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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 juni 2013. Frist for å sende 
stoff til bladet er 1.juni til post@odf.no. 

SE HER 50. årgang 2013 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for 

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Stiftet 17.11.1878 

Tilsluttet: 
 

Norges Døveforbund   
FFO-Oslo    

Medlemstall: 501 medlemmer pr 31.12.2012 

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 (460 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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OLDBOYS-KLUBB ER STIFTET! 
 
Stifte oldboys-klubb? 31. januar 2013 om kvelden møtte 8 
herrer opp. Vi drøftet sammen om innhold og en langsiktig 
plan for herrer. 
ODF har 5 underavdelinger som seniorforening, 
kvinneforening, bridgeklubben, Regnbuen og 
ungdomsklubben PAFF. Kvinneforening ble skiftet i år 
1916. Altså nesten 100 år foran enn herrer(!). I 
København har de «Døves Oldboys» som ble skiftet i år 
1917. Vi ønsker derfor å opprette «Oldboys» som prøvetid 
i et år. Vi får se hvordan det går. Alle er enige om at 
«oldboys» består av herrer som er fra fylte 30 år og er 
åpent for alle som er medlem eller ikke medlemmer av 
ODF.  
Tre personer ble valgt i interimsstyret - Erik Lundqvist, 
Terje Lund og Niels Kristensen. Vi tre har utarbeidet 
program og forslag til vedtekter. Vi bruker navnet som 
Oldboys inntil videre. Dere kan gjerne komme med 
navneforslag. 
 
Formålet med Oldboys 
En nærmiljø for herrer som vil være knyttet til 
tegnspråkmiljø og aktiviteter. Det vil si for eksempel sosialt 
samvær på puben, temakveld, foredrag, bowling, fotballtur 
til London, gåtur, øl-, akevitt- og vinkurs. 
 
Mandag 29. april kl. 19.00 på ODF-lokal. Erik Lundqvist 
foreleser om sexologi. 
Seksualitet, forskjell på mann og kvinne? 
Tenningsmønster, hva betyr det og har menn bestandig 
lyst? 
Menn og ereksjon, hva hvis man ikke får til, hva skjer da? 
 
Lørdag 25. mai kl. 18.00 på O’Learys Karl Johan – 
Champions League finale i fotball på storskjerm. Vi har 
reservert bord til 20 personer. Man skal spise middag 
først, deretter ser på kampen. Man kan melde på til Niels 
Kristensen på frivillig@odf.no innen 10. mai 2013. 
Førstemann til mølla. Du vil få meny hva du ønsker å 
bestille middag etter 10. mai. 
 
Torsdag 20. Juni kl. 19.00 – puben ved Aker Brygge. 
Navnsted kommer senere.  
Vi oppdaterer nytt program på websiden i løpet av våren. 
 
 

KAFFEFEST FOR MEDLEMMENE 
 
Hvis du ikke var i ODF søndag 27. januar, gikk du glipp 
av noe! Da ble det gjennomført en god, gammeldags 
kaffefest, og 53 personer var med. Det ble vist bilder og 
filmer fra de siste årene, tilbake til 60-tallet fra både 
forening og feriehjem. Det var stor suksess og ODF 
satser derfor igjen på ny kaffefest. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Søndag 26. mai 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 15. mai til Niels Kristensen - 

frivillig@odf.no 
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lageret på 38 kvm fram til 31.12.2014. Foreningen betaler 
leie for 3 mnd etter utflytting 30/6, dvs kr 98.662. Utleier 
(gårdeier) kan i den gjenstående leieperioden fram til utløp 
av 2014 terminere avtalen for lager og/eller kontordelen 
med et forhåndsvarsel på 3 måneder. 
 
Styret har gått med på avtalen, etter signaler fra 
medlemmer på tidligere årsmøte om å redusere kostnader 
og planlegge flytting fra nåværende lokaler. 
 
Aktiviteter går som normalt fram til 16.juni. Fra og med 
mandag 17.juni begynner vi med å rydde og pakke, og 
sette alle møbler og ting på et lager i uke 25. Storsalen 
skal vaskes alt før vi leverer lokalene tilbake til gårdeier 
30.juni. 
 
Hva skjer til høsten? 
Vi jobber med saken med å finne egnete lokaler til 
aktiviteter som vi reserverer etter dato. Hvor vi skal være, 
kommer vi tilbake til med mer informasjon i neste nummer 
av SeHer. 
 
BOK OM HISTORISKE STEDER 
 

 
Oslo Døveforening takker for gaven på kr 50.000 av Oskar 
Nilsen, som etter hans ønske, skal brukes til å utgi en bok. 
 
Boka skal fokusere på historiske steder i Oslo, som; 

- Døveforeningens lokaler gjennom tidene 
- Feriehjemmet Skaug 
- Døveskoler 
- Døves barnehage 
- Døvekirker 
- Arbeidsplasser for døve 

 
Redaksjonskomiteen er Oskar Nilsen, Odd-Inge Schrøder 
og daglig leder Vidar R. Sæle. 

NYTT FRA STYRET 
 

MEDLEMSBEVEGELSER 
 
2012 
 
Innmeldinger 
Cathrine Nebbenes Vangstuen Atle Vangstuen     
Emma Nebbenes Vangstuen (h). 
 
Utmeldinger 
Ali Babar        Rashad AslaKari  
Merete Fevang (h)     Karen Eir Gudjonsdottir 
Erika Halvorsen      Basam Haq 
Karl Otto Heggem     Mary Frøydis Heggem 
Samir Issalhi       Gunnar Snaer Jonsson 
Hasmatullah Karimi    Muhammed Ismail Khalid 
Einar J. Langeland     Lars Petter Lindman 
Fiza Mehdi       Lis-Mona Mjøen (h) 
Khando Irene Nannestad (h)  Ramize Salihu  
Katharine Cecilia Peterson (h) Daniela M. Roos 
Leonard Erik Roos     Remi Daniel Roos 
Svein Erik Roos      Leif Andre Strandbakke, 
Stian Antonius Stø     Baard Kjetil Thorsen 
Torunn Torp       Trine Våge 
Erik Waagan (h)     Linn Lykke Walla  
Anita Haugen (h) 
 
Dødsfall 
Leif Åsen 
 
2013  
 
Innmeldinger 
Kjersti Iren Bjørge     Anja H. Tolsrød 
Monica Nesje      Geir Johannessen 
Marion Celin S. Johannessen (h)Alena Kubik 
Malin Isabel S. Johannessen (h) Gro Skaaden 
Anne-Marit Haugen Melbø (h) Tore Mikal Kolvik 
Bjørn Helge Holte (h)     Nina Frantzen (h) 
Maren Marthinussen Oriola  Sidsel Nygaard (h) 
Marius Hagen      Mark Teeuwen (h) 
Terese Glosli Brynhildsen (h)  Vilma Eidsand  
Marte Eidsand Kjørven (h)  Karen H. Molland. 
 
Utmeldinger 
Solveig Uteng      Aud Berit Heggem 
Synnøve Markussen    Stine Trangsrud 
Finn Henry Eltorn     Sylvia Ibs Hansen (h). 
 
VI FLYTTER DELVIS UT 
Andvord eiendom AS (gårdeieren) har terminert deler av 
kontrakten, dvs storsalen på 225 kvm som vi tilbakeleverer 
30.juni 2013. Vi beholder kontordelen på 259 kvm og 
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GOD PÅSKESTEMNING 

Oslo Døveforening arrangerte påskeverksted for barn lørdag 16. mars i døveforeningen. 
13 familier med 23 barn og 19 voksne fant veien til døveforeningen. Vi delte i 3 aldergrupper. En gruppe til påskenøtter. 
De måtte besvare 11 spørsmål om påske og litt om pinse. De klarte veldig bra til å svare. Den andre gruppe til tegning. 
Tor Magnus Bengtson underviste dem hvordan man tegner figur for eksempel påskeharen. Tor Magnus er veldig dyktig til 
tegning. Vi hadde også håndverk til den tredje gruppe. Den gamle kjente, Anne Folland fra Drammen kom og underviste. 
Hennes gruppe lagte påske ting. Gruppene byttet seg imellom hvert 45 min. 
Foreldrene hadde også en oppgave hver, mens barna var opptatt med grupper. Tre kjekke fedre forberedte med 
hamburger til middag. Det smakte godt. Tre voksne vasket opp og det ble veldig rent. Og tre andre personer serverte 
dessert (kake og gele med vaniljesaus) og deilig nykokt kaffe. De vasket også opp. Og igjen rent på kjøkkenet. Resten av 
foreldrene hjalp til med lærere. 
De fedre og en bestefar var litt lur og tittet på 5-mila i ski for herrer på internett. Petter Northug klarte seg ikke bra til målet.  
Det var veldig vellykket med dagsprogram. 
Dere kan se på websiden til Tor Magnus, som tegnet. http://tormagnusb.carbonmade.com 

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.  
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TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAGER Kl. 12-15 
 
 

Lørdag 11.mai 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.  

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 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.” 
 
 
 
Fredag 7.juni: Sigurd Allern 
Professor i journalistikk, tidligere redaktør i Klassekampen "Medias rolle i valgkampen" 
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60PLUSS – AKTIVITETER 
 
Torsdag 18.april – Tur i Alnastien fra Bryn til Kværnerparken 
Vi møtes kl 11.00 på Bryn T-banestasjon. Vi går sammen til Bryn togstasjonen og videre til Alnastien og 
Kværnerparken. 
 
Torsdag 2.mai – tur rundt Sognsvann eller tur til Ullevålseter 
Vi møtes kl 11.00 på Sognsvann T-banestasjon og går en tur på et av alternativene. 
 
Onsdag 15.mai – Teaterforestilling Exit Hamlet 
Samarbeid med Døves frivillighetssentral med sosial cafe kl 09.00-10.30, så til Teater Manu. Se side 11 for mer info.  
 
Onsdag 29.mai – Dagstur? 
I samarbeid med Døves frivillighetssentral har vi planer om en dagstur. Sted er ikke bestemt ennå. 
 
Torsdag 13.juni – Tur med bysykkel 
Vi møtes kl 11.00 utenfor Ruter (tidligere Trafikanten), og tar en sykkeltur med Oslo Bysykkel. Vi bestemmer selv, 
hvor vi ønsker å sykle en tur. 
 
Onsdag 26.juni – Omvisning på Haraldrudanlegget 
Vi møtes kl 10.45 på Haraldrudanlegget. Se side 11 for mer info.  

SUSHI- OG DESSERTKAKE KURS 
 
Det var stor suksess med matkurset i februar. ODF satser igjen på nye kurs i sushi- og dessertkake i mai. 
 
Tirsdag 14. mai kl. 17.00 - Sushi 
Vil du lære mer om å lage sushi selv, kom til kurset i Mathallen. De lærer deg hvordan man lykkes med de asiatiske 
smakene på en inspirerende, lettfattelig og instruktiv måte.  
Gjennom 3 timer får man innblikk i sushiens verden. Avslutningsvis nytes sushi laget på kurset. 
 
Onsdag 15. mai kl. 17.00 – Dessertkake-kurs 
Her starter vi kurset med en demo på hvordan lage perfekte brød. Vi viser loff grunndeig, 4- korn og foccacia. Deretter går 
vi over på det søte.  
 
Det vises forskjellige mousser, marengser, sjokoladefondant, solbærsuffle og noen enkle petit four. 
 
Kurssted: Kulinarisk Akademi Mathallen (2. etg), Maridalsveien 17A, Oslo 
 
Kr 1.900 i deltakeravgift for medlemmer av ODF og kr 2.900 for ikke 
medlemmer. 
 
Påmelding til Niels Kristensen på frivillig@odf.no innen 30. april 2013. 
Betaling for deltakeravgift innen 30. april på kontonummer 1600.40.08301 
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HUSKER DU SISSEL E. HASLEHOLM? 
 
SeHer-bladet ønsker å finne personer som i sin tid var aktiv i tegnspråkmiljøet i Oslo. Vi lurer på hva personene gjør i dag. 
Denne gang har vi snakket med Sissel E. Hasleholm som tidligere var døveprest i Døvekirken i Oslo. 
 
Alder: 64 
 
Gift: Ja 
 
Bosted: Grimstad kommune 
 
Hvor kommer du egentlig fra?  Jeg kommer fra Fjære i Grimstad 
 
Hvordan kom du i kontakt med tegnspråkmiljøet? 
Jeg ble spurt om jeg ville bli døveprest av min lærer, rektor Stephan Tschudi da jeg 
tok praktisk-teologisk utdannelse for å bli prest etter teologisk embetseksamen. Da 
begynte jeg på tegnspråkkurs og lærte tegnspråk. Så søkte jeg og fikk stillingen som 
døvekapellan for Sør- og Østlandet. 
 
Var du medlem i Oslo Døveforenings styre, når var det og hvor lenge? 
Det er jeg ikke helt sikker på.  

(Til opplysning, så var hun 2.protokollfører i 1980. Red.anm.)  

 
Du var døveprest i Døvekirken i Oslo fra 1975 til 1981 og hva gjør du i dag? 
Nå er jeg prost i Arendal prosti og har vært det siden 1996. 
I løpet av våren blir jeg pensjonist og gleder meg til det. 
 
Fortell om hva du har jobbet, med siden du sluttet som døveprest her i Oslo. 
Jeg har jobbet som småkirkeprest og senere sokneprest i Skøyen i Oslo. Her var jeg 
blant annet med på å reise Skøyen kirke. Siden advent 1990 har jeg vært prest i Agder og Telemark bispedømme og 
jobbet i Arendal prosti. 
 
Hva gjør du i din fritid? 
Vi bor ved sjøen og jeg er glad i å padle, ro, seile og båtliv ellers. Jeg er interessert i hagearbeid og liker å arbeide med alt 
som vokser og gror. Om vinteren synes jeg det er fint å gå litt på ski. Lesing og musikk er også hyggelige fritidsaktiviteter 
for meg. 
 
Har du i dag kontakt med døve? 
Ja det hender at jeg blant annet har gudstjenester og kirkelige handlinger der jeg bruker tegnspråk. 
 
Hva er ditt beste minne i tegnspråkmiljøet i Oslo, eller har du en morsom historie å fortelle oss? 
Det er mange gode og fine minner fra den tiden. Jeg tenker på alle de flotte og kloke menneskene jeg fikk møte. De lærte 
meg mye som jeg har tatt med meg videre i livet og i prestegjerningen. 
Har lyst til å si stor TAKK til alle som tok så godt imot en nyutdannet prest og stilte opp for at jeg skulle lære tegnspråk og 
trives i døvemiljøet. 
 
Intervjuer: Svein H. Sundkvist 
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KAMPEN OMSORG+ 

 
Eldresenter for døve og døvblinde var på en omvisning på Kampen Omsorg+, tirsdag 5.februar.  En gruppe døve fikk en 
fin omvisning av det flotte Kampen Omsorg+, der 2 døve allerede bor nå. Laila Sigvartsen viste hennes fine 2 
romsleilighet. Hun forteller at hun stortrives i den nye leiligheten. 
Vi fikk se treningsrom med treningsapparater, håndarbeid rom, internett  / bibliotek, fine stuer, veranda på taket, 
kantinesalen der man kan kjøpe rimelige middager. I Lailas leilighet har hun en nettbrett, der alle har hvert sitt, som er 
koblet til felles info-tjeneste. Der kan hun få informasjon om dagens middag, kan bestille middagen levert i hennes leilighet 
eller gå ned å spise, å lese nettaviser, sende sms, osv. 
 
Oslo Døveforening, Døves frivillighetssentral og Rådgivningskontoret for hørselshemmede var på en befaring, sammen 
med Oslo kommune på Kampen Omsorg+ 22.mars. I dialogen med Oslo kommune var det større forståelse og mer positiv 
at de forstod behov som døve har i forhold til kommunikasjon gjennom Tegnspråk og at det er viktig at man ansetter døve. 
I befaringen ble det gitt mye informasjon om nettbrettet som de kaller for velferdsteknologien som er unik og på 
prøveprosjekt sammen med 4 andre lignende Omsorg+ i Norge og i Sverige. Vi ga en del tips, som de tok med videre i 
forhold til bildetelefon, brannvarslingssystem i bygget om flere døve skal bo i samme bygg, etc. 
 
