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

Stiftet 17.11.1878 
 

Tilsluttet: Norges Døveforbund 
 FFO-Oslo 
 FS-Oslo 
 

Medlemstall: 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 2003) 
 

Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (510 eks.) 
 

Adresse: Oslo Døveforening 
 Dronningens gate 6 
 0152 Oslo 

SMS: Send ODF <melding> til 1980. 
Telefaks: 23 50 24 30 
Kontonr: 1600 40 08301 

 

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

Foreningsleder: Unn T. Johannessen 
E-post: leder@odf.no 

 

Underavdelinger : 
Oslo Døveteater 

Døvegruppa Regnbuen 
Oslo Døves Bridgeklubb 

Oslo Døves Kvinneforening 
Oslo Døves Pensjonistforening  

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
 

Utvalg / Gruppe: 
Kulturutvalg 

Foreldreutvalg 
Flerkulturelt utvalg 
Feriehjemsutvalg 

Døvehistorieutvalg 
 

Informasjon: 
www.odf.no 

Tekst-tv NRK, side 772 

Daglig leder: Vidar R. Sæle  

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

 

Teksttlf: 22 91 06 91 

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen 

 E-post: tskurs@odf.no 
 

Teksttlf: 22 91 06 92 

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. 
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DAGLIG LEDER HAR ORDET 
 
DØVES RETTSIKKERHET 
 
Norges Døveforbund hadde et seminar 
21.mars om Døves Rettsikkerhet med 
tittelen ”Hva kan vi lære av Fritz Moen-
saken?”. Det var en gripende 
forelesning av Tore Sandberg, som 
fortalte om hvor dårlig politi og 
domstolen arbeidet med Fritz Moen-saken. Det kom flere 
opplysninger, som vi ikke var klar over, som ikke stod i avisene. 
Men etter foredraget forstår vi mer hvordan rettssakene har 
vært med de kommunikasjonsproblemene og manglende 
forståelse. Vi ser at det er viktig å sikre at politi og domstolen 
ivaretar døves rettigheter med hensyn til bruk av 
tegnspråktolker og at det blir tatt opp video fra begynnelsen av.  
 
Vi opplever fortsatt at døve møter politi, hvor de blir bedt om å 
forklare uten at tegnspråktolker er tilstede. Vi viser til forrige 
nummer av bladet SeHer nr 4-06, at politiet ikke kjente til akutt 
tolkeordningen. Det er viktig at døve krever tegnspråktolk fra 
begynnelsen av, og ikke godtar at politiet sier det går bra å 
skrive på lapp eller at du er ”flink å snakke” eller at vi forstår 
hverandre. Det er ikke sikkert at døve oppfatter hva politiet 
mener eller om politiet oppfatter den døve. Vi ser at det er viktig 
at døve ikke bare får tegnspråktolker, men også får mulighet å 
bruke døve som mellomtolk. Vi så erfaringer fra Fritz Moen-
saken at det er fort gjort å oversette feil eller at misforståelser 
oppstår. Det kan være fordi man oppfatter et ord på ulike måter, 
og det avhenger hva man tenker og oppfatter hva et ord betyr. 
Hvis en person er fra et annet land, som kan den personen 
oppfatte at ordet betyr helt noe annet, enn det vi tenker. Det er 
noe med kulturforståelse, bakgrunn, og hva vi snakker om. Det 
er derfor viktig med å kontrollere at begge parter forstår og 
oppfatter hva dette dreier seg om eller at det blir gitt korrekt 
forklaring. 

 
Bildet er hentet fra http://www.etterlyst.no/portrett/

portrett_0102_Tore_Sandberg.html.  
 
Vi ønsker å rose Norges Døveforbund for et meget godt 
seminar, og det var fullt fortjent at Tore Sandberg fikk tildelt 

RETTSMØTE ER UTSATT 

 
Oslo Døveforening skulle i Oslo Tingrett mandag 
12.mars, men fredag 9.mars fikk vi melding fra 
motparten at de hadde bedt om utsettelse pga 
sykemelding. 
 
Oslo Døveforening har mottatt innkalling, at det er satt 
av 4 dager til saken fra mandag 17.september 2007 kl 
09.00 til torsdag 20.september i Oslo Tingrett. Det er 
bestilt tolker for oss og til publikum. 

HJELPEFOND 
 
Regnskap for hjelpefond trykkes ikke i årsberetningen, 
som følger vedlegg i dette bladet. I følge 
foreningsloven skal ikke hjelpefondet behandles på 
årsmøte, men vi vil fremlegge dette på slutten av 
årsmøte som en orientering. 
 
Regnskapet for hjelpefondet blir delt ut til medlemmer 
ved ankomst, før årsmøte lørdag 21.april kl 13.00 
begynner. Det er anledning å kunne hente regnskapet i 
døveforeningen. 

Norges Døveforbunds første menneskerettighetspris for sitt 
store arbeid med å få frikjent Fritz Moen for Norgeshistoriens 
verste justismord.   
 
Tore Sandberg nevnte på slutten av seminaret at han ønsker å 
komme i kontakt med døve som har vokst opp med Fritz Moen. 
Han holder for tiden med å skrive en bok om Fritz Moen. Han 
ønsker derfor å få mer informasjon om hvordan Fritz Moen var i 
oppveksten og senere. Interesserte kan kontakte daglig leder 
og få oppgitt tlf / epost til Tore Sandberg. 
 
Med dette ønsker vi leserne en riktig god påske! 
 

Vidar R. Sæle 
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HSH, hvor de kan bistå oss med rådgivning. I tillegg får vi 
oppdatert alle nødvendige informasjon en arbeidsgiver 
trenger. HSH har egen forsikring som de kan gi tilbud om. 
Kontingenten til HSH er 2,1 promille av lønnsutgiftene, men 
dog minimum kr 5.000. For Oslo Døveforening vil det være 
aktuelt med kr 5.000. 
 
Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) 
Oslo Døveforening har inngått en OTP-avtale med 2 %, og 
dette er en obligatorisk pensjonsavtale vi må i følge loven. 
Avtalen gjelder for 2 ansatte fra 1.juli 2006. 
 
Akershus fylkeskommune 
Vi har fått bevilget kr 20.000 fra Akershus fylkeskommune, 
som skal gå til drift (12.000), likemannskurs for eldre døve 
og å utarbeide informasjonsmateriell om tegnspråkkurs 
(Begge tiltak på kr 8.000). 
 
Oslo kommune, kommunalt tilskudd 
Vi fikk avslag på kommunalt tilskudd for 2007. Søknaden ble 
ikke innvilget, da bevilgningen på kr 100.000 som ble gitt av 
bystyret for 2006 var å betrakte som en engangsbevilgning. 
 
Oslo kommune, kultur 
Det var en gledelig nyhet at vi fikk kr 250.000 som tilskudd i 
2007 til 50 % kulturarbeider, fra Oslo kommune om tilskudd 
til kunst- og kulturtiltak 2007.  
 
Ullmax 
Oslo Døveforening har inngått en samarbeidsavtale med 
Ullmax 16.februar 2007, og samarbeidet går ut på å selge 
varer som Ullmax fører. Vi er fornøyd med at vi får mye 
høyere provisjon enn hos Foreningens E-shop på Ullmax-
varer. 
 
Prosjektrapport 
Prosjektet ”Er det kult å være døv ungdom?”, ble avsluttet 
etter 3 år. Det er levert prosjektrapport og regnskap til 
Stiftelsen Helse og Rehabilitering via Norges Døveforbund. 
Rapporten vil bli lagt ut i www.odf.no og i www.ung.odf.no.  
 
Døves Rettsikkerhet 
Oslo Døveforening ved daglig leder Vidar R. Sæle deltok på 
NDF seminar om døves rettsikkerhet 21.mars i Oslo. 
 
Arbeidslivkontaktordning 
Svein Sundkvist og daglig leder Vidar R. Sæle deltok på 
NDFs arbeidslivsutvalgets seminar om 
arbeidslivkontaktordning 24.mars i Oslo.   

NYTT FRA STYRET 
 
Medlemskap 
 
Innmeldinger: Camilla Raastad, Oddny Kristensen 
    Pia Nyborg, Anniken Vidnes Høiberg 
    Hanne Heyerdahl, Ann-Christin Kulås 
    Bjørg Tangen , Magnhild Rød Michaelsen  
    Yasmin Andersen , Stine Peterson  
    Kine K. Bjørgesæter , Lise Pedersen  
    Remi Daniel Roos, Leonard Erik Roos  
    Paal Richard Peterson, Linda Stadshaug 
    Stein Tore Stø , Jens Chr. Bjørke  
    Rune Pettersen, Ragnhild Holm  
    Katharine Cecilia Peterson  
 
Utmeldinger:  Helle Christiansen, Heidi Trondsen  
    Gry Bjørnbakk, Bibbi Hagerupsen  
    Kåre Helgesen, Kari Helgesen  
    Randi L. Kvitvær, Marit Ekerbakke  
    Hilde Christensen  
 
Dødsfall:  Andreas Ermesjø  
 
Pr. 19.mars har vi 460 medlemmer. (438 er medlemmer i 
NDF/ODF, og 22 er støttemedlemmer i ODF). 
 
Sponsor til rødrussen 
Etter søknad, har foreningen innvilget støtte på kr 1.000 til 8 
døve ungdommer som skal være rødruss ved Sandaker vg. 
skole. De får også kr 50 pr person de verver som nye 
medlemmer til Oslo Døveforening.  
 
Automatlotteri 
Tillatelsen er forlenget til 30.juni 2007, og vi får nå 50 % av 
overskuddet mot tidligere 40%. 
 
Oppsigelse av lokaler 
Lokalene i Dronningensgt 6 er sagt opp før 1.april, da vi har 
4 måneders oppsigelsestid. Vi sier også opp lokaler i 
Døvekirken, hvor vi leier annenhver onsdag til 
pensjonistforeningens hyggetreff. Der er oppsigelsesfristen 
på en måned, som blir sagt opp før 1.juni. 
 
HSH – arbeidsgiverforening 
Norges Døveforbund er medlem i HSH (Handels- og 
Servicenæringens Hovedorganisasjon). Oslo Døveforenings 
hovedstyre har bestemt seg for å søke om å bli medlem i 
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ARBEIDSLIVKONTAKT 
 
Norges Døveforbund hadde seminar om 
arbeidslivkontakt ordning i Oslo lørdag 24. mars 2007. 
Blant deltakerne var medlemmer av Norges 
Døveforbunds arbeidslivsutvalg, samt to fra Oslo 
Døveforening og tre fra Bergen Døvesenter.  

  

 
 

TEMAKVELD OM DØVE OG ARBEID  
- noen å snakke med? 

 

 
 
Mange døve har problemer med arbeidslivet. Noen 
sliter med å få arbeid, andre opplever problemer på 
jobben. Det kan f.eks. være tolkemangel, behov for 
tiltak/tilrettelegging, eller konflikt med kollegaer eller 
andre på jobben. 
Det kan være vanskelig å takle slikt alene. Norges 
Døveforbund har satt i gang et prosjekt med likemenn i 
arbeidslivet. Dette prosjektet er ment å være et 
uformelt kontaktforum der du kan få tips, veiledning til 
å løse ulike problemer knyttet til arbeidsplassen. Det 
kan f.eks. være å ha noen å snakke med om konflikt 
på jobben, å finne de rette faginstanser slik at du får 
hjelpen du trenger (og har krav på).  
Likemennene vil bli kurset av Norges Døveforbund, og 
vil ha streng taushetsplikt. Det skal være trygt å treffe 
dem. Hvor møter du likemenn? 
Ved å kontakte dem direkte. Du kan avtale å møtes i 
døveforeningen eller et annet sted - på kafe, hjemme, 
arbeidsplass eller annet sted der du føler deg trygg. 

Vi inviterer deg til en temakveld om døve 
og arbeid i døveforeningen i 

Dronningensgt 6 onsdag 18.april kl 19.00. 

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 
       Linn Lykke Walla  
       Trine S. Austbø 
 
Flerkulturelt utvalg:     Tarja R. Wroldsen 
       Grace Wing-Sum Ho 
       Veesin Bjørke 
       Line Stenseth 
       Ronny P. Jacobsen 
       M. Maqsood Riaz 
       Dag J. Lindeberg 
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STYRESEMINAR 
 

 
 
Oslo Døveforening hadde et styreseminar 9.-10.februar i 
Tønsberg, sammen med Vestfold Døveforening. Fredag 
kveld hadde vi et felles program hvor vi diskuterte 
erfaringer og utveksling om styrearbeid og 
foreningsarbeid. Dette var svært nyttig, da vi fikk vite 
hvordan begge styrene jobber med, og hvordan man 
driver foreningen. Vi diskuterte også hvilke 
organisasjonsstrukturer det er i begge foreninger.  
Lørdagen hadde vi vårt eget program hver for seg. 
Vestfold Døveforening drøftet om sin hjemmeside, visjon 
for foreningen og årskalender. Oslo Døveforening hadde 
et foredrag ved Øivind Eismann som utarbeidet våre 
medlemsundersøkelser. Vi gikk gjennom kort 
medlemsundersøkelsen på papirversjonen, og etterpå gikk 
vi dypere gjennom av webundersøkelsen som ble avsluttet 
i januar 2007. Det var mange interessante resultater fra 
medlemsundersøkelsene, som styret reflekterte over.  
Etter foredraget drøftet vi aktivitetsplan for 2007. På 
slutten av dagen, hadde vi et felles program med Vestfold 
Døveforening hvor vi evaluerte begge dagene, før alle dro 
hjem. For begge foreningene var styreseminar nyttige, i og 
med at vi hadde uformelle samtaler i pauser og under 
måltidene, samt sosial samvær. Vi ble enige om at 
Vestfold Døveforening tar initiativ til et styreseminar i 
2008, og inviterer ytterligere 1-2 døveforeninger til. 
 

RESULTATER FRA WEBUNDERSØKELSEN 
 
Målet med webundersøkelsen var å avdekke holdninger, 
meninger og innspill blant personer som ikke er medlem av 
Oslo Døveforening. I tillegg å kartlegge barrierer for å bli 
medlem. Vi fikk 73 besvarelser. 29 menn, 42 kvinner og 2 ukjent 
kjønn svarte. Snittalderen var 32 år. Av de 73 besvarelser, er 34 
besvarelser ikke medlem av Oslo Døveforening. 12 menn, 21 
kvinner og 1 ukjent kjønn. Snittalder 31 år. 
Undersøkelsen er omfattende å skrive om her, da det er mange 
ting vi kan reflektere over og tolke svarene fra undersøkelsen. 
Vi kommer til å fremlegge hele undersøkelsen på et 
medlemsmøte senere i år. Flere av resultatene har vi tatt 
hensyn til aktivitetsplan for 2007, og i forhold til de nye lokaler vi 
skal leie. Vi ser at flere ønsker mer aktivitet og kurs. 
 
Utifra analysen i undersøkelsen ser det ut at vi bør finne 
”ildsjeler” innenfor et interesseområde som flere kan være 
interessert i. Finne en liten gruppe som vil være med, og 
deretter presentere for medlemmer. Det vil si at det er kanskje 
ulempe at ledelsen i døveforeningen arrangerer mange av 
aktiviteter og ikke får med seg flere. Det er kanskje bedre for 
foreningen å skape flere ildsjeler som kan starte opp tilbud og få 
flere med som har interesse av. Kanskje vi skal vurdere å 
kombinere begge alternativer. 
Døveforeningen bør kanskje være mer flinkere til å delegere 
oppgaver til medlemmer, hvor vi lager en database som gir 
oversikt over hobber, ressurser og interesser. Vi bør vurdere å 
jobbe med lederne mht kompetanseutvikling, ledertrening etc.  
På styreseminaret hadde vi en interessant diskusjon om 
problemstillingene rundt dette med å skille ulike priser for 
medlemmer og ikke medlemmer av foreningen. Dette ønsker 
styret å drøfte med medlemmer på et senere tidspunkt på et 
medlemsmøte. Konklusjon foreløpig er at vi ser at det kan være 
uheldig å ha ulike priser, slik at vi vil nok operere med like 
priser. Men at vi heller satser på at de som er medlemmer kan 
ta med sine venner, familier, etc som ikke er medlemmer, at det 
kan være hyggelig for alle. Når de ser at foreningen lager gode 
tilbud, som de selv ikke kunne ha arrangert privat, vil vi etter 
hvert få flere nye medlemmer.  
 

 
Øivind Eismann som har utarbeidet medlemsundersøkelsene for oss. 
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NY NAVN I PENSJONISTGRUPPEN 
 
Oslo Døves Pensjonistgruppe hadde årsmøte 28.februar og 
skiftet navn til Oslo Døves Pensjonistforening.  
 

 
Bak fra venstre: Reidar Brenden, Svein Sundkvist, Torstein 

Ekerbakke, Leif Åsen og Brynjulf Dammen. Foran fra 
venstre: Ragna Svare, Jarle Lid og Reidun Johansen. 

