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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 5.000 for 1 år  - Kr 500,- pr mnd. 

 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon 
av annonse i blad og på internettsiden. 

SE HER 48. årgang 2011 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for 

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Stiftet 17.11.1878 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Tilsluttet: 
 
Norges Døveforbund   
FFO-Oslo    

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Medlemstall: 508 medlemmer pr 31.12.2010 
——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Abonnement på bladet SEHER: 
Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer) 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Redaktør:  
Lay-out:  

Trykk og opplag: 

Vidar R. Sæle  
Gunnar Løken (MS Publisher 2010)  
Oslo Kopisten AS (490 eks.) 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

  Adresse: 
 
 

   eDialog: 
SMS: 

Foreningsleder: 
 E-post: 

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

Send ODF <melding> til 1980 
Svein Arne Peterson 
leder@odf.no 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

OSLO DØVEFORENING 
Daglig leder: 

Teksttlf: 
Bildetlf: 
Mobiltlf: 
E-post: 

Tegnspråkkurs: 
Bankkonto: 

Vidar R. Sæle 
22 41 25 30 
0406 930 441   
930 32 049 (SMS) 
post@odf.no 
tskurs@odf.no  
1600.40.08301 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL 
Daglig leder: 

Teksttlf: 
Bildetlf: 
Mobiltlf: 
E-post: 

Bankkonto: 

Niels Kristensen 
22 41 25 31 
0406 930 438 
402 30 515 (SMS) 
frivillig@odf.no 
1503.19.29420 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Underavdelinger : 
Ungdomsklubben Paff 

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn  
Oslo Døves Bridgeklubb - Oslo Døves Seniorforening 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Utvalg/Komite: 
Kulturkomite - Flerkulturelt utvalg 

Døvehistorieutvalg - Feriehjemskomite 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Informasjon: 
http://www.odf.no - Tekst-tv NRK, side 772 
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SMS-REGISTRERING 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foreningen ønsker å sende ut sms meldinger til 
medlemmer om hva som skjer av aktiviteter i foreningen 
framover.  
Vi har nå inngått avtale med Telefonkatalogen.no / Eniro.  

 
Ønsker du å få tilsendt en sms? Send ditt mobilnummer 

og navn på e-post: sms@odf.no og du kan også 
registrere deg på en liste i foreningen. 

 

LEIE LOKALER I 
DØVEFORENINGEN 

 
Har du lyst å leie lokalene våre? 

 
Utleiepriser: Vanlig pris Medlemspris (25 % rabatt) 
Møterom kr 1.000,-  kr   750,- 
Kursrom kr 1.500,-  kr 1125,- 
Foreningssal kr 3.000,-  kr 2250,- 
 

Det er 18 årsgrense for å leie lokaler.  
For aldersgruppen 18 og 23 år betaler vanlig leie + 

vaktordning kr 1.000 + kr 5.000 i depositum.  
De som er over 23 år betaler vanlig leie. 

 
Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger 

vedr. leie av lokaler. 

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER 
Valgt på årsmøtet 28.april 2011.  

 
Foreningsleder:     Svein Arne Peterson  
Nestleder:       Torill Lorentzen (1 år) 
Styremedlem:      Kevin E. Edvardsen (1 år)  
Styremedlem:     Stig Krarup-Pedersen (2 år)  
Styremedlem:     Petter Noddeland (2 år)  
1.varamedlem:      Jan-Inge Raknerud 
2.varamedlem:      Hege R. Lønning 
 
Bilagsrevisor:     Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund 
 
Lovkomite:      Tone-Britt Handberg 
         Odd-Inge Schrøder 
         Svein Arne Peterson 
 
Feriehjemskomite:    Andreas Fjelde 
         Børre Roås 
         Eva Roås 
 Varamedlemmer:   Dan T. Pedersen 
         Per Chr. Larsen 
 
Kulturkomite:     Niels Kristensen 

 Han fikk fullmakt til å finne 2 medlemmer til. 
 
Valgkomite:      Solveig Uteng 
         Are Dyrhaug 
         Mari K. Hol 

OSLO DØVEFORENINGS FELLESLEGAT 
 

Felleslegatet har ledige studiemidler til disposisjon for 
medlemmer av Oslo Døveforening. 

 
Søknadsfrist 10. november 2011 til Felleslegatet, 

post@odf.no. 
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Styreseminar 
 
Hovedstyret hadde styreseminar på Sørmarka kurs- og 
konferansesenter på Siggerud 10.-12.juni.  
Formålet med styreseminar er å gi det nye styret, som ble 
valgt på årsmøtet, hvor bare 2 fra det gamle styret 
fortsatte, og resten er nyvalgte – en samkjøring. Det å bli 
kjent med hverandre, og få informasjon om Oslo 
Døveforening. 
 
Temaer som ble drøftet: 
 Temaroller – analyse og hvor står vi nå? 

Et nyttig verktøy å finne ut hva slags type hver 
enkelt person i styret er. Finne ut hvilke sterke og 
svake sider hver person har, og hvordan vi kan 
utfylle hverandre med de ulike typer og roller. 

