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Støtt Oslo Døveforening  
Side 18-19 

Likemannsseminar for eldre døve 
Side 6 

Diabetes kurs – type 1  
Side 14 

KLART FLERTALL FOR AT GÅRDEN SKAL SELGES, SIDE 3 

TUR TIL TYSKLAND

 
28 personer har bestilt, og 47 plasser igjen! 

 
Bestillingsfrist innen 22.september. 

Side 16-17 

Spennende program 17. – 25. september, finner du på side 10 og 11  

ARMBÅND 
 
Oslo Døveforening har tatt initiativ til å skaffe armbånd, i 
samarbeid med Norges Døveforbund. Vi har bestilt 5.000 
eks. av armbånd, med påtrykket håndalfabetet 

tegnspråk.  
Armbåndene er i blå farge, og vil koste kr 20,- pr stk. 
Overskudd av salget, vil vi gi i støtte av det viktige arbeidet 
Verdens Døveforbund (World Federation of the Deaf – 
WFD) gjør for landene i U-land i kampen for døves 
rettigheter.  
Armbåndene kan kjøpes på kontoret i Oslo Døveforening. 

MEDLEMSKAMPANJE 
 

Kampanjen er fra september til 1.desember, hvor nye 
medlemmer er velkommen til å melde seg inn i Oslo 
Døveforening. 

 
Vi tilbyr kr 200,- inkl. en gratis T-skjorte ut året! 
 
Ta kontakt med daglig leder i Oslo Døveforening for 
nærmere opplysninger, og vi sender deg et kampanje 
tilbud. post@odf.no eller sms 1980 + tekst: ODF (her 
skriver du hva det gjelder). 

BUSS TIL KULTURDAGER 
 

 
 

Obs nye busstider! 
 

Frist innen 1.oktober. 
Side 15 
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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: tolo@odf.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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EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 
1.SEPTEMBER 2005  

 
Det ble klart flertall for at gården i Sven Brunsgt. 7 skal 
selges. 
 
Eiendomskomiteen la fram sine begrunnelser, og de 
utredninger de har skaffet av advokat, og andre dokumenter 
som takster, etc ved eiendomskomiteen som består av Bjørn 
A. Kristiansen, Jon A. Vik, John Erik Johannessen, Torill 
Lorentzen og daglig leder Vidar R. Sæle.  
 

 
Eiendomskomiteens medlemmer i full konsentrasjon under 
diskusjonene. Fra venstre John Erik Johannessen, Bjørn A. 
Kristiansen og Jon A. Vik. 
 
Styret fremla forslag til vedtak: 
Ekstra ordinært årsmøte går inn for å godkjenne et endelig 
salg på minimum 15 millioner kroner, og gir fullmakt til styret 
til å stå for salget. Vi starter med å se oss om etter nye 
lokaler (ny hus), når vi vet hvor mye vi får for salget, i samråd 
med advokat/megler 
 
Møteleder Bjørn Røine ledet gjennom gode diskusjoner, og 
alle fikk svar på spørsmål før man gikk til avstemning. Det 
kom 53 stemmeberettigede medlemmer, men 51 medlemmer 
var tilstede under avstemningen. 
 
Avstemningen viste 40 personer stemte for salg, 3 personer 
stemte mot salg og 8 personer stemte blankt. Det betyr at 
prosessen settes i gang for fullt i løpet av høsten til å 
klargjøre huset for salg. 
 
Eiendomskomiteen vil begynne å jobbe med tiltak i samråd 
med eiendomsstyre og hovedstyret, slik at fremdriften blir 
god framover. Første tiltakene framover er: 

• å bestemme hvilke megler/advokat som får 
oppdraget 

• avklare takstpapirer  
• avklare skattefritak hos ligningskontoret 
• avklare pantegjeld overfor Oslo kommune 

 
Når de tingene er avklart, vil man sette i gang salget av 
Døves Hus, med annonse i internett, avis osv. 
Så vi trenger all hjelp til å begynne å pakke ned tingene, og 
det vil bli gitt nærmere informasjon når vi har fått tingene på 
plass. 

 
Stoff til neste nummer 

 
Neste nummer kommer ut i begynnelsen av desember 
2005, og frist for å sende stoff er 15.november 2005. 

seher@odf.no  

 
Vi skal også se oss om etter nye lokaler, så vi er spent på 
hvor mye vi får for salget av Gården i Sven Brunsgt. 7, og 
hvor vi flytter til. Vi må først vite hvor mye vi får for Gården, 
før vi kan kjøpe nye lokaler. 
Skulle vi komme i en situasjon, at vi ikke kan bli i Sven 
Brunsgt. i en periode til vi har funnet nye lokaler, vil vi leie 
mindre lokaler i en kort periode. 
 
Medlemmer vil bli informert etter hvert gjennom 
medlemsbladet SeHer (kommer i begynnelsen av 
desember), internett www.odf.no, medlemsmøte og andre 
aktueller møter med underavdelingene etc. 

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG 
 
Foreningsleder:  Torill Lorentzen  
Nestleder:    Unn Johannessen (1 år) 
Styremedlem:  Gunnar Løken (1 år igjen) 
Styremedlem:  Maj-Lis Marman (2 år) 
Styremedlem:  Trine S. Austbø (2 år) 
 
Bilagsrevisor:  Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Helge Hansen 
 
Lovkomite:    Jarle Lid, Odd-Inge Schrøder og  
      Sonja M. Holten 
 
Eiendomsstyre:  Bjørn A. Kristiansen og  
      John Erik Johannessen 
 
Feriehjemsutvalg: Astrid T. Bø, Andreas Fjelde,  
      Børre Roås, Pia Schrøder,  
      Jan Åge Bjørseth og Unni Arnesen. 
 
