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DØVEMESTERSKAP I BRIDGE 
 

 
Zuckermann/Peterson ble døvemestere i Bridge i 
helgen 5.-6.mars og Stenseth/Baksa kom på en 

overraskende på sølvplass. 
 

Side 10 

 
Suksess for foreningens E-shop, og vi har 

kommet i gang med salg av varer, bl.a. Ullmax-
produkter. Nå er det kommet nye og spennende 

produkter fra Wilfa og Hewlett-Packard. 
Salg av produkter gir provisjon til Oslo 

Døveforening. 
 

Side 12 

ÅRSMØTE 2. APRIL 
 

Styret fremlegger et budsjettforslag som viser et 
underskudd på kr 352.100, og de har fremmet et forslag 

for hvordan man skal dekke inn underskuddet. 
 

Side 34 
 

Styret fremlegger en del lovendringer, og en av dem er å 
endre navn fra Oslo Døveforening til Oslo Døvesenter.  

 
Side 42 

NYTTÅRSBALL 
 

 
8 elever fra Vetland skole var på nyttårsball 

20.januar ved Nedre Gausen skole. 
Oslo Døveforening sponset med kr 1.000 for leie 

av en limousin. 
 

Side 10 

Feriehjemmet Skaug er åpen i hele påsken. Side 13 
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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 

Oslo Døvehistorielaget 
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 

Oslo Døves Ungdomsgruppe 
Oslo Døves Sportsklubb 

 
Informasjon:  
http://www.odf.no 

Tekst-tv NRK, side 772 

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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 FORENINGSLEDER  

HAR ORDET 
 
 
 
 
 

 
Kjære medlemmer! 
 
 
Påsken nærmer seg snart, og det er nesten ingen snø ute.  
Selv sitter jeg her og undrer på hva folk gjør i dag. Jeg ser 
også at folk forandrer seg i takt med tiden. Jeg ser tilbake i 
tiden, der folk var meget aktive, villige til å hjelpe og stiller 
opp uten å kreve noe. I dag krever man mer og mer for 
små ting. Jeg sitter med en fornemmelse av at vi har 
glemt hva frivillig arbeid er for noe. Selv stiller jeg opp som 
jeg pleier, tenker jeg. Eller gjør jeg ikke det, mon tro? 
 
 
Nå i 2005 som vi går inn i, er jeg ikke spesielt fornøyd 
over Oslo Kommune som ikke gir oss fullt som vi har krav 
på. De skjønner ikke hva og hvorfor vi skal ha bidrag til 
forskjellige tiltak i døveforening. Vi er ikke engang syklubb 
eller venninneklubb, men vi er en interesseforening som 
Oslo Kommune ikke har skjønt.  Dette spørsmålet stiller 
jeg, fordi jeg synes det er vanskelig å gjennomføre når 
engasjementet blir satt ned på lavgir. 
 
 
Dette årsmøte nærmer seg, dvs. like etter påske. Jeg 
håper mange av dere, medlemmer, kommer. Årsmøte 
starter på en lørdag på dagtid, og tidligere hadde Odf 
årsmøte på en fredag kveld. Færre og færre kom til 
årsmøte. Pensjonistene er ikke begeistret med å gå ut om 
kvelden. Det forstår jeg godt. Denne gang er det på en 
lørdag, da håper jeg at dere kommer. Jeg undrer om ikke 
døveforening er ”andre hjem” for deg? 
 
 
Tilslutt vil jeg ønske dere alle en riktig GOD PÅSKE! 
 
Tolo 

 

 
Stoff til neste nummer 

 
Neste nummer kommer ut i juni 2005, og frist for å 

sende stoff er 1.juni 2005. seher@odf.no  

TUR TIL TYSKLAND 2. – 4. DESEMBER 2005 
 

 
 
Oslo Døveforening forhandler med Color Line om priser, 
og tur opplegg til en kulturreise til Lübeck. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon i neste nummer av SeHer, 
oppslag i døveforening og i www.odf.no. 
 
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. 
 
Sett av datoen allerede i dag! Vi har reservert 75 
plasser. 
 

 
 
Program 
Avreiser 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. 
Middag på kvelden i Lübeck med overnatting på hotell. 
Buss fra Lübeck til Kiel søndag 4.12. 
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 Niedereggermarsipan og Lübecker Rotspon, 
fransk rødvin som lagres i Lübecks kjellere.  
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NYTT FRA STYRET 
 
Medlemmer 
 
År 2004 
 
Medlemskampanje: Tore Sørlie 
       Lars Bjørkvold 
       Carlos Garzon 
       Paul DeMarco-Wogstad 
       Jeanette Hoff 
       Torkel Hoff 
       Solveig Uteng 
       Einar Langeland 
       Marianne Michelet 
       Kevin Eide Edvardsen 
       Stian Giltvedt 
       Camilla Høiberg 
       Hedda Bjørnbakk Sigridnes 
       Mads Hansen Vestgården 
 
   Fra NDF:  Cecilie Gjøen Houeland 
       Hans Gjøen Houeland 
       Grethe Opsahl 
       Mimoun Hammouda 
       Magne Roås 
       Marthe Sjemmedal 
       Kari Marie Tjellmeland 
 
 Nye medlemmer: Torstein Rogne 
 
   Utmelding: Georg Vågen 
  
År 2005 
   
 Nye medlemmer:  Kristian Skaarnæs 
       Tove Reinertsen Sæle 
       Bjørn Rossland 
       Julianne Steinmo 
       Linda Bergmann 
 
   Utmelding: Ingegerd Vagle 
       Nils Måbuholt 
      
   Tilbakeført: Åse Kjos (betalt for 2004) 
 
Innsamling til ofrene i Sørøst-Asia 
 
Vi har hatt en innsamling til ofrene i Sørøst Asia i første 
uka i døveforeningen, og det kom inn kr 2.995,-. I tillegg 
bidrar Oslo Døveforening med kr 3.000,-. I alt kr 5.995,- er 
sendt til Buddhistforbundet, som sender pengene videre til 
ofrene, bl.a. i Sri Lanka. 

 
 
Tilskuddseminar 
 

 
 
Norges Døveforbund arrangerte et tilskuddsseminar i 
Drammen 28.-30.januar. Fra Oslo Døveforening deltok 
Bengt Fjellaker og Vidar R. Sæle. Torill Lorentzen var 
med som representant fra NDFs styre.  
Det ble gitt orientering om kurstilskudd, kulturtilskudd, 
likemannsmidler, trivselstiltak, foreningsfond og 
felleslegat, tidsfrister, prosjektsøknader, øke kommune og 
fylke om tilskudd og Frivillighetsnorge. 
Seminaret var et godt utbytte for foreninger fra Østlandet, 
og det var representanter fra Oslo Døveforening, Hedmark 
Døveforening, Oppland Døveforening, Ringerrike 
Døveforening, Telemark Døveforening, Vestfold 
Døveforening, Kristiansand Døveforening og Drammen 
Døveforening. 
Telemark Døveforening orienterte om problemer med å få 
tilskudd fra fylkeskommune. Tilbakemeldinger fra andre 
døveforeninger viser at det er forvirring og ulike praksis i 
forhold til å søke om midler fra fylkeskommune og Helse 
Øst/Helse Sør. 
Oslo Døveforening fikk presentere kort om Foreningens E-
shop som gir provisjon for salg til foreningen, og om 
Dialog24 /chatte-tjenesten. 
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Ny underavdeling 
 
Oslo Døveforening har fått en søknad fra Døvegruppa 
Regnbuen som ønsker å være underavdeling i Oslo 
Døveforening. De har ca 50 medlemmer, fra hele landet. 
De fleste er medlem hos oss. Styret har behandlet 
søknaden 26.januar 2005, og ønsker Døvegruppa 
Regnbuen hjertelig velkommen som underavdeling i Oslo 
Døveforening. Forutsetningen er at de forandrer i loven 
vedr. medlemskap (må være medlem i ODF) og 
oppløsningsparagrafen (tilfalle ODF eiendeler og midler). 
De har egen hjemmeside: http://www.geocities.com/
regnbuen/  
 
Nyanskaffelser 

 
• Gryter, kjøkkenredskap og dessertskåler er kjøpt 

inn til kjøkkenet i 2.etasje. 
• 2 nye cd-spillere, deler av høytalere måtte skiftes 

ut, ny koffert til å ha cd-spillere og mikser i. 
Musikkanlegget står i Grotten, og skal finansieres 
av Ungdomsgruppen. 

• 6 nye lisenser til office 2003, da det var behov å 
oppgradere programvare på våre Pc`er. Vi fikk 
dette på akademiske priser. 

• Kopimaskin, finansiert av pengene etter 
testamentearv. 

• Digital fotoapparat, finansiert av pengene etter 
testamentearv. 

 
Permisjon 
 
Mira Zuckermann har fått innvilget permisjon fra styret fra 
7.februar og fram til årsmøtet. 
 
Testamente / arv 
 
Oslo Døveforening har mottatt arv etter Finn Riberg på kr 
566.939. Pengene er satt inn på Hjelpefondets konto. 
 
Klage på tildeling av tilskuddmidler 2004 
 
Bystyrets sekretariat som klagenemdnsekretariatet`s 
innstilling var at vår klage på grunnstøtte tas ikke til følge. 
De gjorde oss oppmerksom på at det er mulig å sende 
merknader til innstillingen til Oslo kommunes klagenemnd. 
Oslo Døveforening har sendt merknader til innstillingen. 
 
Vi undersøkte om når dette skulle opp i klagenemnda, og 
det var tirsdag 15.februar 2005. Oslo Døveforening stilte 
opp med Torill Lorentzen og daglig leder Vidar R. Sæle til 
Oslo kommunes klagenemnd møte for å følge med 
saksbehandlingen av vår klage. Klagenemnda sine møter 
er åpne for publikum. Vi kunne følge med hvordan de 
behandlet andre foreninger som også har klaget på 
tildelingen av tilskuddmidler for 2004.  

 
Vår klage ble ikke tatt til følge, ettersom klagenemnda 
fulgte anbefalingen fra sekretariatet. De begrunnet 
avslaget om at det var søkt om 36,6 millioner kroner, og at 
Oslo kommune hadde avsatt 11,27 millioner kroner til 
tilskuddordningen. Det følger at det må foretas en streng 
prioritering. Klagenemnda er enig med byrådet i at de ulike 
støtteordningene, nå grunnstøtte, aktivitetstøtte og 
programstøtte, må sees isolert, og at det ikke er noen 
automatikk i at summen av det som gis under de ulike 
støtteordningene må være det samme eller høyere fra det 
ene året til det neste. 

 

HJELP TIL SELVANGIVELSEN 2004 
 
Oslo Døveforening har gjort en avtale med Oslo 
ligningskontor, om at de kommer til oss og gir en service 
til våre medlemmer for veiledning og hjelp til 
selvangivelsen for 2004. 
 

Onsdag 13.april kl 13.00 – 15.00.  
 
De vil gi en kort orientering på pensjonisttreffet fra kl 
13.00. 
 
Vi håper at de kan komme en torsdag ettermiddag kl 
17.00 – 19.00, enten 21. eller 28.april også. Vi venter 
fortsatt på en bekreftelse. Følg derfor med i teksttv side 
771 eller www.odf.no. 

 
 
 

PORTNER 
 
 
 
 
Keir Evjen har dessverre sluttet som portner i Oslo 
Døveforening fra 7.mars 2005. Han har flyttet og fått seg 
en fin hybelleilighet. Vi vurderer å ansette en ny portner i 
nær fremtid, og har fått søknad allerede. Vi vurderer også 
andre løsninger. 
 
Inntil videre, må vi som har nøkkel til huset, vise større 
ansvar for å sjekke at alt er låst og at alle lys er slått av og 
at portdørene er stengt. Portdørene skal være stengt i hele 
helger (fredag til søndag) og i ferier som påske, sommer 
og jul. På hverdager skal det være stengt etter kl 22.00. 
Husk å rydde etter seg, slik at neste gruppe som skal 
bruke lokalene, at alt er i orden. 
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HVA SKJER PÅ TORSDAGER? 
 
17.mars  Åpen cafe kl 18.00 og kl 19.00 viser vi filmen  
    ”Johnny English” med Rowan Atkinson (Mr.  
    Bean). Filmen er morsom at du kommer til å  
    le mye, når den uheldige hemmelige agenten 
    prøver å redde landet han elsker.  

 
Filmen Monstertorsdag som skulle vist denne kveld, er 

utsatt pga filmen kommer først i videobutikken etter 6.april. 
 
24.mars  Stengt pga påske 
 
31.mars  Åpen cafe kl 18.00 
 
7. april  Middag kl 17.00 og kl 19.00 er program ikke  
    bestemt. Følg med i tekst tv side 772 eller   
    www.odf.no .  
 
14.april  Åpen cafe kl 18.00 og kl 19.00 viser vi filmen  
    ”Monstertorsdag”, og etter filmen kort    
    diskusjon.  

 
 
 

21.april  Middag kl 17.00 og kl 19.00 er program ikke  
    bestemt. Følg med i tekst tv side 772 eller   
    www.odf.no . 
 
28.april  Åpen cafe kl 18.00 
 
5.mai   Stengt pga Kristi himmelfartsdag 
 
12.mai  Middag kl 17.00 og kl 19.00 er det     
    MEDLEMSMØTE. Landsmøte saker blir   
    drøftet, slik at våre 4 representanter er   
    forberedt på hva Oslo Døveforening mener  
    om saker. De skal legge fram våre     
    synspunkter på Landsmøte i Bergen/   
    Newcastle 19.-23.mai. 
 
19.mai  Åpen cafe kl 18.00 
 
26.mai  Middag kl 17.00 og kl 19.00 informerer de 4   
    representanter som var med på Landsmøte i  
    Bergen/Newcastle 19.-23.mai. Her får vi vite  
    hvordan det gikk på landsmøtet. 
 
2. juni   Åpen cafe kl 18.00 
 
9. juni   Middag kl 17.00 og kl 19.00 er program ikke  
    bestemt. Følg med i tekst tv side 772 eller   
    www.odf.no .  
 
16.juni  Åpen cafe kl 18.00 
 

TORSDAGSVAKTLISTE – VÅREN 2005 
 
 17. Mars     Bridgeklubben 
 31. Mars     Feriehjemmet Skaug 
 
 
 07. April     Oslo Døveteater 
 14. April     Døvblittgruppen 
 21. April     Kvinneforening 
 28. April     Bridgeklubben 
 
 
 05. Mai     Feriehjemmet Skaug 
 12. Mai     Oslo Døveteater 
 19. Mai     Døvblittgruppen 
 26. Mai     Kvinneforening 
 
 
 02. Juni     Bridgeklubben 
 09. Juni     Feriehjemmet Skaug 
 16. Juni     Oslo 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 

23.juni  Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
30.juni  Rorbua på Aker brygge kl 19.00  
       
Foredragstemaer, som ikke er fastsatt ennå, bør du 
følge med i tekst-tv side 771 eller www.odf.no. Temaer 
som er aktuelle er: 
 
•  Uførepensjon, førtidspensjon, pensjon som    
  pensjonist,  der en fra Trygdekontor vil komme og  
  gi en orientering. 
•  Vi vurderer å ha et medlemsmøte i løpet av våren  
  for å gi en orientering om prosessen av salg av   
  huset i Sven Brunsgt. 7. 
•  Unionsoppløsningen – håper vi å få en foreleser  
  9.juni. ← 
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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 uten ratt. 
Bridge er: Krevende – Fartsfylt – Dramatisk og utrolig Spennende. 
 
Oslo Døves Bridgeklubb vurderer å starte kurs i bridge til våren eller til høsten. Grunnkurs varer over 10 kvelder eller 2 
helger. Vi vurderer også å starte videregående kurs 1 og 2 til høsten.  
 
Du er hjertelig velkommen til å stikke innom oss på tirsdager, dvs på like uker fra kl 18.00 om du er nysgjerrig og du kan 
følge med hvordan vi spiller bridge. 
 
Du kan gjerne melde på – helt uforpliktende – til kurs hos Gunnar Løken gunnar@islay.no, så starter vi når vi har fylt opp 
minst 8 deltakere. 
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DIABETES KURS FOR DE SOM HAR TYPE 2 
  

 
 
Oslo Døveforening samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom ved Aker 
universitetssykehus HF. 
 
Vi tilbyr et opplæringstilbud for personer som har diabetes type 2 og som får behandling med kost eller kost/tabletter. 
Opplæringen arrangeres som gruppeundervisning med 8 – 10 deltagere. Lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og 
treningsinstruktør vil delta i opplæringen. 
 
Kurset går over 3 dager, 24/5, 31/5 og 7/6 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 245,- pr kurs (en egenandel).  
    
Ønsker du å delta må du ha henvisning fra din fastlege. Hvis du trenger sykemelding vil du få det på kurset. 
 
Henvisning fra din fastlege sendes til Reidun Mosand, Avd sykepleier, Endokrinologisk/medisinsk poliklinikk, Aker 
Universitetssykehus. Tlf: 22 89 46 33 eller 23 03 30 05. Fax 22 89 42 50. 
  
Kurssted er Lærings- og mestringssenteret, Bygning nr 41 B, Aker universitetssykehus, Trondheimsvn. 235, 0514 Oslo.    
 
For mer informasjon om lærings- og mestringssenteret, kan du hente fra internett eller hos daglig leder Vidar R. Sæle: 
http://www.aker-universitetssykehus.no/lms/kompetansefolder.pdf                                                
                                    
PROGRAM  
1.dag  Informasjon om kurset.  Bli kjent. Forventninger til kurset 
   Hva er diabetes og metabolsk syndrom? 
   Risikofaktorer. Behandlingsformer. Behandlingsmål.  
   Praktisk opplæring  og trening i blodsukkermåling  (ta med eget utstyr hvis du har) 
  
2.dag  Kostens betydning i behandlingsopplegget/ praktiske oppgaver 
   Fysisk aktivitet - teori og praktiske øvelser.   
   
3.dag  Senkomplikasjoner 
   Hvilke problemer kan oppstå og hvordan forebygge? 
   Hvordan ta vare på føttene? 
   Hvem har ansvar for hva i behandlingen? 
   Å leve videre med diabetes – økt kunnskap – bedre mestring? 
   Oppsummering - avslutning 
  
Påmelding innen 1.mai 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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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 for våren 2005  
• Torsdag 27.januar kinokveld. Det møtte opp 7 

ungdommer som så filmen ”Ladder 49 – fanget i 
flammene”, som handlet om en hjerteskjærende 
kamp mot klokken for å redde livet til en mann 
som har alt å leve for.  

• Torsdag 24.februar bowling. Det meldte på bare 
2 deltakere, så bowling-treff ble avlyst. 

• Fredag 4.mars Capoeira. Det meldte på 5 
deltakere, og bare 1 møtte opp. Vi forsøker igjen 
fredag 1.april. 

 
Nye aktiviteter framover 

• Lørdag 19.mars spillkveld i Grotten. 
• Onsdag 23.mars kinokveld.  
• Fredag 1.april Capoeira 
• Lørdag 30.april Gokart. 
• Lørdag 28.mai Tusenfryd. 

 
Vi tar gjerne imot forslag og ideer fra deg som er mellom 
16 og 25 år til aktiviteter, så vil vi prøve å oppfylle din 
ønske. Send oss epost mail@ung.odf.no . 
 
Capoeira 
 
Vi samarbeider med Oslo Capoeira klubb om å tilby 
spennende aktivitet for deg som er i alderen 15-25 år. 
Vidar R. Sæle og Stian Giltvedt var på Capoeira 4.mars, 
og det så spennende ut og dette passer meget godt både 
for døve og tunghørte etter vår mening. 5 var påmeldt, 
men vi ble enige om å prøve igjen. Derfor inviterer vi deg 
fredag 1.april kl 18.30. Aktiviteten er gratis, og holdes i 
Bjølsenhallen (lokale er i 2.etg over ICA Maxi). Oslo 
Døveforening ordner med tegnspråktolker. 
 
Ta en titt på www.ung.odf.no, der har vi tatt bilder og en 
videoklipp. 

 
Hva er Capoeira? 
 

 
 
Capoeira er en blanding av dans, musikk og selvforsvar. 
Med røtter fra de svartes kamp mot slaveriet i Brasil, 
utføres bevegelsene til rytmer av afrikanske trommer, 
tamburin og det brasilianske strenginstrumentet Berimbau. 
Capoeira er i dag Brasils nasjonalsport. 
 
Capoeira utføres i en sirkel kalt ”roda”. I ”roda`en” bytter 
deltagerne på å ”spille” to og to i sirkelen der man utfordrer 
hverandre og improviserer med Capoeiras 
grunnbevegelser, spark, unnvikelser og akrobatiske 
bevegelseer. De øvrige deltagerne akkompagnerer med 
rytmer, sang og klapping, før det igjen blir deres tur i 
roda`en. 
 
Capoeira er allsidig, morsom og effektiv trening. Capoeira 
opparbeider smidighet, styrke, koordinasjon og musikalitet. 
Det er utfordrende og krever mot og strategi, men er ikke-
aggressivt og har mer til felles med lek og spill enn kamp. 
Capoeiras harmoni mellom musikk og bevegelse gir 
fornyet energi og en følelse av velvære i kropp og sinn. 
Capoeira passer for barn og ungdom, så vel som voksne 
kvinner og menn. 

(Fortsetter på side 10) 
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Blir du med fredag 1.april? Husk å melde på innen 
onsdag 30.mars på www.ung.odf.no eller 
mail@ung.odf.no.  
 
Nyttårsball 
 
8 elever fra Vetland skole ble veldig glade for at Oslo 
Døveforening kunne sponse dem noe for leie av 
limousinen. Turen var meget opplevelsesrik, og sjåføren 
kjørte dem litt i Oslo sentrum, før de satte kursen til Nedre 
Gausen skole i Holmestrand. Bilen var veldig fin 
innvendig, og elevene koste seg veldig. Foreldrene til 
Remi Roos spanderte frukt champagne som de drakk 
underveis på turen. 
Det var Remi Roos som tok kontakt med Oslo 
Døveforening og spurte om vi kunne sponse. Vi sa ja til å 
sponse med kr 1.000, slik at elevene fikk en fin 
opplevelse.  

 
F.v Sjåføren, Babar Ali, Remi Roos, Monica C. O. Wold, 
Kristine Netskar, Mia Karoline Aspelien og Kristine Dahl. 
Petter Noddeland og Mats Aulie var ikke tilstede da bildet 
ble tatt. 

DM I BRIDGE 
 
Oslo Døves Bridgeklubb var teknisk arrangør av 
Døvemesterskap i Bridge i Oslo 5.- 6.mars.  
 
Paret Eitan Zuckermann/Svein Arne Peterson vant fortjent 
med stor forsprang i poeng ned til 2.plass. På andre plass 
kom overraskende paret Johannes Stenseth/Gabor Baksa, 
mens en av favorittene Gunnar Løken/Xing Sheng She 
kom på 4.plass. 
 

 
 
1. Eitan Zuckermann/Svein Arne Peterson, Oslo   
2. Johannes Stenseth/Gabor Baksa, Oslo   
3. Kåre Høgsve/Leif Arne Rånes, Trondheim 
4. Gunnar Løken/Xing Sheng She, Oslo 
5. Erling Jacobsen/Leif Gunnar Kvernberg, Bergen/Ålesund 
6. Reidar Brenden /Kjell Omahr Mørk, Oslo 
7. Arnulf Pedersen/Erling Kvalsund, Stavanger 
8. Henrik Walther/Robert Brzeszcz, Oslo 
9. Leander Johansen/Sverre Skarsbakk, Trondheim 
10.Astri Marie Viken/Glenn Cooper, Oslo 
11.Gjermund Hansen/Ryszard Sosna, Oslo 
12. Kjetil Kvitvær/Kåre Egeland, Stavanger 

DUGNAD LØRDAG 16. APRIL 
 
Det er på tide å gjøre rent i Døves Hus, slik at det 
blir fint før 17.mai. Vi trenger DEG til å hjelpe oss 
med å vaske Grotten (kjelleren), 2.etasje og 
5.etasje. Jo flere som stiller opp, jo mindre 
oppgave blir det på hver person. 
 
Vi begynner kl 11.00, og vi spanderer mat og 
drikke + en liten overraskelse til hver. 
 

Kommer du?   ☺ 
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SPENNENDE ØLSKOLE 
 
Fredag 4.mars hadde Oslo Døveforening en ølskole hos 
Ringnes med 12 tegnspråklige deltakere, både døve og 
hørende med 2 tegnspråktolker. 
 

