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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. 
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STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer i desember 2012. Frist for å 
sende stoff til bladet er 1.desember til post@odf.no. 

SE HER 49. årgang 2012 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for 

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Stiftet 17.11.1878 

Tilsluttet: 
 

Norges Døveforbund   
FFO-Oslo    

Medlemstall: 493 medlemmer pr 31.12.2011 

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 (470 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 
040 634 0387 /  0406340387@t-meeting.se 
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 
040 693 0438 / 0406930438@wx3.se 
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: 
 Programkomite - Flerkulturelt utvalg 

Døvehistorieutvalg - Feriehjemskomite 

Informasjon: 
http://www.odf.no - Tekst-tv NRK, side 772 
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Hva betyr det? Når det er få som kommer til et 
arrangement, betyr det at det ikke er behov for den type 
tilbud?  At det ikke er behov for en stor, sentral 
døveforening? 
 
Kanskje det… Døveforeningenes struktur og rolle er sterkt 
forandret bare de siste 20-30 årene.  Jeg tror likevel at 
døveforeningen er like viktig i dag som for 20-30 år siden, 
men at behovet har endret seg. Tidligere var det slik at 
noen få aktiviteter samlet mange, og det var tilstrekkelig til 
at medlemmene var fornøyd.   Den teknologiske utvikling, 
bedring i levekår og utdanningsnivå har de siste årene 
gjort at døveforeningenes betydning tilsynelatende har blitt 
redusert.  
 
Jeg tror at døveforeningen i dag er like viktig som tidligere. 
Bare det å vite at foreningen er der, at det er et 
tegnspråkmiljø, har stor betydning.  Det synes som 
døveforeningens aktiviteter er på vei mot noe nytt, der det 
er mange aktiviteter og få deltakere i hver aktivitet.  Likevel 
er det et viktig tilbud for de som er med.   
 
Den moderne døveforening har ennå ikke funnet sin form.  
Jeg håper at våre medlemmer vil være flinke til å si fra, og 
være med på å beholde og forme et tilbud som fortsatt har 
tegnspråk som fellesnevner.  
 

Svein Arne Peterson    
 

LEDEREN HAR ORDET 
 

 
 
Når man leser Se Her, - for eksempel dette nummeret, får 
man forståelsen av at det er stor aktivitet i foreningen.  Det 
er lett å bli imponert over bredden i tilbudet, men det er slik 
det skal være: I et tegnspråkmiljø er interesser og 
prioriteringer forskjellige, - derfor må også tilbudet være 
variert. 
 
I ODF er det egentlig bare en fellesnevner, og det er 
tegnspråk.  Alle foreningens aktiviteter bygger på 
tegnspråk, og tegnspråkbrukerne er like forskjellige som 
resten av befolkningen. Derfor må også ODF kunne tilby 
sine medlemmer aktiviteter de føler at de har utbytte av. 
 
Men SeHer gir kanskje en feil virkelighetsbeskrivelse?  Er 
virkelig aktiviteten i foreningen så høy? Jeg tror at svaret 
er både ja og nei. Samlet sett er aktivitetsnivået høyt, men 
det er ofte slik at de enkelte aktiviteter ikke samler så 
mange.  
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Mange representanter var invitert til jubileumsmarkeringen, 
som hadde fått økonomisk støtte fra Prinsesse Martha 
Louises fond.  Fondet feiret 40 år. 
 
Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972 med 
en grunnkapital på kr 75.000. Avkastningen av fondets 
kapital skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i 
Norge under 16 år. 
 
Oslo Døveforening fikk i 2011, kr 20.000 som ble brukt til 
barnas aktiviteter under Døves Kulturdager i Oslo.  
 

 
 
Niels Kristensen, Stig Krarup-Pedersen og Torill Lorentzen 
var de første som fikk hilse på Dronning Sonja og 
Prinsesse Märtha Louise inne på slottet. 
 
Program på Slottet var: 
1. H.M. Dronningen ønsker velkommen  
2. Prinsesse Märtha Louise taler  
3. Innlegg ved Lars Monsen, som viste noen klipp fra 

film, hvor vi så Marianne Rasmussen og Bjarte Bø 
Sande i filmen.  Det var moro å se på.  

4. Innslag ved Dissimilis, sang 
5. Appell ved Norges Astma og Allergiforbund 
6. Appell ved diskoarrangør Odd Gulbrandsen 
7. Ballettnummer ved Den Norske Ballettskole over 

temaet «Prinsessen på erten»  
8. Kort info om Ups & Downs malerkurs og bildene 

som var utstilt i Store Festsal  
Etter programmet gikk vi til den store festsal for en 
mottagelse med servering.  
 
Det var en fin opplevelse denne dagen. 