 Informasjon om Oslo Døveforening og hva 
daglig leder jobber med. 

 Informasjon om Døves frivillighetssentral og 
hva daglig leder jobber med. 
Begge tema er viktig for styret å vite hva daglig 
leder jobber med det daglige hos både 
døveforeningen og frivillighetssentralen. 

 Torsdagskvelder? 
Her var styret delt i to synspunkter, da ene alternativ 
var å ha 1 lørdagscafe i mnd og 2 torsdager i mnd 
og det andre alternativet var å ha 2 lørdagscafe i 
mnd og 1 torsdag i mnd. Vi ble enige om å 
fremlegge forslaget på et ledermøte uken etter. Vi 
prøver denne ordningen til høsten, og evaluerer på 
et ledermøte i november. Grunnen er svært 
varierende besøkstall, svært få kom når det ikke var 
noe program og når vi har medlemsmøter. Mens 
derimot kom det bra besøk når det er foredrag. 

 Tur i aktivitetsløypa med innlagte oppgaver 
Turen måtte vi avbryte pga det regnet voldsomt ute 
lørdagen, og vi kunne ikke gå rundt vannet pga 
flom over stien og inn i skogen. I stedet hadde vi 
oppgaver inne, med bl.a. temabygging – hvor vi 
prøvde å løse oppgaver sammen som en 
gruppeaktivitet. Så hadde vi spørrekonkurranse 
«Kjenner du Oslo Døveforening?» - veldig artig. 

NYTT FRA STYRET 
 
Medlemsstatus 
 
Innmeldinger 
Roar Norli      Gunnar Erik Wold 
Ali Ahmed Adel      Rita Lindanger  
Marthe Beate Rydningen (h) Marcus Richter 
Erik Lundqvist     Mona Britt Pettersen 
Ingunn Moen Pettersen  Stein Erik Wroldsen 
Ann-Cathrin Larssen   Tarek Abolenein 
Finn-Henry Eltorn    Mohammed Elmi 
Michel Laubacher    Heine van der Laak 
Gidey Hagos     Per Arne Paulsen 
 
Overgang fra støttemedlem til hovedmedlem 
Åse Marit Paulsen 
 
Utmeldinger 
Inger Marie Lizama,    Thea Staal Larsen (h) 
Tuba Karimi      Unni Helleshaugen. 
 
Dødsfall: 
Aase Berg 
Per Overholdt 
 
Oslo kommunes budsjett for 2012 

 
Byrådet har lagt fram sitt budsjettforslag for 2012, onsdag 
28.september. Vi er svært skuffet at de foreslår kr 240.000 
i driftstilskudd til foreningen. Vi fikk kr 390.000 i 2011. Vi 
kommer til å be om deputasjonsmøte hos Helse- og 
sosialkomiteen og be om økt støtte til foreningen. 
 
Døves Frivillighetssentral får samme støtte neste år, som i 
år, dvs. kr 120.000. 

Foran fra venstre: 
Petter Noddeland  

Jan-Inge Raknerud 
Torill Lorentzen 

Svein Arne Peterson 
Stig Krarup-Pedersen 
Kevin E. Edvardsen. 

Bak fra venstre:  
Vidar R. Sæle  

Niels Kristensen 
 

Hege R. Lønning var 
ikke tilstede. 
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Feriehjemmet Skaug 
 
Reparasjon og oppussing er nå kommet i gang siden 
august på feriehjemmet Skaug, etter vannskaden som 
skjedde i mars 2010. Det er en del arbeid som fortsatt 
gjenstår, og man håper at alt blir ferdig ca november i år. 
Forsikringsselskapet dekker alle skader, knyttet til 
vannskaden. Vi dekker selv en del arbeid som vi har bestilt 
siden det er arbeidsfolk der. Mer informasjon vil bli gitt på 
medlemsmøte 24.november. Vi er spent på når alt er 
ferdig, at feriehjemmet blir et fint sted å være. Så man kan 
begynne å bestille opphold fra og med neste år av. 

 

 
 

Søndag hadde vi temabygging, veldig lærerikt – 
styret samarbeidet bedre denne gang enn dagen 
før.  

 
 Hvordan løser vi med komiteer  / utvalg / 

grupper  
Det har vært vanskelig å finne folk til kulturkomiteen 
de siste årene. Vi diskuterte om kanskje navnet var 
feil, og om vi skal endre til programkomiteen som er 
mer riktig, da programkomiteen skal komme med 
forslag og ideer til ulike aktiviteter, tema til foredrag, 
kulturprogram osv. 
Når det gjelder Flerkulturelt utvalg, går Torill 
Lorentzen inn som representant fra styret. For 
Døvehistorieutvalget er det Kevin E. Edvardsen og 
Ungdomsklubben Paff, Petter Noddeland. Vi håper 
at kontakten mellom styret og utvalgene vil fungere 
bedre. 