 
På årsmøtet var det 47 personer tilstede, hvorav 44 
personer hadde stemmerett. Beretninger, regnskaper, 
budsjett og andre forslag gikk gjennom. En av forslagene 
fremmet styret for å endre navnet fra Oslo Døves 
Pensjonistgruppe til Oslo Døves Pensjonistforening. 
Begrunnelsen for endre navnet er at de har mange 
medlemmer, har eget årsmøte og lover. De følte at de ikke 
er en gruppe, men en stor og aktiv forening innenfor Oslo 
Døveforening. Avstemmingen viste 43 medlemmer, som 
stemte for forslaget og 1 stemte imot. 
 
Valget gikk veldig greit gjennom, og godt ledet av Finn 
Arnesen og Kjell O. Mørk.  
 
Leder:    Jarle Lid (1 år) 
Nestleder:   Reidar Brenden (2 år) 
Kasserer:   Torstein Ekerbakke (2 år), 
Styremedlem: Reidun Johansen (1 år) 
Sekretær:   Svein Sundkvist (2 år) 
Varamedlem:  Ragna Svare 
Varamedlem:  Leif Åsen. 
Revisor:   velges av Oslo Døveforening 
Bilagsrevisor:  Magnhild Handberg. 
Turleder:   Reidar Brenden 
Kulturkontakt:  Brynjulf Dammen 
Valgkomite:   Hallgerd Wroldsen, Harald Angeltvedt, Finn 
    Arnesen og Brynjulf Dammen som vara. 

KVINNEFORENING, STENGT 1 ÅR 
 
Oslo Døves Kvinneforening hadde årsmøte 6.februar i 
Døvekirken. Det var 26 medlemmer på årsmøtet, og ingen 
ville bli leder, sekretær eller kasserer. Årsmøtet vedtok 
derfor at kvinneforeningen blir stengt i ett år framover.  
Valgkomiteen ved Erna Nilsen, Mona Haugen og Turid 
Grøndahl arbeider med å finne nye kandidater til neste 
årsmøte. 

TEATER OG ÅRSMØTE 
 
Oslo Døveteater ønsker å få mulighet til å spille en 
forestilling i Døves kulturdager i Bodø. Det er åpent for alle 
som er medlemmer i Oslo døveforening å være med på å 
spille teater. Vi trenger derfor en frivillig instruktør med et 
eventuelt manus. Interesserte instruktør kan maile til 
teater@odf.no innen 25.april. 
 
Oslo Døveteater skal ha årsmøte fredag 20. april i 
Dronningensgt. 6 kl. 18.00. Det blir servert pizza og drikke 
etter møtet. Årsberetning er på vei i posten, hvis du ønsker 
å motta via epost, bare gi beskjed til  teater@odf.no . 

DØVEGRUPPA REGNBUEN 
 
Døvegruppa Regnbuen skal ha årsmøte fredag 11.mai kl.18.00 
i Oslo Døveforening, Dronningensgt. 6. Det blir enkel servering 
og ta med en gave til utlodning. Innkomne forslag sendes innen 
18.april til Knut Heggem via epost kn.hegg@hotmail.com . 

BRIDGEKLUBB 
 

Oslo Døves Bridgeklubb hadde årsmøte lørdag 27.januar, og 
hele styret ble gjenvalgt. Leder er Eitan Zuckermann. 
Bridgeklubben har faste treff hver tirsdag fra kl 18.00. 
 

Bridgeklubben arrangerte Døvemesterskapet i Bridge i 
Drammen i helgen 17.-18.mars. Xing Sheng She / Gunnar 
Løken ble døvemester, og de vant også i fjor. På 3.plass kom 
Svein Arne Peterson / Eitan Zuckermann. 
 

De skal nå arrangere Nordisk mesterskap i bridge for døve 14.-
15.april fra kl 10.00 i Bridgesenter i Sporveisgata 31.  
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REFERAT FRA EKSTRA ORDINÆRT 
ÅRSMØTE 

Dato:   Onsdag, 31. januar 2007 
Kl:     18:00 
Sted:   Lovisenberggt. 4, 1. etg 

58 stemmeberettigede delegater møtte opp + 1 
støttemedlem 

Møteleder:  Svein Arne Peterson (2. møteleder ved  
    Hanne Kvitvær kunne ikke dukke opp pga 
    store forsinkelser med flyet på vei fra   
    Stavanger) 

Referent:  Trine S. Austbø og John Erik    
    Johannessen. 
Tellekorps:  Eitan Zuckermann, Trygve Bjerck og Finn 
    Arnesen. 
Protokollkomité: Per Christian Larsen, Jarle Lid og Bjørg  
    Strand. 
—————————————————————————— 
Foreningsleder ved Unn Johannessen ønsket alle 
møtedelegater hjertelig velkommen og åpnet årsmøtet. 
Møteleder ved Svein Arne Peterson overtok roret og kjørte 
skuta gjennom møtet. 
 

 
 
Sak 1: Leie av lokaler:  
Styret foreslår at ekstra ordinært årsmøte gir fullmakt til 
styret til å leie lokaler i en periode på 5 år, slik at vi på 
lengre sikt kan få avklart hva vi ønsker å kjøpe og hva vi 
skal bruke lokaler til. 
 
Vi vurderer å få til en samlokalisering, sammen med 
Norges Døveforbund, Rycon AS og andre mindre 
organisasjoner for døve i Oslo. Vi trenger derfor mer tid til å 
drøfte en ramme for kjøp av nye lokaler. 
 

Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer, at de 
ønsker snarlig å få nye lokaler med plass til alle aktiviteter, 
som kan brukes av pensjonistgruppe, kvinneforening og 
ungdommer bl.a. I dagens lokaler i Dronningensgt, har vi 
dessverre ikke plass til alle aktiviteter, bare for mindre 
grupper.  
 
Styret har innsett signalene fra medlemmene og foreslår at 
ekstra ordinært årsmøte gir styret fullmakt til å leie lokaler 
nå. 
 
Styret har allerede begynt å se etter lokaler, og per i dag er 
det ikke avklart hvilke lokale vi velger, da det har noe å si 
på økonomien hvor mye vi skal leie for. Vi har beregnet et 
behov for ca 500 kvm, og en økonomisk ramme på opptil 
ca 700.000 i leiekostnader inkludert felleskostnader. 
 
Vedtak: 
Møtedeltakere fikk med seg 5 minutters pause ved å lese 
hele innholdet av innsendt sak. Deretter beskrev Svein 
Arne Peterson hele teksten på tegnspråk slik at dette burde 
være inneforstått på eget morsmål blant de fleste 
medlemmer. Møtelederen overlot ordet fritt tilgjengelig blant 
medlemmene før et vedtak fattes: 
− Hvis man satser på leiemarkedet, vil ikke kapitalen 

blir spist opp i ettertid? Sats heller på fasteiendom, 
og få med verdistigningen. 

− Hvor mye får man i rente inntekter av 
kapitalplassering på banken? 

− Må vi forholde oss til 5 års bindingstid i 
leiekostnader? Hva med fleksibilitet? 

− Kr. 700.000,- i leiekostnader, og hvordan kan dette 
finansieres? 

− Skatt av renteinntekter? 
− Anskaff lokalet umiddelbart som tilfredsstiller daglige 

aktiviteter og arbeidsmiljø. 
− Bedre å prøvesmake det midlertidige lokalet før vi 

setter verks til kjøp av bygg. 
− Hva er egentlig behov til det nye lokalet? 
− Be om andre små og store organisasjoner for å være 

med finansiering av kjøpet, i stedet å hive penger til 
Olav Thon. 

 
Daglig leder Vidar Sæle, representant fra eiendomskomité 
ved Bjørn Kristiansen og styret svarte på alle spørsmålene 
som måtte til. Mye av informasjon er også tidligere 
presentert på medlemsmøte, som gjør de fleste 
spørsmålene overflødige. 
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Deretter ble det en avstemning som resulterte absolutt 
flertall for styrets forslag. 2 stemte imot. 
 
Et nytt spørsmål dukket opp og hva er tidsfrist for det nye 
lokalet skal være på plass. Vi tar et sikte på at lokalet skal 
være på plass i løpet av våren/sommeren – avhengig 
ombygning/tilpasning er ferdigstilt. 
 

 
 
Sak 2: Forvaltning av ODFs formue: 
Styret foreslår at ekstra ordinært årsmøte gir fullmakt til 
styret til å forvalte ODF´s formue med best mulig 
avkastning og lav risiko. Det betyr at styret skal forvalte 
pengene på investeringer av ulike fond, obligasjoner etc 
med lav risiko i samråd med et selskap som styret velger, 
som gir finansrådgivning. 
 
Styret ønsker å oppnevne en forvaltningskomite, som skal 
gi styret råd og anbefalinger, hvor styret må ta beslutninger 
av ODF´s formue. Styret vurderer å endre statutter for 
hjelpefondet, som gir retningslinjer hvordan styret kan 
forvalte ODF´s formue eller om vi skal opprette et fond med 
egne statutter. Forslagene vil bli fremlagt på ekstra ordinært 
årsmøte til diskusjon. 
 
Vi ønsker å få en tilbakemelding på hvilke av de to 
alternativene, som er å foretrekke. Vi vil sammen med 
lovkomiteen, utforme forslag til statutter, som behandles på 
årsmøte 21.april. 
 
Vedtak: 
Hele teksten ble oversatt til tegnspråk før nye spørsmål 
fyres opp. 
− Hvem sitter i forvaltningskomite? 
− Hvor lenge skal investeringen pågå? 

− Forvaltning av store penger er et stort ansvar og 
definerer ansvarsforholdet? 

− Vil rettsaken påvirke dette? 
 
Forvaltningskomiteen består av Vidar Sæle og Bjørn 
Kristiansen, og styret har håndplukket disse personene. 3. 
person i komiteen skal oppnevnes på senere anledning. 
Styret sammen med årsmøtet har det fulle ansvaret for 
forvaltning av pengene. Rettsaken påvirker ikke dette da 
7,5 millioner er satt til side, og opplegget kan bare 
gjennomføres i fullfart. Mye av informasjon er allerede 
framført på medlemsmøtet. 
 
Absolutt flertall stemte for styrets forslag gjennom 
avstemming. 1 stemte imot. 
 
Orienteringssak: Statutter i Hjelpefondet: 
 
I dag: 
Hjelpefondets hovedoppgave er å dekke underskudd ved 
driften av Oslo Døveforening og gården, Sven Brunsgt 7. 
Videre kan midler fra fondet brukes til ekstraordinære tiltak i 
foreningen, som styret finner nødvendig. Ellers kan styret 
utdele midler fra fondet til feriehjemmet Skaug og til 
foreningens tilknyttede grupper. 
 
Forslag: 
Hjelpefondets oppgave er å dekke underskudd ved driften 
av Oslo Døveforening og feriehjemmet Skaug. Videre kan 
midler fra fondet brukes til ekstra ordinære tiltak i 
foreningen, som styret finner nødvendig. Bruk av midler fra 
Hjelpefondet vedtas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte, etter innstilling fra hovedstyret. 
 
Saken vil bli fremmet på hovedårsmøte 21. april 2007 og 
behandles derfra. Diskusjonen blusset opp angående 
navneforslag til fondet, uten noe særlig resultat. Det ble 
foretatt kun en prøve avstemning som resulterte i absolutt 
flertall for det nye forslaget. 
 
Foreningsleder ved Unn Johannessen avsluttet årsmøtet 
med å gi blomster til Svein Arne Peterson som takk for 
innsatsen. John Erik Johannessen stilte opp som 
møtereferent på kortvarsel og fikk belønnet med blomster. 
Vår jubilant Odd Inge Schrøder fylte nylig 60 år og fikk 
buketten også. 
 
Årsmøtet ble opphevet kl 20.00. 
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NY UNGDOMSKLUBB I OSLO  
 

 
Ungdomsklubben skal hete PAFF, som er oversatt i norsk 
språk, for eksempel ”drar til byen”, men på tegnspråk sier 
vi ”paff - byen”). 
 
Referat fra ungdomsmøte 23. mars 2007 
Møtet ble åpnet kl. 17.00 i Oslo Døveforenings lokaler, ca. 
16 ungdommer i alderen 16 - 25 år møtte opp, de fleste 
var mellom 16 - 18 år. Alle møtte opp til en kveld hvor vi 
skulle avgjøre om vi ville ha en egen ungdomsklubb i Oslo 
Døveforening. 
 
Møteleder og referent, Jannicke Kvitvær startet først med 
en runde om hvem som var medlemmer og ikke 
medlemmer i Oslo Døveforening.  
Det var 7 stk totalt som ikke var medlemmer, men de ville 
svært gjerne bli medlem. Så Oslo døveforening kan fryde 
seg over 7 mulige nye medlemmer. 
 
Deretter begynte Jannicke Kvitvær, Stian Giltvedt og Truls 
Yggeseth med å informere litt kort om UNG.ODF, og dets 
prosjekt gjennom 3 år som ble avsluttet i 2006, videre 
forklarte Jannicke at det betyr at Oslo ikke lenger har noe 
UNG.ODF som kan komme med tilbud til unge i Oslo, så 
da spurte hun om de var interessert i å fortsette med å ha 
et slikt tilbud i Oslo. ”Ja” lød svaret fra alle. 
Da var spenningen i gang, Jannicke ba alle om å komme 
med forslag og innspill til hva slags aktiviteter de kunne 
tenke seg å ha. Forslagene var mange. 
 

  - Utenlandstur/språkreise 
  - Gokart 
  - Spillekveld 
  - Sosialkveld 
  - LAN-party/”The Sims” kveld 
  - Paintball 
  - Badeland 
  - Harrytur til Svinesund 
  - Hyttetur 
  - Rudskogen 
  - PUB-kveld 
  - Dans 
  - Dykking 
  - Klatring 
  - Kulturkveld (utenlands mat, osv) 
  - Kunstprosjekt (foto, film?) 
  - Temakveld (Rollebytte, Halloween) 
  - Rebusløp 
  - Film/kinokveld 
  - Gymsalkveld 
  - Gladiator 
  - SPA 
 
Etter forslag og innspill fra ungdommene under møtet 
spurte Jannicke om hvem som kunne tenke seg å sitte i 
ungdomsklubben, og ha ansvar for å arrangere aktiviteter. 
Overraskende nok var det mange som var interessert. 
Truls Yggeseth, Jostein Dale, Andrè Røine, Ida 
Sønsterud, Jannicke Kvitvær, Petter Noddeland, Carlina 
Lund, Babar Ali og Aggie Handberg stilte opp som 
kandidater. Fem skulle velges, avstemningen foregikk på 
den skriftlige måten. 
 
Etter avstemningen ble stemmene talt opp, det var en 
ganske jevn konkurranse blant seks av kandidatene, men 
fem ble valgt, og det nye styret består nå av: Petter 
Noddeland, Jannicke Kvitvær, Andrè Røine, Carlina Lund 
og Babar Ali. Valg av leder, nesteleder, sekretær osv. vil 
foregå internt i styret ved en senere anledning.  
Valg av varamedlemmer skal vi også ta ved et nytt møte 
med alle sammen senere. 
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Nye styret som ble valgt er Babar Ali, André Røine, 
Jannicke Kvitvær, Carlina Lund og Petter Noddeland. 
 
Vi tok en pause etter å ha presentert det nye styret. Det 
ble spandert pizza og brus til alle sammen.  
 

 
 

Møtet fortsatte, nå skulle vi avgjøre klubbens navn. Det ble 
først en diskusjon om hva slags navn vi skulle ha. Flere 
ville ikke ha et kjedelig navn, mens andre mente man 
måtte ha et ordentlig navn for å kunne få godkjent 
søknader om pengestøtte og sånne generelle ting. 
Tilslutt ble vi enige om at formelt sett skulle vi fortsette 
med å beholde navnet Ung.ODF til søknader og sånt, men 
med en betingelse på at vi nå skal ha et eget klubbnavn 
hvor vi kan bruke det i hverdagen. Og igjen ba Jannicke 
om forslag til klubbnavn, og her var forslagene også 
mange. 
 
 - FØ 
 - WTF (What The Fuck) 
 - Young Deaf 
 - D.U.F.F (Døve Ungdommers Familie Forening) 
 - D.Y.U (Deaf Young Section) 
 - Brødhodeklubben 

 - Tolv Aper 
 - Eplemos 
 - YFF 
 - Deaf City 
 - EffEff 
 - Sourd (Døv på fransk) 
 - IRA 
 - Veni, Vidi, Vici (Jeg kom, jeg sp, jeg vant på latinsk) 
 - Ubeseiret 
 - Untitled 
 - Access Denied: Only for Deaf 
 - Weed House 
 - Stians Slaver 
 - Avvik 
 - Unge hender 
 - PAFF 
 - Adidas 
 - Rosa Vaskemaskin 
 
Diskusjonen ble veldig hektisk, vi tok vekk navn som 
flertallet ikke ville ha. 
Disse navnene ble igjen på listen; FØ, D.U.F.F., YFF, 
EffEff, Untitled, PAFF og Rosa Vaskemaskin.  
Etter hvert klarte vi å stå igjen med disse fire favorittene: 
D.U.F.F, YFF, PAFF og Rosa Vaskemaskin. Etter nok en 
ny runde med hvilke navn vi ville ha bort sto vi igjen med 
disse to navnene; PAFF og Rosa Vaskemaskin. Valget 
mellom disse to navnene var umulig da vi gjentatte ganger 
måtte ha avstemning hvor det resulterte seg i lik antall 
stemmer på hvert av navnene. Tilslutt så vi ingen annen 
utvei enn å måtte trekke lodd, og navnet ble da PAFF,  
(betydningen av ordet PAFF, oversatt i norsk språk, for 
eksempel ”drar til byen”, men på tegnspråk sier vi ”paff - 
byen”). 
 
