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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)  
OKPrintShop (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 
Oslo Døves Kvinneforening - Døvegruppa Regnbuen 

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

Utvalg/Komite: 
Kulturkomite - Flerkulturelt utvalg 

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

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

LEDEREN HAR ORDET 
 
Når vi nå nærmer oss slutten av 2011, 
er det naturlig å ta et tilbakeblikk på 
året.  La det være sagt med en gang, - 
2011 har på mange måter vært et av 
de beste år for ODF på lenge.   
 
Dette skyldes følgende: 
1) Foreningen var sammen med Norges Døveforbund 

arrangør av Døves Kulturdager, som i tillegg til gode 
kulturopplevelser ga et godt resultat. 

2) Bingovirksomhet ga foreningen kr. 450.000. 
3) Foreningen fikk en arv (sammen med Norges 

Døveforbund). Vår del ble kr. 426.500. 
4) Frivillighetssentralen flyttet til ODF og drives nå av 

ODF, med tilskudd fra CSS i inntil 3 år.  
5) Vi har gjort noen få forsøk med å endre møtedag. 

Disse forsøkene har vært positive, og vi vil fortsette 
å ha andre møtedager enn torsdag i 2012. 

 
Selvsagt har vi fortsatt utfordringer. Driftstilskuddet fra 
Oslo kommune er lavere enn vi forventer, og vi har ikke 
funnet en løsning med å leie ut lokalene til leiekontrakten 
går ut etter 2014.    
 
Det er et sterkt ønske om mer kulturvirksomhet og flere 
tiltak i foreningen. For noen år siden hadde vi en egen 
kulturmedarbeider, og opplevde en tilslutning til ulike tilbud 
som vi ikke har hatt senere.  I 2012 prøver vi noe nytt, - vi 
vil gjennomføre mini-kulturdager.  Det er mye av det 
samme programmet som tilbys på kulturdagene, men i 
lokal målestokk.  I dette nummer av bladet vil du kunne 
lese mer om det. 
 
Vi vil ønske våre medlemmer og samarbeidspartnere en 
riktig god jul, og håper at 2012 vil gi oss mulighet til å 
kunne tilby et godt og variert program som våre 
medlemmer vil være fornøyd med.  
 

       Svein Arne Peterson   
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Døveforbund, arvinger og Oslo Døveforening. Arve 
pengene går til Hjelpefondet. 
 
BINGO 
Foreningen mottok tidligere i år, ca kr 450.000 i bingo-
inntekter. Pengene går til Hjelpefondet. 
 
GAVE TIL WFD 
Torsdag 10.november overrakte vi gave på kr 10.000 til 
WDF (World Federation of the Deaf) i støtte, da de var på 
besøk. Styret i WFD ble imponert og veldig glade for 
støtten. 
 

 
 
Vi hadde en innsamling under Døves Dag søndag 
25.september i døveforeningen, da vi solgte kake. Dette 
var en del av Døves Kulturdager her i Oslo, og torsdag 
22.september holdt Dr. Joseph Murray som er 
styremedlem i WFD-styret, et foredrag om WFD. 
 

 
Gruppebilde av ODF-styret, WFD-styret og WFDYS-styret, 
etter at de mottok gaven fra oss. 

NYTT FRA STYRET 
 
MEDLEMSSTATUS 
 
Innmeldinger 
Annbjørg Nordbø, Ingvild Larsen Skjong, Gunnar Snaer 
Jonsson, Selma Kaldalons, Signe Sæther Bekkvik, 
Suleman Muneer (h), Paul DeMarco-Wogstad, Geir 
Pettersen Grønningsæter (h), Frithjof Magnus Østbø, Jane 
Simensen (h), Sara El Moujahid, Erika Halvorsen og Sylvi 
Ibs Hansen (h). 
 
Utmeldinger 
Arnt Holmen, Berit Emilie Nordbø, Danis Ahmed, Adel 
Ahmed, Øystein Lund og Camilla H. Raastad (h). 
 
