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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 april 2013. Frist for å sende 
stoff til bladet er 20.mars 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 (505 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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ER ISBJØRN-BLINKLAMPEN ALLEREDE ANTIKK? 

 
Et av våre medlemmer var en tur innom JuleExpo, Samler 
& Antikk i Norges Varemesse søndag 2.desember 2012. 
 
Medlemmet skriver til oss: 
Jeg spurte damen, selgeren om hvor mye hun skulle ha 
for denne isbjørnen.  
Jo, hun ville ha for kr 150. 
 
Da sa jeg at jeg kunne få den gratis. 
Ja, det vet hun, men da hun kjøpte den, visste hun ikke at 
det fantes slike, men nå vet hun det. 
Likevel ville hun ha for kr 150.   Og jeg kjøpte den ikke! 

FORVIRRET? 
 
Vi opplever at medlemmer er forvirret om 
medlemssystemet. 
 
 Når du melder inn i Oslo Døveforening er du 

automatisk medlem i Norges Døveforbund. 
 
 Når du melder inn i Norges Døveforbund, må du 

huske å si fra at du vil være medlem i Oslo 
Døveforening.  
http://www.deafnet.no/no/medlem/bli-medlem  

 
Du kan se på medlemskortet som forteller deg hva du er 
medlem i. 
 Står det Oslo Døveforening? – da er du medlem 

hos oss og Norges Døveforbund. 
 Står det Norges Døveforbund? – da er du IKKE 

medlem hos oss. Ønsker du også å være medlem i 
Oslo Døveforening – kan du bare si fra til oss. 

 
Kontingenten er samme pris uansett, og du får en ny 
faktura i januar 2013 av Norges Døveforbund. 
Norges Døveforbund overfører foreningskontingent til Oslo 
Døveforening, etter at du har betalt. 
 
Kontingentsatser for 2013 er som i 2012: 
Hovedmedlem kr 450 
Pensjonist/uføretrygdede kr 350 
Ungdom inntil 26 år kr 350 
Barn inntil 12 år kr 100 

NRK melder at Tegnspråknytt flyttes til klokken 17.45 fra 
og med onsdag 2. januar 2013. 
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INVESTERINGER I HJELPEFONDETS 
REGNSKAP 
 Vi har fått en tilbakebetaling på kr 252.000 fra NRP 

Leveraged Bonds Dis. I tillegg har vi fått ca 310.000 
i avkastning, og NRP Leveraged Bonds Dis er nå 
avviklet og avsluttet. 

 Vi har solgt andeler i Schroder US small & midd 
cap, og kjøpt nye andeler hos Capital International 
US Growth and Income. 

 Vi måtte betale til Iron Man Dis pga innkalling av 
kapital på 40.000 USD (ca kr 216.000). 

 
HVA FÅR VI I DRIFTSSTØTTE I 2013? 
Byrådet la ut budsjettforslag for 2013 den 26.september, 
hvor det stod at det foreslås at Oslo Døveforening får kr 
315.000 i 2013 (i 2012 fikk vi kr 390.000) og Døves 
frivillighetssentral kr 120.000 for 2013 (samme beløp i 
2012). Foreningen var ikke fornøyd med dette, og ba om 
deputasjon hos Helse- og sosialkomiteen 25.oktober, om 
at foreningen trenger større bevilgning enn foreslått. I 
mellomtiden ser vi i sakspapirene hos Finanskomiteen at 
Velferdsetaten har levert et forslag til reduksjon av 
driftsstøtte til Oslo Døveforening med kr 150.000. Bystyret 
har vedtatt budsjettet for 2013 den 5.desember.  
Vi vet fortsatt ikke hva vi får i 2013, om det er kr 315.000 
eller 165.000. Vi har sendt epost til politikere, byrådet og 
velferdsetaten. Ingen respons! Bare et brev fra byrådet om 
at svar på våre spørsmål må ventes til bystyret har 
behandlet saken 5.desember. På nettsidene blir vi ikke 
mindre klok, da det foreligger ingen info og ingen referat er 
lagt ut som berører hva Oslo Døveforening vil få. 
 

BUDSJETT FOR SEHER 
Regnskapet viser at vi har brukt opp kr 29.900 og i 
budsjett var det satt av kr 30.000. Styret ble enige om å 
omdisponere budsjettet og setter av kr 12.000 til SeHer 
med utgivelse av nr 4. 
 

40 ÅRSJUBILEUM 

 
Oslo Døveforening / Døves frivillighetssentral ble invitert til 
Rådgivningskontoret for hørselshemmedes 40 
årsjubileum. Torill Lorentzen og daglig leder Vidar R. Sæle 

(Fortsetter på side 12) 

NYTT FRA STYRET 
 
TIL MINNE 

 
Vår kjære Stig Krarup-Pedersen valgte å forlate livet 
31.oktober, og ble bisatt 8.november i Grefsen kirke. Stig 
har sittet i foreningens styre som styremedlem siden april 
2011, og har bidratt med gode tanker for foreningens 
virksomhet og framtiden. Han jobbet det siste med 
«Hvordan nå 999 medlemmer» med diskusjoner på 
styreseminar og ledermøtet i høst. 
 