Møtet ble hevet cirka rundt åtte tiden, og vi alle kunne 
forlate salen med godt humør om at Oslo har fått 
gjenopprettet Ungdomsklubben som nå vil hete PAFF. 
 
Møtereferent 
Jannicke Kvitvær 
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DIGITAL FOTOKURS FOR NYBEGYNNERE - NÅ HAR DU SJANSEN!   
 

Er du usikker på hvordan du skal ta flotte bilder med ditt digitalkamera? Sliter du med å få overført 
bilder fra kameraet til din PC? Vil du lære deg å bli bedre kjent med ditt digitalkamera med all 
tekniske finesser som finnes? Vil du lære å ta bedre bilder?  

Deltagerne bør ha med seg eget digital kamera, men et par kamera kan lånes. Det er fint om 
deltakerne har med seg egen bærbar PC, men ingen krav. 

Knut Førsund fra Fotoskolen vil holde kurset for oss.  

Kurset holdes i Oslo Døveforenings lokaler i Dronningensgt. 6 

• Fredag 4. mai kl 18.00 - 21.00 

• Helgen 5. - 6. mai – Deltakerne får oppgave fra kurslederen til å fotografere ute. Du bestemmer selv når og 
hvor.  

• Mandag 7. mai – Innlevering av digitale bilder til ODF  

• Tirsdag 8. mai kl 19.00 - 22.00 

• Torsdag 10. mai kl 19.00 - 21.00 

Meld deg på 4 dagers kurs, Digital fotokurs for nybegynnere! 

• Bindende påmelding. 

• Kursavgift kr 1.000,-, som må betales ved påmelding til konto: 1600 40 08301, merk fotokurs 

• Påmeldingsfrist: fredag 20. april 

 

 

 

Påmelding til: 

Stein Erik Wroldsen – Oslo Døveforening, SMS 922 96167 – email: aktivitet@odf.no 

Link til Fotoskolen – www.fotoskolen.no  

Kurset må ha minimum 5 og maksimum 10 deltagere for at kurset skal kunne gjennomføres. 

FORSLAG TIL KURS OG AKTIVITET 
For å kunne tilfredsstille ODF’s medlemmer med tanke på kurs- og aktivitetsvirksomhet, har vi en rekke forslag som vi tenker at 
medlemmene kan delta i: 
Kurser, sett kryss:             Aktiviteter, sett kryss: 
Datakurs    - Internett     Regnskapskurs     Båttur i Oslofjorden       
   Word     Slektgranskningskurs    Fritid/Aktiv/Ekstrem opplevelses     
   Excel             Sykkeltur i marka        
   Photoshop            Fisketur           
 
Hvis andre ønsker, skriv ned:________________________________________ 
Send skjemaet til Oslo Døveforening innen 4. mai eller send email til aktivitet@odf.no 
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ER DU INTERESSERT I HESTER OG RIDNING?

 
Oslo Døveforening samarbeider med Monica Nesje, som vil 
være kursleder. Hun vil invitere heste-interesserte til et 
helgekurs på Skaug. Målet med kurset er å utveksle 
erfaringer og fortelle om ”Den tegnspråklige hesteklubb for 
Oslo og Akershus” 
 
Tid:  Fredag 8. juni fra kl 17.00 til søndag 10. juni kl  
  16.00 
 
Sted: Feriehjemmet Skaug på Nesodden 
 
Program: 
• Ride hester på Nesodden ridesenter i samarbeid 

med Per Tveita 
• Kunnskap om hester 
• Ny hjemmeside 
 
Egenandel er kr 1000,- pr deltaker som dekker reise, 
opphold, mat og ridning. 
 
Påmelding innen 25.mai til kursleder Monica Nesje, 
monica_nesje@hotmail.com eller SMS 91 37 34 86. 

MEDLEMSMØTE 

Onsdag 11.april kl 19.00 i Dronningensgt 6. 
Saksliste: 
 

1. Forslag til landsmøte-sak? 
Vi skal drøfte om medlemmer har noen forslag vi skal 
sende til Norges Døveforbunds landsmøte i Molde 15.-
17.juni. Frist for å sende inn forslag til NDF er 15.april. 
 

2. Informasjon fra styret 
− Rettsmøte, som er utsatt til høsten 
− Nye lokaler i Nedre Voll gate 5 
− + andre saker 
 

3. Eventuelt 

MEDLEMSMØTE 

Onsdag 6.juni kl 19.00 i Dronningensgt 6.  
Saksliste: 
1. Landsmøte 15.-17.juni 
Vi går gjennom saker som skal behandles på 
landsmøte, slik at våre 4 representanter er forberedt 
på hva medlemmer mener om ulike saker og forslag. 
2. Eventuelt 

ELDRES KULTURTREFF 
 

Norges Døveforbund, seniorutvalget og Vestfold 
Døveforening inviterer til eldres kulturtreff i Tønsberg lørdag 
12.mai. 
 
Kulturtreffet begynner kl 10.00 og avsluttes ca kl 18.00. 
Middag kl 18.30. 
 
Det blir satt opp en felles buss fra Oslo S (spor 19) til Quality 
hotell Tønsberg t/r for kr 150 pr person. 
 
Avreise lørdag 12.mai kl 08.00 fra Oslo S 
Retur fra Tønsberg lørdag 12.mai kl 22.00 
Bussturen tar 1 ½ time. 
 
Bestilling for buss transport henvendes til Oslo Døves 
Pensjonistforening ved Leif Åsen, 
s-sundkv@online.no eller mobil 950 45 849 eller på neste 
hyggetreff onsdag 11.april i Døvekirken. Påmeldingsfrist er 
11.april. 
 
Betaling for buss, kan betales under hyggetreff eller ved 
påmelding. 
 
Det er mulig å overnatte på hotellet (bør bestilles innen 
11.april). Ta kontakt med pensjonistforeningen for mer 
informasjon. Det er mulig å bestille dagpakke med lunsj kr 
425 eller dagpakke med lunsj og middag kr 720 for lørdag 
12.mai. Hvis du ønsker bare å delta på kulturtreffet uten mat 
og drikke, så er det gratis (unntatt buss Oslo-Tønsberg t/r). 
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OSLO DØVEFORENING FLYTTER 
TIL NYE LOKALER I SOMMER 

 
Oslo Døveforening flytter til nye lokaler i Nedre Voll gate 5, med 
overtakelse fra 1.juni. Til glede for mange, som har ytret ønske 
om at vi måtte finne nye og større lokaler til å samle alle 
aktiviteter på ett sted. Dette var helt i tråd med signaler vi har 
fått av medlemmer på et medlemsmøte 22.november 2006 og 
ekstra ordinært årsmøte 31.januar 2007.  
 

 
 
Vi har vært på befaring noen ganger i Nedre Voll gate med bl.a. 
representanter fra pensjonistgruppen, kvinneforening, 
hovedstyret, eiendomskomite og yngre medlemmer. Etter 
befaringer hadde vi en oppsummering, og nesten alle var 
positive til lokalene som passet fortreffelig til våre krav med 
hensyn til storkjøkken, stor lokale med plass til 80-100 
personer. I følge dem var dette beste lokale vi hadde sett hittil, 
av alle lokaler vi hadde sett på tidligere som ikke ble aktuelle. 
 
Leieprisen inkludert felleskostnader klarte vi å forhandle ned til 
det beløpet som ekstra ordinært årsmøte vedtok 31.januar 
2007, med kr 700.000. Leie av lageret i underetasjen kommer i 
tillegg med kr 20.000 i året, og det er noe billigere enn det 
lageret vi har på Adamstuen som vi kommer til å si opp der i 
sommer. 
 
Vi kommer til å flytte inn i løpet av juni måned, og bruker den 
tiden det tar å få inn nye møbler, installasjoner osv. Vi tar sikte 
på at foreningsaktiviteter kan begynne i nye lokaler fra 1.august. 
 

 

Fakta om Nedre Voll gate 5 
-  Eies av Nedre Voll gate 5-7 AS 
-  Leietaker er Rich Andvord AS som fremleier lokalene til 
 Oslo Døveforening 
-  Leieprisen er kr 1.184 pr kvm pr år 
-  Felleskostnad er kr 250 pr kvm pr år inkludert mva 
-  Leie av lager er kr 550 pr kvm pr år 
-  Hele 1.etasje er 523 kvm med fratrekk av gang, datarom 
 etc, så leier vi 488 kvm. 
-  Lageret i underetasjen er 38 kvm 
-  Leiekontrakt gjelder fram til 31.12.2014 
 

 
 
Innredning og flytting 
Det er opprettet en flytte- og innredningskomite som består av 
Gunnar Løken, Stian A. Giltvedt og Daglig leder Vidar R. Sæle. 
Vi kommer til å engasjere en interiørarkitekt med tanke på 
løsninger i arealet før vi bestiller nye møbler og stoler og andre 
ting. Komiteen vil trekke inn flere personer, etter hvert. 
 
Informasjon 
Mer informasjon om Nedre Voll gate 5 vil bli gitt på et 
medlemsmøte onsdag 11.april kl 19.00 i Dronningensgt 6. Vi 
viser noen bilder og drøfter gjerne med medlemmer om dere 
har noen innspill. 
Noen har ytret ønske om å ha en åpen dag for visning i nye 
lokaler, og det vil vi komme tilbake til. Det samme gjelder det at 
flere ønsker å komme med innspill til møblement og valg av 
stoler, bord etc, hvor vi kan organisere en diskusjonskveld med 
utprøving av stoler og bord i foreningssalen. Alt dette kommer vi 
tilbake til senere på våren. Det blir annonsert i www.odf.no og i 
tekst-tv. 
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Tegningen viser hele 1.etasje, og det er 488 kvm. Det er fint for oss at vi får samlet alt på en etasje med foreningssal, 
styrerom, kontordel osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen viser hele underetasjen, og der skal vi leie et lagerrom på 38 kvm. Vi får anledning å bruke badstue og dusj da 
det er en del av fellesareal for alle leietakere i Nedre Voll gate 5. 

Foreningssal 
med plass til 
80 personer 

Kjølerom 
Lager  

Storkjøkken 

Barn / ungdom 
”stue” 

Møterom / 
bibliotek / 

historierom  Cafe  

Brusautomat 

Pause / 
venterom 

Kursrom / 
Stor møterom 

Kontor til 
Daglig leder 

Kontor til tegn-
språkinstruktør Kontor til 

aktivitetsleder 
og ODSK 

Felleskontor 

Garderobe 

Lager  

Lager / arkiv 

Badstue med dusj + WC 
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GOD MAT! 
 

 
Kurslederen Linn Helene Stølen forteller her om de ulike 
rettene som deltakerne hadde laget.  
 
Oslo Døveforening hadde på 3 kvelder et vegetarisk 
kokekurs på Kurbadet, med til sammen 12 timer med 9 
deltakere i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog Linn 
Helene Stølen som var kursleder. På kurset ble det gitt 
informasjon om vegetarisk matlaging, mat for god helse og 
demonstrasjon av Tupperware produkter til oppbevaring 
av grønnsaker, fordelt på 3 kvelder. I tillegg fikk deltakerne 
oppgaver hvilke matretter de skulle lage. Deltakerne ble 
fordelt i 3 grupper da Kurbadet har 3 fine kjøkken vi kunne 
bruke. Hver kveld skulle vi lage 12-14 retter.  
 

 
 
Det var flott opplevelse og spennende for deltakerne å 
lage vegetarisk mat og smake. De ble ganske mette av 

maten de spiste etter at alle hadde laget sine retter. Alle 
kunne ta med maten som ble igjen med seg hjem. Alle var 
storfornøyde med kurset. De ville gjerne ha mer av det, 
fordi de lærte mye om å lage mat med belgfrukter, nøtter 
og grønnsaker i rettene. De lærte også hvordan man kan 
lage sunne desserter, kake og snacks. 3 kvelder var ikke 
nok, og Oslo Døveforening vil planlegge nye kokekurs til 
høsten. 

VINNER AV WEBUNDERSØKELSEN 
 
Hvem er vinneren? 
 

 
Ole-Sigurd Midtli, 51 år fra Askim 
 
Hva synes du om webundersøkelsen du har deltatt i? 
 
 - Meget bra! 
 
Har du vært innom foreningen tidligere? Hvilke tanker har 
du om Oslo Døveforening, og hvilke ønsker har du eller 
forventer du av foreningen i framtiden? 
 
 - Oslo Døveforening er ukjent for meg, da jeg ikke har 
 vært innom foreningen tidligere. Generelt kan jeg si at 
 det overordnede mål for døveforeninger over det 
 ganske land må primært være på arbeide for å 
 sidestille tegnspråk med andre former for 
 kommunikasjon. Sekundært å spre informasjon om 
 forskjellige hørselstap, samt være en arena rent 
 sosialt for sine medlemmer. 
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THIS SIDE UP 
 
Oslo Døveforening hadde en flott kulturkveld i Parkteatret 
fredag 16.februar. Det kom 130 personer til forestillingen ”This 
Side Up” med Ramesh Meyyappan. 
 

 
 
Ramesh Meyyappan som er fra Singapore og bor for tiden i 
Skottland. Han kom til Oslo etter en forestilling i Deaflympics i 
Salt Lake City, Usa. Han hadde første noen fine feriedager i 
Nord-Norge, før han kom til Oslo og forberedte seg til 
forestillingen. 
 
Til forestillingen så vi at han var dyktig i å få direkte kontakt 
med publikum, slik at det ble en toveis kommunikasjon hvor 
publikum nøt kvelden med god latter og opplevelse. Ramesh 
Meyyappan var lett å forstå da han brukte mye visuelt og 
gestuelt uttrykk. Alle forstod, selv døve og hørende som kunne 
lite eller ikke noe tegnspråk hadde fullt utbytte av forestillingen. 
Det var lagt inn lyder og lys teknikk, som gjorde hele 
forestillingen en artig opplevelse for alle. 

 
Oslo Døveforening takket Ramesh Meyyappan for 
forestillingen og ga en gave, som var en eple i glass. Han satte 
stor pris på gaven fordi den assosierte med kirsebær som var 
en del av forestillingen. Kirsebær kunne vi se at han har den 
på ryggen i plakaten som vi annonserte til kulturkvelden på 
forhånd.   

WORKSHOP MED RAMESH 
 
Lørdag 17.februar hadde 11 deltakere et meget interes-
sant workshop med Ramesh Meyyappan i gymsalen på 
Skådalen skole. Tema for workshoppen var ”The Art of 
Visual Communication in Performance”, hvor man lærte 
om grunnleggende skuespill og hvordan man kan vise en 
rekke ting med kroppen, uten å ty til tekst eller et muntlig 
språk. 
 

 
Bak fra venstre: Nora Strand, Mari Hol, M. Maqsood Riaz, 
Ramesh Meyyappan, Maj Lisbeth Marman, Line Stenseth 

og Veesin Bjørke. Foran fra venstre: Dag J. Lindeberg, 
Merethe G. Lindeberg, Hanne Enerhaugen, Tarja R. 

Wroldsen og Karl-Fredrik Robertsen. 

RORBUA 
 
Oslo Døveforening har reservert bord på Rorbua i Aker Brygge hver 
fredag, fra og med fredag 4.mai og til og med fredag 31.august. Vi har 
valgt å starte ”sommersesongen” tidligere, da vi ser at mange savner 
et møtested.   
 
Vi har hatt et positivt møte med ledelsen i Rorbua, og drøftet 
erfaringer fra i fjor som hadde et par uheldige episoder. Det var også 
andre mindre problemer og dels kommunikasjonsproblemer. Ansatte 
tok med lapp og penn, men problemet var at døve ikke ville skrive! 
 
Oslo Døveforening har blitt enige med Rorbua om å gjøre en del tiltak 
for å gjøre det lettere med kommunikasjon med døve. 
Tegnspråkinstruktør Keir A. Evjen vil legge opp et lynkurs i tegnspråk, 
som vil innebære de viktigste tegn som tall, håndalfabet, mattegn, 
drikke-tegn og andre høflige tiltak som takk, hei, velkommen osv. 
 
