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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 375,- for 1/4 av siden 

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. 

SE HER 44. årgang 2007 
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: 446 medlemmer pr 31.12.2006 
Abonnement på bladet SEHER: 

Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer) 
Redaktør: Vidar R. Sæle 

Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2007) 
Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (460 eks.) 

  Adresse: 
 
 

   eDialog: 
 

SMS: 
  Telefaks: 
Kontornr.: 

Oslo Døveforening   
Nedre Voll gate 5-7 
0158 Oslo 
Direkte kontakt via CHAT på  
http://www.odf.no 

Send ODF <melding> til 1980 
23 50 24 30 
1600.40.08301 

Daglig leder: 
Teksttlf: 
Mobiltlf: 
E-post: 

Vidar R. Sæle 
00 00 00 00 
930 32 049 (SMS) 
post@odf.no 

Aktivitetsleder: 
Teksttlf: 
Mobiltlf: 
E-post:  

Stein Erik Wroldsen 
00 00 00 00 
922 96 167 (SMS) 
aktivitet@odf.no 

Tegnspråkinstruktør: 
Teksttlf: 
E-post: 

Keir Evjen 
00 00 00 00 
tskurs@odf.no 

Foreningsleder: 
 E-post: 

Gunnar Løken 
leder@odf.no 

Underavdelinger : 
Døvegruppa Regnbuen 
Oslo Døves Bridgeklubb 

Oslo Døves Kvinneforening 
Oslo Døves Pensjonistforening 

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
Utvalg: 

Kulturutvalg 
Teaterutvalg 

Foreldreutvalg 
Feriehjemsutvalg 

Flerkulturelt utvalg 
Døvehistorieutvalg 

Informasjon: 
http://www.odf.no 

Tekst-tv NRK, side 772 
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DAGLIG LEDER HAR ORDET 
 

 
Etter å ha flyttet fra 
Dronningensgt 6 til Nedre 
Voll gate 5-7, er kontoret 
stengt i juli. Vi åpner kontoret 
mandag 6.august. Vi ber om 
forståelse om noe ”rot” pga vi 
skal pakke ut og komme oss 

i stand etter hvert i løpet av august og september. Vi tar 
sikte på at en del aktiviteter i foreningen kan begynne i 
august. For pensjonistforeningen må vi se dette litt an pga 
det er ikke nok stoler da de er så mange som 50-60 
personer. Vi får først møbler rundt midten av september. 
Vi anmoder pensjonister å følge med i tekst-tv om hvor de 
skal ha sine treff 15. og 29.august. 
I dette nummeret ønsker vi å presentere våre 2 
medarbeidere i foreningen. 
 
 
 

Stein Erik Wroldsen er 
engasjert som aktivitetsleder 
fram til februar 2008 hos oss. 
Han avlaster daglig leder, og 
har sine hovedoppgaver som 
å jobbe med ulike aktiviteter i 
foreningen, særlig innen 
ungdoms- og kulturtilbud, 

lage kurstilbud for døve og andre spennende oppgaver 
som han får av daglig leder. For våre tillitsvalgte i utvalg 
og i underavdelinger som ønsker å sende inn meldinger i 
tekst-tv, kan sende til Stein Erik. Vi må ha meldinger innen 
onsdag uken før, arrangementer eller tiltak skal være for vi 
sender samlet alle meldinger videre til Norges 
Døveforbund, som igjen sender til NRK tekst-tv. Stein Erik 
vil også oppdatere websiden vår, og bidra med stoff til 
bladet SeHer.  Har du spørsmål, eller forslag til aktiviteter 
eller kurs, er det bare å ta kontakt med Stein Erik på 
kontoret og hans epost adresse er aktivitet@odf.no.  Han 
jobber 50 % hos oss, og er som regel her tirsdager og 
torsdager. Han jobber 3 dager en uke og uken etter 2 
dager, osv. Vi ønsker Stein Erik velkommen og håper han 
vil trives hos oss. 
 
 

 
Keir A. Evjen er vår trofaste 
tegnpråkinstruktør, og han 
har jobbet flere år hos oss. 
Hans oppgave er å 
forberede, tilrettelegge og 
arrangere tegnspråkkurs i 
foreningen, og i tillegg 
underviser han alle 

tegnspråkkurs. Det skjer hver dag på ettermiddagene fra kl 
17 til 19, og noen ganger kjører han 2 ulike kurs fra kl 17 til 
21. Han er også her  hver dag på dagtid med å 
administrere kursene, og er en allsidig person, hvor han 
har noen faste oppgaver for daglig leder.  Han tar imot 
henvendelser til kontoret, når daglig leder er ute i møter. 
Har du spørsmål eller kjenner noen som vil melde seg på 
tegnspråkkurs, så er det bare å ta kontakt med Keir på 
kontoret eller gjennom epost tskurs@odf.no. Han blir glad 
for å få mange påmeldinger til tegnspråkkursene. 
 
Vi ser frem til å se deg i våre nye lokaler til høsten, og vi 
ønsker deg en riktig god sommer!  
 

Vidar R. Sæle      

RETTSMØTE  
 

Oslo Døveforening skal i Oslo tingrett mandag 
17.september kl 09.00 til torsdag 20.september i Oslo 

Tingrett. Det er bestilt tolker for oss og til publikum. 

RORBUA 
 

Vi har reservert bord på Rorbua i  
Aker Brygge i hele sommer,  

dvs på fredager fra kl 19  
og utover – fram til 31.august. 
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arbeidsliv. 
 
Økonomisk ramme for Nedre Voll gate 5 
Styret gir flytte- og innredningskomiteen fullmakt til å 
iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med Nedre Voll gate 
5-7 med inntil kr 800.000 som tas fra Hjelpefondet. Av de kr 
800.000 skal det gå til bl.a. innkjøp av innredning, møbler, 
interiørkonsulent, IT (internett, fiber, tv-skjerm, server med 
programvare, internettcafe, kablinger, dvd, smartboard, 
dekodere, videoboks), flyttekostnader, oppussing av 
lokalene, anskaffelse av kjølebafler og forsterket 
avtrekkshefte i kjøkken og innkjøp av kjøkken ting (servise, 
glass, mikser, latte-maskin etc). 
 
Støtte til seminar 
Flerkulturelt utvalg ved Grace Wing-Sum Ho og Tarja R. 
Wroldsen får dekket kr 3.600 til å delta på internasjonalt 
tegnseminar på Ål 16.-21.september 2007. De vil holde 
foredrag i foreningen og skrive om kurset med bilder i bladet 
SeHer. 
 
Tilskudd fra Oslo kommune 
Fra Oslo kommune har vi fått innvilget kr 300.000 i 
grunnstøtte (til driften), og i fjor fikk vi kr 470.000. Altså kr 
170.000 mindre i år. Foreningen har sendt inn en klage, da vi 
mener saksbehandlingen har vært feil da de har blandet inn 
salget av Døves Hus som er øremerket til nye lokaler / nytt 
hus senere. I tillegg hadde de merket seg at vi fikk kr 
250.000 i kulturtiltak for 50 % kulturarbeider. Dette ser ut til å 
ha lagt til grunn til at vi fikk mindre i år. For foreningen føles 
dette som om at Oslo kommune ved kulturmidler gir, mens 
helse og sosial tar tilbake pengene. Vi står liksom på samme 
spor som før da vi fikk kun kr 470.000 i fjor til driften og 
ingenting til kulturtiltak. 
 
Ny revisor 
Styret har gått inn for å engasjere Roar Vadheim fra Deloitte 
som foreningens revisor, og han er også revisor for Norges 
Døveforbund. Vi ser dette som en fordel at han kjenner 
døveorganisasjonen godt fra før.  
 