 Arbeidsfordeling i styret 
Gjennom styreseminaret dukket det opp gode 
forslag som styret vil jobbe videre med, bl.a.  
Velkomstpakke til nye medlemmer i foreningen 
Medlemskampanje, hvordan når vi 999 

medlemmer i løpet av 2 år. (I dag har vi ca. 520 
medlemmer.) 

Mer synlig hvem som er styrevakt på torsdag/
lørdag i foreningen, ved å ha på seg T-skjorte  

 
Styret var veldig fornøyd med styreseminaret, og ser fram 
til å jobbe med flere ting styret skal jobbe med, som ikke er 
nevnt her da det blir for detaljert. De viktigste punkter er 
nevnt her hva styret har drøftet gjennom styreseminaret, 
og lært mye og fått stort utbytte i hvordan døveforeningen 
fungerer, og hva som kan gjøres bedre framover. 
 

SERVERING I KANTINE 
Følgende underavdelinger har ansvar for servering i 

kantine: 
Torsdag 27.oktober – Feriehjemmet Skaug 

Torsdag 3.november – Feriehjemmet Skaug 
Torsdag 10.november – Kvinneforening 
Torsdag 24.november – Seniorforening 

Lørdagscafe 17.desember - Kvinneforening 
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BESØK AV WFD OG WFDYS 
 
Torsdag 10.november kl 19.00 i døveforeningen. 
World Federation of the Deaf (WFD) og World Federation of the 
Deaf Youngs (WFDYS) kommer på besøk i Norge. De skal først 
være på en konferanse på Ål 1.- 9.november.  
Norges Døveforbund har invitert dem til Oslo Døveforening til en 
debatt/panel kveld.  Det er ikke ofte WFD og WFDYS er her i Norge. 
Her kan du komme med spørsmål til dem. 

UNNSKYLD PÅ 5 SPRÅK 
 
Torsdag 27.oktober kl 19.00 i døveforeningen.  
Vi får besøk av sexolog Heidi Nissen fra Danmark, som vil fortelle om «Unnskyld på 5 
språk».  
 
Heidi vil fortelle om «Det er ikke alltid lett å si unnskyld, f.eks. i et parforhold eller til sin 
kollega / sin mor etc, når man har sagt eller gjort noe galt. Ved å finne fram til andre 
unnskyldningsspråk kan vi lære å si unnskyld, så det er til hjelp for andre. 

FISKEEVENTYR I NORD-ATLANTERHAVET 
 
Torsdag 3.november kl 18.00 i døveforeningen. 
Vi får besøk av Henrik Eklund fra Danmark, som bor i 
Sverige. Han har vært fisker på en færøysk fiskebåt og 
seilte rundt i Nord-Atlanterhavet i 2 år. Han vil fortelle 
om sitt fiskeeventyr i 3 timer. Det blir lagt inn pauser. 
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MEDLEMSMØTE 
 
Torsdag 24.november kl 19.00 i døveforeningen. 
På medlemsmøtet vil vi fortelle om; 
1. Nytt fra Landsråd (21.-23.oktober) 
2. Feriehjemmet Skaug  
3. Nytt fra styret 
4. Eventuelt 

LØRDAGSCAFE – EN FØRJULSTEMNING 
 
Lørdag 17.desember kl 13.00 i døveforeningen. 
På lørdagscafeen får vi besøk av; 
 Norges Døveforbunds generalsekretær Irene Greftegreff 
 
 Norges Fotballforbunds døvelandslaget i fotball for herrer 
 

Irene Greftegreff vil fortelle om hennes nye jobb som Generalsekretær (hun begynte 
fra 1.august) og hva de jobber med i NDF. 
Døvelandslaget i fotball for herrer vil fortelle om hvordan det gikk med Norge i VM i 
futsal i Ørebro,18.-26.november 

SØNDAGSCAFE 
Det blir en førjulstemning i døveforeningen; 

 
SØNDAG 11.DESEMBER KL 12.00 
 
Salg av mat  
 
Liten salgsmesse med håndverksting som håndarbeidkurs har laget denne 
høsten. 
 
 

All salgsinntekter og overskudd går til feriehjemmet Skaug. 
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ADVENTTREFF 
 

Lørdag 26. november 2011  

 
Seniorforeningen har adventtreff i ODFs lokale 

på Nedre Voll gate 5-7, Oslo.  
 

Døren åpnes kl. 11.00 og avslutter 
ettermiddagen med hyggesamvær.  

 
Kjøp av mat og drikke.  

 
Salg av lodder og bok for julelotteri  

SENIORFORENINGENS JULEBORD 
 

Onsdag 7. desember kl. 12.00 
 
”Victoriahaven Restaurant” Rica Victoria Hotell 

Oslo, Rosenkrants gate 13, 5-7 minutters 
gange fra ODFs lokale. 

    
Prisen for julelunch buffe kr. 295,– og drikke 

betaler man selv i tillegg. 
  

Egen andel: kr. 200,- pr. medlem. 
  

Frist: onsdag 23. november og påmelding 
på seniortreffet. 

  
Pent antrekk. 

