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SE HER 42. årgang, 2005 
 

Oslo Døveforening er en interesse-forening for  
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 

Stiftet 17.11.1878 
 

Tilsluttet: Norges Døveforbund 
 FFO-Oslo 
 FS-Oslo 
 
Medlemstall: 425 medlemmer pr 31.12.2004 
 

Abonnement på bladet SEHER: 
Kr 150,- pr år (gratis for medlemmer) 

 
Redaktør:  Vidar R. Sæle 
 
Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003) 
 
Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (440 eks.) 
 
Adresse: Oslo Døveforening 

 Sven Bruns Gate 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 

 

Foreningsleder: Torill Lorentzen 
E-post: tlorentz1@chello.no  

 
Underavdelinger og tilsluttede grupper: 

Oslo Døves Bridgeklubb   

Oslo Døves Pensjonistgruppe 
 

Oslo Døves Kvinneforening 
 

Oslo Døveteater 
 

Oslo Døves Smalfilmklubb 
 

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
 

Døvegruppa Regnbuen 
 

Oslo Døves Ungdomsgruppe 
 

Oslo Døves Sportsklubb 

 
Informasjon:  
http://www.odf.no 

Tekst-tv NRK, side 772 

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen 
 E-post: tskurs@odf.no 

 

ANNONSEPRISER 
 
 
Ønsker du å støtte Oslo Døveforening? Vi tar gjerne 
imot annonser i bladet SeHer og på internettsiden 
www.odf.no. 
 
 
Blad – SeHer 
Prisene gjelder pr blad. 
Kr 1.500 for helsides annonse 
Kr 750,- for halvsides annonse 
Kr 500,- for 1/3 av siden 
Kr 250,- for 1/6 av siden. 
 
 
Internett – odf.no 
Kr 2.500 for 1 år (gjelder høyresiden av odf.no) 
Kr 250,- pr mnd. 
Kr 5.000 for 1 år (gjelder hovedsiden i odf.no) 
Kr 500,- pr mnd. 
 
 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for 
kombinasjon av annonse i blad og på internettsiden. 
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DAGLIG LEDER  
HAR ORDET 

 
 
 
 

Kjære medlemmer! 
 
Først vil jeg gjerne gratulere med overstått til Døvegruppa 
Regnbuen som har feiret 20 årsjubileum 23.-26.juni, og de 
har laget en flott banner som de gikk i paraden under 
homodagene i Oslo nylig. 
 
Oslo kommune 
Torill Lorentzen og jeg har hatt nyttige møter med Oslo 
Kristelig folkeparti 29.juni og Oslo Venstre 29.juni, der vi 
tok opp misnøye med tildeling av grunnstøtte til Oslo 
Døveforening. Det var dessverre ikke mulig å få gjort noe i 
revideringen av bystyrebudsjettet i juni. Det ble ikke tatt 
opp, pga et stramt økonomi i Oslo kommune. Men begge 
partier har lovet oss å følge opp i budsjettforhandlingene 
med byrådet som starter opp i september. 
 
Vår oppgave blir nå framover, å minne på begge partiene 
om hva vi ønsker av grunnstøtte. Vi ønsker at de skal gå 
inn i budsjettforhandlinger med Byrådet (Høyre og 
Fremskrittspartiet) om at Oslo Døveforening bør få mer i 
grunnstøtte og få tilbake tilskuddet vi mistet i 2001, som 
var øremerket feriehjemmet Skaug. Begge partier 
oppfordret oss å kontakte dem jevnlig etter sommerferien, 
og gjerne hver måned helt fram til Bystyrebudsjett for 2006 
blir vedtatt i desember.  
 
Vi vil også følge opp våre kontakter i Oslo Ap og Oslo SV i 
høsten, og be om deputasjonsmøte med Helse- og 
sosialkomiteen i oktober. 
 
Tilskudd for 2005  
Vi nevnte for Oslo Venstres representant Ola Elvestuen 
om at vi ikke har hørt noe fra Oslo kommune om 
grunnstøtte for 2005. Han ble sjokkert over at vi ikke vet 
enda for 2005, og lovte å purre opp Byrådet. 
 
Vi sendte mail til Byråd for næring og kultur, da ifølge 
Helse – og velferdsetaten at saken lå hos dem for 
behandling av endelig vedtak til utdeling. De svarte ikke på 
mailen. Vi prøvde å ringe flere ganger, men først 5.juli fikk 
vi tak i en som kunne svare på dette.   
 
Saken ble undertegnet og vedtatt av byråd for næring og 
kultur først mandag 4.juli, og saken er sendt tilbake til 
Helse- og velferdsetaten som sender ut brev og overfører 

 
Stoff til neste nummer 

 
Neste nummer kommer ut i september 2005, og frist for 

å sende stoff er 1.september 2005. seher@odf.no  

penger til oss i løpet av sommeren. 
 
Vi fikk muntlig pr telefon vite hvor mye vi vil få for 2005.  

- Grunnstøtte kr 470.000,- ( i 2004 fikk vi 450.000) 
– altså en økning på kr 20.000,-. 

- Aktivitetsstøtte kr 25.000,- ( i 2004 fikk vi 20.000) 
– altså en økning på kr 5.000. Pengene går til 
Døves Dag – uka i september. 

- Programstøtte – det kunne de ikke finne noe ut av 
i oversikten. Så vi vet ikke om vi får noe eller om 
det er gitt avslag på søknaden om ”Informasjon 
som verktøy”. 

 
Jeg vet ikke om vi skal juble eller om vi skal si en liten 
”hurra” at vi fikk en bitteliten økning. Uansett er det 
gledelig at det går litt opp og ikke nedover som det har 
vært i de siste årene. Oslo Døveforening vil følge opp med 
de politiske kontakter vi har, slik at vi får mer i økonomisk 
støtte for 2006.  
 
God sommer 
Med dette ønsker vi deg en riktig god sommer, og håper 
dere benytter godt av våre tilbud i sommer med bl.a. 
besøk i Rorbua på Aker brygge på torsdager og 
feriehjemmet Skaug på søndager eller sommeropphold. 
 
Sommerhilsen fra Vidar R. Gabato Sæle 

HØSTTUR FOR PENSJONISTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensjonistgruppen vår skal ha høsttur til Beitostølen 4.-
7.september 2005.  
 
Egenandel er kr 1.330,- ved minst 30 personer. 
Påmelding til Torstein Ekerbakke. 
 
Turen gjennomføres ved fullt påmelding. 
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NYTT FRA STYRET 
 
Nye medl.:  Anita M. Bovim 
     David Fraser 
     Reidun Johannessen 
     Dmitry Katsnelson 
     Marie Storlykken Herland 
     Helle Heidi Hammerlund 
     Leif Rånes 
     Pia Schrøder 
     Vidar Gran 
     Elin Strand 
     Jan Åge Bjørseth 
     Heidi Heimdal 
     Nils Måbuholt 
     Jens Chr. Bjørke 
 
Utmelding:  Mona Britt Pettersen 
     Paal R.Peterson 
     Oddny Kristensen 
     Aase Marie Eikeland 
     Ellen Skaugerum 
     Sonja Waaler 
     Elfie Sveen 
     Mona Kampvoll Hov 
     Jenny Stensby 
 
Dødsfall:   Olav Kristensen 
     Greta Nyberg 
     Karl Johan Eikeland 
     Aase Simensen 
     Helga Rogstad 
     Marit Rustad 
     Gudrun Moon 
 
(ikke betalt kontingent for 2004) 
Strøkne medl.: Trym Andreassen 
     Tom Arnesen 
     Jayant Babbar 
     John O.Bjørndal 
     Glenn Cooper 
     Avram Grozea 
     Berit Hovde Grozea 
     Thomas Hansen 
     Morten Kyvik 
     Kjell Omahr Mørk 
     Theresa Olsen 
     Ulf Vidar Pedersen 
     Marianne Rasmussen 
     Svein Erik Roos 
     Bjørn Rønnestad 
     Erik Johan Sagen 
     Jan Skovli 
     Hanne Skålevik 
     Arne Robert Skår 
     Kjetil Solvang 

     Henriette Thorstensen 
     Pål Henning Winge 
     Gunnar Wæthing 
 
(B-medl/støttemedlem, ikke betalt for 2005) 
Strøkne medl.: Gunnar Kvitvær 
     Terje Karlsen 
     Anne Marit Karlsen 
     Erik Hougsrud 
     Aud Grut-Løvig 
     Unni Gran 
 
Konstituering av styre 
 
Styret har konstituert seg og fordelt i ulike oppgaver. 
 
Representasjonsstyre: Torill Lorentzen, Gunnar Løken   
       og Maj Lisbeth Marman 
Eiendomsstyre:   Torill Lorentzen og Unn     
       Johannessen 
Kulturutvalg:    Maj Lisbeth Marman 
Døvehistorieutvalg:  Trine S. Austbø 
Feriehjemsutvalg:  Unn Johannessen 
Eldreutvalg:    Daglig leder Vidar R. Sæle 
Internasjonal gruppe: Gunnar Løken 
 
Mottatte tilskudd 
 
Fra Norges Døveforbund: 

- kr 5.000 til besøkstjeneste for døve 
- Kr 6.000 til kulturtiltak 

 
Fra Boye Schlytters legat kr 20.000 til ferietiltak for døv 
ungdom. 
 
Fra Isbergs fond kr 20.000 til aktivitetstilbud i foreningen. 
 
M.J. Veum og hustrus legat kr 5.000 til aktivitetstilbud i 
foreningen. 
 
Tubfrim kr 5.000 til ferietiltak for døv ungdom. 
 
Representasjoner 
 
Torill Lorentzen var på 125 årsjubileumsfesten til Bergen 
Døvesenter 14.mai i Bergen, og vi ga kr 1.000 i gave. 
 