Kulturutvalg:   Astri M. Viken og Liv Eva Stø 
 
Døvehistorieutvalg: Karl Fr. Robertsen og Bengt Fjellaker. 
 
Valgkomite:   Hanne Enerhaugen, Mira Zuckermann 
      og Børre Roås 
Varamedlemmer: Mari Hol og John Erik Johannessen 



 4  Nr. 3- 2005 

DAGLIG LEDERE 
 
Oslo Døveforening var kursvert for seminar for daglig 
ledere som ble holdt 2. - 3. september på Hotell Opera i 
Oslo.  
 

Bak fra venstre: Lena Tønder (organisasjonssekretær 
Stavanger Døveforening), Rune Anda (daglig leder Bergen 
Døvesenter), Leif Gunnar Kvernberg (daglig leder Møre og 

Romsdal Døveforening), Bjørn Egil Hammerlund 
(organisasjonssekretær Telemark Døveforening), Tom Harald 
Dahl (fylkessekretær Døves Fylkeslag Nordland). Midterste 

rekke: Sissel Gjøen (generalsekretær Norges Døveforbund), 
Bente Rosnes (daglig leder Trondheim Døveforening), Gunn 

Kristin Selstad (kultur- og informasjonskonsulent Bergen 
Døvesenter). Nederst: Vidar R. Sæle, Oslo Døveforening). 

 
Det var et meget nyttig seminar hvor daglig ledere 
utvekslet erfaringer og fikk flotte foredrag som ga "påfyll" i 
viktige regler som stiftelsesloven, regnskapsregler, døves 
dag, demonstrasjon av eDialog24, salg av armbånd, 
samarbeid mellom styret og ansatte og andre aktuelle 
saker.  
 
Edialog24 ga døveforeninger og Norges Døveforbund 
tilbud om gratis prøveperiode 1 år, hvilket betyr at Oslo 
Døveforening får prøve ett år til. Bergen Døvesenter 
meldte seg interessert. Vi håper at 2 andre døveforeninger 
og Norges Døveforbund vil være med på dette. 
 
Skattebetalerforeningen holdt foredrag om frivillige 
organisasjoner i forhold til avgifter til ligningsmyndigheter 
som skatt på honorar, moms (når må vi betale moms, og 
hvor mye kan vi for eksempel selge t-skjorter og 
armbånd), momskompensasjon og gaver. For oss, var det 
nyttig å få gjennomgang av regler som finnes i dag, og 
hvordan vi kan forholde oss til. 
 
Arbeidsprogram 2005-2009, som ble vedtatt på 
landsmøtet i mai, og her konsentrerte vi oss om emne 
Organisasjon, dvs hvordan kan vi skolere våre tillitsvalgte. 
Det blir tema på Landsråd og evt. egen seminar om 
døveforeningens rolle i framtiden. Bergen Døvesenter tar 
initiativ til å arrangere seminar for styre og ansatte for 

Vestlandet og prøve ut. Blir dette vellykket vil man kjøre 
samme opplegg i andre regioner  som Sør/Østlandet og 
Midt-/Nord-Norge etterpå. Tiltakene blir i løpet av 2006. 
 
Neste seminar blir i Oslo september 2006. Det kom forslag 
på tema til neste seminar som blir regnskapsregler (nye 
regler i 2006 for frivillige organisasjoner), 
Regnskapsregler, avkastning av salg av eiendom og 
midler, tjenestepensjon for alle, HSH 
(arbeidsgiverforening), Hva bør en arbeidsgiver være klar 
over? Og hva har en arbeidstaker krav på ?, Utveksling av 
arbeidsoppgaver og Arbeidsprogram (NDF). 
 

 
Hotel Opera (ved Oslo S) har 6 sengevibrator koblet til 
brannalarm.  

MEDLEMSMØTE 20.OKTOBER 
 
Etter at årsmøte i døvehistorielaget er ferdig, begynner 
døveforeningens medlemsmøte. 
Vi tar opp saker om: 
 Skal underavdelinger begynne å betale leie av   
 lokalene i døveforeningen? 
 Skal vi slutte med torsdagskvelder, og i stedet satse 
 på pubkveld en gang i måneden? 
 
Styret vurderer å slutte med servering på 
torsdagskvelder, og bare satse på pubkvelder en gang i 
måneden. Men torsdagskvelder foreslår styret at vi har 
fortsatt åpen ved at daglig leder og styre har vakt fram til 
kl 20.00, slik at vi kan ta imot medlemmer som ønsker 
mer info om tiltak osv. Noen torsdager med servering hvis 
det er medlemsmøte, og andre viktige tiltak. 
 
Oslo Døveforening har ikke god økonomi, og vi er nødt å 
se på hvor vi kan redusere kostnader. Vi ser at torsdager 
er ikke godt med besøk uavhengig av program. Det er 
sjelden vi får mange besøk, selv med et spennende 
foredrag. Vi tenker kanskje det er bedre å bruke 
pubkvelder en gang i måneden på en fredagskveld med 
program som foredrag eller kultur-innslag vil få bedre 
besøk. Hva mener du som medlem i Oslo Døveforening? 
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TEGNERFORBUNDET GALLERI 
 
Åpning lørdag 17.september kl 13.00 i Rådhusgt. 17 i Oslo.  
 
Ustillingen varer i 3 uker, dvs 17.september – 9.oktober. 
 
Wolfgang Müller ønsker at utstillingen skal komme døve til 
gode, og døve er derfor invitert til åpningen lørdag 
17.september kl 13.00. Det vil bli enkel servering med farris og 
vin.  
 