 

 
 
Kurset varer egentlig i 2 timer, men vi begynte litt over kl 
20.00, og fikk ekstra tid da vi ikke ble ferdige og holdt på til 
22.30. Alle ble storfornøyde og lærte mye om øl. Alle fikk 3 
glass øl og mange små glass med smakstester. På 
smakstestene skulle vi lukte og smake, og spiste kjeks 
innimellom før vi smakte øl på nye glass.  
 
Vi fikk en blindtest og skulle smake 4 ulike øltyper, og 
skrive opp på en lapp. Bare en klarte alle riktige svar, og 
det var Anja Tolsrød – gratulerer! 
 
På ølskolen var det ikke bare blindtest og smakstester, 
men også at vi lærte hvordan øl er laget av og hvilke 
råstoff varer de bruker. De fikk vi også smake. Noen 
smakte ok, mens andre smakte fælt. Utrolig at det kan bli 
god smak på øl. 
 
På slutten av skolen, lærte vi om hvilke glass vi skal drikke 
øl, og hvordan vi skal vaske dem. Mange gode råd som vi 
ikke hadde tenkt over. Så hver deltaker fikk en kost (ligner 
på en kjempestor tannbørste), men den brukes til å vaske 
glass for hånd. Glassene skal ikke i oppvaskmaskinen, da 
ødelegger man ølsmaken. Vi lærte også å kunne 
bedømme kvalitet på øl, når vi er ute i byen. Det kan man 
se på øl-skummen. 
 
Oslo Døveforening arrangerer gjerne ølskolen igjen, for de 

som ikke var med oss denne gang. Ta gjerne kontakt med 
daglig leder Vidar R. Sæle og meld deg din interesse. Så 
vil han se an interessen og gi et tilbud ut på våren eller 
tidlig høst. 
 

 

INTERNASJONALE TREFF 
 

 
 
Internasjonal gruppe består av 5 frivillige, Asiya Shoaib, 
Veesin Bjørke, Grace Wing-Sum Ho, Daniela M. Roos 
og Agata Wisny. Du kan gjerne kontakte en av oss, hvis 
du ønsker mer informasjon om internasjonale treff. 
Vi har gjennomført nyttårsbuffet 29.januar og bowling 
5.mars i år, og vi planlegger å arrangere: 
 Lørdag 28.mai Matkurs for kvinner (på dagtid) 
 Lørdag 11.juni Tusenfryd 
 Lørdag 3.september Tur til feriehjemmet Skaug på 
 Nesodden 
Følg med i oppslag, teksttv side 771 eller www.odf.no  
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Ta en titt på vår webside for nettbutikken: 
http://www.oslo-doveforening.foreningens-
eshop.no/ssk/content.wa2?tag=welcome  
 
Mye spennende utvalg er kommet i nettbutikken, og 
fine produkter som du kan bestille varer hos oss. I 
tillegg støtter du oss, da Oslo Døveforening får 
provisjon for salg av varer. 
 
Varene kan bestilles via kontoret eller direkte i 
nettbutikken – da får du varene tilsendt i posten. 
Vi har hatt demonstrasjon av ulike varer i 
døveforeningen som for eksempel: 
 

  
   Strøsand      Sportshåndkle 
 

 
Ullmax-produkter  

(sokker, undertøysett, truse, t-skjorte, tank-top etc.) 
 

Nå har Foreningens-Eshop fått nye og spennende 
produkter bl.a.: 
 

 
Wilfa-produkter  

 

 
Digitale kameraer og fotoprintere  

fra Hewlett-Packard 
 
Husk å ta en tur til nettbutikkens webside www.oslo-
doveforening.foreningens-eshop.no/ssk/content.wa2?
tag=welcome eller se etter logo til foreningens-eshop 
på www.odf.no . Du kan også besøke Oslo 
Døveforening og ta en tur innom kontoret, så kan du 
se gjennom produkter og priser på internett hos oss.   
 
Lykke til! 

 
FRIVILLIGHETSNORGE.NO 

 

Støtt Oslo Døveforening, ved å bli medlem i 
Frivillighetsnorge. Det koster ikke noe å være medlem. 
Oslo Døveforening kan få ca kr 1.000,- pr medlem pr år 
- hvis du registrerer deg. 

  
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.  
Ved å bli medlem støtter du Oslo Døveforening og du er 
også med i trekningen av en Citröen C4 (kr 207 500). 
Registrering? 
http://www.frivillighetsnorge.no/index.asp?
opg=konk&mode=bil - Når du registrerer deg første gang, 
må du klikke på Norges Døveforbund først. Så kan du 
velge Oslo Døveforening - som den forening du ønsker å 
støtte. 
Oslo Døveforening får ca kr 1.000,- pr medlem pr år, når 
du velger å støtte oss. 
Tips gjerne dine venner, jo flere som registrerer seg på 
Oslo Døveforening - jo mer inntekter får vi. 
Bli medlem nå www.frivillighetsnorge.no . 
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OMVISNING HOS BLOMQVIST 
KUNSTHANDEL 

 
Oslo Døveforening har fått en reservert omvisning 
torsdag 28.april kl 17.00. Morten Zondag hos 
Blomqvist kunsthandel vil vise oss rundt. Omvisningen 
er gratis og tar ca 1,5 timer. Omvisningen blir 
tegnspråktolket. Det er plass til ca 10 deltakere. 
Omvisningen er hos kunsthandel som ligger sentralt 
plassert i Oslo sentrum mellom Rådhuset og Stortinget i 
Tordenskioldsgate 5. 
 
Påmelding til daglig leder Vidar R. Sæle innen mandag 
25.april. 
 

 
 
Hvem er Blomqvist kunsthandel? 
Blomqvist har drevet med kunstformidling siden 1870 Da 
C.W. Blomqvist i 1870 etablerte Blomqvist Kunsthandel i 
Christiania, var det ikke bare Norges, men også en av 
Nordens første kunsthandlere. Tidligere lå 
utstillingslokalet på forskjellige steder, blant annet på 
Karl Johan, men i 1914 flyttet Blomqvist til egne, 
nybygde lokaler i vår nåværende adresse.  
Helt fra begynnelsen spilte Blomqvist Kunsthandel en 
fremtredende rolle som galleri/kunsthandel for 
samtidskunstnerne. Henrik Lund fikk æren av å åpne 
den lange rekken av separatutstillinger, som har 
presentert mange av våre fremste kunstnere. Edvard 
Munch stilte ut ved en rekke anledninger, og i 1918 viste 
han sin "Livsfrise". Lokalene i Tordenskiolds gate var 
blant de få lokaler i hovedstaden som ga mulighet til å 
vise alle bildene i Livsfrisen samlet. 
 
Allerede i 1924 hadde daværende eier begynt å holde 
en vårauksjon og en høstauksjon over "gammel norsk 
kunst", ved siden av kunsthandelen og galleridriften. Fra 
slutten av 1920-årene er det auksjonene som i stadig 
større grad setter sitt preg på Blomqvist. 
 
På 1930-tallet kjøpte A.M.Vik virksomheten, og i dag er 
det 3. generasjon av familien som fortsatt svinger 
klubben i de tradisjonsrike lokalene. 
www.blomqvist.no  
 
 

SKAUG – ÅPEN I PÅSKEN 
 
Feriehjemmet Skaug på Nesodden er åpen 
i hele påsken, fra onsdag 23.mars til 
mandag 28.mars. 
Ta kontakt med Unni Arnesen sms 482 
71 538. 
 
Hjertelig velkommen til opphold eller en 
dagstur i påsken! 
 
 

 

17. MAI 
 

  
 
 
Oslo Døves Bridgeklubb arrangerer 
årets 17.mai i døveforeningen fra kl 
11.00 og utover ettermiddagen. 
Salg av smørbrød, pølse m/brød, 
deilige kaker med brus, kaffe eller te. 
 
 
Hjertelig velkommen! 
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OSLO DØVES KVINNEFORENING 
 

 
 
Kvinneforeningen har hatt årsmøte 1.mars, og Kari Mette 
Ellingsen ble gjenvalgt som leder. 
 
Hele styret ble også gjenvalgt som før. 
 
Leder:    Kari Mette Ellingsen 
Nestleder:   Unni Lisbet Arnesen 
Sekretær: Evy Solberg  
Kasserer:   Ragnhild Stenseth 
Styremedlem: Renata Mares 
Varamedlem: May Jorid Johansen 
Varamedlem: Signe Kåsene 
Turleder:   Unni Lisbet Arnesen 
Revisor:   Torstein Ekerbakke 
Valgkomite:  Turid Grøndahl, Eva Roås og Erna    
     Haugen Nilsen 
 
Kvinneforeningen har pr 31.12.04 60 medlemmer, og de 
har faste treff første tirsdag i måneden i døveforeningen. 

OSLO DØVES BRIDGEKLUBB 
 

 
 
Bridgeklubben har hatt årsmøte 11.12.04, og Eitan 
Zuckermann ble gjenvalgt som leder. 
 
Følgende ble valgt på årsmøte: 
 
Leder:     Eitan Zuckermann  
Sekretær:   Svein Arne Peterson 
Kasserer:    Gunnar Løken 
Styremedlem:  Robert Brzeszcz  
Varamedlem:  Kjell Omahr Mørk 
Varamedlem:  Xing Sheng She  
Turneringsleder: Gunnar Løken / Astri Marie Viken   
Bilagrevisor:   Glenn Cooper  
Valgkomite:   Reidar Brenden 
 
Bridgeklubben har pr 31.12.04 22 medlemmer, og de har 
faste treff annenhver tirsdag i døveforeningen. 

OSLO DØVES PENSJONISTGRUPPE 
 
Pensjonistgruppen hadde årsmøte onsdag 16.februar, og 
ny leder ble Oskar Nilsen.  
 
På årsmøtet behandlet de beretning og regnskap som ble 
godkjent. Av innkomne forslag var det et forslag fra styret 
vedrørende Hjalmar Lindgaards minnegave. 
 
”Oslo Døves Pensjonistgruppe mottok en testamentgave 
datert 14.02.97, kr 50.000,- ved Hjalmar Lindgaards 
bortgang 21.3.2002.” 
 
Forslaget gikk ut på: 
Hvert år tas ut kr 5.000,- som skal benyttes til sosiale 
tilstelninger for medlemmene, eller andre tiltak som 
medlemmene ønsker. 
Det skal føres regnskap for minnegaven og legges fram til 
godkjenning på pensjonistgruppens årsmøte. 
Minnegaven opphører når kapitalen er oppbrukt. 
 
Forslaget ble vedtatt enstemmig. 
 
Valg på styre og andre tillitsverv 
Valget ble ledet av valgkomiteen ved Ragna Svare, 
Reidun Johansen og Hallgerd Wroldsen. 
 
Det var en stund problemer med å få valgt en leder, men 
til slutt stilte Oskar Nilsen opp som leder, etter at hele 
styret ble valgt. 
 
Resultat fra valgene: 
Leder:    Oskar Nilsen 
Nestleder:  Haldis Høiberg (1 år) 
Sekretær:  Svein Sundkvist (2 år) 
Kasserer:   Torstein Ekerbakke (2 år) 
Styremedlem: Fred Willy Mauer (1 år) 
Varamedlem: Hallgerd Wroldsen  
Varamedlem: Brynjulf Dammen. 
Bilagsrevisor:  Magnhild Handberg 
Revisor:   Oslo Døveforening 
Turleder:   Arne Kr. Rødin Nyberg 
Valgkomite:  Kjell O. Mørk, Odd Landehagen og Bjørg Braathen. 
 
Pensjonistgruppen har pr 31.12.04 85 medlemmer, og har 
faste ”hyggetreff” annenhver onsdag i døveforeningen. 

 
Oslo Døveteater har årsmøte 

onsdag 6. april kl 18.00 i 
døveforeningen. 

 
 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med: 
Helle Christiansen helle11@online.no eller sms 91576926. 



  Nr. 1 - 2005   15 

VELKOMMEN TIL OSLO DØVEFORENINGS  
127.  ÅRSMØTE 2005 

 
 
 

Lørdag 2. april 2005 kl. 14.00 i Sven Bruns gt 7 
 
 
 
 
 
 
 
   Dagsorden: 
     1.  Åpning ved foreningens leder 
     2.  Valg av 1. og 2. møteleder 
     3.  Valg av 2 referenter 
     4.  Valg av protokollkomite på 3 medlemmer 
     5.  Valg av tellekorps på 3 medlemmer 
     6.  Godkjenning av dagsorden 
     7.  Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet 
     8.  Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet 
     9.  Lovendringer  
     10. Innkomne forslag 
     11. Vedta medlemskontingenten for neste år 
      12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet 
     13. Valg som ledes av valgkomiteen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2004 har adgang til årsmøtet. Det er 
ikke mulig å betale medlemskontingent for 2004 på årsmøtet. 
 
Velkommen.                           Styret 



 16  Nr. 1- 2005 

 
PROGRAM – ÅRSMØTE 2. APRIL 2005   

 
 

KL 12.00 Dørene åpnes. Salg av vafler og kaffe/te  
 
 

KL 14.00 Årsmøtet starter 
 
 

INNHOLD 
 

Årsberetning        side 17 
Regnskaper       side 29 
Kommentar til budsjett   side 34 
Revisjonsberetninger    side 41 
Lovendringer       side 42 
Innkomne forslag     side 44 
Valg           side 47 

 
Etter at årsmøtet er ferdig, spanderer vi middag.  

Det blir noe underholdning, pub og sosialt samvær.  
 

                                  
 

 
 
Årsmøtet i 2004, hadde vi størst fremmøte med 14,6 % i forhold til 390 medlemmer i foreningen, siden 1990. 57 
medlemmer var å tilstede på årsmøtet i fjor. Vi er derfor spent på hva årets årsmøte 2.april 2005 blir i forhold til fremmøte. 

Årsmøtedeltagelse

0
200
400
600

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

år

m
ed

le
m

m
er

medlemmer
tilstede



  Nr. 1 - 2005   17 

ÅRSBERETNING FOR OSLO DØVEFORENING 2004 
 

1. Styrets sammensetning, komiteer o.a. 

 

1.januar – 27.mars 2004 27. mars – 31.desember 2004 

 
Hovedstyret: 
 
Leder:    Torill Lorentzen  
Nestleder: Svein Sundkvist 
 
Styremedlemmer: 
Mira Zuckermann (2 år) 
Bengt Fjellaker (2 år) 
Trygve Bjerck 
 
Varamedlemmer: 
Maj-Lisbeth Marman 
Eitan Zuckermann 
 
Bilagsrevisor for foreningen, gården,  
feriehjemmet og felleslegatet:  
Torstein Ekerbakke 
 
 
 
 
Tilsynskomité på 3 medlemmer:  
Laila Nilsen 
Evy Solberg 
Ragnhild Stenseth 
  
Lovkomite på 3 medlemmer:  
Jarle Lid 
Odd-Inge Schrøder 
Sonja M. Holten 
 
Arrangementskomite på 5 medlemmer: 
Styret fikk fullmakt til å plukke ut personer til ulike arrangement. 
 
Kulturkomite: 
Karl Fr. Robertsen 
Helle Christiansen 
Ronny P. Jacobsen 
 
Feriehjemsstyre:  
Leder:  Unni L. Arnesen  
Styremedlemmer:  
Finn Arnesen (2 år) 
Ragnhild Stenseth (2 år) 
Andreas Fjelde  
Astrid T. Bø 
 
Varamedlemmer:  
Børre Roås 
Evy Solberg 
 
 
Akershus Fylkeslag for døve av NDF:  
Svein H. Sundkvist 
Unn Johannessen 
 
Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds landsmøte: 
Svein Sundkvist 
Mira Zuckermann 
Vidar R. Sæle 
Bjørn Røine 
 
Vararepresentanter: 
Maj-Lisbeth Marman 
Dan Terje Pedersen 
 
Valgkomité:  
Tarja R. Wroldsen 
Reidun Johansen 
Kjell Omahr Mørk 
 
Varamedlemmer:  
Finn Arnesen 
Sverre Ruud  

 
Hovedstyret: 
 
Leder:    Torill Lorentzen  
Nestleder: Torunn Bakkestuen (2 år) 
 
Styremedlemmer: 
Mira Zuckermann  
Bengt Fjellaker  
Gunnar Løken (2 år) 
 
Varamedlemmer: 
Maj-Lisbeth Marman 
Hanne Enerhaugen 
 
Bilagsrevisor for foreningen, gården,  
feriehjemmet og felleslegatet:  
Torstein Ekerbakke 
 
Revisor for undeeravdelinger: 
Helge Hansen 
 
Tilsynskomité på 3 medlemmer:  
Haldis Høiberg 
Laila Nilsen 
Aud Heggem 
  
Lovkomite på 3 medlemmer:  
Jarle Lid 
Odd-Inge Schrøder 
Sonja M. Holten 
 
Arrangementskomite på 5 medlemmer: 
Astrid T. Bø, Geir Brodal, Maj-Lisbeth Marman og Helle Christiansen. 
 
Kulturkomite: 
Karl Fr. Robertsen 
Charlotte Agerup 
Daniela M. Roos 
 
Feriehjemsstyre:  
Leder:  Unni L. Arnesen  
Styremedlemmer:  
Finn Arnesen  
Ragnhild Stenseth  
Andreas Fjelde (2 år) 
Astrid T. Bø (2 år) 
 
Varamedlemmer:  
Børre Roås 
Evy Solberg 
 
 
Akershus Fylkeslag for døve av NDF:  
Lagt ned, etter vedtak på årsmøte 27.mars 2004. 
 
 
Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds landsmøte: 
 
Ingen ble valgt, da det ikke var landsmøte i 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
Valgkomité:  
Tarja R. Wroldsen 
Unn Johannessen 
Trygve Bjerck 
 
Varamedlemmer:  
Hallgerd Wroldsen 
Svein Sundkvist  
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2. Administrasjon 

 
Oslo Døveforening har sine kontorer i 1.etasje i Sven 
Brunsgt. 7, og for tiden er det 2,2 stillinger besatt og 1 
stilling som kontorsekretær er vakant (ledig) pga dårlig 
økonomi. 
 

Følgende er ansatt pr 31.12.2004: 
 
Daglig leder:     Vidar R. Sæle (100 %) 
Tegnspråkinstruktør:  Keir A. Evjen (100 %) 
Kantinemedarbeider:  Unni Arnesen (17,5 %)  
Kontorsekretær:    vakant (ledig) 
 

Engasjerte forhold 
Renhold: 
Star Renhold er engasjert for renhold av lokalene, og de 
vasker kjelleren, 1., 2. og 5.etasje.  
 
Regnskap: 
Bibbi Hagerupsen var engasjert som regnskapsfører for 
2004. (Engasjert fra 1.desember 2003.) 
 
Revisjon: 
Revisor for Oslo Døveforening, gården, felleslegatet og 
feriehjemmet Skaug var Statsautorisert revisor Tormod 
Haugen. 
 
Tegnspråktolker: 
I samarbeid med tolketjenesten ved 
Hjelpemiddelsentralen i Oslo, har vi hatt et godt å 
samarbeide med å ha tegnspråktolker på kontoret 
mandager og onsdager. Annenhver onsdag har 
pensjonistgruppen og deres medlemmer, hatt god nytte av 
å bruke tegnspråktolker til foredrag, tlf-tolking etc. For 
kontoret har det vært god nytte for oss til tlf-tolking, møter 
både på kontoret og i byen. 
 

3. Interne Møter 
 
Styremøter og AU-møter 
Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter (84 saker) og 
5 AU-møter (55 saker), og det er protokollert i alt 139 
saker.  
 
Årsmøte 
Årsmøtet ble holdt 27.mars 2004 med 57 
stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 
Ekstra ordinært årsmøte 
Det ble holdt 28.oktober 2004 med 14 stemmeberettigede 
medlemmer til stede, og behandlet en sak om valg av 
revisor for underavdelinger.  
 

Ledermøter 
Ledermøtet ble holdt 5.mai og 8.november. Terminlister 
ble satt opp, og andre saker ble drøftet med 
underavdelingene og tilsluttede grupper. 
 
Medlemsmøter 
Medlemsmøter ble holdt 29.januar, 18.mars og 28.oktober. 
Viktige saker man har behandlet på medlemsmøter var 
vurdering av salg av Døves Hus, hva vil vi med 
torsdagskvelder, forslag til endring i organisasjonsstruktur.  
 

4. Medlemsstatus 
 
Dødsfall 
Følgende har gått bort i 2004: Gunnar Løvskeid, Synnøve 
Lindquist, Josef Hovden, Sigurd Oskarsen, Inger Skogstad 
og Harriet Landehagen. 
 
Status pr 31.12.2004 
Totalt hadde vi 425 medlemmer. Medlemsmassen fordeler 
seg slik: 401 A-medlemmer,  
24 B-medlemmer, hvorav er 366 medlemmer døve og 59 
medlemmer hørende. 
 
Satser for kontingent 
Foreningskontingent er kr 200,- for hovedmedlemmer og kr 
100,- for ektefelle. For B-medlemmer eller 
støttemedlemmer er det kr 150,-. 
 
Statistikk 
Statistikk viser at det er 60 % kvinner og 40 % menn som 
er medlemmer, og det er flest medlemmer i alderen 41-66 
år.  Dette viser at det vil komme flere medlemmer i 
pensjonistgruppen i årene framover. Vi er glad for at vi får 
flere yngre medlemmer i forhold til 2003. I 2003 var det 39 
medlemmer under 30 år, og i 2004 har vi 59 medlemmer. 
Det er fortsatt en stor utfordring for Oslo Døveforening å 
fange opp yngre medlemmer særlig i alderen 16-40 år. 
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5. Representasjoner 
 

• Møteplass 
Forum for frivillighet i Oslo arrangerte et møteplass 
på tvers i frivillige organisasjoner med tema om 
Tilskuddsordningen i 2004 og synliggjøring av de 
frivillige organisasjonene og deres innsatsområd 
13.januar. Vidar R. Sæle deltok. 
 

• Landsråd 
Norges Døveforbund hadde landsråd på 
Lørenskog 13.-15.februar. Svein Sundkvist og  
Vidar R. Sæle deltok. 

 
• Erfaringskonferanse 

Helse og rehabilitering arrangerte 
erfaringskonferanse i Hamar 30.-31.mars. Vidar R. 
Sæle deltok. 

 
• Aktiv brukermedvirkning 

Aktiv brukermedvirkning på hjelpemiddelområdet, 
lokal prosjektgruppe for Oslo. Vidar R. Sæle er 
medlem i lokal prosjektgruppen for Oslo og 
representerer FFO Oslo.  

 
• Rådet for funksjonshemmede i Oslo  

Rådet for funksjonshemmede har en representant 
for hørselshemmede, og det er Sonja M. Holten. 
Hun ble valgt inn høsten 2004.  

 
• Deputasjonsmøte i Oslo kommune 

Oslo Døveforening representerte med Torill 
Lorentzen og Vidar R. Sæle med 1 tolk i Rådhuset 
29.oktober hos Helse- og sosialkomiteen. Målet 
med deputasjonsmøte var i forbindelse med 
byrådets budsjett forslag for 2005, og vi tok opp 
ordningen med grunnstøtte, da vi mente vi fikk for 
lite i forhold til 2003 og 2004. 
 

• Døves Dag seminar 
Norges Døveforbund arrangerte Døves Dag 
seminar i Lørenskog 18.-20.juni. Torill Lorentzen 
deltok. 

 
• Skaug 70 årsjubileum 

Feriehjemmet Skaug hadde 70 årsjubileum. Mira 
Zuckermann og Vidar R. Sæle deltok. 

 
• Teater Manu 

Teater Manu hadde innvielse av nye lokaler og 
premierefest 3.november. Torill Lorentzen deltok. 

 
• Oslo Døvekirke 

Oslo Døvekirken hadde 110 årsjubileum 
12.november. Maj-Lis Marman og Gunnar Løken 

deltok. 
 

• Arbeidslivsseminar 
Norges Døveforbund arrangerte 
arbeidslivsseminar 26.-28.november i Stavanger. 
Hanne Enerhaugen og Vidar R. Sæle deltok. 

  
6. Prosjekter 

 
Er det kult å være døv ungdom? 

 

 
Oslo Døveforening fikk prosjektmidler fra stiftelsen Helse 
og Rehabilitering kr 58.000 for 2004. Prosjektet er første 
år av 3 år. 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 er 16-25 år. Vi gjennomførte 4 arrangementer 
med bl.a. Gocart, Gladiators, Paintball og GameCube og 
avslutning i Grotten (kjelleren).  
I prosjektgruppen satt Vidar R. Sæle, prosjektleder, Ellen 
Due, prosjektmedarbeider, Stian Giltvedt, 
prosjektmedarbeider, Bjørn A. Kristiansen, representant 
fra Norges Døveforbund, Carola Wisny og Madeleine Hoff. 