NYTT FRA STYRET 
 
MEDLEMSBEVEGELSER 
 
Innmeldinger 
Adel Ali Ahmed      Miriam Holter Skuseth 
Magne Skjønhaug     Ola Færden 
Katrine Søyland      Tor Magnus Bengtson 
Kaisa Olivia Zullo (h)    Sandro Leonardo Zullo 
Hanna Lara Olafsdottir 
 
Utmeldinger 
Marte Beate Rydningen (h)  Jeanette Storli (h) 
Charlotte Økland 
 
Dødsfall: 
Anne Mathea Hovden    Gerd Stagrim 
Solveig Larsen 
 
SEMINAR OG LANDSRÅD 5.-7. OKTOBER PÅ ÅL 
Svein Arne Peterson, Terje Lund og Vidar R. Sæle deltar 
som representanter for Oslo Døveforening på på Ål.   
På seminaret blir det foredrag om: 
 Rekruttering og opplæring av tillitsvalgte og frivillige 

i NDF 
 NDF som organisasjon av funksjonshemmede / 

språkorganisasjon 
 NDF – døveforening – profilering, navn, lovverk 
 Valgkomiteen legger frem et foreløpig forslag til nytt 

forbundsstyre 
 Orientering og diskusjon; 

 Nytt fra NDF arbeid 
 Nytt fra DNR og WFD 
 Prosjekter 
 Opplæring av hørselshemmede barn og unge 

 
På Landsråd blir det behandlet: 
 NDFs Årsmelding 2011 
 NDFs Regnskap 2011 
 NDFs Handlingsplan 2010-2013 
 Medlemskap / kontingent, nye retningslinjer 
 
Vi vil informere medlemmer på Tegnspråkcafe lørdag 
10.november, om hva som ble sagt på Ål. 
 
JUBILEUMSMARKERING AV PRINSESSE 
MÄRTHA LOUISES FOND 
 
Oslo Døveforening ble invitert til jubileumsmarkeringen av 
Prinsesse Märtha Louises fond på Slottet 
fredag 21.september 2012, kl. 12.00 – 15.00. 
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DEMONSTRASJON FOR BEDRE TEKSTING PÅ TV2 
 
Torsdag 20.september var det punktdemonstrasjon for bedre teksting på TV2, både i Bergen og i Oslo. 
Til sammen deltok 350 personer. Det var et samarbeid mellom Norges Døveforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og 
Pensjonistforbundet, og alle disse har 300.000 medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derfor demonstrerte vi:  
 Vi krever at: TV2 begynner å direktetekste programmer  

 Det er ca. 700.000 hørselshemmede i Norge  

 Uten tekst hele tiden får ikke hørselshemmede utbytte av TV2s nyhetsprogrammer, sportsprogrammer og debatter. 
Direktesendte debatter på TV2 har aldri vært tekstet.  

 Lørdag 1. september var det flott direktesendt program på TV2 i forbindelse med kanalens 20 års jubileum. Men 
uten tekst ble familiene splittet.  

 NRK viser hver dag hvor effektiv direkteteksting er for hørselshemmede  

 Å ansette direktetekstere vil gi langt flere seere til TV2  

 Å ansette direktetekstere vil årlig koste mindre enn rettighetene til en landskamp i fotball  

 

UNDERSKRIFTKAMPANJE 
 
Det pågår fortsatt en underskriftkampanje som er en demonstrasjon for bedre teksting på TV2. Alle 3 organisasjonene 
skal levere underskrift-lister i et møte hos Kulturdepartementet. Vi trenger minst 10.000 underskrifter. I det bladet går i 
trykken har ca. 2.500 skrevet under. 
 

Gå til linken: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4206  
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SMS-NYHETER 

 
Foreningen sender ut SMS meldinger til medlemmer om 

hva som skjer av aktiviteter i foreningen. 
 

Å få SMS-nyhet fra foreningen er GRATIS. 
 

Ønsker du å få tilsendt SMS-nyheter?  
Send oss ditt mobilnummer og navn på e-post: 

post@odf.no eller sms 930 32 049.  

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 19.april 2012. 

 
Foreningsleder:   Svein Arne Peterson  
Nestleder:     Torill Lorentzen (1 år) 
Styremedlem:    Stig Krarup-Pedersen (1 år)   
Styremedlem:   Kevin Eide Edvardsen (2 år) 
Styremedlem:   Terje Lund (2 år) (valgt på årsmøte 
                31.mai 2012) 
1.varamedlem:    Janne Moskaug 
2.varamedlem:    Jan Inge Raknerud 
 
Bilagsrevisor:   Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Tone-Britt Handberg 
 
Lovkomite:    Tone-Britt Handberg 
       Odd-Inge Schrøder 
       Svein Arne Peterson 
 
Feriehjemskomite:  Andreas Fjelde 
       Børre Roås 
       Eva Roås 
Varamedlemmer:  Dan T. Pedersen 
       Per Chr. Larsen 
 
Programkomite:   Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Ingvild Larsen Skjong 
 
Valgkomite:    Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Ingvild Larsen Skjong 

BILDETELEFON 

 
Du kan ringe oss med bildetelefon på tegnspråk; 

 
Oslo Døveforening:   

040 634 0387 / 0406340387@t-meeting.se  
 

Døves frivillighetssentral:  
040 693 0438 / 0406930438@wx3.se 

 
Vi har en bildetelefon som er lånt av NAV Bildetolktjeneste 
for demonstrasjon og utprøving i 6 måneder (mars-
september) her på kontoret i døveforeningen. Du kan 
også ringe til Bildetolk som formidler samtalen på tegn-
språk for deg om du skal ringe til noen. I samme prinsipp 
som 149 på teksttelefon, men her får du det på tegnspråk 
via bildetelefon. 
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TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAGER Kl. 12-15 
 

Lørdag 13.oktober kl. 13.00 
 
PANTOMIME TEATER 

 
 
Teatergruppen viste «Pantomime» under Melafestivalen og Døves Kulturdager. De vil vise 
stykket i døveforeningen, som varer ca 20 minutter. 