Trine S. Austbø og Kari Mette Ellingsen deltok på Døves 
Dag seminar 10.-12.juni i Lørenskog, hvor Norges 
Døveforbund og Stavanger Døveforening var arrangører. 
 
Trivselstiltak – lokale tiltak 2005  
 
I 2004 fikk vi kr 79.000 fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. For 2005 har det skjedd omorganiseringer i 
ordningen der frivillige organisasjoner har overtatt 
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fordelingen av midlene fra Helse- og sosialdirektoratet. 
 
Vi søkte om trivselstiltak til Norges Døveforbund, og fikk kr 
34.900 (20.juni 2005), og pengene er nå fordelt til ulike 
tiltak, bl.a. underavdelinger på styremøte 27.juni i 
hovedstyret. 
 
Vi er ikke helt fornøyd med tildelingen, og vurderer å 
sende en klage på dette. 
 
Oslo Døves Sportsklubb falt utenfor den nye ordningen, og 
de fikk kr 29.000 i 2004. De søkte direkte til Helse- og 
sosialdirektoratet da direktoratet hadde holdt av 5 millioner 
til potten for de foreninger/organisasjoner som falt ut av 
den nye ordningen.  
 
Oslo Døves Sportsklubb ble veldig fornøyde og fikk kr 
95.000! 
 
Oslo Døveforening ser derfor den nye ordningen via 
Norges Døveforbund som en stor ulempe, og vil derfor 
følge opp saken. På tilskuddsseminar i januar, ble det 
nevnt at ingen skulle tape på dette, og at vi kanskje ville få 
litt mer, men i hvertfall få det samme som vi har fått 
tidligere. Men her må det ha skjedd en stor glipp hos 
Norges Døveforbund eller hos Helse- og sosialdirektoratet 
i saksbehandlingen. 
 
Hovedstyret hadde ingen lett oppgave i å fordele pengene 
til alle som hadde søkt via Oslo Døveforening, og besluttet 
å fordele slik: 
Tiltak for døve foreldre med barn   kr 2.000 
Leie av buss til Skaug – sommerfest  kr 4.000 
Sommertilbud på søndager til Skaug  kr 8.900 
Tiltak for kvinneforening      kr 2.000 
Tiltak for døvblitte        kr 2.000 
Tiltak for bridgeklubb       kr 2.000 
Tiltak for pensjonistgruppe     kr 4.000 
Tiltak for Døvegruppa Regnbuen   kr 2.000 
Tiltak for Døveteater       kr 2.000 
Døves Kulturdager – busstilbud    kr 6.000  
 
Prosjekter 
 

 
 
Ny kunnskap om diabetes 
Daglig leder Vidar R. Sæle ble forespurt om å være 
representant for Oslo Døveforening i styringsgruppen av 
prosjektleder Tom Harald Dahl. Døvekompetanse AS i 
samarbeid med Norges Døveforbund og Norges 

Diabetesforbund har startet et prosjekt med midler fra 
Helse og Rehabilitering i år. Prosjekttema er økt kunnskap 
om diabetes, tilrettelagt informasjon for døve. 
 
Prosjekt leder Tom Harald Dahl vil komme og fortelle om 
prosjektet og fortelle om ny kunnskap om diabetes en 
torsdag kveld  til høsten i døveforeningen.  
 
Er det kult å være døv ungdom? 
Vi har sendt inn søknad for år 3, og regner med å få midler 
for 2006. Som kjent fikk vi kr 58.000 i 2004 og kr 150.000 i 
2005.  
 
SMS-tjeneste for døve 
Vi har sendt inn ny søknad om et 2 årig prosjekt sms-
tjeneste for døve, som vi tror kan være spennende og 
nyttig for både medlemmer og Oslo Døveforening. Bedre 
kommunikasjonsverktøy er ønskelig. 
 
Informasjonsbrosjyrer 
Vi har sendt inn ny søknad om et  1 årig prosjekt som går 
ut på å utarbeide to informasjonsbrosjyrer om 
tegnspråkkurs og om Oslo Døveforening.  
 
Alle søknadene er sendt inn til Norges Døveforbund, som 
har sendt videre til stiftelsen Helse og Rehabilitering. Svar 
på søknadene får vi vite i november 2005.  
 
 

 
REFERAT ÅRSMØTE, DEL 1 

 
Oslo Døveforening hadde et årsmøte lørdag 2.april 2005. 
Årsmøtet ble ikke ferdig, da en del saker måtte utsettes 
bl.a. regnskap til feriehjemmet Skaug og noen lovforslag, 
slik at årsmøtet fortsetter torsdag 28.april kl 19.00. Torill 
Lorentzen ble gjenvalgt som leder for Oslo Døveforening.  

Det var 50 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet. Det 
var en lang årsmøte. Vi begynte kl 14.00 og ble ferdig kl 
20.30!  
Knut Bjarne Kjøde ble valgt som møteleder og startet med 
å gå gjennom årsberetningen. Sissel Gjøen og Svein 
Sundkvist ble valgt som referenter. 
 
Viktige saker på årsmøtet var: 
Årsberetningen ble godkjent. 
Regnskapene ble gjennomgått og godkjent, bortsett fra 
feriehjemmet Skaug som ikke ble godkjent av 
bilagsrevisor. Alle regnskapene blir derfor formelt godkjent 
på årsmøte 28.april. 
 
Lovforslagene ble bl.a.: 
Forslag på endring av navn fra Oslo Døveforening til Oslo 

(Fortsetter på side 11) 
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HVA SKJER PÅ TORSDAGER? 

 
 
14.juli  Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
 
21.juli Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
 
28.juli Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
 
4.august Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
 
11.august Åpen cafe kl 18.00 
 
 
18.august  Middag kl 17.00 og sosialt samvær 
 

 
 
25.august Åpen cafe kl 18.00 
 
 
1.september  Middag kl 17.00 og ekstra ordinært 

årsmøte kl 19.00 – Se egen notis. 

 
 
8.september Åpen cafe kl 18.00 og medlemsmøte kl 

19.00 - Sak: Informasjon om Døves Dag. 
 
 
15.september  Middag kl 17.00 og foredrag 
 

 
 
22.september  Middag kl 17.00 og foredrag – Døves Dag 
 

 
 
29.september Åpen cafe kl 18.00 

TORSDAGSVAKTLISTE – HØSTEN 2005 
 
  11. august    Døvblittgruppen 
  18. august    Kvinneforening 
  25. august    Bridgeklubben 
 
  01. september   Oslo Døveteater 
  08. september   Døvegruppa Regnbuen 
  15. september   Døvblittgruppen 
  22. september    Kvinneforening 
  29. september   Bridgeklubben 
 
  06. oktober    Oslo Døveteater 
  13. oktober    Døvegruppa Regnbuen 
  20. oktober    Døvblittgruppen 
  27. oktober    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 

Lotteri  2004/05 
 
Oslo Døveforening hadde lotteri i 2004-2005, og her er 
gevinstlisten over vinnere. 
 
1. Hjemmekinoanlegg m/dvd-spiller Nina Klavenes 
2. Sengesett, damask 2 pk   Turid Nilsen 
3. Ryggsekk, 55 l      Atle Haugan 
4. Spill i treskrin, 7 stk     Christian Sliper 
4. Spill i treskrin, 7 stk     Trine S. Austbø 
4. Spill i treskrin, 7 stk     Reidar Øverland 
5. Salt pepperbøsse:     Kari Dammen 
5. Salt pepperbøsse:     Jenny Skoglund 
5. Salt pepperbøsse:     Bengt Fjellaker   
5. Salt pepperbøsse:     Helle Christiansen 
5. Salt pepperbøsse:     Vu Truong Dint  
5. Salt pepperbøsse:     Jorunn Dahl 
5. Salt pepperbøsse:     Odd H. Landehagen 
5. Salt pepperbøsse:     Donald Boyd Clanton 
 
Oslo Døveforening takker for all støtte for kjøp av lodder, 
og pengene for salget er satt på Hjelpefond som skal gå til 
gode tiltak i foreningen. 
 
Vi planlegger å starte et nytt lotteri til høsten, og mer 
informasjon om det, vil komme i neste nummer av SeHer i 
september.  
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TUR TIL TYSKLAND 2. – 5. DESEMBER 2005 
 
Oslo Døveforening inviterer til en tur til Kiel og Lübeck med spennende program.  
 
Vi reiser fredag 2.desember med ”Kronprins Harald” til Kiel, og retur fra Kiel søndag 4.desember med ”Color Fantasy” 
med ankomst i Oslo mandag 5.desember om morgenen. 
 
Skynd deg og bestille – vi har reservert 75 plasser. 
 
Program 
Oppmøte på Color Line Terminalen på Hjortnes kai kl 13.00 
Avreise fra Oslo med skipet Kronprins Harald fredag 2.12 kl 14.00 
Ankomst Kiel lørdag 3.12 kl 09.30 
Buss fra Kiel til Lübeck 
I Lübeck blir det byvandring på ca 1,5 timer med norsk guide og tegnspråktolker, og besøk på julemarkedet Heiligen 
Geist Hospitalet. Vi vurderer å spise lunsj på marsipanhuset Niederegger. 
Buss fra Lübeck til Kiel 
Middag på kvelden i Kiel med overnatting på hotell. 
Avreise fra Kiel med skipet Color Fantasy 14.00. 
Ankomst i Oslo mandag 5.12 kl 09.30 
 
Informasjon om Lübeck 
Lübeckernes evne til å ta vare på og restaurere bykjernen har ført til at Lübeck står på Unescos liste over kultursteder. 
Her holdes kulturarven fra storhetstidene levende; den blir ikke forvart i museer, men er merkbar overalt i byens 
pulserende liv. Velkjent er også Niederegger marsipan og Lübecker Rotspon, fransk rødvin som lagres i Lübecks 
kjellere.  