«ALT-MULIG-PERSON» 
Foreningen ønsker Ramie P. Legaspi velkommen, i jobben 
som «Alt-mulig-person», hvor han skal gjøre renhold og 
kontorarbeide i en 40 % stilling hos oss. Han begynte 
31.oktober. Det var i alt 73 søkere til stillingen og 3 var 
inne til intervju. 
 
ARV 
Foreningen har mottatt kr 426.500 i arv, som er vår del, 
etter at arveoppgjøret er fordelt mellom Norges 

SERVERING I KANTINE 
 
 

Følgende underavdelinger har ansvar for servering i kantine: 
 
 
 

Mandag 9.januar     Døvegruppa Regnbuen 

Lørdag 14.januar     Seniorforening 

Fredag 20.januar    Kvinneforening 

Onsdag 1.februar     Flerkulturelt utvalg 

Fredag 3.februar     Bridgeklubb 

Lørdag 4.februar     Ungdomsklubben Paff 

Mandag 13.februar    Feriehjemmet Skaug 

Fredag 17.februar    Døvegruppa Regnbuen 

Tirsdag 28.februar    Seniorforening 

Lørdag 10.mars     Kvinneforening 

Fredag 16.mars    Bridgeklubb 

Fredag 13.april     Ungdomsklubben Paff 
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VELLYKKET SØNDAGSCAFEVELLYKKET SØNDAGSCAFEVELLYKKET SØNDAGSCAFE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært vellykket søndagscafe med førjulsstemning 11.desember i døveforeningen. Det kom mange innom som kjøpte ting i julemessen, 
lotteri og det var salg av god mat med flotte kaker og smørbrød. Foreløpig har vi fått inn ca 17.000 kr som går til feriehjemmet Skaug. Vi takker 
Unni Arnesen som tok initiativ til julemessen. Vi takker også til Ragnhild Stenseth og Evy Solberg.  

INTERNASJONAL JULEBUFFETINTERNASJONAL JULEBUFFETINTERNASJONAL JULEBUFFET   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var 33 personer som deltok på julebuffet i døveforeningen, hvor flerkulturelt utvalg arrangerte lørdag 12.november.  
Det var god stemning og god mat med internasjonale retter. Tilbakemelding fra flere som var med, ønsker at vi arrangerer 
igjen til neste år. Flerkulturelle ønsker flere nordmenn kommer med neste gang! 
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MENNS SEKSUALITET 
 
 
 
 
Tirsdag 28.februar kl 19.00 
Vi får besøk av sexolog Gry K. Morriggi, som skal fortelle om menns seksualitet. 
Foredraget er kun åpent for MENN! 

SPRÅKRÅDET OG TEGNSPRÅK 
 
 
 
Mandag 9.januar kl 19.00 
Rådgiver Sonja M. Holten fra Språkrådet. Hun vil fortelle om Språkrådet og om 
tegnspråkarbeidet. 
 
Hun kommer også til Seniorforeningen onsdag 4.januar kl 12.00. 
 

ETABLERINGSLÅN FRA HUSBANKEN 
 
 
 
 
Mandag 13.februar kl 19.00 
Vi får besøk av Husbanken som vil fortelle om 
etableringslån. Anbefales for ungdom som vil vite mer 
om dette, ellers er det åpen for alle. 
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LØRDAGSCAFE 
 
 
 
Lørdag 10.mars kl 13.00 
Tema for foredrag er ikke avklart, når bladet går i trykken. Det blir 
medlemsmøte etter foredrag. Følg med i www.odf.no og i tekst-tv 
side 772. 

 
Døveforeningen har startet et nytt tilbud med månedlige foredrag etter arbeidstid fredag med aktuelle foredrag av kjente 
samfunnsaktører. Vi ønsker å gjøre samfunnsdebatten mer tilgjengelig for døve, ved å bringe den inn i døveforeningen – 
på en arena der diskusjonen kan foregå på tegnspråk.  
 