MEDLEMSBEVEGELSER 
 
Innmeldinger 
Isac Andrè Lundgreen Raknerud (h) Hilde Borgen  
Patrick Xander Deunk (h)     Elisabeth Vefling  
Frøya de Matos Lyberg     Connie Øyvåg 
Tuva Malin Schrøder Engan (h)   Anthony Lebe (h) 
Ingebjørg Ødegården       Trude Lillegjære, 
Leah Brynhildsen Nyborg (h)    Anita Haugen (h) 
Morten Svendsen Brynhildsen   Kirsti Myrvold 
Tuva Linnea Brynhildsen Nyborg (h) Emil Nyborg (h), 
Leo Vidnes Høiberg (h)     Ingvild Ertsås (h) 
Julie Nicole Lundgreen Raknerud (h) Lubna Mehdi 
Joakim Martin Garberg (h)    Nicholas Evans   
Khava Dzhabrailova       
 
Utmeldinger 
Remi Roos 
 
Dødsfall 
Stig Krarup-Pedersen      Jan Johansen  
 

MOTTATTE MIDLER 
 Mottatt kr 127.325 for 1.halvår i bingo 
 Mottatt kr 63.049 for 1.kvartal fra Norgesautomaten 
 Mottatt kr 25.000 i Frifond fra Norges Døveforbunds 

Ungdom for skoleåret 2012-2013, som er øremerket 
til barn 

 Mottatt kr 121.234 i mva-kompensasjon for 2011. 
Det blir utbetalt til seniorforeningen, kvinneforening 
og bridgeklubb. Resten kr 109.579 som er fordelt på 
foreningen, felleslegat, skaug, hjelpefondet etc 
setter vi inn på Hjelpefondets konto. 
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INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 6. ÅRSMØTE 2013 
Lørdag 27.april kl. 11.00 – 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 16.mars 2013) 
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 16.mars 2013) 

 
 

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 135. ÅRSMØTE 2013 
Lørdag 27.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 16.mars 2013) 
10. Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 16.mars 2013) 
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 2012 har adgang til årsmøtet.  
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2012 på årsmøtet. 

 
 

Velkommen!                     Styret 
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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 12.januar kl. 13.00 

 

SPRÅKÅRET 2013 
 
Sonja M. Holten fra Språkrådet kommer, og forteller hva Språkåret 2013 er og litt om 
hvilke arrangementer som skal holdes.  
 

 
 
 

Lørdag 9.februar kl. 13.00 
 

TRE DISKURSMARKØRER I NORSK TEGNSPRÅK 
- En studie av blunk, blikkendring og nikk i åtte fortellinger 

 
Rolf Piene Halvorsen tok sin doktordisputas 15.november, og vi har fått gleden av å få 
besøk av han til å fortelle kort om hans doktor-avhandling. 

 I avhandlingen har han beskrevet analysen av åtte tegnspråktekster. Blunk, 
blikkendringer og nikk er i fokus. De lager språklige enheter på forskjellige måter. Når 
fortellingene blir mer spennende, blir det mindre blunking og færre blikkendringer. Blikk-
kontakt i kombinasjon med rolleovertakelser er en form for nærhetsstrategi, tror Rolf 
Piene. 

 
 
 

Lørdag 9.mars kl. 13.00 
 

CASTBERGGÅRD SYNDROM 
 

 Tomas Kold Erlandsen, en danske som bor i  Sverige vil fortelle om hans bok 
«Castberggårdssyndromet». 
 
 Castberggård syndrom er en konsekvens av audisme. Døve kan 
gjenkjenne mange år med undertrykkelse døve mennesker har blitt 
utsatt for. Men hva skjer når døve mennesker som lider av 
undertrykkelse/audisme? Det har Tomas Kold Erlandsen en teori 
om. Og hans teori kalles Castberggårdssyndromet. Hans teori har 
tiltrukket seg mye oppmerksomhet i Norden og resten av verden. 
Flere forskere har vist stor entusiasme for teorien, og hans bok har 
nesten blitt revet ned av hyllevare. 
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HUSKER DU BJØRN MELBYE? 
 
SeHer-bladet ønsker å finne personer som i sin tid var aktiv i tegnspråkmiljøet i Oslo. Vi lurer på hva personene gjør i dag. 
Første mann ut, er Bjørn Melbye som var tidligere generalsekretær, da het det forbundssekretær, i Norges Døveforbund. 
 