Han viser et par videoer, der det blir vist to eventyr. 
Tegnerforbundet jobber med å få en tegnspråktolk som kan 
tolke videoene til åpningen.  
  
Wolfgang Müller har interessert seg i tegnspråk ut ifra dets 
egne estetikk og at språket er forskjellig fra land til land, noe 
han har forundret seg over.  Hans engasjement med tegnspråk 
skriver han; 
”Språker er også ( - som plantene, med utgangspunkt i hans 
arbeid med Goethes ”Plantenes Metamorfose”) i permanent 
metamorfose(eller forvandling). I Norge finnes bokmål, nynorsk 
og norsk tegnspråk. Hvert land har sine egne, forskjellige 
tegnspråk og det finne lexika med tegninger eller fotografier 
som viser tegnene i tegnspråket. Tegnspråket har sin egen 
grammatikk og egne regler. Når tegnene blir presentert slik 
gjennom tegninger eller fotografier i skolebøker eller leksika, 
blir de ”offisielle”. Jeg arbeidet først i 1981 sammen med døve 
venner i et kunstprosjekt og i 1999 ble noen av mine eldre 
musikk-komposisjoner transformert til gester/tegn på 
festivalen :”Gehörlose Musik/Berliner Volksbühne”. 
 
I utstillingen har en medutstiller som heter Tina Jonsbu. 
Tegnerforbundet skriver i epost at: ”Det kan kanskje være 
interessant for døve å bli kjent med Tegnerforbundet generelt. 
Vi arbeider jo med et språk som er like mye for døve som for 
hørende!”  De har egen hjemmeside www.tegnerforbundet.no. 
 
Oslo Døveforening har mottatt 50 invitasjonskort, som kan 
hentes på kontoret. 

ÅRSMØTE I DØVEHISTORIELAGET 
 
Det gamle døvehistorielaget innkaller til årsmøte torsdag 
20.oktober kl 19.00. 
 
Det er vedtatt tidligere å oppløse laget, men iflg loven må vi 
ha 2 årsmøter for å gjøre det formelt.  Dokumenter og annet 
historisk materiell ved oppløsninger tilfaller Oslo 
Døveforening.  
 
Styret i døvehistorielaget foreslår at midler på ca 26.000 som 
er øremerket til jubileumsbok overføres til jubileumskontoen 
som Oslo Døveforening har fra før. Driftsmidler på ca 10.500 
foreslår styret å overføre til jubileumesboken. 
 
Alle som er medem i Oslo Døveforening, kan delta på 
årsmøtet i Oslo Døvehistorielaget. 

INTERNASJONAL CAFE 
 

 
 

Internasjonal gruppe skal ha cafe lørdag 1.oktober kl 
11.00 – 16.00 i døveforeningen i 2.etasje. 
 
Agata Wisny, Asiya Shoiab og Veesin Bjørke vil fortelle 
som studieturen til London 15.-19.september, hvor de 
har besøkt internasjonal gruppe for døve i London og se 
hvordan de jobber og hvilke tilbud de har. Gruppen i 
London heter Harrow Asian Deaf club. 
 
Grace Ho vil vise en god familiefilm for døve. Filmen er 
fra Japan, og er lett å forstå. 

GUDSTJENESTE ANNENHVER SØNDAG! 
 

 
 

Velkommen til gudstjeneste i døvekirken annenhver 
søndag med liturgi, bønn, nattverd, poesi, moderne 

ballett, vakker musikk og preken. 
 

Velkommen til kirkekaffe med hjemmelagde kaker og 
god prat. 

 
Søn. 11. sep. kl 11.00  Gudstjeneste 
 
Søn. 25. sep, kl 11.00  Gudstjeneste – DØVES DAG 
         
 Sted: Mariakirkeruinene ved vannspeilet i 
 Middelalderparken i Gamlebyen i Oslo. Kirkekaffe i 
 Oslo Ladegård.  Samarbeid med Oslo Døveforening 
 
Søn. 9. okt. kl 11.00 Gudstjeneste 
 
Søn. 23. okt. kl 11.00  Gudstjeneste - BARNAS  
        DAG og Menighetsrådsvalg 
        etter gudstjenesten 
 
Søn. 6. nov. kl 18.00  ALLEHELGENS -     
        Gudstjeneste 
 
Søn. 20. nov. kl 11.00 Gudstjeneste 
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LIKEMANNSSEMINAR FOR ELDRE DØVE 
 
Oslo Døveforening inviterer deg til likemannsseminar for 
eldre døve.  
 
Seminardagene er åpent for alle som bor i Oslo og 
Akershus, og holdes over 3 dager i døveforeningens 
lokaler i 2.etasje. 
 
I likemannskomiteen sitter Hallgerd Wroldsen og Reidun 
Johansen fra Oslo Døves Pensjonistgruppen og daglig 
leder Vidar R. Sæle fra Oslo Døveforening. 
 
 
Onsdag 21.september kl 10.00 -15.00 
 
Program: 
 
Kl 10.30 Trygghetsalarm 
   Europeisk helsekort (E-111) og rettigheter for  
   pensjonister fra folketrygden 
 
Kl 12.00 Lunsj 
 
Kl 13.00 Reisebyrå for døve 
 
 

Påmelding til Likemannsseminar av hensyn til bestilling av mat. 
 

 onsdag 21.september – påmelding innen 15.september  
 

 onsdag 19.oktober – påmelding innen 12.oktober  
 

 onsdag 2.november – påmelding innen 26.oktober  
 
Du kan gjerne melde på alle 3 seminardager med en gang, istedenfor å melde på hver gang. 
 