Fredager kl 16.45 – 18.00, og etter foredraget blir det sosialt samvær. 
 
20.januar: Klima og miljø – er vi så uenige som vi tror? v/Ole Mathismoen    
 
Ole Mathismoen er leder for poli sk redaksjon i A enposten, og har vært Norges ledende miljøjournalist i en årrekke.  

 
17.februar: Utøya-generasjonen. Hvem er de og hva står de for? v/Prableen Kaur 

 
 
Prableen Kaur er overlevende fra Utøya, bystyrerepresentant for Arbeiderpar et og nestleder i Oslo AUF.  

 
 
 

16.mars: Innvandring – tallenes klare tale. v/Statistisk sentralbyrå 
 
 
13.april: Straffe Anders Behring Breivik? Grunnleggende strafferett for dummies. v/Kristian Andenæs 

 
 
Kris an Andenæs er professor og ins tu leder ved Ins tu  for kriminologi og re ssosiologi.  

 
 
 

11.mai: Hva skjer egentlig i Egypt? v/Unni Wikan 
 
 
Unni Wikan er professor i sosialantropologi og ekspert på Midtøsten.  
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INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 5. ÅRSMØTE 2012 
Torsdag 19.april kl. 17.00 – Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5. 

 
Dagsorden for årsmøte: 
1) Åpning ved foreningens leder 
2) Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer 
3) Godkjenning av dagsorden 
4) Årsberetning 
5) Regnskap 
6) Lovendringsforslag (leveres til hovedstyret senest 8.mars 2012) 
7) Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 8.mars 2012) 

 
 
 
 
INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 134. ÅRSMØTE 2012 

Torsdag 19.april (starter når Hjelpefondets årsmøte er ferdig)  
 

Dagsorden for årsmøte: 
1) Åpning ved foreningens leder 
2) Valg av 1. og 2. Møteleder 
3) Valg av 2 referenter 
4) Valg av protokollkomite på 3 medlemmer 
5) Valg av tellekorps på 3 medlemmer 
6) Godkjenning av dagsorden 
7) Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet 
8) Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet 
9) Lovendringsforslag (leveres hovedstyret senest 8.mars 2012) 
10) Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 8.mars 2012) 
11) Vedta medlemskontingent for neste år 
12) Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet 
13) Valg som ledes av valgkomiteen 

 
 
 
 
 

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2011 har adgang til årsmøtet.  
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2011 på årsmøtet. 

 

Velkommen!                       Styret 
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  Både World Cup i Holmenkollen 11.-13. mars og VM i skiflyging i Vikersund 
23.-25. februar 2012 tolkes for døve/hørselshemmede! 

  

HOLMENKOLLEN 

 
Er du hørselshemmet (døv eller tunghørt), kan du likevel få med deg all speakertjeneste, underholdning og stemning 
under World Cup i nordiske grener helgen 9.-11. mars 2012.  
NAV Tolketjeneste tilbyr tegnspråktolking under alle konkurransene. 
Hvis du ønsker skrivetolking eller tolking/ledsaging for døvblinde, bestiller du dette hos din lokale tolketjeneste. 
  
Tilbudet om tolking foregår på disse tribunefeltene (kjøp dagspass): 
Fredag (hopp i Midtstubakken og kombinert langrenn): Felt X i Midtstubakken og hovedtribune på langrenn. Kjøp 
dagspass til X (kun kr. 100,-)! 
Lørdag (kombinert hopp, 50 km menn, kombinert langrenn og kvalifisering hopp): Felt C i Holmenkollbakken og felt O på 
langrennstadion. Kjøp dagspass til O (kr. 400,-)! 
Søndag (30 km damer og hopp): Felt U nederst i Kapellskogen og felt U (over C) i Holmenkollbakken. Kjøp dagspass til 
U (kr. 300)! 
  