 
Hva kan Oslo Døveforening gjøre for døve i Oslo og 
Akershus? 
Oslo Døveforening fikk kr 50.000 i støtte fra Oslo 
kommune i 2003, til å gjennomføre dette prosjektet. Erik 
Lundqvist og Geir Brodal ble engasjert som 
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synes det var veldig fint og få informasjon om Oslo 
Døveforening og få et innblikk i hva vi jobber med. 
Lørdag 25/9 hadde vi informasjonsstand med trikken fra 
Grefsen til Stortorvet. På Stortorvet var vi der fra kl 11.30 til 
14.00. Mange døve stilte opp - ny møteplass for døve(?). 
På kvelden var det pub og sosialt samvær med kulturell 
underholdning i døveforeningen. 
 
 

Søndag 26/9 hadde vi en fin avslutning på Døves Dag uka 
i samarbeid med Døvekirken. Vi hadde en utendørs 
gudstjeneste i det flotte været, og det var vakker ramme 
rundt gudstjenesten på en historisk grunn - Mariakirken i 
middelalderparken. Etter gudstjenesten gikk vi til Oslo 
Ladegård og fikk smørbrød, kake og kaffe. 

 
 
Jubileumsbok 
Det ble bestemt av hovedstyret å utgi 125 
årsjubileumsbok, etter at jubileumsåret ble gjennomført i 
2003.  Redaksjonskomiteen er Svein Arne Peterson, Odd-
Inge Schrøder, Torill Lorentzen og daglig leder Vidar R. 
Sæle. Hovedstyret engasjerte Ole Mosand til å skrive 
resyme av de siste 25 årene til jubileumsboken, og Arne 
Nyberg til å samle inn bilder gjennom 125 år. Hovedstyret 
ønsker å trykke opp alle bøker som er utgitt + siste 25 år i 
helhet som en bok. Arbeidet pågår fortsatt, og vi håper at 
arbeidet kan avsluttes i løpet av 2005.  
 

prosjektledere, i samarbeid med daglig leder Vidar R. 
Sæle.  
Målet med prosjektet er å finne ut hvilke tilbud døve 
ønsker at Oslo Døveforening skal gjøre for døve i Oslo og 
Akershus. Det gjelder de som kanskje faller utenfor 
døvemiljøet – og hvordan fange de opp, og hva type tilbud 
ønsker de. Prosjektet skal utrede, og komme med forslag 
til tiltak. Prosjektet er avsluttet, og sender en rapport, hvor 
vi fikk en utsettelse til 1.mars 2005.  
 
Døves Dag 
Oslo Døveforening fikk kr 20.000 i aktivitetsstøtte fra Oslo 
kommune, til å gjennomføre Døves Dag uka i perioden 20. 
– 26.september. Vi hadde godt samarbeid med 
Hjelpemiddelsentralen i Oslo, Døvekirken, våre 
underavdelinger og medlemmer som stilte opp til frivillig 
innsats. Døves Dag komiteen bestod av Torill Lorentzen, 
Svein Sundkvist og daglig leder Vidar R. Sæle. 
Mandag 20/9 lagde vi en utstilling om ODF og våre 
underavdelinger. Representanter fra pensjonistgruppen, 
kvinneforening, bridgeklubb, døveteater og feriehjemmet 
Skaug deltok. 
Tirsdag 21/9 fikk vi besøk av Dr. Liisa Kauppinen og 
forbundsleder Hanne Kvitvær - det kom 90 personer som 
fulgte med foredragene om tegnspråk.  Se fyldig 
reportasje fra Døves Tidsskrift nr 9, oktober 2004. 

 
Oslo Døveforening ga en gave til Dr. Liisa Kauppinen en 
vakker vase fra Hadeland glassverk og kr 2.000 til WFD 
(Verdens Døveforbund). Det ble satt stor pris av både 
Liisa Kauppinen og WFD. For WFD har dårlig økonomi, og 
de trenger sårt støtte for å kunne drive WFD og jobbe for 
døves rettigheter. Forbundsleder Hanne Kvitvær fikk også 
en gave, en flaske rødvin. 
Onsdag 22/9 var det åpent hus i Hjelpemiddelsentralen i 
Oslo, og der kom ca 30 personer og fikk se mye fint av 
tekniske hjelpemidler og informasjon om tolketjenesten. 
Torsdag 23/9 var det lynkurs i bridge ved brigdeklubben, 
det kom ca 20 personer og samtidig hadde vi åpent cafe.  
Fredag 24/9 hadde vi et møte med representanter fra AP 
og Krf. I tillegg møtte en fra Rådet for funksjonshemmede i 
Oslo og en saksbehandler fra byrådet for kultur og velferd. 
Vellykket møte, og interessante diskusjoner med dem. De 
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7. Kursvirksomhet 
 

• TEGNSPRÅKKURS 

 
 
I alt var det 123 kursdeltakere og 12 tegnspråkkurs som 
ble gjennomført i 2004. (I 2003 var det 154 kursdeltakere 
og 16 tegnspråkkurs.) Tegnspråkinstruktør Keir A. Evjen 
har hatt hovedansvaret for alle tegnspråkkursene. Han har 
jobbet en del med informasjonsarbeid ved å sende ut 
brosjyre til skoler, instanser etc. Vi har hatt annonse 3 
ganger i Aftenposten i august og september. 
 
 

• KURS FOR DØVE 

 
 
I alt var det 52 kursdeltakere og 4 kurs for døve som ble 
gjennomført i 2004. ( I 2003 var det 35 deltakere og 5 
kurs). 
 
Yoga kurs hadde 16 deltakere, men 3 trakk seg. For de 
som har gjennomført godkjent for kurset, er kun 3 
deltakere som vi fikk tilskudd fra Norges Døveforbund. 
Man må være tilstede over 75 % av totale kurstimer for å 
kunne bli godkjent som kurs. Kursleder var Ipek Mehlum. 
 
Teaterkurs hadde Oslo Døveteater ansvar for med 6 
deltakere. De øvde inn et teaterstykke som ble vist bl.a. på 
Døves Kulturdager. Kursleder var Karl Fr. Robertsen. 
 
Omorganisering av Oslo Døveforening hadde 26 
deltakere, som var til stede på ulike kursdager. 

• 23.januar Omorganisering av Bergen Døvesenter 
• 30.april Omorganisering av Storkøbenhavns 

Kurstype Antall 
deltakere 

Antall 
deltakere 

Antall 
kurstimer 

A) Tegnspråkkurs på dagtid Våren Høsten  

Nivå 0 – intensiv kurs 0 6 24 

B) Tegnspråkkurs på kveldstid    

Nivå 0 – 4 kurs 21 29 96 

Nivå 1 – 2 kurs 18 0 48 

Nivå 2 – 3 kurs 22 10 72 

Nivå 3 – 1 kurs 10 0 24 

Nivå 4 – 1 kurs 7 0 24 

SUM I ALT 78 45 288 

Kurstype Antall 
deltakere 

Antall 
deltakere 

Antall 
kurstimer 

 Våren Høsten  

Yoga kurs 13 0 24 

Teaterkurs 0 6 60 

Styreseminar 0 7 14 

Omorganiseringskurs 26 0 14 

SUM I ALT 39 13 112 

Tegnsprogsforening af 1866 
• 26.august Debatt om nytt navn på Oslo 

Døveforening 
• 14.oktober ”Hvordan er innvandrerorganisasjoner 

i Oslo organisert? 
• 28.oktober Debatt av konklusjoner og ny 

omorganisering av Oslo Døveforening med 
medlemmer. 

• 8.november Debatt om ny omorganisering av 
Oslo Døveforening med underavdelinger og 
grupper i foreningen. 

Kursleder var daglig leder Vidar R. Sæle. 
 
Styreseminar ble avholdt 20.-22.august på Jevnaker med 
7 deltakere. Kursleder var daglig leder Vidar R. Sæle. 
Følgende temaer på programmet var ”Hva er 
prosjektarbeid?”, ”Resultater fra 
omorganiseringsseminarene”, ”Hva ønsker vi av Oslo 
Døveforening og for hvem? Aktivitetsnivå?”, ”Hva 
forventer man av styret og daglig leder?” og ”Døves Dag”. 
 
Styreseminar ble avholdt 13.november på Hotell Opera i 
Oslo. Seminar er ikke avsluttet, da man fortsetter 8.januar 
2005. Tema for dette seminaret var å gå gjennom 
tilskuddordninger som Oslo Døveforening mottar, og hva 
vi skal søke om midler i 2005. Det ble startet i gang i å 
lage en aktivitetsplan for 2005.  
 

8. Økonomi / tilskudd 
 
Oslo kommune 

• Vi sendte en klage til Oslo kommune ved 
Helsevernetaten på grunnstøtte for 2003, da vi 
fikk kr 450.000 i juli 2003. Vi fikk kr 50.000 mindre 
enn i 2002. Saken ble behandlet i Oslo 
kommunes klagenemnd 17.februar 2004, der vår 
klage ikke ble tatt til følge.  

• Fra Helsevernetaten fikk Oslo Døveforening kr 
450.000,- til drift av foreningen for 2004. 
Foreningen har sendt en klage til kommunen på 
reduksjonen av driftstilskuddet i forhold til 2002. 
Klagen forventes å få svar i løpet av vinteren 
2005.  

• Gjennom disputas i Helse- og sosialkomiteen, og 
etter en dialog med politikere fremmet 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti 
budsjettforslag for 2005, om at Oslo Døveforening 
skal få kr 100.000 ekstra, i tillegg til grunnbeløpet 
på kr 500.000. I bystyrets behandling av budsjett 
for 2005 8.desember 2004, ble forslaget nedstemt 
av flertallet. Kun AP, SV og RV stemte for 
forslaget. 

• Vi har fått kr 20.000 i aktivitetsstøtte fra Oslo 
kommune til ”Døves Dag”. 

• Vi fikk avslag på søknaden om programstøtte til 
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”Omorganisering av Oslo Døveforening”. 
• Fra Flyktning- og innvandreretaten for flerkulturell 

virksomhet mottok vi kr 7.000,- til internasjonale 
treff. 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble slått sammen i 
2004 (tidligere fylkeslegen), og vi fikk  
Kr 79.000 til Døves Kulturdager, foredrag, døve foreldre 
med barn, feriehjemmet Skaug, turer/utflukter til 
pensjonistgruppe, bridgeklubb, kvinneforening og 
døvblitte. 
 
Norges Døveforbund 
Det er mottatt følgende tilskudd fra Norges Døveforbund: 

• Frifond til barn og ungdom kr 20.699 
• Foredragsstøtte kr 11.042 
• Kulturaktiviteter kr 18.000 
• Likemannstilskudd kr 8.757 
• Kurs for døve kr 45.180 
• Teaterinstruktørstøtte kr 5.000 
• Tegnspråkkurs kr 17.280 

 
Lotteri 2004-2005 
Lotterikomiteen var Torunn Bakkestuen, Jeanne Mehlum 
og Svein Arne Peterson. Senere trakk de to sistnevnte 
personer, slik at Torunn Bakkestuen tok dette alene, med 
hjelp av kontoret i å gjennomføre loddsalget. 
Salgsperioden for lotteriet var 25.september 2004 til 
31.januar 2005. Målet er å selge 4000 lodder. 

 
 
Åresalg 
Det ble gjennomført åresalg 6.november, 18.november, 
4.desember og 9.desember som ga i alt kr 5.595,-. 
Pengene er overført til hjelpefondet. 
 
Designtrykkeriet AS 
Oslo Døveforening står oppført med 20 aksjer à kr 100,-, 
dvs kr 2.000,- i Designtrykkeriet AS aksjeeierbok.  
Det er avholdt generalforsamling 16.mars, og fullmakt var 
gitt Gunnar Hansen som representerte Oslo 
Døveforening. 

 
Automatlotteri 
Vi har fått tillatelse til å sette opp 2 automater av 
Lotteritilsynet, men av Oslo Politikammer fikk vi bare 
tillatelse til å sette opp 1 automat. For 2004 fikk vi i alt kr 
193.983. 
 
Foreningens E-shop 
Oslo Døveforening har inngått en avtale med nettbutikken 
www.foreningens-eshop.no som et av våre fremtidige 
inntektsbringende tiltak. Foreningens-eshop.no er et nytt 
konsept startet med formål å støtte klubber, lag og 
foreninger i Norge. Medlemmer som ønsker å kjøpe varer, 
og samtidig støtte Oslo Døveforening går inn direkte på 
websiden www.oslo-doveforening.foreningens-eshop.no . 
Avtalen ble inngått 1.desember 2004. 
 
Gaver 
Det ble gitt gaver til: 

• Møre og Romsdal døveforening, 80 årsjubileum 
• Vestfold Døveforening, 90 årsjubileum 
• Teater Manu, innvielse av nye lokaler 
• Døvekirken, 110 årsjubileum 

 
Nyanskaffelser 
Det ble anskaffet inn i løpet av 2004: 

• Datamaskin uten skjerm 
• TV-skap 

 
9. SERVICE 

 
Hjelp til selvangivelsen 
Vi har hatt god samarbeid med Oslo ligningskontoret, ved 
at de kom til Oslo Døveforening onsdag 21.april. De ga en 
veiledning og hjelp til selvangivelsen for 2003 til våre 
medlemmer.  
 
Generell veiledning 
Medlemmer har vært innom daglig leder og kontoret, og de 
fikk veiledning og råd i forhold til saker som TT-kort, 
oppholds- og arbeidstillatelse (innvandrere), utdanning, 
arbeid, og personlige problemer. Daglig leder henviste 
dem videre til instanser som Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede, Rycon AS, Oslo 
voksenopplæringssenter på Skullerud og Døvekirken. Vi 
har også hatt flere henvendelser fra studenter ved 
Universitet og Høgskoler i ulike studieretninger, som 
ønsker å intervjue eller få svar på noen spørsmål rundt 
døve og tegnspråk. Noen av henvendelser har vi sendt 
videre til Skådalen kompetansesenter på spørsmål som 
gjelder tegnspråk. Grunnen til at studenter henvender til 
oss, er pga de skriver hovedfag, eller prosjekter de ønsker 
å skrive om, knyttet til døve eller tegnspråk.  
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Omvisninger og informasjon om Oslo Døveforening 
Vi har hatt en del omvisninger for ulike grupper, som for 
eksempel elever ved Ål folkehøyskole, Høgskoler i Oslo og 
videregående skole. 
 
Hospitering 
I samarbeid med Rycon AS har vi hatt en hospitant hos 
oss i juni og august, og oppgaven var å male 
trappeoppgangen i Døves Hus. 
 
Seminar 
Norges Døveforbund ba Oslo Døveforening om hjelp til å 
arrangere et likemannsseminar på Gardermoen 19.-
21.november. Vidar R. Sæle var kursleder, og hadde 
ansvar for å sette opp et program og å skaffe forelesere til 
seminaret. Norges Døveforbund hadde ansvar for å 
invitere kursdeltakere og skrive referat fra seminaret. 
 
 
Teater Manu 
Vi har inngått et å samarbeide med Teater Manu, hvor 
daglig leder skal spre informasjon og kontakt med 
publikum for forestillinger i regi av Teater Manu. 
Informasjon skjer i døveforeningen, og gjennom odf.no 
siden. I bytte får vi gratis 2 billetter til deres forestillinger. 
 

10. KULTUR 
 
Foredragskvelder 
Foreningen hadde foredragskvelder på torsdager og 
temaer var: 

• 15.januar, Hjelpemiddelsentralen ga informasjon 
om tekniske hjelpemidler 

• 22.januar, Amnesty Internasjonal Norge ga 
informasjon om deres arbeid. 

• 19.februar, Informasjon om Karlsrud 
voksenopplæringssenter om skole og studietilbud 
for skoleåret 2004-2005 

• 26.februar, Rapport fra Landsråd 13.-15.februar v/
Vidar R. Sæle 

• 11.mars, Holdninger i døvemiljøet v/Thorbjørn J. 
Sander 

• 25.mars, Mobiltelefonen, kan en døv bruke den i 
en nød situasjon? v/Egil Lømsland i Post og 
teletilsynet i Oslo 

• 1.april, Har du tenkt deg til Deaflympics i 
Australia? v/Rune Tonstad i MyPlanet 

• 15.april, Selvangivelsen v/Advokatfullmektig Harry 
Tunheim i Skattebetalerforeningen 

• 22.april, Hva kan Rycon AS bistå med og hva 
jobber de med? 

• 29.april, Informasjon om program og aktiviteter i 
ODF framover v/Vidar R. Sæle 

• 6.mai, Hva er rettighetssenter i FFO? v/Øyvind 
Bjørkås 

• 19.august, Nordisk Ungdomsleir og 50 
årsjubileum v/Bruno Ottesen 

• 2.september Testamente og arv v/Advokat Claes 
Zangenberg 

• 7.oktober, Informasjon om eldresenter for døve og 
døvblinde og om frivillig innsats v/Marie Eggen 

• 25.november, filosofisk foredrag om ”Liv etter 
døden” v/v/Øyvind Madsen 

• 2.desember, ”Hva er døveprestens oppgave og 
hva kan vi bruke til?” v/døveprest Roar Bredvei 

 
Diskusjonskvelder 
Foreningen begynte med diskusjonskvelder på torsdager 
høsten 2004, og temaer var: 

• 26.august, Nytt navn på Oslo Døveforening? 
• 30.september, ”Reality” 
• 4.november, ”Sunn eller usunn mat” 

Kulturutvalget har hatt ansvar for diskusjonskvelder, og de 
har også kommet med gode innspill til temaer på 
foredragskvelder. 
 
17.mai 
Oslo Døves Sportsklubb var arrangør av 17.mai feiringen, 
og det var et meget vellykket arrangement i foreningen på 
dagtid. Det kom mange besøkende, ca over 100 
deltakere. 
 
Fotball og pub kvelder 
I samarbeid med bridgeklubben har vi hatt fotball og 
pubkvelder i perioden 12.juni til 5.juli 2004, da det var EM i 
fotball i Portugal. Det var ikke så mange som kom, som vi 
trodde. Men noen kvelder kom det flere, slik at det ble 
overskudd til bridgeklubben og døveforeningen. 
Skjenketillatelser er gitt av næringsetaten i Oslo 
kommune. 
 
Filmkvelder 

• Lørdag 20.mars viste Oslo Døves Smalfilm 
”Musikk i gården” av Per Merlie, gammel norsk 
kortfilm og ”Reservoir Wolves” av Ramon Woolfe, 
Remarki i London. Det kom ca 25 personer. 

• Torsdag 16.desember viste vi julefilmen Elf, og 
det kom ca 20 personer. 

 
Omvisninger 

• Slottet torsdag 24.juni, med 25 deltakere med 
tegnspråktolker. Vi fikk en omvisning av Slottet, 
som er et ganske populært tiltak. 

 
• Oscarsborg torsdag 20.mai, med 26 deltakere 

og 5 tegnspråktolker. Det ble ordnet buss fra 
døveforeningen til Oscarsborg festning ved 
Drøbak. På Oscarsborg var det omvisning på 3 
timer, og etter omvisningen ble det servert middag 
på Kumlegaarden restaurant. 
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• Oscarshall slott og norsk folkemuseum 
søndag 5.september, med 13 deltakere og 2 
tegnspråktolker. Vi fikk en flott omvisning i 
Oscarshall slott og hagen er fantastisk å oppleve. 
På norsk folkemuseum var vi innom utstillingen 
”Norge-Russland, naboer gjennom 1000 år”. Her 
fikk vi en guiding av de viktigste epoker gjennom 
1000 år. 

 
 
Rorbua 
Rorbua på Aker brygge, ble det reservert 2 bord på 
torsdager i juli måned, slik at døve hadde et sted å gå til – 
mens døveforeningen var stengt. Rorbua var et populært 
tilbud for våre medlemmer. 
 
126 år 
Foreningen hadde enkel markering av 126 års feiring ved 
å spandere kake til våre medlemmer torsdag 
18.november. Oslo Døveforening ble stiftet 17.november 
1878. 
 
Oktoberfest 
Arrangementskomiteen stod for oktoberfesten lørdag 
2.oktober i døveforeningen. De solgte tyske pølser og 
rundstykker. Oktoberfesten ble meget vellykket med godt 
besøk av ca 50 personer var innom. 

 
Julebord 
Arrangementskomiteen sammen med hovedstyret stod for 
julebord lørdag 4.desember. På julebordet viste Oslo 
Døveteater et stykke av ”Den fortapte sønn” av Alexander 
Fleischer som var en tragediekomedie. Det var 65 
personer på julebordet. 

 
 
Døves kulturdager 
Årets Døves kulturdager fant sted i Oslo 22.-24.oktober. 
Oslo Døveteater viste stykket ”Den fortapte sønn” av 
Alexander Fleischer. Prosjektet ”Er det kult å være døv 
ungdom?”, hadde egen informasjonsstand om prosjektet, 
der målgruppen var å nå ungdom i alderen 16-25 år. Stian 
Giltvedt og Ellen Due stilte opp.  
 
Kulturpris 2004, gikk til våre 2 medlemmer. Svein 
Sundkvist fikk pris for flott innsats i foreningen og Con 
Mehlum fikk pris for sin innsats innen film som kunstner. 
Det var hovedstyret i Oslo Døveforening som sendte inn 
forslag på de to. 

 
11. Informasjon 

 
Medlemsbladet SEHER 
Det ble utgitt 4 numre i 2004 med et samlet sidetall på 96 
(136 sider i 2003). Redaktør var Vidar R. Sæle og Gunnar 
Løken hadde ansvar for å lage lay-out i bladet. Bladet ble 
trykket hos Oslo Kopisten AS, og vi har en bladavtale med 
Posten.   
 
Internett 
Vi har domenenavn www.odf.no og leier et webserver hos 
Servetheworld. Den nye hjemmesiden odf.no ble satt opp 
19.desember 2002. Vi ser at det er viktig med eget 
hjemmeside på internett ved siden av å utgi 
medlemsbladet SEHER. Ansvarlige for websiden er daglig 
leder Vidar R. Sæle og webmaster Stian Giltvedt. 
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Websiden odf.no ble lansert under årsmøte 27.mars 2004, 
der vinneren ble Stian Giltvedt. Det var i alt 4 deltakere i 
konkurransen. 
 

12. Eldre 
 

Eldreutvalget 
Eldreutvalget består av representanter fra 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Conrad 
Svendsens Senter, St. Hanshjemmet ved døveavdelingen, 
Døvekirkens eldreomsorg, Døves frivillighetssentral, Oslo 
Døves Pensjonistgruppe og Oslo Døveforening ved daglig 
leder Vidar R. Sæle. 
 
Eldreutvalget har hatt 2 møter, og behandlet 11 saker.  
Eldreutvalget har ikke vært aktiv, da det har vært noe uro i 
utvalget. Grunnen er at hørende er i flertall, og døve følte 
seg overkjørt. Hovedstyret i Oslo Døveforening besluttet å 
endre utvalgets struktur, slik at det blir flertall av døve 
medlemmer i eldreutvalget.  
 
Oskar Nilsen har sittet i eldreutvalget i Norges 
Døveforbund, og gikk av, da Norges Døveforbund 
oppnevnte nye personer i eldreutvalget. Nytt medlem fra 
vår forening ble Arne Nyberg, og eldreutvalget fikk et nytt 
navn Seniorutvalg i Norges Døveforbund. 
 

13. Likemann 
 
Besøktjeneste 
Oslo Døveforening har samarbeid med Døvekirkens 
eldreomsorg og Døves Frivillighetssentral om 
besøkstjeneste for døve. Vi har hatt en del 
besøksvirksomhet, men vi får for lite respons til å gi våre 
besøksvenner noen oppdrag. Det har vært lengre sykdom 
hos frivillighetssentralen, slik at besøksvirksomheten ble 
stoppet opp, da det er de som har hovedansvaret for 
besøksvirksomheten. Vi har hatt 2 treff (3.mai og 
24.november) for besøksvenner, der vi tar opp ulike 
temaer. 
 

Nettverkssamlinger 
Daglig leder Vidar R. Sæle har deltatt i nettverkssamlinger 
hos Oslo røde kors, 9.juni om besøksvirksomheten i Oslo 
og 22.september om ”Ensomthet, vårt siste tabu”. 
Nettverkssamlingene er nyttige for oss som har ansvar for 
besøksvirksomheten, der vi får høre andres erfaringer, og 
samtidig kan vi informere ulike organisasjoner, menigheter 
og andre instanser om døve. Vi har oppdaget at mange 
vet altfor lite om døve. 
 
Jobbklubb 
Vi har hatt et godt samarbeid med Rycon AS, om å 
samarbeide noe felles. I jobbklubb samarbeidet vi om å 
arrangere 2 jobbklubb kvelder 11.oktober og 1.november. 
Vi ble svært overrasket at ingen kom første kvelden, og 
bare en som kom den andre kvelden. Så dette var 
skuffende, da vi antok at dette var stort behov for 
jobbklubb, det å vite hvordan man setter opp en CV, 
hvordan være aktiv i å søke jobber og hvordan man skal 
forholde seg til en jobbintervju.  
 