Døveteater 
Oslo Døveteater har hatt årsmøte 20.april 2007, og vedtok at 
Oslo Døveteater oppløses. De ønsket at Oslo Døveforening 
oppretter et nytt utvalg for teaterinteresserte. Foreningens 
styre har gått inn for å opprette et nytt utvalg, som er 
teaterutvalg. Merethe G. Lindeberg og Mari Hol vil sitte i 
teaterutvalget fram til ODFs årsmøte i 2008.  
 

NYTT FRA STYRET 
 
Medlemskap 
 
Innmeldinger: Ida Sønsterud, Petter Noddeland, Jostein 
Dale, Gabor Baksa, Bazam Haq, Shabana Sharif, Ramize 
Salihu, Kristine Hegland, Eva Gaustad, Anette Pløen,  
 
Utmeldinger: Johanna Asprutsen, Carola Wisny, Monica 
Kaumer 
 
Pr 12.juni har vi 467 medlemmer. (444 er medlemmer i NDF/
ODF, og 23 støttemedlemmer i ODF). 
 
Den tegnspråklige hesteklubb 
De søkte om å bli tatt opp som underavdeling i Oslo 
Døveforening. Klubben ble opprettet i fjor, men har ikke valgt 
et styre og hadde heller ikke utarbeidet lover. Monica Nesje 
driver klubben alene så langt. Søknaden kunne ikke 
behandles, før styret får en bekreftelse på et styre som er 
valgt av medlemmer i klubben, samt lover. 
 
Gave 
Oslo Døveforening har mottatt gave fra Andreas Ermesjø`s 
begravelse på kr 6.350,-. Etter samtale med familien, ønsker 
de at pengene skal brukes til kursvirksomhet. Styret vedtok 
at pengene benyttes til kursvirksomhet for Oslo Døves 
Pensjonistforening. 
 
Nedre Voll gate 5 
Styret ble gitt en orientering om forhandlinger vedrørende 
lokalene i Nedre Voll gate 5, og gjennomgikk den endelige 
leiekontrakten som skulle godkjennes av hovedstyret før den 
signeres. Etter en del diskusjon ble det foretatt en 
avstemning i styret som viste 4 stemte for å godkjenne 
leiekontrakten og 1 stemte mot. Dmitry Katsnelson ønsket å 
reservere seg mot vedtaket om å flytte til Nedre Voll gate 5. 
Leiekontrakten godkjennes med flertall i styret, og signeres 
av daglig leder Vidar R. Sæle. 
 
Oppsigelse fra revisor 
Vi har mottatt en oppsigelse fra revisor Arne Linchausen på 
revisoroppdrag i Oslo Døveforening. 
 
Tilskudd til flerkulturelle 
Fra Oslo kommune, enhet for mangfold og integrering har vi 
fått kr 10.000 til flerkulturelle treff for døve, og kr 20.000 til 
flerkulturelt arbeidsliv. Fra Norges Døveforbund er vi bevilget 
kr 30.000 i likemannsmidler som skal gå til flerkulturelt 
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ARBEIDSLIVKONTAKT 

 
Svein Sundkvist og Torill Lorentzen er våre 
arbeidslivkontakter i Oslo Døveforening. 
Hvordan har vi det på jobben, for mange går det greit, 
men for noen kan det være vanskelig å gå på jobben, 
også for døve. Det kan være at en ikke er fornøyd 
situasjon, dårlig kontakt med arbeidsleder, får ikke info 
hva som skjer på jobben, føler at en ikke gjør bra nok 
innsats. Du vet ikke selv hva du skal gjøre for å få en 
bedre arbeidsdag, og eller hvordan du skal gå frem.  
Vi kan kanskje være med å gjøre din arbeidsdag lettere: 
Ta kontakt med våre arbeidslivkontakter Svein 
Sundkvist og Torill Lorentzen pr epost 
arbeidsliv@odf.no for å avtale tid.  
Så kan vi prate sammen, finne ut hva vi kan gjøre for å 
lette din arbeidsdag. Vi har taushetsplikt. Dette er et 
prosjekt i regi av Norges Døveforbund.  

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG 
 

Foreningsleder:         Gunnar Løken 
Nestleder:            Dag J. Lindeberg 
Styremedlem:          Maj Lis Marman (2 år) 
Styremedlem:          Dmitry Katsnelson (2 år) 
Styremedlem:          Thomas Flinterud 
 

Bilagsrevisor:          Rolf Smenes 
 

Revisor for underavdelingene: Svein Arne Peterson 
 

Lovkomite:           Odd-Inge Schrøder 
                 Jarle Lid 
                 Svein Arne Peterson 
 

Eiendomsstyre:         Bjørn A. Kristiansen 
                 John Erik Johannessen 
                 Gunnar Løken 
                 Dag J. Lindeberg 
                 Andreas Fjelde 
 

Feriehjemsutvalg:       Andreas Fjelde 
                 Børre Roås 
                 Astrid Bø 
                 Pia Schrøder 
                 Jan Åge Bjørseth  
                 Per Christian Dahl 
                 Stein Tore Stø 
 

Kulturutvalg:          Liv Eva Stø 
                 Britta Wold 
 

Døvehistorieutvalg:       Karl Fr. Robertsen 
                 Trine S. Austbø 
 

Foreldreutvalg:         Beata Slowikowska 
                 Linda Hope Fraser 
                 Linn Lykke Walla 
 

Flerkulturelt utvalg:       Tarja R. Wroldsen 
                 Line C. Stenseth 
                 Grace Wing-Sum Ho 
                 Veesin F. S. Bjørke 
                 Ronny P. Jacobsen 
                 M. Maqsood Riaz 
 

Jubileumskomite:        Mira Zuckermann 
                 Torill Lorentzen 
                 Dag J. Lindeberg 
 

Valgkomite:           Torill Lorentzen 
                 Børre Roås 
                 Eitan Zuckermann 
1. varamedl.:           Trine S. Austbø 
2. varamedl.:           Bjørn Røine 

Kulturstøtte 
Vi er innvilget støtte med kr 3.000 til kulturkveld ”This Side 
Up” og kr 3.000 til eldres kulturtreff, døves dag, 
museumsbesøk fra Norges Døveforbund. 
 
Momskompensasjon 
Vi har sendt en søknad om momskompensasjon for 2006 
med kr 158.043, og vi vil få svar på søknaden senere i høst. 
 
Trivselstiltak for 2007  
Fra Norges Døveforbund er vi bevilget kr 39.928, og styret 
har vedtatt å fordele kr 40.000 til: 
Oslo Døves Pensjonistforening kr 7.000 
Teaterutvalg (kulturdager) kr 5.000 
Døvblittgruppen kr 3.000 
Flerkulturell gruppe (kulturdager) kr 5.000 
Kulturutvalget kr 2.500 
Feriehjemsutvalget (buss til sommerfest) kr 5.000 
Døves Dag kr 2.500 
Foreldreutvalget kr 5.000 
Ungdomsgruppa Paff kr 5.000 
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129. ÅRSMØTE 

 
Oslo Døveforening hadde årsmøte lørdag 21.april på 
Huseby kompetansesenter fra kl 13.00, og årsmøtet varte 
til kl 17.20. Det var 35 stemmeberettigede medlemmer 
som var tilstede, og 2 gjester. 
 
Nestleder Gunnar Løken ønsket alle velkommen. Han 
overtok etter Unn Johannessen som ikke kunne møte opp 
pga. sykdom. Det ble holdt et minutts stillhet for de som 
gikk bort i 2006, før han erklærte 129. årsmøte for åpnet.  
 