Du kjøper billetter på vanlig måte. Husk å melde fra om at du skal ha tolking! Send SMS til 99786590 eller epost til 
arild.berstad@nav.no og skriv ditt navn, hvilken dag og hvor mange plasser du har billetter til! Billetter bestiller du på 
www.billettservice.no. Husk å velge riktig tribunefelt! 
  

VIKERSUND 

 
Tolking til tegnspråk og skrivetolking foregår alle tre dagene på felt D. 
Ved behov for tolk/ledsaging for døvblinde: Dette må bestilles hos din lokale tolketjeneste. 
Bestill billetter hos Billettservice på vanlig måte. Husk å velge riktig tribunefelt (D)! Når billettene er kjøpt, må melding om 
dette sendes via SMS til 99786590 eller epost til tolk.buskerud@nav.no.  
Kanskje får du se nye verdensrekorder? I så fall får du tolket speakers og publikums reaksjoner til tegnspråk og med 
skrivetolking! 
  
Vi håper mange benytter seg av tolketilbudene i Kollen og i Vikersund! 
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Lørdag 14.januar 
 

Kl 10-12 og kl 14.00 – 15.00 
 

Bridge v/ Bridgeklubb 
Origami v/ Masako Yamada 

Tegnspråkpoesi v/ Karl-Fr. Robertsen 
 

Kl 12.30 – 13.30  
 

Foredrag om Sør-Afrika og Kenya ved Unni Gran 
 

Kl 13.30 – 14.00 
 

Medlemsmøte 

Onsdag 1.februar kl 19.00  
 
 

 
 
 

 
 

Vi viser filmen “In the Land of the Deaf”  
(Le Pays des Sourds). 

 
Fransk, 99 minutter, 1992. 

 
Prisvinnende dokumentar fra Frankrike. Vi blir kjent med 
forskjellige døve i forskjellige faser i livet. Regissøren, 
Nicolas Philibert, er kjent for å lage dokumentarer som 
beskriver mennesker på en direkte og ærlig måte. Skal 
man beskrive denne filmen med et ord må det bli; 
annerledes. Denne filmen har blant annet vunnet en pris i 
Cannes. 

Torsdag 2.februar kl 19.00 
 
Det blir 2 timers kurs i Akevitt og hvitvin, hver for seg. 
Bindende påmelding innen 20.januar til Niels Kristensen, 
frivillig@odf.no til en av kursene. 
 

 
 
Kurs om Akevitt – kr 300 per person 
På akevitt kurset lærer du gleden av å smake akevitt, og 
å vite mer om hvordan akevitt blir til. 
 

 
 
Kurs om hvitvin – kr 400 per person 
På vinkurset lærer du gleden av å smake og nyte vin. Du 
får gode råd ved å smake på ulike viner. Kursleder er 
Svein Lindin. 

Fredag 3.februar kl 19.00 
 

Sjakk - Det blir cup-turnering i lynsjakk. 
 

Lynkåseri v/Svein Arne Peterson 
 

Quiz v/Torill Lorentzen 

MINI-KULTURDAGER 2012 
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Lørdag 4.februar kl 13.00 
 

 
 
«BLI SETT» 
Forestillingen viser to vidt forskjellige syn på verden: Et døves syn og et legers/politikeres syn. Forestillingen vil bevege 
seg usminket gjennom en tolkning av det som foregår bak kulissene og samtidig framstiller en løsning som har 
vitenskapelig bakgrunn fra det nyeste innen forskning av døves miljø. Nye begrep, tanker og kampmetoder framstilles. 
 
Det er en forestilling utenom det vanlige. Tre ungdommer tar opp aktuelle problemer og vil sammen med deg finne 
løsning på disse problemer. Det er en forestilling, der alle må bidra. 
Skuespillere er Petter Noddeland, Megan Matovich og Remi Roos. Forestillingen varer 20 minutter, og etter forestillingen 
blir det en debatt. 