  
Etter julelunch skal vi spasere til Oslo 

Døveforenings lokale på Nedre Voll gate 5-7. 
  

Kaffe og kaker + forfriskninger. 
Underholdning. 
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DØVES KULTURDAGER I OSLO 22.-25. SEPTEMBER 2011 
Tekst: Anja Tolsrød og Vidar R. Sæle. Foto: Anja Tolsrød, Hilde Haualand og Andras Butor. 

 

 
Døves Kulturdager tyvstartet torsdag 22. september med 60pluss som gikk tur fra Nydalen, langs Akerselva til Dansens 
Hus. Om kvelden var det tegnspråkstasjon på arrangementet Elvelangs i fakkellys langs Akerselva, som arrangeres hvert 
år i Oslo. Resten av kulturdagene fant hovedsakelig sted på Dansens Hus og Fabrikken på Vulkan ved Grünerløkka, som 
ligger i et gammelt fabrikkområde langs Akerselva.  
 
-Dette området, kalt Vulkan-området, er et nytt og spennende område i Oslo som vi ville vise fram til deltakerne på 
kulturdagene, sier Hege Lønning, som er medlem av arrangementskomitéen. 
 

 
På fredag var det fagdag på Dansens Hus, før kulturdagene ble åpnet klokka 16.00 på hovedscenen. Her ble stykket 
”Eldrebølgen” vist, en morsom komedie der den litt eldre garde av skuespillere medvirket, med Ipek D. Mehlum som 
instruktør. Mye latter på tribunen viste at denne typen komedie traff godt. Etter åpningen hadde Teater Manu visning av 
teaterstykket ”Et sant eventyr”, før kvelden ble rundet av med lattersone, lyn-quiz og speed-dating.    (Fortsetter på side 10) 

25 deltakere tok turen fra Nydalen til Dansens Hus 

Stykket «Eldrebølgen» ble vist under åpningen 
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Bjarte Bø-Sande fra Stavanger, som på nyåret skal bli norgeskjent i TV-programmet ”Ingen 
grenser” var en av deltakerne på speed-datingen, som var nytt på årets kulturdager. Vi spurte 
han hva han syntes om speed-datingen. 
 
-Det var en ny opplevelse for meg, og det var en glede å få være med. Det fungerer kanskje 
ikke for alle, men det viktigste er at det kan bli rosenrødt for noen, sier han med et smil. 
 
Lørdag var det fullpakket program med engleskole, origami, tegnspråkpoesi, zumba, foto, 
ølskole, filmfestival, karate, vinkurs og mye mer, før kulturdagene i Dansens Hus ble pakket 
ned og det ble gjort klart for revyfest på Fabrikken. På scenen var det humor som stor i fokus, 
og det var mange lattermuskler som ble trimmet denne kvelden. 
 

I tillegg til scenekunst og workshops, var det også serveringstelt der det ble servert blant annet 
vafler og toast av blide kioskansvarlige. I gangene på Dansens Hus var det kunstutstilling og 
messe, og en stand som etter hvert ble veldig populær var NAV sin bildetolkstand, der man 
kunne få innvilget bildetelefonprogram på stedet.  
Bjarte Bø-Sande synes årets kulturdager har vært veldig vellykket og godt gjennomført, og han 
sier han har snakket med veldig mange som er enige med ham. Han likte at Dansens Hus og 
Fabrikken lå sentralt til med gåavstand til Oslo sentrum, og han skryter også av det fine Oslo-
været! 
 
Mange la merke til at årets program skilte seg ut fra tidligere år. 
 
-For flere år siden oppfordret NDF alle døveforeningene til å tenke nytt med hensyn til kulturdagene, og det har vi i ODF 
prøvd å gjøre, sier Hege Lønning.  
 
Søndag var det gudstjeneste i de vakre Mariakirkeruinene i Middelalderparken i Oslo, døvehistorievandring i sentrum og 
cafe i Oslo Døveforening, hvor kulturdagene ble rundet av med markering av Døves Dag. 
 
MANGE VAR INNOM 
Det var ca 750 personer som var innom Døves Kulturdager, og i tillegg kommer antall publikum på Teater Manus 
forestillinger.  
 
SPENNENDE BARNESHOW! 
Det var mye og spennende program for barna på kulturdager med bl.a. hundeshow, trylleshow, klovn, og eventyrfortelling 
på tegnspråk, både fredag og lørdag. 
 

Foto: Beata Slowikowska. 

Bjarte Bø-Sande 

Berit Halvorsen til 
venstre som hadde 

egen kunstutstilling.  

Katja Lindeberg hadde egen klovneshow, og her ser vi 
Katja til venstre, hvor hun plukket ut 2 fra publikum, Zara 
Jacobsen og Michael Geist fra Tyskland. 

Davido hadde trylleshow, og her svever Zara Jacobsen 
under showet. 
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GLIMT FRA KULTURDAGENE 

Varaordfører Aud Kvalbein holdt en åpningstale med 
tegnspråktolken Marianne Michelet. 