Torill Lorentzen og Hanne Kvitvær ble valgt som 
møteledere, og Trine Austbø og aktivitetsleder Stein E. 
Wroldsen ble valgt som referenter. I protokollkomiteen ble 
Bjørn Røine, Astrid T. Bø og Oskar Nilsen valgt, og 
tellekorps ble Bengt Fjellaker, Dag Lindeberg og Eitan 
Zuckermann valgt. 
 
Dagsordenen ble godkjent med bemerkninger.  Svein A. 
Peterson bemerket at årsmøtet skulle vært holdt i mars 
mnd. iflg loven. 
 
Under beretningene bemerket Svein Sundkvist navnefeil 
på Reidun Åsen som gikk bort i 2006. Navnet skal være 
Åsen, ikke Åsan. Svein A. Peterson bemerket på punkt 8. 
Økonomi / tilskudd om salg av aksjer i Designtrykkeriet er 
feil oppført i inntekten. Ville komme tilbake til saken når 
regnskapet tas opp. Beretningene for foreningen, gården, 
feriehjemmet og felleslegatet ble dermed godkjent. 
 
Regnskaper 
Under regnskapene for foreningen, gården, feriehjemmet 
og felleslegatet, Bjørn Røine etterlyste tilskudd fra NDF, 
mangler tilskudd likemannsmidler kr 28.627. Det ble 
forklart at det var et glipp at det ikke var bokført som 
tilgodehavende da inntekt skulle vært bokført, men 
pengene ble først mottatt i år så det kommer med i 

regnskapet for 2007.  
Svein A. Peterson mente at det skulle tilføyes kr 60.000 fra 
aksjesalget i Designtrykkeriet i note 1. Det skulle stå først i 
regnskapet som inntekt, deretter overføres til Hjelpefondet. 
Bjørn Røine satte spørsmålstegn ved at Daglig leder har 
kr 50.000 mindre i lønn. Det ble forklart at lønnen blir også 
dekket av andre prosjekter, slik at den reelle lønnsutgiften 
for ODF blir mindre. Regnskapet for forening ble godkjent. 
 
Svein Arne Peterson kommenterte at Gården ble solgt for 
kr 27,75 mill. Det burde vært satt av 7,5 millioner som 
kostnad i tilfelle om vi taper en rettstvist i 2007. Daglig 
leder Vidar R. Sæle ga en kort orientering om regnskapet 
for Gården, og nevnte at det var en dialog med revisor 
som ville ha med 6,8 millioner i skatt. Det godtok ikke vi, 
så vi engasjerte en skatteadvokat som utredet og ga 
medhold til oss at vi ikke skal betale noe i skatt på salget. 
Når det gjelder de 7,5 millioner, så spurte han om ikke det 
var bedre å sette av 7,5 millioner i Hjelpefondet enn i 
regnskapet for Gården som likevel skal avvikles.  Svein 
Arne Peterson kommenterte at orienteringen som daglig 
leder ga er bra, og det burde ha stått i stått i 
årsberetningen.  Han gikk med på forslaget om at det er 
greit at vi setter av 7,5 millioner i Hjelpefondet for 2007. 
Denne orienteringen som ble gitt på årsmøtet tas med i 
årsmøteprotokollen.  
Daglig leder nevnte at det kunne ikke stå i årsberetningen, 
ettersom dette er ting som skjedde i år, men støttet at det 
kan stå i årsmøteprotokollen. Han nevnte at vi har fått i 
orden med pantegjeld hos Oslo kommune på kr 2.484.100 
som nå blir overført til Skaug.  Regnskapet for Gården ble 
godkjent, og likeså ble regnskapene for feriehjemmet og 
felleslegatet godkjent. 
 
Lovendringer 
Svein A. Peterson bemerket at hvis § 6. Felleslegatet går 
ut, hva med i Felleslegatets lov, der det står at 
Felleslegatets øverste organ er årsmøte i Oslo 
Døveforening.  Bør også endre Felleslegatets formål, 
nåværendes formål er gammeldags i forhold til samfunnet 
pr. i dag og bør også endres. 
Det ble en lengre diskusjon, som resulterte i at man ble 
enige om å utsette Felleslegatets lov § 6, pkt 7, 8 og pkt C 
til neste årsmøte. 
 
Pkt 10 innkomne forslag, skal være senest 6 uker før 
årsmøtet, ikke 1. februar. 



Nr. 2- 2007   7 

 

 
Paragraf 6, Pkt. 7, 8 og pkt C i Oslo Døveforenings lov 
utsettes. 
 
Det ble diskusjoner om man skal fjerne varamedlemmer i 
punktene J, K og M.  
Vedtak: Det ble ingen ¾ flertall for forslaget, og ble 
forkastet. 
 
Hjelpefondet: 
Forslag om å tilføye tekst i §3: 
Oslo Døveforenings hjelpefond består av midler 
innkommet bl.a. ved egne medlemstiltak som basarer, 
lotterier, loppemarkeder og lignende. 
Begrunnelse: Ved å bruke bl.a. kan bl.a. aksjesalg tas 
med i. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtak for forslaget 
 
Det kom forslag om å øke grunnkapitalen i Hjelpefondet til 
kr 500.000. Det ble en del diskusjoner om konsekvenser 
og det ble avstemning om det. 26 medlemmer stemte for, 
2 medlemmer mot. 
 
Vedtak: Grunnkapitalen i Hjelpefondet økes fra kr 
100.000 til kr 500.000. 
 
§ 6, ønsker å bruke foreningens revisor.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtak 
 
§7 – endre tekst: Sakspapirer er tilgjengelig senest 2 
uker før. 
 
Det ble en liten diskusjon om det begynner å bli for mange 
årsmøter? Riktig vei å gå? 
Man kan ha alle årsmøtene samme dag som ODFs 
årsmøte, såfremt det ikke er noe ekstra viktige avgjørelser, 
f.eks lovendringer. Da bør man ha årsmøte i Felleslegatet 
og Hjelpefondet minst 4 uker før ODFs årsmøte. Ellers er 
det nok med medlemsmøter med informasjoner om 
investeringer som ble gjort av Hjelpefondets styre. 
 
Årsmøtet holdes hvert år i mars/april hvert år. Sakspapirer 
er tilgjengelig minst 2 uker før. 
 
§ 8 – Disse statuettene kan BARE forandres på ordinært 

årsmøte i Hjelpefondet med 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtak med 27 stemmer 
 
Innkomne forslag 
 
Opprettelse av en 130 årsjubileumskomite ble vedtatt. 
 
Satser for feriehjemsutvalg ble vedtatt med: 
Kilometergodtgjørelse kr 1,50 
Honorar pr. uke kr 1000,- og hvis flere på vakt, fordeles 
beløpet på de som er på vakt. 
Matpenger kr 500,- pr. uke 
 
Aktivitetsplanen for 2007 ble godkjent. Det ble presisert at 
aktivitetsplanen er ikke bindende, men rådgivende for 
årsmøtet og styret. 
 
Vi følger Norges Døveforbunds landsmøtevedtak 
vedrørende medlemskontingenten for neste år, ble vedtatt. 
I tillegg ble støttemedlemskap vedtatt med kr 200. 
 
Budsjett forslag for foreningen, gården og feriehjemmet 
ble godkjent. 
 
Valg 
 
Det ble valgt en ny foreningsleder Gunnar Løken, etter at 
Unn. T. Johannessen takket nei til gjenvalg. 
 
Vi viser til oversikten over styre og utvalg på side 5. 
     