 
 

HVA SKJER MED DØVEIDRETTEN? 
 
 
Margareth Hartvedt (nyvalgt leder for Norges Døveidrettsutvalg) og 
Bjørn Røine (president for europeiske døveidrettsforbundet), kommer 
for å gi oss en orientering om hva som skjer med Døveidretten? Er det 
bare fotball som lagidrett igjen? 
 

 
Lørdag 10.november kl. 13.00 
 
VENNER FOR LIVET 

 
 
Oddvei Haugen forteller om boka «Venner for livet», som er fortellinger 
og fakta om døveskolen i Norge frem til 1960. 
 
 

 
KORT MEDLEMSMØTE OG HVORDAN NÅ 999 MEDLEMMER? 

 
 
 
Styret informerer nytt fra Landsråd på Ål 5.-7.oktober og andre nyheter. Vårt styremedlem 
Stig Krarup-Pedersen vil ta opp tema om «hvordan nå 999 medlemmer? med gruppearbeid. 
 
 
 

 

Lørdag 1.desember kl. 13.00 
 
«DØVE VERDEN – HAR VI EN I FREMTIDEN?» 

 

Hva betyr vi når vi snakker om en "'døve verden"?  Hva er det egentlig? Joseph Murray skal 
presentere noen tanker omkring vår forståelse av "døve verden" og hvordan døve 
samfunnet skal se ut i fremtiden, basert på erfaringer fra internasjonalt trender. 
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GOD LØRDAG TREFF FOR FAMILIER PÅ SKAUG 
 
Oslo Døveforening arrangerte familietreff for medlemmene lørdag 18. august på Skaug (Feriehjemmet). Værmessig var 
det litt regn og overskyet av og til. 11 familier med 24 barn og 18 voksne møtte opp kl. 11.00 og forberedte ting til 
familieshowet som startet kl. 11.45.  
 
Eddy Marvin fra Drøbak viste en morsom forestilling. Alle syntes det var kort tid og ville gjerne 
ha mer. Tolketjenesten klarte ikke å skaffe tolk til den dagen. Vi vil si takk til Frøydis Mørk som 
påtok seg å tolke i en halvtime. 
 
To fedre og en bestefar hadde travelt med å grille pølser. Vi koste oss sammen med 
pølsespising etterpå. Etter spising delte vi 3 grupper med blandet alder for barn. En gruppe 
hadde ansiktsmaling, en annen gruppe underviste i origami.  

 
Masako Yamada fra Japan var flink til å vise forskjellige ting, som for 
eksempel båt, frosk, fugl med mer. Barna syntes det var morsomt å lage 
ting. Den tredje gruppe var ute i hagen og gjennomførte forskjellige 
aktiviteter, som for eksempel KUBB, tegning og ballspill. Gruppene byttet 
seg imellom hvert 40 min.  
 
 
 
 

Til sist fikk vi servert kake og is og drakk saftvann og kaffe. Noen av barna var heldige som fikk smake modne epler fra 
treet. Kl. 16.30 dro alle hjem etter en fin dag. En mor kunne ikke finne bilnøkkelen en stund, men heldigvis ble den funnet 
tilslutt og de kunne dra hjem. 
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Halloween for barn Halloween for barn   

Oslo Døveforening arrangerer Halloween fest for barn. Oslo Døveforening arrangerer Halloween fest for barn.   
Dato:Dato:  Lørdag 27. oktober kl. 15:00 Lørdag 27. oktober kl. 15:00 ––  18:00 18:00   
  
Sted:Sted:  lokale til Oslo Døveforeninglokale til Oslo Døveforening  
  
Antrekk:Antrekk:  Halloween kostymeHalloween kostyme  (trenger ikke å være skummelt)(trenger ikke å være skummelt)  
Voksne skal kle seg i sort og kanskje noe oransje..Voksne skal kle seg i sort og kanskje noe oransje..  
  
Matservering:Matservering:  spennende og skummel matspennende og skummel mat... ...   
  
Det blir spennende underholdning og leker. Grøss og gru...! Det blir spennende underholdning og leker. Grøss og gru...!   
  