Alder: 64 
 
Gift med: Solveig Varnes Solbakken  
 
Barn: Sammen har vi fem voksne døtre og 8 barnebarn. 
 
Bosted: Lillesand 
 
Hvor kommer du egentlig fra? Jeg har vokst opp på Sinsen i Oslo. 
 
Hvordan kom du i kontakt med tegnspråkmiljøet? 
Jeg har ingen døve i familien og hadde heller ingen døve kjenninger. 
Etter sosialskolen søkte jeg på noen jobber og ble ansatt i en nyopprettet stilling som sosialkonsulent i Foreningen Norges 
Døvblinde. 
Jeg husker at jeg pugget håndalfabet før intervjuet med døvblinde.  
Etter 2 1/2 år i den jobben, jobbet jeg blant hørende 2-3 år før jeg ble ansatt i Norges Døveforbund. 
 
Da du bodde i Oslo jobbet du som tegnspråktolk, tolker du fortsatt i dag? 
Nei. Men jeg synes alltid det er hyggelig å treffe og snakke med døve i inn- og utland. 
 
Du var ansatt som forbundssekretær fra 1984 til 1989.  Fortell om hva du har jobbet, med siden du sluttet i NDF(har 
tillitsverv?) 
Etter tiden i Døveforbundet jobbet jeg i Sosial- og helsedepartementet. Der ledet jeg arbeidet med innføring av 
Frivillighetssentralene i Norge og med opprettelse av tolkesentraler. 
Etter det hadde jeg et prosjekt i samarbeid med Statens sentralteam for døvblinde med å få personlig assistanse for døvblinde. 
I disse årene tolket jeg litt. Jeg fikk også med meg et par måneder som lærer på Ila skole for hørselshemmede. I 1993 flyttet vi 
til Lillesand og der har jeg jobbet som helse- og sosialsjef og senere i barnevernet i Grimstad. 
Jeg var styreleder i Døves media noen år, noe jeg synes var et fint verv. 
Jeg driver litt politikk og er nå leder av kontrollutvalget i Lillesand. 
 
Da du bodde i Oslo dømte du ishockeykamper, er du fortsatt ishockeydommer?  
Etter tredve år som dommer la jeg opp da vi flyttet til sørlandet. Det var ikke noe miljø der, heller ingen ishockeybaner. Nå er 
jeg alt for gammel.   
 
Hva gjør du i din fritid? 
Jeg synger i kor og spiller munnspill. Om sommeren er vi mye i båt. Ellers er vi veldig glade i å reise og gjør dette så ofte vi 
kan, i Europa, Asia og Amerika. 
 
Har du i dag kontakt med døve? 
Nei. 
 
Hva er ditt beste minne i tegnspråkmiljøet i Oslo, eller har du en morsom historie å fortelle oss? 
Jeg hadde kontor i tredje etasje i døveforeningen, noe om gjorde at jeg hadde mye og god kontakt. Jeg var jo i tegnspråkmiljøet 
i Norge og noe rundt i verden i nesten fem år. Senere hadde jeg også kontakt noen år gjennom vervene mine. En flott tid. Jeg 
hadde mange opplevelser. På verdenskonferanse for døve i Finland kom det forslag om at ingen hørende kunne være 
representanter. Det ble stemt over om jeg og generalsekretæren i Finland kunne være til stede under forhandlingene, og 
heldigvis fikk vi bli. 
Ellers fikk jeg vært med på mye, bl.a. innføring av tegnspråksendinger på NRK. 
 
En hyggelig historie: For mange år siden var jeg på en konferanse i Moskva. Sammen med en 15-20 andre deltakere var jeg 
på Den Røde Plass. Der er det mange selgere, og mange av dem er døve. De solgte bl.a. klokker og pelshatter. Jeg tolket så 
godt jeg kunne, og selgerne hadde det beste salget på flere dager. 

B
ildet er hentet fra avisen Lillesands-posten i 2012. 

B
ildet er hentet fra D

øves Tidsskrift nr 35 i 1984. 
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Svein Sundkvist kom med forslaget til oss, om å intervjue personer som har vært i kontakt i tegnspråkmiljøet før.  
Det syntes vi var en god ide, da vi var nysgjerrige på hvor personene er blitt av. 

I neste nummer av SeHer, blir det intervju med Sissel Hasleholm, som satt i styret i Oslo Døveforening. 
Har du forslag til personer vi kan intervjue, som du savner å vite om? Send oss tips til daglig leder post@odf.no. 

KAFFEFEST FOR MEDLEMMER 
 

Søndag 27. januar kl. 16.00 i døveforeningen.