Grunnen til påmeldingsfrist er at vi må bestille mat 1 uke i forveien. 
 
Prisen gjelder pr dag 
Kr 50,- for medlemmer i Oslo Døveforening  
Kr 75,- for medlemmer i andre døveforeninger / NDF 
Kr 100,- for andre (ikke – medlemmer) 
 
 NAVN: ____________________________________________________________________________ 
 
Medlem i : __________________________________________________________________________ 
 
 
Påmelding leveres eller sendes Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo. Teksttlf 22 20 54 08, fax 22 11 23 21, 
epost: post@odf.no . 

Onsdag 19.oktober kl 10.00 – 15.00 
 
Program: 
 
Kl 10.30 Omsorgsbolig for eldre døve i Oslo ?  
 
Kl 12.00 Lunsj 
 
Kl 13.00 Gruppearbeid 
 
Kl 14.00 Oppsummering 
 
 
Onsdag 2.november kl 10.00 – 15.00 
 
Progam: 
 
Kl 10.30 Rådgivningskontoret for hørselshemmede   
   informerer om hjemmehjelp, tekniske    
   hjelpemidler, tt-kort og annen informasjon 
 
kl 12.00 Lunsj 
 
kl 13.00 Oslo Sporvei informerer om det nye elektroniske 
   billettsystem og evt. annen info. 
 
Kl 14.15 Evaluering av likemannsseminaret 

---------- ------------ ----------- ------------ ------------- ------------ -------------  
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HVA SKJER PÅ TORSDAGER? 
 
15.september  Middag kl 17.00 og vi viser 

informasjonsfilmer kl 19.00. 

    
 Informasjonsfilm: 

• WFD-kongress Spania 2007 
• Deaflympics Taipei 2009 
• Verdens første døve animasjonsfilm 

  
22.september  Middag kl 17.00 og foredrag – Døves Dag 

kl 19.00  
 

 Diskusjonstema: Døvesamfunnet før og 
etter valget, og får vi døve det bedre etter 
valget?  

 
29.september Åpen cafe kl 18.00 
 
6.oktober   Middag kl 17.00 og foredrag kl 19.00 

 
 ”Du burde heller få deg glass øyne”  
 ved Marit Hoem Kvam.  
 Hun har samlet mange humoristiske små 

opplevelser og fortellinger, som er fortalt 
 av  døve, blinde, rullestolbrukere, 
dyslektikere.  

  Hun har skrevet en bok om det. 
 
13.oktober  Åpen cafe kl 18.00 
 
 
20.oktober  Middag kl 17.00 Årsmøte i Døvehistorielag 
     og medlemsmøte kl 19.00  

  Se egen notis i bladet. 
 
27.oktober  Åpen cafe kl 18.00 og foredrag kl 19.00 
 
     Ny kunnskap om Diabetes ved Tom   
     Harald Dahl 
 
3.november  Odf-kontor åpent til kl 20.00 
 
10.november Odf-kontor åpent til kl 20.00  
 
17.november Oslo Døveforening feirer 127 årsdag og  
     åresalg fra kl 18.00 

 

TORSDAGSVAKTLISTE – HØSTEN 2005 
 
  15. september   Døvblittgruppen 
  22. september    Kvinneforening 
  29. september   Bridgeklubben 
 
  06. oktober    Døveteater 
  13. oktober    Døvegruppa Regnbuen 
  20. oktober    Døvblittgruppen 
  27. oktober    Kvinneforening 
 
  03. november   Bridgeklubben 
  10.november   Døveteater 
  17.november   Døvegruppa Regnbuen 
  24.november   Døvblittgruppen 
 
  01.desember   Kvinneforening 
  08.desember   Bridgeklubben 
  15.desember   Døveteater 
 

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 

 
24.november Middag  kl 17.00 og medlemsmøte kl   
     19.00 

 
 
1.desember  Odf-kontor åpent til kl 20.00 
 
8.desember  Julestemning med risgrøt og åresalg fra kl 
     18.00 

 
 
15.desember Odf-kontor åpen til kl 20.00 
 
22.desember Stengt pga juleferie 
 
29.desember Stengt pga juleferie ← 
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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. 

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 

2 dagers samlivskurs for døve foreldre 
 

”Å være kjærester  
når man har barn eller ungdom i huset” 

 

onsdag 30. november 05 kl 18-22 og 
onsdag 11. januar 06  kl 18-22 

 
Døves Frivillighetsentral, Oslo Døveforening og Rådgivningskontoret for hørselshemmede  
arrangerer samlivskurs med Helge Svanåsen fra Ål.  
 
På samlivskurs lærer dere å ta vare på parforholdet. Derfor må dere komme sammen med 
partner begge kveldene.  
Helge har lang erfaring i å undervise hørende og døve par om parforhold. 
 
          Dato:  onsdag 30. november 2005 og onsdag 11. januar 2006 
          Tid:  kl 18-22 begge dager 
          Sted:   Døves frivillighetsentral Ullevålsveien 39  
 
          Etter 1,5 – 2 timer spiser vi en enkel middag. 
          Dette blir et spennende kurs, vi håper mange kan komme! 
          Man må kunne være med på begge kveldene for å melde seg på.  
          Påmelding er bindende. 
 
                        Påmeldingsfrist tirsdag 1. november 2005 
                        mail: anne-mette.dahl@bsh.oslo.kommune.no 
                        sms: 971 40 059 
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SOMMER BRIDGE 
 
Sverige Dövas Bridgeförbund arrangerer hver sommer bridge i 
Ljunghead. Sommer bridge fant sted for 13.gang i Malmö Dövas 
forening sitt feriehjem i Höllviken som er Sverige Sydens 
paradis, og Höllviken ligger ca 6 timers kjøring fra Oslo til 
Malmö.  
 
