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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 375,- for 1/4 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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STOFF TIL NESTE NUMMER 
 

Neste nummer kommer ut i mars 2007, og frist for å 
sende stoff er 1. mars seher@odf.no 

NYTT FRA STYRET 

 
Medlemskap 
Innmeldinger: Lis-Mona Mjøen 
     Petter Solhaug 
     Åshild Solhaug 
     Jan Pettersen 
     Åse Pettersen 
     Kathrine Hess 
     Knut Egil Hess 
     Jessica P. Belisle Hansen 
     Gine Antonsen  
     Anne Asli 
     Øystein Lund 
     Hanne Heyerdahl 
    
Dødsfall:   Per-Erik Høgmann 
     Reidun Åsan 
     Tore Solberg 
     Ruth Camilla Holthe 
 
Pr 1.desember har vi 453 medlemmer. (430 medlemmer 
er medlem i NDF/ODF, og 23 er støttemedlemmer i ODF). 
 
Nytt medlem i foreldreutvalget 
Foreldreutvalget melder at Marianne Rasmussen har 
trukket seg. De har fått et nytt medlem i utvalget, som er 
Linn Lykke Walla. 
 
Gavekort fra Color Line 
Vi har mottatt 2 gavekort fra Color Line, Oslo-
Frederikshavn t/r for 2 personer, som trekkes under 
julebord 9.desember 2006.  
 
Grunnstønad eller særfradrag 
Vidar R. Sæle er oppnevnt til komite hos Norges 
Døveforbund, som skal utrede om kompensasjon for 
merutgifter i forbindelse med tilgang til NRKs 
tegnspråkkanal og grunnstønad / særfradrag. Komiteens 
innstilling skal leveres innen 15.april 2007 som er fristen 
for innkomne forslag til landsmøtet. Forslaget kom fra Oslo 
Døveforening som fremla under landsmøte 2005. 
 
Momskompensasjon 
Oslo Døveforening har fått dekket krav om 
momskompensasjon på kr 39.465 for 2005. Pengene vil bli 

(Fortsetter på side 4) 

EN LITEN HILSEN 
 
Nå er vi langt inne i adventstiden, og snart skal vi feire jul 
sammen med familie og venner. Alle har nok hatt en travel 
og våt høst, og ser frem til noen dager fri med god mat og 
drikke. Men snøen vil nok glimre med sitt fravær enkelte 
steder, men den vil ikke legge en demper på 
julestemningen blant oss her vil jeg tro. 
 
Tiden går fort. det merker sikkert dere alle. Som leder har 
min tid bestått mye i å lete etter nye lokaler, holde meg 
orientert hva som skjer med saken som skal opp for retten i 
mars - og prøve å finne løsninger som kan komme 
medlemmene til gode. Jeg vet at alle savner et EGET sted 
å møtes, og jeg håper at vi å løpet av 2007 har et sted vi 
kan ha alle aktiviteter under ett. 
 
Jeg takker alle medlemmer for tålmodigheten dere har vist, 
og jeg håper at dere vil være tålmodige en stund til. 
 
Jeg vil ønske dere alle en velsignet God Jul  og et fredelig 
God Nyttår! 
 

Unn T. Johannessen, Leder 
 

 

Bak fra venstre: Gunnar Løken, Unn T. Johannessen, Maj 
Lisbeth Marman, Dag J. Lindeberg, Trine S. Austbø, Keir 

Evien og foran på bildet er Vidar R. Sæle.   
 
VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD JUL OG 

ET GODT NYTT ÅR! 
 
Julehilsen fra hovedstyret og ansatte i Oslo Døveforening 
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OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG 
 
Foreningsleder:   Unn T. Johannessen 
Nestleder:    Gunnar Løken (2 år) 
Styremedlem:   Dag J. Lindeberg (2 år) 
Styremedlem:   Maj-Lisbeth Marman (1 år) 
Styremedlem:   Trine S. Austbø (1 år) 
 
Bilagsrevisor:   Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Helge Hansen 
 
Lovkomite:    Sonja M. Holten 
       Odd-Inge Schrøder 
       Jarle Lid 
 
Eiendomsstyre:   Bjørn A. Kristiansen 
       John Erik Johannessen  
       Unn T. Johannessen 
       Gunnar Løken 
       Andreas Fjelde 
 
Feriehjemsutvalget: Astrid Bø 
       Andreas Fjelde  
       Børre Roås 
       Pia Schrøder  
       Jan Åge Bjørseth 
       Unn T. Johannessen 
 
Kulturutvalget:   Liv Eva Stø 
       Britta Wold   
       Maj-Lisbeth Marman 
 
Døvehistorieutvalget: Karl Fr. Robertsen 
       Geir Brodal  
       Trine S. Austbø 
 
Valgkomite:    Torill Lorentzen 
       Børre Roås  
       Eitan Zuckermann 
Varamedlemmer:   Svein Sundkvist 
       Liv Eva Stø. 
 
Foreldreutvalg:   Tina Zullo 
       Cathrine Ørn  
       Beata Slowikowska 
       Marianne Rasmussen  
       Trine S. Austbø 
 
Internasjonal gruppe: Grace Wing-Sum Ho  
       Veesin Bjørke 
       Asiya Shoaib  
       Agata Wisny 
       Dag J. Lindeberg 

satt inn på Hjelpefondet.  
 
Frifond 
Oslo Døveforening har mottatt kr 10.000 i frifond midler for 
2006, og pengene brukes til turen i Gøteborg, hyttetur på 
Hafjell, sms info-tjeneste, juleverksted for barn og 
hoppeloppeland. 
 
Praktisk organisasjonsseminar 
 

 
(Foto: Hanne Kvitvær/Rune Anda)         

 
Norges Døveforbund arrangerte en praktisk 
organisasjonsseminar 3.-4.november i Lørenskog, hvor 
Daglig leder Vidar R. Sæle deltok for Oslo Døveforening. 
 
Det ble tatt opp bl.a. om Døveorganisasjonen som 
mulighet, Frifond, Hvordan få til et godt styrearbeid, Hva 
kan gjøres for å bedre inntektsgrunnlaget til drift av 
døveforeningen, Tanker om ny plan for utdeling av tilskudd 
fra forbundet bl.a. VO-midler, kulturmidler etc. 
 
Ny versjon av websiden odf.no 
 

Oslo Døveforening har inngått en 
avtale med Stian A. Giltvedt om 
årlige vedlikehold av websiden 
vår. I tillegg har vi gjort en avtale 
om å videreutvikle websiden 
odf.no med nytt design i en 
periode på 6 måneder, dvs fram til 
1.mai 2007. Det vil bli en hel ny 

webside med ny farge, design og innhold, så vi kan glede 
oss til våren. 
 
Kulturmidler 
Vi har fått innvilget støtte til ulike kulturtiltak for høsten 
2006 fra Norges Døveforbund med kr 7.600 som skal gå til 
Arcus opplevelse, juleverksted, tur til Hadeland glassverk 
og førjulstemning i døveforeningen. 
 
Gjeld på feriehjemmet Skaug 
Hovedstyret i Oslo Døveforening besluttet på styremøte å 
slette pantegjelden til feriehjemmet Skaug med kr 
117.011,15 inkl. avdrag og renter pr 10.november 2006 til 
Sparebanken Bien. Gjelden dekkes av Hjelpefondet.  

(Fortsatt fra side 3) 
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INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 129. ÅRSMØTE 2007 
 

Lørdag 21. april kl 13.00 – Huseby kompetansesenter, Gamle Hovsetervei 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2006 har adgang til årsmøtet. Det er ikke mulig å betale 

medlemskontingent for 2006 på årsmøtet. 
 
 Velkommen! 

         Styret. 
 