Toralf Ringsø har vært programleder på 17 av 44 
gjennomførte Døves Kulturdager!  

Hege R. Lønning og Maj Lisbeth Marman ledet 
åpningen av 44.Døves Kulturdager.  

Uten frivillige, hadde vi ikke klart å gjennomføre 
kulturdager! Her er 2 av ca 50 frivillige, Mohammed 

Mahdi og Samir Issalhi. 

Kulturdager-komiteen puster lettet ut, etter et godt og velgjennomført kulturdager 
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GLIMT FRA KULTURDAGENE – WORKSHOPS LØRDAG 

Artig å lære og å lage origami Engleskole i konsentrasjon og harmoni? 

Linda Hope Fraser viser frem T-skjorte til speed-dating!. Stor interesse for å lære om vinsmaking! 

Vant Hanne Enerhaugen over Niels Kristensen i sjakk? 
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Dag 1 
Seniorforeningen feiret 40 årsdagen med en 5 dagers tur 
til byen Tallinn i Estland fra 8.-12. mai.  
Turen falt på busselskapet Finn Carlsen Turistbusser AS 
sitt program til Tallinn som vi bestilte en buss for 50 
personer. Avreise fra Bussterminalen i Oslo var kl. 07.00 
på søndag. Problemet var at T-banen går ikke så tidlig til 
sentrum på søndag. For mange ville det bli dyrt å ta 
drosje. Vi fant en løsning som at de som bodde rundt 
Lørenskog møtte kl. 06.00 i Lørenskog, så bussen kjørte til 
avtalte holdeplasser Furuset skole, Haugerud T-bane, 
Tveita T-bane, Helsfyr T-bane og tilslutt Oslo 
Bussterminal. Alle kom velberget inn i bussen, 44 døve, 2 
tolker og 2 bussjåfører. Klokka 07.00 la bussen på vei til 
Tallinn. Bussen kjørte via Ørje til Årjäng, der plukket vi opp 
2 personer videre mot Karlstad og Örebro med beregnet 
ankomst Stockholm ca. kl. 16.00. Underveis hadde vi korte 
pauser, slik at vi kunne strekke beina, samt at vi hadde 1 
times lunsjpause. Fergeavgang kl. 17.40 med 
fergeselskapet Tallink fra Värtahamnen til Tallinn, og der 
fikk vi utdelt matkupong til det store buffet bordet og nøkler 
til våre lugarer med dusj og toalett. Vi koste oss med mat 
og pratet i vei. Det tok lang tid før vi kom oss ut av buffet 
bordet. Etterpå var det musikk og underholdning utover 
kvelden.  
 
Dag 2 
Etter en god nattsøvn med rolig sjø spiste vi frokost fra kl. 
08.00 estisk tid. Ankomst Tallin kl. 10.00 med blå himmel 
og sol, så kom By guiden som kunne snakke svensk og 
tok oss på en 3 timers sightseeing rundt i den fine byen. Vi 
fikk vite litt om Estland som er det nordligste landet av de 
baltiske statene og med en flate på over 45 000 km2 er 
det like stort som Danmark. Dette landet har over 1 000 
innsjøer. Floraen blomstrer med 900 forskjellige arter. 
Tallinn var hansabyen fra 1154, er hovedstaden i Estland. 
Hele byen er et museum, ikke minst pga den enorme 
ringmuren på 2 km og 28 forsvarstårn. Vi besøkte også 
Domberget med slottet, Ridderhuset og Domkirken. Etter 
turen sjekket vi inn på hotel Park Inn Central som ligger 

rett ved gamlebyen, og deretter kunne vi gjøre hva vi ville 
til egen disposisjon.  
 
Dag 3 
Det var fint vær med blå himmel. Vi spiste frokost på 
hotellet. Resten av dagen var til fri disposisjon. De fleste 
gikk i Tallinn for å se igjen Domberget, Slottet og 
Domkirken. Smale gater fører fra Domberget og ned til 
kjøpmannsbyen med torg, forretninger og kafeer. De fleste 
spiste på Peppersack, midt i gamlebyen. Mot kvelden ble 
det kaldere. Noe sent var det rett inn på hotellet. En 
slitsomt, men interessant opplevelse, da mange gikk flere 
“mil” så de ble trøtte. 
 
Dag 4 
Etter en solid frokost sjekket vi ut fra hotellet. Bussen 
skulle kjøre oss kl. 12 til et stort marked. Det var mye fint å 
kjøpe fra klær, klokker, godteri etc. Været var like fint som 
i gårsdagen. På toppen av markedet, altså hustaket som 
var flat var det kafeteria, der man kunne sitte ute i solen og 
spise når man var ferdig med handel. Etter innsjekking på 
fergen der man fikk nøkler til lugarer og matkupong, bar 
det rett inn til buffet bordet. Kl. 18.00 seilte fergen fra 
Tallinn. Vi koste oss om bord til ut i de små timer. Det var 
mye inntrykk fra Tallinn, som ble lengere og lengere fra 
oss, da vi seilte mot Stockholm til Värtahamnen. 
 