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. 

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. 
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TUR TIL NORSK TEKNISK MUSEUMTUR TIL NORSK TEKNISK MUSEUMTUR TIL NORSK TEKNISK MUSEUM   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Døveforening arrangerte en tur til Norsk Teknisk Museum søndag 20. november 2011. Det var en kjemifestival der 
den dagen, og 20 barn og 16 voksne var med. De barna som var under 7 år, hadde en egen omvisning med en guide, og 
de fikk lov til å prøve forskjellige ting. De større barna fikk gå på egenhånd og ha andre opplevelser. Man kunne få strøm 
ved hjelp av frukt og grønnsaker. Gruppa lærte også hvordan man lager slim, badebombe, is, glass, parfyme, såpeboble-
show og mye mer. Etterpå var det lunsjbord med pølser og drikke, og deilig sjokoladekake og kaffe til slutt. Etter maten var 
barna ivrige etter å fortsette rundt på museet. Det var lærerikt å være på Norsk Teknisk Museum, og alle var fornøyde. 
Vi må takke til de to tolkestudenter, Lene Bergesen og Arne Andreas Opheim. Tolketjenesten klarte ikke å skaffe tolk til 
den dagen, selv om Oslo Døveforening hadde bestilt en måned i forveien. Tolkestudentene tolket for oss, uten å ville ha 
lønn. Det syntes vi var flott gjort av dem. 
 
Tekst: Niels Kristensen 
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GOD STEMNING PÅ NISSEFESTENGOD STEMNING PÅ NISSEFESTENGOD STEMNING PÅ NISSEFESTEN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi hadde en vellykket nissefest søndag 4.desember. 35 barn og 23 voksne kom på nissefesten.. Alle fikk risgrøt, julebrus 
og gløgg med pepperkaker og klementiner. Vi hadde lotteri trekning med mange fine gevinster. Mirjam Katsnelson fortalte 
med bilder, hvordan nissen er i ulike land, og det var artig å se bildene. Nissen fra Norge var Niels, men han er jo ikke 
norsk! Kanskje alle oppfatter at han er nordmann allerede, selv om han er fra Danmark. Så kom julenisse med stor sekk, 
og han hilste på alle barna, og Camilla Kristensen fortalte en juleeventyr. Så delte julenissen ut julegodteri til alle barna. 
Hvem Julenissen var, og hvor han kom fra, kan vi ikke avsløre!  
Oslo Døveforening takker frivillige som stilte opp på nissefesten sammen med daglig ledere Niels Kristensen og Vidar R. 
Sæle, og disse var Margareth Hartvedt, Olgeir J. Hartvedt, Miriam Katsnelson, og Pål Henning Winge.  
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FLOTT TUR TIL KØBENHAVN 
 
Døves frivillighetssentral og Oslo Døveforening arrangerte en tur til København 11.-13.desember med i alt 12 personer.  
Vi reiste med fergen DFDS begge veier.  I København var vi innom utstillingen om Titanic, og det var veldig interessant å 
se møbler, klær, vegg, hvordan lugarene så ut i 1., 2. og 3.klasse, samt flere bilder. Etter utstillingen, gikk vi til Tivoli og 
der var det julemarked med tema om russisk jul. Der smakte flere av oss Æbleskiver med gløgg på dansk vis. Deretter var 
det fritt for jule-shopping i byen, før alle dro tilbake til fergen. Om kvelden hadde vi middag på restauranten og nøt 3 
retters meny. Restauranten hadde trykket meny til oss med påtrykket Oslo Døveforening. Da følte vi at vi var «vip»-gjester 
ombord. 