Neste steg er å ta opp saken med Byrådet og få en del vedtak som f.eks at døve skal få lov å velge Omsorg+ fritt, noe 
som ikke gjelder i dag.  Vi mener at døve bør få lov å komme der det er flere døve som bor i et Omsorg+. Det ble nevnt at 
det er 30 ledige plasser. Så om døve ønsker å søke seg til Kampen Omsorg+, vil Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede være behjelpelig med å søke dit. 
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SE HER ER 50 ÅR 
 
I bladet Tegn og Tale nr 7 i 1963 skrev korrespondent for bladet Anne Gloslie; 
«Vi hilser med glede Oslo-foreningens nystartede medlemsblad «Se Her», som er utkommet med nr 1 i mars 1963. Vi tror 
sikkert at bladet vil bety en både hyggelig og nyttig kontakt mellom styre, undergrupper og medlemmer. Arne Handberg er 
redaktør og som medarbeidere har han Kåre Kvalness, Jan Johansen og Harold Nielsen. Vi ønsker lykke til med startet 
og et fruktbringende arbeid!» 
 
I boka «Døveforeningen 1878-1978» skriver forfatteren Odd-Inge Schrøder; 
«I 1963 kom Oslo-foreningen som nummer to blant landets foreninger med medlemsbladet «Se Her» med Arne Handberg 
som redaktør. Det var snakk om å kreve 50 øre pr. nummer.» 
 
Hvordan ble "Se Her" til? 

Oslo Døveforening trengte et medlemsblad og Arne Handberg ble første redaktør i 1963. I redaksjonskomiteen fikk han 
med seg Harold Nilsen og Kåre Kvalness. Erna Margrethe Lindgaard tegnet logoen (brillelogoen og senere tilføyd med 
Døves Hus) som fulgte bladet i mange år. 

 

Navnet "Se Her" ble valgt fordi Arne tidlig på 1950-tallet hadde startet medlemsblad i Oslo hørselvern, som Oslo-
foreningen til dagens Hørselshemmedes landsforbund het den gangen.  Det bladet kalte han "Hør Her".  

 

 Dermed var navnet "Se Her" et enkelt valg med fokus på det å SE både med tanke på at bladet skulle leses og på 
tegnspråk som ble brukt i foreningen. 

 
Bladets forside har endret mye gjennom 50 år 

 

 
    1964-1968     1970-1972      1972-2001       2001 

 
     2002       2003        2004       2005-2010 
 
Vi har dessverre ikke funnet første nummeret av bladet i 1963, men vi har bladene fra 1964 til i dag, bortsett fra 1969. 
 
Vi har bladene liggende på http://odf.no/index.php?pageID=130&page=Media-arkiv fra nr 1 i 2003 til og med nr 4 2012. 
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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.  
 
Onsdag 3. april. Sosialt samvær på ODF-lokal. Salg av mat til lunsj-tid. Informerer om vårens program. 
 
Onsdag 17. april. Døves Frivillighetssentral arrangerer en tur til Nasjonalbiblioteket. Der vises en russisk plakatutstilling. 
Kaffe og enkelt mat på ODF kl. 10 – 11.30. Deretter følger vi sammen til Nasjonalbiblioteket, som starter kl.12.00. 
 
Onsdag 15. mai. Døves frivillighetssentral har reservert 15 plasser til teaterforestilling «Exit Hamlet» hos Teater Manu. 
Kaffe og enkelt mat på ODF kl. 09-10.30. Deretter følger vi med trikk 12 til Teater Manu. Forestillingen starter kl. 11.00. 
Billettpris: 140/160 kr pr. pers. Man melder på og betaler til Niels, frivillig@odf.no innen 8. mai. 
  
Onsdag 29. mai. Døves frivillighetssentral og 60+, samarbeider om en dagstur. Sted er ikke bestemt ennå. 
 
Onsdag 12. juni. Sosialt samvær på ODF-lokalene. Informerer om program for høsten og nytt sted. 
 
Onsdag 26. juni. Omvisning på energigjenvinningsanleggene, Haraldrudanlegget. 
Lurer du på hva som skjer med de grønne og blå posene dine? Vi går og ser hva de driver med sorteringsanlegget og 
forbrenningsanlegget. 
Omvisningen starter kl. 11.00. Vi møter opp kl. 10.45 ved Haraldrudanlegget, Haraldrudveien 20, utenfor Skolestua. Vi 
kan også reise sammen med tog fra Oslo S kl.10.11. Oppmøte kl.10.00 ved Burger King i forhallen. 
 
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. Les mer 
på www.odf.no og linker på Frivillighetssentral. 
 
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. Les mer på www.odf.no og linker på 
Frivillighetssentral. 

Niels Kristensen, daglig leder, Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler, SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no 
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Kvinneforeningen hadde årsmøte tirsdag 5.mars 2013, og 
valgt dette styre: 
Leder: Britta Barman Wold 
Nestleder: Unni Lisbet Arnesen 
Sekretær: Gunhild Marie Haga Thoresen 
Kasserer: Maj-Lisbeth Marman 
Styremedlem: Eva Roås 
 
Strikke-kafe 
Kvinneforeningen har strikke-kafe torsdag 25.april kl. 
18.00. 
Ta gjerne med deg strikketøyet med strikkepinner og garn. 
Velkommen!  

INNEHOLD OG PROGRAM 
ÅRSMØTE 27. APRIL 2013  

 
HJELPEFONDET 6. ÅRSMØTE     13 
 

4. ÅRSBERETNING          14 
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6. LOVENDRINGSFORSLAG       20 
 

7. FORSLAG TIL DISPOSISJON AV MIDLER  16 
 

OSLO DØVEFORENING 135. ÅRSMØTE 21 
 

7. ÅRSMELDING            22 
 

8. REGNSKAP            32 
 

9. LOVENDRINGSFORSLAG       41 
 

10. INNKOMNE FORSLAG        42 
 

11. VEDTA MEDLEMSKONT. FOR NESTE ÅR  42 
 

12. BUDSJETTFORSLAG        42 
 

13. VALG             43 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Kl 11.30  Dørene åpnes. Kaffe /te 
 

Kl 12.00       Årsmøtet starter 
 

Det blir lett bevertning med kaffe/te i pausen 
 

 

17. MAI 

Oslo Døveforening feirer 17.mai i døveforeningen, og 
alle er hjertelig velkommen til å ta en tur innom i løpet 
av dagen. 

 

Våre lokaler er åpent fra kl. 11.00 til 16.00. 
 

Salg av kaker 

Smørbrød 

Pølser 

Brus 

kaffe og te. 
 

VELKOMMEN! 
     17.mai-komiteen 
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HJELPEFONDET 
6. ÅRSMØTE 2013 

 
Lørdag 27.april 12.00 

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 

7. Forslag til disposisjon av midler  

 
 
 
 

Bare medlemmer i Oslo Døveforening som har betalt kontingent for 2012 har adgang 
til årsmøtet. Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2012 på årsmøtet. 

 
 
 

Velkommen!                          Styret 



14 Nr. 1- 2013 6.ÅRSMØTE - HJELPEFOND - 2013 

 

4. ÅRSBERETNING FOR HJELPEFONDET 
 

Virksomhetens art og sted 
Oslo Døveforenings hjelpefond ble opprettet 14.mars 1991. Hjelpefondets formål er å dekke underskudd ved driften av 
Oslo Døveforening og feriehjemmet Skaug. Videre kan midler fra fondet brukes til ekstraordinære tiltak i foreningen som 
hovedstyret finner nødvendig. All bruk av midler skjer etter vedtak på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 
 
Fondets styre er identisk med det sittende styre i Oslo Døveforening for 2012, og daglig leder har fulgt opp styrets vedtak i 
forbindelse med Hjelpefondet. 
 
Styret har en forvaltningskomite som består av Bjørn A. Kristiansen, Svein Arne Peterson og daglig leder Vidar R. Sæle, 
som forvaltet midlene etter beste evne i forhold til investeringsporteføljen med moderat /lav risiko i samarbeid med Pareto 
Wealth Management AS. 
 

Redegjørelse for årsregnskapet 
Årsregnskapet til Oslo Døveforenings Hjelpefond viser totale inntekter på kr 792.836, og totale kostnader på kr 3.774.654. 
Årsresultatet viser et underskudd på kr 2.981.818.  
 
Årsmøtet 19.april 2012 vedtok å bruke opp til kr 950.000 til Oslo Døveforening og kr 120.000 til feriehjemmet Skaug. I 
årsregnskapet for 2012 har foreningen tatt ut kr 830.000 og feriehjemmet kr 120.000. Foreningen har valgt å sette inn 
inntekter, som bingo og momskompensasjon direkte inn i Hjelpefondet. Det var per 31.12.11 satt av kr 90.000 som var 
øremerket maleri, som er utbetalt på kr 98.993 i 2012. 
 

Styring av finansiell risiko  
Ekstraordinært årsmøte januar 2007 gjorde følgende vedtak: 
Foreningen skal gjennomføre en aktiv forvaltning av kapitalen forening fikk for salget av Sven Brunsgt. 7.  Det opprettes 
en forvaltningskomité som fungerer som rådgiver for hovedstyret i plassering og forvaltning av kapitalen. 
 
Oslo Døveforening har to målsetninger med aktiv kapitalforvaltning: 
1) Ivareta / øke realverdien (Realverdi= Beholde kjøpekraft når inflasjon/prisstigning er tatt hensyn til) av kapitalen. 
Foreningen skal ha mulighet til å kunne kjøpe en tilsvarende eiendom som Sven Brunsgate på senere tidspunkt. 
 
2) Det skal kunne tas ut et årlig utbytte. Det skal kunne tas ut årlig utbytte fra deler av de årlige avkastningene til drift av 
Oslo Døveforening. Det gjelder først og fremst kostnader knyttet til lokalleie og til medlemsservice.  
 
Vi har fått tilbakebetalt kapital fra NRP L. Bonds Dis med kr 252.000. Dermed er investeringen hos NRP L. Bonds Dis 
avsluttet. Det er mottatt i alt kr 309.977 i avkastning for årene 2008-2012, hvilket ga en renteavkastning på 31 % (i 
gjennomsnitt 7,75 % per år) av investeringen på kr 1 million.(Se note 7.) 
 
Det er innkalt kapital to ganger i 2012 på henholdsvis kr 69.252 og kr 226.440 til Iron Man Dis. (Se note 7.) 
Grunnet overgang fra Sydbank til BHF Bank i Sveits er det gjort salg av alle aksjefond og kjøpt på nytt. Grunnet kjøpt 
aksjefond i euro og US dollar, har styret tatt opp et valutalån, som skal motvirke svingninger og tap i valutakursene.   
 
I forhold til målsetningen som ble fastsatt på ekstraordinært årsmøte 2007 må det sies at det ikke har slått til som 
forventet, bortsett fra NRP L. Bonds Dis og Aksjefond. Verdiutviklingen er fortsatt negativ på noen av våre investeringer fra 
starten av.  
I henhold til vedtak har vi fulgt strategien med en langsiktig investeringsprofil med moderat/lav risiko der forventingen til 
avkastningen over tid er 8 – 12 % per år – 10 års perspektiv. Den strategien følger vi pr 31.12.2012.  
 
De reelle verdiene av fonds og selskaper som er investert i bedrifter vil først bli synliggjort når prosjektperioden for de 
enkelte verdipapirene blir avsluttet. Der vil ta 1 – 5 år, avhengig av hvilke prosjekter det gjelder. 
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Det har i perioden skjedd endringer i andeler, som gjelder spesielt: 
 

a) PPN Shipping à Pareto World Wide Shipping 
Grunnet fusjon, så hadde vi i PPN Shippingkapital 30.000 andeler, og nå overført til Pareto World Wide Shipping 
AS, hvor vi ble tildelt 13.722 andeler pr 16.februar 2012. Beholdningsverdien er som før. 
 

b) Aheloy Beach 
Det stod 149.400 andeler i 2011. Det skulle vært 306.250 andeler da vi betalte inn en emisjon på kr 156.850 i 
2010. For 2012 har vi betalt en emisjon på kr 159.300, og det er nå 1.899.250 andeler per 31.12.12. 

 
 
Fortsatt drift 
Forutsetningen for fortsatt drift i Hjelpefondet er tilstede og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne 
forutsetningen. 
 

Arbeidsmiljø 
I Oslo Døveforenings Hjelpefond er det ingen ansatte. 
 

Påvirkning av det ytre miljø 
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
 
Oslo 4.april.2013 
 
 
  Svein Arne Peterson        Torill Lorentzen          Kevin Eide Edvardsen  
  Leder             Nestleder           Styremedlem 
 
 
  Terje Lund           Janne Moskaug         Jan Inge Raknerud 
  Styremedlem          Styremedlem         Varamedlem 
 

 
Hovedstyret i perioden april 2012 – april 2013 Fra venstre: Svein Arne Peterson, Kevin E. Edvardsen, Terje Lund, Stig 
Krarup-Pedersen (døde 31/10) og Jan Inge Raknerud. Foran fra venstre: Torill Lorentzen og Janne Moskaug. 
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5. REGNSKAP 

RESULTAT 

 
 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2012  2011  
      

Inntekt på investeringer 2 665 511  311 850  
Annen inntekt 2 127 325  873 669  
Sum driftsinntekter  792 836  1 185 519  

      

Tap på investeringer 7 100 328  60 607  
Nedskrivning aksjer og andeler 7 2 637 361  521 655  
Oppskrivning aksjer og andeler 7 0  0  
Avskrivning på varige driftsmidler 6 154 745  178 483  
Årsmøtevedtak 5 950 000  570 000  
Annen driftskostnad 3, 4 41 799  41 668  
Merverdiavgiftskompensasjon  -109 579  -117 606  
Sum driftskostnader  3 774 654  1 254 807  

      

Driftsresultat  -2 981 818  -69 288  
      

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      

      

Agio inntekter  97 514  0  
Renteinntekter  75 106  68 628  
Netto finansresultat  172 619  68 628  

      

ÅRSRESULTAT  -2 809 199  -660  
      

OVERFØRINGER 11     

Overført til/fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner 11 8 993  64 779  
Overført til/fra annen egenkapital  -2 818 192  -65 439  
Sum overføringer  -2 809 199  -660  

REVISJONSBERETNING 
Revisor Roar Winge fra BDO AS har revidert regnskapet for Hjelpefondet, som er godkjent. Beretningen vil bli vist på 
lerret under årsmøtet.  

7. FORSLAG TIL DISPOSISJON AV MIDLER 
 

Årsregnskapet for Hjelpefondet for 2012 viser et underskudd, og det er derfor ikke satt av midler til disposisjon av 
avkastning som kan brukes i 2013.  
 
Årsmøtet behandler et forslag fra hovedstyret i Oslo Døveforening, som tas fra egenkapitalen. 
 
Hovedstyret (ODF) 
Styret ber årsmøte om å ta ut opptil kr 950.000 som skal dekkes, bl.a. leie av lokaler i Nedre Voll gate 5, flytting og 
styrehonorar. 