Det ble valgt en jubileumskomite med Mira Zuckermann, 
Torill Lorentzen, Dag Lindeberg 
 
Avslutning 
 
Den nye foreningsleder Gunnar Løken takket den avgåtte 
foreningsleder Unn T. Johannessen for innsatsen gjennom 
to år, dessverre var hun syk og kunne ikke stille opp på 
årsmøtet. Fra styret overrakte Gunnar Løken og daglig 
leder Vidar R. Sæle blomster til avgåtte styremedlem Trine 
Austbø, til møtelederne og til den nye aktivitetsleder Stein 
Erik Wroldsen og takket valgkomiteen for god innsats. 
Tilslutt orienterte Gunnar Løken om Hjelpefondet og 
erklærte årsmøtet for hevet kl 17.20. 
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OSLO KOMMUNE -  KULTURTILTAK 

 
Oslo Døveforening ble veldig glad da vi fikk bevilget for 
første gang til 50 % kulturarbeider inkludert kulturtiltak for 
døve med kr 250.000 for 2007. 
Vi takker Oslo kommune ved kultur- og idrettsetaten for 
tildelingen som kommer fra tilskudd til kunst- og 
kulturtiltak. 
Meningen var at hovedstyret skulle lyse ut stillingen som 
50 % kulturarbeider, men pga redusert støtte fra Oslo 
kommune ved Helse- og velferdsetaten har vi utsatt dette. 
Vi har valgt å bruke pengene ved å engasjere en 

aktivitetsleder i 50 % (fra april 2007 til februar 2008) som 
avlaster daglig leder. Vår aktivitetsleder Stein Erik 
Wroldsen vil bl.a. jobbe med kulturelle aktiviteter i 
foreningen. Styret vil vente og se om vi får fortsatt midler i 
2008 fra kunst- og kulturtiltak. Søknad for 2008 er allerede 
sendt til kommunen. 
Vi har og vil bruke penger på ulike kulturtiltak i Oslo, med 
bl.a.: 
− Kulturkveld med showet ”This Side Up” 16.februar 

Feiring av 17.mai i Oslo 
− Ulike tilstelninger med kultur innslag i løpet av 

høsten 
− Tiltak for ungdom (kultur) 
− Flere museumsbesøk med guide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Døveforening vil delta i Kulturnatt i Oslo fredag 7.september, som arrangeres av Kultur- og idrettsetaten ved Oslo 
kommune, og da kan vi velge hvilke arenaer vi vil besøke.   
 

Tolk er bestilt.  
 
Vi treffes utenfor Oslo Døveforening i Nedre Vollgt. 5-7 kl 17.00, og vi blir enige om hvor vi vil gå og være der før det 
åpner kl 18.00. 
 

Mer informasjon kommer når programmet er kommet. 
 
Vi håper at byen vil syde av tradisjonelle, så vel som innovative og overraskende kulturaktiviteter, i fjor var det ca 
15 000 besøkende til arrangementer ved 47 arenaer, og vi regner med økning i år, både av arrangører, aktiviteter og 
antall besøkende.   
 
Målsettingen for Oslo Kulturnatt er å gi byens befolkning og besøkende en prøvesmak av det kulturelle mangfold i 
hovedstadens kulturliv og en opplevelse av bredden i tilbudet. Kulturnatten vil by på kunstneriske uttrykk innen musikk, 
litteratur, visuell kunst, dans og teater, med bidrag både fra tunge og etablerte institusjoner, så vel som fra frie 
kunstneriske grupper og enkeltpersoner.  
 

Se på linken http://www.prosjekt-oslokulturnatt.oslo.kommune.no 
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REGNSKAPSKURS 
 
Oslo Døveforening inviterer til et spennende 
regnskapskurs i døveforeningens nye lokaler i Nedre 
Vollgt. 5-7. 
 
Svein Arne Peterson vil være kursleder, som avholdes 
12 onsdager fra kl 19.00 til kl 21.00, i alt 24 timer. 
Kurset starter onsdag 5.september kl 19.00. 
 
Vi kommer til å vise i praksis hvordan man bruker et 
regnskapsprogram i løpet av kurset. Det vil bli installert 
et regnskapsprogram på deltagernes PC’ er. 
 
Deltakerne bør derfor ha med seg egen bærbar pc, da 
det er begrenset med ODF` s egne pc’ er. 
 
• Bindende påmelding. 
• Kursavgift kr 250,- (for tillitsvalgte i ODF og 

underavdelinger) og kr 1.000 for andre 
interesserte som må betales ved påmelding til 
konto: 1600 40 08301, merk regnskapskurs. 

• Påmeldingsfrist: onsdag 29.august. 
 
Det er plass til maksimum 10 deltagere. 
 
Påmelding til Oslo Døveforening v/aktivitetsleder Stein 
E. Wroldsen, SMS 922 96 167 eller email: 
aktivitet@odf.no 
 
 

 

TILPASNINGSKURS FOR DØVE, 
OM DIABETES 

 
Oslo Døveforening samarbeider med Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve, og vi tilbyr en ukes kurs for 
døve fra hele landet som har diabetes type 1, 2 og 
deres pårørende. 
 
Tid: Mandag 20.august – fredag 24.august (ankomst  
   søndag kveld 19.august) 
 
Sted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
 
Påmelding innen mandag 6.august til Oslo 
Døveforening, Nedre Vollgt. 5-7, 0158 Oslo, 
post@odf.no, fax 23 50 24 30. 
 
NAV dekker kurset som tilpasningskurs, noe som betyr 
at deltagerne blir trukket fra reiseutgifter en egenandel 
tilsvarende den du betaler ved innleggelse på sykehus, 
dvs. kr 265 eller frikort. 
 
Du har krav om sykemelding fra arbeid eller skole, og 
det kan du få hos din fastlege. Du får tilsendt et 
søknadsskjema, hvor du fyller ut som sendes til din 
lokale Nav Trygdekontor for dekning av reise, opphold, 
mat, kursmateriell etc. 
 
Temaer: 
• Motivasjon og diabetes 
• Sunn kosthold 
• Forsikring 
• Særfradrag pga diabetes 
• Diabetes for livet 
• Diabetes ved lege og sykepleier 
• Gruppediskusjoner 
• Trim aktiviteter 
 
Du vil få tilsendt mer detaljert informasjon om kurset 
som deltakerliste og program, etter at du har meldt deg 
på. 
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Foto: Rune Anda   

 
I kunnskapstevlingen var det 9 lag som deltok, og hvorav 
Oslo Døves Pensjonistforening stilte opp med to lag. 
Første laget bestod av Bjørg Braathen, Harold Nielsen og 
Hallgerd Wroldsen, som vant tevlingen. Mens andre laget 
fra Oslo, Kari Dammen, Erik Andresen og Tove Hansen 
kom på siste plass. Dermed tok vi første og siste plass, 
dvs. vi favner alle. 
 

 
 
Under middagen ble det spilt Casino og verter var Gunhild 
Pedersen og Arnulf Pedersen fra Stavanger.  
 
Søndag ble det bestemt at ”Eldres Døves Kulturtreff” skal 
gjennomføres hvert år, og neste år er det Bergen som er 
arrangør. Et vellykket arrangement som passet veldig bra 
for eldre døve. Det er viktig at eldre får kulturtilbud, 
kommer seg bort fra hverdagen for på den måten får en rik 
og god alderdom.   
 
Vi håper flere av våre medlemmer kan være med på å 
lage sketsjer og annet innslag ved neste ”Eldres Døves 
Kulturtreff”, og ønsker spesielt damer velkommen til å 
være med. 

 
SvSu    

KULTURTREFF FOR ELDRE DØVE 
 

 
 
Lørdag 12. mai var det første kulturtreff for eldre døve som 
er arrangert i Tønsberg, som ble åpnet av Forbundsleder 
Hanne B. Kvitvær og programleder var Thorbjørn J. 
Sander. 
 