 
 Ser gamle fotografier og filmer fra livet i Oslo 

Døveforening 
 Kake og kaffe 
 Lotteri med gevinster (husk småpenger) 

 
Kr 20 inngangsbillett (gratis kaffe og kake) 
Kr 150 for ikke medlemmer (gratis kaffe og kake) 
 
Påmelding innen 18. januar til Niels Kristensen – 
frivillig@odf.no 

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

 

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 
Julehilsen fra hovedstyret 

Svein Arne Peterson Torill Lorentzen  Kevin E. Edvardsen 
Terje Lund Janne Moskaug  Jan Inge Raknerud 

Vidar R. Sæle (daglig leder) 
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HALLOWEEN FEST FOR BARN 
 
Flere av unge foreldrene har ikke stor erfaring med Halloween. Dette er en såvidt en ny tradisjon for oss i Norge. Oslo 
Døveforening var meget heldige å ha Mirjam og Dima Katsnelson, Linda og David Fraser samt Mari Hol som stilte opp 
som frivillig. De har god erfaring fra deres studieopphold i USA for noen år siden. De brukte mye tid til planlegging til en 
flott og uforglemmelig fest for barn. I storsalen var den masse pynting. Alle fikk smakt ekte amerikansk hamburger med 
Halloween-pynting. Halloween-gele til 
dessert. Noen torde ikke å spise den, 
fordi den så ekkelt ut. Noen barn fikk 
prøve til kim-lek. De berørte ting uten å 
se hva det var. En av dem var gresskar 
med frø i. De syntes det var ubehagelig å 
berøre den. Mirjam viste noen 
morsomme videoklipp av Halloween på 
Youtube.com. Nesten alle barna ville 
prøve å gå i spøkelserommet i lille 
møterommet. De ble skremt av levende 
varmue og visuelle ting. Komiteen 
serverte også hjemmebakt halloween-
kaker med spennende pynting. 
Det kom 34 barn, 2 babyere og 25 
voksne til festen. Oslo Døveforening vil 
gjerne si tusen takk til komiteen for deres 
gode innsats.  

FIN NISSEFEST FOR FAMILIER  
 
Det pleier å være koselig for familiene på nissefest i døveforeningen 25.november. 44 barn og 37 voksne fikk hilst på 
julenissen, som kom med en stor sekk med masse gaver. Først spiste vi risgrøt og rød saft. Etterpå gløgg med 
pepperkaker og klementiner. Vi hadde også lotteri med mange fine gevinster som passet til småbarn og mellomstore. 
Noen av mødre var glade å 
vinne fine t-shorts og 
undertøy. Plutselig kom 
julenissen. Alle stormet til 
ham og ville håndhilse på 
julenissen! 
Julenissen viste barna en 
julefortelling på tegnspråk 
på DVD. Det var en fin 
historie for barna. Barna 
var snille og rolige, de 
fortjente derfor å ha gaver 
til hver. Oslo Døveforening 
takker foreldrene som stilte 
opp til fordelingsoppgaver. 
Alt var vellykket og flere 
nye ansikter som meldte 
inn i døveforeningen.  
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STIFTE OLDBOYS-KLUBB? 
 

Torsdag 31.januar kl 18.30 i døveforeningen. 
 
Initiativtager Niels Kristensen ønsker å invitere deg til å 
diskutere om vi skal opprette egen underavdeling for 
Oldboys-klubb. 
 
Hva er Oldboys-klubb? 
Tenker samme modell som døveforeningen i København 
har, hvor det er en klubb kun for MENN. 
Vi samles for sosiale treff, som f.eks. bowling, fiske, golf, 
gåtur, middag i byen, temakveld, foredrag, osv.  
I København er aldersgrensen fra 35 år og oppover. De 
som har vært aktiv i idretten, savner kanskje en 
møteplass å treffe andre menn for sosialt samvær. 

 
Sees vi? 
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representerte foreningen. Det var en god stemning, hvor 
alle ble delt opp i grupper. Vi skulle delta i quiz og svare på 
mange gode spørsmål. Flere av spørsmålene handler om 
historie om Rådgivningskontoret og hva ansatte har 
opplevd gjennom årene. I tillegg var det noen lure 
spørsmål, at vi måtte tenke noe lurt på hvilke svar vi skulle 
svare. Etter quizen fikk vi tapas og marsipankake. Oslo 
Døveforening / Døves frivillighetssentral ga en gavekort 
med verdi kr 1.000 til teaterforestillinger hos Teater Manu 
for ansatte hos Rådgivningskontoret. 
 

EXTRA-STIFTELSEN 
 
Oslo Døveforening har fått tildelt kr 250.000 til prosjektet 
«Tegnspråk er et språk!» - utvikling av tegnspråkmateriell. 
Vi søkte om 2 årig prosjekt, men Extra-stiftelsen har gjort 
om søknaden til 1 årig forprosjekt og ledelsen av 
prosjektet skal forankres hos Norges Døveforbund. Hva 
det betyr, vet vi ikke ennå. Vi håper å få avklart dette over 
nyttår. 
 