Bridge uka er veldig populær tiltak hos svenskene, og også 
nordmenn. 
 
Alle de årene de har arrangert, har deltakere på dagtid tatt en 
tur på stranden eller gjør noen ute aktiviteter. Andre drar til 
Tyskland eller Danmark, da det er korte avstander. Vi har alltid 
vært heldig med flott vær, men i år viste ikke sola sitt beste. De 
som ikke spilte bridge, er med for å ha sosialt samvær med 
mange andre. Om ettermiddagene og  kvelder er det par – og 
lag turnering. Søndag hadde vi  en ”oppvarming” turnering, 
mandag og tirsdag var det hoved par turnering. Onsdag hadde 
vi fridag og slappe av, men i stedet ble det poker turnering. 
Torsdag til lørdag formiddag var det lag turnering. I løpet av 
bridge uken kom 4 nordmenn blant de 3 beste.   
 

   
 

 
 
 

KM-LAG 2005 
 
Oslo Døves Bridgeklubb (ODBK) skal arrangere krets 
mesterskap i Oslo for lagspill i Bridgesenter vest, Sporveisgt. 
31, 2 etasje. 
 
Vi rykket opp i fjor fra B-puljen til A-puljen, og vi skal stå på med 
tøffe kamper framover. 
19. sep.  Man.  Kl 18.30 ODBK – Sinsen 2 
03. okt. Man.  Kl 18.30 ODBK – Posten 1 
17. okt. Man.  Kl 18.30 Akademisk 5 – ODBK 
31. okt. Man.  Kl 18.30 Bridgekameratene 3 – ODBK 
14. nov.  Man.  Kl 18.30 Astra/ABC 5 – ODBK 
28. nov. Man.  Kl 18.30 ODBK – Astra/ABC 3 
12. des.  Man.  Kl 18.30 OBK/Kløverknekt 3 – ODBK 
09. jan.  Man. Kl 18.30 Finale kåring av kretsmester i A-pulja 

 

ASTRI KOM PÅ 2.PLASS 
 

 
 
Jeg satt ved siden av en ung dyktig jente som kom på 2 
plass i hoved par turnering i Höllviken i Sverige, og ble 
nysgjerrig på hvem hun er. 
 
Hvem er du? 
 
- Jeg heter Astri Marie Viken, snart 24 år som er født på 
Voss men bor i Oslo. 
 
Hva er din sivilstatus, hva driver du med? 
 
- Jo, er singel og lykkelig, og studerer til vanlig på NKI, 
bedriftsøkonomi. 
 
Hva synes du om bridge? 
 
- Jo, jeg synes bridge er utrolig gøy, og det ligger alltid en 
utfordring å spille. Det er et veldig bra hjernetrim spill. Når 
man blir eldre, blir man sliten av å spille for eksempel 
fotball, volleyball, og lignende, eller når livet blir litt kjedelig 
for man har da ingenting annet å gjøre som kan trimme 
hjernen når man blir eldre. Da er bridge tingen! 
 
Ja det er jeg enig i, men når begynte du å spille? 
 
- Jo, jeg begynte høsten 2003, da jeg gikk på kurs i Oslo 
Døveforening, hvor du var kursleder. Så jeg fortsatte å 
lære og spille fram til i dag. 
 
Ja, jeg husker du var eleven min under kurs oppholdet. 
Hva følte du da du gikk på kurset, og lærte du mye? 
 
- Det var bra at du husker at jeg var din elev. Hva jeg følte, 

(Fortsetter på side 12) 
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Lørdag 17.september 
 
Lørdagskafe og  utstilling i døveforeningen kl 11.00 – 16.00. 

 

 
 
Vi inviterer firmaer og organisasjoner til å ha egne informasjonsstand i 2. og 3. 
etasje. 
 
Kl 13.00  - Debatt om hvilke døve politiske saker Oslo Døveforening bør jobbe 
med. 
 
Onsdag 21.september 
 
Likemannsseminar for eldre kl 10.00 – 15.00 
For påmelding til likemannsseminar, se side 6. 
   
Tema om: 

 
Trygghetsalarm 

 

 
Europeisk helsekort (E-111) og rettigheter for pensjonister fra folketrygden 

 

 
Reisebyrå for døve 

Torsdag 22.september 
 
Middag kl 17.00 og diskusjonstema kl 19

☺ 
Døvesamfunnet før og etter valget, o

 
Det blir en åpen diskusjon, om valget påvir
med borgerlig regjering, og etter valget ser
regjering, fortsatt borgerlig regjering eller b
Fremskrittsparti eller blir det kaos? 
 
 

Fredag 23.september og lø
 
Forskningstorget v/Universitetsplassen 
Telenor presenterer to prosjekter med 3G v
synsassistanse for blinde) 
Døve prosjektdeltakere blir trolig til stede fr
10.00 og kl 14.00, Se nærmere informasjo
 

Hilde Haualand er med i prosjektet til å prø
Målgruppen er døve på arbeidsplasser, hv
hørende. De kan ringe til tolketjenesten og
mobiltelefonen. 30 døve er med i prosjekte

Døves Dag for ungdom

Sted: Grotten i d

Aldersgrense:13

DØVES DAG – UKA 1
Hvorfor Dø

Nasjonale Døveforbund i verden skal markere dagen gjennom å bev
og at døve personer vil føle seg styrket gjenn

World Federation of the Deaf (WFD) lanserte i 1958 en internasjona
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9.00 

  ? 