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

VALG 2007 
 
 
 
 
 

Ta kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater eller at du har lyst til å bli valgt inn i et av 
vervene (styret, utvalg, komite). 

 
Valgkomiteen er Torill Lorentzen, Børre Roås, Eitan Zuckermann og varamedlemmer Svein Sundkvist og Liv Eva Stø. 

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 2007) 
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2007) 
11. Vedta medlemskontingent for neste år 
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet 
13. Valg som ledes av valgkomiteen 
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LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Oslo Døves 
Pensjonistgruppe hadde et likemannskurs for eldre døve i 
3 dager, dvs 20.september, 18.oktober og 6.desember.  
 
Det var meningen var at vi skulle ha 15.november, men 
pga at vi ikke fikk tolk, måtte det avlyses. I stedet flyttet vi 
til 6.desember, og da fikk vi tolk og gjennomførte kurset 
under pensjonisttreffet. 
 
Det deltok 18 deltakere, begge dagene 20.9 og 18.10 i 
Lovisenberggt 4, hvor vi leide lokaler av Lovisenberg 
menighet. På siste kursdag 6.12 var det ca 50 deltakere i 
Døvekirken. 
 
Livsglede i alderdommen 

 
Han holdt et spennende foredrag 
om Livsglede i alderdommen, og 
det var lett å forstå ham. Det var 
første gang han møtte døve på 
kurset, selv om han har vært lege 
og professor i mange år. Han er i 
dag pensjonist. Han fortalte om at 
det var viktig å være aktiv i 
alderdommen, og at du kan gjøre 

mangt og å være sosial. Da blir du ikke så syk, i forhold til 
om du velger å være passiv og sitte hjemme. Da blir man 
sykere. Altså jo mer aktiv du er, jo mer oppegående er du. 
Han har laget en morsom tegneserie med ”Helsevett”, som 
går ut på at ta ansvar for din egen helse, og å bruke 
kroppen din. Noen stikkord i tegneserien er å stumpe 
røyken, maten er halve helsen, sov nok, stress med vett, 
hold fred med dine nærmeste, unngå ulykker, vis respekt 
for alkohol, bruk ikke pille for alt som er ille og sex er bra, 
en er best. Det er viktig med et positiv selvbilde i 
alderdommen, hvor man har håp, optimisme, ha omtanke 
for andre og driv med noe som gir arbeidsglede. 
 
MPA – Mobil Person Alarm – tjeneste 
Vi fikk besøk av Per Olav Hauge som er operativ leder i 
Mobil Person Alarm. Han fortalte om et samarbeid med 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, hvor de har 
utviklet en personalarm som bruker GSM-nettet for 
nødvarsling. Dette er en alarm som kan brukes av alle 
som av en eller annen grunn har behov for nødvarsling. 
Nødvarsling går ut på å trykke en knapp på et apparat du 
har på armen, og den går direkte til 110-sentralen. Så 
kommer de inn og henter deg, om du har blitt syk hjemme, 
på hytta, ved sjøen eller hvor som helst.  
Dette kunne passe godt for døve, når 110-sentralen på 
forhånd vet at du er døv, og hva sykdom du har. Men 
utstyret er ikke 100 % vennlig for døve enda, og det er de 
klar over. De jobber fortsatt med saken med å prøve ut, 
slik at døve og hørselshemmede kan bruke dette. For slik 

det er i dag, er at når du trykker på knappen, så er du i 
dialog med 110-tjenesten som trenger å vite hva som feiler 
deg. Målet er å få laget et utstyr, der du trykker på 
knappen, og kommuniserer med 110-sentralen med å 
trykke på koder i apparatet om det er øyeblikkelig hjelp 
eller hva det gjelder. 
 
”Med hjerte i lårhalsen”, hvordan forebygge fall og 
fallrelatert skader 
 

 
 
Vi fikk besøk av fysioterapeut Helga Backer, og hun 
fortalte om hvordan vi kan forebygge fall og unngå skader. 
Hun fortalte hvor hjerte i lårhalsen er, altså på siden av 
hoftene. Det er viktig om å gjøre å unngå å falle og brekke 
den. Hun fortalte at det koster 200.000 å operere på 
sykehus pr pasient, så det er nok ingen billig operasjon å 
gjøre, selv om vi ikke betaler. Heldigvis er det staten som 
betaler. For å forebygge, kan vi gjøre noen øvelser som 
fremmer styrke og balanse.  
 
Øvelsene kan gjerne gjøres hver dag. Det er med på å 
forebygge utvikling av falltendens og bedre muskelstyrke 
og balanse. 

1. Stå bak en stol eller lignende. Gå opp på tå og 
bak på hæl. Gjenta i ett minutt. 

2. Stå bak en stol. Bøy ned i knærne. Husk at tærne 
skal holdes i rett linje under knærne. Gjenta 10 
ganger. Ta en pause og gjenta 10 ganger til. 

3. Gå bort fra stolen. Stå med skulderbreddes 
avstand med bena. Ta ett skritt langt frem – 
”fallende knebøy”. Før benet tilbake til 
utgangstillingen. Gjenta med det andre benet. 20 
repetisjoner til sammen. 

4. Stå bak en stol. Prøv å ikke holde deg i stolen. Gå 
opp på ett ben. Stå i ett minutt. Bytt ben. Stå to 
ganger på hvert ben. 

5. Sett deg på stolen. Ta av sko. Beveg tærne: knyt, 
strekk, bøy. Bruk en pinne eller lignende og rull 
under fotbladet. 

 
Andre øvelser og trening som er bra for styrke og balanse: 

- Turgåing. Vi trener balanse og styrke best om vi 
går i ulendt terreng (skogsterreng) og gjerne 
oppover og nedoverbakke. Vi må holde litt tempo 
(bli andpusten) for å få treningsutbytte. 

- Sykling. God øvelse for balansen og sansene. Vi 
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GRENSELØS VERDEN 
 
Fire eventyrlystne døve reiste jorda rundt i 1987-88. Til 
tross for mange advarsler om hvilke farer som kunne møte 
døve i det store utlandet, la Cathrine Ørn, Sissel Haavik, 
Karl-Fredrik Robertsen og Jon Martin Brauti i vei på sin tur 
i den grenseløse verden. En verden grenseløs med sitt 
mangfold av natur og dyreliv, av ulike kulturer, livsvilkår og 
av språk. Nettopp når det gjelder språk, ble verden 
opplevd som grenseløs også på en annen måte. 
Tegnspråk er ikke internasjonalt, hvert land har sitt eget 
nasjonale tegnspråk. I motsetning til hørende kan døve 
likevel oppnå god kontakt med døve på tvers av 
landegrensene. På grunn av tegnspråkenes visualitet blir 
noen av tegnene lett forstått internasjonalt, fordi de gjengir 
handlinger eller gjenstander slik de ser ut i virkeligheten. 
Når døve fra forskjellige land møtes, bruker de en felles 
kommunikasjon med stor visuell og pantomimisk 
kreativitet. Derfor var det mulig å kommunisere direkte 
med russiske skuespillere, mongolske teltboere, kinesiske 
lærere og elever, travle mennesker i Hong Kong, 
nepalesiske bønder, arbeidsledige indere, srilankere med 
ulike religioner, smilende burmesere, thailandske 
stammefolk, australske friluftselskende folk og det 
amerikanske samfunn på godt og ondt. 
Jon Martin har skrevet boka ”Grenseløs Verden” om våre 
reiseopplevelser i Asia, Australia og Nord-Amerika. Boka 
ble trykket ferdig og var klar til salg fra oktober 2006. 

Vi reiste som nevnt for å treffe nye mennesker verden over 
og lære deres kultur å kjenne. Det var spesielt interessant 
i å få innblikk i døves oppvekstvilkår, sosiale situasjon og 
andre forhold. 