MØTE MED OSLO KOMMUNE 

 
Oslo Døveforening og Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede hadde et møte med byrådssekretær 
Oddbjørg Minos, 31.mai. Vi gjengir her referat fra møtet. 
 
Bakgrunn for møtet: 
Oslo Døveforening v/ daglig leder Vidar Sæle oversendte 
16.04.2012 et brev til Oslo kommune med anmodning om 
møte på politisk nivå. Møtet ble avtalt til 31.05.2012. 
 
I brev av 16.04.2012 ble følgende temaer tatt opp, og lagt 
til grunn i møtet:  
 Omsorg+ 
 Hjemmesykepleie 
 Antall TT turer 
 Korttidsplasser     
 
Konklusjoner fra møtet: 
 
Omsorg+ 
På bakgrunn av tilbakemeldinger på en 
spørreundersøkelse om behovet for Omsorg+ for døve tok 
Oslo Døveforeningen opp en del utfordringen knyttet til 
døve og problemer når det gjelder kommunikasjonen 
mellom hørende og døve.  

(Fortsatt fra side 4) Ut i fra svarene mener Oslo Døveforening at døve ønsker 
et Omsorgs+ tilbud samlet på et sted. Oslo kommune viste 
til at Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) og 
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester har inngått 
et samarbeid, med tanke på velferdsteknologien som skal 
innføres i Kampen Omsorg+. Leverandøren skal starte sin 
installasjon i løpet av høsten 2012. Velferdsteknologien 
som installeres på Kampen vurderes også egnet for døve. 
Det ble etterspurt om velferdsteknologien også inneholdt 
bildetelefon.  Rådgivningskontoret understreket at 
teknologi ikke kan erstatte den direkte kommunikasjon 
mellom mennesker på tegnspråk.  Enighet om at 
Døveforeningen og Rådgivningskontoret inviteres til 
befaring til Kampen i løpet av 2012.   
Døveforeningen har blant sine medlemmer gjennomført en 
kartlegging knyttet til behov for Omsorg+ og døve. 
Byrådsavdelingen vil vurdere om Rådgivningskontoret kan 
gjennomføre en mer omfattende kartlegging av behov for 
Omsorg+ og døve. 
 
Hjemmesykepleie 
Byrådssekretæren informerte om at det er gjennomført en 
kartlegging i kommunen som viste at det ikke er et behov 
for hjemmesykepleie til døve. Rådgivningskontorets 
informerte om at hjemmesykepleiere fra ulike bydeler, som 
har hatt døve brukere, har gitt uttrykk for at døve burde ha 
fått hjelp/bistand fra noen som kan tegnspråk da 
hjemmesykepleierne selv strever i kommunikasjonen. 
Rådgivningskontoret informerte videre om at brukerne har 
gitt utrykk for at det er vanskelig og at de er redde for 
misforståelser. 
 
Byrådssekretæren vil vurdere behovet for en ny 
undersøkelse vedrørende hjemmesykepleie for døve. En 
slik undersøkelse kan gis i oppdrag til 
Rådgivningskontoret.  
 
Antall TT turer 
Byrådssekretæren informerte om at byrådsavdelingen har 
høsten 2011 har etablert et TT – prosjekt knyttet til 
Utvikling og organisering av en ny fremtidsrettet TT – 
ordning i Oslo kommune. I dette arbeidet vil også behov 
for flere reiser til enkelt grupper vurderes. 
  
Korttidsplasser sykehjem 
Pr dags dato er det ikke opprettet korttidsplasser for døve, 
men St.Hanshaugen Omsorgssenter har 9 langtidsplasser 
for døve som kan benyttes som korttidsplasser for denne 
gruppen. Rådgivningskontoret opplever at bydelene ikke 
benytter de ledige langtidsplassene til korttidsplasser for 
døve på St. Hanshaugen.  
Byrådsavdelingen vil ta opp nevnte problemstillingen med 
bydelene og vil også vurdere hvordan bydelens praksis 
kan endres.  
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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 

FRI OG FAGLIG FREDAG! – ER EN REKKE MED FORELESNINGER RETT ETTER ARBEIDSTID 
 

Vi som står bak "Fri og faglig fredag!" ønsker å utvide debattsfæren, og bidra til at også personer som sjelden 
oppsøker de etablerte forumene, også får en sjanse til å lytte, delta og komme med egne innspill. 

Fri og faglig fredag!" er en rekke med forelesninger rett etter arbeidstid en fredag hver måned i døveforeningen. 
 

Tidspunkt: kl 16.30 - 18.00. Vi åpner lokalene fra kl 16.00.  
 
 

Fredag 18. januar: Sigurd Allern 
Professor i journalistikk, tidligere redaktør i Klassekampen "Medias rolle i valgkampen" 
 
Fredag 15. februar: Kalle Moene 
Professor i samfunnsøkonomi – god til å forklare den “norske økonomiske modellen” “Hvorfor er det så dyrt i Norge?” 
 