(Fortsatt fra side 20) 



Nr. 1- 2013  17 

 

BALANSE 

 
Oslo 4.april.2013 

 
  Svein Arne Peterson        Torill Lorentzen          Kevin Eide Edvardsen  
  Leder             Nestleder           Styremedlem 

 
  Terje Lund           Janne Moskaug         Jan Inge Raknerud 
  Styremedlem          Styremedlem         Varamedlem 

EIENDELER NOTE 2012  2011  
      

Anleggsmidler      
Varige driftsmidler      
Påkostning leide lokaler 6 483 883  558 112  
Inventar, kontormaskiner og lignende 6 524 868  605 384  
Sum varige driftsmidler  1 008 751  1 163 496  

        
Sum anleggsmidler  1 008 751  1 163 496  

      
Omløpsmidler      
Fordringer      
Andre fordringer 8 127 325  225 369  
Sum fordringer  127 325  225 369  

      
Investeringer      
Aksjer og andeler 7 12 826 404  14 041 870  
Sum investeringer  12 826 404  14 041 870  

      
Bankinnskudd, kontanter og lignende  2 942 600  3 172 069  
Sum omløpsmidler  15 896 329  17 439 308  

      
SUM EIENDELER  16 905 080  18 602 804  

      
EGENKAPITAL OG GJELD      
      
Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Grunnkapital  500 000  500 000  
Sum innskutt egenkapital 11 500 000  500 000  

      
Annen egenkapital      
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner  187 703  277 703  
Annen egenkapital  12 522 809  15 341 001  
Sum opptjent egenkapital  12 710 512  15 618 704  

      
Sum egenkapital 11 13 210 512  16 118 704  

      
Gjeld         
Kortsiktig gjeld      
Gjeld til Oslo Kommune 9 2 484 100  2 484 100  
Valutalån  10 1 210 468  0  
Leverandørgjeld  0  0  
Sum kortsiktig gjeld  3 694 568  2 484 100  

      
Sum gjeld  3 694 568  2 484 100  

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  16 905 080  18 602 804  
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NOTER 
 

Note 1 Regnskapsprinsipper       
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.         
  
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld        
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
       
  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.        
  
Investeringer i verdipapirer        
Investeringer i verdipapirer er vurdert til virkelig verdi pr. 31.12 (børskursen). på balansetidspunktet. Ved beregning av gevinst og tap legges FIFO-
prinsippet til grunn.        
 
Fordringer        
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de 
enkelte fordringene.        
   
Bankinnskudd, kontanter og lignende        
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre 
måneder fra anskaffelse.        
    
Kostnader        
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter 
og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.   
     
     

Note 2 Driftsinntekter          

 
 

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm        
Daglig leder eller ledende personer har ikke hevet lønn fra Hjelpefondet.         
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.        
       
Revisor            

 
 
 

 Per virksomhetsområde:          2012 2011 
 Utbytte, avkastning på investering          596 377 311 850  
 Gevinst ved realisasjon 69 134 -    
 Arv          0 426 250  
 Bingo          127 325 445 369  
 Minnegave - øremerket maleri    0 2 050  
 Sum          792 836  1 185 519  
              
 Utbytte, avkastning på investering          2012 2011 
 Tyskland eiendom        80 864  99 891 
 PPN Shipping        192 108  111 000 
 Iron Man DIS        13 428  100 959 
 NRP Leveraged Bonds Dis        309 977  0 

596 377  311 850  Sum          

Godtgjørelse til BDO AS eksklusiv mva fordeler seg slik:           2012 2011 
 Lovpålagt revisjon    30 000 30 000  

30 000 30 000   Sum          
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Note 4 Driftskostnader 

 
 

Note 5 Årsmøtevedtak 

 
Årsmøte var 19.april 2012. 
 

Note 6 Varige driftsmidler  

 
Avskrivningsprosenten er 13,3, fordelt fram til år 2014.  
 

Note 7 Aksjer og andeler 
Omløpsmidler    

 
Det er i 2012 betalt en emisjon  på kr 159.300 til Aheloy Beach, Bulgaria.      
Det er innkalt kapital to ganger i 2012 på henholdsvis kr 69.252 og kr 226.440 til Iron Man Dis, Shipping.  

 
*) Pareto Høyrente er et fond som investerer i verdipapirer og obligasjoner.  
 
 
 

 Driftskostnader          2012 2011 
 Revisjon        37 500 37 500 
 Administrasjonskostnad        4 299 4 168 

41 799  41 668   Sum          

          2012 2011 
 Oslo Døveforening    830 000  570 000  

120 000  -    
 Sum          950 000  570 000  
 Oslo Døveforening, ekstra tilskudd til feriehjemmet Skaug    

  
 Tomter   eiendom  

 Påkostning  leide 
lokaler  

 Driftsløsøre, 
inventar, verktøy 

o l  
 Sum  

 Anskaffelseskost 01.01.12  -    -    987 746  1 071 406  2 059 152  
 Tilgang kjøpte driftsmidler  -    -    0  0  0  
 Avgang  -    -    0  0  0  
 Anskaffelseskost 31.12.12  -    -    987 746  1 071 406  2 059 152  
            
 Akk. Avskrivninger 31.12.12  -    -    503 863  546 538  1 050 401  
 Bokført verdi pr. 31.12.12  -    -    483 883  524 868  1 008 751  
      
Årets avskrivninger    74 229 80 516 154 745 

 
 Dato   Andeler   Kostpris  

Markeds 
verdi  
2012 

Bokført  
verdi  
2012 

Akkumulert 
verdiendring 

2012 

Akkumulert 
verdiendring 

2011 
Tyskland Eiendom 21.03.2007 47 567 5 099 967 3 315 896 3 315 896 -1 784 071 37 269 
Pareto World Wide Shipping 14.03.2007 13 722 3 075 000 1 907 358 1 907 358 -1 167 642 -885 000 
Iron Man Dis, shipping 20.09.2007 2 % og 8 1 681 592 1 358 156 1 358 156 -323 436 -27 744 
Aheloy Beach, Bulgaria 15.08.2007 1 899 250 1 738 150 189 925 189 925 -1 548 225 -1 205 350 
East Capital 09.03.2007 0,772052 30 24 24 -6 -10 
Pareto Høyrente *) 28.02.2011 2493,4047 2 500 000 2 718 810 2 718 810 218 810 76 522 
Delphi Kombinasjon 31.05.2012 426,1661 999 497 1 077 906 1 077 906 78 409  
Pareto Kreditt 31.05.2012 433,152 400 600 416 002 416 002 15 402  
Pareto Verdi 31.05.2012 418,1443 500 749 558 206 558 206 57 458  
Pareto Aktiv Global 31.05.2012 437,4007 500 749 538 652 538 652 37 904  
ISI Bric 31.05.2012 1 430 254 475 273 261 273 261 18 786  
Capital US Growth 05.11.2012 4 855 483 350 472 209 472 209 -11 141  

 Sum      17 234 157 12 826 404 12 826 404 -4 407 753 -2 004 313 

Pareto Høyrente   Dato   Andeler  Kostpris Markedsverdi Bokført verdi Akkumulert verdi 
Pareto Høyrente 28.02.2011 2379,5294 2 500 000 2 500 000   
Reinvestert avkastning 31.12.2011 113,8753 76 522  2 576 522 76 522 
Reinvestert avkastning 31.12.2012 111,6531 142 288  142 288 142 288 
 Totalt    2605,0578 2 718 810 2 500 000 2 718 810 218 810 



20 Nr. 1- 2013 6.ÅRSMØTE - HJELPEFOND - 2013 

 

Følgende aksjer og andeler er solgt i 2012:  

 
 

Note 8 Andre fordringer  

 
 

Note 9 Gjeld til Oslo kommune  

 
Gjeld til Oslo kommune er en pantegjeld som ligger på eiendommen "Skaug" på Nesodden.   
Dersom Oslo Døveforening ikke har kjøpt ny eiendom innen utgangen av 2011, skulle hele pantet innfris.  
 

Note 10 Valutalån 

 
Valutalån gjelder 40.000 Euro ~ NOK 293.422 og 165.000 USD ~ NOK 917.045.  
 

Note 11 Egenkapital  

 
 
 
 
 
 

6. LOVENDRINGER 
 
Ingen forslag. 
 

(Fortsetter på side 16) 

 Investering      
Anskaffelses 

kost 
 Innløsnings  

beløp  
 Tap   Gevinst  

 NRP Leveraged Bonds Dis   252 000 252 000  -    -    
 Schroder US small & mid cap   499 394 560 298    -60 904  
 Pareto Verdi   701 267 709 496    -8 229  
 Delphi kombinasjon   719 855 696 664  23 192    
 Schroder US small & mid cap   498 927 484 512  14 415    
 Sum          37 607  -69 134  
 Gebyrer /Forvaltningshonorar                   62 721    

             100 328     Sum       

          2012 2011 
Fordring ODF     127 325  225 369  
Fordring Skaug     -    -    

127 325  225 369   Sum          

          2012 2011 
2 484 100 2 484 100  Gjeld til Oslo kommune   

          2012 2011 
1 210 468 0  Valutalån i BHF Bank, Sveits   

Innskutt egenkapital      
 Bundet 
kapital  

 Annen 
egenkapital  

 Egenkapital med 
selvpålagte 

restriksjoner   Sum egenkapital  
 Egenkapital 01.01.12  500 000  15 341 001  277 703  16 118 704  
 Årets endring i egenkapital:            
 Bevilget til øremerkede formål                 -8 993            -90 000               -98 993  
 Årets resultat          -2 809 199             -2 809 199  
 Egenkapital 31.12.11      500 000      12 522 809           187 703          13 210 512  
        
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner: 01.01.2012 Tilført  Tilbakeført Anvendt 31.12.2012 
Øremerket Jubileumsbok  123 861    123 861 
Øremerket Maleri  90 000 8 993  -98 993 0 
Øremerket Kurs  6 350    6 350 
Øremerket kjøp av festetomt Skaug  45 000    45 000 
Øremerket Smalfilm  12 493    12 493 

277 704 8 993   -98 993 187 704 Sum   
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OSLO DØVEFORENING 

135. ÅRSMØTE 2013 
Lørdag 27.april (starter når Hjelpefondets årsmøte er ferdig)  

Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5. 
 

Dagsorden for årsmøte: 
 

01. Åpning ved foreningens leder 

02. Valg av 1. og 2. møteleder 

03. Valg av 2 referenter 

04. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer 

05. Valg av tellekorps på 3 medlemmer 

06. Godkjenning av dagsorden 

07. Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet 

08. Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet 

09. Lovendringsforslag 

10. Innkomne forslag  

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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7. ÅRSMELDING FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET 
 
1. STYRETS SAMMENSETNING, KOMITEER O.A.  

 
 

2. ADMINISTRASJON 
Oslo Døveforening har hatt kontorer i Nedre Vollgate 5-7.  
 
Ansatte pr. 31.12.2012: 
Daglig leder:          Vidar R. Sæle (100 %) – begynte 01.10.2002 
Daglig leder for Døves frivillighetssentral: Niels Kristensen (100 %) – begynte 01.01.2011 

1.januar – 19. april 2012 19. april – 31.desember 2012 

Hovedstyret: 
Leder:        Svein Arne Peterson 
Nestleder:      Torill Lorentzen (1 år)  
Styremedlem:     Kevin Eide 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 for foreningen, 
feriehjemmet og felleslegatet: Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund 
 
Lovkomite:      Tone-Britt Handberg 
                                  Odd-Inge Schröder 
                                  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. 

 
Representanter til Landsmøte:  

Ingen valgt, da neste landsmøte er i 2013. 
    
Valgkomite:      Solveig Uteng (leder) 
                                  Are Dyrhaug 
                                  Mari K. Hol 

Hovedstyret: 
Leder:        Svein Arne Peterson 
Nestleder:      Torill Lorentzen (1 år)  
Styremedlem:     Stig Krarup-Pedersen (1 år) 

(Døde 31.okt 2012) 
Styremedlem:      Kevin Eide Edvardsen (2 år) 
Styremedlem:     Terje Lund (2 år)  

(Valgt på årsmøte 31.mai 2012) 
1.varamedlem:     Janne Moskaug 

(Hun rykket opp som styremedlem f.o.m. 1.nov. 2012) 
2.varamedlem:     Jan Inge Raknerud 

 
Bilagsrevisor for foreningen, 
feriehjemmet og felleslegatet: Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Tone-Britt Handberg 
 
Lovkomite:      Tone-Britt Handberg 
                                  Odd-Inge Schröder 
                                  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 
 
Representanter til Landsmøte: 

Ingen valgt, da neste landsmøte er i 2013. 
    
Valgkomite:      Hege R. Lønning (leder) 
                                  Tone-Britt Handberg 
                                  Ingvild Larsen Skjong 
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Alt-mulig-person (renhold/kontor/service): Ramie P. Legaspi (40 %) – begynte 31.10.2011 
 
Svein Arne Peterson er engasjert, som regnskapsfører. Revisor er BDO AS. Foreningen er medlem i 
arbeidsgiverforeningen Virke. 
 
Vi leier lokalene av Nedre Voll gate 5 AS og betalte en husleie på kr 864.172 for 2012. Vi har inngått avtale med 
meglerfirmaet Krogsveen næring fra 25.oktober 2010 til å finne leietaker som kan leie våre lokaler fram til 2014, men per 
31.12.2012 var det ikke funnet noen leietakere som vil overta lokalene. 
 

3. INTERNE MØTER 
Det har i perioden vært holdt 8 styremøter og behandlet 77 saker. Arbeidsutvalget (AU) har hatt 1 møte og behandlet 4 
saker. 
 
Årsmøte ble holdt 19.april 2012 med 36 stemmeberettigede medlemmer til stede. Det ble gjennomført en fortsettelse av 
årsmøte 31.mai som behandlet valg av ett styremedlem for 2 år med 17 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 
 
Medlemsmøter ble avholdt 14.januar (nytt fra styret) og 10.november (Nytt fra Landsråd og andre nyheter fra styret)  
 
Ledermøtene ble avholdt 10.mai og 25.oktober.  
 

4. MEDLEMSSTATUS 
Dødsfall 
I løpet av året 2012 har Johannes Rekkedal, Anne Mathea Hovden, Gerd Stagrim, Solveig Larsen, Jan Johansen, Stig 
Krarup-Pedersen og Leif Åsen gått bort.  
 
Status pr 31.12.2012 
Totalt hadde vi 501 medlemmer. Medlemsmassen fordeler seg slik: 495 hovedmedlemmer, 6 støttemedlemmer, hvorav er 
398 medlemmer døve og 103 medlemmer hørende. Av 501 medlemmer bor 1 i Sverige, 1 i Sør-Trøndelag, 3 i Hordaland, 
1 i Rogaland, 1 i Aust-Agder, 6 i Vestfold, 11 i Buskerud, 7 i Oppland, 14 i Østfold, 119 medlemmer i Akershus fylke og 
337 medlemmer i Oslo kommune.  
 
Satser for kontingent 
Satser for medlemskontingent hos Norges Døveforbund er kr 450 for hovedmedlem, hvorav kr 200 går til foreningen. Kr 
350,- for trygdete, hvorav kr 200 går til foreningen, Kr 350 for ungdom (13-26 år), hvorav kr 100 går til foreningen. Kr 100 
for barn (0-12 år), hele beløpet går til foreningen. For støttemedlemmer i foreningen var det kr 450,-.  
 
Vi har mottatt kontingent andel fra Norges Døveforbund for 500 medlemmer med i alt kr 88.300,-. 
 
Statistikk 
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Av totale medlemmer i foreningen, er det 58 % kvinner og 42 % menn som er medlemmer. Gjennomsnittsalder i 
foreningen er 47,2 år. 
 

5. REPRESENTASJON 
- Seminar for studieledere og kulturansvarlige 1.-3.mars i Oslo ved Norges Døveforbund. Vidar R. Sæle og Niels 

Kristensen deltok. 
- Ad-hoc utvalg for medlemsservice hos Norges Døveforbund 26.april, 5.september og 28.november. Vidar R. 

Sæle representerte foreningen. 
- Samarbeidsmøte med Rådgivningskontoret for hørselshemmede 18.januar, 16.mars og 13.april. Vidar R. Sæle 

representerte foreningen og Niels Kristensen for frivillighetssentralen. 
- Studietur til København 16.-19.mai. Formålet med turen var å besøke døveforeningen, 4 private firmaer som er 

startet opp av døve og deltakelse på EUD-seminar om «Eldre døve borgere – en ressurs, ikke en byrde». Vidar R. 
Sæle og Niels Kristensen deltok. 