Dag 5 
Været ble gråere med noe regn, men ellers opphold. Vi 
hadde frokostbuffet om bord fra kl. 08.00 (svensk tid) til 
ankomst Stockholm kl. 10.00. Vi fikk ekstra bytur i 
Stockholm, der fikk vi se slottet etc. Vi kjørte tilbake 
samme vei som vi kom med pauser underveis. Vi hadde 
en liten stopp for å handle i Töcksfors. Ankomst Oslo 
bussterminal ca. kl. 20.30 gikk vi av for å ta videre til 
Helsfyr T-bane, Tveita T-bane, Haugerud T-bane, Furuset 
skole og tilslutt Lørenskog. Det var en vellykket tur! Tusen 
takk til hyggelige bussjåfører og flinke tolker! 
 

Tekst: Reidar Brenden 
Foto: Andras Butor 

TUR TIL TALLINNTUR TIL TALLINNTUR TIL TALLINN   
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NISSEFEST 
Søndag 4.desember kl 13.00 – 17.00 i døveforeningen (Nedre Voll gate 5, Oslo). 

 
 

 Risgrøt m/rød saft 
 Julefortelling  
 Lotteri med gevinster 
 Hemmelig overraskelse til barna 
 Ta med nisselue   
 
 
Inngangspriser: 
Barn, medlem i ODF – gratis 
Barn, ikke medlem – kr 75,- 
Voksen, medlem i ODF – kr 25,- 
Voksen, ikke medlem – kr 75,- 
 

Påmelding innen 27. november til 
frivillig@odf.no.  

Husk å oppgi navn på alle som melder på + alder på 
barna. Vi trenger hjelp av noen voksne, før, under og 

etter festen – fint om vi kan få beskjed. Så vil vi fordele                                 
oppgaver som du får vite før nissefesten. 

HATTEPARADE 
3 døve deltok i hatteparaden under Norsk Derby på 
Øvrevoll Galoppbane i Bærum, søndag 28.august. Det var 
flott vær, selv om det blåste kaldt på slutten av dagen. 
God stemning på norsk Derby dagen, hvor flere døve tok 
turen innom. 
 

 
Hanne Enerhaugen, Gunnar Lindelien og Monica Nesje 
deltok i hatteparaden. 

 

 
Alex Rosèn var dommer i finalen, og delte ut premier til de 
som deltok i hatteparaden, men dessverre oppnådde 
ingen døve deltakere i finalen. Håper på bedre lykke neste 
år! 



Nr. 2- 2011  15 

 

TEMAKVELD OM FOTPLEIE 
FOR DIABETIKERE 

 
Oslo Døveforening arrangerer temakveld om fotpleie for 
de som har diabetes type 1 og 2. 
 

Mandag 31.oktober kl 18.00 – 20.00 
 
 

Vi får besøk av en fotterapeut Gun 
Berlin, som har fordypning innen 
diabetes. Det blir servert frukt, 
kaffe eller te. 

INVITASJON TIL WORKSHOP  
  

 
 
 

Prosjektet “Døve Innvandrere” i Oslo Døveforening 
inviterer til workshop, hvor målgruppen er de som 
arbeider / underviser med flerkulturelle døve.  
 
Vi viser til seminaret 26.januar 2011 om “konsept-
oversettelse”, workshop dagen er en fortsettelse fra 
seminaret vi hadde.  
 
De som ikke deltok tidligere, er også hjertelig velkommen 
til å delta på begge dagene.  
 
Presentasjonsfilene som ble gjennomgått på seminaret 
26.januar 2011, vil bli sendt per mail etter 
påmeldingsfristen - slik at de er forberedt til 23.november.  
 
Tegnspråktolk / stemmetolk er bestilt.  
 
Onsdag 23.november  
Registrering fra kl 11.00  
Lunsj kl 11.30  
Workshop fra kl 12.00 til 16.00  
Det blir innledning, gruppearbeid og plenum / evaluering. 
 
Seminaravgift er kr 200 per person, som inkluderer lunsj, 
som betales til Oslo Døveforening, konto 1600 40 08301 
innen 10.november.  
 
Bindende påmelding til Oslo Døveforening, 
vidar.saele@odf.no innen 10.november.  
 
Workshop dagen finner sted hos Oslo 
Voksenopplæringssenter Skullerud, avdeling for 
hørselshemmede, Olaf Helsetsvei 5, inngang G.  

TUR TIL TEKNISK MUSEUM FOR 
FAMILIE MED BARN 

 
Oslo Døveforening arrangerer en tur til Norsk Teknisk 
Museum søndag 20. november kl. 11.00 for familie 
med barn. 
 
Det er en kjemifestival som alle kan være med på. Man 
kan prøve seg på Kjemitorg med forskjellige eksperimen-
ter, parfymekjemi og mer. Alle kan være med på kjemi-
show og såpebobleshow. 
 