Fredag 15. mars: Harriet Bjerrum Nielsen 
Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning "Er det synd på guttene? Gutter og jenter i skolen" 
 
Fredag 12. april: Sunniva Ørstavik 
Likestillingsombud "Likestillingsarbeid – også for språklige minoriteter?” 
 
Fredag 24. mai: Bent Aardal 
Professor i statsvitenskap, valgkommentator hos NRK “To blokker i norsk politikk? Stortingsvalget 2013.” 
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MATKURS PÅ MATHALLEN 

 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Kulinarisk Akademi Mathallen, arrangerer vi matkurs for alle matelskere. 
Ingen krav om forkunnskaper for å kunne delta på matkurset, men vi anbefaler et sterkt ønske om å lære mer om 
gastronomiens verden. Du vil ære mye nytt av deres dyktige kokker som med glede deler sine kunnskaper og 
små kokketriks. 
 
Hver kveld avsluttes med at deltakerne setter seg til bords og smaker kveldens egenlagede meny med tilhørende viner. 
 
Kurssted: Kulinarisk Akademi Mathallen (2. etg), Maridalsveien 17A, Oslo 
 
Vi setter av to kvelder til disse kursene: 
 
FISK OG SKALLDYRKURS - Tirsdag 5. februar kl. 17.00 – 21.00 
 
Verdens beste råvarer! Hele verdens kokkeelite ser til Norge og misunner oss den ekstremt gode fisken og skalldyrene 
som vi har så god tilgang på. Det er om vinteren delikatessene er på sitt aller beste og denne kvelden vil du selv få prøve 
deg på å lage de lekreste retter sammen med Kulinarisk Akademis dyktige kokker.  
 
Kokkene har finpolert sine beste oppskrifter til kurset. De vil demonstrere og lære bort teknikker, råvarekunnskap og 
hvordan du selv kan lage et fantastisk sjømatmåltid. 
 
DET MODERNE NORDISKE KJØKKEN - Onsdag 6. februar kl. 17.00 – 21.00 
 
Lær å lage mat med de unike råvarene vi har her i Norden. Det nordiske kjøkken regnes som et av de mest spennende 
og nyskapende i verden med gjentatte topplasseringer i internasjonale kokkekonkurranser, og verdens kokkeelite 
misunner oss våre rene og eksepsjonelle råvarer. 
 
Våren og forsommeren er en tid da vi endelig kan begynne å fråtse i de deiligste delikatesser fra hav, skog og mark. 
 
Denne kvelden vil du selv lære å lage nye spennende retter basert på nordiske råvarer i toppklasse sammen med noen 
av landets beste kokker. 
 
Pris: kr 2.300 i deltakeravgift for medlemmer av ODF og kr 3.600 for ikke-medlem.  
Påmelding til Niels Kristensen på frivillig@odf.no innen 15. januar 2013. Betaling for deltakeravgift innen 15. januar på 
kontonummer: 1600.40.08301 
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BERLIN – EN JULESTEMNING

 
For første gang hadde vi samarbeid med det danske reisebyrået VisualTravel som drives av 2 døve, Kenneth Nielsen og 
Ib H. Schjeldal, om å ha en felles tur sammen med danske døve deltakere. 
 
Turen var vellykket, men kanskje forskjellige forventninger. Vi fra Norge liker å ha felles program hver dag, f.eks. fra 
morgen til lunsj, så fri om ettermiddagen til å gjøre hva man vil. Så sosialt samvær med felles middag. Danskene liker ikke 
det, etter de erfaringer og tilbakemeldinger, så ønsker de minst mulig felles program. Mer fri til å gjøre hva man vil. 
Danskene og vi hadde et par felles program og det var bussturen rundt Berlin som varte i 4 timer og felles tysk buffet 
lørdag kveld. Uansett, var norske deltakere fornøyde med turen med danskene. 
 
Fra Norge deltok i alt 20 personer inkludert 2 tegnspråktolker. Fra Danmark var det i alt 22 personer inkludert 1 
tegnspråktolk. Vi tok fly begge veier, mens danskene tok buss fra Ålborg – Berlin t/r. Vel framme i Berlin sjekket vi inn på 
hotellet og hadde fri fram til vi skulle spise middag sammen. Det var ikke lett å finne restaurant som kunne ta inn alle, men 
til slutt gikk vi inn på Radisson Blu hotell og så verdens største akvarium, som går over 6 høye etasjer midt i hotellet, rett 
over resepsjonen. Det er en heis midt i akvariet som man kan følge og få nærkontakt med fiskene. Der kunne 
restauranten ta imot oss, så vi fikk til slutt spist en god middag, etter mye gåing ute i kulden. 
 