PÅMELDING TIL TYSKLAND 2.- 5.DESEMBER 2005  
 

Navn:                   
 

Adresse:                         ikke skrive her (for odf adm.) 
 

Postnr / sted:                 
 

Fødselsår:                  

Medlemsnummer (gjelder de som er medlem i Color Club:       
 

Vil dele lugar med:                
 

Vil dele hotell med:                
 

(OBS! Denne personen må fylle ut eget påmeldingsskjema) 
 

Teksttlf:     SMS:     E-post:       
 

Spesiell informasjon (Diabetiker, vegetarianer, etc):         
 

Pris                   ODF      NDF    Andre  
 

I totalprisen er det inkludert lugar ombord t/r, middag ombord t/r, frokost ombord t/r, buss Kiel-Lübeck t/r, guide i Lübeck, lunsj i Lübeck og hotell/middag i Kiel. 
 

 Totalpris + valg av lugar/hotell: 
Innvendig 2-sengslugar med dusj/wc, dobbeltlugar t/r,  
Hotell i Kiel – dobbeltrom        kr. 3.260,00   kr. 3.460,00  kr. 3.660,00  

 

 Totalpris + valg av lugar/hotell: 
Innvendig 2-sengslugar med dusj/wc, dobbeltlugar t/r,  
Hotell i Kiel – enkeltrom         kr. 3.590,00   kr. 3.790,00  kr. 3.990,00 

 

 Ønsker utvendig lugar t/r (få plasser)       kr.    160,00    kr.    200,00  kr.    250,00 
 

 Ønsker enkelt lugar t/r (svært få plasser)      kr. 1.240,00   kr. 1.440,00  kr. 1.640,00 
 

 Frivillig avbestillingsbeskyttelse ved sykdom      kr.     50 ,00   kr.     50,00  kr.    50,00 
(Hvis sykdom, er det gyldig kun med legeattest)                   
Sum kostnader å betale                        
 

Prisene er med forbehold om endringer, da Oslo Døveforening har søkt om dekning av busstur, guide og lunsj i Lübeck. 
 

Av summen, må man betale kr 500,- ved depositum som betales innen 1.september ved påmelding til konto 1600 40 08301. 
 

Restbeløpet betales innen 1.november. 

--------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ---------------------------  

Dato:          
 

Sum:          
 

Dep:          
 

Rest:          
 

Merknad:         

Påmeldingsskjema sendes innen 
15.september til: 
Oslo Døveforening 
Sven Brunsgt. 7 
0166 Oslo   
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PROSJEKT – ”ER DET KULT Å VÆRE DØV UNGDOM?” 
www.ung.odf.no 

 
Oslo Døveforening fikk prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering kr 150.000 for 2005 .  

 
Målet med prosjektet er å lage møteplasser for døv ungdom, med ulike spennende tiltak. Vi ønsker å inkludere hørende venner av døv ungdom. 

Da ønsker vi å tilby hørende ungdom å lære tegnspråk på en naturlig måte, gjennom aktiviteter sammen med døv ungdom.   
Målgruppen vår er 16 - 25 år. 

Aktiviteter våren 2005 
• Lørdag 19.mars hadde vi spillekveld i Grotten 

med ulike spill på data. Det kom 9 personer,og det 
var gøy selv om vi var få 

• Onsdag 23.mars var vi på kino, og så filmen 
”Hitch”. 8 personer var med, og vi hadde det 
veldig gøy og koselig denne kvelden. 

• Fredag 1.april ble dessverre Capoeira avlyst, 
pga det meldte på for få og i tillegg fikk vi heller 
ikke tegnspråktolker. 

• Lørdag 30.april var vi på Gokart, og det var 
overraskende få som meldte seg på. Det var 
registrert 8 påmeldte, men bare 4 som møtte opp. 
Vi fikk kjøre 3 heat og hadde det utrolig gøy. 
Dessuten rakk ikke fotografen å ta bilder fordi han 
kjørte alle heatene sammen med de andre. 

• Lørdag 4.juni Tusenfryd. Vi var 9 personer som 
dro til Tusenfryd, og vi ble etter hvert våte av 
regnværet. Det gjorde ingenting, da det var lite 
køer foran de ulike attraksjonene. De beste 
opplevelsene var den store berg og dalbanen, 
som flere av oss tok 2 turer og den store tømmer-
banen og der ble noen av oss våte på bukse og 
jakke. Men vi ble tørre ganske fort. 

Høsten 2005?  
Program er ikke klare, men det blir aktiviteter en gang i 
måneden, og i tillegg åpner vi Grotten en gang i måneden. 
Vi håper at flere ungdommer finner veien. Vi vil også gi 
noe tilbud til gruppen 13-18 år og noe tilbud til de over 18 
år. Kanskje vi etter hvert lager egne tilbud til to grupper 
som nå blir kalt +13 og +18. Følg med i www.ung.odf.no – 
og registrerer du der, vil du automatisk få tilsendt epost og 
sms fra oss om hva som skjer. 
 
STUDIETUR TIL SVERIGE 
Stian A. Gildtvedt, Silje Fjeld og Vidar R. Sæle dro på en 
studiereise til Ørebro og Stockholm 27.- 29.mai 2005. 
Ellen Due skulle vært med, men måtte melde avbud. 
Målet med turen, er å få motivasjon, inspirasjon, ideer og 
utveksle erfaringer. I tillegg håpet vi å få nye innspill og 
tanker rundt prosjektet ”Er det kult å være døv ungdom?”, 

slik at vi kan treffe bedre det ungdom ønsker. 
Fredag morgen kjørte vi til Ørebro, og på ettermiddagen 
møtte vi Cathrine Bjørkstrand som er leder i Ørebro 
Døveforening. Cathrine har tidligere jobbet som 
ungdomskonsulent i Norges Døve-Ungdomsforbund i 
begynnelsen av 90-årene i Oslo. Så det var hyggelig å se 
henne igjen for Vidars del som har vært involvert i Norges 
Døve-Ungdomsforbund på den tiden. 
 

 
 
På den ettermiddagen hadde vi et møte med Cathrine og 
Joel Kankkonen som er leder i Ørebro Døves 
Ungdomsklubb. Det var et nyttig møte, og vi fikk inntrykk 
med det samme at Ørebro var bedre stilt i forhold til oss i 
Oslo. De har flere ressurssterke organisasjonsfolk, da de 
fortalte at styret i ungdomsklubben bestod av 7 personer 
og at klubben har 7 komiteer under seg. Ungdomsklubben 
ble stiftet nylig, og de har allerede 200 medlemmer. 
Kanskje det var lettere for dem, siden Ørebro er sentralt 
der mange døve ungdommer flytter til Ørebro for å gå på 
skole og å studere. Ørebro er en liten by, som gjør at de 
lettere kan komme i kontakt med døv ungdom. 
Ungdomsklubben har god samarbeid med styret i 
døveforeningen. Av og til har de felles møte, der formålet 
er å lære å lytte til hverandre, å bli kjent, gi hverandre 
støtte og oppmuntre. Så Ørebro Døveforening satser 
virkelig på ungdommen. På kvelden ble vi invitert til en 
grillkveld i døveforeningen. Det var hyggelig å bli kjent 
med dem, og denne kvelden var de vel 30 personer – alle 
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DREAMWORKS – RUSS`05 
 
Dreamworks søkte Oslo Døveforening om vi ville være 
sponsor for døve russen. De fleste elevene gikk på 
Sandaker videregående skole. Så vi sa ja til å sponse dem 
med kr 3.000,- og i tillegg ville de få kr 50,- pr betalende 
medlem som de verver for oss. De fikk også leie våre 
lokaler til å arrangere en fest.  De ble veldig glade for at vi 
ga dem støtte, slik at de kunne skaffe egen buss bare for 
døve russen. 

 

 
 
 

 

over 18 år. 
Lørdagen dro vi videre til Stockholm, der vi hadde avtalt å 
besøke DUKIS – fritidsklubb for døve i Stockholm. Vi ble 
godt mottatt av Johan Lundin og Patrick Nordell, som 
begge sitter i styret til Stockholm Døvas Ungdomsråd, 
www.sdur.nu. De viste oss rundt i lokalene til DUKIS som 
ligger nær sentralstasjonen i sentrum. De får 1 million 
svenske kroner i støtte fra Stockholm kommune, og i 
tillegg mottar Stockholm Døves Ungdomsråd 800.000 
svenske kroner fra kommunen. De fører to adskilte 
regnskaper. Men det er ungdomsråd som driver DUKIS. 
Ungdomsråd har 4 ansatte som jobber mest med gruppen 
18-30 år, mens hos DUKIS har de 3 ansatte for gruppen 7-
30 år. De fleste som går til DUKIS er i alderen 10-16 år, og 
fritidsklubben ble åpnet i 1991. 
 

 
 
Vi diskuterte og utvekslet erfaringer. Noen tips hentet vi av 
dem, og de nappet våre tips fra ungdomsprosjektet vårt. 
Det vi begge var enige, var at det var flere fellestrekk med 
vårt prosjekt og det de driver med i Stockholm, særlig i 
den gruppen ungdomsprosjektet konsentrerer seg om 16-
25 år at det er vanskelig å jobbe med den gruppen. Det er 
lettere å jobbe med yngre ungdom, utfra DUKIS erfaringer. 
Ungdomsrådet har ca 4 tiltak i året for de over 18 år, mens 
DUKIS har åpent flere dager i uka i deres lokaler, og hver 
fredag har de aktiviteter rundt om i Stockholm som 
GoKart, kino, bowling osv. Det som var god ide, er at de 
har 10 frivillige som hjelper til. De får attest for det de gjør 
for DUKIS og at det er krav om at de må jobbe minst 10 
fredager. Både døve og hørende kan jobbe som frivillig, 
men at de må være fylt 18 år. Hvert år ordner DUKIS en 
gratis tur til alle frivillige, som takk for innsatsen – og i år 
reiste de til Kroatia. 
Pga et stort idrettsarrangement i Stockholm, var det 
håpløst å få overnatting, slik at vi dro tilbake til Ørebro og 
spiste middag ute i byen. Der traff vi noen døve 
ungdommer som anbefalte oss en god restaurant. Det 
hadde de rett i, og der fikk vi en kelner som kunne 
tegnspråk. I Ørebro opplevde vi å treffe noen som kan 
tegnspråk i cafe og restaurant. Så det var jo artig at 
kommunikasjonen gikk bedre når vi bestilte maten, enn 
det vi ellers opplever der folk ikke kan kommunisere med 
oss på tegnspråk. 