- Omsorg+, møte med Oslo kommune 31.mai. Svein Arne Peterson og Vidar R. Sæle representerte foreningen. 
- Sommerfest på feriehjemmet Skaug 16.juni. Vidar R. Sæle representerte foreningen. 
- Jubileumsmarkering av Prinsesse Märtha Louises fond 21.september. Torill Lorentzen, Stig Krarup-Pedersen 

og Niels Kristensen representerte foreningen. 
- Landsråd og seminar 5.-7.oktober på Ål. Svein Arne Peterson, Terje Lund og Vidar R. Sæle representerte for 

foreningen. 
- Deputasjon hos Helse- og sosialkomiteen i Rådhuset, Oslo kommune 25.oktober. Svein Arne Peterson og 

Vidar R. Sæle deltok. 
- Rådgivningskontoret for hørselshemmedes 40 årsjubileum 5.desember. Torill Lorentzen og Vidar R. Sæle 

representerte foreningen. 
- Workshop for Universell utforming og informasjonsbehov for kollektivreisende i Oslo og Akershus hos 

Ruter, 5.desember. Niels Kristensen deltok. 
 
6. KURSVIRKSOMHET 
 
 TEGNSPRÅKKURS 

 
 
Ansvar for gjennomføring og koordinering av tegnspråkkursene har vært daglig leder Vidar R. Sæle. Vi har i perioden 
engasjert Ine Lorentzen, Hanne Enerhaugen, Monica Nesje og Anne-Line Kirste som tegnspråkinstruktører. 
 
I alt var det 85 kursdeltakere, 284 kurstimer og 12 tegnspråkkurs som ble gjennomført i 2012. (I 2011 var det 63 
kursdeltakere, 188 kurstimer og 8 tegnspråkkurs.)   
 

Kurstype Antall deltakere Antall deltakere Antall kurstimer Antall kurs 

 Våren Høsten   

Nivå 0 16 21 92 4 

Nivå 1 8 18 96 4 

Nivå 2 0 5 24 1 

Nivå 3 6 0 24 1 

Nivå 4 5 6 48 2 

Sum i alt 35 50 284 12 
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Kostnader for daglig leder og alt-mulig person, som jobber med å ta imot påmeldinger, registrere interesserte, skaffe 
instruktører, lage kursbevis, søke om VO-midler, rapport/regnskap for VO-midler, sende ut faktura, innbetalinger etc, er 
ikke tatt med i beregningen over. 
 

KURS FOR DØVE 

 
 
Ansvar for gjennomføring av kursene for døve, har vært daglig leder Vidar R. Sæle i samarbeid med Døves 
frivillighetssentralens daglig leder Niels Kristensen. 

Regnskap for tegnspråkkurs 2012 

Deltakeravgifter 233 200 

VO-tilskudd a kr 100 x 284 timer 28 400 

Vanlig tilrettelegging a kr 500 per kurs 6 000 

Sum inntekter 267 600 

  

Honorar - tegnspråkinstruktører 108 400 

Arbeidsgiveravgift 15 284 

Kopiering av tegnspråkmateriell 19 000 

Sum kostnader 142 684 

  

Overskudd 124 916 

  

Kurstype Dato Antall deltakere Antall kurstimer Antall kurs 

Fotokurs 14.des. 2011 – 22.feb. 2012 7 20 1 

Organisasjonskurs for ungdom 6.-15.februar 6 10 1 

Akrylkurs 7.mars-27.juni 3 21 1 

Slektsgranskingskurs, 2 27.-29.januar 6 16 1 

Slektsgranskingskurs, 3 23.-25.mars 5 16 1 

Seilskole 1+2 11.-13.mai 4 21 1 

Amatørteater 30.mai – 10.sep. 4 82 1 

Styreseminar 6.juni og 8.-10.juni 9 21 1 

Seilskole 1+2 29.juni – 1.juli 4 21 1 

Fotokurs 22.aug. – 17.okt. 6 12 1 

NDHS-seminar 28.-30.september 24 13 1 

Seilskole 3 12.-14.oktober 4 30 1 

Foto og bildebehandlingskurs 15.okt. – 10.des. 6 18 1 

Seminar for døve slektsgranskere 19.-21.oktober 14 16 1 

Datakurs 31.okt. – 12.des. 4 12 1 

Stoffskifte Februar-november 6 8 1 

Sum  112 337 16 
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I alt var det 112 kursdeltakere, 317 kurstimer og 16 kurs som ble gjennomført i 2012. (I 2011 var det 94 kursdeltakere, 243 
kurstimer og 11 kurs som ble gjennomført.) 
 

7. ØKONOMI / TILSKUDD 
Foreningen har i 2012 fått følgende tilskudd: 
 
Oslo kommune: 

 Kr 390.000 til drift fra Velferdsetaten 
 Kr 20.000 til flerkulturell virksomhet fra Enhet for mangfold og integrering 
 Kr 40.000 til integrerte tiltak, «Døve innvandrere» fra Enhet for mangfold og integrering 
 Kr 13.000 i frivillighetsmidler fra Bydel St. Hanshaugen 
 

Akershus fylkeskommune:  
Kr 35.000, fordelt med kr 20.000 til drift og kr 15.000 til tiltak for likemannskurs for eldre døve og styreseminar.  Vi fikk 
tildelt restmidler for 2012 med kr 10.363. 

 
Norges Døveforbund: 

 Kr 5.960 i kulturmidler 
 Kr 8.066 til foredrag 
 Kr 12.300 i amatørteater 
 Kr 8.569 i likemann - besøkstjeneste 
 Kr 257.936 fra NDFs studieorganisasjon (kurs for døve og tegnspråkkurs) 
 Kr 80.112 Frifond for barn og ungdom for skoleåret 2012/2013, hvorav kr 55.112 til ungdomsklubben Paff og kr 

25.000 til foreningen, tiltak for barn. Av midlene er det brukt kr 36.768,29 (Paff) og kr 21.763,31 (ODF). Resterende 
kr 18.343,71 (Paff) og kr 3.236.69 (ODF), er overført til 2013. 

 
ODFs Felleslegat: Kr 5.132. 
 
Grasrotandelen:  
Kr 17.716,85 er mottatt av Norsk Tipping. Det er utdelt kr 5.000 til Kvinneforening, kr 5.000 til feriehjemmet Skaug og kr 
10.000 til Bridgeklubb. 
Regnskap for grasrotandelen viser; 

 
 
Norgesautomaten: Kr 73.202. 
 
Bingo:   
Vi har ikke mottatt ca kr 400.000 for 2.halvår 2011, som vi skulle ha fått i januar 2012. Lotteritilsynet har politianmeldt 
bingoentreprenøren. Vi har mottatt kr 127.325 for 1.halvår 2012, som er overført direkte til Hjelpefondet. 
 
Mva-kompensasjon:  
Mottatt kr 121.234 i kompensasjon av merverdiavgift. Kr 109.579 er overført direkte til Hjelpefondet. Resterende kr 11.655 
er utbetalt til underavdelingene (Seniorforening, Kvinneforening og Bridgeklubb). 
 

Beholdning pr 1.1. 32 010,89 

Utdeling i 2012 -20 000,00 

Mottatt i 2012 17 716,85 

Beholdning pr 31.12 29 727,74 
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8. KULTUR 
Det er gjennomført følgende kulturtiltak i 2012:  
 
Flerkulturelle nordmenns 30 årsjubileum 
Jubileet ble avholdt i døveforeningen 21.januar med 30 deltakere. 
 
Mini-kulturdager 
14.januar: Bridge ved Bridgeklubb 
    Origami ved Masako Yamada 
    Tegnspråkpoesi ved Karl Fr. Robertsen 
    Foredrag om Sør-Afrika og Kenya ved Unni Gran 
1.februar:  Viste filmen «In the Land of the Deaf» 
4.februar:  Forestillingen «Bli sett» ved Petter Noddeland, Megan Matovich og Remi Roos. 
 
17.mai 
Bridgeklubben hadde ansvar for 17.mai arrangementet i døveforeningen, og det var over 125 besøkende.  
 
Babycafe 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede fikk lov å låne våre lokaler gratis, og de har hatt babycafe-treff både på våren 
og høsten.  
 
Temakvelder 

- 28.februar, Menns seksualitet ved sexolog Gry K. Moriggi. 
- 23.april, Fra Oralistisk tvang til tap av livskvalitet ved Øyvind Madsen. 
- 3.mai, Døveidrettens historie 200 år i Sverige og Norden ved Urban Mesch fra Sverige. 

 
Tegnspråk-kafe på lørdager 

- 9.januar, Språkrådet og tegnspråk ved Sonja M. Holten. 
- 1.september, Hva er Islam? ved Tone-Britt Handberg. 
- 13.oktober, Hva skjer med døveidretten? ved Bjørn Røine. 
- 10.november, «Venner for livet», en bok med fortellinger og fakta om døveskolen i Norge frem til 1960 ved Oddvei 

Haugen. 
- 1.desember, «Døve verden – har vi en i fremtiden?» ved Joseph Murray 

 
Fotball på storskjerm 
Lørdag 19.mai viste vi kampen Bayern München-Chelsea, finale i Champions League på storskjerm. 50 personer kom.  
 
Fri og faglig fredag 
Paal R. Peterson og Hilde Haualand tok initiativ til å arrangere Fri og faglig fredag en gang i måneden. Ønsket var å gjøre 
samfunnsdebatten mer tilgjengelig for døve på tegnspråk med kjente samfunnsaktører. 

- 20.januar, Klima og miljø – er vi så uenige som vi tror? ved Ole Mathismoen. 
- 17.februar, Utøya-generasjonen. Hvem er de og hva står de for? ved Prableen Kaur. 
- 16.mars, Innvandring – tallenes klare tale ved Statistisk sentralbyrå. 
- 13.april, Straffe Anders Behring Breivik? Grunnleggende strafferett for dummies, ved Kristian Andenæs. 
- 21.september, Hvordan vil «den vanlige døve» merke forskjellen ved regjeringsskifte i 2013? ved Bent Høie. 
- 19.oktober, Evolusjonsbiologiske perspektiver på lykke og livskvalitet ved Bjørn Grinde. 
- 16.november, Etiske betraktninger om bioteknologiske fremskritt ved Lars Ødegård. 
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Tiltak for barn med foreldre 
Familietreff med håndverk hos Glazed & Amused, 15.april (18 barn og 16 voksne, i alt 34 deltakere). 
Gårdsbesøk i Jevnaker 27.mai (21 barn og 16 voksne, i alt 37 deltakere). 
Familietreff på Skaug, 18.august (24 barn og 18 voksne, i alt 42 deltakere). 
Halloween i døveforeningen, 27.oktober (36 barn og 25 voksne, i alt 61 deltakere). 
Nissefest i døveforeningen, 25.november (44 barn og 37 voksne, i alt 81 deltakere). 
Tiltakene er finansiert med midler fra Frifond. 
 
Døves dag 
Søndag 23.september hadde vi Døves Dag med tema om «Tegnspråk i fokus». Først var det gudstjeneste i 
Middelalderparken og etterpå var det foredrag i døveforeningen med Hege R. Lønning/Sonja M. Holten om sitt 
masteroppgave om «En smakebit på hvordan tegn endrer seg over tid?» og Bogumila Schrøder om «Imperativ i Norsk 
Tegnspråk, hva er det og hvordan brukes det?». 
 
Døves Kulturdager og Melafestival 
I samarbeid med Horisont og Center for Deaf Culture Development Bangladesh, kom vi i gang med pantomimeworkshop 
med instruktøren Farhad Hassan. Pantomime-gruppen med Maqsood Riaz, Vegard Bolin Olsen og Leikny Holden viste 
pantomime sketsjer på Melafestivalen i Oslo 24.-26.august og Døves Kulturdager 14.-16.september i Kristansand. 
 
Landsmøte 2016 og Døves Kulturdager 2018 
Arrangementskomite ble opprettet 10.juni, som består av: 

- Paal R. Peterson 
- Daglig leder Vidar R. Sæle (odf) 
- Daglig leder Niels Kristensen (frivillighetssentral) 

 
Komiteen har hatt 1 møte i perioden, og gjennomført en idedugnad for kulturdager, 1.oktober med 12 deltakere fra styret 
og underavdelinger. 
 
Tur i utlandet 
I samarbeid med VisualTravel, dansk reisebyrå, arrangerte vi en tur for døve i Berlin 7.-10.desember. Fra Norge deltok 18 
døve og 2 tegnspråktolker. 
 

9. INFORMASJON 
 
SMS 
Vi har avtale med Eniro, telefonkatalogen på en sms-løsning til våre medlemmer. Det sendes ut jevnlig informasjon per sms til våre medlemmer, 
som har sagt ja til å stå på listen. 

 
Webside 
Vi har egen webside www.odf.n, hvor vi har en webløsning hos Moava.net fra og med 1.januar 2011. 
 
Facebook 
Vi har egen gruppe Oslo Døveforening i www.facebook.n, og der kan våre medlemmer følge med hva som skjer i foreningen.  
  
Se Her 
Det ble utgitt 4 numre i 2012 med et samlet sidetall på 104 (80 sider i 2011). Redaktør var daglig leder Vidar R. Sæle og Gunnar Løken hadde 
ansvar for lay-out. Bladet ble trykket hos OKPrintShop, og vi hadde en bladavtale med Posten, som ble avsluttet 31.12.2012. 
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10. LIKEMANNSARBEID 
 
Likemannskurs for eldre døve 
I samarbeid med Oslo Døves Seniorforening ble det gjennomført 10.oktober med Erik Lundqvist om «Den gode samtalen, 
og god kommunikasjon». 70 deltakere. 
 
Likemannsarbeid for døve innvandrere 
Prosjektet Døve innvandrere er å jobbe med: 

- Tiltak som gjør døve flerkulturelle i stand til å fungere bedre i samfunnet 
- Tiltak som gir døve flerkulturelle økt forståelse om rettigheter og plikter i samfunnet 

 
Det er gjennomført følgende tiltak: 

- Seminar «Bedre vilkår» 24.august. 12 deltakere. 
- Workshop 14.november. 57 deltakere. 
- Familietreff 17.november. 25.deltakere. 
- Seminar «Bedre vilkår» 27.november. 16 deltakere. 

 
Likemannsutvalget har bestått av prosjektleder Vidar R. Sæle, Thomas Blix (Norges Døveforbunds arbeidslivsutvalg), 
Iselin Jensen (Signo Rycon AS), Marit Kjus Garden (Oslo Voksenopplæringssenter Skullerud, avd. for hørselshemmede) 
og Niels Kristensen fra Døves Frivillighetssentral. 
 
Likemann – besøkstjeneste 
I samarbeid med Døves frivillighetssentral, er det gjennomført en del besøkstjeneste med støtte fra Norges Døveforbund. 
 

11. FLERKULTURELLE TREFF 

 
Flerkulturelt utvalg har bestått av Usman Muneer (leder), Khalid Zaman, Fiza Mehdi og Torill Lorentzen (representant fra 
hovedstyret).  
 
Målet med flerkulturelle treff for døve, er at døve innvandrere, flyktninger og asylsøkere skal føle seg ”hjemme” og være 
trygg i miljøet og komme i kontakt med andre døve innvandrere som har felles erfaringer, opplevelse, etc. Vi opplever at 
norske døve som er med på tiltakene, har stor glede av å bli kjent med flere døve innvandrere og få større forståelse og 
kunnskap av ulike kulturer, religion osv. Døve innvandrere har gitt uttrykk for at de setter stor pris på en flerkulturell 
virksomhet der både innvandrere og nordmenn møtes sammen i et tegnspråklig miljø. 
 
Aktivitetstiltak som er gjennomført i 2012: 

- Tegncafe-treff 24.mars, 7 personer  
- Tegncafe-treff, 23.april. 30 personer 
- Internasjonal julebuffet 9.september. 38 personer 
- Hopp i havet 29.september. 10 personer 
- Bowling 20.oktober. 4 personer 
- Internasjonal buffet 10.november. 20 personer 
- 4 kinokvelder. 14.juli (6 personer), 25.august (5 personer), 6.oktober (5 personer) og 3.november (6 personer).  
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12. OSLO DØVE 60PLUSS 
Oslo Døve 60pluss er et samarbeid mellom Oslo Døveforening og Oslo Døves Seniorforening. Formålet er sosialt samvær 
med fysiske aktiviteter. I styringsgruppen sitter Egil Haugen, Andras Butor, Per Chr. Larsen og Vidar R. Sæle. Gruppen 
fikk kr 35.000 fra Oslo Idrettskrets, 60pluss. Det har vært gjennomført 21 aktivitetstiltak med 56 kvinner og 188 menn, sum 
i alt 244 personer har deltatt totalt på alle aktivitetene. 
 

13. DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL 
Vi ansatte daglig leder Niels Kristensen fra 1.januar 2011 for Døves frivillighetssentral i 100 % stilling. Vi fører regnskap for 
frivillighetssentralen. Conrad Svendsen Senter har lovet å dekke underskudd opptil kr 200.000 i 2012 og kr 100.000 i 
2013. Det er mottatt kr 265.430,64 fra Conrad Svendsens Senter, som underskudd for 2011. Døves frivillighetssentral leier 
kontor og lokaler hos oss. Samarbeidet mellom Døves frivillighetssentral og Oslo Døveforening fungerer veldig bra. Det er 
gledelig å se at frivillighetssentral har funnet sin plass hos oss og blant medlemmer i foreningen. Døves frivillighetssentral 
har eget årsmøte, hvor de fremlegger årsmelding og årsregnskap. Styret ble oppnevnt av Oslo Døveforening, og består av 
Torill Lorentzen (leder), Trygve Bjerck og Megan Matovich. 
 

 
 

14. UNDERAVDELINGER 
Følgende er underavdelinger i Oslo Døveforening pr 31.12.2012: 
Oslo Døves Kvinneforening (stiftet 4.april 1916)  
Oslo Døves Bridgeklubb (stiftet 14.oktober 1939) 
Oslo Døves Seniorforening (stiftet 13.mai 1971) 
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn (stiftet 1980) 
Døvegruppa Regnbuen (stiftet 1985)  
 
Vi samarbeider med Ungdomsklubben Paff (stiftet 23.mars 2007). 
 

15. FERIEHJEMMET SKAUG 
Feriehjemkomiteen bestod av Andres Fjelde (leder), Børre Roås (kasserer og kontaktperson for utleievirksomhet), Eva 
Roås og varamedlemmer Dan T. Pedersen og Per Chr. Larsen.  
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Oppgjøret med Gjensidige forsikring er gjort opp. Det er gjennomført en del tilleggsarbeider, som vi har dekket selv. Skaug 
er blitt et flott sted, etter oppussingen. Vi gjennomførte en innvielsesfest og sommerfest 16.juni, hvor vi markerte at hytta 
er klar til bruk igjen etter lang tid reparasjon, etter vannskade som skjedde i mars 2010. 71 personer var med på festen. 
 
Utleie og besøk 
Vi har hatt mange besøk før sommerferien, og i uke 27 første uke i fellesferien var det godt med besøk. I uke 28 og 29 var 
det dårlig med besøk. Etter ferien, var det også dårlig med besøk. 
 
Vi har hatt 24 døgn i utleie-inntekter av private personer og organisasjoner. 
 
Kjøp av tomtefeste 
I samråd med vår advokat Vollen hos Nordia DA, valgte vi å si nei takk til tilbudet fra advokatfirmaet Harris på vegne av 
Opplysningsvesenets fond om å innløse festetomten til markedspris. Vår advokat opplyste om at vi må si fra om kjøp av 
tomtefeste eller forlengelse av festeavtalen, må gjøres før 31.12.2020. Kontrakten går ut i 2022, men vi må si fra minst 12 
måneder før. 
 

16. FELLESLEGATET 
Styret for Felleslegatet bestod av Svein Arne Peterson (leder), Jarle Lid og Maj Lisbeth Marman.  
Forvaltning av felleslegatet ble ivaretatt av daglig leder Vidar R. Sæle.  
Styret har i perioden hatt noen møter hvor de behandlet regnskap og utdeling av midler for 2012. 
Utdeling ble gjort etter fastsatte prosenter i følge Felleslegatets vedtekter med utdeling til eldresaken (Oslo Døves 
Seniorforening), Oslo Døveforening og Oslo Døves Kvinneforening. For ”Hjelp til utdannelse av døve”, ble det utdelt i alt kr 
9.000 i 2012. 

17. SLUTTORD 
Det har i løpet av året vært en jevn aktivitet i foreningen.  Aktivitetstilbudene når en stor del av døve i vårt arbeidsområde, 
- og målet er som før å skape et helhetlig, tegnspråklig tilbud.  Mange av ODFs tilbud skjer bare i døveforeningen.  Det er 
en utfordring for ODF å få Oslo kommune til å innse dette og få kommunen til å vurdere ODF som en forening tuftet på 
tegnspråk mer enn en frivillig organisasjon på linje med andre frivillige organisasjoner.   
 
Frivillighetssentralen har vist seg å være en viktig medspiller, - den utfører mange oppgaver som naturlig har ligget under 
ODF.    
 
Styret ser det som sin viktigste oppgave å bevare et aktivitetstilbud i tegnspråkmiljø. Vi ser en nedbygging av 
døveskolene, det betyr at døveforeningene som tegnspråkarena blir enda viktigere enn før. 
 
Det er derfor av vesentlig betydning at ODF kan fortsette og utvikle sin virksomhet, og styret vil takke ansatte og 
tillitsvalgte på alle plan i ODF for innsatsen i året som gikk.  Uten en slik innsats vil ikke ODF kunne fungere. Takk! 
 
Oslo 4.april.2013 
 
 
  Svein Arne Peterson        Torill Lorentzen          Kevin Eide Edvardsen  
  Leder             Nestleder           Styremedlem 
 
 
  Terje Lund           Janne Moskaug         Jan Inge Raknerud 
  Styremedlem          Styremedlem         Varamedlem 
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8. REGNSKAP FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET 
 
REGNSKAP FOR FORENINGEN 

 
 

NOTER FOR FORENINGEN 
 

Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante 
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard. Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke 
er angitt spesielt. 
 

Note 1 - Lønnskostnad 

  
 
ODF har 1,4 årsverk i løpet av året. 
Lønn, pensjon og godtgjørelse til daglig leder: kr 462.565. 
Det er bokført honorar til revisor med kr 16.250. 
ODF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og har innført OTP. 
 

Note 2 - Bundet skattetrekk 
Bundne bankinnskudd til dekning av skyldig skattetrekk er pr 31.12.12 kr 66.891 og skyldig skattetrekk utgjør pr 31.12.12 
kr 67.034. 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2012  2011  
Driftsinntekter      
Salgsinntekt  637 572  557 455  
Annen driftsinntekt  1 969 735  1 752 778  
Sum driftsinntekter  2 607 307  2 310 233  

      
Driftskostnader      
Lønnskostnad 1 922 208  717 980  
Annen driftskostnad  1 579 104  1 580 302  
Sum driftskostnader  2 501 312  2 298 282  

      
DRIFTSRESULTAT  105 995  11 951  

      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      
Finansinntekter      
Annen renteinntekt  -832  -1 313  
Annen finansinntekt  3 622  2 991  
Sum finansinntekter  2 790  1 678  

      
NETTO FINANSPOSTER  1 678  1 678  

      
ÅRSRESULTAT  104 317  10 273  

      
OVERF. OG DISPONERINGER      
Overføringer annen egenkapital  0  10 273  
Fremføring av udekket tap  0  0  
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  0  10 273  

  2012 2011 
Lønn 806 029 637 103 
Arbeidsgiveravgift 116 179 80 877 
Totalt 922 208 717 980 
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BALANSE FOR FORENINGEN 

 
Oslo 4.april.2013 
 
 
  Svein Arne Peterson        Torill Lorentzen          Kevin Eide Edvardsen  
  Leder             Nestleder           Styremedlem 
 
 
  Terje Lund           Janne Moskaug         Jan Inge Raknerud 
  Styremedlem          Styremedlem         Varamedlem 
 

EIENDELER Note 2012  2011  
ANLEGGSMIDLER      
Obligasjoner mv  2 975  2 975  
SUM ANLEGGSMIDLER  2 975  2 975  

      
OMLØPSMIDLER      
Fordringer      
Kundefordringer  83 661  97 344  
Andre fordringer  231 492  247 051  
Sum fordringer  315 154  344 395  

      
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 276 630  308 331  
SUM OMLØPSMIDLER  591 783  652 726  

      
SUM EIENDELER  594 758  655 701  

      
      

EGENKAPITAL OG GJELD      
      
EGENKAPITAL      
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital  180 829  79 410  
Sum opptjent egenkapital  180 829  79 410  

      
SUM EGENKAPITAL  180 829  79 410  

      
GJELD      
KORTSIKTIG GJELD      
Leverandørgjeld  40 828  75 974  
Skyldig offentlige avgifter 2 117 535  129 175  
Kortsiktig gjeld til Hjelpefondet  127 325  225 369  
Annen kortsiktig gjeld  128 241  145 773  
SUM KORTSIKTIG GJELD  413 929  576 291  

      
SUM GJELD  413 929  576 291  

      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  594 758  655 701  
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SPESIFIKASJONER FOR FORENINGSREGNSKAP

 

DRIFTSINNTEKTER 2012  2011  Budsjett 2013  
Leieinntekter lokaler 229 161  248 323  200 000  
Ullmax 122  1 385  0  
Abonnement SE HER 2 650  2 400  2 500  
Brusautomat 10 708  10 206  5 000  
Lotteriautomat 73 202  54 605  50 000  
Lotteri/basar 0  21 526  0  
Bingo 0  0  160 000  
Egenandel aktiviteter 8 028  26 410  20 000  
Tegnspråkkurs 233 200  145 750  150 000  
Kurs for døve 80 500  46 850  50 000  
Sum salgsinntekt 637 572  557 455  637 500  

       

Medlemskontingent 91 950  88 900  90 000  
NDF Studieorganisasjon 257 936  238 116  200 000  
Grunnstøtte fra Oslo kommune 390 000  390 000  315 000  
Flerkulturell tilskudd fra Oslo kommune 60 000  60 000  60 000  
Kulturaktiviteter 18 260  0  10 000  
Foredrag 8 066  6 756  10 000  
Likemannsmidler 0  0  15 000  
Frifond for Barn og ungdom 109 902  49 186  80 000  
Tilskudd fra ODFs felleslegat 5 132  6 769  14 500  
Tilskudd Hjelpefondet 830 000  570 000  950 000  
Akershus fylkeskommune 45 363  25 000  45 000  
Andre tilskuddsytere 13 000  10 000  20 000  
Andre inntekter 140 126  308 051  276 500  
Extra-stiftelsen, prosjekt i tegnspråk 0  0  250 000  
Sum annen driftsinntekt 1 969 735  1 752 778  2 336 000  

       

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 607 307  2 310 233  2 973 500  
       

DRIFTSKOSTNADER 2012  2011  Budsjett 2013  
Lønn/honorarer 180 725  100 450  200 000  
Daglig leder 390 625  398 862  420 000  
Renhold/kontor/service 114 917  0  118 000  
IT-arbeid 0  0  5 000  
Styrehonorar 33 000  45 284  60 000  
Påløpne feriepenger 50 935  47 859  55 000  
Arbeidsgiveravgift 116 179  80 877  120 000  
Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger -4 564  6 748  0  
Yrkesskadeforsikring 2 526  2 137  3 000  
Livrenteforsikring 24 000  24 000  24 000  
OTP-pensjon 9 865  7 763  12 000  
Fri telefon 4 000  4 000  4 000  
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 546  0  5 000  
Sum lønnskostnader 926 754  717 980  1 026 000  

       

Studiereiser 2 522  0  0  
Styremøter 7 062  11 325  15 000  
Andre møter 7 468  5 530  10 000  
Driftskostnader 0  22 350  0  
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Telefon 9 643  13 219  10 000  
Kontorrekvisita 3 419  11 480  6 000  
Datakostnader 8 374  25 200  10 000  
Web-kostnader 3 120  22 309  5 000  
Kontingenter 3 209  2 863  3 500  
Porto 10 716  24 311  15 000  
Gaver 3 288  1 503  2 500  
Regnskapshonorar 0  28 416  0  
Revisjonshonorar 16 250  15 000  18 000  
HSH-kontingent 5 000  5 000  5 000  
Kopiering 27 031  26 062  30 000  
Andre administrasjonskostnader 22 566  17 516  25 000  
Sum administrasjonskostnader 129 668  232 083  155 000  

       

Utleiemegler 0  16 459  62 500  
Renhold 1 254  41 250  1 500  
Strøm 30 301  34 688  30 000  
Leie av lokaler 864 172  854 240  880 000  
Forsikring 14 659  12 409  17 000  
Inventar og anskaffelser 8 976  9 384  10 000  
Kantine 0  1 009  0  
Brusautomat 6 439  2 957  6 000  
Andre kostnader lokale 45 981  27 274  25 000  
Sum kostnader for foreningslokale 971 782  999 670  1 032 000  

       

Døves Kulturdager 0  -61 371  0  
Tegnspråkkurs 258  271  500  
Kurs for døve 197 586  201 460  200 000  
Foredrag 5 338  15 464  15 000  
Likemannsarbeid 47 681  47 511  55 000  
Kulturaktiviteter 24 333  20 907  40 000  
NDFs Landsmøte 2 400  3 000  10 000  
Medlemsblad SEHER 41 619  23 303  50 000  
Medlemsaktiviteter 20 747  18 034  30 000  
Flerkulturelle treff 21 497  22 590  25 000  
Aktiviteter - Frifond 107 090  49 196  80 000  
Reisekostnader 4 560  8 184  5 000  
Extra-stiftelsen, prosjekt i tegnspråk 0  0  250 000  
Sum andre kostnader 473 108  348 548  760 500  

       

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 501 312  2 298 282  2 973 500  
       

DRIFTSRESULTAT 105 995  11 951  0  
       

FINANSINNT. OG -KOSTN.       

Renteinntekter -832  -1 313    

Renteutgifter og gebyrer 3 622  2 991    

Sum finansinntekter 2 790  1 678     

          
SUM NETTO FINANSPOSTER 2 790  1 678     
       

ÅRSRESULTAT 103 205  10 273     
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REGNSKAP FOR FERIEHJEMMET

 

 2012  2011  Budsjett 2013  
INNTEKTER       

Overnatting 20 881  0  20 000  
Dagbesøk 4 830  1 325  5 000  
Drikkevarer 1 650  0  1 500  
Leie av vaskemaskin 0  0  0  
Leie av sengetøy 20  0  0  
Dusj 3 420  0  3 500  
Utleie 51 153  0  45 000  
Gaver 1 397  4 150  1 000  
Loddsalg 4 000  5 000  4 000  
Tilstelninger 17 485  7 065  15 000  
Grasrotandel 5 000  0  0  
Tilskudd fra Hjelpefondet 120 000  0  0  
Gjensidige utbytte 1 168  1 341  1 000  
Messesalg 0  4 700  0  
Forsikring 274 256  100 688  0  
MVA refusjon 0  2 106  0  
Andre inntekter 60  0  100  
SUM INNTEKTER 505 319  126 375  96 100  

       

KOSTNADER       

Sommervakt 2 497  0  2 600  
Renhold/vakt 3 000  0  3 000  
Renovasjon 100  0  0  
Nyanskaffelser 74 517  41 773  0  
Innkjøp av mat 17 210  2 028  16 000  
Drikkevarer 2 095  0  2 000  
Administrasjon 17 093  4 220  17 000  
Vedlikehold 1 617  362  1 500  
Oppussing 268 620  0  0  
Forsikring 14 203  10 793  17 000  
Kommunale avgifter 149  1 491  2 500  
Tanktømming 8 329  0  6 000  
Festeavgift 1 500  1 500  1 500  
Kontingent velforening 2 500  2 000  2 000  
Strøm 16 656  21 675  18 000  
Revisjon 6 875  6 250  7 000  
Advokat 11 944  35 096  0  
SUM KOSTNADER 448 905  127 188  96 100  

       

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER       

Renteinntekter 31  50    

SUM FINANSINNTEKTER 31  50    

SUM NETTO FINANSPOSTER 31  50    

       

ÅRSRESULTAT 56 444  -763    
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BALANSE FOR FERIEHJEMMET

 
 
Oslo 04.april.2013 
 
 
 
  Svein Arne Peterson        Torill Lorentzen          Kevin Eide Edvardsen  
  Leder             Nestleder           Styremedlem 
 
 
 
  Terje Lund           Janne Moskaug         Jan Inge Raknerud 
  Styremedlem          Styremedlem         Varamedlem 
 
 

 
 
 

EIENDELER 2012  2011    

       

ANLEGGSMIDLER       

Eiendom "Skaug" 135 000  135 000    

SUM ANLEGGSMIDLER 135 000  135 000    

       

OMLØPSMIDLER       

Kontanter 6 618  1 265    

DNB (tidligere Postbanken) 8 411  60 318    

DNB  21 460  98 213    

SUM OMLØPSMIDLER 36 489  159 796    

       

SUM EIENDELER 171 489  294 796    

       

       

EGENKAPITAL OG GJELD       

       

EGENKAPITAL       

Egenkapital 106 170  106 933    

Årsresultat 56 444  -763    

SUM EGENKAPITAL 162 614  106 170    

       

KORTSIKTIG GJELD       

Obligasjoner 2 975  2 975    

Nedbetalingsfond 5 900  5 900    

Øremerket, oppussing 0  179 751    

SUM KORTSIKTIG GJELD 8 875  188 626    

       

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 171 489  294 796    
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REGNSKAP FOR FELLESLEGAT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012  2011   
       

Oppskrivning av fond 2 27 944  6 003   

Sum driftsinntekter  27 944  6 003   
       

Annen driftskostnad 1 4 175  4 000   

Sum driftskostnader  4 175  4 000   

        

Driftsresultat  23 769  2 003   
       
       

Finansinntekter og finanskostnader       
       

Annen renteinntekt  2 438   7 285   

Resultat av finansposter  2 438  7 285   
       
       

Årsoverskudd  26 207  9 288   
       
       

Overføringer       
       

Avsatt til vedtektsbestemte formål 3, 5 23 586  8 359   

Avsatt til urørlig kapital 4 2 621   929   

Sum overføringer  26 207  9 288   

Formålet med felleslegatet er at det skal deles ut midler etter søknad til følgende formål og etter følgende 
fordelingsnøkkel: 

1. Hjelp til utdannelse av døve (herunder kurs/konferanser), 12,9 % av midlene. For å få tildeling må en ha vært 
medlem av Oslo Døveforening minst ett år. 