14. Foreldre 
 
Foreldrecafe lørdag 7.februar kom det 50 personer, 
både voksne og barn. Tema var ”Grensesetting i familier 
med barn og/eller ungdom i huset” ved familieterapeut 
Anne Kristin Revfem. I tillegg ga Marte nettverksenter for 
aleneforsørgere og ”voksne for barn” – foreningen 
informasjon. Arrangementet var et resultat av samarbeid 
med Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Døves 
frivillighetssentralen. 
 
Tema for foreldre mandag 22.mars kom det 12 
personer. Tema var ungdom og rus med representanter 
fra Uteseksjonen i Oslo kommune. 
 
Familietreff lørdag 30.oktober på Emma Hjorth i 
Sandvika med 28 voksne og 24 barn. Det var mange som 
meldte seg på, men dessverre måtte vi si nei pga det var 
ikke plass til alle. Vi ble overrasket over den store 
interessen, og det var tydelig et stort savn blant foreldre 
med barn å kunne møtes på slike treff. På Emma Hjorth 
hadde vi aktiviteter i gymsalen og i svømmebassenget. 
Etter aktiviteten, fikk alle pølser med brød, brus, kaffe og 
kaker. Etter maten, fikk alle oppleve i Sansehus som 
barna ble helt ville da det var mye spennende å se, å ta 
på, å føle seg frem, å lukte og å høre lyder. 
 

15. Ungdom 
 
Oslo Døveforening tok over hele ansvaret for ODUG, og 
opprettet er interimsstyre i 2003 som er Gunnar Løken, 
Stian Gildtvedt, Jenny M. Stensby og daglig leder Vidar R. 
Sæle. Interimsstyret kartlegger i forhold til regnskap for 
2001, 2002 og 2003 som ikke var bokført. Når dette er 
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gjort, vil de innkalle et årsmøte med forslag om å legge 
ned ODUG. Arbeidet med regnskapet pågår fortsatt, da 
det var vanskelig å få opp et regnskap med bilag med 
opplysninger pga manglende dokumentasjoner. 
 
Oslo Døveforening er interessert i å opprette et barne- og 
ungdomsutvalg, og det er meningen at valget av 
kandidater til utvalget velges når årsmøtet er gjennomført. 
Arbeidet med regnskapet har tatt lengre tid, at vi måtte 
utsette til 2005 med å opprette et utvalg. 
 
Frifond 
Vi har mottatt frifond-midler på kr 20.699 av Norges 
Døveforbundets barne- og ungdomsutvalget, og midlene 
ble brukt til aktivitetskveld i Grotten, organisasjonskurs, 
ferietiltak for barn og ungdom og aktiviteter for barn/
familie. 
 

• Fotballkonkurranse i Grotten 16.januar. 15 
ungdommer kom og spilte FIFA 2004 på 
playstation. De fikk brus og pizza. 

• Organisasjonskurs, vi sendte to ungdommer på 
kurs, trinn 2 16.-18.april i Lørenskog.  

• Familietreff med barn lørdag 30.oktober. (se punkt 
over om Foreldre) 

 
Ferietiltak for barn/ungdom 
Oslo Døveforening mottok kr 20.000 fra et legat i Oslo 
kommune, og dels fra Frifond-midler til ferietiltak for barn/
ungdom i alderen 13-18 år på feriehjemmet Skaug i 
Nesodden. 11 ungdommer og 5 ledere deltok i perioden 
23.-27.juni. Tiltaket ble svært vellykket, og responsen fra 
ungdommene var klare. De ønsker mer av ferietiltak. De 5 
ledere var Gunnar Wæthing, Finn Henry Eltorn, Jeanette 
Sagen, Madeleine Hoff og Anine S.Bernås. 
 
 

16. Internasjonale treff 
 
Målet med internasjonale treff er å inkludere døve 
innvandrere i det norske døvemiljøet og omvendt. Dette 
kalles for flerkulturell virksomhet, og for 2004 har vi mottatt 
kr 7.000 fra Oslo kommune ved Flyktnings- og 
innvandreretaten. 
 
Følgende tiltak ble gjennomført: 

 
Tur til Tusenfryd lørdag 8.mai. Det deltok i alt 12 voksne 
og 9 barn. Det var dårlig vær, men alle var storfornøyde 
med det sosiale samværet og det å kunne hygge sammen 
på Tusenfryd. 
 
Hyttetur på Nesodden lørdag 12.juni. Internasjonal 
gruppen valgte å inkludere sammen med norske døve på 
et jubileumsarrangement hvor feriehjemmet Skaug feiret 

70 årsjubileum. 76 personer var med.  
 
Tur til Hovedøya lørdag 14.august, men bare 4 deltakere 
møtte opp. De 4 hadde det koselig på øya. 
 
Internasjonal lørdagskafe lørdag 9.oktober. Her var det 
stor suksess ca 40 personer både voksne og barn fant 
veien til lokalene i døveforeningen. Det ble servert mat 
som pakistansk mithai, makimono på japansk vis, toast, 
kaffe og pakistansk te  
 

17. Tilslutninger og underavdelinger 
 
Tilslutninger 
Oslo Døveforening er tilsluttet hos Norges Døveforbund, 
FFO-Oslo (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og 
FS-Oslo (Funksjonshemmedes Studieforbund). Oslo 
Døveforening er medlem hos Norsk Døvehistorisk 
Selskap. 
 
 
Underavdelinger og tilsluttede grupper 
Oslo Døveforening har egne underavdelinger som styrer 
selv og har egne årsmøter, og disse er: 

• Oslo Døves Bridgeklubb 
• Oslo Døves Pensjonistgruppe 
• Oslo Døves Kvinneforening 
• Oslo Døveteater 
• Oslo Døvhistorielaget 
• Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
• Oslo Døves Multimediaklubb (lagt på is) / Oslo 

Døves Smalfilmklubb (våknet litt i 2004) 
• Tegnspråklag (lagt på is) 

 
Oslo Døveforening har egne grupper som er tilsluttet 
foreningen, og de leier lokaler av oss: 

• Oslo Døves Ungdomsgruppe (lagt på is) 
• Oslo Døves Sportsklubb 

 
Representanter fra hovedstyret til underavdelinger var: 

• Døvhistorielaget – Bengt Fjellaker 
• Pensjonistgruppen – daglig leder 
• Døveteater – Torunn Bakkestuen 

 
18. Gården 

 
Gårdsstyrets oppgave er å drive gården. Gårdstyret er ikke 
valgt for 2004, men i stedet har man gitt 
vedlikeholdskomite ansvar for oppsyn og drift av Gården.  
 
Vedlikeholdskomiteen 
Vedlikeholdskomiteen er daglig leder Vidar R. Sæle og 
portner Keir Evjen, som i samråd med foreningens styre 
følger opp nødvendige tiltak. 
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Dugnad 
Det ble gjennomført dugnad 9.august med hjelp fra våre 
underavdelinger. Men bare 5 personer møtte opp. 
Bridgeklubben stilte opp med egen dugnad med 11 
personer 24.august. De vasket hele 2.etasje. 
 
Normal vedlikehold 

- Kontroll av ventilasjonsanlegg 
- Kontroll av brann alarm, og det er foretatt en del 

utskiftninger. 
- Kontroll av elektriske anlegg i huset, og en del 

måtte justere og noe måtte skiftes ut. 
 
Vi har skiftet firma fra Gunnar Karlsen AS til Bryn 
Ventilasjon AS, og inngått serviceavtale med bedre 
oppfølging og priser i forhold til tidligere firma. 
 
Oppussing 
Det er gjennomført oppussing i hele trappeoppgangen av 
en hospitant fra Rycon AS, og en av hybelboere har malt i 
gangen i 4.etasje. 
 
Eiendomskomiteen 
Eiendomskomiteen ble oppnevnt av hovedstyret, og består 
av Bjørn A. Kristiansen, Jon A. Vik, John Erik 
Johannessen, Torill Lorentzen og daglig leder Vidar R. 
Sæle. 
 
Komiteen har hatt møter med 2 advokatfirmaer og en 
megler, for å vurdere hvem vi skal engasjere i forhold til 
salg av Gården og kjøp av nye lokaler. 
 
Komiteen sendte ut brev til ulike foreninger og instanser 
som har med hørselshemmede å gjøre, om de kunne 
tenke seg å samlokalisere sammen med oss i nye lokaler. 
Interessen var stor, og planen var å følge opp med et møte 
med dem i høst. Dette er utsatt til ubestemt tid, pga 
uklarheter i forhold til valg av advokat eller megler som 
skal forestå for salget. 
 
Gården Sven Brunsgt. 7 
 
Kjelleren: 
Oslo Døves Ungdomsgruppe har disponert disse lokalene, 
men pga at gruppen er lagt på is – har Oslo Døveforening 
overtatt ansvaret for lokalene og utleievirksomheten.  
 
1. etasje: 
Oslo Døveforening disponerer selv 3 rom til kontorer. 
Døvhistorielaget har eget kontor. Sportsklubben leier 
kontor. Oskarhallen benyttes som møterom/lagerrom. 
 
2.etasje: 
Foreningens lokaler til medlemsmøter og andre 
arrangementer. Lokalene har også vært leid ut til private 

arrangementer. 
 
3. etasje: 
Kontorlokalene var utleid til Teater Manu, som flyttet ut 
30.oktober 2004. 
 
4. etasje: 
Her er det 5 hybler som leies ut. Døveteater disponerer 
sammen med døveforeningen et lagerrom. 
 
5. etasje: 
Lokalene blir brukt til kurs og leid ut til møtevirksomhet. Vi 
har egen leilighet som vår portner disponerer. 
 

19. Feriehjemmet Skaug 
 
Styret har bestått av leder Unni L. Arnesen med Finn 
Arnesen, Ragnhild Stenseth, Andreas Fjelde og Astrid T. 
Bø som styremedlemmer. Varamedlemmer har vært Børre 
Roås og Evy Solberg. 
 
Styret har hatt 7 styremøter, og behandlet i alt 68 saker. 
 
Det var 346 besøkende (250 i 2003).  
 
Skaug har vært bortleid 11 ganger (9 ganger i 2003), og 
følgende som var leid ut er: 

- Conrad Svendsens senter 
- Voldsløkka barnehage (2 ganger) 
- Ferietiltak for døv ungdom (Oslo Døveforening) 
- Norges Døveforbunds barne og ungdomsutvalg 
- Nedre Gausen kompetansesenter 
- ASF Norge 
- Arbeidsvirksomheten CCS 
- Privat (3 ganger) 

 
 70 årsjubileum 
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Lørdag 12.juni 2004, arrangerte feriehjemmets styre 
jubileumsfest om at det er 70 år siden Oslo Døveforening 
kjøpte feriehjemmet ”Skaug”. Det var 76 personer som 
deltok på festen. De fleste kom i buss som foreningen 
hadde satt opp fra Sven Brunsgt til Nesodden. Det var en 
fin fest, med mye god mat! Oslo Døveforening ved Mira 
Zuckermann og Vidar R. Sæle ga på vegne av foreningen 
en gave til feriehjemmet. Foreningen ga en 
oppvaskmaskin i gave, som var en etterlengtet ønske og 
en overraskelse til feriehjemmet styre. Foreningen håper 
at med oppvaskmaskin på plass, vil det bidra med at det 
blir lettere å leie ut feriehjemmet. 
 
Arrangementer 

• Lørdagskafe 21.februar (fastelavensdag) 
• Skuddårsfest 28.februar 
• Lørdagskafe 13.mars (påskemesse og 

loppemarked) 
• Lørdagskafe 1.mai 
• Julemesse og loppemarked (søndagskafe) 

28.november 
 

Nyanskaffelser 
• Brukt sovesofa til anneks C 
• Party telt 
• Oppvaskmaskin (gave fra Oslo Døveforening) 

 
20. Felleslegatet 

 
Ansvar for Felleslegatet er Oslo Døveforeningens 
hovedstyre. Det ble delt ut 2 studiestipender på til 
sammen kr 3.000 i 2004. 
 

21. Styrets beretning 
 
Styret er meget fornøyd med året 2004 som har gitt 
mange spennende aktiviteter, blant annet Døves Dag og 
kulturaktiviteter. Vi har hatt godt samarbeid i styret 
gjennom styremøter og styreseminarer, som har gitt oss 
inspirasjon og motivasjon for videreutvikling av Oslo 
Døveforening.   

 
Vi takker våre medlemmer for god støtte gjennom 
skrapelotteriet og åresalg i høst, og overskuddet vil bli 
brukt til nødvendige tiltak i foreningen. Vi har merket oss 
en viss økning av nye medlemmer gjennom 
medlemskampanje i høst. Styret er fornøyd med at vi har 
nå endelig klart å vise til et positiv resultat i årsregnskapet 
for Oslo Døveforening.   
 
Styret setter stor pris på daglig leder Vidar R. Sæle, og han 
gjør en kjempegod innsats på alle områder. Uten en daglig 
leder stilling, hadde vi ikke klart å gjennomføre alle 
tiltakene alene. Styret innser at arbeidet ofte hoper seg 
opp på kontoret, og at vi er sårbart med bare en stilling for 
foreningen på kontoret. Vi må kjempe for å opprette en 
eller flere stillinger gjennom kommunen, slik at vi kan 
gjennomføre tiltakene for våre døve borgere i Oslo 
kommune.  
 
Vi ble skuffet over at vi fikk bare kr 450.000 i grunnstøtte 
fra Oslo kommune, og at vi ikke fikk flertall i bystyret om 
tilleggsbevilgning på kr 100.000 for kommunens budsjett 
for 2005. Vi håper gjennom å samarbeide med våre 
politiske kontakter i kommunen, at vi kan få mer i tilskudd 
for 2005.  
 
Vi håper på fortsatt positiv utvikling for foreningen og for 
våre medlemmer i 2005.   
 
Oslo 7. mars 2005  
 
 
 
Torill Lorentzen       Torunn Bakkestuen 
Foreningsleder       Nestleder    
 
 
 
 
 
Mira Zuckermann  Bengt Fjellaker  Gunnar Løken 
Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem 
 
 
 
 
 
Maj-Lisbeth Marman     Hanne Enerhaugen 
1.varamedlem       2. varamedlem  
 
 
 
 
 
Vidar R. Gabato Sæle 
Daglig leder 
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 Foreningsregnskap, Oslo Døveforening   
  2003 2004 Budsjett 2005 
Resultat     
Inntekter     
Medlemskontingent  71 950,00 69 500,00 70 000,00 
Egne inntekter Note 1 263 713,15 544 700,70 268 300,00 
Kursvirksomhet Note 2 234 095,00 257 881,00 210 000,00 
Tilskudd fra Oslo kommune Note 3 455 000,00 527 000,00 789 000,00 
Tilskudd fra Norges Døveforbund Note 4 94 779,00 58 498,00 40 000,00 
Andre tilskuddsytere Note 5 180 597,00 361 694,50 281 100,00 
Sum inntekter  1 300 134,15 1 819 274,20 1 658 400,00 

     
     

Utgifter     
Personale Note 6 667 199,50 824 283,05 728 500,00 
Administrasjon Note 7 131 914,64 139 709,01 214 500,00 
Foreningslokaler Note 8 174 401,26 304 611,87 262 000,00 
Kursvirksomhet Note 9 48 160,50 88 602,53 68 000,00 
Aktiviteter Note 10 206 717,83 197 058,38 260 500,00 
Barn og ungdom Note 11 34 466,25 70 449,40 65 000,00 
Prosjekter Note 12 103 571,00 128 388,00 412 000,00 
SUM  1 366 430,98 1 753 102,24 2 010 500,00 

     
Årets resultat  -134 902,52 66 171,96 -352 100,00 
     
     
Noter til Oslo Døveforenings regnskap    
     
Note 1: Egne Inntekter     
Leieinntekter av lokaler  67 194,00 53 041,00 50 000,00 
Kantine  35 474,00 25 624,50 25 000,00 
E-shop  0,00 240,00 5 000,00 
Abonnement Se Her  600,00 3 050,00 3 000,00 
Andre inntekter  98 530,31 181 360,00 20 000,00 
Brusautomat  0,00 22 218,00 20 000,00 
Drikkeautomat  0,00 10 886,00 10 000,00 
Tilstelninger  0,00 28 129,00 20 000,00 
Lotteriautomat  49 931,20 193 983,20 95 000,00 
Gaver  5 000,00 1 000,00 0,00 
Renter  6 983,64 344,00 300,00 
Egenandel, aktiviteter  0,00 24 560,00 20 000,00 
Barn og ungdom  0,00 265,00 0,00 
Sum egne inntekter  263 713,15 544 700,70 268 300,00 

     
     

Note 2: Kursvirksomhet     
Tegnspråkkurs  206 610,00 150 780,00 150 000,00 
Kurs for døve   10 400,00 10 000,00 
NDFs studieorganisasjon  27 485,00 96 701,00 50 000,00 
Sum kursinntekter  234 095,00 257 881,00 210 000,00 
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Note 3: Tilskudd fra Oslo kommune     
Grunnstøtte fra Helsevernetaten  450 000,00 450 000,00 500 000,00 
Aktivitetstøtte fra Helsevernetaten  0,00 20 000,00 144 000,00 
Programstøtte fra Helsevernetaten  0,00 50 000,00 118 000,00 
Flerkulturell virksomhet  5 000,00 7 000,00 27 000,00 
Sum tilskudd fra Oslo kommune  455 000,00 527 000,00 789 000,00 

     

Note 4: Tilskudd fra Norges Døveforbund     
Kulturaktiviteter  6 000,00 18 000,00 10 000,00 
Foredrag  3 115,00 11 042,00 5 000,00 
Foreningsfond  32 582,00 0,00 0,00 
Likemannsmidler  2 612,00 8 757,00 5 000,00 
Frifond for barn og ungdom  50 470,00 20 699,00 20 000,00 
Sum tilskudd fra Norges Døveforbund  94 779,00 58 498,00 40 000,00 

     

Note 5: Andre tilskuddsytere     
Tilskudd fra fylkesmannen  67 000,00 79 000,00 80 000,00 
Tilskudd fra ODFs felleslegat  15 597,00 21 473,00 6 100,00 
Tilskudd fra Helse og Rehabilitering  98 000,00 58 000,00 150 000,00 
Tilskudd fra Hjelpefondet  0,00 174 221,50 0,00 
Akershus fylkeslag for døve  0,00 9 000,00 0,00 
Boye Schlytters legat  0,00 20 000,00 25 000,00 
Tilskudd fra Akershus fylkeskommune  0,00 0,00 20 000,00 
Sum andre tilskuddsytere  180 597,00 361 694,50 281 100,00 

     

Note 6: Personale     
Daglig  leder  283 696,00 272 186,10 280 000,00 
Tegnspråkinstruktør  204 787,00 208 576,10 209 000,00 
Kantinemedarbeider  33 795,50 32 850,50 33 000,00 
Honorar - regnskapsfører  0,00 32 500,00 22 500,00 
Honorar - foreningsleder  0,00 29 947,41 20 000,00 
Honorar - nestleder  3 750,00 30 900,00 15 000,00 
Honorar - styret  0,00 14 000,00 10 000,00 
Feriepenger, utbetalt  53 963,00 65 424,00 0,00 
Feriepenger, avsetning  63 372,00 62 728,00 0,00 
Feriepenger, tilbakeført  -59 816,00 -65 424,00 0,00 
Arbeidsgiveravgift  88 187,00 98 030,00 100 000,00 
Arbeidsgiveravgift, avsetning  -4 656,00 0,00 0,00 
Reisekostnader  86,00 0,00 0,00 
Refundert sykepenger  35,00 0,00 0,00 
Yrkesskadeforsirking   2 987,00 3 000,00 
Livrenteforsikring  0,00 36 000,00 36 000,00 
Uføreforsikring   3 577,94 0,00 
Sum personalkostnader  667 199,50 824 283,05 728 500,00 

     

     

     

     

  2003 2004 Budsjett 2005 
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Note 7: Administrasjon     
Styremøter  5 356,00 5 116,00 6 000,00 
AU-møter  1 255,00 1 364,00 1 000,00 
Representasjoner  0,00 2 100,00 5 000,00 
Andre møter  4 554,00 4 087,00 4 000,00 
Telefon  17 661,61 12 394,35 15 000,00 
Kontorrekvisita  15 665,03 26 514,95 15 000,00 
Webkostnader  990,00 11 377,00 30 000,00 
Datakostnader  49 044,48 9 872,00 20 000,00 
Bibliotek  1 192,82 5 125,50 5 000,00 
Kontingenter  1 500,00 1 000,00 1 000,00 
Porto  5 520,50 13 356,57 15 000,00 
Post- og bankkostnader  1 401,60 930,50 1 000,00 
Gaver  5 235,60 11 885,00 5 000,00 
Regnskapsføring    37 500,00 
Revisjon  17 608,00 15 872,00 20 000,00 
Reisekostnader  576,00 0,00 0,00 
Kontorinventar  3 782,00 0,00 0,00 
Andre adm.kostnader  572,00 -3 702,36 4 000,00 
Kopiering  0,00 22 217,00 30 000,00 
Tap på fordringer  0,00 199,50 0,00 
Sum administrasjon  131 914,64 139 709,01 214 500,00 

     

Note 8: Foreningslokaler     
Renhold  62 102,00 70 973,00 70 000,00 
Strøm (1+2 etg)  32 971,50 51 174,00 35 000,00 
Leie av lokaler   100 000,00 70 000,00 
Tv-lisens  3 700,00 7 640,48 8 000,00 
Forsikring  10 519,00 8 230,00 9 000,00 
Inventar og anskaffelser  3 290,00 2 535,20 3 000,00 
Kantine   36 305,45 13 324,89 15 000,00 
Brusautomat  5 631,00 30 544,42 31 000,00 
Drikkeautomat  13 363,00 15 659,00 16 000,00 
Andre kostnader  6 519,31 4 530,88 5 000,00 
Sum lokaler  174 401,26 304 611,87 262 000,00 

     
Note 9: Kursvirksomhet      
Strøm (5.etasje - kurslokale)  19 958,50 25 055,00 20 000,00 
Kursmateriell  122,00 0,00 0,00 
Andre kurskostnader  976,00 3 128,23 3 000,00 
Omorganiseringsseminar  0,00 13 575,80 0,00 
Styreseminar  0,00 29 443,50 30 000,00 
Døvekurs  4 040,50 0,00 5 000,00 
Yoga-kurs  0,00 8 400,00 0,00 
Bridge-kurs  11 295,50 0,00 0,00 
Teater-kurs  11 768,00 9 000,00 10 000,00 
Sum kursvirksomhet  48 160,50 88 602,53 68 000,00 

     

     

     

  2003 2004 Budsjett 2005 
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Note 10: Aktiviteter     
Foredrag  1 500,00 6 625,00 5 000,00 
Reiseutgifter - foredrag  3 999,00 3 361,00 3 000,00 
Besøkstjeneste  2 612,00 4 086,50 5 000,00 
Likemannsarbeid  0,00 486,50 10 000,00 
Temakvelder for foreldre    118,00 0,00 
Aktivitetstilbud for familier med barn  0,00 5 438,00 0,00 
Tilstelninger  0,00 40 846,00 40 000,00 
Døves Kulturdager    1 800,00 0,00 
Kulturaktiviteter  280,00 11 439,00 10 000,00 
NDF landsmøte/landsråd  31 539,50 1 076,00 14 000,00 
Medlemsblad SE HER  54 754,50 43 940,00 50 000,00 
Porto SE HER  9 015,83 9 263,76 10 000,00 
Medlemsaktiviteter   0,00 8 501,12 6 000,00 
Trivselstiltak  103 017,00 0,00 80 000,00 
Eldreutvalg  0,00 36,50 500,00 
Internasjonal treff  0,00 2 764,00 27 000,00 
Bridgeklubb  5 000,00 13 000,00 0,00 
Døveteater  5 000,00 6 282,50 0,00 
Døvblittgruppe  5 000,00 13 000,00 0,00 
Feriehjemmet Skaug  6 530,26 8 175,00 0,00 
Døvhistorielaget  0,00 0,00 0,00 
Smalfilmklubb  0,00 319,50 0,00 
Kvinneforening  5 000,00 8 000,00 0,00 
Pensjonistgruppe  25 000,00 8 500,00 0,00 
Sum arrangementer  206 717,83 197 058,38 260 500,00 