På hjemveien, evaluerte vi studieturen på en cafe, og vi 
var enige om at vi hadde mer til felles med Stockholm enn 
med Ørebro. Så vi noterte oss de erfaringer Stockholm 
Døves Ungdomsråd og DUKIS har med ungdomsarbeidet. 
Vi innså at vi kanskje må revidere noe på 
ungdomsprosjektet vårt, og det går ut på å åpne for å gi 
bedre tilbud til gruppen 13-18 år i tillegg til de vi har i dag 
16-25 år, men etter hvert å utvide til 30 år. Begge 
ungdomsklubbene kunne tenke seg mer kontakt og gjerne 
samarbeid  gjennom å arrangere treff, møte, slik at døv 
ungdom har større muligheter å få flere kontakter i sitt 
nettverk. 
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Årsmøte 6.april 2005  
Oslo Døveteater (ODT) hadde årsmøte 6. april, og det 
kom 8 stemmeberettigede medlemmer. 
Årsberetningen gikk greit med noen få bemerkninger. Det 
samme med regnskapet for 2004. 
Valgkomiteen hadde et strev med å finne kandidater til et 
nytt styre for neste periode. 
Det nye styret ser slik ut:  
Helle Christiansen, leder 
Asbjørn Midtskogen, styremedlem for 1 år 
Silje Fjeld, varamedlem for 1 år. 
Det nye styret er ikke fulltallig, da vi mangler et 
styremedlem for 2 år og en varamedlem for 1 år. 
Er det noen teaterinteresserte, som kunne tenke seg å 
sitte i styret? Ta kontakt med oss teater@odf.no.  
 
Døves Kulturdager i Tønsberg 14. – 16. oktober. 
ODT har i samarbeid med instruktøren, Ronny P. 
Jacobsen, sendt ut epost til medlemmer, om at det skal 
være ”Audition” 27. mai.  Fire personer kom til audition. 
Noen er plukket ut, men ikke alle rollene er besatt enda. 
Du får vite hvilke skuespillere som er plukket ut til å 
representere ODT til Døves Kulturdager. Følg med på 
www.odf.no og klikk på linken til Oslo Døveteater. 
 
Hjemmeside og egen e-postadresse 
Styret har fått egen epost adresse av Oslo Døveforening. 
Vi får flere mail fra medlemmene, og vi skal prøve å svare 
så fort vi kan. Du vil få tilsendt per epost referat fra 
medlemsmøte og årsmøte, samt noen  aktuelle teaterstoff. 
Vår nye epost adresse er teater@odf.no. Vi skal også 
prøve å sette inn noen saker i www.odf.no på linken til 
Oslo Døveteater.  
 
Dugnad 
Oslo Døveforening hadde dugnad 16. april. Fra ODT var 
det Helle Christiansen, Mari Kristine Hol og Silje Fjeld som 
vasket og tørket støv i 5. etasje. Med dette fikk ODT kr 
2000,- og de tre damene fikk èn kinobillett hver. 

 
Grill-party 29. mai i Frognerparken 
Vi var ikke heldige med været, men heldigvis regnet det 
ikke og det var ikke for kaldt å sitte ute. Ca. 8 personer  og 
et barn kom. Vi koste oss med grill-maten, og hadde det 
koselig sammen. Vi vil gjerne gjenta dette senere, og 
gjerne med et godt vær. 
 
Terminliste 
Det kommer til å skje litt av hvert, som ODT styret håper å 
få gjennomført og har midler til det. Det blir et work-shop 
en gang ut i begynnelsen av høsten. I tillegg ønsker vi å ta 
opp et tema om Teatersport i løpet av oktober/november 
(etter Døves Kulturdager). ODT styret skal prøve å finne 
en person, som kan fortelle oss hva et teatersport 
innebærer. 
 
Husk riktig adresse 
Vi prøver å holde jevnlig kontakt med medlemmene enten 
via hjemmesiden eller e-postadresse. For at all post skal 
nås frem er det viktig at du husker å påminne oss om ny 
adresse og e-postadresse.  

DØVEGRUPPA REGNBUEN 
 
Døvegruppa Regnbuen hadde 20 års jubileum for døve 
homofile og lesbiske 23. - 26.juni 2005.  
Torsdag 23.juni, hadde vi registrering og sosialt samvær 
om dagen, og på ettermiddagen tok vi en tur til Hovedøya 
og grillet maten. Det var så flott vær at vi var der ute hele 
kvelden. Fredag 24.juni var Kevin E. Edvardsen guide for 
5 døve fra utlandet, og han viste dem rundt Oslo by. På 
kvelden ble det holdt 20 års jubileumsfest i 
døveforeningen. Det kom 31 personer til festen, hvorav 10 
var fra utlandet. Det ble servert velkomstdrink og koldtbord 
med tilbehør. Hanne Kvitvær, forbundsleder fra Norges 
Døveforbund ble invitert til festen, og hun holdt en tale og 
ga en gave på kr 500. Lørdag 25.juni deltok vi i Europride 
paraden, som startet på ettermiddagen. Vi begynte å gå 
fra Rådhusplassen mot Oslo S og langs Karl Johan og 
tilbake til Rådhusplassen. Mange møtte opp bak vår 
parolen som var laget av Keir Evjen og Kevin E. 
Edvardsen. De som gikk bak parolen, hadde hver sin T-
skjorte med en farge, slik at man hadde en Regnbue-farge 
etter hverandre. Mange ga applaus til oss for at vi gikk i 
paraden. Søndag 26.juni hadde vi en enkel avskjedsfest 
med jubileumskake og kaffe. 
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Døvesenter, nedstemt. Flertallet ville beholde Oslo 
Døveforening som før med 36 av 50 stemmer. 
Forslag på å redusere antall styremedlemmer fra 7 til 5 (3 
styremedlemmer og 2 varamedlemmer). Det kom forslag 
fra lovkomiteen om å ha 5 medlemmer og ingen 
varamedlemmer. Flertallet gikk inn for 5 medlemmer i 
styret, dvs ingen varamedlemmer. 
Forslag om representasjonsstyre gikk gjennom. 
Forslag om å fjerne tilsynskomite gikk gjennom. 
Forslag om utvalgene, var mye diskusjon og frem og 
tilbake. Enden ble at alle forslag som gjelder kulturutvalg, 
historieutvalg og feriehjemsutvalg blir behandlet 28.april. 
Lovkomiteen sammen med styre må gå gjennom 
forslagene og justere noe. 
Forslag til eiendomsstyre gikk gjennom, men med endring 
til sammensetning av eiendomsstyre skal nå bestå av 2 fra 
hovedstyret, 2 velges blant medlemmer på årsmøtet og 1 
fra feriehjemsutvalget. Daglig leder har sete i 
eiendomsstyre, men uten stemmerett. 
Forslag om å øke grunnkapitalen til Hjelpefondet fra kr 
25.000 til kr 100.000 gikk gjennom. 
 
Innkomne forslag 
Forslag til styrehonorar, ble trukket tilbake og styret ønsker 
å fremlegge på 28.april et justert forslag ettersom forslaget 
fra styret om 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer ikke 
fikk flertall.  
Forslag til aktivitetsplan gikk gjennom, men at eldre blir 
flyttet fra ikke-prioritet til prioriterte områder. Alle tiltakene 
vil bli evaluert, hva som er gjennomført og ikke 
gjennomført. På den måten får styret bedre verktøy til å 
evaluere hvorfor noen tiltak ikke ble gjennomført. 
Aktivitetsplanen blir mer i samsvar med budsjett og 
regnskap etterhvert. 
 
Budsjettforslag for foreningen og gården gikk gjennom. 
Foreningens budsjettforslag med et underskudd på kr 
352.100 ble godkjent, ved at styret jobber med å skaffe 
mer inntekter og reviderer budsjettet til sommeren. 
Reviderte budsjett og evt. tiltak for å redusere underskudd 
fremlegges på et medlemsmøte dersom det blir 
nødvendig. 
 

 

(Fortsatt fra side 5) Her viser Torill Lorentzen de flotte VIF (Vålerenga) - 
skoene til Bjørn Røine. Han fikk et VIF-tegn av 

møtelederne når han skulle ha ordet på talestolen. 
 

 
Torill Lorentzen takket, da de to møtelederne Odd-Inge 

Schrøder og Knut Bjarne Kjøde for innsatsen. De ble helt 
utslåtte av aktive medlemmer som var hyppige på 

talestolen under årsmøtet. De fikk lov å dra hjem før valget 
begynte. 

 
Valg 
Hovedstyret: 
Foreningsleder:   Torill Lorentzen  
 
Nestleder:     Unn Johannessen (1 år) 
(Torunn Bakkestuen trakk seg som styremedlem, ettersom 
hun flytter fra Oslo til sommeren. Unn Johannessen 
overtar hennes plass i styret.) 
 