Inngangspris:Inngangspris:      50 kr for medlem av ODF (både barn og voksne). 150 kr for ikke medlem50 kr for medlem av ODF (både barn og voksne). 150 kr for ikke medlem  
  
Påmeldingsfrist:Påmeldingsfrist:  15. oktober, til Niels Kristensen 15. oktober, til Niels Kristensen --  frivillig@odf.nofrivillig@odf.no      
  
NB! Begrenset kapasitet.   NB! Begrenset kapasitet.                                                                             

Velkommen til spøkelseshuset! Velkommen til spøkelseshuset!   
GrøsserhilsenGrøsserhilsen  
HalloweenHalloween--komiteen: komiteen: Mari Kristine Hol, Linda Hope Fraser og Mirjam KatsnelsonMari Kristine Hol, Linda Hope Fraser og Mirjam Katsnelson  

NISSEFEST FOR FAMILIERNISSEFEST FOR FAMILIER  
  Søndag 25. november kl.13.00 Søndag 25. november kl.13.00 --  17.00 i Døveforeningen17.00 i Døveforeningen  

  
  
 Risgrøt med rød saftRisgrøt med rød saft  
 JulefortellingJulefortelling  
 Lotteri med gevinsterLotteri med gevinster  
 Hemmelig overraskelse til barna (ingen godteri)Hemmelig overraskelse til barna (ingen godteri)  
 Ta med nisselueTa med nisselue  
  
  
  Inngangspriser:Inngangspriser:  
  Barn, medlem i ODF Barn, medlem i ODF ––  gratis + en gave på 20gratis + en gave på 20--50 kr til hemmelig overraskelse til barna50 kr til hemmelig overraskelse til barna  
  Barn, ikke medlem Barn, ikke medlem --  kr. 100 + en gave på 20kr. 100 + en gave på 20--50 kr til hemmelig overraskelse til barna50 kr til hemmelig overraskelse til barna  
  Voksen, medlem i ODF Voksen, medlem i ODF --  kr 25 kr 25   
  Voksen, ikke medlem Voksen, ikke medlem --  kr 100kr 100  
  
  
Påmelding innen 15. november Påmelding innen 15. november til Niels Kristensen til Niels Kristensen --  frivillig@odf.nofrivillig@odf.no  
Husk å oppgi navn på alle som melder på + alder på barna. Vi trenger hjelp av noen voksne, før, under og Husk å oppgi navn på alle som melder på + alder på barna. Vi trenger hjelp av noen voksne, før, under og 
etter festen etter festen --  fint om vi kan få beskjed. Så vil vi fordele oppgaver som du får vite før nissefesten.fint om vi kan få beskjed. Så vil vi fordele oppgaver som du får vite før nissefesten.  
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DAGSTUR TIL KOSTER I SVERIGE 
 
Turen var et samarbeid mellom Oslo Døve 60pluss og Oslo Døves Seniorforening. 44 personer og en tegnspråktolk var 
med på turen. 
 
Vi reiste torsdag 13. september, tidlig morgen fra Hotel Opera med busselskapet Peer Gynt Tours. Vi stoppet på en veikro 
i Storbaug i Rygge og tok en kopp kaffe og en liten matbit. Deretter ankom vi i god tid i Strømstad. Det var vel en time 
igjen før fergen gikk fra Strømstad til Koster. Tiden brukte vi til å handle og andre tok en tur rundt om i byen eller var på 
kaien og så alle båtene. 
 
Vel framme med fergen, kom vi til Ekenäs på Koster. Der tok guiden imot oss, og ønsket oss velkommen og ga en kort 
informasjon. Vi dro videre til en flott sjøutsikt med Kostertoget som tok oss dit. Der fortalte han om at hele øya var 
naturvernet område. Vi fikk se de flotte skjellene i sanden med lupe (forstørrelsesglass), og det så veldig levende ut. 

 
Deretter dro vi videre med Kostertoget til kirken. Der gikk vi oppover til fjellet, som vi kunne se en flott utsikt over hele 
Koster. Turen opp til fjellet med alle trappene, og steiner og mark var tøff for flere av oss. Vi hjalp hverandre med å støtte 
oppover og ned igjen. Da måtte vi skynde oss, da neste stopp var å spise den deilige fiskelunsjen i en restaurant. Mange 
lurte på om det var torsk eller kolje, men det var kolje. Så fikk vi dårlig tid, da fergen kom snart, så vi dro med Kostertoget 
ned til kaien i Långegärde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vel tilbake i Strømstad, etter å ha handlet mere, så fikk vi endelig tid å ta et fint gruppebilde med de nye T-skjortene vi fikk 
fra 60pluss – idrettskretsen i Oslo. Meningen var å få tatt gruppebilde på Koster, men det var stress og dårlig tid fra da vi 
ankom til vi forlot. Så guiden hadde nok feilberegnet tid til guiding og lunsj. Så dro vi videre med bussen til Nordby, og der 
fikk vi en time til å handle mat etc. Så dro vi hjemover mot Oslo og ankom om kvelden. 
 
Alle var storfornøyde med turen, og vi var heldige med flott vær. 
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60PLUSS – AKTIVITETER 
 
 
 

Torsdag 4.oktober – Ellingsrud og Mariholtet 
 
 
Vi møtes kl 11.00 på Ellingsrud T-banestasjon, og vi går til Mariholtet. Cafe 
der, før vi går tilbake til Ellingsrud. Ta med staver. Du kan også låne av oss. 
 
 
 

 

Torsdag 18.oktober – Langs Akerselva 
 
 
Vi møtes kl 11.00 på Nybrua ved legevakten i Storgata. Vi går langs 
Akerselva til Nydalen, og spiser pizza der. 
 
