
 

Bladet kommer ut 4-5 numre i året. 
 

Send telefaks til oss: 
Oslo Døveforening, 22112321 
Årskostnad: Kr 150,00 
 

(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. 