Styremedlemmer:   Gunnar Løken (1 år igjen) 
       Maj-Lis Marman (2 år) 
       Trine Austbø (2 år) 
 
Bilagsrevisor for foreningen, gården, felleslegatet og 
feriehjemmet Skaug:  Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene:  Helge Hansen 
 
Lovkomite:     Jarle Lid,  
       Odd-Inge Schrøder 
       Sonja M. Holten 
 
Kulturutvalg:    utsettes til årsmøte 28.april 
 
Historieutvalg:   utsettes til årsmøte 28.april 
 
Eiendomsstyre:   utsettes til årsmøte 28.april 
 
Feriehjemsutvalg:  utsettes til årsmøte 28.april 
 
Repr. til NDF Landsmøte:  Gunnar Løken 
         Unn Johannessen 
         Vidar R. Sæle 

(Fortsetter på side 12) 
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         Astrid T. Bø 
Vararepresentanter:   Helle Christiansen 
         Trine Austbø 
 
Valgkomite:     utsettes til årsmøte 28.april. 
 

 
Torunn Bakkestuen, Hanne Enerhaugen og Bengt 

Fjellaker fikk blomster som takk for innsatsen da de satt i 
styret, ettersom alle 3 gikk ut av styret på årsmøtet. Mira 

Zuckermann gikk også ut av styret, og hun var ikke tilstede 
på årsmøtet. 

 

 
Etter årsmøtet, var det en flott stand-up underholdning ved 
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen. Det var en fin 

avslutning på en lørdagskveld før alle dro slitne hjem. 
 

REFERAT ÅRSMØTE, DEL 2 
 
Oslo Døveforening hadde et årsmøte torsdag 28.april, 
som var en fortsettelse fra 2.april 2005. Vi begynte kl 
19.00, hvor foreningsleder Torill Lorentzen gjenåpnet 
årsmøtet.  
 
Sonja Myhre Holten og John Erik Johannessen ble valgt til 
henholdsvis 1. og 2.møteleder, og Sissel Gjøen og Mari 
Hol ble valgt som referenter. Det var 34 
stemmeberettigede tilstede. 
 
Regnskap for feriehjemmet Skaug 
Regnskapet ble ikke godkjent av hovedrevisor som trakk 
tilbake beretningen, etter at bilagsrevisor ikke godkjente 

regnskapet. Det var en diskusjon fram og tilbake på 
årsmøte, om hva meldingen fra revisor betyr. Enden ble at 
regnskapet for feriehjemmet utsettes til ekstra ordinært 
årsmøte. 
 
Årsmøtet godkjente alle regnskaper formelt, dvs Oslo 
Døveforening - drift, Gården og Felleslegatet. 
 
Lovforslag 
Årsmøtet godkjente en korrigering av lovforslag på 
representasjonsstyre, ved at man tilføyde ”tilsluttede 
grupper” i forhold til hvem som kan delta i 
representasjonsstyre. 
 
Årsmøtet godkjente lovforslag om utvalg, hvor minst 2 
medlemmer velges til de ulike utvalgene som kulturutvalg, 
feriehjemsutvalg og døvehistorieutvalg. 
 
Styrehonorar 
Forslaget fra hovedstyret på kr 5.000 pr styremedlem ble 
vedtatt. Det ble en diskusjon om økning av honorar til 
leder og nestleder, men disse ble vedtatt som før, dvs 
leder får kr 20.000 og nestleder får kr 15.000. 
 
Valg 
 
Eiendomsstyre:  Bjørn A. Kristiansen og John Erik   
      Johannessen 
 
Kulturutvalg:   Astri M. Viken og Liv Eva Stø 
 
Feriehjemsutvalg: Astrid T. Bø, Andreas Fjelde, Børre  
      Roås, Pia Schrøder, Jan Åge Bjørseth  
      og Unni Arnesen. 
 
Det tidligere feriehjemsstyret har ansvaret for regnskapet 
2004 frem til det er godkjent av revisor. Det nye 
feriehjemsutvalget starter fra og med i dag, og har ansvar 
for 2005.  
 
Døvehistorieutvalg: Karl Fr. Robertsen og Bengt Fjellaker. 
 
Valgkomite:   Hanne Enerhaugen 
      Mira Zuckermann 
      Børre Roås 
 
Varamedlemmer: Mari Hol 
      John Erik Johannessen 
 
Det innkalles til ekstraordinært årsmøtet for å godkjenne 
regnskapet 2004 for feriehjemmet Skaug og budsjett 2005 
for feriehjemmet.  Årsmøtet ble så hevet kl 20.40. 
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MEDITASJONSKURS 
 
Oslo Døveforening inviterer til innføring i meditasjon eller oppmerksomhetstrening i samarbeid med Pustepause. Kurset består av 
en søndag fra kl 10.00 – 16.30, hvor vi blir introdusert til oppmerksomhetstrening i forhold til egen kropp og pust. Dette er enkle 
teknikker som mer og mer blir tatt i bruk i hverdagslivet i stressmestring, rehabilitering og selvutvikling. Vi praktiserer sittende, 
gående og eventuelt liggende. I tre påfølgende mandagskvelder vil vi bygge videre på det vi har lært og støtte hverandre til å 
etablere en meditasjonspraksis i det daglige liv – på en måte som passer oss.  
 
Søndag 18.september kl 10.00 – 16.30 
 
Kurset finner sted i døveforeningen, 2.etasje. Ta med matpakke. Vi ordner kaffe/te og frukt. 
Deltakeravgift er kr 500 for medlemmer og kr 800 for ikke-medlemmer. 
 
Kl 10.00 Velkommen og presentere oss selv 
Kl 10.30 Generell introduksjon til meditasjon 
Kl 10.50 Oppmerksomhetstrening på kropp – sitte (evt. ligge) 
Kl 11.45 Pause 
Kl 12.10 Meditasjon på pusten – teknikk og praksis 
Kl 13.00 Lunsj 
Kl 13.50 Gå meditasjon – teori og hvis fint vær gjør vi dette i Slottsparken 
Kl 15.15 Inntrykk, spørsmål og læring fra meditasjon så langt. 
Kl 16.05 Kort meditasjon som avslutning 
Kl 16.15 Rydding og avslutning 
Kl 16.30  Ferdig 
 
Påfølgende mandager er 26.september, 10.oktober og 24.oktober kl 18.00 – 20.30. 
 
Påmeldingsfrist innen 1.september til daglig leder. 

DIABETES 
 
Vi har hatt 3 fine kursdager i mai/juni om Diabetes for de som har type 2 i samarbeid med Læringssenteret ved Aker 
Universitetssykehus. Det deltok 5 døve og 2 pårørende Oslo Døveforening skal ha et evalueringsmøte i august med 
dem, og planlegge nye kurs for høsten 2005.  
 
Ønsker du å være med på kurs til høsten, for deg som har type 1 og 2? 
Du kan melde deg på hos daglig leder, så får du direkte informasjon hvilke datoer kurs i høsten blir. 
 
Diabetesssenteret i Oslo arrangerer temamøter hver måned, og Oslo Døveforening vil tilrettelegge møter med 
tegnspråktolker. Det er flere temamøter på dagtid og kveldstid, og vi har plukket ut de viktigste temamøter. Hele 
oversikten for høsten 2005, kan du få hos daglig leder. 
 
Temamøter er gratis med enkel bevertning og finner sted på Læringssenteret ved Aker Universitetssykehus, bygg nr 41 
B. Møtene er åpne for alle som har diabetes, deres pårørende og andre interesserte. Oslo Døveforening har bestilt 
tegnspråktolker til 3 temamøter i september og oktober. 
 
Onsdag 7.september kl 14.00 – 16.00 
Blodsukkermåling – hvordan bruke nye blodsukkermålings-apparater? Ved Nina Lunde 
Gis ut gratis eksemplar. 
 
Onsdag 14.september kl 18.00 – 20.00 
Kan kiropraktikk hjelpe komplikasjoner og symptomer ved diabetes? Ved Marit Jensen 
 
Onsdag 5.oktober kl 14.00 – 16.00 
Ortopedisk-kirurgiske synspunkter ved diabetes mellitus ved seksjonsoverlege Per Jørgen Lerud 
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LANDSMØTE 
 

Gunnar Løken, Unn Johannessen, Astrid T. Bø og Vidar 
R. Sæle deltok som representanter for Oslo Døveforening 
i landsmøte 19.-23.mai om bord i skipet ”Jupiter” fra 
Stavanger til Newcastle. Vi var i Newcastle i 3 dager. 
Bergen Døvesenter var teknisk arrangør av Landsmøte, 
som en del av 125 årsjubileum.  

 

  
Astrid T. Bø og Unn Johannessen fulgte godt med under 

forhandlingene, mens Gunnar Løken tok bildet. 
 

 
Sissel Gjøen presenterte regnskapene med å vise fine 

diagram og oversikt over hvordan økonomien er for 
Norges Døveforbund. 

 
Vidar R. Sæle presenterte forslaget fra komiteen som 
utredet tilbakebetalingsplan, og her ble det flertall for 

komiteens forslag med bl.a. å slette 2 millioner i gjeld som 
Norges Døveforbund skyldte foreningsfondet. 

 

 
Her ser vi ordføreren av Newcastle som tok en tur innom, 

og ga en hilsen til Landsmøte på vegne av byen 
Newcastle. 

17.MAI 
 

Oslo Døves Bridgeklubb arrangerte årets 17.mai. I 
døveforeningen kom det mange innom i løpet av dagen, 
og fikk kjøpt smørbrød, is, kake etc.  
 

 
Flagg foran Døves Hus 

 
 

 
Mange stakk innom og tok en kake og en kopp kaffe og 

kanskje iskrem. 
 
 

 
En del var ute i bakgården og tok en pils. 