 

 
 

Torsdag 1.og 15. november – Bøler bad 
 
 
Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur 
innom cafeen på Bøler senteret. 
 
 

 
 

Torsdag 29.november og 20.desember  – 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). 
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FAMILIETREFF FOR INNVANDRERE 

 
LØRDAG 17. NOVEMBER 2012 KL 12.00 – 15.00 

 
HVOR?  Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5. 
 
TEMA FOR DAGEN: 
 

 
 
Kl 12.00 SPISING  
   Ta med litt mat fra ditt hjemland. Vi ordner kake, 
   kaffe og saft. 
   Vi avtaler sammen, hvilke mat dere tar med. 
 
Kl 13.00 HVEM ER DU?   
   Presentasjon av hverandre og hvilket land er du 
   fra? 
    
   HVORDAN KOM DU TIL NORGE? 
    
   FORTELL OM DITT HJEMLAND 
 
Kl 15.00 AVSLUTNING 
 
Barn er velkommen. 
 
Påmelding innen 5.november 2012 til Oslo 
Døveforening, frivillig@odf.no  
 
Arrangør: Oslo Døveforening  
(Prosjekt: Døve innvandrere – i samarbeid med Signo 
Rycon AS, Norges Døveforbund, Oslo voksenopplæring, 
Skullerud, avdeling for hørselshemmede og Døves 
Frivillighetssentral. 

SOMALISK; KULTUR=SPRÅK? 
Workshop om informasjon, veiledning og 

undervisning til flerkulturelle døve 
 

ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 
 
PROGRAM 
 
Kl. 11.30 Registrering og lunsj med kaffe/te 
 
Kl. 12.00 Hvilke tegnspråklige utfordringer møter vi? 
   Tone-Britt Handberg 

     
 

Kl. 13.00 Språk og kultur forskjeller, Somalia-Norge 
   Bashe M. Musse 

    
 
Kl. 14.00 Gruppearbeid med døve fra Somalia 
 
Kl. 15.15 Plenum 
 
Kl. 16.00 Slutt 
 
Arrangør: Oslo Døveforening  
(Prosjekt: Døve innvandrere – i samarbeid med Signo 
Rycon AS, Norges Døveforbund, Oslo voksenopplæring, 
Skullerud, avdeling for hørselshemmede og Døves 
Frivillighetssentral. 
 
Påmelding innen 5.november 2012 til Oslo 
Døveforening, post@odf.no . Workshop er gratis, men 
vi må ha din påmelding pga bestilling av lunsj. 
 
Seminaret finner sted hos Oslo voksenopplæring, 
Skullerud, avdeling for hørselshemmede,  
Olaf Helsetsvei 5, inngang G.  
 
Buss: 
70 Jernbanetorget - Ryen - Skullerud 
76 Helsfyr - Skullerud - Holmlia 
79 Grorud - Skullerud - Holmlia 
 
T-bane: 
Linje 3 til Mortensrud 
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 Besøksadresse 
 Kabelgaten 2 - Økern (Henvendelse resepsjonen) 
 Postadresse: 
 Postboks 99 Økern 
 0509 Oslo 
 Kontakt: 
 Telefon: 23 47 85 00 
 SMS:  911 57 575 
 Teksttlf: 23 47 85 03 
 Telefaks: 23 47 85 01 

Rådgivningskontoret for hørselshemmede har flyttet til Økern 
(samme hus som det nye NAV- hjelpemiddelhuset) 

 Informasjon til hørselshemmede, pårørende og 
hjelpeapparatet  

 Informasjon, råd og veiledning om tilbud og 
rettigheter innen helse- og sosialetjenester, 
utdanning og kultur 

 Bistand til å skrive søknader  
 Utprøving av tekniske hjelpemidler  
 Tinnitussamtaler 
 Helsesøster og lege for døve  
 Helsestasjon for hørselshemmet ungdom  
 Babykafe 0-3 år  
 Hjemmetjeneste for døve og døvblinde  
 Eldresenter for døve og døvblinde  
 Hørsel- og språksenter for førskolebarn 

Oslo kommune 
Helseetaten 

Rådgivningskontoret for hørselshemmede 

 
Døveforeningen har 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. 
 
 

19.oktober: Evolusjonsbiologiske perspektiver på lykke og livskvalitet v/Bjørn Grinde 
 
 
 
Bjørn Grinde er forskningssjef ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. En vedvarende 
interesse har vært å forstå hvordan evolusjonsprosessen har formet menneskets hjerne.  
 
 
 

16.november: Etiske betraktninger om bioteknologiske fremskritt v/Lars Ødegård 
 
 
 
Lars Ødegård er generalsekretær i Norges Handicapforbund, og leder av Bioteknologinemnda.  
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4 DAGERS TUR TIL RIGA, LATVIA FOR SENIORER 
 
32 døve seniorer og 2 tegnspråktolker var med på turen. De reiste fra bussterminalen mandag 20.august tidlig morgen 
med Finn Carlsens nye turbuss, som ble kjøpt i fjor. Bussen kjørte østover mot svenskegrensen, og hadde fine pauser 
underveis, så ankom vi Stockholm tidlig ettermiddag. Båten Tallink hadde avgang fra Frihavnen kl 17, og vi hadde god tid. 
Ombord fikk vi lugarer. Middagsbuffeten så veldig fristende ut, og etter maten gikk vi rundt ombord i båten for å finne hvor 
barer, kafeteria, spilleautomater, casino og butikker. Det var også underholdning og dans.  
 