Vi håper at det lille kan bidra til et mer hyggelig miljø for døve og for 
ansatte i Rorbua. 
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FEIRING AV 17. MAI  

 

Oslo Døveforening har leid lokalene i 
Kurbadet i anledning til 17.mai-

feiring.  
Fin, lyse lokaler og god plass til alle. 

Akersgaten 74, www.herrebadet.no  
 

kl 10.00 – 17.00 
 

Det vil bli salg av kaker, smørbrød, 
pølser, brus, kaffe og te. 

 

Velkommen!  17.mai-komiteen 

NYE PRISER FOR SKAUG 2007 
 
         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- fredag1100,00      1650,00 
Hovedhus pr. døgn fredag- søndag1600,00      2400,00 
Hytte A pr. døgn     350,00  525,00 
Hytte B pr. døgn     250,00  375,00 
 
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.  

STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer ut i juni 2007, og frist for å 

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

PÅSKEOPPHOLD PÅ SKAUG 

 
Feriehjemmet Skaug er åpent i hele påsken fra 
fredag 30.mars til og med mandag 9.april. For 
bestilling av opphold i påsken, kontaktes Børre sms 
995 00 103. 



Nr. 1- 2007  19 

 

Terminliste for Oslo Døveforening - 2007 

APRIL 2007 
03. tir  Bridge kl 18 
10. tir  Bridge kl 18 
11. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   ODF – styremøte kl 17 
   ODF – medlemsmøte kl 19 
14. lør  Flerkulturell  
17. tir  Bridge kl 18 
18. ons  ODF – cafe kl 17 
21. lør  Odf – Årsmøte kl. 13 i Huseby komp.senter 
24. tir  Bridge kl 18 
25. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   ODF – utvalgsmøte kl 19 
28. lør  Nordisk mesterskap i Bridge 
29. søn  Nordisk mesterskap i Bridge 
 
MAI 2007 
04. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
   Fotokurs 18-21 
07. man  AU-møte (pensjonistforening) i Odf 
08. tir  Bridge kl 18 
   Fotokurs 19-22 
09. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
10. tor  Fotokurs 19-21 
11. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
12. lør  Flerkulturell kafe i Odf 
15. tir  Bridge kl 18 
18. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
19. lør  Flerkulturell 
22. tir  Bridge kl 18 
23. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   Representasjonsmøte 
25. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
29. tir  Bridge kl 18 
 
JUNI 2007 
01. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
02. lør  Flerkulturell 
04. man  AU-møte (pensjonistforening) i Odf 
05. tir  Bridge kl 18 
06. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   Odf – medlemsmøte 
08. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
   Ridekurs på Skaug 
09. lør  Ridekurs på Skaug 
   Flerkulturell 
10. søn  Ridekurs på Skaug 

12. tir  Bridge kl 18 
15. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
   Landsmøte i Molde (NDF) 
16. lør  Landsmøte i Molde  
   Sommerfest på Skaug 
17. søn  Landsmøte i Molde 
19. tir  Bridge kl 18 
20. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
22. fre  Rorbua Treff 
26. tir  Bridge kl 18 
29. fre  Rorbua Treff 
 
JULI 2007 
06. fre  Rorbua Treff 
13. fre  Rorbua Treff 
20. fre  Rorbua Treff 
27. fre  Rorbua Treff 
 

 
 

ANDRE ARRANGEMENTER 
 

2007 
27.-29.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 
14.-16.september Døvemesterskap i fotball, Oslo 
12.-14.oktober Døves Kulturdager, Bodø 
15.-16.november Arbeidslivskonferanse om ”Yrkeshemmet?” 
 
2008 
14.-18.mai Norges Døveforbund 90 år 
26.-29.september Kristiansand Døveforening 100 år og Norsk 
Døvehistorisk Selskap har seminar og årsmøte i Kristiansand 
17.november Oslo Døveforening 130 år 
?.november 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 . 
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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. 
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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    



14  Nr. 2- 2007 

 

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    
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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 



Nr. 2- 2007   19 

 

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 . 
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DAGLIG LEDER HAR ORDET 
 
Kjære medlemmer! 
VI beklager at dette nummeret er forsinket med en måned. 
Grunnen er at vi har vært opptatt med rettsmøte i Oslo 
Tingrett og innredningsprosessen i våre nye lokaler. 
 
Teater og aktivitet 
Vi håper at våre nye lokaler vil falle i god smak, når alt 
kommer på plass etter hvert. Vi er selvsagt spente og 
gleder oss til å se deg i døveforeningen etter hvert som 
alle aktiviteter kommer på plass. Siden august har vi hatt 
to grupper som har brukt lokalene flittig, og det er 
bridgeklubben som spiller bridge hver tirsdag og 
flerkulturell teatergruppe som har øvet seg til stykket ”Se 
meg”. Det er ekstra hyggelig at flerkulturelle er aktiv i 
teater. Vi ser at aktiviteten er begynt å blomstre innenfor 
teater, hvor pensjonistgruppen har vist sitt stykke tidligere i 
år på kulturtreff for eldre døve i Tønsberg og under Døves 
Kulturdager deltok to teatergrupper fra Oslo Døveforening. 
Det var et stykke komedie fra teaterutvalget og stykket ”Se 
meg” fra flerkulturell teatergruppen. Vi håper å få seg 
stykkene i foreningen snart, for de som ikke har sett 
stykkene. 
 
Rettsmøte 
Vi fikk et søksmål fra kjøperne av Sven Brunsgt 7 til et 
rettsmøte i Oslo Tingrett som var 17.-20.september. Fra 
foreningen stilte Bjørn Kristiansen og daglig leder Vidar R. 
Sæle som representanter, etter fullmakt av hovedstyret. Vi 
var spente på hvordan dette ville gå. Vi trodde at det skulle 
komme mange til publikumsbenken utfra den responsen vi 
fikk på forhånd. Første dagen kom det 2 døve, dagen etter 
3. På tredje dagen kom 8 døve. Siste dag var det 3 og 2 
kom innom en kort stund. Jeg tror det var mest spennende 
dag for de fleste på den tredje dagen, fordi det var 
vitneforklaringer. Mandag var det prosedyrer, tirsdag 
partsforklaringer hvor daglig leder måtte forklare etter 
spørsmål fra vår advokat og motpartens advokat. Onsdag 
var det vitneforklaringer som vår advokat gjorde en god 
innsats. Siste dagen var det avsluttende prosedyre med 
innspill.  
 
Før og under rettsmøtet var det kommet fram forlikstilbud, 
og vi forsøkte å gi et tilbud. Men avstanden har vært for 
stor til å kunne akseptere noe forlik. Dommen har vi fått 
nå, og den kan leses i side 8. Som daglig leder har jeg 

ikke gjort opp noen mening om vi skal akseptere dommen 
eller å anke videre til lagmannsretten. Jeg ønsker å 
avvente til vi får en anbefaling hva Oslo Døveforening bør 
gjøre fra vår advokat. Vi vil diskutere dette på ekstra 
ordinært styremøte 24.oktober i hovedstyret sammen med 
advokat Vollen. Vi har fått en del meninger om dommen 
fra våre medlemmer som har fulgt med.  
 
Det er ingen hemmelighet at vi er skuffet over dommen, da 
vi forventet at vi skulle vinne eller komme til et eventuelt 
kompromiss på ca 1 million.  
 
Vi ønsker å ivareta det beste for foreningen, da dette er 
sølvarven vår etter salget av Sven Brunsgt. 7. 
 

Vidar R. Sæle 
 
Lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder 

 
Vidar R. Sæle (daglig leder i Oslo Døveforening) og Rune 
Anda (Daglig leder i Bergen Døvesenter) var på kurs om 
lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder i Bergen 
19.oktober. Kurset var nyttig å lære om arbeidsmiljøloven, 
og hva som er vår plikt å følge opp når vi har ansatte i 
foreningen i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

MEDLEMSMØTE 
Torsdag 22.november 

Vi har medlemsmøte fra kl 19.00, og følgende saksliste 
er; 

1. Aktivitetsplan for 2008 

2. Nytt fra styret og spørsmål fra medlemmer 

3. Eventuelt 

VIKTIG!!!

VIKTIG!!!

VIKTIG!!!   
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− Velg en representant til ODF’s 
representasjonsmøter, medlemsmøter og årsmøte. 

− Skriv rapport for årets aktiviteter innen utgangen av 
januar måned. 

− Skriv til Se Her. 
 
Tilstelningsansvar 
− Kun de personene som stiller opp som frivillige/har 

ansvar for et bestemt tiltak får belønning, gratis 
adgang og lignende. Å sitte i et utvalg gir ikke 
automatisk fordeler. 

 
Kjøre godtgjørelse 
− Dersom det ønskes kjøregodtgjørelse, må dette 

avklares med administrasjonen før eventuelle krav 
sendes inn. Dette gjelder ikke for Skaug utvalget, 
som har en egen avtale med administrasjonen. 

 
Tilskudd til kurs 
− Utvalgene oppfordres til å søke om økonomisk 

støtte til å holde kurs eller delta på kurs igjennom 
administrasjonen. 

 
Julebord og blåtur 
− Utvalgene er velkomne til blåtur med overnatting på 

høsten, med de andre utvalgene i ODF og styret. 
Det blir holdt foredrag på turen, og turen koster ikke 
noe. 

− Felles julebord for styret, ansatte og utvalgene i 
ODF. 

 
Tegnspråkdager 
I samarbeid med Norges Døveforbund og Teater Manu, 
skal vi ha tegnspråkdager 1.-3.november i Oslo med teater 
”Odysséen” og demonstrasjon om tegnspråklov lørdag 
3.november. 
Oslo Døveforening skal ha ansvar for pubkveld torsdag 
1.november og lørdag 3.november på kvelden. I tillegg 
skal vi ha ansvar for sosial samvær og salg av mat etter at 
demonstrasjonen ved Stortinget er ferdig ca kl 15.00. 
 
Vi drøftet ulike alternativer som å leie telt utenfor 
foreningens lokaler eller ha det i en restaurant like ved. Vi 
så på risiko og priser for å kunne dekke kostnader og om 
det er mulig å tjene penger på det, etc. Valget falt på å leie 
telt, såfremt alle tillatelser går i orden. Komiteen som har 
ansvar for tegnspråkdagene 1. og 3.november, er Dag 

NYTT FRA STYRET 
 
Medlemskap 
Innmeldinger: Arnfinn Vonen, Filippa Peterson, Runa 
Solvang, Morten Kyvik, Svein Erik Roos, Waldemar Hoff, 
Madeleine Maresova, Petrine Ørn Norli, Markus Ørn Norli, 
Hanna Wozniacka og Sirvej Sharifi. 
 
Utmeldinger: Maria Novikova, Kari Marie Tjelmeland, 
Stine-Bay Christensen, Tom Arnesen, Elin Strand og Eivor 
Bergevik Berg. 
 
Dødsfall: Randi S. Pedersen og Aage Mellbye 
 
Pr 3.oktober har vi 471 medlemmer (448 er medlemmer i 
NDF/ODF og 23 støttemedlemmer i ODF). 
 
Døves Kulturdager 
Oslo Døveforening har fått tildelt etter søknad hos Norges 
Døveforbund, om å arrangere Døves Kulturdager i Oslo i 
2011. 
 
”Ny giv-kurs” 
Norges Døveforbund ønsket å styrke lokalforeningenes 
interessepolitiske arbeid og at handlingsplanen sentralt blir 
et verktøy også lokalt. Kurset ble avholdt i Lørenskog 28.-
30.september. Ingen fra hovedstyret hadde anledning å 
delta, så vi forespurte Svein Sundkvist og Tarja R. 
Wroldsen som deltok. 
 
Økonomisk ramme for Nedre Voll gate 5 
Det ble gitt en orientering om prosessen av oppussingen 
av Nedre Voll gate og innkjøp av møbler. Prisene var ikke 
100 % klare, men at vi så fort at budsjettet på kr 800.000 
ikke holder. Styret gikk inn for å øke rammen med kr 
500.000, slik at prosessen ikke stoppes i forhold til 
bestillinger som skal gjøres. Hovedstyret ba daglig leder 
om å sjekke nærmere med vår revisor om mulighet å få 
tilbake MVA kostnader. 
 
Retningslinjer for utvalgene 
Retningslinjer for utvalgene ble vedtatt av hovedstyret, 
etter å ha fått innspill fra utvalgene tidligere i vår. 
 
Oppgaver for utvalgsmedlemmene 
− Lag en aktivitetsplan for neste år og søke penger til 

trivselstiltak, kurs og lignende. 
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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 

Lindeberg, Thomas Flinterud, Maj Lis Marman og Stein 
Erik Wroldsen. Det blir en inngangspris på kr 20 for 
arrangementet 3.november. Norges Døveforbund 
garanterer et underskudd på kr 25.000 om vi skulle være 
uheldige, og vi beholder en eventuell overskudd oppad kr 
15.000, og over det deles 50% med forbundet. 
 
Kursstøtte 
Karl Fr. Robertsen fikk støtte på kr 1.000 til kurset 
”Bevaring og arkivering” på Ål 10.-12.september. Han 
sitter i Døvehistorieutvalget. 
 
Vedlikeholdsarbeide på Skaug 
Eiendomsstyret hadde møte på feriehjemmet Skaug 
lørdag 29.september, og de hadde en befaring av 
eiendommen. Hovedstyret gikk inn for å godkjenne 
eiendomsstyrets vedtak om en kostnadsramme på  
kr 15.000 til grunnmur i hovedbygget og annekset. 
Hovedstyret gikk også inn for å godkjenne anbudet fra 
Nesodden Torghandel kr 68.500, men tar med en 
eventuell prisøkning 20 % i tillegg og avrunder opp til  
kr 90.000. Hovedstyret går inn for å øke tilskuddet fra 
Hjelpefondet på kr 71.800 som står i budsjettet for 2007 og 
øker med kr 33.200. Kr 33.200 er beregnet slik: 90.000 for 
drenering + 15.000 for grunnmur, til sammen kr 105.000 – 
kr 71.800 i budsjett = kr 33.200. 
 
STYRESEMINAR 
Hovedstyret og ansatte i Oslo Døveforening hadde et 
styreseminar i Drammen 24.-26.august. På styreseminaret 
hadde vi diskusjoner om videre tiltak fra 
medlemsundersøkelsen. Helge Herland var invitert til å 
kunne stille spørsmål, og lede diskusjonene. Det var svært 
nyttig å ha Helge med, slik at styret fikk tenke seg godt 
gjennom hvordan vi kan løse og møte utfordringene i 
framtiden. Vi hadde også besøk av Generalsekretær Paal 
R. Peterson som tok opp ”Hva er interessepolitisk arbeid? 
Og hva kan Oslo Døveforening gjøre av 
interessepolitisk?”. Han hadde gode innlegg som ble 
diskutert under seminaret.  
Mange av tingene som ble 
diskutert i løpet av den 
helgen, vil styret videreføre 
diskusjoner med våre 
medlemmer etter hvert, når 
vi kommer i orden i nye 
lokalene i døveforeningen 
på medlemsmøter. 
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TEMAKVELD  
Vi ønsker deg velkommen til spennende temakvelder. 

 
Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5  

 

Torsdag 8.november 

 
 
Foredrag om Syd Georgia ved Thomas Blix kl 18.30. 
 
Thomas Blix vil fortelle om turen til Syd Georgia i 
Antarkis som ligger på den andre siden av jorden. Han 
var der for å pusse opp en gammel bestyrerbolig fra 
hvalfangstiden i Husvik Harbour på øya i Syd Georgia 
2.februar – 15.mars 2006. Stedet er en gammel 
hvalfangs base, som ble stengt i 60-tallet. 

 

Mandag 12.november 

 
Foredrag om ”Himmel og Hav – om klima og endring” 
ved Inger Hanssen-Bauer og Cecilie Mauritzen fra 
Klimaløftet kl 18.30 

Klimaløftet vil fortelle om klima og endring som skjer på 
kloden vår. Et meget aktuelt tema i våre dager. Det er et 
meget interessant foredrag, og håper at flest mulig 
kommer og ser på foredraget. Det blir mulighet for 
spørsmål. 

http://www.klimaloftet.no/Klimaloftet/Foredragsturne/ 

ÅPENT HUS 

Torsdag 15.november 
Fra kl 18.00 har vi åpent hus i døveforeningen. Grunnen er at Norges Døveforbund har  
arbeidslivskonferanse i Oslo, og deltakerne er invitert til en sosial kveld hos oss. Våre  
medlemmer er selvsagt også velkommen. 
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PENSJONISTFORENINGEN HAR HATT 
EN FIN TRE DAGERS TUR TIL FLÅM 

 
1.dag – Avreise fra Oslo Bussterminal søndag 
2.september kl 09.00. Vi var 38 deltagere fra Oslo Døves 
Pensjonistforening og to tolker, Lind Bredal og Marit 
Eriksen som reiste med Finn Carlsens Turistbusser AS. 