Er dere interessert i å få kjøpt denne boka, kan dere ta 
kontakt med Sissel H. Markhus, mailadr: 
cathorn@online.no, mobilnr 99720616 eller Karl F. 
Robertsen, mailadr karlfred56@yahoo.no, mob 98408052. 

Bokpris kr. 298.- 

 

 

trener styrke når vi sykler med litt tempo i 
oppoverbakker. 

- Sosiale – og kulturelle opplevelser / komme seg ut 
blant folk. Vi trener omstillingsevne, 
oppmerksomhet, reaksjonsevne, vi trives bedre og 
får bedre helse som forebygger fall og sykdom. 

 
60pluss – trimtilbud for eldre 
 

Vi fikk besøk av prosjektleder 
Harald Skoglund, som fortalte om 
prosjektet 60pluss. 60pluss er et 
tiltak for de over 60 år i Oslo by 
som har et behov for fysisk og 
sosial aktivitet. Harald holdt et 
gnistrende foredrag, og det var 
lett å forstå hva han sier. Han 
motiverte oss, til at vi har lyst å 

starte noe med trimtilbud for døve. Han viste et video om 
prosjektet, og hva tilbud de har startet med. Det førte til at 
de passive eldre, ble mer aktive ute sammen med andre. 
Det er ikke viktig å trene i toppform. Men å trene sammen 
med noen og å ha sosialt samvær. Det er bedre å gjøre 
noe aktiviteter sammen med flere enn å gjøre det alene. 
Ved å gjøre noe sammen, gir bedre motivasjon for å trene. 
Oslo Døveforening, sammen med Pensjonistgruppen skal 
ha et møte med 60pluss på nyåret, for å diskutere hvordan 
vi kan lage 
en 60pluss gruppe for døve og å gi spennende tilbud. 
 
Informasjon om Norsk Pensjonistforbund 
Temaet skulle vært tatt opp 15.november, men siden vi 
ikke fikk tolk, ble det avlyst. Temaet vil bli tatt opp i løpet 
av 2007 i stedet. 
 
Enklere Liv AS 
 
Vi fikk besøk av daglig leder Sverre Steensen som driver 
firmaet Enklere Liv AS. Før han startet opp, spurte han 
eldre om hvor de får tak i hjelpemidler. Det var der og der, 
og svært tungvint. Mange visste ikke om ting som finnes 
som kunne gjøre hverdagen lettere. Så han startet opp 
firmaet, og har nå åpnet 2 butikker i Kirkeveien og ved 
Egertorget. Han fortalte kort om ulike hjelpemidler, og det 
var spennende å se hvilke produkter man kan kjøpe. Han 
fortalte også noen morsomme historier, blant annet om 
fotvaskeren. Den kan plasseres i badekaret eller dusjen. 
Den passer godt for eldre som synes det er vondt å bøye 
seg for å vaske føttene, som mister balansen. Den 
morsomme historien var da det kom 2 unge karer med 
store muskler, og da han trodde at han skulle bli ranet i 
butikken. Men neida de ville kjøpe fotvaskeren, og da fikk 
han vite hvorfor de ville ha den. De synes den var veldig 
grei, siden de var kraftige med muskler, og det var trangt i 
dusjen at de klarte ikke å bøye ned for å vaske føttene. 
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MINNERIKT DØVES DAG! 
 
I samarbeid med Døvekirken, hadde vi et minnerikt Døves 
dag i Vestfold, søndag 24.september. Vi tok turen til 
Holmestrand, og var innom kirken. Der møtte vi stengte 
dører, da menigheten i Holmestrand tydeligvis hadde 
glemt at vi skulle ha gudstjeneste. Ved kirken møtte vi 
døve fra Drammen og Vestfold, slik at vi i alt var 33 
deltakere. Omsider ble kirken åpnet, noe forsinket og 
gudstjenesten kunne starte.  
 

 
 
Etter gudstjenesten dro vi innom Nedre Gausen 
kompetansesenter og fikk kaffe og kaker. Senterleder 
Gudmund Eikli ønsket alle hjertelig velkommen, og fortalte 
en kort historikk med innblikk i skolens historie gjennom 
125 år. Så fikk vi se den flotte utstillingen med fine bilder. 
Blant deltakere som gikk på Holmestrand off. skole for 
døve, fant de bilder av seg selv med andre elever fra de 
var unge den gang. 
 
Så dro vi videre til Horten, og inntok en deilig middag på 
Fishland restaurant. Restauranten drives av søsteren til 
Tom Kristiansen. Det anbefales å ta en tur innom, om du 
skulle være i nærheten av Horten. 
 

 
 
Etter middagen, var alle storfornøyde med turen. Flere 
ønsket å ta ny tur igjen neste år. Det var sikkert på grunn 
av den gode maten og hyggelig atmosfære i restauranten, 
at de vil gjerne dit igjen. Døvekirken og Oslo Døveforening 
har allerede pratet sammen, om å planlegge en ny tur 
neste år, knyttet til Døves Dag i Vestfold. 

Oslo Døveforening søker 
 
AKTIVITETSLEDER - i deltid stilling (50%) 
 
Vi søker etter en aktivitetsleder, som kan avlaste vår 
daglig leder (fram til 30.juni 2007) til primært å jobbe 
med: 

• Ulike aktiviteter i foreningen, særlig innen 
ungdoms- og kulturtilbud 

• Lage kurstilbud for døve 
• Du vil også få andre spennende oppgaver 

 
Krav til søker: 

• Erfaring fra organisasjonsarbeid 
• Relevant utdanning 

 
Det er ønskelig med kjennskap til databehandling. Det vil 
bli lagt vekt på kreativitet, samarbeidsevner og personlig 
egnethet. Godt kjennskap til døvemiljø og tegnspråk er 
en forutsetning. 
 
Stillingen er et engasjement fra 1.februar til 30.juni 2007. 
Lønn etter avtale. Søknadsfrist 10.januar 2007. 
 
Søknad sendes til Oslo Døveforening, Dronningensgt 6, 
0152 Oslo. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 
For spørsmål om stillingen, kontaktes daglig leder Vidar 
R. Sæle post@odf.no eller foreningsleder Unn T. 
Johannessen leder@odf.no. 

SEMINAR OM BEDRE ØKONOMI 
 
Lørdag 20.januar kl 10.00 – 18.00 i Universitetsgata 20,  
3. etasje i Oslo. 
 
Program: 
• Hva er et regnskap? 
• Hva er et budsjett? 
• Trivselstiltak 2007? 
• Terminliste våren 2007 
 
Det blir servert lunsj mat og drikke. Forelesere er Svein 
Arne Peterson og Vidar R. Sæle. 
 
Hvem kan delta? 
Alle som sitter i foreldreutvalg, kulturutvalg, 
døvehistorieutvalg, internasjonal gruppe, feriehjemsutvalg, 
bridgeklubb, kvinneforening, døvblittgruppe, 
pensjonistgruppe, døveteater og døvegruppa Regnbuen. 
 
Påmelding innen onsdag 17.januar til daglig leder, 
post@odf.no eller fax 23 50 24 30. 
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hadde vi by-vandring og shopping. 
 
Etter middagen kjørte bussen til Johan Falkenbergs hjem 
(forfatter) i Rugladalen.  Her ble han født og her bodde 
han i tiden 1879 – 1967. 
 
Tredje dag – dro vi med buss til Olavsgruva, ca. 13 km fra 
Røros sentrum.  Vi gikk omvisningstur gjennom 
gruvegangen 50 m under jordoverflaten og 500 m innover i 
fjellet.  Med dette besøket opplevde vi den spesielle 
atomsfæren i gruva.  Vi så spor etter både gamle og nye 
brytningsmåter.  Gjenskinn fra fakler og fyrsetting og lyden 
av folk som arbeidet var gjenskapt med lys- og lydeffekter. 
 