Lørdag morgen hadde vi en 4 timer busstur med den danske sjåføren som guide som fortalte rundt om i Berlin. Vi hadde 
to stopp, hvor vi gikk ut utenfor den lange Berlin-muren med maleri-motiver som var 1,7 km langt. Neste stopp var ved 
Brandenburger Tor, og der stod et stort juletre som var hogget ned i nærheten av Ski her i Norge. Lørdag kveld hadde vi 
sosialt samvær med danskene på hotellet og spiste den tyske buffeten.  
 
Søndag var det fri, men vi norske gruppen hadde et tilbud om å gå sammen til Checkpoint Charlie, der grensen mellom 
Øst og vest med Russland og USA som kontrollstasjoner på hver side. Deretter gikk vi inn i Murmuseumet. Så tok vi en 
kaffepause, før vi vandret ut i snøværet og det var skikkelig vinter! Vi så på minnested for Holocaust blokkene. Så ble vi 
spredd, noen tok en handletur, andre tilbake til hotellet. 
 
Mandag tok vi farvel med danskene som dro avgårde etter frokosten. Vi dro til flyplassen Tegel om ettermiddagen, og der 
ble flyet 2 timer forsinket – antagelig pga været. Alle kom vel fram hjem om kvelden med godt humør. 
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Oslo Døves Seniorforening  
ønsker alle GOD JUL og Godt Nytt år. 

 
Styret i seniorforeningen. Fra venstre: Sten Gulbrandsen, 
Rolf Smenes, Reidar Brenden, Per Chr. Larsen, Øystein 
Strand, Svein Sundkvist og foran er Adriana (Jeanne) 
Mehlum.  

OSLO DØVES SENIORFORENINGOSLO DØVES SENIORFORENING  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Åpent hus NyttårsaftenÅpent hus Nyttårsaften  

  
  

Åpent hus fra kl. 12:00Åpent hus fra kl. 12:00--18:00 i 18:00 i   
Oslo Døveforenings lokale.Oslo Døveforenings lokale.  

Mat og drikke fås kjøpt. Alle er velkomne.Mat og drikke fås kjøpt. Alle er velkomne.  
Arr.: Oslo Døves Seniorforening.Arr.: Oslo Døves Seniorforening.  

42. ÅRSMØTE I OSLO DØVES SENIORFORENING  
Onsdag den 27.februar 2013, kl. 12:00 

 
 

 
 

Forslag som skal behandles på årsmøte må 
være levert styret innen 30.januar 2013. 

 

Adgang til årsmøte har medlemmer som har 
betalt årskontingent.  

 
 

Husk å ta med årsberetningen. 

KVINNEFORENING – TUR TIL STOCKHOLM 

 
8 personer fra kvinneforeningen, reiste til Stockholm 26.-
28. oktober med tog og bodde på hotell. 
 
Målet med turen var å komme i kontakt med Stockholm 
Døves kvinneforening. De viste oss rundt på Gamle Stan 
og vi fikk besøke kvinneforeningens nye lokaler som de 
hadde kjøpt.  
 
De som var med på turen var: Maj-Lisbeth Marman, Britta 
Wold, Eva Roås, Gunhild Thoresen, Lia Mehlum, 
Ingebjørg Ødegården, Kirsti Myrvold og Turid Moen. 
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60PLUSS – AKTIVITETER 
Onsdag 9.januar – Astrup Fearnley museum 

 
 
 
 
 

Samarbeid med Døves frivillighetssentral med cafe fra kl 10.00. Vi går sammen fra døveforeningen  
kl 11.30 til Astrup Fearnley museum på Aker brygge. Omvisningen starter kl 12.00 og varer 50 minutter med 
tegnspråktolk. Max 30 personer i en gruppe – førstemann til mølla møtes i døveforeningen. 
http://afmuseet.no/  
 

Onsdag 23.januar – Stortinget 
 
 
 
 
 

Samarbeid med Døves frivillighetssentral med cafe fra kl 10.00. Vi går sammen fra døveforeningen  
kl 12.15 til Stortinget. Omvisningen starter kl 12.45 og varer ca 1 time med tegnspråktolk. Må være tidlig ute pga 
sikkerhetskontroll. Max 30 personer i en gruppe – førstemann til mølla møtes i døveforeningen. 
 

Torsdag 7. februar – Gåtur i Oslo by 
Vi møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. Vi går sammen en tur i Oslo byen via Homansbyen til Majorstua og har 
sosialt samvær på en cafe der. 
 

Torsdag 21.februar - Svømming 
Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur innom cafeen på Bøler senteret. 
 

Torsdag 7.mars – Gåtur i Oslo by 
Vi møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. Vi går sammen en tur i Oslo byen via Solli og Frogner til Majorstua og 
har sosialt samvær på en cafe der. 
 