 
Turen startet fra Oslo Bussterminal tidlig søndag morgen 
kl 09.00 med fint vær. Alle påmeldte dukket opp 
forventningsfullt til turen. Turen gikk over Sollihøgda, forbi 
Hønefoss videre til Sokna. Der fikk vi vår første stopp, inn 
til frivillig kafferast på Rustad Kafé. Det så ut til at de fleste 
hadde ikke spist frokost.  Vi fikk 20 minutter til rådighet for 
å spise. Videre rullet bussen langs Krøderen i vakker natur 
mot Bromma, via Nesbyen, Gol og til slutt Hol hvor vi fikk 
servert en lett lunsj på Løyte Gård.  

 

 
 
Det var ikke lett å gå inn, da det var så flott å skue 
byggverket. Da vi kom inn var, det heller ikke lett å gå ut til 
bussen. All inventar var håndarbeid i flotte mønstre på 
tømmer og treverk. Inne i selve huset rant det en liten 
bekk under gulvet, som var dekket av glass. Vi måtte bare 
dra videre over Geiteryggen og nedstigningen til Aurland. 
Med høye fjell og dype dal var dette unikt å se. 
 
Vi ankom Flåm i god tid før vi skulle ta Flåmsbanen kl 
17.25. Det regnet, men god sikt. De fleste handlet i Flåm, 
eller fikk seg noe å spise. Vi fikk reservert egen vogn. 
Med alle vel om bord, tøffet toget fra 2 m.o.h. til 866 m.o.h. 
Tolkene var flinke og hver gang det kom lyd fra høytaleren 
formidlet de samtalene videre. Fra Lunden, Håreina, 
Dalsbotn, Berekvam, Blomheller, Kårdal og Kjosfossen.  
 

På Kjosfossen 
var det ekstra 
opphold for at 
turistene skulle 
få se fossen som 
har fall på 238 
meter. Man 
kunne 
fotografere, 
samtidig var det 
skuespill med 
musikk over en 
heks som lokket 
til seg menn. 
Heksen sto ikke 
stille. Den 
forsvant og dukket opp på en annen plass. 
Toget gikk videre ti Vatnahalsen og Myrdal. Under tog 
turen fikk vi en herlig utsikt over Flåmsdalen, hvor vi så 
Rjondefossen. 
Tilbake til Flåm ca kl 19.30 tar bussen oss til Stalheim 
hotell. Vi sjekker inn, får en sen middag. Resten av 
kvelden slapper vi av og pratet om hva vi hadde sett og 
opplevd. 
 
2.dag – mandag 3.sept. 
Alle står tidlig opp. Frokost serveres kl 08.00-10.00. Vi er 
de første som inntok frokosten. Alle hadde i tankene å se 
Stalheim i dagslys. Vi ville se naturen rundt Stalheim 
Hotel. I naturskjønne omgivelser på toppen av den 
berømte og beryktede Stalheimskleiva ligger Stalheim 
Hotel med fantastiske utsikt over Nærøydalen. 
 
Avreise kl 11.00 fra Stalheim Hotel ned sagnomsuste 
Stalheimskleiva med skarpe svinger fra høyre til venstre 
med bratte skråninger flere hundre meter ned til 
Nærøydalen, så vi høye fossefall med fantastisk utsikt 
over Nærøydalen. Sjåføren hadde nerver av stål, slik at 
bussen holdt seg på veien. Fra Gudvangen går bilfergen kl 
12.00. Vi var her også tidlig ute, slik at vi kunne handle. 
 
Om bord fikk vi lunsj. Været var noe kjølig, litt regn, men 
klar sikt. Bussen ble ikke med om bord. Den kjørte langs 
kysten til Lærdal. Båten seilte i Nærøyfjorden med bratte 
fjell på begge sider. 
 

(Fortsetter på side 8) 
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Jarle Lid nevnte at fjellet ”melket” hele tiden. For det var 
mange ”hvite” fosser som rant ned i fjorden. Det var 
mektige inntrykk av natur å skue.  Vi ankom Lærdal ca kl 
14.50. Der sto bussen og ventet på pensjonistene. 
Med alle om bord i bussen, kjørte vi gjennom Lærdal 
sentrum og fikk se gamle bygninger.  
 
Vi hadde en liten stopp ved Borgund Stavkirke. Så over 
Filefjell med Thomas kirke og ned Øye Stavkirke. Videre 
langs Vangsmjøsa og Slidrefjorden til Hovda / Gomobu for 
innsjekking og middag. Senere på kvelden fikk vi besøk av 
Jørgen Holden med frue.  Der var det dans til musikk. 
Noen danset og noen koste seg. Praten gikk langt ut på 
kvelden. 
 
3.dag – tirsdag 4.sept.  
Det var pent vær. Etter frokosten gikk avreisen kl 11.00 fra 
Hovda. Hjemturen gikk over Fagernes med stans på By 
the Way, Nes i Ådalen. 
Brynjulf Dammen og Kjell Larsen var lommekjent der. Det 
var mange flotte slalåmbakker å se. De hadde overnattet 
der i vintersesongene og trent slalåm. 
Før vi nærmet oss Oslo, holdt lederen Jarle Lid takketale 
til sjåføren. Roste ham med flott kjøring og at han hadde 
nerver av stål som kjørte oss trygt ned fra Stalheimskleiva. 
Reiseleder Reidar Brenden spurte noen: Hva synes dere 
om turen? Vidar Gran svarte at han var ”sur”. ”Hvorfor” sa 
Reidar. Han svarte: ”Nå er vi snart i Oslo. Turen er over” 
Med andre ord; han ville ha en ny runde. 
 

Tekst: Reidar Brenden 

(Fortsatt fra side 7) DOM FRA OSLO TINGRETT 
 

 
 
Oslo Døveforening har vært i rettsmøte i Oslo Tingrett 
17.-20.september, grunnet søksmål fra kjøperne som 
kjøpte Gården Sven Brunsgt 7, november 2005. Vi har 
mottatt dommen fra tingretten.  
 
Vi ble overrasket at Aftenposten Aften skrev om dommen 
fra Oslo Tingrett torsdag 4.oktober. Vi vet at retten hadde 
et møte 3.oktober, hvor vi ble meddelt av retten 
20.september at vi ville få et brev i løpet av oktober 
måned. Journalisten fra Aftenposten har altså fått tak i 
dommen hos tingrettens administrasjonen. 
 
Oslo Døveforening har lest dommen fredag 5.oktober, 
etter at vår advokat Vollen tok kontakt med Tingretten og 
ba om å få oversendt dommen pr faks. Skriftlig brev ble 
mottatt hos vår advokat først 8.oktober.  
 
Dommen lyder på: 
1. Oslo Døveforening dømmes til å betale 2 millioner 

kroner til kjøperne med tillegg av forsinkelsesrente, 
regnet fra 20.juli 2006 til betaling skjer. 

2. Oslo Døveforening dømmes til å betale kr 105.488 
med tillegg av forsinkelsesrente fra 25.oktober 2006 
til betaling skjer. 

3. I saksomkostninger dømmes Oslo Døveforening å 
betale kr 200.000 med tillegg av lovens rente fra 
forfall til betaling skjer. 

 
Oslo Døveforening har ikke bestemt enda, om vi skal 
akseptere dommen eller om vi skal anke videre til 
lagmannsretten. For å anke til lagmannsretten, har vi en 
frist innen 8.november.  
 
Vi skal ha et ekstra ordinært styremøte onsdag 
24.oktober. Hovedstyret og 2 fra eiendomsstyret som 
kjenner saken fra før vil sammen med advokaten vår, 
drøfte saken grundig og komme til en beslutning hva vi 
velger å gjøre. 

LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE 
 
Oslo Døves Pensjonistforening i samarbeid med Oslo 
Døveforening, arrangerer vi 2 likemannstreff og 
samtidig er det hyggetreff i pensjonistforeningen.  
  
Onsdag 24.oktober i Døvekirken kl 12.00-14.00 
Tema: Informasjon om Norges Pensjonistforbund v/ 
Helof Gjerde 
 
Onsdag 7.november i Døveforeningen (Nedre Voll 
gate 5) kl 12.00-14.00 Tema: Om demens v/ 
Nasjonalforeningen, Liv A. Brekke 
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Oslo Døve 60pluss ble opprettet, etter initiativ ved Oslo 
Døveforening og Oslo Døves Pensjonistforening. 
 
60pluss er et organisert opplegg for eldre, normalt friske 
men inaktive (passive) mennesker. Et tilbud som gir glede 
i hverdagen og helse for kropp og sjel. Fysisk og sosial 
aktivitet gir store gevinster, både for den enkelte og 
samfunnet! 
 
Jo eldre vi blir, jo viktigere er det å være i aktivitet. Alder er 
ingen hindring. Hos 60pluss er det tvert i mot en 
forutsetning for å kunne delta. Vi har deltagere fra 60 år og 
opp til 100! 
 
60plussere opplever daglig at fysisk aktivitet og samvær 
med likesinnede gjør dem friskere og gladere. 
 
Oslo Døve 60pluss fikk kr 23.500 fra Oslo Idrettskrets 
60pluss, og pengene skal vi bruke på ulike tiltak i gruppa. I 
styringsgruppen sitter Svein Sundkvist, Reidar Brenden, 
Jarle Lid, Sissel Gjøen og Vidar R. Sæle. Ta gjerne 
kontakt med en av oss, om du har lyst å være med på 
våre aktiviteter! 
 
God start på 60pluss! 
Vi hadde en god start på 60pluss hvor vi inviterte til en 
busstur til Glaskogen naturreservat i Sverige 
12.september. 33 døve, 1 tegnspråktolk, 4 hørende var 
med. Alle møtte opp i Nedre Voll gate, hvor bussen kom. I 
bussen fikk vi god frokost og etter hvert fikk vi også kaffe 
og wienerbrød.  
 

 
 

Så nærmet vi oss i Glaskogen hvor bussen stoppet et par 
steder og fortalte et par historier der, bl.a. om en dame 
med en baby en julaften som ba om hjelp. Hun fikk ikke 
hjelp, og hun og babyen ble funnet død under en stein. 
Historien ligner litt på piken med fyrstikkene som vi ofte 
har hørt før.  

 
Andre historien var et område hvor svenske soldater holdt 
vakt ved grensen mot Norge under 2.verdenskrig. Der var 
det bygget ikke langt fra Årjang såkalte ”skyttergraver”, 
men de bruker den til å gå fra post til post, og der var det 
overnattingsplasser nedgravd med sengeplasser i 
bunkere. Så dro vi videre til en plass, og fikk en god trim 
noen hundre meter der og en pause før vi kjørte videre til 
en leirplass hvor vi skulle få varmt god mat. Før det 
stoppet bussen ca 2 km, og der kunne de som ville gå en 
tur. Det ble litt lengre vei enn vi trodde og en del 
oppbakker. Men du verden – mange av dem var jo 
”spreke” og gikk med raske steg! 
Vel framme, fikk alle velfortjent pølser med brød og 
hamburgere.  
 

 
 
Vi dro videre til en liten handletur i Årjang, før vi alle 
vendte hjemreisen til Oslo. Alle fikk mersmak av å trimme 
mer, og kom med gode forslag til framtidige aktiviteter. I 
løpet av turen i bussen, fikk alle en caps, t-skjorte, pins, 

(Fortsetter på side 10) 
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i en meget flink instruktør Katrine Mari Owe fra Norges 
Idrettshøgskole, som vi alle var svært fornøyde med. For 
hun pratet rolig og viste eksempler på bruk av staver og 
teknikk. Vi hadde tegnspråktolk med oss. Alle møtte opp 
på Nydalen ved hovedinngangen til BI kl 11.00, så gikk vi 
alle langs Akerselva oppover mot Maridalen.  
 

 
 
Vi hadde en del stopp på veien oppover, hvor instruktøren 
ga oss hvilke teknikk og øvelser vi skulle bruke med 
stavene. Vel framme ved Maridalsvannet kom vi fram etter 
ca 2 timer. Vi ble enige om å gå tilbake til Nydalen t-
banestasjon og ta en kopp kaffe med matpakke. Noen 
valgte å sitte ute i det fine været, og andre syntes det var 
litt kjølig så de satte inn i kafeen. Denne gang møtte det 
opp 25 personer! 
 
Aktiviteter framover 
 
Tirsdag 30.oktober 
Tur langs Akerselva. Vi møtes på Nydalen kl 11.00 ved 
hovedinngangen til BI, og går nedover mot Grønland. Vi 
finner en kafe og har sosialt samvær etter turen. P.s. 
trenger ikke å ta med staver. 
 

brosjyrer etc å ta med seg hjem som minne fra turen. 
Caps, t-skjorte og pins vil vi bruke i tiden framover med 
våre 60pluss aktiviteter. 
 
Tur med staver 
Tirsdag 25.september, hadde vi en tur med staver, hvor vi 
gikk rundt Sognsvann. Det var dårlig vær med overskyet 
og regn. Vi var imponert at det møtte opp 18 personer til 
turen! Noen hadde staver med seg, og andre fikk låne av 
60pluss sine staver. Alle gikk rundt Sognsvann og hadde 
en liten pause underveis, hvor alle fikk bananer og spiste 
litt av matpakken.  
 

 
 
Etter at første runden var gjort, ville nesten alle ta en 
runde til. Da gikk vi litt fortere, og på slutten kom regnet. 
Det høljet mye, men alle hadde godt klær på seg. Alle dro 
svært fornøyde hjem med t-banen etter turen. Meningen 
med turen var at vi skulle få en instruktør, og det fikk vi 
ikke denne gangen. Det var vanskelig å få tak i en 
instruktør. Vi håper på bedre lykke neste gang. 
 
Ny tur med staver 
 

 
 
Tirsdag 16.oktober, hadde vi en tur med staver. Vi fikk tak 

(Fortsatt fra side 9) 
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”SE MEG” 

 
 

Teatergruppen i flerkulturelle gruppen har fått fine 
tilbakemeldinger, etter at de viste stykket ”Se meg” 
under Døves Kulturdager i Bodø. 

Stykket vil også bli vist her i Oslo, og når det blir er 
ikke klart enda. Vi kommer tilbake med mer 
informasjon i tekst-tv side 772 og www.odf.no.  

FLERKULTURELT KVINNEGRUPPE 
 

 
 
Lørdag 10.november kl 12.00 – 16.00 
 
Tema: Sunn kosthold  
 
Vi får besøk av ernæringsfysiolog Tone Melin-Olsen 
som skal fortelle om sunn kosthold og å lage mat.  

JULEBUFFET 
 

 
 
Vi serverer spennende utenlandske mat. 
 
Program og underholdning. 
 
Følg med i tekst-tv side 772 og www.odf.no om 
påmeldingsfrist og pris for julebuffet. (Kommer senere.) 
 
Både norske og innvandrere med familie er hjertelig 
velkommen. 

Tirsdag 13.november 
Stavtur med instruktør Katrine Mari Owe med 
tegnspråktolk. Vi møtes på Nydalen T (ved 
hovedinngangen til BI), og tar buss nr 51 til Skar. Alle må 
møtes senest kl 10.50, da bussen går kl 10.57 (bussen går 
kun 1 gang pr time). De som har bil, kan parkere ved 
parkeringsplassen på Skar. Vi er framme på Skar kl 11.17. 
Vi går fra Skar og opp til Øyungen. Det er fin grusvei hele 
veien. Ta med matpakke og varm drikke. 
 
Onsdag 21.november 
Foredrag om kosthold for eldre i døveforeningen kl 12.00. 
P.s. samme dag som pensjonisttreff kl 10-15. 
 
Tirsdag 27.november 
Aerobic med instruktør Katrine Mari Owe med 
tegnspråktolk. Vi møtes på t-banestasjon Sognsvann 
(siste stopp) kl 10.30 og går sammen til Norges 
Idrettshøgskole, der vi skifter til treningstøy og starter 
Aerobic i gymsalen kl 11.00. 
 
Tirsdag 11.desember 
”Snø, is, vann”. Vi møtes på t-banestasjonen Skullerud kl 
11.00. 
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NEDRE VOLL GATE  
 
Oslo Døveforening beklager at alle må vente tålmodig til 
våre lokaler er klare.  Vi har vært uheldige med mange ting 
bl.a. vanskelig å få håndverkere til å gjøre alt ferdig, noe 
feil arbeid som måtte gjøres på nytt. Men dette er snart 
ferdig heldigvis.  
Så var det all ventingen med møbler. Først var det vanlig 
med ventetid 4-5 uker, så fikk vi beskjed om at det er 8 
uker pga mange som bestiller møbler til fabrikkene.  Det 
siste vi har fått beskjed, er at møblene kommer onsdag 
31.oktober. Det er dagen før tegnspråkdagene begynner, 
så vi bare krysser fingrene! 
Lokalene vil bli klargjort med møbler etter hvert, når alle 
ting som er bestilt kommer på plass. En innvielsesfest i 
nye lokaler vil derfor skje på nyåret. 
Vi starter alle aktiviteter i våre nye lokaler fra og med 
1.november og framover, og viser her noen bilder slik det 
ser ut i dag, etter en del oppussing. 