Det var over 100 personer til stede, hvorav 30 personer 
kom på dagstur fra Oslo.  På scenen måtte alle være over 
50 år, men av publikum var det ingen aldersgrense, men 
de fleste var i god satt alder. Fra scenen ble det vist 
morsomme sketsjer, det var folkedans, kåseri og gode 
morsomme historier. Det var samling av jevnaldrende, og 
her traff man flere kjente som man ikke hadde sett på en 
stund. 
 

 
 
Fra Oslo Døves Pensjonistforening opptrådte Brynjulf 
Dammen og Svein Sundkvist i sketsjen ”Shopping på 
Steen & Strøm”. Johannes Rekkedal og Brynjulf Dammen 
fortalte morsomme historier fra de gamle døveskolene. 
Johannes Rekkedal, 90 år gammel opptrådte på scene 
med morsomme historie fra sin skoletid, selv en gammel 
mann kan være med å lage hyggelig underholdning, som 
på den måten gjør dagen litt letter og lyse for eldre 
mennesker.   
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LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE 
FRA HELE LANDET 

 
Seniorutvalget i Norges Døveforbund arrangerte et 
likemannskurs for eldre døve i Tønsberg 11. - 13. mai 
2007. Temaet var ”En bedre hverdag for eldre døve”.  
 
Det var hele 9 pensjonist/seniorforeninger fra hele landet 
som deltok og fra Oslo Døves Pensjonistforening deltok 
Jarle Lid og Svein Sundkvist. 
 

 
Første program på fredag var ved Psykolog Katharine 
Peterson som hadde temaet ”Positiv tekning, hvordan kan 
vi gjøre hverdagen bedre”. Videre var Geriater Torgeir 
Bruun Wyller som snakket om ”Eldre og Helse” og siste 
foredraget var ved Advokatfullmektig Cathrine Thjømøe 
som snakket om ”Rettigheter for eldre ved flytting til 
sykehjem, omsorgsbolig m.m.”. 
 
Sissel Gjøen orienterte om ”Eldreveilederprosjektet”, som 
man håper å komme i gang med i løpet av året, men det 
hele står på hva man får i tilskudd fra det offentlige. Det 
var ellers mye interessant å lære og mange spørsmål ble 
stilt og besvart. En god kurshelg.  
 

SvSu    

VELLYKKET 17. MAI ARRANGEMENT 
 
Ved årets 17. mai arrangement hadde Oslo Døveforening 
leid lokalene hos Herrebadet kurs- og konferansesenter. 
Lokalene lå i Akersgate 74 og det var store, lyse og fine 
lokaler med bra kjøkken. Det kom mye folk, en herlig 
blanding av barn, unge og eldre. Her kom det mange 
kjente fjes som vi lenge siden hadde sett og det ble 
hjertelige gjensyn. Mye god mat kunne en få kjøpt og god 
stemning hele dagen.  
 

 
 
Her var det som vi hadde det tidligere i Sven Bruns gate 
hvor folk kom og gikk og de fleste hadde savnet åpent hus 
for døve, for det ble ikke slik arrangement i fjor. Det 
antydet at det var 200 personer innom i løpet av dagen.  
 

 
 
Oslo Døves Pensjonistforening hadde ansvaret for årets 
17.mai arrangementet og de gjorde en strålende innsats 
og hadde en inntekt på ca. kr 13.000. Det var laget en 
vaktliste, slik at ingen skulle behøve å jobbe hele dagen, 
men det var noen personer som måtte stå på hele dagen. 
Vi takker alle som hadde vært med i arrangementkomiteen 
og alle som hadde bidratt med kaker m.m.   
 

SvSu    
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NEDRE VOLL GATE 5-7 
 
Vi har nå endelig overtatt lokalene i Nedre Voll gt 5-7 fra 
og med 2.juli 2007. Vi har nå hatt i over 1 år hatt spredning 
av ulike aktiviteter på ulike plasser som lokaler i 
Dronningensgt, Døvekirken, Universitetsgt, Lovisenberggt, 
etc. Tilbakemeldinger fra medlemmer har vært krav om at 
vi skulle finne et sted som hadde plass til alle aktiviteter på 
ett sted. 
 
Vi har for tiden oppussing i nye lokaler, hvor vi skal gjøre 
en del endringer i kjøkkenet og legge nytt parkettgulv i 
kursrommet. Alle gamle parkettgulv skal slipes, og alle 
vegger skal males. Elektriske arbeider vil bli gjort i tiden 
framover.  
 
Kontordelen og kursrommet er prioritert og vil være ferdig 
til bruk når vi ansatte kommer tilbake etter sommerferien 
fra mandag 6.august. Foreningsdelen vil man bruke litt 
mer tid i august. Det er vanskelig for oss å si når alt blir 
klart for bruk. Men vi regner med at i andre delen av 
august at foreningslokalene kan brukes, men da med 
møbler vi har tatt med fra Dronningensgate foreløpig. 
Grunnen er at det tar tid med å bestille nye møbler til 

foreningsdelen og kontordelen, at de vil trolig bli levert ca 
midten av september måned. 
 
Vi planlegger en innvielsesmarkering av nye lokaler, og 
dato har vært utsatt flere ganger. Vi venter heller til alt er 
klart og da vil det bli kunngjort når innvielsesmarkering av 
nye lokaler blir, via tekst-tv, odf.no eller muligens i neste 
nummer av SeHer som kommer ut i midten av september, 
etc. 
 
Vi kan love at det blir spennende å se sluttresultatet etter 
oppussingen og innkjøp av nye møbler, som vi gjør i 
samråd med vår interiørkonsulent fra Metropolis. Vi har 
bestilt fiber, som brukes til bredbånd (internett) og tv som 
kommer på plass ca 1.september. VI har fått en god avtale 
med Hafslund og fast-tv (www.fasttv.no), og vi betaler et 
abonnement og kan se 4 tv-kanaler samtidig. Derfor har vi 
strategisk plassert tv i de ulike romløsninger vi har tenkt. 
Flatskjerm-tv’ene vil også bli brukt som info-tv, om hva 
som skjer av program i døveforeningen. 
 
Vi ser frem til å møte deg i nye lokaler i Nedre Voll gate 5-
7 etter hvert alt blir klart. 
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SOMMERFEST PÅ SKAUG 
 
Det var ca 50 personer på sommerfesten16.juni, og av 
disse tok 11 minibussen fra Oslo. Resten kom med private 
biler.  
 

 
 
Vi fikk mye god mat, bl.a grillet nakkekoteletter, 
hamburger, kyllingfileter og pølser med tilbehør.  
 

 
 
Vi koste os og nøt det pene været. Det ble solgt lodder 
med fine gevinster som smykker, frukt, vinflasker osv. 
 

 
 

Maj-Lis    

PENSJONISTTREFF PÅ SKAUG 
 
Oslo Døves Pensjonistforening hadde sin siste pensjonist-
treff før sommer på Feriehjemmet ”Skaug” onsdag 20.juni. 
Det ble en kjempefin dag for våre pensjonister. 59 perso-
ner var med på turen, de fleste var med bussen som gikk 
fra Oslo kl. 11.00 og noen kjørte bil.   Nydelig vær, godt og 
varmt som gjordet godt for kropp og sjel.   
 

 
 
Det ble servert grillmat, slik som nakkekotelett, kylling og 
pølser med tilbehør og av drikke ble det mye godt i glasse-
ne. Til kaffen ble det servert frisk nyplukket jordbær med 
iskrem. 
 

 
 
Det var en fin dag for våre eldre å komme seg bort fra 
byen, på feriehjemmet var det fint å være og vi satt ute 
hele dagen. En hyggelig og god dag som vi håper på gjen-
takelse neste år. En takk til styre i Oslo Døves Pensjonist-
forening og andre som var med og hjalp til. 
 