 
Guiden med tegnspråktolken Atle Ørsnes 
 
Neste morgen fikk vi frokost ombord. Båten ankom Riga kl 11. Vi begynte først med sightseeing med skandinavisk talende 
lokalguide, som varte 3 timer inkl. spasertur i gamlebyen. Vi avsluttet byrunden med lunsj på Lido Center. Deretter sjekket 
vi inn på Radisson Blu hotel Latvija. Vi kunne gjøre hva vi ville resten av kvelden. Noen ble igjen på hotellet, og noen dro 
ut på byen. 
 

 
 
Etter frokost på hotellet sjekket vi ut, og vi bar bagasjene våre inn i bussen og avtalte å møte opp bussen kl 16, da båten 
hadde en avgang kl 17.30 til Stockholm. Vi fikk 6 timer til egen disposisjon, hvor vi raslet rundt i denne nydelige byen på 
egenhånd. Det var mye billig å få kjøpt, og alle handlet en eller annet minne fra Riga. Når en har det hyggelig, da flyr tiden 
fort. Vel fremme på båten, var det buffet om bord kl 17.30. Noen var forsiktig med hva en skulle spise, da noen hadde blitt 
syke av diare. Flere pratet og koste seg sent på kvelden. 
 
Båten ankom Stockholm kl 9.30, og da satte vi kursen mot Oslo. Underveis hadde vi to pauser. Den første rasten var på 
en veikro, der vi kjøpte oss mat. Neste stopp var Täckfors, der handlet de fleste billig mat. Vel fremme til Oslo ca kl 19.00, 
takket vi hverandre for turen. For de som ble syke, var det ikke så hyggelig, men alt i alt så var turen vellykket. 
 

Reidar  
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SOMMERAVSLUTNING FOR ELDRE 
 
Oslo Døves Seniorforening har som en tradisjon hatt sine sommeravslutninger på døves feriehjem rundt om. Vi har 
tidligere hatt tur til feriehjemmet Skaug, feriehjemmet Skogheim ved Drammen, Idrettshytta på Hafjell og feriehjemmet 
Mjøsgløtt på Hamar.  Alle turene har vært vellykkete. 
  
I år hadde Oslo Døves Seniorforening sin siste seniortreff 20.juni før sommeren, og dro med buss til Feriehjemmet Skaug. 
Det var i alt 80 med på turen og det ble servert reker og hvitvin, pølser, kaffe kaker, is og friske jordbær. Inntektene ved 
loddsalg ga kr. 5.000,--. 
 
En fin og vellykket tur og det var fint å få sett feriehjemmet Skaug etter rehabilitering etter vannskaden den hadde vinteren 
2010. Fint og varmt vær som gjorde det godt for eldre å komme seg ut for å kose seg. 
 
Ansvaret for turen var Per Chr. Larsen, Reidar Brenden, Renata Mares, Unni Arnesen, Ragnhild Stenseth og Svein H. 
Sundkvist.   
 
En stor takk til alle som var med på å gjøre turen til en koselig tur. 

ØVE FØR SLEKTGRANSKNINGSSEMINAR 
De som har meldt på til Slektsgranskings seminaret 19.-21.oktober i Oslo i regi 
av DIS-Deaf, har vi satt av to tirsdager hvor dere kan øve på slektsgransking 
med slekt programmet i døveforeningen. Andre interesserte kan delta. Det er 
ingen kurs, men mer utveksling av erfaring og støtte hverandre og friske opp 
kunnskaper. 
 
 Tirsdag  9.oktober  kl 17.00 
 Tirsdag 16.oktober  kl 17.00 
 
For mer informasjon om DIS-Deaf finner du på websiden http://deaf.disnorge.no/  
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KURS I FOTO OG BILDEBEHANDLING 
 
Vi starter et kurs i foto og 
bildebehandling. Ida Somby 
underviser i etterbehandling 
av bilder. Hvordan man 
behandler lys, kontrast og 
klipper ut med mer. 
 
Dere tar med egen bærbar-pc 
og noen digitale-bilder til 
kurset hver gang. 
 
Ida underviser bildebehandling på PhotoScape og Gimp 
som programvare. Man kan laste ned dette på nettet – 
gratis. 
 
Kurset starter mandag 15. oktober kl. 16.00 – 18.30 og 
varer til og med mandag 26. november. 
 
200 kr i deltakeravgift. 
 
Påmelding til Niels Kristensen på frivillig@odf.no innen 
10. oktober 2012.  

BOWLING PÅ VEITVET 

 
Lørdag 20. oktober kl 18.00 

 
Kun for medlemmer i ODF 

 
Påmelding til usmanmun@hotmail.com 

 
Velkommen til spill 

 

 
 

Hilsen Flerkulturelt utvalg, Oslo Døveforening 

ETTERLYSER BILDER OG FILMERETTERLYSER BILDER OG FILMER  
  
  
Til deg som har gamle fotografier og filmer fra livet i Til deg som har gamle fotografier og filmer fra livet i 
Oslo Døveforening og på Skaug.Oslo Døveforening og på Skaug.  
  