 

 
 Her har vi kjøpt 2 sofa fra  Ikea og salongbord fra  
 a-møbler, og de står i foreningssalen. 

 

 
 En sofa fra Ikea i venteværelse i kontordelen. 

 
 Vi har fått en snekker til å lage en fin skrågulv i 
 kontordelen, så slipper vi å snuble pga gulvhøyde var litt 
 høy. 
 

 
 Her har vi måttet bytte ut toalettet til ny handicap toalett 
 med armlene, for den gamle var for lavt og vondt å reise 
 opp for funksjonshemmede.  
 Toalettet er nå tilpasset for funksjonshemmede, eldre og 
 andre. I samme rom vil det komme stellebord for de som 
 har småbarn. 
 

 
 I foreningssalen har vi  også fått en snekker til å lage 2 
 fine skrågulv, så her slipper vi å snuble.  
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 Her blir det 2 internettstasjoner, og på veggen er det 
 spennende nisjefarger.  
 

 
 Kjøkkenet er nesten ferdig, og her har vi byttet ut benk, 
 skap osv fra Ikea.  
 

 
 I kjøkkenet har vi skaffet ny komfyr for den gamle var 
 fullt  av fett og skitten. Kjøledisk fulgte med, så den har vi 
fått  service på den, så  den fungerer veldig bra. 
 På hjørnet ser du et bilde av kjølerommet som gir god 
 plass for å oppbevare mat osv.  

 
 Vi har skaffet to stk scenelys, så vi håper det blir fin lys 
 og lett å se foredragsholderen på scenen. 
 

Noen smakebiter til nye møbler i foreningslokalet 

  
 Stolene som kommer er i mørk trefiner, og det er bestilt 
 40 stk uten armlener og 40 stk med armlener sete i 
 trukket tekstil. 
 

 
 Runde bord er valgt, da vi ønsker at alle skal kunne se 
 hverandre. Vi får også bedre plass i lokalet. 
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Innvendige oppussinger vil bli vurdert i 2008. 
 
Anbud og beslutninger 
Eiendomsstyret gikk inn for å engasjere fagfolk til å gjøre 
utbedringer av grunnmur i annekset og i hovedbygget, 
samt å gjøre dreneringsarbeidet rundt hovedhytta snarest. 
Hovedstyret i døveforeningen har støttet dette. Det vil bli 
gjort grunnmur arbeider for ca kr 15.000. Når det gjelder 
dreneringsarbeidet har man valgt på et tilbud til ca kr 
68.500 + litt mer om nødvendig, men oppad til kr 90.000. I 
forbindelse med dreningsarbeidet var det innhentet 4 
tilbud. 
 
Brannvarsling 
Vi har forsøkt å søke om å få tekniske hjelpemidler for 
brannvarsling hos Hjelpemiddelsentralen, men dessverre 
fikk vi avslag på søknaden. Så vi innhentet tilbud på hva 
dette vil koste, og vi innså at det ble dyrt. Vi valgte derfor i 
første omgang å bestille minimum 7 stk røykvarslere og 1 
stk sengevibrator til vakten.  
 
Brusautomat 
Gårdeieren av Dronningensgt 6 ga et godt tilbud til 
døveforeningen om å overta en brusautomat. Etter å ha 
undersøkt litt med feriehjemsutvalget, takket vi ja og 
plasserte den på Skaug. 
Senere har feriehjemsutvalget sagt, at de ikke ville ha 
brusautomaten likevel. Det ble en diskusjon, hvor vi ble 
enige om at feriehjemsutvalget selger brusautomaten 
gjennom nettauksjon. Salgsbeløpet skal disponeres til 
grunnmur puss og reparasjon. 
 
Tapte inntekter på avbestillinger 
Feriehjemsutvalget opplevde i det siste at de mottok 
gjentatte avbestillinger for sommeroppholdet på kort 
varsel. Dette medfører til tomme rom i flere perioder. 
Økonomisk tap av forventet leieinntekter måles i ca kr 
5.000 – 10.000 pr. år. Dette forelåes å innføre 2 
prissystemer – altså egne priser for romleie og 
sengeplass. Feriehjemsutvalget vil derfor utarbeide et nytt 
utkast til leiekontrakten. 
 
Tiltaksplan og budsjett for 2008  
Feriehjemsutvalget vil sette i gang med å lage en oversikt 
over ulike og kommende prosjekter til neste år. Prioriterer 
disse etter rekkefølgen av tiltaksplanen, og budsjettet 
settes opp for 2008.  

FERIEHJEMMET SKAUG 
 
Eiendomsstyret i Oslo Døveforening, hadde et møte 
lørdag 29. september og fortok en befaring på 
eiendommen vår på Nesodden. 
 
Grunnmuren må bedres 
På befaringen studerte de nærmere  alle bygningene. De 
så først på annekset at på grunnmuren var det flere 
steinblokker som var løsnet. Bygget har beveget seg over 
tid, pga svekket fundament under bygg som gjør at det blir 
materielle skjevheter. For eksempel det å lukke og å åpne 
dør. Stor nedbør har forårsaket dette. 
 
På hovedbygget så vi nærmere på vestsiden av bygget. 
Der hender det at vannet hoper seg opp i ca 10-15 cm 
etter kraftig regnvær. Midlertidige avløpskanaler måtte 
graves ut på jordet for å avlede vannet bort. På nordsiden 
så vi flere sprekker blant steinblokker, og det er behov for 
å grave ut til tetting og dreneringsarbeide som må til. Dette 
gjelder 3 av 4 sider rundt huset (bortsett fra østsiden).  
 
Ved en kort gjennomgangstur i kjelleren, så vi flere steder 
med sprekker i veggen. Fuktigheten har nådd under 
bunnen på golvet. 
 

 
 
Innvendige oppussing vurderes 
I 2.etasje vurderer man å rive alle gamle senger og sette 
inn nye senger som er tilpasset madrassmål. Dagens 
madrasser er skumgummi som er snart 40 år gamle. 
Utskifting er moden pga vond lukt og av hygieniske 
årsaker. 
 
Vi bør legge inn luftrør på begge baderom opp til tak, slik 
at all damp kommer ut. 
 
I 1.etasje så vi sprekker på taket i stuen. Det er nødvendig 
å utbedre dette. Vi vet ikke helt årsaken til dette, slik at 
fagfolk må se nærmere på dette. 
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JULEBORD 
Oslo Døveforening arrangerer felles julebord 
i døveforeningens lokale, Nedre Voll gt. 5-7 

 

Fredag 14. desember kl 18.00 
Julemiddag pr. person kr 300,- 

Inkl. 1 drikke, kaffe/te og dessert 
Bindende påmelding innen 

 1. desember til: 
Maj-Lisbeth SMS 414 20 838 eller  

epost: majlisbethm@yahoo.no 
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STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer ut i desember 2007, og frist for 

å sende stoff er 1. desember til seher@odf.no  

FALLSKJERMHOPPING 
3 døve fallskjermhoppere, Tommy Andre Johansen, 
Mads Moriggi og Borgvar Berntzen har opprettet en 
egen blogg hvor de forteller om fallskjermsporten. De 
reiser til USA i slutten av oktober (21.-30.oktober), og 
de vil fortelle i bloggen om hva de opplever i 
forbindelse med fallskjermhopping for døve hver dag 
under oppholdet. 

http://deafskydive.blogg.no 

BILDETELEFON 

 
Oslo Døveforening har skaffet seg en bildetelefon av typen 
VT82. Vi håper at flere døve og våre samarbeidspartnere 
etter hvert skaffer seg bildetelefon, slik at vi kan 
kommunisere på tegnspråk med hverandre. Vi håper også 
at tolketjenesten skaffer snart bildetelefon, slik at vi kan 
ringe opp tolketjenesten og få en samtale tolket. Det betyr 
at tolken i Tolketjenesten tolker en samtale, når vi har folk 
(hørende) på besøk som kommer uten varsel da vi ofte må 
bestille tegnspråktolk til avtalt tid. Så med denne 
ordningen vil det fungere på samme måte som 149, men 
forskjellen er at vi kan kommunisere på tegnspråk. 
 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve har skaffet 
samme type bildetelefon som oss. Bergen Døvesenter og 
Norges Døveforbund bruker annen type bildetelefon, dvs 
ALLAN.  Norges Døveforbund vil også skaffe samme type 
som oss etter hvert. 
 
Bildetelefon til Oslo Døveforening er 0406930440. (P.s. 
nummeret kan brukes kun mellom bildetelefon, og ikke fra 
et teksttelefonapparat.) 

DIABETES KURS PÅ ÅL 
Oslo Døveforening i samarbeid med Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve, har hatt en vellykket tilpasningskurs 
for døve som har diabetes 19.-24.august på Ål. Dette var 
første gangen vi samarbeider med Ål, og det gikk veldig 
bra at vi ble enige om å fortsette samarbeidet neste år. 

 
På kurset var vi 13 deltakere og 2 kursledere (Siw-Anita 
Asgrimsplass og Vidar R. Sæle). Vi hadde spennende 
forelesere i ulike temaer, som var: 

− Motivasjon og diabetes 
− Sunn kosthold 
− Diabetes type 1 og 2 
− Forsikring 
− Særfradrag 
− Informasjon om Norges Diabetesforbund 
− Trim / mosjon 

Ved evaluering fikk kurslederne gode tilbakemeldinger, 
både positivt og negativt.  Deltakerne kom også med 
forslag til temaer neste år. Alle var enige om at vi bør gi 
tilbud til ny kurs neste år på Ål. Det var mye bedre å ha alt 
på ett sted enn da vi hadde kurs i fjor i Oslo på 
Haraldsheim / Sinsen. 

Oslo Døveforening har allerede bestilt kurs på Ål neste år, 
og det blir 17. – 22. August 2008. De som vil melde på 
kurset, bør notere datoen allerede i dag. Send gjerne 
påmelding til oss, post@odf.no eller sms 930 32 049 til 
daglig leder Vidar R. Sæle. Spør gjerne oss om du lurer på 
noe. 
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TEGNSPRÅKDAGER I OSLO 
 

Arrangement i regi av  
Oslo Døveforening i Nedre Voll gate 5: 

 
Torsdag 1. november 
Åpent hus i døveforeningen fra kl 13.00 – 24.00. Salg av mat 
og drikke.  
Foredrag kl 15.00: ”Tegnspråket ties i hjel” av professor 
Sonja Erlenkamp. Diskusjon etterpå.  
 
 Lørdag 3. november 
Vi stenger gaten og setter opp telt!  
Det er åpent fra kl 15.00 - 01.00. Salg av hamburgere, 
pølser, smørbrød, kaker, øl, vin, brus og kaffe.  
Entre 20 kroner. Underholdning ved teaterutvalget på 
kvelden. 
Eget ungdomsopplegg ved ungdomsgruppa PAFF.  
 

Arrangement nedenfor er i regi av  
Norges Døveforbund og Teater Manu: 

 
Fredag 2. november 
Åpent hus hos Teater Manu, Schleppegrells gate 32 fra kl 
12.00 - 16.00. 
Program: oppvisning, foredrag og diskusjoner, blant annet: 
”Tegnspråk som scenespråk”. Kafe.  
Puben SHAMROCK (nabo til Teater Manu) er åpen hele 
dagen for varm mat og treffsted. Og et samlingssted etter 
forestillingen! 
  
Lørdag 3. november 
Arrangement på Youngstorget fra kl 10.00 – 13.00 med kafe 
og: 
- Appeller ved enkeltpersoner, organisasjoner og 
støttespillere. Thomas Hylland Eriksen kommer! 
- Teater Manus kulturverksted for ungdom opptrer 
- Se kjendiser få tegnspråkundervisning fra scenen! Sven 
Nordin og Marianne Krogness kommer! 
- Lynkurs i tegnspråk for hørende 
- Aktiviteter for barn, ungdom og voksne  
- Vertsordning: spør om du lurer på noe! 
Kl 13.00 starter demonstrasjonen, som går via Torggata og 
Karl Johans gate til Stortinget. 
Ca kl 14.00 overrekker vi våre krav til politikerne. Du blir vel 
med?! 

P.s. Etter demonstrasjonen går vi til  
Oslo Døveforening for sosialt samvær! 

UNDERSKRIFTKAMPANJE 
 
Det pågår en DVD-stafett i hele Norge, og målet med stafetten 
er å samle underskrifter til støtte for tegnspråk. 
 
DVD-en sendes på omgang til døveforeningene. 
Døveforeningene har egne arrangementer (medlemskveld eller 
annet) der DVD-en vises. Så samles det inn underskrifter til 
støtte for saken.  
 
Oslo Døveforening får DVD fra Tromsø Døveforening som 
sender til oss senest 30.oktober. Vi regner med at vi får den fra 
1.november.  
 
DVD vil derfor bli vist torsdag 1.november og lørdag 
3.november med jevne mellomrom (minst to ganger, en om 
ettermiddag og en på kvelden). I tillegg andre arrangementer vi 
har i foreningen. 
 
Vi har DVD fra 1.november til 19.november. 
 
Norges Døveforbund får inn alle underskriftskjemaene og 
overleveres til politikere/departement under 
jubileumsarrangementet i Oslo 18.-19. mai 2008. 

Odysseen spilles i Riksteatrets lokaler i Nydalen 
torsdag 1. nov, fredag 2. nov og lørdag 3. nov,  

kl 19.00 alle kvelder. www.teatermanu.no  
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JULEMESSE 

 

Lørdag 1.desember kl 11.00 – 14.00  

i Nedre Voll gate 5. 

Det blir en spennende julemesse med mange fine ting å 
kjøpe gaver til jul. Det er mulig å kjøpe noe fra cafeen 
med noe å bite i med kopp kaffe eller te. 

Er du interessert i å selge ting du har laget? Ta kontakt 
med Liv Eva Stø sms 990 40 106 innen 20. november.  

Pris for leie salgsplass pr bord er kr 200 for ODF-
medlemmer, kr 350 for NDF-medlemmer og kr 500 for 
andre. 

BABY-KAFÈ 
  
For døve foreldre i Oslo-området med barn i 
alderen 0-3 år  
 
Et møtested der vi tar opp 
temaer som er aktuelle for 
familier med små barn.  En 
mulighet til å utveksle 
erfaringer og møte andre i 
samme situasjon.  
 
 
Mandag 5.november kl. 11.00-13.00  
Barn, mat og måltider v/Anne Mette Dahl 
  
Mandag 10. desember kl. 11.00-13.00  
Om barn og musikklek v/ Solveig Storo, 
audiopedagog og musikkpedagog. 
 
Sted: Døveforeningen i Nedre Voll gate 5. 
 
Ansvarlig: Anne Mette Dahl, helsesøster for døve, 
sms 971 40 059  

NISSEFEST 
Teaterutvalg inviterer til nissefest lørdag 

24.november Kl 20.00. 

Mer info kommer i tekst-tv side 772 og i 
www.odf.no. 

”KVINNE I DAG?” 

 

Fredag 9.november kl 19.00 

Kulturutvalget i Oslo Døveforening inviterer til  
en kvinnekveld i Nedre Voll gate 5.  

Diskusjon. 

Ingen adgang for menn. 

Vin og noe lett mat. 

Velkommen! 

DØVEGRUPPA REGNBUEN 
Døvegruppa Regnbuen har sine faste treff annenhver 
lørdager på ELSKER cafè kl 15.00. 
  
Lørdag 3. november - Elsker cafè 
 
Lørdag 17. november - Ekstra ordinært årsmøte i 
døveforeningen, Nedre Voll gt. 5 kl.14.00. (Mer info kommer 
senere fra styret til Regnbuens medlemmer.) 
 