Gruppebildet er tatt i Titanic-utstillingen. Foran fra venstre: Terje Lund og Julia Dammen. Foran fra venstre bak: Ewa 
Løken, Brynjulf Dammen, Gunhild Thoresen, Eitan Zuckermann, Kari Marie Myrhol, Line Skaar, Vidar R. Sæle, Bjarne 
Fevang, Niels Kristensen og Anne Synnøve Lund Fevang 

KURS I 2012 
 

Det er planer å gjennomføre ulike kurs i 2012 i regi av døveforeningen, med bl.a.: 
 

   Slektgranskningskurs 2 og 3   Stoffskifte (se side 16)   Diabeteskurs, type 2 
   Båtførerkurs        Fotokurs (se side 18)    Organisasjonskurs for Paff 
   Dykkerkurs         Akryl malekurs      Døvehistorieseminar 
   Dykker redningskurs      Datakurs        Tegnspråkkurs 
   Seilkurs 1+2                  Bridgekurs 

    
Følg gjerne med i www.odf.no, tekst-tv side 772 når vi annonserer kursene. 
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Oslo Døveforening søkte om Slukkeskum fra 
Slukkeskumfondet i juni i år, og fikk innvilget i november 
fra Slukkeskumfondet med 100 stk bokser. Målgruppen 
som får Slukkeskum er våre eldre medlemmer i 
eniorforeningen. Boksene vil også bli tilgjengelig i våre 
lokaler og på feriehjemmet Skaug. 
 

 

Daglig leder Vidar R. Sæle tar imot Slukkeskum boksen av 
René Depuis fra Slukkeskumfondet. 
Slukkeskum boksene, blir delt ut til eldre på seniortreff 
onsdag 21.desember hos Seniorforeningen, hvor René 
Depuis vil fortelle om Slukkeskum og hva den brukes til. 
 

 

Hva er Slukkeskum?  
Slukkesum boksen kan brukes for alle, men spesielt barn, 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan det 
være vanskelig å håndtere ordinært slukkeutstyr på grunn 
av vekt og kompliserte utløsermekanismer. 110 
Slukkeskum er godt verktøy for å slukke små branntilløp i 
startfasen. 
 
 
 
 

Slik bruker du Slukkeskum 

 

Ta av beskyttelseslokket. 

Sikt mot roten av brannen og hold minst 1 meter 

sikkerhetsavstand. 

110 Slukkeskum har en kastelengde på minst 2,5 meter 

og du trenger ikke å tenke på hvordan du holder boksen. 

Trykk ned dysen og dekk brannen med Slukkeskum. 

Slukkeskum har en kontinuerlig brukstid på 11 – 14 

sekunder.  

Benytt gjerne Slukkeskum støtvis når du slukker og 

beveg deg nærmere ettersom branntilløpet slukkes. Du 

kan når som helst avbryte slukkingen og starte igjen ved 

behov. Husk at røyk og gasser stiger opp, så sitt gjerne 

på huk hvis det er hensiktsmessig. 

 

Alle steder der en brann kan oppstå er et lurt sted å ha 

Slukkeskum 

Kjøkken, stue, oppholdsrom, hobbyrom og garasje kan 

være fornuftige steder. Også i forbindelse med grilling, 

bruk av vinkelsliper og sveising bør 110 Slukkeskum 

være i nærheten. I bilen / båten tar 110 Slukkeskum liten 

plass. 

Ta Slukkeskum med ut på tur; teltturen, fjellturen, 

grillaften i parken og i campingvognen. 

På arbeidsplassen bør enhver kjøkkenkrok ha en boks, 

samtidig som 110 Slukkeskum bør ligge i verktøykassa. 

GAVE FRA SLUKKESKUMFONDET 
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NYTTÅRSAFTEN 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Seniorforeningen har seniortreff på nyttårsaften i  
 døveforeningen fra kl. 12.00 til 18.00. 
 Hjertelig velkommen! 
 

 

 

KURS OM STOFFSKIFTE 
 

Oslo Døveforening planlegger å gjennomføre 4 temadager om stoffskifte i løpet av 2012.  
 