SvSu    
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Møtene holdes på ODF på lørdager om dagen. Det er trygt 
for kvinnene. 
 
Neste kvinnegruppe er den 22. september. Tema er i 
forbindelse med sunn mat og en ernæringsfysiolog skal 
holde foredrag om dette. 
 
Den 10. november er temaet fremdeles åpent. 
 
Flerkulturell teatergruppe: 
Vi har planlagt å reise til kulturdager i Bodø. Det er 7 
skuespillere som kommer fra forskjellige land og instruktør 
er Ronny Jacobsen. Fra mars startet vi å diskutere manus. 
Vi diskuterte tittel og hva vår roller blir. Teatergruppa øver 
frem til oktober før kulturdagene starter. 
Det er første gang for teatergruppa ved flerkulturelt utvalg 
at vi er nesten ”reint” innvandrere som stiller opp for å 
spille teater på scenen på kulturdagene. Det er spennende 
å vise dette på scenen. 
Det er kanskje første gang for ODF at flerkulturelle døve 
skuespillere melder seg på Døves  kulturdager. 
Generalprøve skal være i oktober. Vi har ikke bestemt 
hvor forestilling skal vises i Oslo. Informasjon kommer i 
løpet av høsten. 
 
Sommerfestival og julebuffet 
Det blir sommerfestival på Hovedøya den 25. august. Det 
blir forskjellige aktiviteter for eksempler fotball, forskjellige 
dans, lek og forskjellige utlandsk mat. 
Det blir julebuffet i desember med smak av forskjellig 
utenlandsk mat. Det blir sosialt. Informasjon kommer 
senere. 
Det betyr ikke at det er bare for døve innvandrere. Håper 
norske døve med familien også kan være med og blir kjent 
med andre døve innvandrere og prøve å smake på 
utenlandsk mat.  Nordmenn er alltid velkomne! 
 
Hvem er vi og hva vi har ansvar for? 
Tarja Riitta Wroldsen er leder for flerkulturell utvalg, 
Line Stenseth skriver referat når vi har møter. 
Grace Wing-Sum Ho og Maqsood Riaz har ansvaret for 
WEB side, 
Veesin Bjørke og Bazam Raq tar ansvar for kaker og 
organisering av spising. 
Ronny Jacobsen tar ansvar for underholdning. 
 

Tarja Riitta Wroldsen    

HVA ER FLERKULTURELT UTVALG? 
 

 
 
Under medlemsmøtet spurte et medlem av ODF hva 
flerkulturell utvalg er, mens han viste Se og her-bladet 
hvor det sto flerkulturell på terminlisten.  
Flerkulturelt utvalg har tre faste flerkulturelle 
arrangementer som flerkulturell kafé, kvinnegruppe og 
teatergruppe.  
 
Målet er: 
Døve innvandrere, flyktninger og asylsøkere skal være 
trygg i miljøet og komme i kontakt med andre døve 
innvandrere som har de samme erfaringer og opplevelser. 
De skal få kjennskap til ulike kulturer i Norge. I 
utgangspunktet er det vanskelig for de som kommer fra 
andre land å komme inn i det norske døvemiljøet, og det 
er vanskelig å bli kjent med døve norske. Flerkulturelt  
utvalg er en møteplass for døve innvandrere som har 
behov for det å ha en møteplass som en overgang, før de 
kommer inn i det norske døvemiljøet. Det kan f. eks. være 
en sommerfest på Skaug. 
 
Flerkulturell kafé: 
Det var første flerkulturelle kafé den 12. mai i år. Temaet 
var ”Min første opplevelse i Norge”. Vi inviterte Gabor 
Baksa som fortalte om hvordan han klarte å rømme fra 
hjemlandet sitt. Han var flink til å fortelle spennende. Vi 
fokuserte på ham som bruker et behagelig språk. Han har 
rike erfaring og opplevelser flyktningsleir i Østerrike, et nytt 
språk, ny kultur og ny levemåte i Norge. 
 
Flerkulturell kvinnegruppe: 
Vi tar opp forskjellige temaer de kvinnene vil vite mer om 
og for å dekke deres behov om kunnskap. 
Sist gang forklarte jeg om organisasjon en ODF og Norges 
døveforbund og medlemskap og hvordan man melder seg 
inn, hvordan man betaler for medlemskapet og hvilken 
nytte og tilbud de har av å være medlem av 
organisasjonen. Dette ville de vite mer om. 
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TEATER-TREFF 18. MAI 
 
Oslo Døveteater har ligget stille en stund, to jenter 
(kvinner) Mari Kristine Hol og Merethe Lindeberg ønsket å 
få liv i teatergruppa igjen. Det ble annonsert teater-treff på 
Cafe Elite. Det kom 12 personer som gjerne så at vi fikk 
en aktiv teatermiljø for døve her i Oslo. Det ble opplyst at 
det ikke vil bli drevet på samme måte som tidligere med 
Oslo Døveteater, men foreløpig en mindre organisasjon 
med navnet Teaterutvalg, så får man se hvordan dette 
utvikler seg etter hvert.  
 
Det ble bestemt at teaterutvalget skal prøve å improvisere 
et stykke, slik at de kan være med på Døves Kulturdager i 
Bodø til høsten. Mari Kristine Hol uttalte at de satser på å 
sette i gang nå før sommeren og fortsette i høsten med å 
planlegge og øve inn et stykke. Det skal bli spennende å 
se hva de får det til. De skal være 4-6 personer som skal 
jobbe med å improvisere, og de ønsker å samarbeide med 
noen andre tidligere medlemmer fra Oslo Døveteater. 
 

 
Følgende personer som var tilstede, Merethe Lindeberg, 
Dag Lindeberg, Karl Fr. Robertsen, Camilla B. Kristensen, 
Mari Kristine Hol, Charlotte Agerup, Hege Rønning, Bente 
Indregård, Silje Fjeld, Roar Sundfær, Brynjulf Dammen og 
Svein Sundkvist. 
 

SvSu   
 
 
Ds. Oslo Døveteater ble oppløst på et årsmøte 20.april 
2007. De har søkt Oslo Døveforening om å opprette et 
teaterutvalg, noe foreningen vil stille positivt til dette. 

FORELDREUTVALGET 
Foreldreutvalget søker etter en person som har lyst å 
sitte i foreldreutvalget. vi er 3 personer (Linn Lykke 
Walla, Beata Slowikowska og Linda Fraser), og vi vil 
gjerne ha en person til, helst en mann. 
 
Vår oppgave i foreldreutvalget er å planlegge og 
gjennomføre ca 4 aktiviteter i året. Ta gjerne kontakt 
med Beata Slowikowska bea_slow@hotmail.com. 

ASKER BADELAND 
 
Foreldreutvalget inviterer til treff for familier med barn i 
Risenga svømmehall i Asker søndag 23.september kl 
11.00. Påmelding innen 16.september til Beata 
Slowikowska, bea_slow@hotmail.com. 
 
Priser 
Familiebillett (2 voksne + 2 barn over 3 år) kr 380,- 
 
Enkeltbilletter; 
Barn 0-3 år (inkludert vanntett bleie) kr 30 
Barn 3-17 år kr 90 
Pensjonister/uføre kr 90 
Voksen kr 120 
 
Informasjon om Risenga svømmehall 
− 25 meters svømmebasseng (28 grader Baby-/

barnebasseng med maksimal dybde på 30 cm 
(34 grader) Terapibasseng (34 grader) 
Stupebasseng med stupetårn på 1, 3 og 5 
meter (28 grader) Bølgebasseng med 
motstrømskanal og klatrevegg (28 grader) 

− 2 sklier 
− Boblebad (37 grader) 
− Tørrbadstu og dampbadstu 
− Kaldvannskulp (16 grader) 
 
I tillegg kan du slappe av i kafeen, som består av en 
våt og en tørr sone, og som er åpen også for deg som 
bare vil ha en matbit eller noe å drikke uten å bade!  
 

http://www.asker.kommune.no/Tjenester-til-deg/Kultur-
idrett-og-fritid/Idrett-og-friluftsliv/Idrettsanlegg/Risenga-
Svommehall/  
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LÆRERIKT FOTOKURS 
 
Vi var 7 døve som meldte oss på Digital fotokurs for 
nybegynnere.  Det var tre kvelder med kurslederen Knut 
Førsund fra Fotoskolen, samt en helg til fotografering på 
egen hånd. 
 