Barn under 7 år får egen omvisning som heter Dragen 
Berta. De som er over 7 år tar det ordinære programmet. 
Utenom dette programmet kan man se hele museet med 
de faste utstillingene og vitensenteret som er meget po-
pulært blant barn. 
 
Kl. 13.00 spiser vi sammen i kantinen. 
 
Gratis for barna som er medlem av ODF. Kr 100,- for 
ikke-medlem. 
Kr 50 for voksne som er medlem av ODF. Kr 150,- for 
ikke-medlem. 
I prisen er det inkludert lunsj. 
 
Påmelding til Niels Kristensen på e-post: frivillig@odf.no 
innen fredag 11. november 2011. 
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Brynjulf Dammen prøver å bokse med 60pluss-sjefen 
Harald Skoglund.  
 

 
8.september gikk vi på tur fra Frognerseteren og ned til 
Skådalen, hvor vi fikk en flott omvisning av Skådalen skole 
ved Ryszard Antoniewicz. 
 

 

 
6.oktober var Andras Butor, Egil Haugen og Vidar R. Sæle 
hadde en flott sykkeltur med Oslo Bysykkel (de viser frem 
sykkelkort) fra sentrum til Bygdøy og tilbake i det flotte 
været.  
 

 
30.juni gikk vi en tøff tur fra Bogstad gård og opp til 
Tryvannstua, hvor vi spiste lunsj. Deretter gikk vi videre til 
Frognerseteren og T-bane hjem. Alle var svært fornøyde 
og slitne etter den flotte turen i det fine været. 

AKTIV 60PLUSS MED FINE TURER, OG BLIR DU MED NESTE GANG?

 
Døve 60plussere var på en sommertur, 22.juni, til Glaskogen som ligger i Sverige med 42 deltakere! 
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60PLUSS – AKTIVITETER 
 
Torsdag 20.oktober - Holmenkollen 

 
Vi møtes kl 11.00 ved Holmenkollen T–banestasjon, og går til 
Hoppbakken der vi besøker Hopptårnet og skimuseet. På skimuseet er 
det kommet ny utstilling for funksjonshemmede, bl.a. døveidretten. 
60+ spanderer billetten. Vi går til en cafe etterpå, enten ved 
Holmenkollen eller går opp til Frognerseteren. 
 

 

 

 
 

Torsdag 3.november – Vigeland og Bymuseum 
 
Vi møtes kl 11.00 utenfor inngangen til Vigelandsparken, og går først til 
Vigeland museum, deretter til Oslo Bymuseum og tar enkel lunsj. Så går 
vi på egenhånd rundt bymuseet. 
 

 
 
 

 
 

Torsdag 17.november - Svømming 
 
Bøler bad kl 11.00 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en 
tur innom cafeen på Bøler senteret. 
 

 

Torsdag 1.desember og torsdag 15.desember 
 

Bowling på Metro senter i Lørenskog kl 11.00. Det ligger sentralt til i 
underetasjen på Metro Steen & Strøm senteret på Skårer. Buss nr 401 
og gå av Lørenskog sentrum (i Solheimsveien). 
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Sosialt samvær i ODF annenhver onsdag kl. 10-14 
Døves frivillighetssentral har frivillige som nesten kan hjelpe til med alt mulig. Vi arrangerer også sosialt samvær i 
forskjellige ting for eksempel undervisning i grunnleggende fotokurs, dataproblemer, hobby for håndverk og mer. Tolk 
tilgjengelig etter behov. 
 
Håndverkkurs 
Vi tilbyr håndverkkurs. Hanne Enerhaugen underviser hvordan man lager 
ting til julen. 
Onsdag kl. 10-13. Man kan kjøpe lunsj ved pause. 
 
19. oktober, 2. november, 16. november og 30. november. Deretter selger vi 
julelotteri ved søndagskafe 11. desember kl.12.00. Pengene skal gå til et 
formål.  
 
Fotokurs 
Vi starter et fotokurs på følgende onsdager, 14. desember, 11. januar, 25.januar, 8.februar og 22.februar, kl 10-13. 
Ta med eget fotokamera. Anne-Line Kirste underviser hvordan man bruker et kamera, overfører bilder fra kamera til 
datamaskin og skriver ut.   
 
Hjelp og frivillige 
Døves frivillighetssentral hjelper folk med ulike oppgaver. I praksis betyr dette at man kaster gamle ting, hjelper til med 
innkjøp av møbler eller annet. Dette gjelder både dersom du trenger hjelp til noe, eller ønsker å stille opp som frivillig. Vi 
trenger fortsatt flere frivillige som har bil. Dere er hjertelig velkommen til å kontakte oss. 
 
Daglig leder, Niels Kristensen 
Nedre Vollgate 5 ved ODF’s lokal. 
SMS: 4023 0515, e-post frivillig@odf.no 
 
Åpent hus I Døvekirken 
Døves frivillighetssentral og døvekirken samarbeider om å holde “Åpent Hus” annenhver torsdag kl.11.00 – 14.00 med 
servert lunsj for alle som ønsker å komme. Vi har mange interessante temaer. 
 