     
Note 11: Barn og ungdom     
Aktiviteter - Frifond  34 466,25 4 292,00 20 000,00 
Strøm (Grotten)  0,00 18 039,00 20 000,00 
Forsikring  0,00 5 549,00 0,00 
Kontorrekvisita  0,00 2 335,18 0,00 
Seminarer  0,00 1 000,00 0,00 
Ferietiltak for barn og ungdom  0,00 37 431,22 25 000,00 
Andre kostnader  0,00 1 803,00 0,00 
Sum barn og ungdom  34 466,25 70 449,40 65 000,00 

     
Note 12: Prosjekter     
Hva kan vi gjøre for døve i Oslo og Akershus?  5 571,00 50 000,00 0,00 
Er det kult å være døv ungdom?  0 58 000,00 150 000,00 
Døves Dag  0 20 388,00 144 000,00 
Omorganisering av Oslo Døveforening    118 000,00 
ODF - bare for norske døve?  98000 0,00 0,00 
Sum prosjekter  103 571,00 128 388,00 412 000,00 

     

     

  2003 2004 Budsjett 2005 
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Balanse    
  2003 2004 
Eiendeler    
Anleggsmidler    
Aksjer Designtrykkeriet AS  2 000,00 2 000,00 
Obligasjoner "Skaug"  2 975,00 2 975,00 
Sum anleggsmidler  4 975,00 4 975,00 

    
Omløpsmidler    
Kunder  20 984,50 49 749,00 
Fordring NDF studieorganisasjon  14 717,00 55 940,00 
Forskudd lønn  1 000,00 0,00 
Andre kortsiktige fordringer  15 597,00 85 070,00 
Kontanter  5 277,44 4 265,91 
Forskuddsbetalt lokalleie  0,00 -700,00 
Bank, drift  206 550,03 156 789,90 
Bank, drift  4 800,00 4 800,00 
Bank, kontingent  199,50 0,00 
Bank, kurs  0,00 0,00 
Bank, skatt  98 675,52 4 183,52 
Bank - Prosjekt, barn og unge  3 619,50 15 263,02 
Bank, øremerkede midler  100 971,00 81 280,00 
Sum omløpsmidler  472 391,49 456 641,35 

    
Sum eiendeler  477 366,49 461 616,35 

    
Gjeld og egenkapital    
Kortsiktig gjeld    
Leverandører  0,00 67 254,00 
Gjeld, hjelpefondet  164 702,50 110 441,00 
Stiftelsen Helse og Rehabilitering  0,00 0,00 
Depositum utleie  0,00 0,00 
Forskuddsbetalt kursavgift  0,00 3 450,00 
Avsatt feriepenger  69 372,00 69 330,00 
Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger  9 588,00 10 230,00 
Skyldig skattetrekk  20 236,00 28 181,07 
Trukket fagforeningskontingent  344,00 -11,00 
Skyldig arbeidsgiveravgift  11 933,00 23 714,00 
Gjeld til gården  78 596,07 29 372,90 
Øremerket jubileumsbok  77 990,50 57 990,50 
Øremerket salg bunader  2 484,50 2 484,50 
Øremerket maleri  1 780,00 1 780,00 
Øremerket smalfilmklubb  0,00 559,50 
Ubrukt tilskudd, Oslo kommune  50 000,00 0,00 
Internasjonal treff  4 155,00 4 483,00 
Sum kortsiktig gjeld  491 181,57 409 259,47 

    
Egenkapital    
Egenkapital 1.1.  121 087,44 -13 815,08 
Årets resultat  -134 902,52 66 171,96 
Sum egenkapital  -13 815,08 52 356,88 

    
Sum gjeld og egenkapital  477 366,49 461 616,35 
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KOMMENTAR TIL BUDSJETT 2005  
 
Hovedstyret i Oslo Døveforening fremlegger forslag til budsjett for 2005 med et underskudd på kr 352.100. Vi har tatt utgangspunkt i 
samme aktivitetsnivå som 2004. Vi har gått gjennom kostnader, og prøvd der vi kan redusere – men da vil det bli konsekvenser. Foreløpig 
har styret valgt å ikke iverksette noen tiltak for å redusere kostnader, da vi vil prøve å skaffe mer inntekter i løpet av året. Flere av poster, 
er det satt opp like beløp for kostnader og inntekter – grunnen er at det er tall som vi har søkt om midler som vi vil få svar i løpet av året.  
 
Tiltak for å skaffe mer inntekter for å dekke underskuddet på kr 352.100: 

• Prøve å få kr 150.000 i tilleggsbevilgning gjennom Oslo kommunes revidering av bystyrebudsjett i juni 2005. Da som 
utgangspunkt i 500.000 i grunnstøtte + 100.000 i tillegg, eller hvis vi får samme støtte som 2004, dvs kr 450.000. Da vil vi be om 
kr 150.000 i tillegg. 

• Resterende kr 102.100 forsøkes dekkes inn ved inntektsbringende som egenandel ved aktiviteter, lotteri, legater, økonomisk 
støtte til ulike tiltak fra ulike instanser, etc. 

• Gården har et tap i budsjett på kr 200.000 i leieinntekter av 3.etasje, og det vurderes å leie ut hvis ikke huset skal selges i løpet 
av året. Vi håper å kunne leie ut, slik at kr 100.000 fra Gården kan gå til å dekke lønn til daglig leder og administrative kostnader 
som jobber for Gården.  

 
Får vi ikke mer inntekter innen sommeren, må hovedstyret iverksette noen tiltak, som kan gå utover driften av Oslo Døveforening og tilbud 
til våre medlemmer for høstens tilbud. 
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Gården, Oslo Døveforening  
 2003 2004 Budsjett 2005 
Resultat    
    
Inntekter    
Leieinntekter 3.etasje 224 350,00 179 084,00 0,00 
Leieinntekter 4.etasje 209 898,00 193 442,00 187 000,00 
Oslo Døveforening 0,00 0,00 70 000,00 
Andre inntekter 14 880,00 2 000,00 700,00 
Renter 1 071,00 0,00 0,00 
Sum inntekter 450 199,00 374 526,00 257 700,00 

    
    

Utgifter    
Renovasjon, vann og lignende 40 096,64 39 020,00 41 000,00 
Lys, varme 59 042,50 41 086,50 50 000,00 
Andre kostnader drift 3 397,50 120,00 3 200,00 
Rep./vedl.h.bygninger 52 332,32 12 345,50 15 000,00 
Rep./vedl.h.ventilasjon 4 340,52 8 443,33 30 000,00 
Rep./vedl.h.brannanlegg 19 888,95 18 307,68 20 000,00 
Administrasjonskostnader 103 108,00 153 108,00 0,00 
Forsikring 46 290,00 53 116,00 58 000,00 
Bank-/postgebyr 706,00 316,00 500,00 
Avskrivninger 10 080,00 0,00 0,00 
Andre kostnader 4 569,00 8 511,03 10 000,00 
Tap på fordringer 0,00 2 500,00 0,00 
Skatt -4,00 235,00 0,00 
Rentekostnader 38 716,12 41 357,69 30 000,00 
Sum utgifter 382 563,55 378 466,73 257 700,00 

    
Årets resultat 67 635,45 -3 940,73  
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 Balanse   
 2003 2004 

Eiendeler   
   
Anleggsmidler:   
Gårdens verdi 409 920,00 409 920,00 
Sum Anleggsmidler 409 920,00 409 920,00 

   
Omløpsmidler   
   
Kunder, debitorer 2 500,00 0,00 
Oslo Døveforening, tilgode 78 596,07 29 372,90 
Forskuddsbetalt forsikring 0,00 0,00 
Forskuddsbetalt renter 6 010,00 0,00 
Forskuddsbetalt husleie 0,00 -9 850,00 
Bank drift 16002043274 313 204,61 320 133,05 
Innbetalt depositum 29 902,00 30 952,00 
Sum Omløpsmidler 430 212,68 370 607,95 

   
Sum eiendeler 840 132,68 780 527,95 

   
   

Gjeld og Egenkapital   
   
Langsiktig Gjeld   
Depositum LG 10 000,00 10 000,00 
Depositum GV 10 500,00 0,00 
Depositum HC 9 000,00 9 000,00 
Depositum NM 9 900,00 9 900,00 
Depositum TV 0,00 11 550,00 
Sum Langsiktig Gjeld 39 400,00 40 450,00 

   
Kortsiktig Gjeld   
Gjeld Oslo kommune 84 100,00 84 100,00 
Gjeld Husbanken 16 640,00 0,00 
Gjeld Sparebanken NOR 475 117,00 427 324,00 
Leverandør, kreditorer 0,00 0,00 
Lån Hjelpefondet 100 000,00 100 000,00 
Påløpte renter 0,00 7 719,00 
Sum Kortsiktig Gjeld 675 857,00 619 143,00 

   
Egenkapital    
Egenkapital 57 240,23 124 875,68 
Årsresultat 67 635,45 -3 940,73 
Sum Egenkapital 124 875,68 120 934,95 

   
Sum gjeld og egenkapital 542 386,46 780 527,95 
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 FERIEHJEMMET SKAUG    
     
RESULTATREGNSKAP     
  2003 2004 Budsjett 2005 
DriftsInntekter     

     
OPPHOLD INNTEKTER  27 080,00 6 949,45 30 000,00 
OVERNATT  22 105,00 25 985,00 40 000,00 
DAGBESØK  1 560,00 1 350,00 1 500,00 
FEST INNTEKTER  0,00 30 696,50 5 000,00 
DUSJ  1 840,00 2 450,00 500,00 
GAVER  2 000,00 515,50 500,00 
DRIKKEVARER  344,00 13 745,00 500,00 
LEIE INNTEKTER  28 625,00 36 000,00 20 000,00 
ANDRE INNTEKTER  52,50 6 143,50 2 500,00 
TILSKOTT ODF  10 816,50 10 175,00  
ØREMERKET ANNEKS  50 700,50 0,00  
LODDSALG   0,00 2 000,00 
FYLKESLEGEN   0,00  
RENTER  100,16 47,49 100,00 
Sum DriftsInntekter  145 223,66 134 057,44 102 600,00 

     
DriftsKostnader     
     
PORTO/GEBYR  229,00 251,50 250,00 
STYREMØTER  0,00 142,50 150,00 
DIVERSE KONTOR  779,00 3 331,00 2 000,00 
TELEFON  1 779,84 0,00 0,00 
HONORAR  3 000,00 4 500,00 5 000,00 
NYANSKAFFELSE  1 586,00 2 999,00 10 000,00 
GAVER  1 000,00  0,00 
JUBILEUMSFEST   0,00 0,00 
SERVERING UTGIFTER  2 729,04 16 949,27 10 000,00 
KJØPT DRIKKEVARER  3 282,00 1 580,50 5 000,00 
FESTEAVGIFT  1 500,00 1 500,00 1 500,00 
DUGNAD MAT  344,00 0,00 500,00 
DIVERSE  7 246,09 6 530,56 2 500,00 
ELEKTRISK ANLEGG  0,00  0,00 
VEDLIKEHOLD  16 713,50 475,00 500,00 
TREMATERIALER  3 142,00 259,00 2 000,00 
MALINGVARER  1 628,00 0,00 1 500,00 
HUSHOLDNING  176,00 937,00 500,00 
BENSIN UTGIFTER  54,55 300,05 300,00 
FORSIKRING  6 792,00 7 147,00 7 000,00 
PANTGJELDSRENTER  16 398,00 16 048,00 20 000,00 
KOMMUNALE AVGIFT  903,00 6 172,50 1 000,00 
TANKTØMNING  1 969,00 984,50 1 000,00 
VEL KONTINGENT  600,00 900,00 900,00 
STRØM  14 450,50 10 573,00 15 000,00 
TAK Reparasjon    70 000,00 
Sum DriftsKostnader  86 301,52 81 580,38 156 600,00 

     
DRIFTSRESULTAT  58 922,14 52 477,06 -54 000,00 
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 BALANSEREGNSKAP    
   2003 2004 
Eiendeler     

     
Anleggsmidler    
     
EIENDOM   135 000,00 135 000,00 
Sum Anleggsmidler  135 000,00 135 000,00 

     
Omløpsmidler    
     
KASSA   583,82 166,80 
POSTBANKEN  36 049,88 64 535,96 
SPAREBANK BIEN  1 712,00 1 715,00 
FORSKUDDSBETALT FORSIKRING    
OSLO DØVEFORENING  3 469,74 8 469,74 
Sum Omløpsmidler  41 815,44 74 887,50 

     
SUM EIENDELER  176 815,44 209 887,50 

     
Gjeld og Egenkapital    
     
Egenkapital     
     
EGENKAPITAL  -63 184,20 -4 262,06 
ÅRSRESULTAT  58 922,14 52 477,06 
Sum Egenkapital  -4 262,06 48 215,00 

     
Kortsiktig Gjeld    
     
SPAREBANK BIEN  155 489,00 136 084,00 
OBLIGASJONER, ODF  2 975,00 2 975,00 
ODF HJELPEFONDET  16 713,50 16 713,50 
NEDBETALINGSFOND  5 900,00 5 900,00 
ØREMERKET ANNEKS  0,00 0,00 
Sum Kortsiktig Gjeld  181 077,50 161 672,50 

     
SUM GJELD OG EGENKAPITAL  176 815,44 209 887,50 
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 Felleslegatet     
  2003  2004 

Resultat:      
     
Inntekter:      
Renter obligasjoner  1 047,50  855,00 
Bankrenter  27 177,00  10 225,00 
Sum avkastning  28 224,50  11 080,00 

     
Sum inntekter  28 224,50  11 080,00 

     
Utgifter:      
Resultat før utbetalte porsjoner/stønader  28 224,50  11 080,00 
Vedtaksbestemte formål  25 402,00  -9 972,00 
Resultat etter utbetalte porsjoner/stønader 2 822,50  1 108,00 

     
     

Balanse:      
     
Ihendehaverobligasjoner  17 000,00  12 000,00 
Kontanter  -90,00  -90,00 
Bankinnskudd 9 148,60  15 022,60  

 645 467,54 654 616,14 655 673,54 670 696,14 
Sum omløpsmidler  671 526,14  682 606,14 

     
Sum eiendeler  671 526,14  682 606,14 

     
Gjeld: Vedtaksbestemte formål 72 620,00  98 022,00  

 25 402,00 98 022,00 9 972,00 107 994,00 
     

Urørlig kapital 1/1  551 154,27  553 976,77 
tillagt av årets overskudd  2 822,50  1 108,00 
Urørlig kapital 31/12  553 976,77  555 084,77 

     
Fri kapital 1/1  19 527,37  19 527,37 

     
Fri kapital 31/12  19 527,37  19 527,37 

     
Sum gjeld og egenkapital   671 526,14  682 606,14 

     
     
    9 972,00 
  12,9% utdannelse 1 286,00 
  9,4% eldresak 937,00 
  61,4% ODF  6 123,00 
  16,3% Kvinneforening 1 626,00 
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 Hjelpefondet, Oslo Døveforening 
    

Resultat    
  2003 2004 
Inntekter    
Basar  34 026,00 25 555,00 
Renter  7 352,00 949,00 
Sum inntekter  41 378,00 26 504,00 

    
Utgifter    
Bankkostnader  2,00 0,00 
Oppussing  27 549,00 0,00 
Gave til Skaug   9 519,00 
Tilskudd til Oslo Døveforening  164 702,50 
Sum utgifter  27 551,00 174 221,50 

    
Resultat  13 827,00 -147 717,50 

    
Balanse    
    
Bank  249 025,77 255 569,77 
Fordring gården  100 000,00 100 000,00 
Fordring ODF  181 416,00 127 154,50 
Sum eiendeler  530 441,77 482 724,27 

    
Vedlikehold gården  100 000,00 200 000,00 

    
Egenkapital 1/1  416 614,77 430 441,77 
Resultat  13 827,00 -147 717,50 
Egenkapital 31/12  430 441,77 282 724,27 

    
Sum gjeld og egenkapital 530 441,77 482 724,27 
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REVISJONSBERETNINGER 
 
Oslo Døveforening 
Jeg har utført revisjonen for regnskapsåret 2004 i henhold til god revisjonsskikk. 
Regnskapet er avgitt i samsvar med foreningens bestemmelser, og gir etter min mening et uttrykk for virksomhetens års 
resultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk. 
Styrets forslag til overføring av overskuddet på kr 66.171,66 er i henhold til foreningens lover. Det fremlagte 
resultatregnskap og balanse kan fastsettes som foreningens regnskap for 2004.  
 
 
Gården 
Jeg har utført revisjonen for regnskapsåret 2004 i henhold til god revisjonsskikk. 
Årsoppgjøret er avgitt i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og gir etter min mening et uttrykk for virksomhetens 
årsresultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk. 
Det fremlagte resultatregnskap med et underskudd på kr 3.940,73 og balanse kan fastsettes som gårdens regnskap for 
2004. 
 
 
Felleslegat 
Jeg har revidert legatets regnskap og forvaltning for 2004. 
Regnskapet er revidert i samsvar med stiftelsesloven og forskriftene, og gir etter min mening et uttrykk for legatets års 
resultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk. 
Styret foreslår at av års overskuddet på kr 11.080, tillegges kr 9.972 vedtaksbestemte formål og kr 1.108 tillegges urørlig 
kapital. Dette tilfredsstiller legatets vedtekter. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som legatets regnskap for 2004. 
 
 
Feriehjemmet Skaug 
Jeg har utført revisjonen for regnskapsåret 2004 i henhold til god revisjonsskikk. 
Regnskapet er avgitt i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og gir etter min mening et uttrykk virksomhetens 
årsresultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk. 
Det fremlagte resultatregnskap med et overskudd på kr 52.477,06 og balanse kan fastsettes som Feriehjemmet ”Skaug” ’s 
regnskap for 2004.  
 
 
 

REVISJONSFIRMAET TORMOD HAUGEN 
Oslo 8.mars 2005 

 
 
 

Tormod Haugen 
Statsautorisert revisor 
Revisornr. 962435602 
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LOVENDRINGER 
 

Vedtekter av Oslo Døveforening blir ikke trykket i 
dette nummer. Du finner den på internett http://
www.odf.no/stoff.php?id=vedtekter eller du kan hente 
på kontoret. 
 
FORSLAG FRA HOVEDSTYRET 
 
Lovforslag nr 1 – NAVN 
 
Flertallet i styret foreslår å endre navn fra Oslo 
Døveforening til Oslo Døvesenter. 
 
§ 1 Navn, og flere paragrafer da det påvirker hele 
loven i forhold til navneendring, som endres 
automatisk. 
 
Begrunnelse: 
Forslag til å endre navn, er et resultat etter 
omorganiseringsseminarer i 2004 og et meningsmåling på 
www.odf.no som viser over 50% ønsket navnet Oslo 
Døvesenter. Saken har også vært oppe i diskusjon på et 
medlemsmøte 26.august 2004. 
Navnet Døvesenter har eksistert i flere år, da vi har kalt 
huset for døvesenter. 
 
Forkortelsen ODF blir også endret til: 
Osldov, odse eller et annet forkortelse. Forkortelsen vil 
speile i forhold til domenenavn på internett, i brev og 
profilering på nettsiden. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Ingen bemerkning til dette. 
 
Lovforslag nr 2 - STYRET 
 
Styret foreslår å redusere antall medlemmer i styret fra 7 
til 5 medlemmer. 5 medlemmer består av 3 
styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget 
fjernes. Valg av leder og nestleder velges på årsmøte.  
 
§ 13 Arbeidsutvalget – fjernes, og det fjernes også i 
flere paragrafer som påvirker fjerningen av §13. 
 
§ 11 Hovedstyret 
Oslo Døveforening ledes av et hovedstyre på 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmer 
har ikke møteplikt, men innkalles til styremøte ved 
forfall blant styremedlemmer. Daglig leder har sete i 
hovedstyret, men ikke stemmerett.  
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 3 
styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Hovedstyret 
skal oppnevne de komiteer og utvalg det finner 
nødvendig. Vedtak i styret fattes med alminnelig vedtak. 
 

§12 a Hovedstyrets oppgaver – slås sammen med § 11. 
Hovedstyret leder foreningen og står ansvarlig overfor 
årsmøtet, og innkaller til styremøter etter behov, men 
minst 8 ganger i året. Styret skal påse at foreningens 
lover blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir gjennomført. 
Styret skal videre fungere som det pådrivende og 
skapende organ for hvordan Oslo Døveforening hele tiden 
best kan tjene sine medlemmer. Hovedstyret foretar 
ansettelser etter behov. Styret har ansvaret for at 
foreningens årsberetning, regnskap og budsjettsforslag blir 
lagt fram på årsmøtet. 
 
§ 6 Årsmøtet, punkt 13 Valg, punkt A og B slås 
sammen til A: 
3 styremedlemmer for 3 år, slik at 1 står på valg hvert 
år. Styreleder og nestleder velges blant de 3 på 
årsmøtet hvert år. 
 
Begrunnelse: 
Vi ønsker å få større effektivitet med færre 
styremedlemmer, og med færre møter. I dag har vi 
styremøter hver måned, og i tillegg kommer 
Arbeidsutvalgsmøter. 
 
Lovkomiteens uttalelse: 
Lovkomiteen foreslår heller 5 medlemmer og ingen 
varamedlemmer. 
 
Lovforslag nr 3 – REPRESENTASJONSSTYRE 
 
Styret ønsker bedre kommunikasjon på tegnspråk enn 
skriftlig kommunikasjon med underavdelinger, grupper og 
utvalg i Oslo Døveforening.  
 
§ 10 Ledermøte endres til Representasjonsstyre 
Minst 4 ganger i året innkaller hovedstyret til 
representasjonsmøter for å samordne arbeidet i 
foreningens distrikt gjennom informasjon, aktiviteter og 
saker som berører underavdelinger, grupper og utvalg. I 
representasjonsstyret sitter hovedstyret (3 medlemmer), 
daglig leder (uten stemmerett) og 1 representant fra hver 
underavdeling, gruppe og utvalg. Alle har møteplikt. Det 
føres egen protokoll fra møtene, og er vedtaksdyktig, 
uansett frammøte.  
 
Begrunnelse: 
Styret ønsker bedre kommunikasjon med våre 
underavdelinger, grupper og utvalg. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Har ingen bemerkning. 
 
Lovforslag nr 4 – TILSYNSKOMITE 
 
§ 6 Årsmøtet, punkt 13 Valg, e) Tilsynskomite fjernes.  
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Begrunnelse: 
Tilsynskomite har ikke fungert som det skal. 
 
Lovforslag nr 5 – KULTURUTVALG 
 
Styret foreslår at arrangementskomite og kulturkomite, slås 
sammen til KULTURUTVALG. 
 
§ 6 Årsmøtet, punkt 13 Valg, g og h – slås sammen til 
et punkt. 
 
Ny paragraf: § ? Utvalg: 
Styret oppnevner ulike utvalg for bestemte områder 
som kultur, historie, etc. 
Årsmøtet velger 2 medlemmer, og hovedstyret har et 
medlem i utvalget. Utvalgene har anledning til å velge 
frivillige blant medlemmer, etter behov. Hvert utvalg 
har egen instruks, som utarbeides av hovedstyret. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Vi mener det er vanskelig å lage 
en egen paragraf for utvalg. Dessuten finnes det 
underavdelinger. Det er bedre at hovedstyret utarbeider en 
instruks for utvalgene. Instruksen legges frem på 
medlemsmøte til godkjenning. 
 
Lovforslag nr 6 – EIENDOMSSTYRE 
 
Styret ønsker å gjøre om gårdsstyre og feriehjemmets 
styre til eiendomsstyre som har ansvar for Gården i Sven 
Brunsgt. 7 og feriehjemmet Skaug på Nesodden. 
 
§12 Eiendomsstyre 
Eiendomsstyret består av 2 fra styret (leder og 
nestleder), daglig leder, portner og 1 representant fra 
feriehjemsutvalget. Alle har stemmerett. Hovedstyret 
har det overordnede ansvar for driften av gården, Sven 
Bruns gate 7 og feriehjemmet Skaug.  
Det føres eget regnskap for eiendommene, hver for 
seg, som klart skal være skilt fra Oslo Døveforenings 
regnskaper. Styret fører protokoll over sine møter og 
som sendes hovedstyret til orientering fortløpende. 
Vedtak i eiendomsstyret godkjennes av hovedstyret. 
Hvis eiendomsstyret og hovedstyret er uenige, legges 
saken frem for medlemsmøte til avgjørelse. Større 
økonomiske saker skal legges frem for hovedstyret til 
godkjennelse. Eiendomsstyret fører tilsyn med 
eiendommene og påser at den holdes i forsvarlig 
stand og legger fram for hovedstyret forslag til de 
utbedringer og arbeider, som bør settes i gang i 
Gården og Skaug. Når hovedstyret har vedtatt arbeid 
igangsatt, er det eiendomsstyrets oppgave å følge opp 
sakene, i samarbeid med sekretariatet. Hovedstyret 
har ansvar for at årsberetning, regnskap og 
budsjettsforslag legges fram på årsmøtet.  
 