Vi skal arrangere en gammeldags kaffefest i januar Vi skal arrangere en gammeldags kaffefest i januar 
og vil derfor vise gamle filmer og bilder på denne og vil derfor vise gamle filmer og bilder på denne 
kaffefesten kaffefesten --  MEN da trenger vi DITT bidrag.MEN da trenger vi DITT bidrag.  
  
Vi vil gjerne låne gamle fotografier og film fra ODF og Vi vil gjerne låne gamle fotografier og film fra ODF og 
Skaug (ikke private arrangementer), slik at vi kan vise Skaug (ikke private arrangementer), slik at vi kan vise 
det på storskjerm. det på storskjerm.   
  
Vi ordner med å kopiere filmene til digitalisering av et Vi ordner med å kopiere filmene til digitalisering av et 
profesjonelt firma. profesjonelt firma.   
    
Hvis noen har fotoalbum kan de også levere det inn, Hvis noen har fotoalbum kan de også levere det inn, 
slik at vi kan avfotografere noen av bildene og vise slik at vi kan avfotografere noen av bildene og vise 
på storskjerm.på storskjerm.  
  
Ta gjerne kontakt med Niels eller Vidar på kontoret.Ta gjerne kontakt med Niels eller Vidar på kontoret.  

HAR DU STOFFSKIFTE PROBLEMER? 
 

Vi treffes i Oslo Døveforeningens lokaler; 
 

Lørdag 27. oktober kl. 11.00 
  

Tema:  Veien til et friskere liv på tegnspråk 
 

Vi hjelper hverandre med å fortelle på tegnspråk, hva 
som står i boka. Noen bidrar med egne erfaringer i 

forhold til stoffskifte og kosthold. 

 
Vi ordner kaffe/te og frukt.  

Ta gjerne med matpakke til lunsj. 
 

Velkommen! 
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LIKER DU KORTSPILL ? HAR DU LYST Å LÆRE BRIDGE? 
BLI MED PÅ BRIDGEKURS TIL HØSTEN (Spill Bridge 1) 

Bokserien "Spill bridge" anbefales brukt i nybegynneropplæringen. Bokserien består av 4 bøker, der bok 1 og 
2 passer i begynneropplæringen og bok 3 og 4 for videregående opplæring/selvstudium. Hver bokpakke 
består av lærebok, interaktiv CD og 2 fasitkortstokker med spillene i læreboken. 

KORTSTOKKEN, GIVER OG SONEFORHOLD 

I hvert bok har de 2 kortstokken som gi helt 96 ferdig 
utdeling spill som du kan spill selv sammen med 3 andre 
og selv lær/trening sammen med Kurts bok. 
I bilde du ser der er kort bakside på først viste pilen hvor 
du skal legg i N, Ø, S og V, neste er hvem skal være giv 
og siste sone      

Vi har 2 autoriserte 
bridgelærere i Oslo 
Døves Bridgeklubb. 
Det er Gunnar Løken 
og Svein Arne 
Peterson. 
De har gått gjennom 
kurs for bridgelærere 
i fjor i Lillehammer på 
Bridgefestivalen.  

Kurs gjennomføres på en helg fra kl. 17.00 fredag og avslutter søndag kl. 19.00, kanskje med en liten turnering. 
Det blir servert frukt/kaffe/te, 2 lunsj og 3 middag i løpet av helgen. 
Når? :   19. okt. - 21. okt. 
Hvor? :   Oslo Døveforening 
Koster? :   Kursavgift kr 400, som inkluderer Lærebok Spill Bridge 1 og mat 
Påmelding: innen 10.oktober til Niels Kristensen, frivillig@odf.no.  
 

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med  Oslo Døves Bridgeklubb, odbk@islay.no. 
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Sosialt samvær i ODF annenhver onsdag kl. 10-14 (like uker) 
Døves frivillighetssentral har frivillige som nesten kan hjelpe til og med alt mulig. Vi arrangerer også sosialt samvær i 
forskjellige ting for eksempel dataproblemer, hobby for maling, foto 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 drikke gratis en kopp kaffe og prate hyggelig sammen. Det gjelder for alle sammen 
fra ung til eldre med forskjellige bakgrunn.  
 
Fotokurs 
Vi har et fotokurs på følgende onsdager, 3. og 17. oktober kl. 10-13. 
Kurset passer best for alle som har fotokamera. Anne-Line Kirsti underviser hvordan man bruker et kamera, overfører 
bilder fra kamera til datamaskin og skriver ut. Ta med eget fotokamera. Kurset er gratis. Alle er velkomne. Man kan kjøpe 
mat ved lunsj-tid. 
 
Datakurs 

 
 
Datakurs for nybegynnere på følgende datoer 31.oktober, 14. og 28.november og  
12.desember kl 10-13. 
Olav Rekve vil lære dere om hvordan bruke PC, internett, nettbank, epost, webcam, legge inn bilder 
fra mobiltelefon til pc, oppdateringer fra windows, osv. 
 