Lørdag 1. desember - Elsker cafè 
 
Lørdag 15. desember - Elsker cafè 
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2007 

OKTOBER 2007 
23. tir  Bridge kl.18 
24. ons Pensjonisttreff og likemannskurs kl.10-15 
     Regnskapskurs kl.19 
     ODF Ekstra ord. Styremøte kl 17 
26. fre  BB-møte kl 10-13  
27. lør  Kulturutvalg – Utflukt til Løten 
30. tir  60pluss – langs Akerselva kl 11 
     Bridge kl.18 
31 ons Regnskapskurs kl.19 
     PAFF – Halloween 
 
NOVEMBER 2007 
01. tors Tegnspråkdag 
02. fre  Tegnspråkdag 
03. lør  Tegnspråkdag 
     Døvegruppa Regnbuen – ELSKER cafe kl 15 
05. man Baby kafe kl.11-13 
06. tir  Bridge kl.18 
07. ons Pensjonisttreff og likemannskurs kl.10-15 
     Regnskapskurs kl.19 
     ODF styremøte kl.17-21 
08. tor  Tema-kveld om Syd-Georgia ved Thomas Blix    
     kl 18.30 
09. fre  ”Kvinne i dag” ved kulturutvalget 
10. lør  Flerkulturutvalg kvinnegruppe 
11. man Tema-kveld Himmel og Hav kl 18.30 
12. tir  60pluss – stavtur til Skar/Øyungen 
     Bridge kl.18 
13. ons Regnskapskurs kl.19 
14. tor  Åpent Hus kl 18 
15. fre  Døvblittgruppa 
16 lør  Flerkulturell arbeidsliv – temadag 
     Døvegruppa Regnbuen – ekstra ord. Årsmøte    
     kl 14 
20. tir  Bridge kl.18 
21. ons Pensjonisttreff kl.10-15 og foredrag om kosthold  
      kl 12 
     Regnskapskurs kl.19 
22. tor  ODF – medlemsmøte kl.19.00 
24. lør  Teaterutvalg – Nissefest 
27. tir  60pluss – Aerobic på NIH ved Sognsvann 
     Bridge kl.18 
29. tors Representasjonsmøte kl 18.30 

DESEMBER 2007 
01. lør  Kulturutvalg – Julemesse kl.11-14 
     Flerkulturutvalg – Julebuffet kl.15.00 
     Døvegruppa Regnbuen – ELSKER cafe kl 15 
04. tir  Bridge kl.18 
05. ons Pensjonisttreff – Julebord 
     ODF styremøte kl.17-21 
06. tor  ODF Utvalg + styre/adm. – Julebord 
08. lør  Bridge – Julebord 
10. man Baby-kafe kl.11-13 
11. tir  60pluss – ”Snø, is, vann” 
     Bridge kl.18 
14. fre  ODF har felles julebord  
15. lør  Døvegruppa Regnbuen – ELSKER cafe kl 15  
18. tir  Bridge kl.18 
19. ons Pensjonisttreff kl.10-15 
—————————————————————————— 

ANDRE ARRANGEMENTER 
 
2007 
• 15.-16. nov Arbeidslivskonferanse om 

”Yrkeshemmet?”, NDF 
• 23.-25 . nov Arbeidslivsseminar, NDF 
 
2008 
• 18.- 19. mai Norges Døveforbund 90 år 
• 30. mai – 1. jun Eldres Døves Kulturtreff i Bergen 
• 26.-29. sep Kristiansand Døveforening 100 år og 

Norsk Døvehistorisk Selskap har seminar og 
årsmøte i Kristiansand 

• ??.  okt Døves Kulturdager i Stavanger 
• 17.  nov Oslo Døveforening 130 år 
• ??.  nov Nordisk mesterskap for lag i Bridge, Oslo 
 
2009 
• ?? okt Oslo Døves Bridgeklubb 70 år 
 
2011 
• ??. okt Døves Kulturdager i Oslo 

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

772 i NRK eller hjemmesiden vår www.odf.no . 
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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: 
Bildetlf: 
Mobiltlf: 
E-post: 

Vidar R. Sæle 
22 41 25 30 
04 06 93 04 41   
930 32 049 (SMS) 
post@odf.no 

Aktivitetsleder: 
Teksttlf: 
Mobiltlf: 

E-post:  

Stein Erik Wroldsen 
22 41 25 32 
922 96 167 (SMS) 
aktivitet@odf.no 

Tegnspråkinstruktør: 
Teksttlf: 
E-post: 

Keir Evjen 
22 41 25 31 
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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EN INNHOLDSRIK HØST 
Nå har vi flyttet inn i egne lokaler i Nedre Vollgt 5-7, og 
våre medlemmer trives veldig godt her. Trivelige og lyse 
lokaler. Det er jo ennå litt igjen som ikke er ferdige enda, 
men alt blir ferdig straks etter nyttår. Da er det bare å 
glede seg til nye aktiviteter som tema- og pubkvelder 
fremover. 
 
Nå er et stor arrangement vel overstått, nemlig 
Tegnspråkdagene her i Oslo med rekordoppslutning og 
ca. 800 eller flere var innom Oslo Døveforening på lørdag 
3.november. Det var en meget god stemning hele kvelden, 
noe som viser døveforeningens viktighet for døvemiljøet. 
La oss ta vare på døvemiljøet, alle unge og eldre. Vi har 
en fin lokale som alle medlemmer kan bruke til de 
forskjellige aktiviteter, de tradisjonelle aktivitetene og nye 
aktiviteter er hjertelig velkomne. 
 
Nå er det jul igjen, og det var ikke lenge siden forrige jul, 
tida flyr. Vi har hatt masse arbeid, bl.a. med innflytting, 
oppussing, nye møbler, Tegnspråkdagene, julebord. Nå er 
det på tide å sette seg ned og reflektere over tiden som 
har gått og nyte julefreden med sine familier og venner, og 
samle kreftene til et nytt år. 
 
Jeg takker medlemmene for all tålmodigheten dere har 
vist, til tross for de forsinkelsene vi har hatt. 
 
Jeg vil ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! 
 

Gunnar Løken, Leder 

STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer ut i mars 2008, og frist for å 

sende stoff er 1. mars til seher@odf.no 

 

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG 
GOD JUL OG ET GODT 

NYTTÅR! 
Julehilsen fra hovedstyret og 
ansatte i Oslo Døveforening 

Gunnar, Dag, Maj-Lis, Dmitry, 
Thomas, Vidar, Keir og Stein E. 

Trenger du noen å snakke med som ikke sier det videre? Kirkens SOS er en krisetelefon, åpen for alle, hele døgnet. 

Teksttelefon: 55 32 56 97 
 Du kan også skrive SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Her finner du også mer informasjon om Kirkens SOS.  

SOS-meldinger besvares innen 24 timer. 

 
 

TEATERGRUPPEN ØNSKER 
ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG 

ET GODT NYTTÅR!  
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NYTT FRA STYRET 
Medlemskap 
Innmeldinger: Roald M. Hauge 
     Miriam Holter Skuseth 
     Faduma Yusuf Hassan 
     Irene Greftegreff 
     Ingvild Monica Bøe Torvund  
     Niels Kristensen 
 
Utmeldinger:  Silje Fjeld 
     Maria dos Santos 
     Marit Vågnes 
 
Dødsfall:   Anker Gusfre 
 
To nye stillinger 
Styret går inn for å utlyse og ansette kulturarbeider i 100% 
stilling og kantinearbeider i 20% stilling. Midler for 
kulturarbeideren skal dekkes av Kulturmidler (50%) og 
Hjelpefondet (50%) og for kantinearbeider skal det 
finansieres gjennom egne inntekter og eventuelt 
Hjelpefondet. 
 
Nye PC 
Styret gikk inn for å kjøpe 3 stk. nye bærbare pc med 
dockingsstasjon til sine tre ansatte.  De tre gamle pc’ene 
på kontoret, skal en bærbar pc gis til feriehjemmet Skaug, 
en bærbar pc til felleskontor for underavdelinger og 
flatskjerm til server. 
 
Innbrudd på kontoret 
Det var innbrudd på kontoret til aktivitetslederen og en 
bærbar pc ble stjålet og noe hærverk. Tyven(e) kom seg 
gjennom vindusluken øverst og knuste et vindu inne. 
Heldigvis ble det ikke stjålet noe annet enn den ene pc. 
Saken er anmeldt til politiet. 

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 

MEDLEMSMØTE 
Torsdag 31.januar 2008 kl 19.00 skal vi ha 
medlemsmøte i døveforeningen. 
På medlemsmøtet skal vi informere om rettsaken som 
vi tapte og hva som blir gjort videre med saken. 
Vår advokat kommer til møtet og vil informere om 
sakens gang. 
 
Velkommen! 
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TEMAKVELD  
Vi ønsker deg velkommen til spennende temakvelder. 

 
Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5  

Torsdag 10.januar "Israel-Palestina problem" av Dmitry Katsnelson 

Torsdag 24.januar – se info på www.odf.no  og tekst-tv 

Torsdag 7.februar – se info på www.odf.no  og tekst-tv 

Torsdag 21.februar – se info på www.odf.no  og tekst-tv 

Torsdag 6.mars – se info på www.odf.no  og tekst-tv 
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PUBAFTEN  
Vi ønsker deg velkommen til spennende pubaften. 

 
Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5  

 
LangfredagLangfredagLangfredag 21. Mars kl 19.00 21. Mars kl 19.00 21. Mars kl 19.00   

   
HjemmeHjemmeHjemme i påsken? i påsken? i påsken?   

   
KomKomKom til Oslo Døveforening og ha det gøy og  til Oslo Døveforening og ha det gøy og  til Oslo Døveforening og ha det gøy og    

pratpratprat med døve som ikke er på fjellet og går på ski! med døve som ikke er på fjellet og går på ski! med døve som ikke er på fjellet og går på ski!   
   

DetDetDet blir påskeunderholdning! blir påskeunderholdning! blir påskeunderholdning!   
   

GRATISGRATISGRATIS ADGANG! ADGANG! ADGANG!   
   

      

   

   

ArrArrArr: ODF styre: ODF styre: ODF styre   
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OSLO DØVES PENSJONISTFORENING...  
EN STOR OG AKTIV FORENING 

 
OSLO DØVE 60PLUSS 

 
Oslo Døves Pensjonistforening har 90 medlemmer og i 
høst har det vært mye aktiviteter  med forskjellige tilbud til 
sine medlemmer. Tidlig i høst startet vi med OSLO DØVE 
60PLUSS, laget som bare vinner....fortsetter og fortsetter 
å vinne. 
Oslo Døve 60Pluss er en aktiv gruppe som har som formål 
å organisere opplegg for eldre normalt friske men inaktive 
mennesker. Et tilbud som gir glede i hverdagen og helse 
for kropp og sjel. Fysisk og sosial aktivitet gir store 
gevinster, både for den enkelte og samfunnet.Vi har 
tidligere hatt en del aktiviteter i høst og fortsatte tirsdag 30. 
oktober med tur langs Akerselva, vi gikk fra Nydalen ved 
hovedinngangen til BI, hele 23 personer var med. Turen 
hjemover gikk nedover mot Grønland og der hadde vi 
sosialt samvær på en kafe.   
13.november hadde vi stavtur med instruktør Katrine Mari 
Ove og vi startet ved Skar og gikk til Øyungen og 18 
personer med. Tirsdag 27.november hadde vi Aerobic på 
Norges Idrettshøgsskole, med vår instruktør og 8 personer 
var med. Tirsdag 11.desember hadde vi ny tur med 11 
persom og denne gangen gikk turen fra Skullerud T–bane 
til Rustadsaga sportsstue hvor vi hadde sosial samvær. 
Deretter hjemover god og fornøyd med turen. Disse turene 
har vært godt for oss eldre, fint vær har det vært, mye godt 
humør og godt å komme seg ut i frie natur og få rørt litt på 
kroppen. Når man kommer hjem etterpå føler man seg 
godt og merker at man får mere energi for å møte 
hverdagen. Så alle som har lyst å være med er hjertelig 
velkommen og det er gratis. For neste års aktiviteter i Oslo 
Døve 60Pluss er det søkt om midler kr. 38.900,-. 
 
LIKEMANNSSEMINAR FOR ELDRE DØVE 
Arbeidsgruppen er Jarle Lid, Reidar Brenden og Vidar 
Sæle. 
I samarbeide med Oslo Døveforening ble seminaret 
gjennomført samtidig med pensjonisttreff og den 
24.oktober i Døvekirkens lokale hadde vi besøk av Herlof 
Gjerde som hadde forelesning om Norges 
Pensjonistforbund. Den 7.november hadde vi foredrag i 

Oslo Døveforenings lokale om Demens med Liv A. Brekke 
fra Nationalforeningen. 
 
FØRJULS-TUR     
Onsdag den 28.november hadde Pensjonistforeningen 
tradisjonelle dagstur med buss til Sandefjord og deretter 
med Color Line til Strømstad. Rolig og fin tur med hele 67 
personer med på turen og vi måtte denne gang ha 2 
busser. Ansvaret for turen Reidar Brenden medhjelper 
Torstein Ekerbakke. 
 
FIN OG KOSELIG JULEBORD FOR  OSLO DØVES 
PENSJONISTFORENING 
Julebord ble i år avholdt fredag 5.desember ved Rica 
Victoria Hotel i Victoriahaven Restaurant, Rosenkrantz 
gate 13 og ialt 74 personer var med. 
Det var julebuffet med både varmt og kald mat og mye 
godt ble servert og prisen for våre medlemmer kr. 100,- for 
andre kr. 195,-.  
Etter julebuffet vandret vi til Oslo Døveforenings lokale 
hvor det ble servert kaffe, julekaker og noe godt i 
glassene. Oskar Nilsen ga 2 store kransekaker som han 
hadde bakt. Brynjulf Dammen fortalte om sin barndomsjul 
og Berit Jarl var nissemor og laget koselig julestemning 
ved å dele ut julegaver. En hyggelig og tradisjonell julefest 
for våre medlemmer. Festkomiteen bestod av styret i 
pensjonistforeningen. 
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SUNT KOSTHOLD 

Flerkulturelt utvalg ved Kvinnegruppa arrangerte temadag med 
foredrag om sunt kosthold i Oslo Døveforening lørdag 10. 
november kl 13-16. Vi inviterte ernæringsfysiolog Tonje Mellin-
Olsen og ernæringsrådgiver Chanden Dhirad ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus. Det kom 7 deltakere. Tonje Mellin-Olsen 
ønsket å vite hvilket land vi kom fra, og om vi har barn. 
Grunnen var at hun kunne få vite hvilke mattradisjoner vi har fra 
våre hjemland. Deltakerne kommer fra Hong Kong, Makedonia, 
Norge, Somalia, Sri Lanka og Kapp Verde. Tonje Mellin-Olsen 
fortalte om viktigheten av måltider og valg av mat. Etterpå viste 
Chanden Dhirad hvordan man kunne lage sunn lunsj. Vi fikk 
mange nyttige tips, for eksempel, å lage chutney i stedet for 
smør. Det smakte faktisk godt og det er lett! Cottage cheese er 
lurt å bruke om man ønsker å spise mindre kjøtt på grunn av 
høy proteinprosent. Det var lærerikt for oss, og det var topp å 
spise det kjempesunne måltidet! Tusen takk til Anne Mette Dahl 
og Frøydis Mørk som stilte opp som tolker! 

FLERE KLIMAENTUSIASTER 
Denne uken fikk også hørselshemmede “høre” 
klimabudskapet i Klimaløftets “Himmel og Hav” 
foredrag. 
Av: Yekbun Ster 

 
Klimaforsker Cecilie Mauritzen (t.h) gir et bilde av hvor det 
meste av utslippene kommer fra.Tolken gjør en god jobb i 
å formidle foredraget. Foto: Yekbun Ster 
 
På mandag var vi med Oslo Døveforening (ODF) da de 
arrangerte “Himmel og Hav” foredrag for sine medlemmer. 
Klimasaken har også blitt et viktig tema for ODF. 
 
Det var disket opp med nystekte vafler, nytraktet kaffe og 
nesten førjulsstemning da vi ble ønsket velkommen. 
 
Foredraget ble holdt av klimaforskerne Inger Hanssen-
Bauer og Cecilie Mauritzen på ordinært vis med det 
unntak at de denne gangen foredro i følge med en 
døvetolk. 
 
Glad i naturen 
Klimaløftet fikk en prat med Kari Marie Myrhol som var en 
av deltakerne ved arrangementet. 
 
Hun forklarte oss hvor viktig dette temaet var for henne. 
– For meg er det viktig at alle er med. Jeg er glad i naturen 
og tenker på neste generasjon, sa den engasjerte 
deltakeren. 
 
Hun synes videre at klimaproblematikken ofte blir 
presentert uklart men at dette foredraget gav henne en 
god forklaring og føltes nyttig. 
 
Flere vi snakket med var klare over klimasituasjonen men 
var overveldet over at omfanget var så stort  
 
– Jeg har fått med meg mye nå og syns det er flott at vi 

kan samles for å kunne snakke om noe som berører oss 
alle, forklarte en av tilhørerne som hadde reist helt fra 
Drammen for å få med seg dette. 
 
Himalayas drikkevann 
–Isen smelter, sa klimaforsker Inger Hanssen-Bauer og 
betydningen av dette er ikke bare at isbjørnen forsvinner, 
men at isbreene i Himalaya blir mindre. Når isbreene i 
Himalaya smelter, forsvinner vanngrunnlaget for de mange 
elvene i fjellområdene. Det betyr tørke og mindre 
drikkevann. 
  
– Menneskene er de primære årsakene til endringene 
kunne Cecilie Mauritzen slå fast, før hun gikk videre med å 
gå inn på de ulike klimascenariene. 
Klimascenariene går ut på at Norge blir 2-4 grader 
varmere, vårflommen kommer tidligere, mer intens nedbør 
som skaper ras og flom, heftig uvær og at det blir varmere. 
 
Varme = null ski 
 – Noen vil tenke det er fint med varme, sa Hanssen-
Bauer. Men dette vil føre med seg ulemper som vi ikke vil 
trives med, som f.eks at flåtten vil få større områder å 
være i. Og snøen vil bli borte. Da blir ikke vi nordmenn 
født med ski på beina lenger, konkluderte hun. 
 