og får vi døve det bedre etter valget?  

rker døvesamfunnet, når vi har hatt 4 år 
r vi hvilken regjering vi får rød/grønn 
blir det en borgerlig regjering med 

ørdag 24.september 

videotelefoni. (Videotolking for døve og 

redag kl 12.00 og kl 16.00 og lørdag kl 
n på www.forskningstorget.no  

 
øve ut 3G mobiltelefon hos Telenor. 
or de er eneste døv sammen med mange 
 få tolket samtale på tegnspråk via 3G 

et. 
 

m fredag kl 19.00 – 22.00 
 
døveforeningen 
 
3 år og oppover 

Lørdag 24.september 
 
Pubkveld kl 19.00, og vi viser filmer av Dag Lindeberg 
 

 
 
 
 
 

Fire animasjonsfilmer: 
• Pamplona 
• Inner Strengt 
• AutoDance 
• Presto 
 
Filmen ”Pamplona” er nominert til internasjonal beste produksjonsfilm for døve som 
skal kåres 12.november 2005 i London. 
 
Åresalg med fine gevinser, og salg av drikke og mat. 
 
Søndag 25.september 
 
Gudstjeneste i middelalderparken 
 

 
 
Kl 11.00 Oppmøte ved Oslo Ladegård.  
Kl 11.15 Gudstjeneste v/Mariakirkeruinene ved vannspeilet 
Kl 12.00 Omvisning rundt middelalderparken 
Kl 12.30 Kaffe og kake i Oslo Ladegård kr 50,- pr person 

17. - 25 SEPTEMBER  
 
øves Dag? 
visstgjøre og å opplyse publikum om viktige saker døve er opptatt av,  
nom en solidaritet sammen med andre døve. 
al dag for døve, som senere ble endret til internasjonal uke for døve. 
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FIN STEMNING PÅ RORBUA 
 
Oslo Døveforening reserverte bord for 30 personer, som vi 
pleier hvert år. 23.juni var første kveld og siste kveld var 
4.august. Mange fant veien til Rorbua på Aker brygge hver 
torsdager i hele sommeren, men kanskje det var flest folk 
på 21. og 28.juli.  
Kanskje det burde hete internasjonal døve pub treff siden 
det kommer døve fra hele landet og utlandet? Vi møtte 
døve fra Bergen, Drammen, Hamar, Ål, Stavanger, 
Trondheim bl.a. og det kom også døve fra Sverige og 
Litauen bl.a.  
Vi takker Mona Britt Pettersen for fine bilder, og hun har 
egen hjemmeside hvor du kan se alle bilder fra Rorbua på 
http://home.no.net/mobi64/ . 
 

 
Her viser Andreas Fjelde tegn på at alt er topp på Rorbua. 

 

 
Her ser vi noen døve fra Buskerud bl.a. og helt til venstre 

ser vi Kjell Nysted. 
 

 
I god stemning ute på Aker brygge, utenfor Rorbua. 

 

jo det var sinnsykt mye å huske til å begynne med. Jeg 
husker at jeg var veldig usikker på flere områder, men i 
dag har jeg blitt mye bedre. Men det gjenstår mye å lære 
for å bli en god bridgespiller. 
 
Jeg regner med at du kommer etter hvert i bedre nivå som 
en god bridgespiller, da alle lærer noe nytt hver gang. Men 
du, gratulerer med 2. plass i sommer, og hva følte du da 
du kom på 2.plass sammen med din partner som er 
rimelig bra spiller? 
 
- Hehe, jeg var litt nervøs da jeg skulle spille sammen med 
han (Gabor Baksa), men det gikk veldig bra. Jeg ble veldig 
overrasket da vi kom på 2.plass, og det var utrolig gøy! 
 
Finnes det flere jenter/damer som spiller bridge? 
 
- Nei, faktisk ikke. Det er ingen andre jenter/damer som 
spiller pr i dag i Norge, men i Sverige og Danmark er det 
en del damer som spiller. Jeg håper at det vil komme flere 
damer inn i bridge miljøet i Oslo etter hvert. 
 
Ja, vi må jobbe med å skaffe flere jenter/damer + flere 
yngre spiller, men det er ikke så lett å nå ut informasjon. 
Har du noe forslag for å kunne lokke flere unge inn i bridge 
miljøet? 
 
- Det er veldig vanskelig, for det er ikke mange som vet 
hva slags tilbud døveforeningen eller underavdelinger 
tilbyr. Vanskelig å spre informasjon rundt, eller så er det 
ikke så mange som er interessert i kortspill eller ikke vet 
hva bridge er for noe.  
 
Vi får gjøre vårt beste å få flere yngre spillere inn i bridge 
miljøet. Takk for intervjuet, Astri. Jeg ønsker deg lykke til 
videre! 
 
Mottoet kan du huske å ta med, og fortell videre: 
”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” 

GuLø 

(Fortsatt fra side 9) 

TOLKETJENESTEN I OSLO  
 
Tolketjenesten i Oslo holder stengt fredag 11.november, grunnet 
seminar.  
 
Ved akutt behov for tolk (fare for liv og helse), vil et nød nummer bli 
oppgitt på tekst telefon 23401807 eller  
 
ved sentralbordet på HMS 81020620.  
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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. 

Kontaktpersoner i prosjektet 
Prosjektleder: Vidar R. Sæle 
Prosjektmedarbeidere: Stian A. Gildtvedt og Ellen S. Due 
Medlem i prosjektgruppen: Henning Strand og Silje Fjeld. 
 
Aktiviteter høsten 2005 
 
Fredag 23.september  - Døves Dag 
 
Sted: Grotten i døveforeningen 
Aldersgrense: 13 år og oppover. 
 