2. Hjelp til eldre, 9,4 % av midlene 
3. Til Oslo Døveforening, 61,4 % av midlene 
4. Til Oslo Døves Kvinneforening, 16,3 % av midlene 
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BALANSE FOR FELLESLEGAT 

 
 
Oslo 05. mars 2013      
Styret for Oslo Døveforenings felleslegat 
 
 
 Svein Arne Peterson      Jarle Lid      Maj Lisbeth Marman     Vidar R. Sæle 
 Leder Styremedlem      Styremedlem    Styremedlem       Daglig leder  
    
 
 
 
 
 

Eiendeler Note 2012  2011   

       

Omløpsmidler       

       

Investeringer       

       

Bankinnskudd, kontanter o.l.  82 900  100 917   

Pareto Høyrente  533 947  506 003   

Sum omløpsmidler  616 846  606 920   

       

Sum eiendeler  616 846  606 920   

       

       

Egenkapital og gjeld       

Innskutt egenkapital       

       

Urørlig kapital 4 568 827   566 206   

Sum urørlig kapital  568 827  566 206   

       

Annen egenkapital  19 527  19 527   

Sum annen egenkapital  19 527  19 527   

       

Sum egenkapital  588 354  585 733   

       

Gjeld       

       

Kortsiktig gjeld       

       

Vedtektsbestemte formål 5 28 492  21 187   

Sum kortsiktig gjeld  28 492  21 187   

       

Sum gjeld  28 492  21 187   

       

Sum egenkapital og gjeld  616 846  606 920   
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NOTER FOR FELLESLEGAT 
 
Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippene. 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: 
 
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 
 
Note 1 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. 
 
Det er ikke hevet lønn til daglig leder eller ledende personer. 
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. 
 
Note 2 – Fond

 
 
Note 3 – Avsetning til vedtektsbestemte formål 

 
 
Note 4 – Urørlig kapital 

 
 
Note 5 – Vedtektsbestemte formål 

 
 
 

Dato  Andeler  Kostpris  Markeds 
verdi 

Bokført verdi Akkumulert 
verdiendring 

    2012 2012 2012 
Pareto Høyrente 11.05.2011 467,3154 500 000 500 000   
Reinvest.avk. 31.12.2011 22,3640 23 109   6 003 
Reinvest.avk. 31.12.2012 21,9275 22 885  533 947 27 944 
Totalt  489,6794 523 109 500 000 533 947 33 947 

 

Hjelp til utdannelse for døve 12,9 % 3 043 
Hjelp til eldre 9,4 % 2 217 
Oslo Døveforening 61,4 % 14 482 
Kvinneforening 16,3 % 3 845 
Totalt  23 586 

Kapital 1.1. 566 206 
Årets avsetning 2 621 
Kapital 31.12 568 827 

Avsetning 1.1. 21 187 
Utdelte midler i 2011 -16 281 
Tilførte midler i 2011 23 586 
Avsetning 31.12 28 492 

REVISJONSBERETNINGER 
Bilagsrevisor Rolf Smenes har gått gjennom alle bilag for forening, feriehjemmet og Felleslegatet, og har godkjent disse. 
 
Revisor Roar Winge fra BDO AS har gått gjennom alle regnskaper for forening, feriehjemmet og Felleslegatet, og disse 
er godkjent. Beretningene vil bli vist på lerret under årsmøtet. 
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9. LOVENDRINGSFORSLAG 
 
Ingen lovendringsforslag å behandle. 

 
 

10. INNKOMNE FORSLAG 
 
Forslag fra styret 
 
Utlån av medaljer 

 
Styret foreslår å kontakte Skøytemuseet på Frogner om å låne ut alle medaljene av Carl Werner. I dag henger det et bilde 
av Carl Werner på Skøytemuseet. Det hadde vært fint å få alle medaljene utstilt for publikum. 
 

 
11. VEDTA MEDLEMSKONTINGENTEN FOR NESTE ÅR  

 
Vi foreslår at vi følger Norges Døveforbund sin kontingent ordning som blir vedtatt på Norges Døveforbunds landsmøte 
2013 i Stavanger. 
  
For våre støttemedlemmer er medlemskontingenten lik det som fastsettes på Norges Døveforbunds landsmøte. 
 

12. BUDSJETTFORSLAG FOR FORENINGEN OG FERIEHJEMMET 
 
 

1. Foreningens budsjett  
Budsjett forslagene finner du på foreningens regnskap side 33 og 34. 
 

2. Feriehjemmet Skaugs budsjett 

Budsjett forslag finner du på feriehjemmets regnskap side 36. 
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13. VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN 
 

Ta gjerne kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater eller at du har lyst å bli valgt inn i et av 
vervene (styret, utvalg, komite). 
 

Valgkomiteen er Hege R. Lønning (leder), Tone-Britt Handberg og Ingvild Larsen Skjong.  
 
Valgkomiteens forslag: 
 

A. Foreningsleder:       Svein Arne Peterson  
 
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.   (Det velges 2 styremedlemmer for 2 år.) 

 Styremedlemmer:      Janne Moskaug    (velges for 2 år) 
              Aggie V. Handberg   (velges for 2 år)  
              Kevin Eide Edvardsen  (ikke på valg, 1 år igjen) 
              Terje Lund      (ikke på valg, 1 år igjen) 
C. 2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret 

 Varamedlemmer:      Helle Heidi Hammerlund 
            Lubna Mehdi 
 

D. 1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet:  Rolf Smenes 
  
E. Revisor for underavdelingene: Tone-Britt Handberg 
 
F.  Lovkomite på 3 medlemmer:   Tone-Britt Handberg 
              Odd-Inge Schrøder 
              Svein Arne Peterson 
 
G.  Feriehjemkomite på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer 
   Medlemmer:        Andreas Fjelde 
              Jan Inge Raknerud 
              Børre Roås 
   Varamedlemmer:      Eva Roås 
              Dan Terje Pedersen 
 
H.  Programkomite med 3 medlemmer: Hege R. Lønning 
              Tone-Britt Handberg 
              ? 
 
I. Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte (4 representanter og 2 vararepresentanter) 
  Representanter:        ? 
              ? 
              ? 
              ? 
 Vararepresentanter:      ? 
              ? 
 
J. Valgkomite på 3 medlemmer:   ? 
              ? 
              ? 
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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. 

APRIL 
09. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening 
10. onsdag Seniortreff 
    Baby-kafe 
11.torsdag Ungdomsklubben Paff 
12.fredag  Fri og faglig fredag 
13. lørdag Vårfest 
16. tirsdag Bridge 
17. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
    ODF – styremøte 
18. torsdag Ungdomsklubben Paff 
    60 pluss 
20. lørdag Døvegruppa Regnbuen har årsmøte 
23. tirsdag Bridge 
24. onsdag Seniortreff 
25. torsdag Kvinneforening, strikke-kafe 
27. lørdag ODF og Hjelpefondet – årsmøte 
29. mandag Seminar i prosjekt «Tegnspråk er et språk!» 
29. mandag Oldboys – foredrag om sexologi 
30. tirsdag Bridge 
 
MAI 
02. torsdag Ungdomsklubben Paff 
    60 pluss 
07. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening 
08. onsdag Seniortreff 
09. torsdag Ungdomsklubben Paff 
11. lørdag Tegnspråk-kafe 
14. tirsdag Bridge 
    Sushi-kurs 
15. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
    60 pluss 
    Baby-kafe 
    ODF- styremøte 
    Dessertkake-kurs 
16. torsdag Ungdomsklubben Paff 
17. fredag 17- mai fest! 
21. tirsdag Bridge 
22. onsdag Seniortreff  
23. torsdag Ledermøte 
24. fredag Fri og faglig fredag! 
25. lørdag Oldboys – O’Learys Karl Johan 
26. søndag Kaffefest i storsalen 
28. tirsdag Bridge 
29. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
    60 pluss 
30. torsdag Ungdomsklubben Paff 
    60 pluss 

JUNI 
04. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening 
 05. onsdag Seniortreff 
    Baby-cafe 
06. torsdag Ungdomsklubben Paff 
07. fredag Fri og faglig fredag! 
11. tirsdag Bridge 
12. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
13. torsdag 60 pluss 
    Ungdomsklubben Paff 
14. fredag ODF styreseminar 
15. lørdag ODF styreseminar 
    Ungdomsklubb Paff 
    Sommerfest på Skaug 
16. søndag ODF styreseminar 
18. tirsdag Bridge 
19. onsdag Seniortreff – sommeravslutning 
20. torsdag Oldboys – pub på Aker brygge 
25. tirsdag Bridge 
26. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe 
    60 pluss 
27. torsdag Ungdomsklubben Paff 
 
P.s. Siste dag, vi kan bruke storsalen til aktiviteter er 
16.juni. 
  

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.  



 

 

STORTINGSVALG DEBATT I LITTERATURHUSET ONSDAG 28.AUGUST KL 18.30 

NR 2 · 2013NR 2 · 2013NR 2 · 2013   

WWW.ODF.NOWWW.ODF.NOWWW.ODF.NO   
MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENINGMEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENINGMEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING   

- Kulturbuss, se side 11 – Tur til London, se side 13 - 

505050   
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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. 

INNHOLD 
 

FORENINGSLEDEREN HAR ORDET        3 
 

NYTT FRA STYRET             4 
 

ODF NÅ- OG I FRAMTID?           5 
 

STORTINGSVALG DEBATT           7 
 

TEGNSPRÅK-CAFE I DØVEKIRKEN PÅ LØRDAGER  8 
 

FRI OG FAGLIG FREDAG!            8 
 

MIDLERTIDIG HOVEDINNGANG         8 
 

FLOTT DUGNADSINNSATS           9 
 

LOKALER TIL HØSTEN          10 
 

KULTURBUSS             11 
 

PAKISTANSK KULTURDAG FOR DØVE     12 
 

TUR TIL LONDON            13 
 

60PLUSS – AKTIVITETER         14 
 

SPENNENDE OMVISNING         14 
 

OSLO SOMMERPARK FOR FAMILIER     15 
 

SOMMERKURS I HISTORIE         16 
 

OMVISNING /UTSTILLING          17 
 

STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer i september / oktober 2013. 
Frist for å sende stoff til bladet er 15.september til 
post@odf.no . 

SE HER 50. årgang 2013 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for 

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Stiftet 17.11.1878 

Tilsluttet: 
 

Norges Døveforbund   
FFO-Oslo    

Medlemstall: 501 medlemmer pr 31.12.2012 

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 (460 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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bridgeklubben vil bruke møterommet i Nedre Voll gt. 5 til 
sine aktiviteter, seniorforeningen vil få møtelokaler i 
døvekirken, likeledes frivillighetssentralen, og 
ungdommene i PAFF vil leie lokaler på Marienlyst.  
 
Mens dette pågår, har vi drøftinger med Teater Manu, 
Norges Døveforbund og Døves Media med tanke på å 
samle disse virksomhetene ett sted.  Det er et spennende 
arbeid, - vil vi klare å bli enige om et felles arealbehov, og 
et sted som kan tilfredsstille dette behovet?  
 
Vi går usikre tider i møte.  Jeg er imidlertid ikke redd for 
ODFs virksomhet, for jeg mener den er så godt forankret i 
behovet for et tegnspråkmiljø og i historie at det ikke er 
vanskelig å argumentere for ODFs eksistens. Jeg er mer 
bekymret for lokalene, - etter hvert er det på tide at ODF 
får et permanent tilholdssted.  Jeg håper at denne høsten 
vil bidra til at vi får en avklaring i så måte.  
 

Sap 

FORENINGSLEDEREN HAR ORDET 

 
Vi har nå hatt møtelokaler i Nedre Voll gate 5 i noen år, - 
og vi har likt oss godt i disse lokalene. Det har egentlig 
bare vært to innvendinger mot dem: Det er vanskelig med 
parkeringsplass og lokalene er dyre. 
 
Den første innvendingen kan vi leve med.  Den andre er 
det verre med, - husleien er så høy at foreningen egentlig 
ikke har råd til det. Vi har lenge vært på jakt etter 
muligheter til å redusere husleien (Vi har bindende 
kontrakt ut 2014), og gårdeier tilbød oss å disponere kun 
halvparten av arealet (kontorer og møterom) ut 
kontraktsperioden. For oss betyr det mulighet til å spare 
penger. 
 
Dette betyr at vi på ubestemt tid framover må være innstilt 
på å spre oss: Kvinneforeningen, Regnbuen  og 
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AKERSHUS DØVEFORENING 
 
Akershus Døveforening hadde årsmøte 1.mars, og skiftet 
navnet fra Romerike Døveforening til Akershus 
Døveforening. Vi forsøkte flere ganger å komme i dialog 
både før og etter deres årsmøte, da det kan være uheldig 
å endre navnet til Akershus Døveforening. Grunnen er at 
Oslo Døveforening har i alle år, hatt sitt arbeidsområde 
Oslo og Akershus. 
 
I følge Norges Døveforbunds årsmelding for 2012, hadde 
Romerike døveforening 37 medlemmer, mens Oslo 
Døveforening hadde 119 medlemmer som bor i Akershus 
fylke. Per 31.12.12. 
 
Vi ba Norges Døveforbund (NDF) om å innkalle til et møte. 
Endelig etter flere forsøk, ble det et møte mellom Oslo 
Døveforening og Akershus Døveforbund 13.mai på NDF-
kontoret. Fra Oslo Døveforening deltok Svein Arne 
Peterson og Vidar R. Sæle. Fra Akershus Døveforening 
deltok Terje Karlsen, Anne-Marit Karlsen og Kåre 
Helgesen. Fra NDF deltok Bjørn A. Kristiansen. 
 