Første temadag blir lørdag 11. februar 2012, kl 11.00 – 15.00 
 
 
 
 
Bente Bakke kommer og holder innledning om stoffskifte, og det vil bli brukt 
mye tid på å svare spørsmål fra deg. Hun er forfatter av boka 
«Stoffskiftesykdom? - Veien til friskere liv». Det er mulig å kjøpe boka av 
henne til kr 200 på temadagen. 
 
Påmelding til daglig leder, vidar.saele@odf.no innen 5.februar pga bestilling 
av lunsj. 
Kursavgift for denne temadag vil være kr 100 som betales kontant eller kort 
på temadagen. 
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60PLUSS – AKTIVITETER 
 
Torsdag 5.januar – Sognsvann 
Vi møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann, og går rundt vannet. Vi går innom cafe på Idrettshøgskolen 
etter turen. 
 
Torsdag 19.januar – Svømming 
Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur innom cafeen på Bøler senteret. 
 
Torsdag 2.februar – Bowling 
Bowling på Metro senter i Lørenskog kl 11.00. Det ligger sentralt til i underetasjen på Metro Steen og Strøm 
senteret på Skårer. Ta buss nr 401 og gå av på Lørenskog sentrum ( i Solheimsveien). 
 
Torsdag 16.februar – Linedance 
Det blir linedance kl 11.00 – 12.00 i Grubbegata 4, som ligger like ved DNB i Grensen.  
Her danser man på rader og rekker, derav navnet linedance eller linjedans. Denne dansen er lett å komme i 
gang med bl.a. fordi du ikke trenger partner. Det er artig og fin trening for føtter og hofter, og bli svett av. 
  
Torsdag 1.mars – Sognsvann 
Vi møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann, og går rundt vannet. Vi går innom cafe på Idrettshøgskolen 
etter turen. 
 
Torsdag 15.mars – Svømming 
Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur innom cafeen på Bøler senteret. 
 
Torsdag 29.mars – Oslo Bymuseum og Vigeland museum 
Vi møtes kl 11.00 utenfor inngangen til Frognerparken, og går først til Oslo Bymuseum. Så en tur innom cafeen 
før vi går til Vigeland museum. 
 
Torsdag 12.april – Ekeberg 
Vi møtes utenfor døveforeningen kl 11.00, og tar sammen trikk nr 19 til Sportsplassen og går gjennom Ekeberg 
og ned til restauranten. Deretter går gjennom gamlebyen til sentrum. 
 
Torsdag 26.april – Losby 
Vi møtes kl 11.00 på bussholdeplassen Hammer bru og går sammen til Losby. Det er en cafe på veien. Losby 
ligger i Akershus, og man kan ta buss nr 411 fra Oslo Galleri kl 10.10 eller 10.25 og går av på Hammer bru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harald Skoglund, sjefen for alle 60pluss grupper i Oslo, går nå av som 
pensjonist denne julen. Vi ønsker han og alle 60plussere en riktig god jul! 
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Sosialt samvær i ODF annenhver onsdag kl. 10-14 (like uker) 
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. Døves frivillighetssentral har kjøpt en ny symaskin. Dere kan gjerne komme og sy/reparere tøy 
eller gardiner.  
Dere er også selvsagt til å komme og drikker en gratis kaffe og prater hyggelig sammen. Det gjelder for alle sammen fra 
ung til eldre med forskjellige bakgrunn. 
 
Fotokurs 
Vi starter et fotokurs på følgende onsdager, 11. januar, 25. januar, 8. februar og 22. februar kl 10-13. 
Ta med eget fotokamera. Kurset passer best for de som har speilreflekskamera. Anne-Line Kirste underviser hvordan 
man bruker et kamera, overfører bilder fra kamera til datamaskin og skriver ut. 
Alle er velkommen. 
Man kan kjøpe mat ved lunsj-tid. 
Vi skal ha et nytt tema for kurs i mars og april. Vi legger en ny informasjon ut på nettet senere i januar/februar. 
 