 
Fredag 7.oktober – Spillkveld 
 
Sted:  Grotten i døveforeningen 
Aldersgrense: 13 år og oppover. 
 
 
Lørdag 15.oktober – Døves Kulturdager 
 
Buss Oslo-Tønsberg t/r kr 120,- per person. 
De som har meldt på GIGA-festen (13-18 år) til Døves 

Kulturdager v/Vestfold døveforening. 
 
 
Lørdag 22.oktober – Halloween 
 
Sted:  Grotten i døveforeningen 
Halloween – fest for ungdom fra 13 år og oppover. 
 
 
Fredag 11.november – Spillkveld 
 
Sted: Grotten i døveforeningen 
Aldersgrense: 13 år og oppover. 
 
 
Lørdag 26.november – Veggklatring 
 
Sted: Villmarkshuset i Oslo ved Akerselva 
Aldersgrense: 13 år og oppover. 
 
Fredag 9.desember – Spillkveld 
 
Sted: Grotten i døveforeningen 

♠♥♦♣  BRIDGE KURS  ♠♥♦♣ 
 
Har du lyst å lære å spille bridge? Nå har du sjansen, og skynd deg å melde på til kursleder Gunnar Løken 
gunnar@islay.no eller til daglig leder i Oslo Døveforening. 
 
Når? 28.- 30.oktober og 4 – 6. november, til sammen 40 kurstimer 
 
Pris? Kr 1.000 for ODF/NDF-medlemmer og kr 1.500,- for andre (ikke-medlemmer). 

Normal pris for hørende kurs er kr 3.000,-. 
 
Prisen inkluderer 40 timers kurs, kursmateriell, lunsj lørdag, noe å bite i som kjeks og frukt. Du 
ordner selv overnatting. 
 
Hvor? Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, Oslo i 2.etasje. 
 
Frist? 20.oktober 2005  
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DIABETES KURS FOR DE SOM HAR TYPE 1 

 
Oslo Døveforening samarbeider med Læringssenteret ved Aker universitetssykehus. 
 
Vi tilbyr et opplæringstilbud for personer som har diabetes type 1 og som får behandling med insulin.  Opplæringen 
arrangeres som gruppeundervisning med 5 – 10 deltagere.  
 
Kurset går over 3 dager, torsdag 10. november, fredag 11.november og fredag 25.november fra kl 10.00 til 15.00. 
 
Du må gjerne ta med et familiemedlem eller nær venn. Kaffe / te og lunsj serveres.  
 
Kurs avgift kr 265,- pr kurs (en egenandel).  
    
Ønsker du å delta må du ha henvisning fra din fast lege. Sykemelding gis for fravær jobb/skole de aktuelle dagene.  
  
Kurssted er Lærings- og mestringssenteret, Bygning nr 41 B, Aker universitetssykehus, Trondheimsvn. 235, 0514 Oslo.    
 
PROGRAM  
 
1.dag   
Bli kjent  
Å leve med diabetes – erfaringer / opplevelser  fra tiden med diabetes 
Hva er diabetes – Insulin :  Insulinregimer  
Hyperglykemi/ ketoacidose  
Hypoglykemi 
 
2. dag  
Hjelpemidler – måleapparat, insulinpenner / pumper3 
Hvordan ta vare på føttene 
Sen komplikasjoner. Hvordan forebygge og hva kan gjøres hvis de kommer 
Erfaringer  med blodsukkertesting 
 
3.dag 
Hvilken betydning har kosten i dagens behandlingsopplegg 
Gjennomgang av dagens kostanbefaling 
Roller og ansvar – helsepersonell/personen med diabetes 
Tanker om fremtiden. 
Fysisk aktivitet 
 
Påmelding innen 1.november 2005 til daglig leder Vidar R. Sæle, post@odf.no, fax 22 11 23 21 eller Oslo 
Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo. 
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BUSS LØRDAG 15.OKTOBER, OSLO-TØNSBERG T/R 
 
2 busser er bestilt, 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. 
 

 NY TID - Buss fra Oslo S kl 08.30 
 Buss fra Oslo S kl 11.00 

 
 NY TID - Buss fra Tønsberg kl 18.30 
 Buss fra Tønsberg kl 02.00 

 
Bindende påmelding og betalingsfrist er innen 1.oktober.    
 
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. ☺   
 
 

HAR DU MELDT DEG PÅ TIL DØVES KULTURDAGER? 
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TUR TIL TYSKLAND 2. – 5. DESEMBER 2005 
 

 
 

Oslo Døveforening inviterer deg 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. 

 
Pr 16.september  har 28 personer bestilt.  Det er fortsatt 47 ledige 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. 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.  
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PÅMELDING TIL TYSKLAND 2.- 5.DESEMBER 2005  
 
                           ikke skrive her (for odf adm.)  
Navn:                        
 
Adresse:                               
 
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):          
 

I totalprisen er det inkludert lugar ombord t/r, middag ombord t/r, frokost ombord t/r,  
buss Kiel-Lübeck t/r, lunsj i Lübeck, middag i Kiel og overnatting med frokost på hotellet i Kiel.   

 
Pris                       ODF        NDF      Andre  
 

 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 22.september ved påmelding til konto 1600 40 
08301. 
 
Restbeløpet betales innen 1.november. 
 
Påmeldingsskjema sendes innen 22.september til: 
Oslo Døveforening 
Sven Brunsgt. 7 
0166 Oslo   

Dato:          
 
Sum:          
 
Dep:          
 
Rest:          
 
Merknad:         

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--
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BESØK - http://www.oslo-doveforening.foreningens-eshop.no/  
 
Oslo Døveforening samarbeider med Foreningens E-shop, og vi får provisjon for salg av varer. 
 