Vi forstod utifra møtet at Akershus Døveforening endret 
sitt navn, kun for å kunne søke om midler i Akershus fylke. 
Vi mener at det ikke var nødvendig å gjøre det. Tidligere 
hadde vi et fylkeslag, men det ble lagt ned i 2004 grunnet 
det var mye papirarbeid for så lite midler fra Akershus 
fylkeskommune. Oslo Døveforening har fortsatt å søke om 
midler fra fylkeskommunen for sine medlemmer i Akershus 
med tiltak og driftsmidler. Akershus Døveforening har ikke 
søkt om midler etter at fylkeslaget ble oppløst. 
 
Oslo Døveforening mener at Akershus Døveforening bør 
vurdere å endre tilbake til sitt opprinnelige navn som før, til 
Romerike Døveforening som vi synes dekker deres 
arbeidsområde godt. Vi foreslo å samarbeide om å søke 
om midler, eller man blir enige om hvilke post man søker 
om hos fylkeskommunen, for at vi ikke skal konkurrere om 
samme midler. På møtet ble vi enige om å ta et nytt møte 
for å avklare hvilke budsjettposter vi snakker om, og 
avtaler hvordan søkeprosessen for 2014 skal være. 
 
Oslo Døveforening inviterte da til et møte 25.juni for å se 
på hvilke budsjettposter. Svaret fra Akershus 
Døveforening, var at de ikke ønsker å delta på møtet inntil 
videre. Grunnen er at de har neste styremøte i 
september / oktober måned, for å diskutere 
oppsummeringen fra møtet 13.mai i styret hos Akershus 
Døveforening. 

NYTT FRA STYRET 
MEDLEMSBEVEGELSER 
 
Innmeldinger 
Ingrid Mai Eie   Kasper Milan Brudal Schrøder (h) 
Michael Hoffmann (h) Gunnar K. Sæle (h) 
Astri Marie Viken  Tine Brager Hynne (h) 
Fiola Staff     Ketil Vestrum Einarsen (h) 
Sara Kaspersen    
Kjetil Solvang  (overgang fra støttemedl. til hovedmedl.) 
Utmeldinger 
Connie Øyvåg   Marianne Rasmussen Kolvik  
Lars Bjørkvold 
Kjetil Solvang (strøket) 
Dødsfall: 
Jorunn Atlinski   Tove Reinertsen Sæle (h) 
Monica Dahl    Gunnar Karsten Sæle (h) 
 
MOTTATTE MIDLER FOR 2013 
 
Fra Oslo kommune, har vi mottatt kr 315.000 i driftsstøtte 
innenfor helse- og sosialsektor. Vi er ikke fornøyd med 
støtten, og har sendt inn en klage. 
 
Bingo inntekter for 2.halvår 2012, har vi mottatt  
kr 160.882,33. 
 
Fra Akershus fylkeskommune har vi fått  
kr 45.000, som fordeles til: 
 

- Drift kr 25.000 
- Likemannskurs for eldre døve i Oslo/

Akershus kr 10.000 
- Samlokalisering for døve i Oslo / Akershus kr 

10.000 
 
Fra Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune, 
har vi mottatt kr 20.000 til flerkulturelle treff for døve og kr 
20.000 til prosjektet «Døve innvandrere».  
 
Fra Norsk tipping, grasrotmidler for perioden 1.1-30.4, har 
vi mottatt kr 6.139,78. 
 
Fra Bydel St.Hanshaugen har vi mottatt kr 15.000 i 
frivillighetsmidler. 
 
BLADET SEHER 
 
Bladet SeHer for årene 2003-2013 er nå lagt inn hos 
Norsk Døvehistorisk Selskap sin webside som er 
www.ndfhs.no . For årene 1964 – 2002, vil vi skanne 
framover, og disse blir lagt ut i ndhs.no. 
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Styret gikk gjennom temaer under hovedtemaet for 
seminaret som var «Odf nå- og i framtid?»: 
 
1. Hvordan få flere til å komme på medlemsmøter, 

tegnspråkkafe etc? 
2. Er det noe galt med døveforeningen? 
3. Hvilke oppgaver har du lyst å jobbe med? 
4. Hva er min rolle som medlem i hovedstyret? 
5. Hva er mine forventninger som styremedlem, og 

andres forventninger til meg? 
6. Hva er arbeidsområder og oppgaver for daglig 

ledere i ODF og frivillighetssentral? 
7. Innspill av prioritering av arbeidsoppgaver? 
8. Ideer / forslag som kan gjøre døveforeningen mer 

attraktiv? 
 
Vi fant ut at gjennomsnittsalderen i styret (7 personer) er 
44 år. 
 
Vi fant ut at medlemmene av styret i ODF hadde mange 
gode mål med å bidra i styret framover: 
 
1. Styrke innvandrer miljøet 
2. Bedre kurstilbud 
3. Styrke samarbeid med underavdelingene 
4. Mer kreativ til å gi gode tilbud til unge og eldre 
5. Lytte til medlemmers ønsker 
6. Finne gode forelesere, som lokker folk 
7. Få med de som er for «gamle» for Paff 

8. Unge foreldre med barn = aktiviteter 
9. Mer tilgjengelighet på Facebook eller sosiale medier 
10. Medlemmer skal føle seg inkludert i døveforeningen 
11. Trekke flere døve til døveforeningen 
12. Gjøre det beste for døve 
13. For å bidra i styret slik at det blir bedre for ODF i 

framtiden 
14. For å treffes / sosiale i nye aktivitetstyper 
15. Bidra til at døveforeningen skal være et attraktivt 

sted der døve samles for sosialt samvær når det er 
temakveld 

16. Bidra til at det skal være gøy og stimulerende å 
være med i et styre 

17. Alle skal føle seg velkommen i ODF 
18. Styret skal få ODF til å fungere 
19. Medlemmene skal få et tilbud som de sier er 

fornøyd med 
20. ODF må være en pådriver for interessepolitiske 

arbeid i forhold til Oslo kommune og NDF 
 
Det ble gjennomgått hvilke arbeidsområder og oppgaver 
for daglig ledere i ODF og frivillighetssentral har i dag. Det 
er viktig for styret å ha oversikt hva begge jobber med i det 
daglige arbeidet. 
Vi snakket om hva som er galt med døveforeningen, og 
sammenlignet med før i tiden og hvordan forholdene er i 
dag. Det har vært endring i tegnspråkmiljøet. Før samlet 
alle i foreningen på en torsdag kveld for fulle hus, og der 

(Fortsetter på side 9) 

ODF NÅ- OG I FRAMTID? 

Styret hadde et styreseminar 14.-16.juni på Sørmarka kurssenter, ca 20 minutter å kjøre sør for Oslo.

 
Styret som ble valgt på årsmøtet 27.april, er fra venstre bak Aggie V. Handberg, Janne Moskaug, Kevin E. Edvardsen og 
foran fra venstre Terje Lund, Svein Arne Peterson, Helle Hammerlund og Lubna Mehdi. 
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OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER 
Valgt på årsmøtet 27.april 2013 

 
 
Foreningsleder:   Svein Arne Peterson  
Nestleder:     Terje Lund (1 år) 
Styremedlem:  Kevin Eide Edvardsen (1 år) 
Styremedlem:  Janne Moskaug (2 år) 
Styremedlem:  Aggie V. Handberg (2 år) 
1.varamedlem:   Helle Heidi Hammerlund 
2.varamedlem:   Lubna Mehdi 
 
Bilagsrevisor:   Rolf Smenes 
 
Revisor for underavd.: Tone-Britt Handberg 
 
Lovkomite:    Tone-Britt Handberg 
       Odd-Inge Schrøder 
       Svein Arne Peterson 
 
Feriehjemskomite: Andreas Fjelde 
       Jan Inge Raknerud 
       Børre Roås 
Varamedlemmer: Eva Roås 
       Dan T. Pedersen 
 
Programkomite:  Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Svein Arne Peterson 
 
Valgkomite:   Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Jens Chr. Bjørke 

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 her på 
kontoret i døveforeningen. Du kan også ringe til Bildetolk 
som formidler samtalen på tegnspråk for deg om du skal 
ringe til noen. I samme prinsipp som 149 på teksttelefon, 
men her får du det på tegnspråk via bildetelefon. 

www.odf.no 
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Hvor? – Litteraturhuset i lokalet Wergeland 

 
 

Kvelden vil foregå slik: 
a) Hvert parti får noen minutter (max 5 min hver) til å 

presentere partiets program 
b) Så svarer partiene på spørsmålene våre (som vi har 

sendt inn på forhånd) 
 
Deretter ca 10 minutters pause 
 
c) Den siste timen svarer partiene på spørsmål fra 

salen. 
 
Det er bestilt tegnspråktolker. 
 
Vi ser frem til en spennende kveld i Litteraturhuset! 
 
Spørsmål til partiene 
 
Utdanning 
 
a) Hvordan mener ditt parti at enkeltkommunene i 

Norge skal kunne være i besittelse av tilsvarende 
kompetanse som dagens statlige kompetansesentre 
har? 

 
 
 
 
 

b) Da en CI-operasjon i "beste fall" gjør et barn 
tunghørt, hvordan mener ditt parti at dere skal sikre 
en tospråklig opplæring slik det er formulert i 
Opplæringsloven paragraf 2-6 og 3-9? 

 
c) I Oslo er det slik at vi har en kommunal grunnskole 

for døve/hørselshemmede elever (Vetland) og en 
videregående skole (Nydalen) med tegnspråklig 
tilbud. Fordi disse er kommunale må dermed andre 
kommuner/fylker forhandle om plass på skolene for 
sine døve/hørselshemmede elever pga ressurs- og 
plassbehov. Mener dere derfor at barn og unge må 
være prisgitt deres respektive kommuners økonomi 
med tanke på rett til opplæring på tegnspråk? 

 
d) Mener dere at 4(?) ukers deltidsopphold per år ved 

et statlig kompetansesenter vil være nok for at døve 
og hørselshemmede elever i hele Norge skal kunne 
få en adekvat tospråklig opplæring? 

 
Arbeid 
 
a) Hvordan skal ditt parti sikre at døve og 

hørselshemmede i størst mulig grad kommer ut (og 
forblir) på arbeidsmarkedet, slik at Norge kan 
oppfylle FN-konvensjonens (om mennesker med 
funksjonshemninger) artikkel 27? 

 
b) Mener dere at det er realistisk at private og 

offentlige arbeidsgivere vil ansette døve, eller bør 
man i større grad åpne opp for NAV-subsidiering 
slik at flere bedrifter o.l. ønsker å ansette døve? 
Eller er kvotering et alternativ? 

 
Språk 
 
a) Hvordan vil ditt parti sikre at norsk tegnspråk 

ivaretas som en del av norsk kulturarv? 
 
b) Vil Norges Døveforbund bli akseptert som en 

språkpolitisk organisasjon og deretter å motta 
økonomisk støtte for det språkpolitiske arbeidet?" 

OSLO DØVEFORENING INVITERER TIL STORTINGSVALG DEBATT 
 

 
 

Onsdag 28.august kl 18.30 – 22.00 (møt opp i god tid før kl 18.30) 
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TEGNSPRÅK-CAFE I DØVEKIRKEN PÅ LØRDAGER Kl 12-15 
 

Lørdag 12.oktober kl. 13.00  
Vi har foredragstema klart, men grunnet ferie venter vi på bekreftelse. Etter foredraget blir det en kort medlemsmøte. 
Følg gjerne med i odf.no, facebook og i tekst-tv side 772. 
 

Lørdag 9.november kl 13.00 
Hvorfor er bildetolking så populært i USA og Sverige, mens få bruker det i Norge? Og er 
bildetolking en tolketjeneste? Eller en telekommunikasjonstjeneste? I denne forelesningen vil 
Hilde Haualand si noe om de forskjellige måtene å organisere bildetolking på i Norge, Sverige 
og USA. Hun vil vise at organiseringen og finansieringen av bildetolking er med på å definere 
både de som leverer tjenestene, og hvordan man oppfatter de som bruker bildetolktjenesten.  

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

Vi (Hilde Haualand og Paal R. Peterson), sammen med Oslo Døveforening 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. 
 

Fredag 13. september kl 16.30 – 18.00 i Døvekirken  
(Lokalet er åpent fra kl 16.00.) 

 

       Professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo, Anders M. Fjell  
       forteller om hvor tidlig man kan oppdage Alzheimer.  

MIDLERTIDIG HOVEDINNGANG 
 
Ved besøk til døveforeningen eller til frivillighetssentral, går du gjennom den midlertidige 
hovedinngangen (se bildet). Du går da gjennom den gamle storsalen, og videre inn til oss. 
 
Grunnen er at hovedinngangen som dere pleide å gå inn, er midlertidig stengt grunnet 
oppussing i bygget. 
 
De skal begynne med rivning av det som er nødvendig for å utvide trappen for å kunne bygge 
den nye heissjakten i midten. Deretter montere ny heis og ny ventilasjon og kjøleanlegg og 
rehabilitering av noen av etasjene. Den gamle heisen blir fjernet, og skal legges inn ny 
ventilasjonsanlegg i noen av etasjene. Det kan bli noe støy, som skjer utenfor normal 
arbeidstid. 
 
Det nye inngangspartiet er planlagt ferdig til bruk i årsskiftet 2013/2014. 
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FLOTT DUGNADSINNSATS 
Vi hadde dugnad 29.mai, 31.mai, 17.juni og 18.juni i 
døveforeningen, da vi måtte ut av storsalen og lageret 
innen 30.juni. 
Vi begynte 29.mai, med å pakke ned og tømme lageret i 
kjelleren. Disse ble fraktet til lageret som vi leier på 
Adamstuen, 31.mai. 17.juni begynte vi å demontere alle 
bord, flyttet ting og møbler til storsalen, og pakket ned alle 
tingene vi hadde på kjøkkenet. 18.juni leide vi en varebil, 
som vi fraktet alle møbler og tingene til lageret på 
Adamstuen. Det tok minst 4 turer! 

 
Vi var imponert over Børre Roås og Eitan Zuckermann 
som var dyktige til å organisere, systematisere og sette 
alle tingene inn i lageret på Adamstuen. Vi var først redd 
at vi ikke fikk plass til alt på lageret på 36 kvm / 108 m3, at 
vi måtte leie 1-2 lagerrom til. Vi fikk til slutt, plass til alt på 
et lagerrom, så det var vi veldig glade for. Ikke bare det, 
det er fortsatt noe plass igjen! 

 
Vi takker alle som har hjulpet til på dugnaden, som har 
deltatt noen timer eller gjennom alle dugnadsdagene. 
Disse var Mohammad Elmi, Daniel Sømme, Usman 
Muneer, Maqsood Riaz, Gjermund Hansen, Eitan 
Zuckermann, Børre Roås, Svein Arne Peterson, Jarle Lid, 
Niels Kristensen, Ramie P. Legaspi og Vidar R. Sæle. 

avtalte man seg i mellom hvor de skal treffe og gjøre i 
fritiden. Dette var før mobiltelefon, teksttelefon og internett 
kom. 
 
I dag får vi neppe tilbake den torsdag kvelden med fulle 
hus. I stedet er det blitt et mangfoldig tilbud til ulike 
interesser i forhold til aktiviteter i foreningen. Vi må prøve i 
stedet å gi tilbud til ulike interesser, og lage et godt tilbud 
til enkelte personer som kan bli fornøyd med. 
 
Vi kan ikke måle aktiviteter i forhold til hvor mange som var 
tilstede, for et arrangement kan være vellykket selv med 5 
personer mot et annet arrangement med 50 eller 100 
personer. Det viktigste er innholdet i tilbudet, som kan 
fange opp interessen for den enkelte medlemmet i 
foreningen. 
 
Vi snakket om feriehjemmet Skaug, kanskje det er på tide 
å tenke på hva vi kan bruke Skaug til. Kan vi bruke Skaug 
til kurs og aktiviteter? Det har styret lyst å prøve seg fram 
til. 
 
Styret kom med mange forslag til kurs og aktiviteter i tiden 
framover, så det vil vi se nærmere på hva som er mulig å 
få til i høsten og i tiden framover. 