Begrunnelse: 
Styret mener det er feil at våre eiendommer har hvert sitt 
styre, og de styrer seg selv. Hovedstyret ønsker bedre 
samordning og oversikt over eiendommene. Det er derfor 
naturlig med et styre for begge eiendommene. Vi håper 
med dette forslaget, vil bidra til bedre oversikt og ordning 
for foreningen. 
 
Lovkomiteens uttalelse: De synes det er et bra forslag. 
 
Lovforslag nr 7 – FERIEHJEMSUTVALG 
 
Styret foreslår å gjøre om feriehjemmets styre til 
feriehjemsutvalg. 
 
§ 6 Årsmøtet, punkt 13 Valg, punkt J. 
2 medlemmer i feriehjemsutvalget. 
 
§12 c Feriehjemmets styres oppgaver – fjernes. 
 
Begrunnelse: 
Det blir utarbeidet eget instruks for feriehjemsutvalget av 
hovedstyre. Vi mener at feriehjemsutvalget skal ha ansvar 
for drift av vedlikehold og holder Skaug åpent for 
medlemmer som f.eks påske og sommer. De kan 
arrangere sommerfester, og andre sosiale 
sammenkomster.  
 
Lovforslag nr 8 – DØVHISTORIELAG 
 
Styret foreslår at døvhistorielaget gjøres om til 
historieutvalg  
 
§ 6 Årsmøtet, punkt 13 Valg, ny punkt 
2 medlemmer i historieutvalget. 
 
Begrunnelse: 
Døvhistorielaget er lagt på is, og det har ikke fungert i 
laget på en stund. Alle medlemmer i døvhistorielaget er 
samme medlemmer i ODF. Vi mener det er naturlig at 
døvehistorie hører hjemme i Oslo Døveforening. 
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INNKOMNE FORSLAG 
 
FORSLAG FRA HOVEDSTYRET 
 
Forslag nr 1 – STYREHONORAR 
 
Styret foreslår å justere på honorar til styret. Honorar til 
leder, nestleder og styremedlem er inkludert reiseutgifter 
og telefonutgifter. 
 
Leder:    kr 20.000 (som før) 
Nestleder:   kr 15.000 (som før) 
Styremedlem:  kr 10.000,- (ny forslag) 
Varamedlem: kr 500 pr styremøte, dvs får det når et   
     styremedlem melder forfall. Kr 500,-   
     trekkes fra honorar til styremedlemmet ved 
     forfall. 
 
Forslaget forutsettes at lovforslaget om styret går gjennom. 
 
Forslag nr 2 - AKTIVITETSPLAN 2005  
 
AKTIVITETSPLAN 2005  
 
Prioriterte områder 

• Ungdom 
• Foreldre med barn 
• Informasjon 
• Eiendom 
• Flerkulturell virksomhet 
• Likemann 
• Kurs 
• Kultur 
• Seminar / møter 
• Underavdelinger 

 
Ikke prioriterte områder eller tiltak 

• Eldre  
 
Hovedstyret mener at det er riktig at pensjonistgruppen 
jobber med eldresaker enn å belaste daglig leder og Oslo 
Døveforening. Vi kan gjerne bidra som medlem i 
eldreutvalget. 
 
Vi foreslår å endre eldreutvalg til Arbeidsgruppen for 
seniorer. 
 
 
 
 
 
 
 

Lovforslag nr 9 – HJELPEFONDET 
 
Styret foreslår å øke grunnkapitalen fra kr 25.000 til 
100.000,-. 
 
Hjelpefond Statutter, § 2:  
Grunnkapitalen er kr 100.000,-, og kan ikke angripes. Av 
fondets årlige avkastning skal 10% tillegges 
grunnkapitalen. De resterende midlene kan etter vedtak i 
styret disponeres i samsvar med vedtektenes § 5. 
  
Begrunnelse: 
Vi ønsker å øke grunnkapitalen, da vi mener 
grunnkapitalen på kr 25.000 er for lavt. Det er greit å 
ha 100.000 i sikkerhet som ikke røres med tanke på 
framtiden. 
 
NB!  
Endringer og nye lovforslag, blir justert i hele loven 
der det hører naturlig til, og plassert i riktig 
rekkefølge. 
 
Styret ber om at forslag til lovendringer som blir fattet, 
blir gjeldende på samme Årsmøte. 
 
 
 
 

 
Tone-Britt Handberg var møteleder på årsmøte i 2004. 
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TILTAK 
 
UNGDOM 

 
 
FORELDRE MED BARN 

 
 
INFORMASJON 

 
 
EIENDOM 

 
 
FLERKULTURELL VIRKSOMHET 

 

Prosjekt Er det kult å være døv ungdom? (3 årig 
prosjekt 2004-2006) 

Ungdomsgruppe Opprette et ungdomsgruppe i løpet av året. 
Søke om etableringsstøtte hos Oslo 
kommune. 

Oslo Døves 
Ungdomsgruppe 

Gjennomføre et årsmøte, og avvikle ODUG. 
Rydde opp i regnskap 2001-2003. 

Ferietiltak Leir for ungdom 13-18 år på Skaug 23.-26.juni 
2005 

Temakveld for foreldre 1-4 ganger i året 

Foreldreutvalg Opprette et foreldreutvalg i løpet av våren 
2005 

Aktivitet 2 utflukter for familier + andre aktiviteter 
Jegstad gård i Vestby 
Veisten gård i Gausdal 
Friskhus på Emma Hjorth 

Internett Videreutvikle websiden www.odf.no, med nye 
funksjoner som terminliste, søke-funksjon, 
diskusjonsforum og andre funksjoner. 

Medlemsblad SeHer Utgi 4 numre i året, pr nr 20 sider 

SMS-tjeneste Spre info om ODFs tilbud til ulike 
aldersgrupper. (Søke om prosjektmidler?) 

Brosjyre Om ODF og underavdelinger (søke om 
prosjektmidler?) 

EDialog 24 Prøve ut chatteverktøy i odf.no. Forespørre 
NDF og Bergen Døvesenter som 
samarbeidspartnere. 

Eiendomsstyre 2 møter i året, har ansvar for Gården og 
Skaug. Daglig leder/portner følger opp utleie 
og vedlikehold. 

Eiendomskomite Ha møter, og forberede salg eller finne gode 
løsninger i forhold til gården i Sven Brunsgt. 7. 
Dvs følge opp årsmøte vedtak i 2004. 

Feriehjemsutvalg Sommerfest, og andre tiltak. Ansvar for utleie 
og vedlikehold på feriehjemmet Skaug på 
Nesodden. Takreparasjon? 

Internasjonal gruppe 8 tiltak i 2005  
-7 Nyttårsbuffet 
-8 Bowling 
-9 Matkurs for kvinner 
-10 Lørdagscafe 
-11 Tusenfryd 
-12 Hyttetur til Skaug 
-13 Skandinavisk treff 
-14 Studietur til London 

 
LIKEMANN 

 
 
KURS 

 
 
KULTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besøkstjeneste Samarbeid med frivillighetssentral og 
døvekirken? (forslag å gå ut av samarbeid 
med frivillighetssentral?) 
 
Arrangere 2-4 treff for besøksvenner 
 
Koordinere besøksvirksomhet 
 
Nettverksmøter hos Oslo Røde kors 

Arbeidsliv Tiltak i samarbeid med Rycon AS 

Eldre Arrangere likemannsseminar for eldre i løpet 
av høsten. Tema er rettigheter og hva ønsker 
eldre vi skal jobbe med. 

Tegnspråkkurs Arrangere fortløpende tegnspråkkurs hele 
året, etter behov, utfra påmeldte deltakere 

Kurs for døve Arrangere noen kurs i året, utfra etterspørsel. 
 
For eksempel: 
Trommekurs, Ølskole, Diabeteskurs, 
Bridgekurs 
Lederkurs for ungdom og underavdelinger 

Pubkvelder 4 pubkvelder og se om mulighet å ha i Grotten 
istedenfor i 2.etg eller å ha begge deler. 

Omvisninger Nobelinstituttet i Oslo 
Ladegård og middelalderby 

Døves Kulturdager Ordne fellesbuss til Tønsberg lørdag morgen 
og retur etter festen 

Utflukter Oscarsborg festning (hvis vi får tilskudd fra 
Akershus fylkeskommune) 
Båttur til Kiel + Lübeck (2.-4.desember) 
Tur til Fossesholm herregård eller Bastøy. 

Foredrag Ordne foredrag , 2 ganger pr mnd på torsdager 

Diskusjonstema 1 tema pr mnd på torsdager 

Døves Dag Arrangere ulike tiltak på 1 uke, i slutten av 
september. Samarbeide med ulike 
organisasjoner for døve i Oslo.  

Kulturarbeider Arbeide overfor Oslo kommune om midler til å 
opprette en stilling som kulturarbeider. 

Døvehistorie Forsøke å komme i gang med ulike tiltak i 
døvehistorie 

Salgsmesse Tilby kunstnere og andre at de kan selge sine 
produkter i døveforeningen 

Markering Frigjøringsdagen (60 år) 9.mai 
Unionsdagen (100 år) 7.juni 
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SEMINAR / MØTER 

 
 
UNDERAVDELINGER 

 
 
 

 

Styreseminar Arrangere 1-4 styreseminarer, etter behov. 

Medlemsmøter 3 ganger i vår og 2 ganger i høst 
3. februar, 10.mars, 12.mai, september og 
november. 

Seminar for daglig 
ledere 

Seminar for daglig ledere, 18.-19.mai eller 18.-
19. og 23.mai 2005 i Bergen  

Landsmøte Sende 4 representanter til landsmøte 19.-
23.mai i Bergen og i Newcastle. 

Andre seminarer Delta i seminarer som Norges Døveforbund 
arrangerer. 

Seminar Arrangere et helgeseminar for 
underavdelinger, dersom forslaget går 
gjennom vedr. representasjonsstyre. 
Samt drøfte forslag til felles årsmøte, 
medlemskap osv. 
Drøfte hvordan samarbeid mellom 
underavdelinger og ODF kan gjøres. 

Representasjonsstyre 4 møter i året 

VEDTA MEDLEMSKONTINGENTEN 
FOR NESTE ÅR 

 
 
 
 
Vi foreslår at vi følger Norges Døveforbund sin kontingent 
ordning som ble vedtatt på Norges Døveforbunds 
landsmøte 2004. Det blir også fremmet forslag til 
kontingent og lovendring som påvirker Oslo 
Døveforening`s vedtekter for 2006.  
 

BUDSJETT 2005 
 
 

Disse er på Side 27 til 35 
 

eDialog24 – CHAT MED OSLO DØVEFORENING 
 
Når vi er ONLINE, kan du chatte med oss på kontoret på samme måte som en teksttelefon-samtale. Her kan vi svare 
deg på de spørsmål du lurer på. 
 
Når vi er OFFLINE, kan du sende mail til oss, så vil vi svare så fort vi kan innen 1 døgn på hverdager. 
 
Vi samarbeider med Sentinel om å prøve dette ut gratis i år. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via 
eDialog24.  
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VALG 
Hovedstyret – dagens ordning   Hovedstyret – ny lovforslag 

A. Foreningsleder for 1 år   A. Foreningsleder 

B. Styremedlemmer   B. Nestleder 

    C. Styremedlem 

  Torunn Bakkestuen (1 år igjen)   

  Gunnar Løken (1 år igjen)   

C. Varamedlemmer   D. Varamedlemmer 

      

D. Bilagsrevisor for foreningen, gården, 
feriehjemmet og felleslegatet 

    

E. Valg av revisor for underavdelingene     

F. Tilsynskomite på 3 medlemmer     

      

      

G. Lovkomite på 3 medlemmer     

      

      

H. 5 medlemmer i arrangementskomiteen   H. Kulturkomite 

      

      

      

      

I. 3 medlemmer i kulturkomiteen     

      

      

J. Feriehjemsstyre:   I. Feriehjemsutvalg 

Leder for 1 år     

Styremedlemmer Astrid T. Bø (1 år igjen)   

  Andreas Fjelde (1 år igjen)   

    J. Historieutvalg 

      

Varamedlemmer     

      

K. Representanter til NDFs landsmøte     

      

      

      

L. Valgkomite på 3 medlemmer     

      

      

Varamedlemmer     

.     



Terminliste for Oslo Døveforening - 2005 

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

A - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Svein Bruns Gate 7 
0166 Oslo 

 

MARS 
 
Ons 16. Pensjonisttreff 10-15 
Tor 17. Åpen Cafè kl.18 
   kl 19 Film ”Johnny English” 
Lør 19. Grotten: Spillekveld / ung.odf.no 
Tor 24. Stengt pga Skjærtorsdag 
Ons 30. Pensjonisttreff 10-15 
Tor 31. Åpen Cafè kl.18 
 
APRIL 
 
Lør 02. Odf – Årsmøte 
Tir  05. Bridge # Kvinneforening 
Ons 06. Oslo Døveteater – Årsmøte kl.18 
Tor 07. Middag kl 17 og foredrag kl 19 
Ons 13. Pensjonisttreff 10-15 
   Selvangivelse kl 13-15 
Tor 14. Åpen Cafè kl 18 
   kl 19 Film ”Monstertorsdag” 
Lør 16. DUGNAD – vår rengjøring 
Tir  19. Bridge 
Tor 21. Middag kl 17 og kl 19 foredrag 
Ons 27. Pensjonisttreff 10-15 
Tor 28. Omvisning kunst kl 17 # Åpen Cafè kl 18 
Lør 30. Gocart og etterpå sosialkveld i Grotten /  
   ung.odf.no 
 
MAI 
 
Man 02. Ledermøte kl 18 
Tir  03. Bridge # Kvinneforening 
Tor 05. Stengt pga Kristi himmelfartsdag 
Fre 06. Oslo Døveteater – Teaterverksted Skaug 
Lør 07. Oslo Døveteater – Teaterverksted Skaug 
Søn 08. Oslo Døveteater – Teaterverksted Skaug 
Ons 11. Pensjonisttreff 10-15 
Tor 12. Middag kl 17 og kl 19 medlemsmøte 
Tir  17. Bridgeklubb arrangerer 17.mai feiring 
Tor 19. Åpen Cafè kl 18 

Tir  24. Diabeteskurs kl 10-15 
Ons 25. Pensjonisttreff 10-15 
Tor 26. Middag kl 17 
   kl 19 informasjon om landsmøte 
Lør 28. Internasjonal treff - matkurs for kvinner 
Tir  31. Diabeteskurs kl 10-15  # Bridge 
 
JUNI 
 
Tor 02. Åpen Cafè kl 18 
Tir  07. Diabeteskurs kl 10-15 
   Kvinneforening – sommerfest 
Ons 08. Pensjonisttreff 10-15 
Tor 09. Middag kl 17 og kl 19 foredrag 
Lør 11. Internasjonal treff – til Tusenfryd 
Tir  14. Bridge 
Tor 16. Åpen Cafè kl 18 
Lør 18. Sommerfest på Skaug 
Tor 23. RORBUA på Aker brygge 
   Døvegruppa Regnbuen – EuroPride2005 
Fre 24. Døvegruppa Regnbuen – EuroPride2005 
Søn 26. Døvegruppa Regnbuen – EuroPride2005 
Tir  28. Bridge 
Tor 30. RORBUA på Aker brygge 
 
JULI 
 
Tor 07. RORBUA på Aker brygge 

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. 



GOD SOMMER 
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MEDITASJONSKURS 
Side 13 

UNG I OSLO 
Side 9 

BUSS TIL KULTURDAGER 
Side 22 

HVER SØNDAG I JULI - INVITERER VI DEG TIL SKAUG I SOMMER, SE SIDE 16 

 

DØVES DAG 
 

Døves Dag – uka blir 17.-25.september.  
Program kommer i neste nummer av SeHer 

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

 
EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE  

Oslo Døveforening innkaller til ekstra ordinært årsmøte 
torsdag 1. september kl 19.00 

 
Side 19 

Feriehjemmet Skaug er åpent i sommer. Side 16 
DØVEGRUPPA REGNBUEN 

 

 
 

Døvegruppa Regnbuen har feiret 20 årsjubileum 
 

Side 10 

DREAMWORKS – RUSS`05 
 

 
 

10 døve ungdommer som feiret russedagene i mai, hadde 
det innmari gøy. De var meget stolt over å ha egen buss. 

 

Side 9 

TYSKLAND TUR 
 

 
 

Tur til Kiel og Lübeck 2. - 5. desember 
 

Side 7 
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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.  



  Nr. 1 - 2005   7 

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 



 14  Nr. 1- 2005 

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. 



DØVES DAG 

MEDLEMSBLAD FOR  
OSLO DØVEFORENING 
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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 
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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 

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



  Nr. 3 - 2005  7 

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
 



  Nr. 3 - 2005  11 

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. 



 12  Nr. 3- 2005 

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. 



  Nr. 3 - 2005  15 

 
 

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. 



God jul og godt nytt år!God jul og godt nytt år!  

MEDLEMSBLAD FOR  
OSLO DØVEFORENING 
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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: 431 medlemmer pr 1.12.2005 
 

Abonnement på bladet SEHER: 
Kr 200,- 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 

SMS: Send ODF <melding> til 1980. 
Telefaks: 22 11 23 21 
Kontonr: 1600 40 08301 

 

eDialog: Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no. 

Foreningsleder: Torill Lorentzen 
E-post: tolo@odf.no 

 

Underavdelinger : 
Oslo Døveteater 

 

Døvegruppa Regnbuen 
 

Oslo Døves Bridgeklubb 
 

Oslo Døves Kvinneforening 
 

Oslo Døves Pensjonistgruppe 
 

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
 

Utvalg / Gruppe: 
Kulturutvalg 

 

Foreldreutvalg 
 

Feriehjemsutvalg 
 

Døvehistorieutvalg 
 

Internasjonal gruppe 
 

Informasjon: 
www.odf.no 

 

Tekst-tv NRK, side 772 

Daglig leder: Vidar R. Sæle  

E-post: post@odf.no  
SMS: 930 32 049 

 

Teksttlf: 22 20 54 08 

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen 

 E-post: tskurs@odf.no 
 

Teksttlf: 22 20 49 03 

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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Vi ønsker deg en riktig god jul 
og et godt nytt år!

 
Maj Lisbeth Marman, Keir Evjen, Gunnar Løken, 

Trine S. Austbø, Vidar R. Sæle og Torill Lorentzen. 
 

Unn Johannessen og Unni Arnesen var ikke 
tilstede, da bildet ble tatt. 

 
Julehilsen fra hovedstyret og ansatte i Oslo 

Døveforening. 

NYTT FRA STYRET 
 
Nye medl: Ellen Kristiansen Elin Haugan   
    Agata Wisny   Peter Schmidt   
    Nikolai S. Wisny David Kennedy S. Wisny 
    Argjend Shehu  Inger Kristin Hauge  
    Merethe Garberg Torbjørn Jakobsen 
    Leon Olaussen  Stig Krarup-Pedersen 
    Silje Fjeld   Elin Lippe Stavnes 
    Kjell Nilsen   Erna Haugan Nilsen  
    Carola Wisny  Henriette Thorstensen 
    Marit Klokkeide  Eva Rønningen 
    Trine Våge   Kirsten R. Grimstad 
    Victoria Udnæs  Marianne Rasmussen 
    Per Høgmann  Ada Olaug Høgmann 
    Trine Våge   Pia Cecilie Bogstad  
    Turid Moen   Benjamin Nesse 
    Gerd Alme    Kristin Gulbrandsrød 
    Edgar Johansen Christine Hegerstrøm 
    Ditte E. S. Behrns Alexei Grichanovitch 
    Monica Kaumer  Marius Berge Eide 
    Brede Andersen Birte M.Lundeland   
    Baard K. Thorsen Joachim Weyns 
    Vegard Olsen 
 
Utmelding: Merete Telstø  Maren E.C. Sverre 
    Berit Blindern  Margit Braadland   
    Edith Seim   Aslaug Vigrestad 
    Kari Peterson  Torunn Bakkestuen 
 
Dødsfall:  Marit Bølstad 
 
Instrukser til utvalgene 
 
Utvalgene har nå fått instrukser, som hovedstyret har 
utarbeidet. 
 
Feriehjemsutvalg 
Feriehjemsutvalgets overordnede er eiendomsstyre og 
hovedstyre. Feriehjemsutvalget har ansvar for vedlikehold 
og holder feriehjemmet Skaug åpent for medlemmer i 
perioder som påske, sommer o.a. Feriehjemsutvalget kan 
arrangere tilstelninger som sommerfest og andre sosiale 
sammenkomster. Feriehjemsutvalget plikter å sende årlige 
rapporter til eiendomsstyre og hovedstyret. Hovedstyret og 
eiendomsstyre har det overordnede ansvar for 
feriehjemmet Skaug og regnskap.  
 
Kulturutvalg 
Kulturutvalget har ansvar for å arrangere ulike tilstelninger 
i døveforeningen. Utvalget har anledning til å velge 
frivillige blant medlemmer, etter behov. Kulturutvalget 
kommer med forslag til kulturtiltak, som foredrag, 

(Fortsetter på side 4) 

KONTOR STENGT, GRUNNET FERIE 
 
 
Daglig leder Vidar R. Sæle reiser på ferie i utlandet i 
perioden fra 7.desember 2005 til og med 15.januar 
2006. Kontoret er derfor stengt i hele perioden.  
 
 
Vår tegnspråkinstruktør har delvis kontortid, men han 
har undervisning i tegnspråkkurs, dels på dagtid og for 
det meste på ettermiddager. 
 
 
Styret vil være tilgjenglige på torsdager i 
døveforeningen fra kl 17.00 til 19.00. 

• Torsdag 8.desember – Torill Lorentzen 
• Torsdag 15.desember – Unn Johannessen 
• Torsdag 22.desember – stengt 
• Torsdag 29.desember – stengt 
• Torsdag 5.januar – Torill Lorentzen 
• Torsdag 12.januar – Torill Lorentzen 

 
 
De kan nås pr epost: Torill Lorentzen, tolo@odf.no  - 
Unn Johannessen, utorild@online.no  
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diskusjonstema, omvisninger, m.m. Kulturutvalget bør 
dokumentere ved å ta bilder og skrive litt tekst om de ulike 
tilstelninger til bladet SeHer. Kulturutvalget skriver en 
rapport som innleveres til hovedstyret innen januar måned 
hvert år. 
 
Døvehistorieutvalg 
Døvehistorieutvalget arbeider for å ta vare på historien til 
døve mennesker i Oslo og omland.  
Utvalget arbeider med innsamling, registrering og 
forsvarlig oppbevaring av historiske dokumenter, 
bildemateriell og andre gjenstander, samt muntlig historie i 
tilknytning til døve. 
Utvalget har anledning til å velge frivillige blant 
medlemmer, etter behov. 
 
Døvehistorieutvalget skriver en rapport som innleveres til 
hovedstyret innen januar måned hvert år, og de kan gjerne 
skrive noe historiemateriell til bladet SeHer ved 
anledningsvis. 
Døvehistorieutvalget samarbeider med Norsk 
Døvemuseum og Norsk Døvehistorisk Selskap. 
Ved innsyn av historiske materiell, må det søkes om 
tillatelse til hovedstyret. Medlemmer og frivillige og andre 
som får innsyn i historiske materiell, må akseptere og 
underskrive en erklæring om taushetsplikt. 
 
Torsdagskvelder 
 
Hovedsstyret har besluttet å legge ned tilbudet på 
torsdagskvelder, pga få folk som kommer på torsdager til 
foredrag og dårlig økonomi. På et styremøte i slutten av 
august, ble styret fremlagt et revidert budsjett som viste et 
underskudd på 300.000 for 2005. Det er grunnen til at 
styret har gjort en del langsiktige vedtak som gjør at vi er 
nødt å ta noen grep i.  
 
Istedenfor tilbud hver torsdagskvelder, legger vi om til et 
nytt tiltak fra 2006 med pubkveld på fredager første uke i 
hver måned med program som kulturutvalget vil få ansvar 
for. 
 
Som følge av nedleggelsen av torsdagskvelder, har 
hovedstyret besluttet å si opp stillingen som 
kantinemedarbeider. Det betyr at Unni Arnesen må slutte 
hos oss fra og med 1.februar 2006.  
 
Ny revisor 
 
Som kjent har vår revisor Tormod Haugen sluttet pga 
helsemessige årsaker. Hovedstyret har engasjert ny 
revisor Arne Linchausen som skal revidere våre 
regnskaper for 2005 og framover. 
 