Stort utvalg, kan bestilles i nettbutikken eller i døveforeningen 
 

• Strøsand 
• Sportshåndkle 
• Kule reflekser 
• Ullmax-produkter (sokker, undertøysett, truse, t-skjorte, tank-top, etc) 
• Hallmans produkter (sokker, undertøy/shorts, T-skjorter, etc) 
• Kjøkken maskiner (brødrister, riskoker, vaffeljern, kaffe-trakter, vann-koker, og m.flere fra Wilfa og 

Moccamaster) 
• Hewlett-Packard produkter (digitalkamera og fotoprinter) 
• Leker fra Ringo 
• Bøker 
• Personlig pleie 
• Treningstilbehør 
• Sports og medisinske bandasjer fra Ergomax sport og Mediband. 

 
Støtt Oslo Døveforening ved å kjøpe disse flotte produkter. 
 

           
      Strøsand        Sportshåndkle         Ullmax-produkter  
 

     
       Wilfa-produkter            Digitale kameraer og fotoprintere fra Hewlett-Packard 
 

     
                         

 
Kule reflekser 
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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. 

   
Støtt Oslo Døveforening, ved å bli medlem i Frivillighetsnorge.  

 
• Gratis medlemskap, ingen bindingstid 
• Store inntektsmulighet for Oslo Døveforening 

Norges Døveforbund og Oslo Døveforening har inngått et samarbeid med Frivillighetsnorge.no.  

Frivillighetsnorge er en organisasjon som videresender reklame via e-post, SMS og mms. De sender bare til de som har 
sagt ja til å motta slik markedsføring, og som er medlemmer.  

Oslo Døveforening får 70 % av inntektene.  

Det koster ingen ting å være medlem, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. Du kan avslutte medlemskapet når du vil.  

Meld deg inn i www.frivillighetsnorge.no i dag. 

Tips gjerne dine venner, jo flere som registrerer seg på Oslo Døveforening - jo mer inntekter får vi. 

Pr 1.september 2005 har vi 11 medlemmer som støtter Oslo Døveforening. 



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 

 

SEPTEMBER 
  

14. ons. Pensjonist-treff 10-15  
15. tor. Middag kl 17 og foredrag: info-film 
17. lør. DØVES DAG 
19. man. 5.etg. ODT 19-22 
20. tir.  Bridge 
21. ons. DØVES DAG – Likemannsseminar for eldre   
   kl.10-15 
22. tor. Middag kl 17 og DØVES DAG + diskusjonstema 
23. fre. DØVES DAG – 3G mobil  
   # Grotten: Ungdom kl 19-22 
24. lør. DØVES DAG  - pubkveld med film  
25. søn. DØVES DAG - Gudstjeneste 
26. man. 5.etg. ODT 19-22 
28. ons. Pensjonist-treff 10-15  #  Odf - Styremøte 
29. tor. Åpen Cafè 
 
OKTOBER 
 
01. lør. Internasjonal Lørdagskafe kl.11-16 
03. man. 5.etg.  ODT 19-22 
04. tir.  Kvinneforening # Bridge 
05. ons. Diabetesmøte kl 14-16 
06. tor. Middag kl 17 og foredrag om humor. 
07. fre. Grotten: Ungdom kl.17 
10. man. 5.etg. ODT 19-22 
12. ons. Pensjonist-treff 10-15 
13. tor. Åpen Cafè 
15. lør. Buss til kulturdager i Tønsberg t/r 
18. tir.  Bridge 
19. ons. Likemannsseminar for eldre kl.10-15   
   #  Odf – Styremøte 
20. tor. Middag kl 17 og Medlemsmøte + årsmøte i   
   Døvehist.lag. 
22. lør. Grotten: Ungdom – Halloween kl.17 
26. ons. Pensjonist-treff 10-15  #  Temakveld – Døve   
   Foreldre v/Torill Zahl kl.18 
27. tor. Åpen Cafè og foredrag om ny kunnskap om   
   diabetes 
28. fre. Bridgekurs  
29. lør. Grotten:  Regnbuen – Halloween # Bridgekurs 
30. søn. Bridgekurs 

NOVEMBER 
 
01. tir.  Kvinneforening # Bridge 
02. ons. Likemannsseminar for eldre 10-15 
03. tor. Odf-kontor Åpen à 20.00 
04. fre. PUB – Kveld + Åresalg 
09. ons. Pensjonist-treff 10-15   
   #  Representasjonsmøte kl.18 
10. tor. Odf-kontor Åpen à 20.00 # Diabetes kurs type 1 
11. fre. Grotten:  Ungdom kl.17 # Diabetes kurs type 1  
   # Bridgekurs 
12. lør. Bridgekurs 
13. søn. Bridgekurs 
15. tir.  Bridge 
17. tor. 127 Årsdag + Åresalg 
23. ons. Pensjonist-treff 10-15 
24. tor. Middag kl 17.00 og Medlemsmøte 
25. fre. Diabeteskurs type 1  
26. lør. Julemarked + Lørdagskafe kl.11-16   
   #  Ungdom: Villmarkshuset veggklatring 
29. tir.  Bridge 
30. ons. Odf – Styremøte # Samlivskurs for døve foreldre 
 
DESEMBER 
 
01. tor. Odf-kontor Åpen à 20.00 
02. fre. Julebord – Cruise (Kiel/Lübeck) 
03. lør. Julebord – Cruise (Kiel/Lübeck) 
04. søn. Julebord – Cruise (Kiel/Lübeck) 

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. 