Temperaturen i gruva var minus 5 grader.  En som var 
ansvarsfølge og fortalte for oss, sa at Johannes Rekkedal 
var en tøff mann, siden han gikk hele veien. Han er 89 år 
gammel!  Han fikk en gavepakke av dem, en kobberstein 
inngravert ”Olavsgruve”, og den veide 2 kg.   
 
Etter middagen ble vi kjørt over grensen til Sverige, til en 
liten by som heter Funasdalen.  Fin tur på Harjedalens 
Fjellmuseum og frivillig lunsj. 
 
Fjerde dag - etter å ha spist en god frokost, startet vi på 
hjemveien.  Siste tur over Vingelen med gamle hus og 
landhandleri.  Fin rastevei med atomsfære med gamle hus 
og landhandleri.  Vi setter kursen til fjellet og tar Friisveien 
gjennom fjellheimen omgitt av vakker natur. 
 
Under nedstigning mot Ringebu, flott utsikt over dalen ved 
Bølia.  Vi kjører opp dalsiden til Glomstad for lunsj.  Vi 
spiste godt der, og hadde en utrolig flott utsikt fra 
restauranten. Til slutt, ankom vi Oslo på kvelden.  
 
Alle var svært fornøyde med turen, og sa at det var den 
beste de har hatt.  
 

Tekst: Reidun Johansen 

FANTASTISK HØSTTUR 
 

 
 
Oslo Døves Pensjonistgruppe arrangerte en høsttur til 
Røros 3.- 6.september, som var en av markeringene av 
pensjonistgruppens 35 årsjubileum. På turen deltok 47 
personer og 2 tegnspråktolker, og alle bodde på Quality 
Hotel Røros. 
 
Første dag – avreise fra bussterminalen mot Elverum. 
Etter noen timer i bussen, tok vi en rast på Myklegard med 
kaffe og smørbrød.  Etter pausen dro vi videre mot Rena 
hvor vi bl.a. fikk se det som var ”kromtappen” i bygda, 
Rena kartong.  Vi så på gamle Åsheim Hotell, som var 
møteplass for engelske lorder som fisket i Åkerstrømmen. 
 
Så kjørte vi til Bullmuseet.  Her fikk vi omvisning med 
lokalguide og en solid lunsj basert på lokale 
mattradisjoner.  Først fikk vi rabarbrasuppe.  Etterpå en 
stor overraskelse for de fleste av oss.  Vi fikk lettrøkt SIK 
med hjemme bakt flatbrød.  Noen var nok litt skeptisk til 
dette, men det viste seg å være at maten smakte ypperlig. 
Til slutt fikk vi kaffe og en nydelig kake bit. 
 
PÅ siste etappe tok reisen lang tid, men ankomsten til 
hotellet sen ettermiddag, fikk oss i godt humør (det hadde 
vi mye av på denne turen).  Vi fikk tildelt rommene våre og 
kunne slappe av til middagen ble servert på kvelden. 
 
Andre dag - Aktivitetene i Røros byr på mangt.  
Enestående bebyggelse fra den gamle berg staden, ført 
opp på UNESCOs liste over bevaringssverdige steder.  
Drift etter kobber 1644 – 1977.  Byen ble erobret 1678, 
1679 og 1718 og ble brent av svenskene. 
 
Etterpå dro vi til Røros vakre barokk-kirke fra 1784.  En 
eldre mann fortalte om kirkens historie.  Resten av dagen 

ODF – CAFE 

 
 

Oslo Døveforenings lokaler er åpent for alle på 
onsdager fra kl 17.00 til 20.00. Se terminlisten på 
side 18, da det kan være noen onsdager vi har møte 
annet sted, som for eksempel ekstra ord. Årsmøte. 
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TOLKETJENESTE I OSLO 
 

Teksttelefon:  23 40 18 07  
 

Tale-telefon: 23 40 17 75 
 

Telefaks: 23 40 17 05 
 

E-post:: tolk.oslo@nav.no 
 

SMS: 990 13 415 
 

SMS: 26 626  
 

skriv: TOLK OSLO <bestilling> ditt navn  
Til 26 626 

 
Akuttvakttjenesten for region øst: 

 
Telefon (149): 464 07 790 

 
SMS: 464 07 790 

POLITIET KJENTE IKKE TIL AKUTT 
TOLKE - ORDNINGEN! 

 
I VG nettavis 15.11.2006 stod det følgende: 
En 49 år gammel døv mann ble brutalt truet med kniv mot 
halsen og fraranet et høreapparat på Majorstua i Oslo 
onsdag kveld.  
 
Politiet har problemer med å kommunisere med mannen 
som ble angrepet, fordi han er helt avhengig av 
høreapparatet sitt. - Vi har forsøkt døvespråk, men det er 
ikke lett å kommunisere, sier Grøttum. 
 
Daglig leder Vidar R. Sæle ringte samme kveld til 
operasjonssentralen i Oslo politikammer, og nevnte at det 
var mulig å skaffe tolk på kort varsel, ved å ringe 
akuttnummer 46 40 77 90. Det visste de ikke at det var 
mulig. Oslo Politikammer lovte at den rette skulle få 
beskjed, og at han skulle få tolk. 
 
I ettertid, har vi fått vite av andre, at vedkommende fikk 
ikke tolk. 
 
Oslo Døveforening sendte mail til Tolketjenesten i Oslo og 
lurte på; 
”Hvordan tolketjenesten har gitt informasjon til 
politiet, legevakt, sykehus om akutt telefon for 
tegnspråktolk og andre numre man kan få tak i dagtid, 
samt døgnet rundt? 
 
Vi skrev også i mailen, om at vi har fått andre 
henvendelser at døve ikke fikk tolk hos legevakten eller på 
sykehus, men det var før Akutt tolke-ordningen begynte. 
 
Stor overraskelse 
Vi fikk svar fra Oslo tolketjenesten, som skriver at dette 
kommer som en stor overraskelse på dem. Det er 
forferdelig at man skal sitte i en slik situasjon uten tolk, 
særlig når vi har vakttelefon for akkurat disse 
situasjonene. Det er selvsagt ikke døve og døvblindes 
oppgave å skaffe tolk i slike situasjoner. 
  
Vi har representanter fra både politietaten og helseetaten i 
vår lokale referansegruppe. Disse har fått alle referater og 
informasjon. Jeg anser det som deres ansvar å 
videreinformere de rette personer i deres etat. - Det er jo 
derfor de sitter som representanter. 
   
I tillegg til dette har vi fysisk vært ute og informert til både 
legevakten i Oslo (dagsansvarlig ved mottaket, som skulle 
informere de andre avdelingene ved legevakten) og politi 
(vaktsjef ved sentrum politistasjon).  
  
Andre vi har hatt møte med og informert direkte: 
• Akuttmottakene på Aker sykehus 

• Ullevål – akuttmottaket. Ullevål videreformidlet 
videre til AMK Oslo og Akershus rett etter møtet 
vårt. 

• Psykiatrisk akuttvakt Ullevål 
• Barnemottaket ved Ullevål  
• Barnevernsvakten 

 
I tillegg skal det ha vært informert til tolkeregisteret ved 
Oslo politidistrikt, 112 og Brann og redningsetaten.  
 
Det er også skriftlig informasjonsmateriell fra RTV ( nå 
NAV) om ordningen hvor tlf er oppgitt. Nav 
Hjelpemiddelsentralen i Oslo kommer til å følge opp denne 
saken for å finne ut hva som har skjedd med 
informasjonsflyten.  
 