 
Sissel Hoelstad, Møyfrid Søreide, Anne Hagen, Stein E. 

Wroldsen og tegnspråktolken Joachim Weyns. 
 
Vi lærte om hva slags bilder vi kan ta, hvordan ta best 
mulig bilder, hvordan bruke og å utnytte våre egne digital 
kamera, og ikke minst hvordan bruke et 
bildebehandlingsprogram.  
 
I dette kurset ble programmet Picasa 2 brukt, og det er et 
meget bra gratisprogram som man kan laste ned på 
internettet http://google.picasa.com/ . 
 
Vi fikk en oppgave av kurslederen at vi skulle fotografere 4 
motiver, som var nærbilde, to mennesker, natur/landskap/
miljø og lys fra vinduet. 
 
Alle kursdeltakerne var flinke til å ta bilder, og på de fleste 
bildene ble det gjennomgått hva man kunne ha gjort 
bedre, finne bedre motiver, ha åpne øyne for motiver og 
selve øyeblikket.  Vi lærte mye om hvordan vi beskjærer 
bilder, jobbe med bildene, slik at den blir bedre enn det 
originale bildet.  
 
Vi lærte om viktigheten av lagring av digitale bilder.  Alle 
lærte mye i dette kurset og noen ønsket å lære mer, men 
tiden strakk ikke til.  
 

 
Harold Nielsen, Cathrine Ørn og Christina Zullo 

 
Tilslutt ble det gitt ut premier for de tre beste bildene som 
deltakerne hadde som oppgave til helgen, bl.a gratis 
internett fotokurs, hefte om digital foto, og et gull CD. Det 
var et kurs som fristet til gjentakelse, kanskje vi kan prøve 
et videregående kurs senere.  

DØVEMESTERSKAP UTENDØRS FOTBALL  
I OSLO 15. - 16. SEPTEMBER 

 
Oslo Døves Sportsklubb har gleden av å invitere alle 
døves idrettslag tilsluttet NFF v/døveutvalget til 
Døvemesterskap i utendørsfotball for herrer og 
kvinner.  
Turneringen går av stabelen helgen 15. – 16. 
september 2007. 
 
Dato: 
Lørdag 15. september kl. 9.30 – 17.30 
Søndag 16. september kl. 9.30 – 15.00 
 
Sted: 
Norges Idrettshøgskole kunstgressbane og Kringsjå 
kunstgressbane (300 meter mellom banene) 
 
Premieutdeling: 
Utdelingen på banen på søndag etter siste kamp. 
 
Oslo Døves Sportsklubb håper mange tar turen for å 
støtte opp under arrangementet, og ønsker alle 
hjertelig velkommen til årets DM fotball i hovedstaden. 
For mer informasjon: www.odsk.no  
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UNDERVISNINGSSEMINAR 19.-20. mars 2007 
  
Jeg var med på to dagers seminar på ISP ved 
Universitetet i Oslo om undervisning av døve. Det var 
mange interessante forelesninger, men det som jeg fikk 
mest inntrykk av var følgende - en amerikansk professor i 
psykologi, Marc Marschark, doktorgradsstipendiat Patrick 
Kermit fra Trondheim og forsker Jan-Kaare Breivik fra 
Bergen. 
 
Marc Marschark  
Marc begynte sin forelesning med at det er dårlig forsket 
på hvordan en lærer best skal kunne undervise døve 
elever. Han har studert lenge og fant ut at døve og 
hørende elever har ulike tenkemåter. Han skilte mellom 
viten og tro. De fleste døvelærere vet hva pedagogikk, 
men følger ikke magefølelsen (intuisjon) hva den enkelte 
døve elev trenger. En døv døvelærer spurte ham om det 
er nødvendig med spesialpedagogikk slik det er krav i 
Norge for å kunne bli fast ansatt i døveskolen. Marc svarte 
ikke direkte nei, men vi forstod ham slik et nei-svar fordi 
han understrekte at det er svært viktig for en døvelærer å 
ha god kunnskap om døve og ikke i det minste kunne 
tegnspråk FØR han/hun begynner i jobb. Han sa at lærere 
har lavere forventinger av døve elever enn av hørende 
elever. I tillegg til dette har de også annen holdning mot 
døve elever. Mangel på lærernes kunnskap om døve 
elever og tegnspråk fører igjen til mange huller i kunnskap 
hos døve elever under hele grunnskole. Dette 
fører igjen til at døve elevene har vanskelig for å fylle opp 
de hullene senere i livet ved for eksempel videregående 
skole, høyskole. 
  
Det er aldri bevist på at et døvt barn med tegnspråk som 
første språk og lærer talespråket senere, får ikke dårligere 
talespråksutvikling enn andre døve barn som har talespråk 
som første språk. 
  
Marc understrekte at den kognitive prosessen er meget 
viktig for språkutvikling. Dermed mener han at det er en 
stor risiko å utelate tegnspråk for et døvt barn fordi det er 
svært individuelt når det gjelder graden av hørselstap i 
innlæring av talespråk. Man kan ikke vite på forhånd hvor 
mye et døvt barn har utbytte av hørselsrestene. Han selv 
var imot CI i 1991, men 10 år senere forandret han mening 
og mener at det er ok med CI.  
 

Jeg spurte ham i pausen hva han mente egentlig med det. 
Han mente at CI kan bidra en del i den kognitive 
prosessen, men han sier at CI-barn blir aldri hørende. Han 
mener det viktigste er å starte først med tegnspråk, så de 
straks kunne lese og skrive. Til sist om de ønsker, så kan 
de lære talespråk. 
  
Marc avsluttet forelesningen med at det er viktig å få døve 
barn inn på døveskolen uansett hvor stort hørseltap de 
har. 
 
Patrick Kermit 
Patrick Kermit fortalte at vår tankeverden blir påvirket av 
hva vi sier og gjør. Han forsket på hvordan et CI-barn uten 
tegnspråk og et CI-barn med tegnspråk utviklet seg. Det 
viser seg at hva man gjør stor feil med CI-barn, jo, at de 
blir behandlet som hørende noe som fører til feil identitet. 
Grunnen er selvfølgelig at de aldri blir hørende.  
  
Jeg merket meg hans utsagn: Å nekte et barn tegnspråk, 
er uetisk for da bryter man barnas rettigheter til ekte 
identitet. 
  
Jan-Kaare Breivik 
Jan-Kaare Breivik sa at det er to ulike perspektiver i 
samfunnet når det gjelder døv. Den ene er kulturell mens 
den andre er medisinsk. Det er fortsatt negativt syn på 
døve - de blir sett som unormale mennesker, for et perfekt 
menneske betyr å kunne høre normalt. 
  
Han forsket ti ulike personer med hørselstap. En meget 
interessant historie som skal utgis som bok til høsten. Det 
viser seg at døveskole påvirker mye for stedet for det fører 
til at mange døve bor i nærheten der en døveskole ligger. 
Så spørsmålet er hva som skjer hvis døveskoler 
nedlegges? Blir miljøet splittet, for døve bor spredt at de 
blir isolert? 
  