TAKKEBREV 
 
Vi har mottatt en fin takkebrev med bilder i farger av 
Bergen Døvesenter i forbindelse med deres 125 
årsjubileum. Oslo Døveforening ga kr 1.000 i gave. 
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UNIONSDAG 
 
Oslo Døveforening hadde en markeringsdag av 
Unionsoppløsningen som skjedde i 1905 torsdag 9.juni 
2005.  

 
 

Maj-Lis Marmen fra hovedstyret ønsket alle hjertelig 
velkommen til unionsdagen, som for anledningen var 
pyntet opp med norsk og svensk  flagg på veggen og på 
talerstolen.  
 

 
 
Vidar R. Sæle åpnet med å fortelle kort om unionsdagen 
og hva de flaggene het fram til vi fikk eget norsk flagg som 
ble markert offisielt i 1905, selv om flagget ble lov å bruke 
allerede fra 1898. På flagget ser vi på hjørnet, som ble kalt 
for ”Sildesalaten” eller unionsmerket som viser at Norge 
var i union med Sverige. 
 

 
 

Arne Kr. Rødin Nyberg fortalte om hvordan det var å være 
under Sverige i 26 år i Oslo Døveforening, og hvordan 
døvemiljøet var i Oslo på den tiden. Det kom ca 60 
personer, og alle fulgte godt med. Arne var flink til å 
fortelle, og det var god del som var nytt for mange. Han 
nevnte bl.a. at Oslo Døveforening fikk god støtte fra 
kongefamilien, bla. Kong Oscar II ga 25 riksdaler hvert år 
til foreningen, så lenge han levde. Etter 1905 ga Dronning 
Maud støtte til Oslo Døveforening til hun døde.  
Han prøvde å skissere hvordan livet var i døvemiljøet, og 
oftest hører vi bare om de viktigste personene, så det er 
ikke lett å få frem historier om den vanlige døve i grasrota.  

 

 
 

Etter den spennende foredraget ved Arne, var alle spent 
på Unionskaken og det var lange køer og 2 marsipankaker 
ble servert og det var så vidt akkurat nok til alle. 
 
Etter å ha smakt den gode kaken og kaffe, innledet Vidar 
R. Sæle en spørrekonkurranse i grupper, og en del 
spørsmål på lerretet. Til slutt fikk alle et ark som de skulle 
krysse av hva som var fakta eller fleip. Mange var flinke til 
å svare, og de fulgte nok godt med under foredraget, og i 
avisene. 

 

DAGLIG LEDER SEMINAR 
 
Oslo Døveforening er vert for et seminar for daglig 
ledere i døveforeninger, og seminaret vil finne sted  på 
Hotell Opera i Oslo 2. – 3. september. 
Seminaret tar opp presentasjon av edialog24, skatt/
moms/gaver til frivillige organisasjoner, arbeidsprogram 
etter vedtak fra landsmøte, Døves dag, Samarbeid 
mellom styre og daglig leder og ellers vil man utveksle 
erfaringer det som skjer i døveforeninger. 
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SOMMERFEST 
 
Oslo Døveforening og feriehjemsutvalget arrangerte en fin 
sommerfest på Skaug i Nesodden lørdag 18.juni. 
 
Vi var heldige med det flotte været, og 16 personer 
benyttet busstilbudet fra døveforeningen til Skaug tur retur 
og andre kjørte med egen bil. Vi var ca 50 personer. 
 

 
Andreas Fjelde som er ”hyttesjefen” grillet maten, og vi 

kunne forsyne oss med masse god mat på bordet. Det var 
bl.a. kylling, svinekoteletter, pølser, hamburger med 

potetsalat bl.a.  
 

 
Til kaffen fikk vi god kake vi kunne velge og smakte på 

flere av dem. 
 
Det var lotteri og det kom inn kr 2.000,- som går til tak 
reparasjon. 
 
På kvelden dro alle hjem etter hvert, og var veldig 
fornøyde med sommerfesten. 

SØNDAGSTUR TIL SKAUG  
 
 
 

Oslo Døveforening tilbyr tur til Skaug hver søndag i juli 
måned. Første tur blir 10.juli og siste søndag er 31.juli. 
Ta ferge som går kl 10.35. Du blir hentet av noen på 
kaien på Nesoddtangen kl 10.55 hver søndager. 
Vi tilbyr transport fra Nesoddtangen til Skaug t/r, kaffe/
kake og middag. Hjemreise kan ta kl 18.00 eller 19.00 
ferge. Pris kr 50,- for ODF-medlemmer, kr 100,- for NDF-
medlemmer og kr 200,- for ikke-medlemmer. 
Tilbudet gjelder for pensjonister, uføretrygdede, men 
også andre interesserte kan benytte seg av 
tilbudet.  SMS til skaug er 90801889. 

ÅPENT I SOMMER 
 

 
 

Feriehjemmet Skaug på Nesodden, er åpent i hele 
sommer, og for bestilling av opphold, kan kontaktes på 
sms 90801889. 

 

 
Unni Arnesen, Pia Schrøder, Ragnhild Stenseth, Andreas 

Fjelde, Astrid T. Bø, Eva Roås, Børre Roås og Evy 
Solberg. 
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KULTURNATT 3.JUNI 
 
Oslo Døveforening arrangerte gruppeomvisninger med 
tegnspråktolker kulturnatt i Oslo 3.juni. Kulturnatt i Oslo ble 
satt i gang av Oslo kommune som en del av 
hundreårsmarkeringen. 
 

 
Maj Lisbeth Marman, Tarja R. Wroldsen, Liv Eva Stø, Geir 

Brodal og Hanne Enerhaugen, etter at vi var innom 
utstillingen ”Kyss frosken!”. 

 
Vi var omtrent 20 personer, og alle var innom ”Kyss 
frosken!” på Tullinsløkka, og gikk videre til 
Finansdepartementet. Her ble gruppen delt i to med to 
tegnspråktolker hver, de andre gikk til frimurerlosjen og 
andre steder. I finansdepartementet var det en flott 
opplevelse å se den vakre hovedtrappen og de ulike 
trappesatsene. Rommene og trappesatsene ble restaurert 
fra 1987. Vi fikk se bl.a. rommene til tidligere 
Statsministerens kontor Christian Michelsen og vår 
nåværende finansminister Per-Kristian Foss sitt kontor. 
Det var litt rart å se kontoret hans som er tapetsert i 
mørkerødt med ugle-motiver som er like motiver i andre 
rom men i ulike farger. Høyre er jo kjent for å være blått. 
Videre dro gruppen vår til frimurerlosjen, som var fin å se. 
Men jeg (Vidar R. Sæle) tror at gruppen vil nok være enige 
om at besøket hos Finansdepartementet var den beste 
turen.  
 
Timene denne kvelden, gikk så fort at vi rakk bare 3 steder 
å se. Kulturnatt hadde 150 steder å by på! Vi fikk høre at 
mange steder var fullt og lange køer. Vi ønsket å besøke 
statsministerens kontor, men ved køen utenfor 
Finansdepartementet fikk vi vite at vi kunne bare glemme 
Statsministerens kontor i Regjeringsbygget var fullt resten 
av kvelden. De var ikke forberedt på at så mange fant 
veien dit, slik at det ble skrevet opp navn på lister. Vi kom 
kl 19.45, og visste da ikke om det.  
 
VI håper at det kommer en ny sjanse neste år, hvis Oslo 
kommune ønsker å arrangere kulturnatt igjen. 
De som mistet turen til Finansdepartementet kan glede 
seg, da de vurderer å åpne for omvisning for publikum. De 

virket veldig glade for at folk i Oslo var så interessert i å se 
de vakre utsmykkingene i Finansdepartementet. Det var 
egentlig lukket for publikum. De var redde for at det kom 
så få, men de ble gledelig overrasket over den store 
interessen med lange køer utenfor bygget. 
 
Oslo Døveforening takker for samarbeidet med arrangøren 
av DanielsenKroepelien Arts Management som stod bak 
kulturnatt på oppdrag for Oslo kommune. De hadde lagt 
inn informasjon på websiden www.kulturnatt-oslo.no og i 
programheftet side 7, der de skrev at påmelding til 
kulturnatt og for arrangement tolket for døve, kunne 
kontaktes via Oslo Døveforening.  

NOBELS FREDSSENTER 

 
Oslo Døveforening inviterer til omvisning lørdag 

20.august kl 12.00 med tegnspråktolker. 
Pris pr person 
ODF-medlemmer: kr 30,- / NDF-medlemmer: kr 50,- / 
Andre: kr 75,- 
Bindende påmelding til daglig leder innen 15.august.  
Betales på kontoret eller til bankkonto 1600 40 08301. 
Husk å skrive navn og merk at det gjelder Fredssenter 
20/8. 
Omvisningen varer 1 time, og etter omvisningen kan vi 
titte på gavebutikken og ta en kopp kaffe og en matbit i 
Pascal kafè samme sted for de som vil. 
Nobels Fredssenter ble åpnet for publikum 11. juni, og 
den ligger i den gamle stasjonsbygningen på Vestbanen 
ved Rådhusplassen i Oslo.  
- Stedet er et levende senter for formidling av 
fredsprisens idealer og aktuelle konflikter, sier Geir 
Lundestad, direktør ved Nobelinstituttet og fadder for 
prosjektet. 
Nobels Fredssenter vil kommunisere gjennom dynamisk 
formidling og kunstnerisk fortolkning.  
Vi skal presentere alle fredsprisvinnere og deres arbeid, 
arrangere utstillinger, fortelle historien om Alfred Nobel 
samt de andre Nobel-prisene.  
I resepsjonen ligger en ny og spennende gavebutikk, 
og Pascal har åpnet en ny kafé og restaurant i første 
etasje.  
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PUBKVELD 
 

 
 
Lørdag 3.september blir det visning av VM-
kvalifiseringskampen Slovenia – Norge på storskjerm i 
døveforeningen. 
 