 
 

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 (like uker) kl. 11.00 – 
14.00 med servert lunsj for alle som ønsker å komme. Vi har mange interessante temaer.  4. oktober - Kirkens SOS v/ 
Janne Sukka, 18. oktober – Nytt fra NDF v/ Bjørn Kristiansen, 1. november – Språkrådet v/ Sonja M. Holten, 15. 
november – Deaf Ministries International v/ Gunnar Dehli, 29. november – kommer snart og 13. desember - adventsfest 
 
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 kr og 
middag for 30 kr. Alle med forskjellige kulturer og bakgrunn er hjertelig velkommen. 
Meny: 11. oktober- sei i form, 25. oktober – fårikål, 8. november – brennsnut, 22. november – fisk, 6. desember – julemat 
og 20. desember – julegrøt m. mandel og gave. 

Niels Kristensen, daglig leder 
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler 
SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no 
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OKTOBER 
 
02. tirsdag Kvinneforening 
    Bridge 
03. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl 10 – 14, fotokurs 

04. torsdag 60 pluss – tur Ellingsrud - Mariholtet  
    PAFF 
08. mandag Paff har ekstra ordinært årsmøte kl 17 
09. tirsdag Bridge  
    Øve slekt samling kl 17 
10. onsdag Seniorforening kl 10-14 
    Babykafe kl 12-14 
    ODF har styremøte kl 16 
11. torsdag Ide-dugnad for styret og underavdelinger kl 16 
13. lørdag Tegnspråk-cafe kl 12-15, 
    pantomime og hva skjer med døveidretten? 
15. mandag Fotokurs kl 16 
16. tirsdag Bridge 
    Øve slekt samling kl 17 
17. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl 10 – 14, fotokurs 

18. torsdag 60 pluss – tur langs Akerselva 
    PAFF 
19. fredag Fri og faglig fredag! 
    Kurs i Bridge 
20. lørdag Kurs i Bridge 
21. søndag Kurs i Bridge 
22. mandag Fotokurs kl 16 
23. tirsdag Bridge 
24. onsdag Seniorforening kl 10-14 
25. torsdag Ledermøte kl 17 
27. lørdag Stoffskifte treff kl 11 
    Halloween for barn kl 15 
29. mandag Fotokurs kl 16 
30. tirsdag Bridge 
31. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl 10- 14 
 

NOVEMBER 
 
01. torsdag 60 pluss – Bøler bad 
    PAFF 
05. mandag Fotokurs kl 16 
06. tirsdag Kvinneforening 
    Bridge 
07. onsdag Seniorforening kl 10-14 
    Babykafe kl 12-14 
10. lørdag Tegnspråkkafe kl 12-15,  
    Venner for livet og medlemsmøte 
12. mandag  Fotokurs kl 16 
13. tirsdag Bridge 

14. onsdag Frivillighetssentral har Sosialt samvær fra 10 – 14 
    Workshop Somalisk; kultur=språk?  
    På Skullerud kl 11.30-16.00 
15. torsdag 60 pluss – Bøler bad 
    PAFF 
16. fredag Fri og faglig fredag 
17. lørdag Familietreff for innvandrere kl 12-15 
19. mandag Fotokurs kl 16 
20. tirsdag Bridge 
21. onsdag Seniorforening kl 10-14 
    ODF har styremøte kl 16 
24. lørdag Seniorforening har adventstreff 
25. søndag Nissefest for barn kl 13 
26. mandag Fotokurs kl 16 
27. tirsdag Bridge 
28. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær fra 10 -14 
29. torsdag 60 pluss – bowling 
    PAFF 
30. fredag Kvinneforening – julebord 
 

DESEMBER 
 
01. lørdag Tegnspråk – cafe kl 12-15,  
    Døve verden – har vi en i fremtiden? 
04. tirsdag Bridge 
05. onsdag Seniorforening har julebord 
08. lørdag Internasjonal Buffet 
11. tirsdag Bridge 
12. onsdag  Frivillighetssentral har sosialt samvær fra 10 -14 
    Babykafe kl 12-14 
13. torsdag PAFF 
15. lørdag Bridge har spill og julebord 
    Døvegruppen har medlemsmøte og julebord  
18. tirsdag Bridge 
19. onsdag Seniorforeningen kl 10-14 
    ODF har styremøte kl 16 
20. torsdag 60 pluss – bowling 

TEKSTING I ULIKE TV-KANALER 
NRK1   - 777  NRK2    -  444 
NRK3    -  333   
TV2     -  222  TVN    -  299

 TV3     -  333  Viasat4  -  444 
 TV4     -  890  BBC Prime  - 886 
SVT1    -  199  SVT2    -  299 
DR1    -  398  TV2 DK   - 399 

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

Vil du støtte oss med din grasrotandel? 

 
Org.navn:  OSLO DØVEFORENING 
Org.nr:    971525088                  

 
 
 

32774971525088  

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

 

Registrer deg hos NorgesAutomaten: Registrer deg hos NorgesAutomaten:   
  

https://www.norgesautomaten.com/register.jsphttps://www.norgesautomaten.com/register.jsp  
  

Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo DøveforeningNår du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.  