Oslo Døveforening er interessert i å få tilbakemeldinger 
om Akutt tolke-ordningen, hvis brukerne opplever det 
vanskelig å få tolk ved Akutt, hos politiet, legevakt eller 
sykehus. 
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TEGNSPRÅKLIG HESTEKLUBB – 
STIFTET 1.OKTOBER 2006  

 
Det var en artig og spennende ridekurs i helgen 
29.september – 1.oktober, som ble avholdt på 
feriehjemmet Skaug i Nesodden. Kurset ble gjennomført 
av Oslo Døveforening, hvor Monica Nesje var kursleder. 
 

 
Fra venstre Andrea Nordhaug, Alexei Grichanovitch, Per 
Tveita (rideinstruktør ved Nesodden Ridesenter), Ida 
Somby, Johanna Asprutsen og Truls S. Yggeseth. 
 
Vi fikk beskjed fra tolketjenesten i Oslo om at vi hadde fått 
tolk til kurset, men på kursdagen på ettermiddagen fikk vi 
beskjed om at tolken var syk. Dermed hadde vi ingen tolk 
til foredrag og praksis på ridesenteret dagen etter! 
 
Fredagen gikk vi gjennom ulike temaer om hester, regler, 
horsemanskript, osv. Lørdagen hadde vi ridning på 
Nesodden ridesenter. Instruktøren Per Tveita ventet oss, 
og tok oss med til kafeen over stallen. Vi satt rundt bordet, 
og der fortalte han om seg selv. Han deltok på landslaget i 
sprang og fortalte om stallen og hestene han har. Det var 
veldig synd at vi ikke hadde tolk med oss. Per Tveita måtte 
lære litt visuelle tegn av Monica Nesje i forbindelse med 
ridning. Han var positiv og lærevillig. Han delte deltakerne 
i 2 grupper, hvor en gruppe for ”nybegynnere” og en 
gruppe for øvede rytter.  
 
Vi gikk alle ned til stallen, og fikk tildelt en hest til hver. Vi 
fikk pusse og sale hestene, og guttene leide hestene ut på 
banen, mens det var plaskende regnvær ute. Etterpå fikk 
jentene ri i trav, galopp og sprang. 
Etter noen timer, dro vi tilbake til Skaug og dusjet og skiftet 
klær. Kursdeltakerne var slitne og sov godt i 2 timer, mens 
kurslederen lagde middag.  
 
Etter middagen var deltakerne opplagte og var ivrige og 
stilte mange spørsmål om stell av hester, og praktiske ting. 
Etter det, fortalte kurslederen Monica Nesje om hennes 
prosjekt idé, som hun jobber med å utforme en søknad. 
Deltakerne kom med mange gode innspill og ideer.  
 
Meningen var at vi skulle opprette et interimsstyre, men 
pga deltakerne var for unge til å være med i styret, så ble 

vi enige om å holde kontakten fram til den dagen 
Tegnspråklige hesteklubben får en sekretær og kasserer. 
En av deltakerne, Truls Yggeseth stilte opp, og var villig til 
å lage egen webside om hesteklubben. 
 
Den tegnspråklige hesteklubben ble likevel stiftet 
1.oktober 2006, da vi ønsker at alle skal vite at den finnes i 
landet. Monica Nesje håper å få med seg 2 personer til i 
styret, som kan jobbe og forberede til den første årsmøte i 
2007 med å vedta nye lover og andre ting. 
 
Neste ridekurs blir helgen 8.-10.juni på feriehjemmet 
Skaug, Nesodden. 

WEBUNDERSØKELSE 

 
Klikk på ”webundersøkelse” i www.odf.no.  

 
Vi i Oslo Døveforening har gjennomført en 
spørreundersøkelse blant våre medlemmer. Vi ønsker å 
vite hva personer som ikke er medlemmer hos oss, 
mener om Oslo Døveforening. Målet med denne 
undersøkelsen er å finne ut områder Oslo Døveforening 
kan forbedre seg på.  
 
Vi ville derfor sette stor pris på om du kunne bruke noen 
minutter til å svare på denne undersøkelsen.  
 
Som takk for hjelpen er du med i trekningen av en 
bærbar DVD spiller. 
  
NextBase SDV185-S Bærbar DVD 
• Portabel DVD spiller med innebygd 8,5” 16:9 LCD 

   TFT skjerm 
• Ny LCD skjerm med bedre lysstyrke,kontrast,  

   innsynsvinkel og responstid 
• Video inngang (for spillkonsoll, kamera og video m 

   m.) Lithium-MH batteri for 3,5 times spilletid 
 
Du finner mer informasjon om spilleren hos Komplett.no 
 
P.s. Tast inn følgende passord for å starte 
undersøkelsen: odf123 
 
Pr 14.desember har 69 gitt svar på webundersøkelsen. 
Vi ønsker mange flere svar! 
 
Gi tips til dine venner, som er medlem av Oslo 
Døveforening eller ikke er medlem og gjerne ungdom 
om å svare på webundersøkelsen. 
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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 226.000 for 2006 .  

 
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. 

UNGDOMSSEMINAR I BERGEN 
 

 
 
Barne- og ungdomsutvalget i Norges Døveforbund 
arrangerte et ungdomsseminar i Bergen 3. – 5. november. 
Seminaret ble holdt i Bergen Døvesenter, og det var rundt 
20 deltagere fra Bergen, Oslo og Stavanger. 
 
Foreleseren som fortalte om seksuell overgrep, var litt 
overrasket over at vi har holdt ut med seminaret siden kl 9 
om morgenen, og det var rundt kl 16.30 tiden. Foreleseren 
oppfordret derfor oss å bevege oss litt, og vi endte opp 
med å stå på stolene. 
 
Programmet i seminaret var følgende: 

- Bergen Døves Ungdomsklubb fortalte om 
prosessen fra idé til opprettet ungdomsklubb 

- Litt om samarbeid med European Union of Deaf 
Youth 

- Forelesning om seksuell overgrep 
- Forleesning om Audisme (undertrykkelse av 

hørsel) 
- Forelesning og informasjon om Frontrunners 

 
Under seminaret har det vært diskusjoner rundt om det å 
godta som å være døv og det å forhindre å få døv barn 
allerede før fødsel. Diskusjonen foregikk under 
forelesningen om Audisme som i dag begynner å bli vanlig 
ord i døvemiljøet. Audisme har betydningen som 
diskriminerende/ undertrykkelse av døve og 
hørselshemmende. 

 
Seminaret ble avsluttet med stor fellesmiddag og 
sosialkveld. 

Tekst: Stian A. Giltvedt 
Foto: Kenneth Ommundsen 

 
 

 
 
 

HALLOWEEN FEST 
 

 
 
22 ungdommer i alderen 15 - 25 år møtte frem til årets 
Halloween fest 31.oktober i Teater Manu´s lokaler som vi 
hadde leid for en kveld. 
For å få folk i halloween stemning hadde vi pyntet lokalene 
med halloween ting og stearinlys. Vi startet kvelden med 
potetgull, brus og en spennende film, etter hvert ble det 
pizza også. Det ble tid til både underholdning og sosialt 
samvær utover kvelden. 
Arrangementet ble vellykket gjennomført, og det var 
mange som spurte om vi kunne arrangere det igjen neste 
år, eller om vi kunne arrangere en liknende kveld en 
annen gang. 

 
Tekst: Jannicke Berge Kvitvær 

Foto: Stian A. Giltvedt 
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TUR TIL HADELAND GLASSVERK 
 

 
Vi var nettopp framme, og alle var litt utålmodige til å bli 
fotografert. Vi var kaffetørste, og var spente på å begynne 
å handle inn julegaver. 
 