Kampen blir vist på Tv3, men tidspunkt er ikke bestemt 
enda. 
 
Vi åpner dørene en time før kampen begynner, slik at du 
kan se i programoversikten for Tv3 i avisene eller ved 
oppslag i døveforeningen, tekst-tv og www.odf.no.  

JULEMARKED 
 
 
 

 
 

 
Lørdag 26.november blir det julemarked og cafe i 
døveforeningen kl 11.00 – 16.00.  
 
På julemarked kan du selge ting som du har laget, som 
medlemmer kan kjøpe. 
 
Pris for å leie salgsplass pr bord er kr 200,- for ODF-
medlemmer, kr 350,- for NDF-medlemmer og kr 500,- for 
ikke-medlemmer. 
 
Påmelding for å leie salgsplass er Maj-lis Marman sms 
414 20 838 innen 15.oktober. 

SEMINAR FOR UNDERAVDELINGER, GRUPPER O.A. 
 
Oslo Døveforening inviterer våre underavdelinger, grupper, 
utvalg og tilsluttede grupper til seminar for underavdelinger, 
grupper og andre. 
 
Seminar avholdes på Comfort Hotell Børsparken i Oslo lørdag 
27. – søndag 28.august. 
 
Hver underavdeling, gruppe og utvalg – kan melde på 2 
representanter. 
 
Tema for kurs: 
• Styremøte i praksis 
• Kassa/bokføring/bilag/budsjett 
• Døves Dag 
• Tilskuddsordninger 
• Medlemsordning 
Samarbeid mellom underavdelinger, grupper og utvalg 
 
Påmelding til daglig leder innen 15.august, og oppgi om du 
ønsker enkeltrom eller dobbeltrom og hvem du vil dele rom 
med. 
 
Kursavgift for underavdelinger er kr 800,- pr person. 
 
Utvalg og grupper som er under Oslo Døveforening, betaler 
ikke egenandel. 

MUSEUMSKURS 
 
Oslo Døveforening og døvehistorieutvalg inviterer til 
museumskurs i samarbeid med Norsk Døvemuseum. 
Kurset avholdes over 2 lørdager i høsten 2005 i 
døveforeningen.  
 
1. kursdag: Lørdag 10.september kl 10.00 – 18.00 
(med forbehold om endringer) 
2. kursdag: Avtales senere med kursdeltakere. 
 
Kursleder blir Hanna Mellemsether fra Trøndelag 
folkemuseum. 
 
Påmelding til Trine S. Austbø – trine@odf.no eller til 
Oslo Døveforening innen torsdag 1.september 2005.  
 
Tema for kurs blir å lære hvordan vi registrerer 
dokumenter, bilder, gjenstander osv på et skjema / 
database gjennom PC. Vi skal også lære hvordan vi skal 
ta vare på de gamle ting vi har i huset og i 
historierommet. Døvehistorieutvalget ønsker å komme i 
gang med å registrere alt som finnes i historierommet og 
malerier vi har i huset, samt å rydde. Vi har lyst å lage 
en fin utstilling som blir åpent for publikum etter hvert. 
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Oslo Døveforening innkaller til  
ekstra ordinært årsmøte  

torsdag 1.september 2005 kl 19.00. 
 
 
 
 
 

Saksliste: 
        1.  Regnskap og budsjett 2005 for feriehjemmet Skaug 
        2.   Salg av Døves Hus 

 
 
 
 

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2004 har adgang til årsmøtet.  
 
 
 
1. Regnskap og budsjett 2005 for feriehjemmet Skaug 
 
Regnskapet er under arbeid, og skal revideres av bilagsrevisor og revisor. Vi håper dette kan være på plass i august. 
Regnskapet – når den er klar, vil det bli kopiert opp og kan hentes i storsalen i 2.etg i døveforeningen eller laste ned i 
www.odf.no i løpet av august måned. 
 
 
2.  Salg av Døves Hus 
 
Saken har vært oppe, og behandlet i følgende møter: 

• Fremtidsseminar 20.-21.april 2001 i Asker, hvor fremtidskomiteen fremla noen tanker og gruppearbeid, hvor man 
diskuterte hvorfor beholde Sven Brunsgt, og hvorfor selge Sven Brunsgt.  

• Ekstra ord. Årsmøte torsdag 24.august 2001, der det var mange som var for å gi styret fullmakt til å lete etter 
bedre og mer egnet sted. 

• Medlemsmøte 16.oktober 2003, der det ble fremlagt informasjon med grunner for salg av Døves Hus, og noen 
tanker om hva vi kan få i nye lokaler. Det var delte meninger om hvor vi skal satse på kjøp av nye lokaler. 

• Medlemsmøte 29.januar 2004, her ble medlemmer informert om hva vi har jobbet med i perioden fra oktober 2003 
til januar 2004, og forslag til tekst som skal fremlegges på årsmøte 27.mars. 

• Styret anbefalte salg av Døves Hus, og at prosessen settes i gang etter årsmøtet 27.mars 2004. Vi flytter 
midlertidig inn i leiet lokaler, til vi har kartlagt behov for hva vi ønsker av nye lokaler før vi går til kjøp. Det er 
ønskelig å flytte inn i nye lokaler innen rimelig tid, innen 5 år. En av grunnene er at vi vet hvor mye vi har i kapital 
etter salget, slik at vi vet hva vi har råd til ved kjøp av nye lokaler. Det blir innkalt til ekstra ordinært årsmøte for 
godkjenning av salg av Døves Hus. 
Årsmøtet lørdag 27.mars 2004,  ga styret grønt lys av årsmøtet til å sette i gang med  
salgsprosessen – og foreta undersøkelser i forbindelse med kjøp av nye lokaler. 
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Eiendomskomiteen som består av Bjørn A. Kristiansen, John Erik Johannessen, Jon A. Vik, Torill Lorentzen og daglig 
leder Vidar R. Sæle. 
 
Eiendomskomiteen og daglig leder har hatt en del møter med advokat/megler, innhentet ny takst på eiendommen, 
innhentet nødvendige dokumenter knyttet til salg og fått en utredning av advokat F. Borch om alle forhold ved salg av 
Døves Hus. 
 
Takst over eiendommen 
1997 – Teknisk verdi   14.184.000,-    Markedsverdi:   11.700.000,- 
2005 – Teknisk verdi   17.250.000,-    Markedsverdi:   15.000.000,- 
 
Grunnboksopplysninger/heftelser/lån på eiendommen 
 
I følge utskrift fra Grunnbok av Oslo skifterett og byskriverembete, er Oslo Døveforening registrert som eneeier av 
eiendommen. 
 
Pr. 31.mars 2005 var det tinglyst følgende pengeheftelse på eiendommen: 
 
1923 – Pantobligasjon Norske Liv, og tinglyst på nytt i 1981            35.000 
Daglig leder var i kontakt med mange for å finne ut hvem som har pantobligasjon, og fant ut at Norske Liv ble kjøpt opp av 
Nordea.  Pantobligasjonen er nå avlyst og slettet pr 28.april 2005 av Byskriveren. 
 
1967 – Pantobligasjon hos Oslo kommune, og tinglyst på nytt i 1997          84.100 
 
1985 – Pantobligasjon hos ABC Bank, og transportert til Oslo kommune i 1998 1.400.000 
 
1988  - Pantobligasjon hos ABC Bank og transportert til Oslo kommune i 1998 1.000.000 
 
2001 – Pantobligasjon hos Gjensidige Nor Sparebank            550.000 
Pr 31.12.2004 har vi en restgjeld på kr 427.324 hos Gjensidige Nor sparebank. 
 
Sum gjeld pr 31.12.2004 er 2.668.324 i Døves Hus. 
 
Valg av megler eller advokat 
Vi har hatt møter med Balder AS, Bræhus Dege (advokat), Tschudi & Malling, HWG Realist AS og Advokat Fredrik Borch. 
Eiendomskomiteen har kommet frem til som bør drøftes nærmere, er Tschudi & Malling og Fredrik Borch. 
 
Utredning av advokat Fredrik Borch 
Vi har mottatt et notat pr 22.juni 2005, som vi vil gjennomgå på ekstra ordinært årsmøte. Viktige punkter fra utredningen 
viser at hovedregelen er at salg av fast eiendom utløser skatteplikt, med 28% av den gevinsten som oppnås. Gevinsten 
beregnes ved å trekke inngangsverdien fra salgssummen. 
 
For eksempel: 
Salgssum av Døves Hus som evt. blir solgt for            15.000.000 
Gevinstverdi dvs. kjøpesum 16.mai 1916 kr 73.500 
+ kostpris oppreguleres med inntil 400%, kr 294.000        -      367.500 
Sum gevinst                     = 14.632.500 
 
Eiendomskomiteen har vurdert å beholde Gården, men da må hele huset rehabiliteres. I utredningen fra advokaten, 
skriver han at han er kjent med at det ved større rehabiliteringsarbeider budsjetteres med en kvadratmeterpris på kr 12 – 
15.000,-, noen ganger ennå høyere. Vi har sett på kostnadene, og ser at hvis vi skal beholde huset, må vi låne ca 20 
millioner for å pusse opp Gården. Vi har vurdert mulige leieinntekter og evt. tilskudd av tippemidler (kulturbygg). Vi ser at 
det er en stor risiko i en slik stor prosjekt. Vi må ha en byggekomité, og stiller spørsmål om vi får noen frivillige til å stille 
opp, da vi ser dugnadsånden er ikke den samme i dag som for 25 år siden. 
 
Advokaten har besøkt Sven Bruns Gt. 7 en rekke ganger, og lest taksten for eiendommen, og mener at denne per i dag er 
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relativt tungdrevet, at arealene som leies ut ikke gir en optimal avkastning, og at det er påkrevet med et relativt omfattende 
rehabiliteringsarbeid/ vedlikeholdsarbeid for å hindre verditap samt sikre en mest mulig praktisk utnyttelse av arealene for 
Oslo Døveforening. 
 