Klimaforskerne fikk med seg hver sin marsipan som takk 
for innsatsen. 
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Den 23. november gjennomførte PAFF en morsom 
rapkveld. 

 
Den 7. desember hadde vi årets siste treff, en nissefest. 
 

 
Tislutt vil vi i PAFF-styret ønske alle en riktig god jul og et 
godt nytt år.  
Styret ser frem til nye sosiale begivenheter i 2008, det 
første som vil skje i 2008 er hytteturen til Hafjell. 
 

Tekst: Jannicke Kvitvær 

NYTT FRA PAFF…   
 
Ja, nå er det jul igjen, og her kommer det en liten 
oppramsing fra PAFF gjennom 2007. 
 
Den 23. mars ble PAFF opprettet, og et splitter nytt styre 
ble valgt. 
Den 1. mai hadde PAFF sitt første offisielle treff. 
Den 19. mai ble det arrangert en tur til Tusenfryd. 
Den 21. juni hadde vi en avslutningsfest før sommer på 
Kalvøya. 
Den 7. september hadde PAFF sitt første treff etter 
sommer. 
Den 29. september arrangerte PAFF By-Rebus. 

 
Den 31. oktober fulgte vi tradisjonen og arrangerte 
Halloween-kveld. 

 
Den 3. november, under tegnspråkdagene, hadde PAFF 
en åpen kveld for både barn og unge. 
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TUR TIL LØITEN LYSSTØPERI 
Lørdag 27. oktober hadde vi en flott busstur til Løiten 
brenneri og lysstøperi. Vi var 8 personer og tre tolker. Vi 
fikk rundstykker og kaffe/te ved ankomst. Godt med noe å 
spise før omvisningen begynte. 

Vi stod utenfor Brenneriet kl 12.00 og ventet på at noen 
skulle komme, da kom det en mann nedover veien med en 
tralle med poteter og han var utkledd som en bonde. Han 
fortalte historier og hadde flere forskjellige roller og han 
skiftet kostyme i rasende fart. Han fortalte om brenneriets 
historie og hvordan man laget akevitt i gamle dager. I dag 
er det bare museum. Etterpå gikk vi til lysstøperiet og 
handlet lys og masse annet til julen. Det var veldig koselig 
der inne og man kom raskt i julestemning. 

Etterpå var det middag i restauranten. Nydelig stekt ørret 
og tilslørte bondepiker til dessert satte en fin sluttstrek for 
dagen. 

Da var det buss hjem til Oslo, og alle var glade og 
fornøyde. 

  

  

 
OSLO DØVES 

PENSJONISTFORENING 
ØNSKER ALLE EN RIKTIG 

GOD JUL OG 
ET GODT NYTT ÅR. 
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NYE MØBLER TIL VÅRE LOKALER 
Endelig har møblene kommet. Nå ser lokalene fine ut. 
TV har ikke kommet enda fra leverandøren og vi har bestilt 
tre stykker, og to smartboard skal komme, en til 
kursrommet og en til møterommet. 
Det gjenstår noen stoler til møterommet. 
 

 
Sitteputer for barna og sofa. Ved døren skal det stå en 
flatskjerm for informasjon fra døveforeningen. 
 

   
Nå er lokalene lyse og fine med nye tapeter, spotlys på 
veggene, og nye stoler og bord. 
 

 
Ny scene, med lysbrytere på veggen. Motorisert lerret og 
man kan se på via projektor fra taket. Talerstol kommer 
snart. 
 

 
Kantinen er ferdig! 

 

    
Internettcafe, to datamaskiner og brusautomat, tre høye 
rundbord med stoler 
 

 
 

Møterom. Smartboard skal settes på veggen 

 
Garderoben, med nye hyller og sittebenk 
  

 
Kursrommet 
 

   
Kontorene til våre tre ansatte. 
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FOREDRAG TORSDAG 8. NOV 
”SYDPOLEN” 

Thomas Blix og Asbjørn Grødem holdt et interessant foredrag 
om turen de tok til Syd Georgia. De viste mange flotte bilder fra 
reisen og oppholdet på storskjerm. De fortalte om møter med 
dyreliv, og hvordan naturen der nede var. Vi fikk også se 
hvordan de renoverte hytter bygd av tidligere hvalfangere. 
Foredraget tok cirka 2 timer. Det var cirka 25 personer tilstede 
under foredraget, og alle synes det var spennende å høre de to 
fortelle. 

Dag Lindeberg 

TEGNSPRÅKDAGENE I OSLO 1.-3. NOV 

 
Det ble to suksessfulle arrangementer i Oslo Døveforening 
i forbindelse med Tegnspråkdagene som Norges 
Døveforbund arrangerte.   
Først ute var Oslo Døveforening allerede på torsdag 1. 
November med foredrag av Sonja Erlenkamp, professor, 
med temaet ”Tegnspråket ties i hjel”. Lokalet var fullsatt og 
det var ikke nok stoler til alle. Det var et meget interessant 
foredrag som fenget oss alle. Folk kom fra alle kanter av 
landet, og til og med fra fjerne land som Brasil og flere 
europeiske land. Det var elever fra ”Frontrunners” på 
Castberg folkehøyskole i Danmark. Etterpå var det 
spørsmåler og en del diskusjoner om tegnspråket og CI. 

 
På lørdag 3. November var det den store dagen med 
program på Youngstorget, og da ble våre to medlemmer 
Ipek D. Mehlum og Unni Arnesen hedret med Kulturprisen. 
Ipek ble hedret for sitt mangeårige innsats for teater og 
kultur, og Unni ble hedret for sitt frivillige arbeide på 
feriehjemmet Skaug og i døeforeningen.  

 

Etterpå var det demonstrasjonstog til Stortinget med ca 
1650 deltakere.  
Etterpå dro ca halvparten av folkene til Oslo Døveforening. 
Det ble satt opp partytelt på gaten utenfor lokalene i Nedre 
Vollgt. Vi fikk tillatelse til å stenge av gaten, så vi hadde 
hele gaten for oss selv. Våre medlemmer vartet opp med 
salg av grillmat som hamburger og pølser. Vi hadde også 
ordnet med øltappemaskin og vinsalg. Det var godt og 
varmt å stå ved siden av grillen. Inne i lokalet var det salg 
av smørbrød, vafler og drikke. Det var helt fullsatt inne, 
men heldigvis var alle i godt humør. Vi hadde enda ikke 
fått inn de nye møblene, så vi leide inn bord og stoler. Det 
kom inn ca 800 døve i løpet av kvelden.  
Med flott vær var det et fint og sosialt ramme rundt 
arrangementet man sent vil glemme.  

 
Arrangementet ble en stor suksess, og takk til styret og 
flere av underavdelingene som stilte opp som frivillige.   
 

Stein 
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LEDIGE JOBBER I OSLO DØVEFORENING 
 

Oslo Døveforening er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.  Vi har 460 medlemmer og hol-
der til i Nedre Voll gate 5, Oslo. Vår visjon er å tilby ulike tilbud, som aktiviteter og kurs for tegnspråklige. Vi ønsker 
derfor å styrke foreningen med økt kulturtiltak, og søker etter en kulturarbeider og en kantinearbeider. 

Arbeidssted  
Arbeidssted for begge stillinger vil være i Nedre Voll gate 5, Oslo.   
 
Forbehold 
For begge stillinger vil det være en prøvetid på 6 måneder i fast stilling, så lenge Oslo Døveforening får tilskudd fra 
Oslo kommune. 
 
Kontaktperson:  
Gunnar Løken, foreningsleder, e-post: leder@odf.no 
 
Søknad med CV og vitnemål/attester sendes til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5 -7, 0158 Oslo innen 15. januar 2008.  

KULTURARBEIDER 
Vi søker etter en kulturarbeider i 100 % stilling, og 
arbeidsoppgaver vil være: 
− å utvikle foreningens profil 
− å ta ansvar for ulike arrangementer 
− å koordinere og pådrive kulturarbeid 
− å følge opp og å bistå utvalgene i deres arbeid 
− å assistere ledelsen med generelle administrative 

oppgaver 
− å støtte ungdomsarbeid 
 
Man må være forberedt på at det vil være en del kvelds- og 
helgejobb i perioder, og ellers vil arbeidstiden være på dagtid.  
 
Ønskende kvalifikasjoner: 
− Høyere utdanning men kan erstattes med relevant 

erfaring. 
− Initiativrik 
− Serviceorientert og utadvent 
− Godt humør 
− Evne til å jobbe selvstendig 
− God økonomisk forståelse 
− God norsk skriftlig og beherskelse i tegnspråk 
 
Vi tilbyr: 
− Utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver 
− Høy grad av selvstendighet innenfor avtalte rammer 
− Godt arbeidsmiljø med mulighet for egenutvikling og 

kompetansebygging 
− Lønn etter avtale 
 
Døve oppfordres til å søke. 

KANTINEARBEIDER 
Vi søker etter en kantinearbeider i 20 % stilling, og 
arbeidsoppgaver vil være: 
− å ha ansvar for kantinedriften 
− å ordne innkjøp 
− å passe på at kjøkkenet er rent til enhver tid 
− å servere varm/kald mat 
 
Arbeidstid vil være to dager i uken, hovedsakelig dagtid kl 10-14 
en dag i uka og annen hver torsdag eller fredag kveld kl 17-22, 
ellers etter avtale. 
 
Ønskende kvalifikasjoner: 
− erfaring fra kantine, kjøkken eller annen relevant 

kompetanse 
− glad i å lage mat 
− selvstendig og arbeidsom 
− serviceinnstilt og pliktoppfyllende 
 
Du må være fylt 18 år og å kunne tegnspråk. 
 
Vi tilbyr: 
− Utfordrende arbeid 
− Høy grad av selvstendighet innenfor avtalte rammer 
− Godt arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver 
− Opplæring vil bli gitt i forhold til bruk maskiner som er i 

kjøkkenet.  
− Lønn etter avtale 
 
Døve oppfordres til å søke. 
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OSLO DØVEFORENINGS JULEBORD 
Vi hadde vårt årlige julebord i vårt nye lokale den 
14.desember med 41 gjester. Det ble servert tradisjonell 
juleribbe med tilbehør, og kransekake med is til dessert.  
Lokalet var pent pyntet og god stemning blant gjestene. 
Det var lettere underholdning etter middagen. Alle hadde 
en trivelig og koselig julebord. 
 

 
Terje Lund og Ann-Cathrin Larssen i ivrig samtale  

 

 
Alle venter på maten  

 

 
Smaker godt!!  Svein Olav Mikaelsen, May-Britt Mikaelsen 

(skjult), Johannes Rekkedal, Ingunn Moen og Turid 
Tinnesand 

 

 
Stein E. Wroldsen, Vencke Sandvik, Svein Olav 

Fredriksen og Annette Rasmussen  
 

 
Ragnhild Rekkedal, Vigdis Granås, Kjell Nilsen, Siw K. 

Mathisen, Rune Seder, og Maj-Lis Marman  
 

 
Dessert og kaffe smaker godt etter middagen. Thomas 
Flinterud, Jarle Lid, Bjørg Seder, Bogumila Schrøder og 

Bjarne Gunnerud  
 
 

Foto: Mona-Britt Petersen 
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NYTTÅRSAFTENNYTTÅRSAFTENNYTTÅRSAFTEN   
I OSLO DØVEFORENINGI OSLO DØVEFORENINGI OSLO DØVEFORENING   

DØRENE ÅPNES KL 17.00DØRENE ÅPNES KL 17.00DØRENE ÅPNES KL 17.00   
Det blir salg av kaffe og kaker fra kl 17, smørbrød fra kl Det blir salg av kaffe og kaker fra kl 17, smørbrød fra kl Det blir salg av kaffe og kaker fra kl 17, smørbrød fra kl 
19.00 og etter kl 21.00 blir det servering av nattsuppe 19.00 og etter kl 21.00 blir det servering av nattsuppe 19.00 og etter kl 21.00 blir det servering av nattsuppe 

og rundstykker. og rundstykker. og rundstykker.    
Salg av drikke Salg av drikke Salg av drikke    

!! UNDERHOLDNING!!!! UNDERHOLDNING!!!! UNDERHOLDNING!!   
GRATIS INNGANG!!  GRATIS INNGANG!!  GRATIS INNGANG!!     

Velkommen alle sammen og ha det gøy og sosialt inn i Velkommen alle sammen og ha det gøy og sosialt inn i Velkommen alle sammen og ha det gøy og sosialt inn i 
det nye året!det nye året!det nye året!   

ArrangementskomiteenArrangementskomiteenArrangementskomiteen   
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Bruk kreativiteten og lag din egen hatt og noe rødt på 
kroppen og ta den med til Valentine Party! 
Kanskje du vinner premie for årets hatt? 

 
8. februar 2007 

Kl. 19.30 
Oslo Døveforening 

 
Inngangspris: 

Gratis med hatt pluss noe rødt på kroppen 
Kr 100,00 uten hatt pluss noe rødt på kroppen 

 
Vi selger hjerte-alkohol. 

Vi viser teater, og det blir underholdning. 
 

Hjertelig velkommen til Valentine party! 
 

Arrangeres av kultur- og teaterutvalget. 
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Bruk kreativiteten og bruk kostyme! 
Kanskje du vinner premie for årets kostyme? 

 
29. februar 2008 

Kl. 19.30 
Oslo Døveforening 

 
Inngangspris: 

Gratis med kostyme 
Kr 100,00  uten kostyme 

 
Vi selger karneval-alkohol. 

Vi viser teater, og det blir underholdning. 
 

Hjertelig velkommen til Karneval party! 
 

Arrangeres av kultur- og teaterutvalget. 
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2008 

JANUAR  2008 
08. tirs  Kvinneforening kl 16 # Bridge kl 18 
09. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
10. tors ODF -  Temakveld kl 19 
12. lør  Regnbuen ekstraordinært årsmøte kl 13-18 
15. tirs  Bridge kl 18 
16. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
18. fre  Kulturutvalg – Kvinne i dag 
19. lør  Flerkulturell utvalg – Cafe 
22. tirs  Bridge kl 18 
24. tors ODF -  Temakveld kl 19 
26. lør  Nyttårscup i bowling v/ODSK 
29. tirs  Bridge kl 18 
30. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
31. tors ODF - Medlemsmøte kl 19 
 
FEBRUAR  2008 
05. tirs  Kvinneforeningen – Årsmøte # Bridge kl 18 
07. tors ODF -  Temakveld kl 19 
08. fre  Teaterutvalg/Kulturutvalg – Valentine Party og  
   Hatteparty 
12. tirs  Bridge kl 18 
13. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
16. lør  Kulturutvalg – Kvinne i dag 
19. tirs  Bridge kl 18 
21. tors ODF -  Temakveld kl 19 
26. tirs  Bridge kl 18 
27. ons Pensjonistreff – Årsmøte kl 10-15 
29. fre  Kulturutvalg/Teaterutvalg – Karneval 
 
MARS  2008 
04. tirs  Kvinneforening – Hyggekveld # Bridge kl 18 
05. ons Teaterutvalg – Møte, døves kulturdager kl 19 
06. tors ODF -  Temakveld kl 19 
11. tirs  Bridge kl 18 
12. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
18. tirs  Bridge kl 18 
21. fre  Pubaften - Påskehare kl 18 
25. tirs  Bridge kl 18. 
26. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
28. fre  Skaug - Dugnad 
29. lør  Skaug - Dugnad 
30. søn Skaug – Dugnad 
 

APRIL  2008 
01. tirs  Kvinneforening – Hyggekveld # Bridge kl 18 
03. tors ODF -  Temakveld kl 19 
08. tis  Bridge kl 18 
09. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
15. tirs  Bridge kl 18 
17. tors ODF -  Temakveld kl 19 
18. fre  Kulturutvalg – Kvinne i dag 
19. lør  Flerkulturellutvalg – kvinnegruppe 
22. tirs  Bridge kl 18 
23. ons Pensjonisttreff kl 10-15 
24. tors Hjelpefondets årsmøte kl 19 
26. lør  ODFs årsmøte kl 13 
29.tirs  Bridge kl 18 
 
 

ANDRE ARRANGEMENTER 
 
 

2008 
• 18.-19.mai - Norges Døveforbund 90 år 
• 30.mai-1.juni - Eldres Døves Kulturtreff i Bergen 
• 26.-29. Sept. – Kristiandand Døveforening 100 år og 

Norsk Døvehistorisk Selskap har seminar og 
årsmøte i Kristiansand. 

• ?? okt - Døves Kulturdager i Stavanger 
• 17.nov - Oslo Døveforening 130 år 
• ??  nov - Nordisk mesterskap for lag i Bridge, Oslo 
 
 

2009 
• ??. okt  Oslo Døves Bridgeklubb 70 år 
 
 

2010 
• ??. okt  Døves Kulturdager i Oslo 

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!   

(48 personer støtter oss, og vi har allerede fått over kr 1.000!)(48 personer støtter oss, og vi har allerede fått over kr 1.000!)(48 personer støtter oss, og vi har allerede fått over kr 1.000!)   

 

Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo 
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