 

(Fortsatt fra side 3) Mottatte tilskudd 
 
Kr 10.000 fra Flyktnings- og innvandreretaten i Oslo 
kommune til flerkulturell virksomhet, dvs til internasjonale 
treff for døve. 
 
Kr 470.000 i grunnstøtte, kr 25.000 i aktivitetsstøtte 
(Døves Dag) og avslag på programsstøtte fra Helse- og 
velferdsetaten i Oslo kommune. 
 
Kr 5.000 fra Norges Døveforbunds felleslegat til studietur i 
London for å besøke døves innvandrerorganisasjoner. 
 
Kr 7.623 i 2.tilsagn av Frifond-midler fra Barne- og 
ungdomsutvalget i Norges Døveforbund. 

 MEDLEMSUNDERSØKELSE 
 
Oslo Døveforening har engasjert Keyfactor as, som skal 
hjelpe oss med å lage en medlemsundersøkelse for oss. 
 
Hvorfor medlemsundersøkelse? 
Vi ønsker å vite hva våre 430 medlemmer mener om Oslo 
Døveforening. Vi ønsker å vite mer om hva du mener for 
eksempel: 

• Om Oslo Døveforening 
• Aktivitetstilbud 
• Hvor skal de nye lokaler / hus ligge? (Med tanke 

på at vi skal ta hensyn til når vi skal finne et nytt 
sted i løpet av 2006) 

• Hva ønsker du den nye stedet skal inneholde som 
for eksempel internettcafe, pub, cafe osv? 

 
Vi kommer til å sende ut spørreskjema i løpet av januar 
2006 i papirversjon som du får i postkassen, og den får 
kun medlemmer av Oslo Døveforening.  
 
Vi skal også lage en web-basert spørreundersøkelse, og 
den gjelder kun de som IKKE er medlem i Oslo 
Døveforening. Web-adresse til den undersøkelsen blir lagt 
ut i www.odf.no og det er fint om du kan hjelpe oss å spre 
info videre til de personer du vet ikke er medlem hos oss. 
 
Vi ønsker at du svarer på undersøkelsen, og at så mange 
som mulig er med. Ønsker du hjelp eller forklaring hva et 
spørsmål menes, kan du komme til døveforeningen på 
torsdager og få hjelp. Vi vil forklare på tegnspråk hva det 
betyr, slik at du føler at du svarer riktig. 
 
Som takk for hjelpen, kan du VINNE EN FLOTT PREMIE! 
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GÅRDEN SVEN BRUNSGT 7  

  
Gården Sven Brunsgt. 7 er solgt for 27.750.000 kroner, 
men vi er under kontraktsforhandlinger med kjøperen. 
Vi regner med at kontrakten vil bli undertegnet i løpet 
av desember 2005.  
 
Det har skjedd ganske fort, for vi hadde tenkt å annonsere 
på åpent marked over nyttår. Da vi fikk et bud tirsdag 
22.november, med kort svarfrist. Da ble det hektisk hos 
oss, med samtaler med vår advokat Fredrik Borch og med 
enkelte personer i hovedstyret og eiendomskomiteen. Vi 
fikk utsatt fristen til onsdag 23.november, da vi trengte litt 
mer tid. 
 
Vi hadde ekstra ordinært årsmøte 1.september, og fikk et 
vedtak om at vi vil akseptere et bud på minimum 15 
millioner eller mer. Hovedstyret fikk fullmakt til å stå for 
salget. Vi fikk et par tilbud i sommer på kr 15 millioner og i 
august fikk vi et pristilbud på 16,6 millioner inkludert 
dekning av alle utgifter som advokat, avgifter etc. Begge 
tilbud sa vi nei takk til. I mellomtiden jobbet vi med å få 
takstmannen som takserte Gården til 15 millioner, men vi 
oppdaget at han takserte som forretningsgård. Vi ba han 
vurdere å endre den, da den skal selges som boliggård. 
Det gikk han med på og økte til 17 millioner. 
 
Vi var fortsatt ikke fornøyd med tanke på at vi har sjekket 
markedet og funnet ut at andre gårder ble solgt for bedre 
pris i forhold til kvm. Vi bestilte en ny takstmann via vår 
advokat, og da fikk vi en overraskende god takstpris på 24 
millioner! 
 
Vi diskuterte dette, og mente kanskje at Gården ville bli 
solgt for ca 20 millioner da vårt hus må pusses opp om til 
leiligheter i forhold til andre gårder – som var taksert for 
eksempel 22 millioner og der var det på en måte klart til å 
bruke som leiligheter og hybler. 
 
Vi hadde en del visninger for interessenter som var 
interessert i å se Gården. Inntrykkene har vært gode da de 
likte det de så, som var loftet og kjelleren som var tørre og 
ikke noe skade. 
 
Bud på Gården 
En interessent var på visning fredag 18.november, og 
takket for visningen. Samme gruppe ga et bud på 26,5 
millioner tirsdag 22.november. Siden de kom med et bud, 

og når vi ikke skal gå ut på åpent marked, sa vi at budet 
bør økes til 27,5 millioner og det gikk de med på. En 
annen interessent gruppe som vi har vært i kontakt fikk nå 
beskjed om at vi har mottatt et bud, og ba dem komme 
med et bud. De på gjennom huset onsdag 23.november 
og dro rett til et møte for å vurdere om de skal gi et bud på 
28 millioner. Daglig leder Vidar R. Sæle hadde et møte 
med advokat Fredrik Borch for å diskutere hva vi skal 
gjøre i forhold til budene, og at dette må gjøres rask. 
Advokaten fikk fullmakt til å akseptere et bud fra en av de 
to interessentene. Gruppen som skulle vurdere å gi bud på 
28 millioner, trakk seg da de trengte mer tid i forhold til 
finansiering. Slik at gruppen som ga bud på 27,5 millioner, 
får kjøpe Gården. Advokaten vår gjorde en god jobb, og 
fikk forhandlet fram til at salgsbeløpet blir på kr 
27.750.000. Daglig leder fikk sms fra advokaten om at vi 
har nå akseptert budet og kjøperen er blitt enige med oss, 
onsdag 23.november kl 16.30. 
 
Kjøperens krav var at Gården er fritt for gjeld og uten 
leietakere ved overdragelse, og det er uten forbehold om 
finansiering. Det betyr at kjøperen hadde finansieringen i 
orden, da de ga et bud til oss. 
 
Ryktene gikk fort, men vi ga en redegjørelse på et 
medlemsmøte 24.november. Tilbakemeldinger vi har fått 
fra medlemmer og andre, er at de er svært fornøyde med 
salgsbeløpet og trodde ikke at vi skulle få en god pris for 
Gården. 
 
Vi gratulerer oss selv og med hverandre for et godt salg av 
Gården, og samtidig er det klart vemodig å forlate Gården 
etter så mange år. 
 
Hva skjer videre? 
Advokaten vår jobber med kontraktsforhandlinger, og det 
blir undertegnet i løpet av desember 2005. Vi har per i dag 
ikke diskutert når vi må ut av huset med kjøperen, men vi 
tar sikte på at kjøperen kan overta huset 1.mars 2006. 
 
Oppgaver foran oss blir: 

• Å finne midlertidige lokaler, som vi flytter inn i 
løpet av februar 

• Å ha loppemarked 18. og 19. februar, der vi selger 
møbler og ting vi ikke skal ta med 

• Å få hjelp av frivillige og av underavdelinger til å 
flytte møbler og forberede til loppemarked, samt å 
pakke ned vi skal ha med oss. Flytte inn i flyttebil 
eller container. 

• Å ha en medlemsundersøkelse i forhold til hva 
medlemmer ønsker med tanke på nytt sted. 

• Å bruke god tid på å finne fram et godt egnet 
lokale / hus som passer til våre behov for 
framtiden 

(Fortsetter på side 16) 
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Stoff til neste nummer 

 
Neste nummer kommer ut i mars 2006, og frist for å 

sende stoff er 20.februar 2006. seher@odf.no 

KULTURPRIS – DAG J. LINDEBERG 
 

 
 
Oslo Døveforening gratulerer Dag Johan Lindeberg 
med kulturprisen. Han fikk utdelt kr 5.000 i kulturpris 
av Norges Døveforbund under Døves Kulturdager i 
Tønsberg under festmiddagen 15.oktober 2005.  
 
Det var Oslo Døveforening som foreslo Dag J. Lindeberg, 
etter at vi fikk forslag fra våre medlemmer – som vi 
formidlet forslaget til Norges Døveforbund. Han fikk prisen 
for å ha utmerket seg innen animasjonsfilm både i Norge 
og internasjonalt.  
 
Vi fikk se hans 5 filmer som han har laget på Døves Dag 
festen 24.september i døveforeningen. Vi ble imponert 
over de filmene han har laget som inneholder poesi og 
budskap som skapte diskusjoner. 
 
Han har vunnet en premie i Australia av animasjonsfilmen 
som heter ”Pamplona”. En annen animasjonsfilm 
”Strength” – en sportsfilm kom på 2.plass, også i Australia 
under Deaflympics i Melbourne. Filmen ”Pamplona” var 
nominert som en av 4 beste internasjonale 
produksjonsfilm i London som skulle kåre en vinner 
12.november.  

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 

LOPPEMARKED OG KAFE 
 
Oslo Døveforening inviterer deg som er medlem hos 
oss, til et loppemarked i Sven Brunsgt. 7. Grunnet 
flytting, selger vi derfor møbler og forskjellige ting som vi 
ikke skal ta med. 
 
Lørdag 18. februar kl 11.00 – 16.00 
 
Kl 12.00 blir det et informasjonsmøte om hva som skjer 
med flytting til midlertidige lokaler. Vi vil informere om 
hvordan vi har tenkt i forhold til å selge ting på 
loppemarked i 2.etasje og i 3.etasje. Salg skjer offiselt 
fra kl 13.00. 
 
Søndag 19.februar kl 13.00 – 16.00  
 
Salg av mat og drikke ved kantinen. Du er hjertelig 
velkommen til loppemarked. 
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FREDAG 13. JANUAR – CAFE LYON 
 
Con Mehlum viser filmen "Cafè Lyon", som handler om et møte 
mellom en bartender og en kunden på en kafe. Bartenderen 
forteller om en merkelig opplevelse han har hatt på kafeen.  
 

Filmen ble vist første gang under kulturferstival i Reims, Frankrike og ble godt mottatt. Filmen fikk en 
Bronze Frames i semiprofesjonell klasse under Euro-Filmforum Scandinavia Amatørfilmfestivalen 
november 2005. Under Remark! Film og TV Awards 2000 i London 12. november fikk Café Lyon utdelt 
prisen som beste internasjonale produksjon.  
 
Vi åpner dørene kl 19.00, og filmen starter kl 21.00. 
 
Salg av små varme retter og drikke ved puben. 

FREDAG 3. MARS - RASKE KVINNER 
 
 
En skikkelig stand-up show i døveforeningen med Raske kvinner av 
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen. 
 

Latter forlenger livet! 
 
 – Raske kvinner er festlige og flinke, i følge publikum!  
 

 
Vi åpner dørene kl 19.00, og showet starter kl 21.00. 
 
Salg av små varme retter og drikke ved puben. 

FREDAG 3. FEBRUAR – DEAF AID 
 

 
 
Marit B. Kolstadbråten forteller om hennes arbeid med Deaf Aid. Deaf Aid kjemper for en bedre 
hverdag for døve barn og unge i Afrika. 
 
Vi åpner dørene kl 19.00, og forteller starter kl 21.00. 
 
Salg av små varme retter og drikke ved puben. 
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NYTTÅRSFEIRINGNYTTÅRSFEIRING  
 

Lørdag 31.desember kl 21.00 i døveforeningen. 
 

Siste nyttårsfeiring i Sven Brunsgt. 7! 
 

Salg av snacks, øl, vin, brus og nattsuppe 

VELLYKKET KURS FOR DIABETIKERE 

 
Type 1 – deltakere på kurs i november; Einar Langeland, Siw Anita 
Asgrimplass, Vidar R. Sæle, Reidun Mosand (kursleder), Øyvind 

Bjørkli, Roy Skaftun og Tove Bjørkli. 
 
Oslo Døveforening har i samarbeid med Læringssenteret 
ved Aker Universitetssykehus gjennomført 2 kurs for døve 
som har diabetes. Første kurs hadde vi for type 2 i mai/juni 
(3 dager)  og det andre kurset for type 1 (insulin) i 
november (3 dager). Alle var enige om at kursene har vært 
meget lærerikt og det var godt å komme sammen og prate 
om hvordan vi kan leve godt med diabetes. 
 
Oslo Døveforening sammen med Læringssenteret 
planlegger å ha en ukeskurs for døve fra hele landet, både 
type 1, type2 og pårørende i august/september 2006.  
 
Har du diabetes, og ikke deltatt på kurs i år – meldt deg 
gjerne din interesse til daglig leder Vidar R. Sæle. Han vil 
sende ut invitasjon til kurset neste år. Alle deltakere som 
har deltatt på kurs i år, vil automatisk få tilsendt invitasjon. 
 
Oslo Døveforening ved daglig leder Vidar R. Sæle og vårt 
medlem Arne Nyberg har blitt intervjuet i et medlemsblad 
”Diabetikeren” for Norges Diabetesforbund i høst. Da 
artikkelen kom ut, fikk vi kontakt med andre diabetikere fra 
ulike kanter i landet. Behov for kurs for diabetikere er 
tilstede, og vi vil derfor  arrangere et sentralt kurs for hele 
landet. Mer informasjon kommer i neste nummer, og også 
i Døves Tidsskrift neste år. Følg med! 

 
Stiftelsen Helse og Rehabilitering hadde utdeling av midler 
for 2006 22.november, og Oslo Døveforening hadde sendt 
3 søknader. En av dem fikk vi kr 226.000 til prosjektet i år 
3, ”Er det kult å være døv ungdom?”. De to andre 
søknadene, fikk vi ikke tildelt midler denne gang. Det var 
prosjekt om å lage informasjonsbrosjyre om Oslo 
Døveforening og om tegnspråkkurs og det andre 
prosjektet var en SMS-tjeneste for døve.  
 
Oslo Døveforening ønsker å sende inn søknad om en 
SMS-tjeneste for døve på nytt, og prøve å forbedre 
søknaden. Når det gjelder informasjonsbrosjyrene, vil vi 
satse på å utgi dem på en eller annen måte etter at vi har 
kjøpt nye lokaler. Hovedstyret vil vurdere å ta midler fra 
Hjelpefondet, da vi mener at det er nødvendig med å 
kunne tilby nye medlemmer en brosjyre om foreningen, 
samt vil vi satse mer på markedsføring av våre 
tegnspråkkurs. 

JULEKONKURRANSE 

 
Hvor mange nisser finner du i bladet? 
 
Send svar til seher@odf.no eller Oslo Døveforening, 
Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo innen 31.12.05.  
 
Vinneren av julekonkurransen kunngjøres på 
pubkveld i døveforeningen fredag 13.januar 2006. 
 
Premien er varer (du velger selv) fra foreningens E-
shop, verdi kr 500,-. 
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STUDIETUR I LONDON 
 

 
Agata Wisny, Asiya Shoaib, Astrid Mohammed (gift med 

Ilyaas Mohammed som er nestleder i Harrow Asian Deaf 
Club)og Veesin Bjørke. 

 
Asiya Khanum Shoaib, Veesin Bjørke og Agata Wisny fra 
internasjonal gruppe i Oslo Døveforening var på en 
studietur i London 15.-19.september 2005. Målet for turen 
var å studere og få inspirasjon i hvordan døve 
innvandrergrupper i London driver. Kan vi lære noe av 
dette, og bruke det i internasjonal gruppen vår i Oslo? 
Oslo Døveforening fikk økonomisk støtte på kr 5.000 fra 
Norges Døveforbunds felleslegat til studieturen. 
 
I London finnes det 4 organisasjoner for døve 
innvandrere, som er Youth Club of Deaf People, 
Harrow Asian Deaf Club,  Asian Deaf Woman`s 
Association og London Ethnic Minorities Deaf 
Association. 
 
Vi reiste til London torsdag 15.september. Vi ble møtt av 
kameraten til Veesin som vi bodde hos, og venninnene 
hans. På veien hjem til kameraten, fikk vi en lett forklaring 
på hvor og hvordan vi skulle komme oss fram til de ulike 
stedene.  
 
Neste morgen stod vi tidlig opp for å komme oss til Youth 
Club Deaf People og se oss rundt i huset. Vi får se blant 
annet kontorene, den store gymsalen og datarommet. De 
to siste rommene er til fri bruk av ungdommene. Vi treffer 
rundt 15 barn som er klare for å dra til badelandet med 
taxi. Alt er overveldende flott der.  
 
Vi fikk intervjuet noen døve innvandrere i London, om 
hvordan de driver organisasjonsarbeid for døve 
innvandrere. De fortalte bl.a. at Harrow Asian Deaf Club 
ble stiftet i år 2000. Intervjuene ble tatt opp på video-
opptak, som internasjonal gruppen fikk se gjennom etter 
studieturen.   
 
Vi var uheldige som ikke fikk se Harrow Asian Deaf Club 
sine folk, da det kræsjet med et annet arrangement 

samme tid lørdag kveld, hvor vi ble invitert til Bollywood 
Natyam festen festen hos Asian Deaf Woman`s 
Association (ADWA). 
 

 
 

 
 

ADWA arrangerte fest for begge kjønn på Bayswater. De 
fremførte deres kultur gjennom deres dans og musikk. Vi 
presenterte oss selv, og fortalte om internasjonal gruppen 
vår i Oslo. Stemningen var god på festen.  
 
Søndag var vi sammen med noen døve innvandrere, som 
vi ble kjent med og dro til den kjente vokskabinett i Madam 
Tussaud’s. Mandag dro vi hjemover med fly.  
 
Vi var meget fornøyd med turen, og det var fint å sette av 
flere dager til besøk. Vi takker Oslo Døveforening for at 
internasjonal gruppe fikk mulighet til å dra på en studietur 
til London. 



 10  Nr. 4- 2005 

LIKEMANNSSEMINAR FOR ELDRE DØVE 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Oslo Døves 
Pensjonistgruppe arrangerte likemannsseminar for eldre 
døve i døveforeningen, 3 dager,  21.september, 19.oktober 
og 2.november. I komiteen satt Hallgerd Wroldsen, Reidun 
Johansen og daglig leder Vidar R. Sæle som stod for 
gjennomføringen av seminardagene, som ble svært 
vellykket og godt mottatt hos eldre døve. 
 
Første seminardag var vi 14 personer, men så økte det til 
andre seminardag til 19 personer. På siste seminardag 
kom det 41 personer! Så vi håper og tror at eldre døve 
synes de temaene som ble tatt opp var spennende og 
interessante. Vi tipper nok at de som har vært med på 
seminardagene har oppdaget at de tema var lærerikt og 
opplysende at de informerte videre til andre som ikke var 
med, slik at flere fant veien til seminaret etter hvert. 
 

 
 
Trygghetsalarm 
Vi fikk besøk av Hjelp24 Trygghetsalarm som orienterte om 
trygghetsalarmen. Er du over 75 år kan du søke om 
trygghetsalarm. Søkere under 75 år blir vurdert i hvert 
enkelt tilfelle. Søknadsskjema om trygghetsalarm får du 
ved å henvende deg til den bydelen du bor i. Hensikten 
med kommunens trygghetsalarmtjeneste er å gi økt 
trygghet for brukeren. Når alarmen utløses, vil kyndig 
personell straks ta telefonisk kontakt og eventuelt komme 
hjem til vedkommende umiddelbart.  Alarmen er tilknyttet 
alarmsentralen hos Hjelp24 Trygghetsalarm AS. 
Alarmsentralen må ha nøkkel til boligen. Bystyret har 
fastsatt en egenandel på 165 kroner per måned når 
husstandens inntekt er mer enn 3G. For tiden utgjør 3G-
beløpet 176 334 kroner. Beløpet justeres 1. mai hvert år. 
Inntekt under 3G (dokumentasjon nødvendig) gir fritak for 
egenandel.  
Oslo Døveforening tilbød å gi et tegnspråkkurs, og de har 
fått vårt tilbud. Vi håper at de vil synes det er interessant 
og håper på et svar fra dem snart. Det er jo viktig at de 
som jobber i Hjelp24 kan litt tegnspråk som de kan 
kommunisere med døve som har trygghetsalarm. 
 
Trygdekontor ville ikke komme eller kunne ikke? 
Vi spurte et trygdekontor om de kunne komme til oss og gi 
informasjon om Europeisk helsekort og rettigheter for 

pensjonister fra folketrygden. Trygdekontoret henviste oss 
til Fylkestrygdekontoret ved fagavdelingen, og der tok vi 
kontakt med dem og fikk inntrykk at de ikke kunne ta det. I 
stedet tok daglig leder og hentet informasjon fra internett 
og ga en kort orientering om helsekort. Noen ble med ham 
til pc og bestilte europeisk helsekort over internett. 
 
Reisebyrå for døve 
Vidar R. Sæle er i dialog med et reisebyrå i Danmark, om å 
starte et tilbud for døve i Norge i 2006. Det ble diskutert 
hvilke turer danske firmaet planlegger å tilby, og hvilke 
turer døve ønsker. Mer informasjon om dette, vil komme i 
2006. 
 
Omsorgsbolig for eldre døve i Oslo ? 

 
Gunnar Dehli (generalsekretær for Signo) og Gro Lillehaug 

(avdelingsjef for utredning og opplæring) som ga flotte 
innlegg om Signo og CSS. 

 
Vi fikk besøk av Signo og CSS (Conrad Svendsen Senter), 
og de ga en orientering om hva Signo-stiftelsen står for og 
hva CSS kan tilby døve. Omfanget hva de tilbyr, er 
omfattende å ta med alt, men det blir laget egen rapport fra 
alle de 3 seminardagene. Det viktigste for oss var å vite 
hva omsorgsbolig for eldre døve er for noe, og er det noe å 
satse på her i Oslo. Vi har sykehjem St.Hanshaugen 
Omsorgssenter og CSS som døve kan søke om plass. Det 
er fritt valg av sykehjem i Oslo, men kommunen velger ofte 
den billigste pris og sier vi må ta det. Det er viktig å 
argumentere hvilke behov og hvorfor man velger et annet 
sted som har høyere pris. Vi hadde gruppearbeid med 
noen spørsmål som ”hva tenker du om egen omsorgsbolig 
for eldre døve i Oslo?”, ”Hva tenker du om 
hjemmetjenester på tegnspråk?” og ”Den dagen du ikke 
klarer deg selv, og må ha hjelp, hva slags tilbud vil du ha?”. 
Utfra svarene viser det seg at døve ønsker egen 
omsorgsbolig for eldre døve, med begrunnelse er at det  
tegnspråkmiljø og at det foregår på egne premisser. Signo/
CSS skal bygge nye leiligheter, og man har pr i dag ikke 
bestemt hvilke målgrupper, og vi regner med at de vil 
vurdere våre ønsker om en egen omsorgsbolig for eldre 
døve. Om hjemmetjenester, så ønsker døve at man har 
døve hjemmehjelpere eller noen som kan tegnspråk som 
kan hjelpe til hjemme, tolke i telefon, følge med til lege, 
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reiser hverdag. Her opplevde vi en rush 
med mange spørsmål, og mange var litt 
usikre på hva dette var for noe, og hva 
det koster osv. Alle er tydeligvis vant 
med dagens ordning, og nye ting kan 
være litt vanskelig. Men Oslo sporveien 
beroliget alle at det ikke blir en D-dag, 
der alt forandres på en dag. Det blir en 
overgangsordning fra januar til mars, og plutselig har du 
det nye flexus-kortet. Man finner det fort og skjønner at det 
skal være lett å bruke det i praksis hvor man legger kort 
over på apparatene før man tar t-banen, buss, trikk eller 
NSB. NSB kan man bruke i Oslo og Akershus, og senere 
kan man bruke det i hele Norge når man reiser med NSB 
på sikt. For mer info om den nye billettordningen finner du 
på www.sporveien.no.  
 
Oppsummering 
Alle var svært fornøyde med seminardagene, selv om noen 
av temaene fikk litt for lite tid til mer diskusjon. Dette var 
første gang vi arrangerte likemannsseminar med eldre 
døve som målgruppe, og det er erfaringer vi vil ta med 
neste år. De fleste ønsker 3 dager hver for seg, og 
tidspunkt med tema før og etter lunsj var passende. 
Kanskje vi bør være litt mer flinkere å ta litt pause etter 
hvert 45 minutter, og ha en ordstyrer. Vi ba døve om å fylle 
ut skjema, og de tilbakemeldinger vi har fått over hvilke 
temaer de ønsker neste år var. 