 
 
Kafeen 
Døves menighet, Rådgivningskontoret og Døves frivillighetssentral driver en kafe for alle annenhver torsdag (ulike uker). 
Åpent kl. 14 – 18 med middag og sosialt samvær i menighetslokalet på Døvekirken. Kaffe er gratis, vaffel for 5,- og 
middag for 30,-.  Alle med forskjellige kulturer og bakgrunn er hjertelig velkommen.  

20. oktober Straffet og isolert v/ Hilde Haualand 
03. november Hukommelse på tegnspråk v/ Knut-Petter Sætre Langlo 
17. november Humor i døvemiljøet v/ Odd-Inge Schrøder 
01. desember Adventsfest 
15. desember Juleverksted 
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TERMINLISTE 
Terminlisten er med forbehold om endringer.  

Følg med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK og www.odf.no. 

OKTOBER 
 
18. tirsdag Bridge 
19. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl.10- 14 
    ODF styremøte kl 16 
20. torsdag 60pluss kl 11 
24. mandag Ungdomsklubben Paff 
25. tirsdag Bridge 
26. onsdag Seniortreff 
27. torsdag Temakveld om Unnskyld på 5 språk kl. 19 
28. fredag Seminar for slektsgranskere 
29. lørdag Seminar for slektsgranskere  
30. søndag Seminar for slektsgranskere  
31. mandag Diabeteskurs på Sinsen 
    Temakveld om diabetes kl. 19 i ODF  
 

NOVEMBER 
 
01. tirsdag Diabeteskurs på Sinsen  
    Bridge 
    Kvinneforening 
02. onsdag Diabeteskurs på Sinsen  
    Frivillighetssentral har sosialt samvær kl.10- 14  
03. torsdag Diabeteskurs på Sinsen  
    60pluss kl 11 
    Temakveld om Fiskeeventyr kl. 18 
08. tirsdag Bridge 
09. onsdag Seniortreff 
    Babycafe 
    ODF styremøte kl 16 
10. torsdag Temakveld om WFD / WFDYS kl 19 
12. lørdag  Internasjonal buffet kl. 12 
15. tirsdag Bridge 
16. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl.10- 14  
17. torsdag 60pluss kl 11 
    Ledermøte kl. 17 
20. søndag Tur til teknisk museum for familie med barn kl 11 
22. tirsdag Bridge 
23. onsdag Seniortreff 
    Workshop “Døve innvandrere” 
24. torsdag Medlemsmøte kl. 19 
26. lørdag Seniorforening har adventstreff kl. 11 
29. tirsdag Bridge 
    Frivillighetssentral, Curling 
30. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl.10- 14  
 
 

DESEMBER 
 
01. torsdag 60pluss kl 11 
02. fredag Kvinneforening julebord  
03. lørdag Bridge julebord 
04. søndag Nissefest for barn kl. 13 
06. tirsdag Bridge 
07. onsdag Seniorforening julebord 
    Babycafe 
08. torsdag ODF styremøte kl 16 
10. lørdag Døvegruppa Regnbuen medlemsmøte kl. 14 og julebord 
11. søndag Søndagscafe kl 12 
13. tirsdag Bridge 
14. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl.10- 14  
15. torsdag 60pluss 
17. lørdag Lørdagscafe kl. 12 førjulstemning 
20. tirsdag Bridge 
21. onsdag Seniortreff 
31. lørdag Seniorforening Nyttårsaften kl. 12- 18 

DU HAR EN SJANSE Å PRØVE 
CURLING – HELT GRATIS 

 
Tirsdag 29. november kl.12.00 – 14.30 ved Snarøyhallen, 
Langoddveien 6, Snarøya. 
Møtes utenfor Snarøyhallen kl.11.45. 
Hallen ligger ikke langt fra den gamle flyplass “Fornebu”. 
Man kan ta buss nr. 31 fra sentrum og gå av ved 
“Langoddveien”. 
Gi beskjed til Døves Frivillighetssentral at du blir med 
innen fredag 25. november på sms 4023 0515 eller e-
post: frivillig@odf.no 

Kom og lek med curling. 



 
 
 
 
 
 

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

Et utrolig kommunikasjonshjelpemiddel for dEt utrolig kommunikasjonshjelpemiddel for døøve og hve og høørselshemmede (og andre)rselshemmede (og andre)

Sportsveien 12 | 0382 Oslo | Tlf: 995 16 100 | Fax: 22 52 15 69 | E-mail: post@t-meeting.no

Bildetelefon = videotelefon
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• Bilde- og videotelefon   - Videokonferanse   - IP telefoni   - Teksttelefon (NYHET)

Bruk det språket du kan:
• Tegnspråk   - Munnavlesning   - Ører, mimikk, kroppsspråk

Godkjent av NAV – Hjelpemiddelsentralene som kommunikasjonshjelpemiddel. 
Se www.hjelpemiddeldatabasen.no - Slå opp på Bilde- og videotelefoner

For mer informasjon:
www.t-meeting.no
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