Gården er bygget i 1880, og Oslo Døveforening har ved flere anledninger måttet få offentlig støtte / lån til utbedring og 
vedlikehold. Vi vet ikke om vi kan regne med en slik støtte i framtiden, men om vi skal fortsette å være eier av Gården må 
vi regne med at det blir nødvendig med større eller mindre utlegg til påkostninger og reparasjoner kun for å opprettholde 
dagens nøkterne standard. 
 
Advokaten mener at det vil være mer praktisk og sikre en større økonomisk forutsigbart for Oslo Døveforening om man 
solgte gården og heller investerte i mer tidmessige og moderne lokaler som er bedre tilpasset dagens krav. I det man per i 
dag leier ut deler av eiendommen, ville advokaten tro at man kunne sitte igjen med et overskudd etter kjøp av nye, mindre 
lokaler, som man da ville kunne investere/disponere til beste for medlemmene og få en bedre avkastning av enn per i dag. 
 
Tiltak framover 

• Søke Oslo kommune om å slette av pantobligasjoner på 2.484.100,-, og begrunne vår dårlige økonomi 
• Søke Oslo ligningskontor om fritak av skattegevinsten 
• Sette i gang salgsprosessen, så snart styret og eiendomskomiteen har fått på plass de viktigste avklaringer 

gjennom vår advokat. Samt å engasjere megler eller advokat til å stå for salgsprosessen. 
 
Ekstra ordinært årsmøte 
Vi ber ekstra ordinært årsmøte godkjenne et salg av Døves Hus, og at styret får fullmakt til å godkjenne et salg på 
minimum 15 millioner kroner. 

TEMAKVELD FOR DØVE FORELDRE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torill Zahl fra Vestlandet kompetansesenter vil holde 
innlegg om Tospråklige barn i døve familier. 

 
  

Onsdag 26.oktober kl 18.30 – 21.00 
 
  

Arrangører: Oslo Døveforening, Døves 
Frivillighetssentral, Rådgivningskontoret for 

hørselshemmede 

SAMLIVSKURS MED HELGE SVANÅSEN  
HØSTEN 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høsten 2005 arrangerer Døves Frivillighetsentral, Oslo 
Døveforening og Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede 2-dagers samlivskurs for døve 
foreldre. 
 
På samlivskurs lærer man å ta vare på parforholdet. 
Helge har lang erfaring i å undervise hørende og døve 
par om parforhold. Mer informasjon om dato  
for kurset kommer senere. 
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Oslo Døveforening tilbyr deg transport fra Oslo til Tønsberg t/r lørdag 15.oktober 2005. Vi har bestilt 2 busser med plass til 100 
personer. 
 
Pris 
Kr 120 for ODF-medlemmer t/r 
Kr 175 for NDF-medlemmer t/r 
Kr 250 for andre t/r 
 
Eget tilbud til ungdom 13-18 år, som skal på GIGA-festen kr 120,- t/r 
 
Kryss av hvilken buss du vil reise med, og det er med forbehold at bussene fylles opp. Du får beskjed med bekreftelse fra oss. 
 

 Buss fra Oslo S kl 11.00  
 Buss fra Oslo S kl 16.00 

 
 Buss fra Tønsberg kl 00.30 
 Buss fra Tønsberg kl 02.00 

 
Bindende påmelding og betalingsfrist er innen 15.september. Skynd deg og melde på, da vi fyller opp plassene fortløpende.  
 
Betaling til Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo konto 1600 40 08301. Husk å skrive alle opplysninger på giroen som 
nedenfor. Da trenger du ikke sende inn påmelding til oss, men kan gjøre det via giro/nettbank med melding.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Merk giroen ”kulturdager”. 
 
Navn:                  
Adresse:                 
Postnr/sted:                
Epost:         SMS:         
Fødselsår (Gjelder de som er 13-18 år):        
Jeg er medlem i           Døveforening.  
(Må oppgis, og vi sjekker med NDF om du har betalt kontingent for 
2005). 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Det blir delt ut billetter ved inngangen til bussen på Oslo S, og den må du ta vare på – da det er bevis på at du har betalt for buss 
tur / retur. Billetten vises frem når du skal hjemover etter festen. 
 
 

Viktig at du er god tid før bussen går, for vi står ikke og venter på deg. ☺   
 
 

NB! Husk å melde deg på Døves Kulturdager innen 1.september.  
Se i Døves Tidsskrift eller www.kulturdagene.net . 
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eDialog24 – CHAT MED OSLO DØVEFORENING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når vi er ONLINE, kan du chatte med oss på kontoret på samme måte som en teksttelefon-samtale. Her svarer vi på de spørsmål du lurer på. 
 
Når vi er OFFLINE, kan du sende mail til oss, så svarer vi fort vi kan innen 1 døgn på hverdager. 
 

                        

 
1980 og kode ODF 

Nå kan du sende sms og chatte med oss, ved å sende melding på nr 
1980 og skriv alltid ODF først, før du skriver en tekst til oss. 
 
Så vil vi svare deg via chat-programmet vi har, til deg. Det betyr at du får 
sms fra oss, tilbake.  
 
Tjenesten koster det samme som du betaler i dag for å sende sms til 
dine venner. Vi tar ikke betalt for denne tjenesten, da vi prøver ut dette 
gratis i år i samarbeid med Sentinel. 
 
SMS-tjenesten gjør at du ikke behøver å måtte bruke PC for å spørre 
oss om noe. 
 
Du kan selvsagt også chatte med oss via websiden www.odf.no, som vi 
viser eksempel nedenfor. 

FERIETILTAK FOR DØV UNGDOM 
 
Når   Fredag 5. – mandag 8.august 2005  
  

Hvor   Feriehjemmet Skaug på Nesodden 
 

Alder   13 – 18 år 
 

Pris   Kr 500,- pr deltaker. 
 

Påmelding Innen 1.august til Oslo Døveforening v/daglig leder Vidar R. Sæle post@odf.no eller fax 22 11 23 21.   
    Begrenset plass til 20 ungdommer. Husk å oppgi smsnr og epost ved påmelding. 
 

Ledere  Silje Fjeld, Anine Bernås, Lisa Jonsdottir 
 

Program 
Fredag  Møte opp kl 17.50 ved Aker brygge, båt til Nesoddtangen og buss videre til Skaug. 
    Grillkveld på Skaug 
 

Lørdag  Oscarsborg festning 
 

Søndag  Aktivitet på Skaug 
 

Mandag  Avreise fra Skaug kl 10.30 til Tusenfryd. Ankomst Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7 kl 19.30. 
 

Det blir tid til bading, leker, aktiviteter og mye moro! 



Terminliste for Oslo Døveforening - 2005 

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

B - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Svein Bruns Gate 7 
0166 Oslo 

 

JULI 
 
Tor. 14.  Rorbua – Aker brygge 
Søn. 17.  Søndagstur til Skaug 
Tor. 21.  Rorbua – Aker brygge 
Søn. 24.  Søndagstur til Skaug 
Tor. 28.  Rorbua – Aker brygge 
Søn. 31.  Søndagstur til Skaug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUGUST 
 
Ons. 03.  Pensjonist-treff 10-15 
Tor. 04.  Rorbua – Aker brygge 
Fre. 05.  Ferietiltak på Skaug 
Lør. 06.  Ferietiltak på Skaug  
Søn. 07.  Ferietiltak på Skaug 
Man. 08.  Ferietiltak på Skaug 
Tir. 09.  Bridge 
Tor. 11.  Åpen Cafè 
Man. 15.  Styremøte + Eiendomskomite kl.17  
Ons. 17.  Pensjonist-treff 10-15  #   
    Døvehistorieutv. Kl 17  
Tor. 18.  Middag kl 17 og sosialt samvær 
Fre. 19.  Oslo Døveteater kl.18  
Lør. 20.  Omvisning på Nobels Fredssenter 
Tir. 23.  Bridge 
Tor. 25.  Åpen Cafè 
Fre. 26.  Styreseminar 
Lør. 27.  Seminar for styre, ansatte og underavd. 
Søn. 28.  Seminar for styre, ansatte og underavd. 
Ons. 31.  Pensjonist-treff 10-15 
 

SEPTEMBER 
  

Tor. 01.  Middag kl 17 og Ex.ord. årsmøte kl 19 
Lør. 03.  Internasjonal Treff – Skaug  #   
    Odf – PUB-Kveld 
Søn. 04.  Pensjonist – Fjell tur 
Man. 05.  Pensjonist – Fjell tur 
Tir. 06.  Pensjonist – Fjell tur  #  Kvinneforening #  
    Bridge 
Ons. 07.  Pensjonist – Fjell tur 
Tor. 08.  Åpen Cafè – Medlemsmøte kl 19 
Lør. 10.  Regnbuen kl.13 og medl.møte kl.14 #   
    Museumskurs kl 10-18 
Ons. 14.  Pensjonist-treff 10-15 
Tor. 15.  Middag kl 17 og foredrag 
Lør. 17.  DØVES DAG 
Søn. 18.  Meditasjonskurs 10.00-16.30 
Man. 19.  DØVES DAG 
Tir. 20.  DØVES DAG  #  Bridge 
Ons. 21.  DØVES DAG 
Tor. 22.  Middag kl 17 og DØVES DAG 
Fre. 23.  DØVES DAG 
Lør. 24.  DØVES DAG 
Søn. 25.  DØVES DAG 
Man. 26.  Meditasjonskurs 18.00-20.30 
Ons. 28.  Pensjonist-treff 10-15  #  Odf - Styremøte 
Tor. 29.  Åpen Cafè 

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. 