Torsdag 21.mars – Svømming 
Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur innom cafeen på Bøler senteret. 
 
Torsdag 4.april – Tur langs Akerselva 

 
 
 
 
 

Vi møtes kl 11.00 på Nybrua ved legevakten i Storgata. Vi går langs Akerselva til 
Nydalen og spiser pizza der. 
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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 drikker en gratis kaffe og prater hyggelig sammen. Det gjelder 
for alle sammen fra ung til eldre med forskjellige bakgrunn.  

 
Døves Frivillighetssentral og Oslo Døve 60pluss samarbeider om 2 turer i januar: 

Onsdag 9. januar kl. 10.00 – sosialt samvær. Deretter følger vi sammen til Astrup Fearnley Museum på Aker 
Brygge kl 11.30. Gruppeguide fra kl.12.00. 
Onsdag 23. januar kl. 10.00 – sosialt samvær. Deretter følger vi sammen til Stortinget kl 12.15. Gruppeguide 
fra kl. 12.45. 
 

Datakurs 
Vi har et datakurs på følgende onsdager, 6. februar, 20. februar, 6. mars og 20. mars kl. 10 – 13 inkl 
lunsjpause. Olav Rekve kommer og underviser hvordan man bruker for eksempel finn.no, bestiller billetter på 
nettet og mer. 
Kurset passer best for alle som har bruk av data før. Kurset er gratis. Alle er velkomne. Man kan kjøpe mat 
ved lunsj-tid. 

 
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 til disse 
torsdagene. 

 
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. 

Niels Kristensen, daglig leder 
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler 
SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no 
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JANUAR 
08. tirsdag Bridge 
09. onsdag Frivillighetssentral, sosial cafe 
    60pluss – besøke Astrup museum 
10. torsdag Students Dag for ungdommer v/ Paff 
12. lørdag Tegnspråk – kafe 
15. tirsdag Bridge 
16. onsdag Seniortreff 
18. fredag Konferanse for 4 døveforeninger 
  Fri og faglig fredag 
19. lørdag Konferanse for 4 døveforeninger 
20. søndag Konferanse for 4 døveforeninger 
22. tirsdag Bridge 
23. onsdag Frivillighetssentral Sosial cafe 
    60 pluss – besøke Stortinget 
24. torsdag Paff 
26. lørdag Bridge 
27. søndag Kaffefest for medlemmer 
29. tirsdag Bridge 
30. onsdag Seniortreff 
31. torsdag Stifte oldboys-klubb? 
 

FEBRUAR 
02. lørdag Døvegruppa Regnbuen 
05. tirsdag Bridge 
06. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
07. torsdag Paff 
    60 pluss 
09. lørdag tegnspråk – kafe 
12. tirsdag Bridge 
13. onsdag Seniortreff 
    ODF styremøte 
15. fredag Fri og faglig fredag! 
19. tirsdag Bridge 
20. onsdag Frivillighetssentral – sosial kafe 
21. torsdag Paff 
    60 pluss 
26. tirsdag Bridge 
27. onsdag Seniortreff og årsmøte 

MARS 
05. tirsdag Bridge 
06. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
07. torsdag Paff 
    60 pluss 
09. lørdag Tegnspråkcafe 
12. tirsdag Bridge 
13. onsdag Seniortreff 
15. fredag Fri og faglig fredag 
16. lørdag Døvegruppa Regnbuen, Årsmøte 
    Påskeverksted for familie 
19. tirsdag Bridge 
20. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
    ODF styremøte 
21. torsdag Paff 
    60 pluss 
23. lørdag Skaug er åpen i påsken  
24. søndag Skaug er åpen i påsken 
25. mandag Skaug er åpen i påsken 
26. tirsdag Skaug er åpen i påsken 
    Bridge 
27. onsdag Skaug er åpen i påsken 
    Seniortreff 
28. torsdag Skaug er åpen i påsken 
29. fredag Skaug er åpen i påsken 
30. lørdag Skaug er åpen i påsken 
31. søndag Skaug er åpen i påsken 
 

APRIL 
01.mandag Skaug er åpen i påsken 
02. tirsdag Bridge 
03. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
04. torsdag Paff 
    60 pluss 
09. tirsdag Bridge 
10. onsdag Seniortreff 
13. lørdag Vårfest 
16. tirsdag Bridge 
17. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
    ODF – styremøte 
18. torsdag Paff 
    60 pluss 
19. fredag Fri og faglig fredag! 
23. tirsdag Bridge 
24. onsdag Seniortreff 
27. lørdag ODF og Hjelpefondet – årsmøte 
30. tirsdag Bridge 
 
 

VÅRFEST 
 

Husk å krysse av Vårfest 13.april i døveforeningen. 
Program og påmelding kommer senere i  

februar i odf.no og i tekst-tv. 

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.  