• Tolketjenesten 
• Eldresenter  
• Eldreutvalg 
• TT-kort 
• Nye opplysninger om omsorgsbolig 
• Reisebyrå for døve 
• Boligalarm 
• Sunn kosthold 
• Eldrerettigheter, klagenemnda 
• Prosjekt/dokumentasjon om eldre døve 
• Seniorutvalg i Norges Døveforbund 

 
På alle seminardagene fikk vi servert kjempegode snitter 
og kaker i lunsjen, og disse var bestilt hos Skoleverksted 
med kantinepraksis for innvandrere i bydel Alna. Daglig 
leder Vidar R. Sæle avsluttet med å takke for innsatsen til 
damene som ordnet med å dekke på bord, rydde og vaske 
opp og servere maten alle dagene. De fikk flotte blomster 
som takk for innsatsen og hvem fikk dem? Jo, Klare Gjøen, 
Hallgerd Wroldsen og Reidun Johansen. De satte veldig 
stor pris på dette, og sa at dette stimulerer til å stille opp 
neste gang. Da sa noen andre at de ville hjelpe til neste år, 
så da blir det nok lettere å få flere frivillige. Oslo 
Døveforening mener det er viktig å gi ros og belønning. 
Uten hjelp av frivillige, hadde ikke seminardagene vært 
mulig å gjennomføre så vellykket. Oslo Døveforening vil 
satse på nye seminardager neste år, og er allerede i gang 
med å søke om midler til dette. 

butikk osv. Hjemmehjelpen bør ha god tid til en prat med 
døve, gjerne drikke til kaffe. Ikke se på klokken og haste 
seg ut. Den dagen du ikke klarer deg selv, og må ha hjelp, 
ønsker døve at tolketjenesten har egen akuttavdeling for 
tegnspråktolker og noen vil gjerne få all den hjelpen man 
kan få, så man slipper å flytte. Man ønsker effektiv hjelp til 
å få på plass en eldreomsorg for døve, og at det blir slutt 
på å dra ut tiden med mye tomprat som det har vært i flere 
år. I gruppearbeid hadde vi en siste spørsmål om hva døve 
ønsker av Signo/CSS, så svarte de at de ønsker 
omsorgsboliger i nærheten av CSS, Pensjonistgruppen 
ønsker å få mer kontakt med dem, og ville gjerne få tilsendt 
bladet ”Oss i mellom”. Oslo Døveforening får tilsendt bladet 
i posten som ligger i storsalen i døveforeningen, men 
Signo svarte at eldre døve som ønsker å få tilsendt hjem 
privat, kan bare si fra til Signo. Døve ønsker at Signo bør 
se gjennom eldre døve sine rettigheter i omsorgshjem og 
sykehjem. Det bør gjøre mer rettferdig i likestilling som 
hørende får. Ta en prat med Oslo kommune om 
situasjonen for eldre døve i Oslo området. Informere mer 
om døves rettigheter i Oslo kommune og i alle bydelene 
om hva kan gjøres bedre og forstå døves situasjon.  
 
Rådgivningskontoret og Oslo sporvei 

 
Frøydis Mørk og Jorunn Hodne fra Rådgivningskontoret. 

 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede kom og 
informerte kort om TT-kort, tekniske hjelpemidler, 
hjemmehjelp og trygghetsalarm. De sa at de kan gi 
veiledning og råd hvordan man går fram med å søke om 
ulike tiltak i kommunen. Rådgivningskontoret hjelper ikke 
deg med alt, men at hver og en må gjøre selv som å fylle 
ut skjema osv. Rådgivningskontoret gir gjerne bistand til å 
fylle ut, om man trenger hjelp til det. Noen hadde flere 
spørsmål, men tiden var ute, så vi måtte slutte da vi skulle 
spise lunsj. Det er  behov for mer tid med informasjon fra 
Rådgivningskontoret, det blir satt av mer tid neste år. 
 
Oslo sporvei ga en orientering om det nye billettsystemet 
som skal begynne over nyttår, hvor man kan kjøpe flexus-
kort hos Narvesen eller hos 7-eleven som koster kr 50,-. 
Man fyller opp kortet med et beløp man ønsker om man 
reiser av og til eller betaler en fast månedsbeløp om man 



 12  Nr. 4- 2005 

 
 

- et unikt verktøy for døve! 
 

 
En flott løsning, der du kan chatte / prate med hørende 

direkte! Du slipper å bruke 149 eller å bestille 
tegnspråktolk for å bestille time på en bilverksted, en 

båttur eller spørre bibliotek på ting du lurer på. 
 

 
Jarle Berg og Atle Tuverud fra Sentinel demonstrerte 
eDialog på informasjonsstand i forbindelse med et 
arbeidslivsseminar Norges Døveforbund hadde 8.oktober 
på Triaden hotell i Lørenskog. 
 
Hvem har eDialog? 
 
Oslo Døveforening 
Trondheim Døveforening 
Stavanger Døvesenter 
Bergen Døvesenter (kommer) 
Kreftforeningen 
Norge.no 
Color Line 
Bibliotek 
Bilforhandlere 
Kommuner 
 
Mer finner du på http://www.edialog24.no/ed24web/
ressursside.php . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no   

Direkte kontakt via SMSDirekte kontakt via SMS  
1. Mobiltelefonbruker sender SMS 

<kodeord> <melding> til nummeret 1980 
2. <Kodeord> er ODF 
3. SMS-meldingen går til Oslo 

Døveforening, og ved online svarer med 
en gang eller i løpet av dagen. 

4. Ved offline, får du automatisk sms-
melding om at vi ikke er inne på kontoret 
og vil svare når vi er på kontoret. 
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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. 

Døves Dag 
 

 
 
På døves dag hadde vi en hyggelig sosialt kveld i Grotten 
fredag 23.september. Ungdommene drev med brettspill og 
gamecube, og alle fikk snacks og brus. 
 
Halloween 
Det har vært en fin aktivitet i høsten, spesielt i Grotten har 
flere funnet veien dit. Spesielt Halloween festen var helt 
topp! Det kom 23 personer på festen, som ble holdt 
22.oktober. 
 

 

 
Vi vant en premie på Cupfinalen! 
 

 
 
8 personer var på Ullevaal stadion lørdag 5.november i 
pøsende regnvær og så cupfinalen Asker mot Strømmen. 
Prosjektleder Vidar R. Sæle satt hjemme og fikk plutselig 
en tekstmelding fra Norges Fotballforbund med melding 
om å måtte ringe tilbake til dem med en gang! Han ringte 
og spurte hva det gjaldt. Jo, Oslo Døveforening ble trukket 
en premie som skulle kunngjøres i pausen under kampen 
og at han måtte holde det hemmelig til pausen var over. 
Dette fikk han beskjed om 3 timer før kampen begynte. 
Etter pausen ga han beskjed til Ellen Due som var på 
kampen, og hun fikk hentet gevinsten som var et ballnett 
med 10 fotballer!  
 
Hurra – prosjektet fortsetter i 2006! 
Vi fikk beskjed 22.november av stiftelsen Helse og 
Rehabilitering om at vi er tildelt kr 226.000 for år 3 i 
prosjektet ”Er det kult å være døv ungdom?”. Vi er svært 
fornøyd med at vi får tildelt mer penger for 2006 til 
ungdomsprosjektet. Første år fikk vi bare kr 58.000 og 
andre år fikk vi 150.000,-.  
 
Hva skjer i 2006? 
 

• Lørdag 7.januar – kinokveld i byen 
• Lørdag 4.februar – ”Takk for de fantastiske 20 

årene i Grotten” 
(Fortsetter på side 16) 
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DØVES DAG – UKA 
 
Døves Dag – uka ble gjennomført med ulike tiltak i 
perioden 17.-25.september. Vi hadde satt opp 
utstillingsvegg med informasjon stående hele uken i 
døveforeningen. 
 
Lørdag 17.september  
”Hvilke døve politiske saker bør Oslo Døveforening jobbe 
med?” ved Sonja M. Holten  
 

 
 
Sonja innledet med hva er Norges Døveforbunds 
kampsaker fra arbeidsprogrammet, og hvilke saker er 
brennaktuelle i samfunnet i dag. Hun trakk frem hvordan 
Oslo Døveforening kan jobbe med, og skapte fine 
diskusjoner fra salen om hvilke saker døve føler det bør 
jobbes med lokalt i Oslo.  
Blant diskusjonene fremkom en del problemer med 
tegnspråktolk, både hvem som dekker og bruk av tolk var 
det flere som tok opp. Tilgjengelighet med info på buss, t-
bane etc er blitt noe bedre, og det tar tid å få alt på plass 
som for eksempel info om stoppesteder når man skal gå 
av. 
 

 
 
Vi takker Oslo Døves Kvinneforening for god innsats, da 
de stod for kantine-salget med mye god mat. Vi hadde 
egne informasjonsstand med bl.a. fra Oslo 
Voksenopplæringssenter, avd Skullerud for 
hørselshemmede og Aker Sykehus, døveavdelingen. Oslo 
Døveforening hadde egen stand med salg av varer av T-
skjorter og foreningens e-shop varer. 

 
 
Onsdag 21.september 
Likemannsseminar for eldre – se side 11. 
 
 
Torsdag 22.september 
”Døvesamfunnet før og etter valget, og får vi døve et 
bedre etter valget?” ved Sonja M. Holten 
 
Sonja innledet med ulike saker som preges av 
døvesamfunnet, før og etter valget, og hva kan skje 
framover når rød-grønn regjering blir satt sammen og 
hvilken statsbudsjett det blir for 2006. Hun tok opp 
spørsmål om DVD-rom som ble delt ut gratis til alle 
medlemmer, og spurte medlemmer hva de syntes om det, 
og om det resulterte at flere gikk og stemte på valgdagen. 
Gode innspill og diskusjoner fra salen. 
 
Fredag 23. og lørdag 24.september 
Telenor presenterte to prosjektet med 3 G videotelefoni 
(videtolking for døve og synsassistanse for blinde) på 
forskningstorget ved Universitetsplassen begge dager. 
Publikum fikk demonstrert hvordan 3 G mobiltelefon 
fungerer mellom 2 døve og via tegnspråktolk til en 
hørende. 
 
Les mer om 3 G mobiltelefon prosjektet på www.itfunk.org/
docs/prosjekter/fafo3g.htm. 
 
 
Fredag 23.september 
Døves Dag for ungdom – se side 13. 
 
 
Lørdag 24.september 
Det var en fin pubkveld som kulturutvalget stod for salg av 
mat og drikke. På kvelden fikk vi se 5 filmer av Dag J. 
Lindeberg, og det var meningen at han skulle vise 4 
animasjonsfilmer av Pamplona, Inner Strengt, AutoDance 
og Presto. Han overrasket oss og viste oss den 5.film, 
som hadde premiere hos oss. Det var trolig eneste og 
siste gang han viste den 5.filmen. Mange ble nok 
overrasket at Dag hadde tatt med poesi i 
animasjonsfilmene, og det skapte diskusjoner og spørsmål 
om hva som var meningen bak filmene. Hvilket budskap 
var det? Det viste seg at folk oppfattet og tolket forskjellig, 
noe som gjør filmene spennende da man diskuterte etter 
visningen. Dag fortalte også hvordan og hvilke 
hjelpemidler han brukte for å lage filmene. Det var nok 
målet for Dag at filmene skulle skape diskusjoner og ha 
ulike tolkninger hva budskap de enkelte 
animasjonsfilmene ga. God stemning utover kvelden med 
sosialt samvær og åresalg med fine gevinster. 
 

(Fortsetter på side 16) 
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Innkalling til Oslo Døveforeningens 128. årsmøte 2006 
 
 

Lørdag 1. april kl 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2005 har adgang til årsmøtet.  
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2005 på årsmøtet. 

 

Velkommen! 
Styret.    

 
_______________________________________________________________________ 

 
VALG 2006 

 
Ta kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater eller at  

du har lyst til å bli valgt inn i en av vervene (styret, utvalg, komite). 
 

Valgkomiteen er Hanne Enerhaugen, Mira Zuckermann og Børre Roås.  
Varamedlemmer er Mari Hol og John Erik Johannessen. 

Dagsorden for årsmøte: 
1. Åpning ved foreningens leder 
2. Valg av 1. og 2. møteleder 
3. Valg av 2 referenter 
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer 
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer 
6. Godkjenning av dagsorden 
7. Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet 
8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet 
9. Lovendringer (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2006) 
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2006) 
11. Vedta medlemskontingent for neste år 
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet 
13. Valg som ledes av valgkomiteen 
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Generalprøven 7.oktober 
 

 
Skuespillere Mari Hol, Marianne Rasmussen, Ronny P. 

Jacobsen (instruktør) og Geir Sætre. 
 
 
Oslo Døveteater hadde en generalprøve av stykket 
”Samfunn” i regi ved instruktøren, Ronny P. Jacobsen. 
Stykket ble vist to ganger den kvelden. 51 personer hadde 
funnet veien for å se stykket den kvelden, som også ble 
satt opp under Døves Kulturdager i Tønsberg 14.-16. 
oktober. De tre skuespillere viste et godt skuespill, som ga 
aha-opplevelser blant publikum. Styret i Oslo Døveteater 
ser nå at det finnes mange talenter blant de yngre 
skuespillerne, og vi håper de kan gi glede til publikum ved 
senere anledninger. Styret i Oslo Døveteater takker 
ZOOM reportere for å ha hjulpet oss med å markedsføre 
stykkets handling ved intervjuer av instruktøren og 
skuespillere før Døves Kulturdager. 

• Vi skal ha et seminar 10.-12.februar i Jevnaker. 
På seminar skal vi som jobber med prosjektet 
delta, og vi har invitert 4 ungdommer til å være 
med. På seminaret i Jevnaker skal vi sitte oss 
ned, og jobbe og være kreative med å lage et 
aktivitetsprogram for 2006. Vi skal også begynne 
å se litt lenger fram, og det er å tenke på hva som 
skjer i 2007. 

 
Følg med på www.ung.odf.no, og meld deg på din 
interesse – så får du tilsendt informasjon pr e-post hver 
gang vi skal ha aktivitet på programmet vårt. 

(Fortsatt fra side 13) UNG I OSLO 

Søndag 25.september 
Som en avslutning på Døves Dag-uka var det 
gudstjeneste i middelalderparken. Gudstjenesten fant sted 
ved Mariakirkeruinene ved vannspeilet, og etter 
gudstjenesten var det kaffe og kake i Oslo Ladegård. 
 

 
 
Oppsummering 
Styret var fornøyd med gjennomføringen av tiltakene av 
Døves Dag-uka, selv om det var færre folk enn i 2004. Det 
var andre tiltak som skjedde i samme tidsrom, slik at døve 
valgte andre tiltak i regi av for eksempel busstur til 
Østerrike der mange fra Oslo reiste med. Andre tok 
busstur til Vestfold i regi av Døvekirken på en torsdag. Det 
er bare positivt at andre organisasjoner / instanser 
arrangerer ulike tiltak, men det er litt dumt å kollidere med 
Døves Dag, når folk må velge en av tiltak samme tid. VI 
håper at det blir bedre ved senere anledning. Styret 
bestemte seg at man tar det mer med ro neste år, og 
arrangerer Døves Dag kun en dag, dvs lørdag 
23.september med program både dagtid og kveldstid. 

(Fortsatt fra side 14) DØVES DAG - UKE 

Visste du at? 
Generalforsamlingen vedtok å kjøpe Gården med 89 
stemmer mot 1 stemme, og vi kjøpte Gården 16.mai 1916 
av selger Signe Sylou-Krentz for kr 73.500. Kjøpet kom i 
stand ved at vi overtok 4 pantobligasjonslån på til sammen 
kr 58.500 og betalte kontant på restbeløpet kr 15.000. I 
tillegg kom 2% i provisjon til advokat Balchen og 
omkostninger som tinglysning, stemplet papir og andre 
omkostninger. 
 
Vi overtok Gården fra 1.juli 1916 og flytter 1.mars 
2006, da har vi hatt huset i 89 år og 9 måneder.  
Det oppstod en del problemer, fordi Signe Sylou-Krentz 
hadde leiet bort en rekke rom til Vanføreklinikken. 
Foreningen måtte derfor nøye seg med 1.etasje gjennom 
mange år før alle leieboere var flyttet fra. Det ble en 
skuffelse for de omkring 150 medlemmer ikke å kunne fritt 
disponere 2.etasje. Leiekontrakten med Vanføreklinikken 
ble opphørt etter 10 års ventetid. (Kilde: Døveforeningen 
1878-1978, Odd-Inge Schrøder). Det betyr at foreningen 
overtok hele huset først i 1926.  

(Fortsatt fra side 5) GÅRDEN SVEN BRUNSGT 7 
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FAMILIETREFF 
 

 

Lørdag 12.november gjentok vi fjorårets suksess, og vi fikk 
mange påmeldinger. Pga sikkerhetsmessige av plass 
hensyn, måtte vi sette noen på venteliste. De som var 
med, hadde det veldig gøy på Emma Hjorth i Sandvika 
med 18 barn og 17 voksne. Alle fikk bade i det deilige 
varme vannet, og noen hadde ball-aktiviteter i gymsalen 
da vi ikke kunne ha alle samtidig i bassenget. Så fikk vi 
mat, men dessverre ble det litt for lite mat til alle. Etter 
matpausen, var de inne på Sansehus, der de fikk se 
spennende rom i ulike farger, lyder, visuelle effekter og i 
det hvite rommet slappet barna av og så en tegnefilm. Alle 
dro til slutt slitne hjem, etter en vellykket dag. 

FORELDREUTVALG 
 
Oslo Døveforening har nå opprettet et nytt foreldreutvalg, 
og de vil begynne med å ha spennende aktiviteter for 
foreldre med barn neste år. I foreldreutvalget sitter 
Christina Zullo (kontaktperson), Beata Slowikowska, 
Marianne Rasmussen og Cathrine Ørn.  

TEMAKVELD FOR DØVE FORELDRE 
 

 
 
Torsdag 26.januar kl 18.30 – 20.30 - Voksne i en ny 
medietid 
 
Et spennende og inspirerende foredrag ved Jan Erik 
Kroglund fra barnevakten.no som vil snakke om voksne i 
en ny medietid.  
  
Barn trenger voksne som er til stede i deres 
mediehverdag. Hvordan kan vi vise interesse og 
samtidig sette grenser på en god måte? 

 
 

Foreldreutvalget inviterer til en aktivitetsdag i Østfoldbadet i Askim for foreldre med barn. 
  
Søndag 5.februar kl 12.00 
 
Priser: 
Kr 310 pr familie (2 voksen og 2 barn under 13 år) + vanlig pris for flere barn 
Kr 360 pr familie (2 voksen og 2 barn under 17 år) + vanlig pris for flere barn 
 
Barn under 2 år bader gratis, men det er påbudt med vanntett bleie, som kan kjøpes for kr 25 hos dem. 
 
Les mer om www.ostfoldbadet.no for andre priser og info om Østfoldbadet http://www.ostfoldbadet.no/info/om_ostfoldbadet.html.  
 
Oslo Døveforening støtter med kr 50 pr person (gjelder når voksne er medlem i foreningen). Betaling sendes Oslo Døveforening konto 1600 40 
08301 innen 29.januar 2006. 
 
(Eks: Familiepris kr 310 og 2 voksne er medlem og har 2 barn, trekkes fra ODF-støtte med kr 200,- = betaler kr 110,- til oss.) 
 
Påmelding til Oslo Døveforening foreldre@odf.no innen 29.januar 2006 og oppgi alder på barn. 

SVØMMING FOR FAMILIENSVØMMING FOR FAMILIEN  
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 WWW.ODF.NO 

 
Oslo Døveforening samarbeider med foreningens e-shop, og vi får provisjon for salg av varer. 

Støtt gjerne Oslo Døveforening ved å kjøpe flotte varer som kan bestilles i nettbutikken eller i døveforeningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stickers Pris kr 30,- pr stk             Pris kr 120,- pr stk 

   Slapwarpe Pris kr 50,- pr stk        Tilbud kr 300,- for 3 stk. (Gjelder kun ODF) 
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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.desember 2005 har vi 30 medlemmer som støtter Oslo Døveforening 

TIPS TIL JULEGAVE 
 

 
 
Kr 100,- pr stk 
 
Fås i rødt (str 4-6, 12-14 og S), hvitt (str S-XL) og 
blått (str S-XL) 
 
Vi har en del igjen på kontoret. Stikk gjerne innom og 
kjøpe eller bestille pr epost – tskurs@odf.no . Ved 
utsendelse i posten, kommer porto/gebyr i tillegg. Vi ber 
om at de betaler forskudd til Oslo Døveforening på konto 
1600 40 08301. Når pengene er kommet til vår konto, 
sender vi ut T-skjorte til deg i posten.  

TIPS TIL JULEGAVE 
 

 
  Foto: Rune Anda 
 
Kr 20,- pr stk 
 
Oslo Døveforening tok initiativ til å skaffe 5000 
armbånd, i samarbeid med Norges Døveforbund.  Vi 
har ca 1000 igjen på lager. 
Norges Døveforbund kjemper for tegnspråk som offisielt 
språk i Norge. Armbåndene vil være et blikkfang, og 
skape interesse for døves sak ute i samfunnet. 
Overskudd av salget går til Verdensforbundet for Døve 
(WFD) – og deres arbeid for døve i hele verden 
(www.wfdeaf.org). 
Armbånd kan kjøpes kontant i Oslo Døveforening, eller 
bestilles pr epost - tskurs@odf.no . Ved utsendelse i 
posten, kommer porto/gebyr i tillegg. Vi ber om at de 
betaler forskudd til Oslo Døveforening på konto 1600 40 
08301. Når pengene er kommet til vår konto, sender vi 
ut armbånd til deg i posten. 



Terminliste for Oslo Døveforening - 2005/2006 

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

B - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Sven Bruns gate 7 
0166 Oslo 

 

DESEMBER 
  

08.  tor. Julestemning med risgrøt, åresalg, teater  
    kl 18 
09.  fre. Grotten:  Ungdom kl.19 
10.  lør. Jule-Bridge kl.13  
13.  tir.  Bridge 
15.  tor. Odf-kontor åpent kl 17-19 
17.  lør. Regnbuen medl.møte kl.13-17  
21.  ons. Pensjonist-treff 10-15  
22.  tor. Stengt pga juleferie 
29.  tor. Stengt pga juleferie 
31.  lør. Nyttårsaften kl 21.00 
 
JANUAR 
 

03.  tirs. Kvinneforening 
04.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
05.  tor. Odf-kontor åpent kl 17-19 
07.  lør. Ungdom – kinokveld i byen 
10.  tir.  Bridge 
12.  tor. Odf-kontor åpent kl 17-19 
13.  fre. PUB – kveld og vi viser film ”Cafe Lyon”  
    kl.19  
14.  lør. Nyttårscup i bowling på Veitvet 
18.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
19.  tor. Odf-styremøte kl.17 
24.  tir.  Bridge 
26.  tor. Temakveld for foreldre kl 18.30 
28.  lør. Bridge årsmøte + klubbmesterskap kl.12 
 
FEBRUAR 
 

01.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
02.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
03.  fre. PUB – kveld og foredrag om Deaf Aid kl 19 
04.  lør. Ungdom i Grotten kl 19 
05.  søn. Svømmeaktivitet for familie med barn 
07.  tir.  Bridge og kvinneforening årsmøte 
09.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
15.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
16.  tor. Odf-styremøte kl.17  

18. lør  Loppemarked og kafe kl 11-16 
19. søn. Loppemarked og kafe kl 13-16 
21.  tir.  Bridge 
23.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 – kan bli stengt  
    grunnet flytting. 
 

VI FLYTTER TIL NYE LOKALER 
 

MARS 
 

Terminliste for mars/april er med forbehold om det blir i 
nye lokaler eller om aktiviteter skal være et annet sted.  

 

01.  ons. Pensjonist-treff 10-15, årsmøte 
02.  tor. Odf-styremøte kl.17 
03.  fre. PUB – kveld og Stand-Up show med   
    Raske kvinner kl 19 
07.  tir.  Bridge 
09.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 – kan bli stengt  
    grunnet flytting. 
15.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
16.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
21.  tir.  Bridge 
23.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
29.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
30.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
31.  fre. Oslo Døveteater – årsmøte 
 
APRIL 
 

01.  lør. ODF – årsmøte kl 13 

Abonnement på SE HER 
 

Er du interessert i å følge med hva som skjer i Oslo Døveforening? 
 
Bladet kommer ut 4 numre i året.  
 
Abonnementpris: kr 200 pr år 
 
Send oss bestilling post@odf.no eller fax 22 11 23 21 

 
(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.) 

Terminlisten er med forbehold om endringer. Følg gjerne 
med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK 

eller hjemmesiden vår www.odf.no . 
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