Den 18. november dro en glad gjeng på 15 personer fra 
Oslo S med innleid buss. Turen tok ca 1 1/2 time Og 
praten gikk livlig for seg i bussen.  
Vel fremme var alle kaffetørste og været ble litt bedre. 
Etter å ha spist deilig gulrotkake med kaffe, ruslet vi til 
ulike butikker: julehuset, honninghuset, glassbutikken, 
krambua og tilbords. Noen var innom i selve glassverket 
og så på blåsingen. 
Det eneste lille skår i gleden var ingen tolk som kunne 
komme til guide-turen inne i glassverket. Heldigvis tok alle 
det pent. 
Dermed ble handleturen lang for enkelte, og det ble 
mange handleposer. Været klarnet seg til knallvær. 
Middagen inntok vi inne i Kokkestua. Den bestod av grillet 
kyllingbryst, saus og poteter og til dessert fikk vi 
bringebærterte. 
Etter middagen, ruslet vi gode og mette til bussen som 
skulle frakte oss tilbake til Oslo. Alle var enige om at det 
var en vellykket tur og ønsket flere liknende turer. 
 

Kulturutvalget v/Britta og Liv Eva 

OSLO DØVEFORENING  
INNGÅR SAMARBEID MED 
NORGESAUTOMATEN.COM 

 
Som et av de første lag og foreninger i Norge har Oslo 
Døveforening inngått samarbeid med nettspillselskapet 
NorgesAutomaten.com.  Dette betyr at dersom du spiller 
på nettet – og spiller på NorgesAutomaten.com – så 
støtter du Oslo Døveforening. 
 
Spilleselskapet er det første nettspillselskapet som tilbyr 
norske lag og foreninger deler av overskuddet. Dette 
samarbeidet vil tilføre oss viktige midler og vil bidra til et 
fortsatt godt aktivitetstilbud i foreningen vår. 
 
Om kort tid kan som kjent spilleautomatene, slik vi kjenner 
dem fra butikken eller kjøpesenteret, forsvinne. For mange 
lag og foreninger betyr dette en kraftig reduksjon i 
inntektene - en viktig inntektskilde vil forsvinne. Resultatet 
er lavere aktivitet i foreningen og mindre tilbud til barn og 
unge.   
 
- Vi vil ikke sitte på gjerde å se at et sannsynlig 
inntekstbortfall om ett år skal redusere aktivitetstilbudet 
vårt. Derfor har vi tatt tak i problemet før det er reelt.  

 
Hovedstyret i Oslo Døveforening har bestemt seg for å 
komme inntektsbortfallet i forkjøpet og har nå inngått en 
samarbeidsavtale med nettspillselskapet 
NorgesAutomaten.com. 
 
For mer informasjon om dette:  
 

www.norgesautomaten.com/foreningar.html 

NY DATAKLUBB 
 
Initiativtakere fra Islay ved Thomas Nilsen og Gunnar 
Løken inviterte datainteresserte til et møte i 
døveforeningen 31.august 2006. På møtet kom det ca 
10 personer, og de ble enige om å stifte en ny dataklubb 
innen internett, data, multimedia osv. 
 
På møtet ble det valgt et interimsstyre som består av 
Gunnar Løken, Xing Sheng She og Stein Erik Wroldsen. 
Interimsstyret jobber med å utarbeide forslag til lov, navn 
på klubben, og hvilke aktiviteter dataklubben skal ha. 
 
De kommer tilbake i 2007, med invitasjon til et møte for 
alle datainteresserte. 

MEDLEMSMØTE 

 
Onsdag 11.april kl 19.00, skal vi ha medlemsmøte i 
døveforeningen. 
 
Har du et godt forslag, som vi bør sende inn som 
landsmøte-sak? 
 
På medlemsmøtet tar vi opp forslag til landsmøte-saker, 
som sendes til Norges Døveforbunds landsmøte, som 
avholdes i Molde 15.-17.juni. Frist for å sende inn er 
15.april.  
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KULTURPRISEN 2006  
 
Oslo Døveforening er stolte av at dramagruppen Panorama 
ved Conrad Svendsens Senter fikk den prestisjetunge 
kulturprisen. Anledningen var Døves Kulturdager i Ålesund 
13.-15.oktober. Det var styret i Oslo Døveforening som 
fremmet forslaget til Norges Døveforbund. 
 

 
Den flotte gruppa består av: Susanne Angell, Lizzie Axelsen, 
Morten Myland Hansen, Khalid Amal, Roald Christoffersen og 
Arne Haugland. Instruktører er: Åge Homleid og Vibeke 
Karlsen. 
 
De hadde reist hjem da prisen ble delt ut, forteller Merete 
Frang som er med når Panorama er på turnè. De fikk nyheten 
mandag 16.oktober om prisen på kr 5.000,-. Turnèlivet er 
slitsomt og skuespillerne måtte reise hjem tidlig på lørdag, for 
å forberede seg til tur til Solgården i Spania tirsdag 
17.oktober. 
 
Brødrene Løvhjerte 
Vi øver inn nye stykker til hver gang vi reiser til kulturdagene, 
fortsetter Merete. Og der har vi vært med i en årrekke. I år 
spilte vi ”Brødrene Løvhjerte” av Astrid Lindgren. – Dette er 
utrolig inspirerende og vi er stolte! Vi vet ikke helt hva vi skal 
bruke pengene til enda, men det går kanskje til nytt utstyr. 
 
Viktig pris 
Hyggelig at folk ble glade, sier generalsekretær i Norges 
Døveforbund (NDF) Paal Richard Peterson. Kulturprisen er 
en viktig pris, som deles ut engang i året, vanligvis under 
kulturdagene. Kulturprisen er todelt, èn pris går til èn som har 
jobbet mye i foreningen og har vært med på å skape trivsel 
og bidratt til at driften kan fortsette, den andre prisen går til 
kunstnere som har utmerket seg innen teater, film, maleri osv. 
 
Formidling på egne premisser 
Prisen for sistnevnte gikk denne gang til Panorama, og 
forbundsstyret begrunnet tildelingen med at: Panorama 
gjennom 10 år har deltatt under kulturdagene på egne 
premisser, og vist skuespill med høy innlevelse og 
engasjement, fortalt gode historier med flotte kostymer, og 
nedlagt masse arbeid rundt forestillingene. Prisen deles ut 
etter innkomne forslag fra foreningene, avslutter Peterson. 
 

Kilde: ”Oss Imellom”. Foto/tekst: Elisabeth Moe, Stiftelsen Signo. 

JULEN HOS CONRAD SVENDSEN 
 

Conrad Svendsen Senter på Nordstrand ønsker å åpne 
dørene for de av Oslos døve som er alene under årets 
julefeiring. Frivillige søkes også.  
 
Jula er gledens høytid. Da kommer vi sammen med familie og 
hygger oss med god mat, gaver og godt samvær. Vi gleder oss 
og ser fram til kanskje den koseligste tiden for liten og stor. Men 
slik er det ikke for alle. Noen opplever at julen kanskje er den 
vanskeligste tiden. Noen har ikke økonomi til å lage den store 
festen eller til å kjøpe alle gavene man skulle ønske. Noen 
opplever at mamma og pappa er fulle, og kanskje krangler. Og 
mange opplever at de er alene. De har ikke noen familie i 
nærheten. De blir kanskje enda mer alene nettopp fordi de vet at 
nå er de andre sammen i hyggelig lag.  
 