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. 
 
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. 
Programmet for vinter 2012 utsender snart. Dere kan lese mer på www.odf.no og trykker på ”Frivillighetssentral” 
 
Kafeen 
Døves menighet, Rådgivingskontoret og Døves frivillighetssentral driver en kafe for alle annenhver torsdag (ulike 
torsdag). Åpent kl.14-18 med middag og sosialt samvær i menighetslokalet på Døvekirken. Kaffe er gratis, vaffel for 5 kr 
og middag for 30 kr. Alle med forskjellige kulturer og bakgrunn er hjertelig velkommen. 

Niels Kristensen, daglig leder 
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler 

SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no 

Døves frivillighetssentral 
ønsker deg en riktig god jul! 
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JANUAR 
 
03. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening  
04. onsdag Seniortreff  
05. torsdag 60pluss 
09. mandag Foredrag om Språkrådet og tegnspråk kl. 19 
10. tirsdag Bridge 
11. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14 
14. lørdag Lørdagscafe, minikulturdag og medlemsmøte kl.  10-15 
17. tirsdag Bridge 
18. onsdag Seniortreff 
19. torsdag 60pluss 
20. fredag Fri og faglig fredag  
21. lørdag Bridgeklubb har årsmøte 
24. tirsdag Bridge 
25. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10-14 
27. fredag Kurs i slektgranskning, 2 
28. lørdag Kurs i slektgranskning, 2 
29. søndag Kurs i slektgranskning, 2 
31. tirsdag Bridge 
 

FEBRUAR 
 
01. onsdag Seniortreff 
    Mini-kulturdag kl 19 
02. torsdag 60pluss 
    Mini-kulturdag kl 19 
03. fredag Mini-kulturdag kl 19 
04. lørdag Mini-kulturdag, Forestilling «Bli sett», kl. 13 
07. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening 
08. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10-14 
11. lørdag Kurs om stoffskifte 
13. mandag Foredrag om etableringslån kl 19 
14. tirsdag  Bridge 
15. onsdag Seniortreff 
16. torsdag 60pluss 
17. fredag Fri og faglig fredag 
21. tirsdag Bridge 
22. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10-14 
28. tirsdag Bridge 
29. onsdag Seniorforeningen har årsmøte  
 
 
 
 
 

MARS 
 
01. torsdag 60pluss 
06. tirsdag Bridge 
    Kvinneforeningen har årsmøte 
07. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10-14 
10. lørdag Lørdagscafe og medlemsmøte kl 13 
13. tirsdag Bridge 
14. onsdag Seniortreff 
15. torsdag 60pluss 
16. fredag Fri og faglig fredag 
17. lørdag  Døvegruppa Regnbuen, årsmøte 
20. tirsdag Bridge 
21. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14 
23. fredag Kurs i slektgranskning, 3 
24. lørdag Kurs i slektgranskning, 3 
25. søndag Kurs i slektgranskning, 3 
27. tirsdag Bridge 
28. onsdag Seniortreff  
29. torsdag 60pluss 
 

APRIL 
 
10. tirsdag Bridge 
11. onsdag Seniortreff 
12. torsdag 60pluss 
13. fredag Fri og faglig fredag 
17. tirsdag Bridge 
18. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14 
19. torsdag ODF og Hjelpefondet har årsmøte 
24. tirsdag Bridge 
25. onsdag Seniortreff 
26. torsdag 60pluss 
 

MAI 
 
01. tirsdag Bridge 
02. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14 
08. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening 
09. onsdag Seniortreff 
11. fredag Fri og faglig fredag 
15. tirsdag 60pluss 
    Bridge 
16. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14 
17. lørdag 17.mai-feiring i døveforeningen  
22. tirsdag Bridge 
23. onsdag Seniortreff 

TERMINLISTE 
Terminlisten er med forbehold om endringer.  

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



 
 
 
 
 
 

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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