Under paneldebatten ble Jan-Kaare spurt om hvorfor han 
er i mot CI. Han svarte med at ingen av de teknologiske 
midler enten før eller etter CI er nøytrale. De er med på å 
ødelegge identitet til døve og vurderingen av døve. 
Uansett så er det viktige etiske valg man gjør. 
  
 

Beata Slowikowska    



18  Nr. 2- 2007 

 

PRISER FOR SKAUG 2007 

 
 
Skaug's fellesferie gjelder fra 4.uke i juni til og med 1.uke i august, som er 
åpent for alle. 
 
Ved sammenhengende overnatting  over 7 døgn gis det 10 % rabatt på 
oppholdet.  

 NDF Andre 

Dagsbesøk 25,00 25,00 

Overnatting for voksne pr. døgn 80,00 120,00 

Overnatting for barn fra 4 til 15 år 40,00 60,00 

Leie av sengesett pr. gang  30,00 40,00 

Bruk av vaskemaskin, pr. vask 30,00 40,00 

Leie av hånkle pr stk 10,00 15,00 

Dusje pr. 4 minutter 10,00 10,00 

Telt pr. døgn 50,00 75,00 

Campingvogn pr. døgn 60,00 90,00 
   

Privatleie (Gjelder ikke fellesferie)   

Hovedhus pr. dag 600,00 900,00 

Hovedhus pr. døgn søndag- fredag 1100,00 1650,00 

Hovedhus pr. døgn fredag- søndag 1600,00 2400,00 

Hytte A pr. døgn 350,00 525,00 

Hytte B pr. døgn 250,00 375,00 

STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer ut i september 2007, og frist 
for å sende stoff er 1. september til seher@odf.no  

SOMMEROPPHOLD PÅ SKAUG 

 
Feriehjemmet Skaug er åpent i hele sommer fra 4.uke i 
juni til og med 1.uke i august, som er åpent for alle. 
 
For bestilling av opphold i sommer, kontaktes: 
− Vakthavende på Skaug SMS 90 80 18 89  
− Børre Roås SMS 99 50 01 03 
 
For mer info: http://www.odf.no/stoff.php?id=skaug  

Nytt fra PAFF:   
Vi hadde vårt første styremøte 24. april 2007, hvor vi 
hadde internt styrevalg. Resultatet ble: Leder; Jannicke 
Kvitvær, - nestleder; Andrè Røine, - sekretær; Babar Ali, - 
kasserer; Petter Noddeland, - styrmedlem; Carlina Lund. 
På ungdomsmøtet 23.mars, valgte vi 1. Varamedlem 
Jostein Dale og 2.varamedlem Ida Sønsterud.  
 
Følgende arrangementer vi har hatt og har planer om: 
− Vi hadde en åpningsfest 1. mai. 
− 19. mai ble det en tur til Tusenfryd. 
− 21. juni var det sommeravslutning for PAFF. 
− 24-26 august blir det kanskje arrangert en tur til 

Skaug. 
 
Åpningsfest for PAFF 
Over 20 ungdommer møtte frem til det aller første 
arrangementet hos PAFF. 
Det var en vellykket åpningsfest, den 1. mai i Odf’s lokaler, 
hvor det nye styret ble offisielt presentert. PAFF spanderte 
pizza og brus til alle, i løpet av kvelden ble det arrangert 
underholdning, kortspill og tv-spill. 
 
Tur til Tusenfryd 

 
25 ungdommer møtte opp til en morsom dag med blant 
annet SkyCoaster (se bilde), SpeedMonster, 
ThunderCoaster og SuperSplash på Tusenfryd. 
Vi hadde det veldig gøy i nesten 4 timer før Tusenfryd ble 
stengt på grunn av strømbrudd, til en skuffelse for oss alle. 
Men noe godt kom ut av dagen likevel, for vi alle fikk en 
gratisbillett hver som vi kan bruke når vi vil i hele 
sommersesongen. 
 

Tekst: Jannicke Kvitvær 
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2007 

JULI 
06. fre  Rorbua Treff 
13. fre  Rorbua Treff 
20. fre  Rorbua Treff 
27. fre  Rorbua Treff 
 
AUGUST 
03. fre  Rorbua Treff 
10. fre  Rorbua Treff 
14. tir  Bridge kl.18 
15. ons Pensjonisttreff kl.10-15 
17. fre  Rorbua Treff 
18. lør  Flerkulturutvalg - teaterøvelse 
21. tir  Bridge kl.18 
24. fre  Rorbua Treff 
25. lør  Flerkulturutvalg sommerfestival Hovedøya 
     Reke/Høstfest på Skaug 
28. tir  Bridge kl.18 
29. ons Pensjonisttreff kl.10-15 
31. fre  Rorbua Treff 
 
SEPTEMBER 
01. Lør  Pensjonist-busstur Flåm-Sogn 
     Flerkulturutvalg – teaterøvelse 
02. søn Pensjonist-busstur 
03. man Pensjonist-busstur 
04. tir  Pensjonist-busstur 
     Bridge kl.18 
05. ons Odf. Styremøte 17-21 
     Regnskapskurs kl.17 
07. fre  Kulturnatt i Oslo kl 17 
08. lør  Flerkulturelt – teaterøvelse 
11. tir  Bridge kl.18 
12. ons Pensjonisttreff kl.10-15 
     Regnskapskurs kl.17 
14. fre  DM lagledermøte - ODSK 
15. lør  DM fotball - ODSK 
16. søn DM fotball - ODSK 
18. tir  Bridge kl.18 
19. ons Likemannskurs kl.10 
     Regnskapskurs kl.17 
22. lør  Flerkulturutvalg kvinnegruppe + teaterøvelse 
     Kulturutvalg – utflukt til Løiten 
23. søn Familietreff - svømmedag 
25. tir  Bridge kl.18 
26. ons Pensjonisttreff kl.10-15 
     Regnskapskurs kl.17 

OKTOBER 
02. tir  Bridge kl.18 
03. ons Odf. Styremøte 17-21 
     Regnskapskurs kl.17 
06. lør  Flerkulturutvalg Generalprøve (teater) 
07. søn Flerkulturutvalg – teaterøvelse 
09. tir  Bridge kl.18 
10. ons Pensjonisttreff kl.10-15 
     Regnskapskurs kl.17 
13. lør  Øl-festival på Skaug 
16. tir  Bridge kl.18 
17. ons Likemannskurs kl.10 
     Regnskapskurs kl.17 
20. lør  Kulturutvalg – Hatte-party 
23. tir  Bridge kl.18 
24. ons Pensjonisttreff kl.10-15 
     Regnskapskurs kl.17 
30. tir  Bridge kl.18 
31. ons Regnskapskurs kl.17 

 

 
 

ANDRE ARRANGEMENTER 
 

2007 
28. - 30. sep  ”Ny giv” – organisasjonskurs, NDF 
12. - 14. okt  Døves Kulturdager, Bodø 
15. - 16. nov  Arbeidslivskonf. om ”Yrkeshemmet?”, NDF 
23. - 25. nov  Arbeidslivsseminar, NDF 
 

2008 
14. - 18. mai  NDF 90 år 
26. - 29. sep  Kristiansand Døveforening 100 år og Norsk    
        Døvehistorisk Selskap har seminar og årsmøte i 
         Kristiansand 
   ?. okt  Døves Kulturdager i Stavanger 
   17. nov  ODF 130 år 
   ?. nov  Nordisk mesterskap for lag i Bridge, Oslo 
 

2009 
        Oslo Døves Bridgeklubb 70 år 

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 . 



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

Gå til http://www.odf.no og se etter logoen Gå til http://www.odf.no og se etter logoen Gå til http://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, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo 