Blant døve i Oslo vet vi at det er mange som har erfaring med 
ensomhet i jula. Dette er ingen hyggelig erfaring. I år vil vi prøve 
å gi noen av disse andre opplevelser i jula. Conrad Svendsen 
Senter har en utredningsavdeling som stenger i jule- og 
nyttårshøytiden. Det betyr 5 ledige rom som står tomme. Disse 
rommene vil vi i år tilby til døve som ønsker å feire jul og nyttår 
sammen med andre.  
 
Vi inviterer også til at døve kan komme på dagsbesøk til Conrad 
Svendsen Senter. De vil da kunne spise god julemat og hygge 
seg i hyggelige omgivelser.  
Man kommer dit som gjest og betaler 150 kroner døgnet eller, for 
måltider man spiser.  
 
Vi vil lage en transportordning der man kan bli hentet og kjørt 
hjem.  
 
Døve som ønsker å feire jul på CSS kan ta kontakt med Døves 
Frivillighetssentral epost: deaf-fs@online.no eller sms 92 62 46 
88.  
 
På julaften vil vi starte opp med julemiddag i døvekirken kl 17.00 
og etter julefeiring der forflytter vi oss opp til Conrad Svendsen 
Senter. 
 
Frivillige søkes 
Hele tilbudet er basert på frivillighet. Derfor inviterer vi alle som 
har lyst til å bidra til å melde seg som frivillig. Dette vil helt sikkert 
bli en positiv opplevelse. Du får muligheten til å feire jul på en ny 
måte. Du får muligheten til å gi en "annerledes julegave" til noen 
som trenger din gave - ditt bidrag. Vi trenger frivillige til å kunne 
lage i stand hyggelige julemåltider.  
 
Vi trenger frivillige som kan kjøre og hente i Oslo. 
 
Vi trenger frivillige som kan skape hygge.  
 
Vi trenger frivillige som ønsker å være sammen med andre.  
 
Vi trenger frivillige dag og kveld fra julaften til 1. nyttårsdag.  
 
Frivillige kan melde seg til Døves Frivillighetssentral deaf-
fs@online.no eller sms 92 62 46 88.  
 
Tar du utfordringen? 
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FAMILIETREFF PÅ EMMAS SANSEHUS 
 
Lørdag 3.februar 2007 blir det familietreff på Emmas 
sansehus kl. 11.00 - 15.30. 
Møt opp kl 10.45. 
 
Det blir svømming, spill og leking i gymsal i Emma 
Friskhus. Det  blir servert mat utover dagen. 
Til slutt skal vi være inne på sanserom med masse 
farger og lys. 
 
Husk å ta med svømmetøy, håndklær og godt humør! 
 
Emma Friskhus og Sansehus ligger mellom Sandvika og 
Kirkerudbakken Alpinsenter. Følg E16 fra Sandvika mot 
Hønefoss og videre skilting til Emma Hjorth. 
 
Pris: kr 200 pr familie (ODF-medlemmer) og kr 400 pr 
familie for andre. 
 
Påmelding innen 20.januar 2007 til foreldre@odf.no.  
 

Arrangør: Foreldreutvalget i Oslo Døveforening 

NY LEGE FOR DØVE OG 
DØVBLINDE I OSLO 

 

 
 
Maja Husa har vært vikar i stillingen Lege for døve siden 
slutten av august.  Hun tar imot pasienter hos Legene på 
Sinsen hver torsdag.  Legekontoret bestiller døvetolk fra 
tolketjenesten til døve pasienter.   
 
Maja Husa er fra Trondheim og ble ferdig utdannet i 2003.  
Hun har jobbet som lege på Ålesund sykehus, Åfjord 
legekontor, Ungdomspsykiatrisk enhet på Ullevål sykehus 
og på et legekontor i Fredrikstad.  I 2006 som hospiterte 
hun ved barnenevrologisk avdeling i Connecticut i USA. 
 
Maja Husa er også lege på Helsestasjon for 
hørselshemmet ungdom på Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede i Lille Grensen 7 annen hver mandag (9. 
oktober, 23. oktober osv) kl 15-17.  Helsestasjon for 
hørselshemmet ungdom er åpen hver mandager kl 14.30-
17.00 med helsesøster Anne Mette Dahl tilstede. 
 
Resten av uken jobber hun som lege på et annet 
legekontor i Oslo. 
 
Yasmin Alambeigi er fortsatt sykemeldt.  Yasmin skal flytte 
til Tyskland og kommer ikke tilbake som lege for døve.   
 
Vi håper at Maja vil å fortsette som lege for døve og at hun 
etter hvert kan ta imot pasienter flere dager i uken. 
 
For timebestilling til Maja Husa hos Legene på Sinsen: 
 

SMS: 95234808 faks: 22381253  tlf: 23227300 

VEGETARISK KOKEKURS 
 
Lær å lage spennende og smakfulle vegetariske retter.  
 
Sted:  Kurbadet, Akersgata 74, Oslo 
 
Dato: Tirsdag 23. januar, tirsdag 30.  
  januar, tirsdag 13.februar  
 
Tid: kl 17.00 – 21.00 
 
Første kurskveld starter med en liten innledning om praktisk 
vegetarisk matlaging, bruk og tilberedning av belgfrukter m.m. 
Andre kurskveld vil innledningen handle om mat for god 
helse. Siste kurskveld avsluttes med en demonstrasjon av 
Tupperware produkter til oppbevaring av grønnsaker. Kurset 
varer i 4 timer pr kveld, og kursdeltakerne lager maten selv.  
 
Kurset passer for: Alle som ønsker å innføre mer    
      belgfrukter, nøtter og grønnsaker på  
      menyen 
 
Kursavgift: kr 500 for ODF-medlemmer og kr 800 for andre. 
 
Påmelding gjøres til Oslo Døveforening post@odf.no, fax 23 
50 24 30 innen 14. januar. Påmeldingen er kun gyldig ved 
betalt kursavgift til kontonummer 1600 40 08301 innen 15. 
januar. 
 
Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Linn Helene 
Stølen. 



 16  Nr. 3- 2006 

HOPPELOPPELAND I BÆRUM  
 

 
Foto: Jan-Inge Raknerud   

 
Vi i foreldreutvalget i Oslo Døveforening, arrangerte 
hoppeloppeland, Nordens største innendørs aktivitets/
lekesenter i Bærum 3. november.  
 
Vi var spente på antall påmeldte på en fredag, og vi ville 
se hvordan det ville gå. Vi ble overrasket over at så mange 
har meldt på. Det var 26 barn med foreldre totalt! Nesten 
alle var Coda-barn bortsett fra to barn som hadde døvetolk 
mor. 
 
Det var et vellykket arrangement, og det var veldig få folk 
der siden det som sagt var på en fredag. Vi følte at vi 
hadde hele 2600 kvm for oss selv! Barna kunne bevege 
seg fritt og rundt hele tiden. Det så ut til barna trivdes der 
veldig godt, fordi barna forsvant helt plutselig da vi kom inn 
til senteret. De hadde ikke tid å vente.  Senteret hadde 
ALT; luftfylte leker, ballbinge, ballrom, softball-kanoner, 
spillrom, tråbil-baner, minigolfbane osv. 
 
Vi intervjuet 3 familier og spurte dem: 
1. Har du vært her før? 
2. Hvorfor er du med foreldreutvalget’s aktiviteter? 
 
Anniken Vidnes Høiberg 

 
1. Ja, det er tredje gangen vi er her 

2. Det er en fin mulighet for hele familien til å komme 
seg ut, og å være med på forskjellige aktiviteter, og 
ikke minst er det sosialt både for små og store! 
Barna storkoser seg her sammen med de andre 
barna. 

 
Janne Helle 

 
1. Nei, jeg har aldri vært her før. 
2. Jeg ville være med for å bli kjent med de som har 

barn. Det er et godt tilbud for barna som blir kjent 
med hverandre og å leke sammen.  Jeg synes 
foreldreutvalget gjør veldig bra jobb, og jeg synes 
dere skal fortsette med det! 

 
Morten S Brynhildsen 

 
1. Ja, en gang før. 
2. Det er en flott mulighet for barna og å leke med 

andre barn i mørketiden. I tillegg for å være 
sammen med andre tospråklige barn (CODA). 

 
CODA = Children of Deaf Adults / Hørende barn av døve 
foreldre 
 

Tekst/foto: Cathrine Ørn 
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Søndag 3.desember arrangerte foreldreutvalget 
juleverksted for små nisser i alderen 3 til 8 år i 
døveforeningens lokaler i Dronningens gate. Det kom 14 
voksne og 12 barn kledd i nisseluer og røde kinn. En av 
dem hadde til og med nisselue med blinkende røde 
hjerter! Vi lagde perlekjeder, små trenisser, trehjerter, 
malte rammer og gaveesker så nå blir det mange fine små 
gaver under juletreet i år! Barna jobbet flittig, men de aller 
ivrigste var nok de voksne. Det hele endte med at barna 
løp rundt og hamstret pepperkaker og clementiner mens 
de voksne ble sittende igjen og kose seg med 
julepyntlagingen. Etterpå ble det servert risengrøt og rød 
saft. Det var noen mette, slitne og fornøyde nisser som dro 
hjem den ettermiddagen etter en lang arbeidsdag på 
juleverkstedet! 
 
Vi var så heldige å ha gode medhjelpere i Silje Fjeld, 
Benjamin Nesse og Vilde Ørn Kreyberg. De skal ha stor 
takk! 
 

FORELDREUTVALGET  
v/ Cathrine Ørn og Christina Zullo 

 

JULEVERKSTED FOR SMÅ NISSER 

 

 
 

WORKSHOP med RAMESH 
MEYYAPPAN 

 
Lørdag 17. februar inviterer Oslo Døveforening til workshop 
med Ramesh, der han vil dele noen av hans 
hemmeligheter med interesserte.  
 
I workshoppen, som heter ”The ART of Visual 
Communication in Performance”, lærer man litt om 
grunnleggende skuespill og hvordan man kan vise en rekke 
ting med kroppen, uten å ty til tekst eller et muntlig språk. 
 
I tillegg til skuespillere på alle nivåer og lærere i Drama og 
Rytmikk, passer også kurset for alle slags mennesker som 
vil lære noe nytt og få et lite innblikk i teknikker som kan 
brukes til mangt. 
 
Det koster 200 kroner for medlemmer av ODF og 300 
kroner for ikke medlemmer. 
 
Påmelding til Oslo Døveforening post@odf.no eller fax 23 
50 24 30 eller pr brev, dersom du er interessert. Det er et 
begrenset antall plasser, så førstemann til mølla gjelder! 
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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 . 

Terminliste for Oslo Døveforening - 2006 

JANUAR 2007 
 
3. ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken  
    ODF – cafe kl 17 
09.  tir  Kvinneforening # Bridge kl 18 
10.  ons ODF – cafe kl 17 
17.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
    ODF styremøte kl 17 
20.  lør  Seminar for utvalg og underavdelinger 
23. tir  Bridge kl 18 
    Vegetarisk kokekurs kl 17 i Kurbadet 
24.  ons ODF – cafe kl 17 
27.  lør  Bridge – Årsmøte og KM single 
29.  man AU – møte (pensjonistgruppen) i Odf 
30.  tir  Vegetarisk kokekurs kl 17 i Kurbadet 
31.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
    Ekstra ord årsmøte kl 18 i Lovisenberggt 4 
 
FEBRUAR 2007 
 
03.  lør  Familietreff på Emma Sansehus 
06.  tir  Kvinneforening – Årsmøte # Bridge kl 18 
07.  ons ODF – cafe kl 17 
09.  fre  Styreseminar i Tønsberg 
10.  lør  Styreseminar i Tønsberg 
13.  tir  Vegetarisk kokekurs kl 17 i Kurbadet 
14.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
    ODF – cafe kl 17 
16.  fre  Kulturkveld ”This Side Up” i Parkteatret 
20.  tir  Bridge kl 18 
21.  ons ODF – cafe kl 17 
28.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 Årsmøte i Døvekirken 
    ODF – cafe kl 17 
 
MARS 2007 
 
06.  tir  Kvinneforening # Bridge kl 18 
07.  ons ODF styremøte kl 17 
12.  man AU – møte (pensjonistgruppen) i Odf 
14.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
    ODF – cafe kl 17 
16.  fre  DM Bridge 
17.  lør  DM Bridge 
18.  søn DM Bridge 
20.  tir  Bridge kl 18 
21.  ons ODF – cafe kl 17 
23.  fre  Dugnad på Skaug 
24.  lør  Dugnad på Skaug 
25.  søn Dugnad på Skaug 
28.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
    ODF – cafe kl 17 

APRIL 2007 
03.  tir  Bridge kl 18 
11.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
    ODF – styremøte kl 17 
    ODF – medlemsmøte kl 19 
13.  fre  Nordisk mesterskap i Bridge 
14.  lør  Nordisk mesterskap i Bridge 
15.  søn Nordisk mesterskap i Bridge 
17.  tir  Kvinneforening # Bridge kl 18 
18.  ons ODF – cafe kl 17 
21.  lør  Odf – Årsmøte kl. 13 i Huseby komp.senter 
25.  ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
    ODF – utvalgsmøte kl 19 

 
 

 
 
 

ANDRE ARRANGEMENTER 
 
2007 

• 21.-27.januar WFD-styremøte i Ål og Oslo 
• 26.januar Åpent WFD-seminar om 

menneskerettigheter, Oslo 
• 24.-25.februar DM innendørs fotball, Gjøvik 
• 13.-15.april Nordisk mesterskap for par i bridge, 

Oslo 
• 1.-3.juni Døvekirkenes fellesmøte, Fredrikstad 
• 15.-17.juni Norges Døveforbunds Landsmøte, 

Molde 
• 15.-17.juni Deaf Arts Now, Stockholm 
• 16.-22.juli Verdenskongress for døve, Madrid i 

Spania 
• 12.-14.oktober Døves Kulturdager, Bodø 

 
2008 

• 14.-18.mai Norges Døveforbund 90 år 
• 17.november Oslo Døveforening 130 år 
• ??.november Nordisk mesterskap for lag i Bridge, 

Oslo 
 
2009 

• Oslo Døves Bridgeklubb 70 år 



  Nr. 3 - 2006  19 



 

STØTT OSLO DØVEFORENING STØTT OSLO DØVEFORENING –– HELT GRATIS! HELT GRATIS!  
   

Gå til www.odf.no og se etter logoen Gå til www.odf.no og se etter logoen Gå til www.odf.no og se etter logoen    
   

MELD DEG INN I DAG!MELD DEG INN I DAG!MELD DEG INN I DAG!   
   

(44 personer støtter oss, og vi har allerede fått over kr 1.000!)(44 personer støtter oss, og vi har allerede fått over kr 1.000!)(44 personer støtter oss, og vi har allerede fått over kr 1.000!)   

 

Returadresse: Oslo Døveforening, Dronningens gate 6, 0152 Oslo 

 
STØTT OSLO DØVEFORENING!STØTT OSLO DØVEFORENING!STØTT OSLO DØVEFORENING!   
 
 
 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestill varer på www.odf.no og finn logoen  
 

Du kan velge å bestille varer, og se gjennom brosjyre hos daglig leder. 

Det perfekte undertøy   
- hele året! 

Det perfekte undertøy   
- på kalde dager! 

Det perfekte undertøy   
- på kalde dager! 

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 23 50 24 30 
 

(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.) 

 