 

Det vi ble enige på kortsiktig er: 
- Å arrangere et organisasjonskurs for styret og 

underavdelinger 
- Å være styrevakt er å skape kontakt med grasrota, 

som vil være tilstede på «Fri og faglig fredag» og 
«Tegnspråkkafe». 

- Det blir medlemsmøte under Tegnspråkkafe lørdag 
12.oktober og lørdag 7.desember. 

- I det flerkulturelle utvalget vil Lubna Mehdi og Terje 
Lund være styrets representanter.  

- Et webkurs for styret og underavdelinger, da man 
ønsker å ha mer stoff i websiden vår. 

- Styret lager egen presentasjon på tegnspråkvideo, 
som legges ut på websiden vår. 

 
Styret er enige om at styreseminaret var vellykket. Det var 
en fin arena å bli kjent med hverandre og å jobbe 
sammen. 

(Fortsatt fra side 5) 

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.  
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LOKALER TIL HØSTEN 
 
Oslo Døveforening har i juni flyttet ut av storsalen og lageret i kjelleren. Alle tingene ligger på et lager, inntil vi finner nye 
lokaler. 

Oslo Døveforening og Døves frivillighetssentral har ikke flyttet, og har kontor i Nedre Voll gate 5. 

 
 

NB! Sjekk når de ulike aktiviteter skjer i www.odf.no eller terminliste i side 19 i bladet SeHer. 

Ungdomsklubben PAFF 
De vil ha sine aktiviteter hos Marienlyst aktivitetspark og fritidsklubb, som ligger i parken bak NRK på Majorstua. 
 
Første aktivitet vil bli onsdag 4.september, onsdag 18.september, onsdag 9.oktober, og deretter hver onsdag fram til sis-
te onsdag 11.desember i høsten fra kl 18.30. 
 
Ungdomsklubben har aktivitetstilbud for ungdommer i alderen 16-27 år. 
 
Følg med i ungdomsklubbens side i Facebook; https://www.facebook.com/groups/Oslo.Paff/  

 
 
Til høsten vil det være aktivitet i kursrommet ved: 
- Bridgeklubben hver tirsdag kl 18-22 
- Kvinneforening, en tirsdag i måneden fra kl 18 
- Døves frivillighetssentral, annenhver onsdag fra kl 10-14 

 
 
Til høsten blir det aktivitet i Døvekirken i Fagerborggt. 12: 
- Fri og faglig fredag, en fredag i måneden fra kl 16-18 
- Tegnspråk-kafe, en lørdag i måneden fra kl 12-15 
- Seniortreff, annenhver onsdag kl 10-14 
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DØVES KULTURDAGER I TRONDHEIM 18.-20. OKTOBER 
Oslo Døveforening og Norges Døveforbund samarbeider om å tilby en kulturbuss fra Oslo – Trondheim t/r til kulturdagene 
for en rimelig pris. Det er et tilbud til de som synes det er et stress å fly. Med buss blir man kjørt fra Oslo-sentrum til 
hotelldøren. 
 

KULTURBUSS 

Kr 200 t/r per person 
 
Påmelding til frivillig@odf.no innen 15.september eller til bussen blir fullt! Meld deg på, jo før, jo sikker plass får du.  
 
Kr 200 betales til Oslo Døveforening, konto 1600 40 08301. 
 
Avreise fredag 18.oktober kl 09.00 fra Oslo Døveforening i Nedre Voll gate 5, og kjører til Royal Garden hotell i 
Trondheim. 
 
Hjemreise fra Royal Garden hotell søndag 20.oktober kl 14.00, og kjører til Oslo S. 
 
Mer informasjon om Døves Kulturdager, finner du i Døves Tidsskrift nr 4 eller www.kulturdagene.net. 
 
Kontoret kan hjelpe til med påmeldingskjema til kulturdagene ved personlig frammøte eller på seniortreff i Døvekirken. 

DØVES DAG 
Norges Døveforbund i samarbeid med Språkrådet og Foreningen for norsk tegnspråk 
(fonts), legger opp en markering av Døves Dag. 
 
Fredag 20.september kl 18.00 – 21.00 
Det blir debatt i Litteraturhuset, som Språkrådet har spesielt ansvar for.  
Mer info om debatten kommer senere i www.odf.no.  
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TUR TIL LONDON 
Oslo Døveforening og Døves frivillighetssentral har bestilt en gruppetur for 20 personer til London 1.-4.november 2013.  
 
Avreise:  Fredag 1.november med British Airways, Oslo-London (Heathrow): kl 07.40 
Hjemreise: Mandag 4.november med British Airways, London (Heathrow) – Oslo: kl 17.00 
Hotell:    Hotel Royal National, Bedford Way, London (3 stjerner) 
 
Avreise fra Oslo 
Fredag reiser vi med fly fra Gardermoen til Heathrow. Vi blir hentet på Heathrow, da vi har bestilt busstransport til 
hotellet. Innsjekking på hotell og fri disposisjon til å gå rundt i byen.  
 
Fotball 
Lørdag er det fotballkamp dag. Vi jobber med å få tak i kampbilletter. Du får oppleve den engelske atmosfæren på 
fotballkampen. Vi kommer tilbake til med pris og program, da det kan bli endring av kampdag (lørdag eller søndag) pga 
sikkerhet og tv-rettigheter.  
 
Aktuelle kamper denne dagen er: 
 Fulham-Manchester United 
 West Ham-Aston Villa 
 Arsenal-Liverpool 
 
Bytur i London 
Søndag, etter frokost drar vi i byen. Vi vil se på noen av attraksjoner, museer osv, da byen byr på spennende ting å se. 
Kanskje et besøk i en døveforening. Program kommer vi tilbake til.  
 
Shopping 
Det vil være tid til shopping på fredag, lørdag for de som ikke vil på fotballkamp og mandag formiddag. 
Man kan handle i Oxford Street eller dra til markedene i Camden eller Portobello Road. 
 
Mandag formiddag kan man også besøke noen attraksjoner og museer, for de som ikke vil på shopping. 
 
Hjemreise 
Tidlig ettermiddag drar vi med buss fra hotellet til flyplassen Heathrow. 
 
Pris 
Turen koster kr 4.900 per person. Enkeltrom tillegg: kr 1.000 per person. 
Turen inkluderer: 
- Fly Oslo-London t/r 
- 3 netter på 3* hotell i London 
- 3 x frokost 
- Busstransport flyplass-hotell t/r i London 
- Tegnspråktolker 
- Reiseledere 
 
Påmelding 
Bindende påmelding innen 1.september og samtidig å betale depositum kr 1.000 til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 
5, 0158 Oslo, bankkonto 1600 40 08301.  
Mer info om turen og faktura for restinnbetaling får du etter påmeldingsfristen. 
 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Niels Kristensen, frivillig@odf.no - sms 40230515 eller Vidar R. Sæle, 
post@odf.no.  
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60PLUSS – AKTIVITETER 
Torsdag 22.august – Sognsvann rundt 
Vi møtes ved t-banestasjonen på Sognsvann kl 11.00. Vi går Sognsvann rundt. Ta gjerne med deg en matpakke. 
 

Torsdag 5.september - Østmarka 
Vi møtes ved t-banestasjonen på Skullerud kl 11.00. Vi går fra Skullerud og tur i Østmarka. Lunsj i Rustadsaga 
sportsstue.  
 

Torsdag 19.september - Skulpturparken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi møtes ved Fred Olsens gate kl 10.45. Vi tar gratis senterbuss som går til Sandvika, og vi går av på Henie Onstad 
Kunstsenter. Der blir det en omvisning ute i Skulpturparken fra kl 12.00. Omvisningen varer ca 45 minutter med 
tegnspråktolker. Lunsj i kafeen i kunstsenteret. 
 

Torsdag 3.oktober – Tur i Nordmarka 
Vi møtes på Majorstua kl 11.00, og tar t-banen til Frognerseteren. Vi spiser lunsj i kafeen først før vi går fra 
Frognerseteren til Sognsvann. 

SPENNENDE OMVISNING 
Døves frivillighetssentral og Oslo Døve 60pluss hadde en 
omvisning på Energigjenvinning på Haraldrudanlegget ved 
Brobekkveien, onsdag 26.juni. Vi var 5 personer og 2 
tegnspråktolker som var på omvisningen. Det var bestilt 
omvisning 1 time, men vi var der i nesten 2 timer. Først var 
vi et klasserom, der de ga oss informasjon om 
Haraldrudanlegget, og om hvordan de sorterer alt søppelet, 
som f.eks. de grønne og blå posene vi blir bedt om å sortere 
hjemme. Så fikk vi hjelm og vester og fikk en flott og 
spennende omvisningen inne på anlegget, som er datastyrt. 
Den røyken som kommer ut fra anlegget inneholder 99 % 
vann, så all giftige er skilt ut i flere prosesser og blir 
oppbevart på en miljøvennlig måte. Til slutt var vi tilbake i 
klasserommet og der fikk vi kaffekrus og en grønn 
søppelkasse for de som ville ha.  
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OSLO SOMMERPARK FOR FAMILIER 

Søndag 15. september kl. 13 – 17 ved Tryvann Skisenter 
 
Klatreparken i 3 timer. Alle får opplæring på stedet før man begynner å klatre. Ute i løypene er man på egenhånd.  
 
Klatreparken: 
Klatreparken har 900 meter zip-liner og over 140 elementer som er fordelt på 9 forskjellig løyper med ulik 
vanskelighetsgrad. Vår lengste zip-line er over 250m og er 20m over bakken. All klatring starter og slutter ved klatretårnet 
i parken. Der står det instruktører som hjelper deg og velge rett løype etter hvilken vanskelighetsgrad du ønsker. Vi kan 
selvfølgelig ordne så deres gruppe starter sammen. 
 
Det finnes også zip-liner for under 110 cm. 
 
Priser: 
Inngang i parken og mat (økologiske pølser og pølsebrød med ristede sesamfrø og hjemmelaget potetsalat) – Vi 
reserverer bord i lavvo. 
 
Under 110 cm:   kr 80,- 
110-140cm:    kr 100,- 
140cm + :   kr 150,-  
 
Prisen inkluderer alt utstyr du trenger i parken, inngang samt guide/opplæring som ordner alt og gir dere en instruksjon 
om sikkerheten i parken.  
 
De som ikke skal klatre, må ikke betale. Men dere betaler for maten på kr 70. Det koster 150 kr ekstra for ikke medlem av 
ODF (både barn og voksne). 
 
Påmelding innen 5. september til Niels Kristensen – frivillig@odf.no 
 
Husk å oppgi navn på alle som melder på + høyde på barna. Alle vil få et egenerklæringsskjema for Oslo Sommerpark 
etter dere har meldt på. 
 
Man kan ta T-bane nr. 1 Frogner seter, gå av på Voksenkollen Stasjon. Deretter er det 12 min å gå opp til Tryvannstårnet. 
 
Med bil – kjør mot Holmenkollen, fortsett videre forbi hoppanlegget og oppover til Tryvannstårnet. 
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SOMMERKURS I HISTORIE 

 

Foreningen hadde et sommerkurs i historie i dagene 24.-29.juni i døveforeningen. Kursleder var Beryl K. Ramvik (første 
til venstre på bildet). Hun var særdeles flink til å fordele arbeidsoppgaver til deltakere og var klar og tydelig på hva vi skul-
le gjøre. Deltakerne (fra venstre Ann-Cathrin Larssen, Stein Erik Wroldsen, Vidar R. Sæle, Trine S. Austbø, Svein Arne 
Peterson, Karl Fr. Robertsen og May Britt Nløkken) lærte hvordan å ta vare på gamle dokumenter, bilder og protokoller. 
De lærte hvordan man skanner, og hvordan man skal bearbeide videre i prosessen og registrere inn på et skjema. På 
slutten av kurset, klarte de å bli ferdig med 6 esker som inneholder protokoller, regnskapsbøker, legatbøker, medlemsre-
gister, bilder og mye mer. Disse skal leveres til Oslo Byarkiv for oppbevaring for trygg og sikker framtid. Det er fortsatt 
veldig mye som gjenstår, så det blir derfor en oppfølging av sommerkurs 8.-10.august. 
 
Har du lyst å være med? 
Målet med kurset er å fremme interesse for lokalhistorie og kulturvern, øke kunnskapene om distriktet, samle inn og ta 
vare på slikt som har betydning for ODFs eller områdets historie. Mange arbeider også med slektshistorie i tilknytning til 
kommunen eller området, noe som imidlertid er lite aktuelt i de fleste delene av døvehistorier i Oslo. Arkivarer sørger for 
at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden. 
 
Oslo Døveforening har skaffet seg en ny skanner og pc-bærbar til arkiv-arbeid. Alle kan bruke dette i løpet av kurset. 
Kursleder Beryl K. Ramvik underviser oss hvordan man gjør med skanner og pc. De gamle materialer som protokoller, 
bilder, blad og mer skal leveres til Oslo Byarkiv. Det blir en fordeling om å lære om prosessen fra start til slutt. 
 
Kurstider: torsdag 8.august kl. 15 – 21 
    fredag 9.august kl 15 - 21 
    lørdag 10.august kl 10 – 17 

 
Kurset er gratis. Alle vil få middag. 
 
Påmeldingsfrist er 5.august til Vidar R. Sæle, post@odf.no. Både de som var med i sommerkurset og nye deltakere er 
velkommen! 

LEIE LOKALER? 
Det er mulig å leie kursrommet i døveforeningen. Pris for å leie er kr 1.500 pr gang og medlemspris er kr 1.000 pr gang. 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle, post@odf.no . 



Nr. 2- 2013  17 

 

OMVISNING /UTSTILLING MED TEGNSPRÅKTOLK 
 

Onsdag 7. august kl. 13.00 – Slottet 
Vi møter utenfor Slottet kl. 12.30. Det tar tid å komme inn. Det er ikke tillatt 
å fotografere inne på Det kongelige slott eller i Slottsgården. Vi får en 
guidet omvisning i Slottets vakreste representasjonsrom: 
Statsrådsgarderoben, Ministersalongen, Den hvite salong, Kong Haakon 
VII suite, Øvre Vestibyle, Fugleværelset og mye mer. 
Det koster 95 kr pr. pers. Påmeldingsfrist innen 31. juli til Niels Kristensen 
på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen 
 
 
 

Lørdag 31. august kl. kl. 13.00 – Astrup Fearnley (Cindy Sherman – utstilling) 
Cindy Sherman (f.1954) er en av vår tids fremste og mest innflytelsesrike 
kunstnere. Hun tilhører en generasjon postmoderne kunstnere som tok i 
bruk fotografiet og redefinerte det i en stadig mer visuelt orientert kultur. 
Det koster 100 kr. pr. pers. Påmeldingsfrist innen 23. august til Niels 
Kristensen på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen 
 
 
 
 
 
 

Lørdag 14. september kl. 13.00 – Munch Museum (Munch 150 utstilling) 
Jubileumsutstillingen "Munch 150" ønsker å klargjøre Munchs egenartede 
bidrag til den moderne europeiske billedkunst. Edvard Munch var 
kunstnerisk aktiv i mer enn 60 år, fra han debuterte tidlig i 1880-årene og til 
han døde i 1944. Gjennom hele livet beholdt han et friskt og fornyende 
engasjement til det å skape, og hans bilder har inspirert, forarget og gledet i 
flere generasjoner. Edvard Munch blir hedret ved denne presentasjonen 
over alle perioder og sentrale temaer i hans enorme livsverk. I alt vises ca. 
220 malerier og ca. 50 verk på papir. 
Det koster 50 kr. pr. pers. Påmeldingsfrist innen 6. september til Niels 
Kristensen på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen 
 

Lørdag 23. november kl. 13.00 – Oslo museum (Våre Hellige Rom-utstilling) 
I utstillingen ”Våre hellige rom” på Interkulturelt Museum på Grønland, kan 
du oppleve det religiøse mangfoldet i Oslo under ett tak. Visste du at det 
finnes en hellig hindu-innsjø i Lillomarka, at Hell’s Angels på Alnabru har et 
sikh-tempel som nærmeste nabo, eller at Norge i enkelte miljøer anses som 
et buddhistisk land? 
Det koster 75 kr. pr. pers. Påmeldingsfrist innen 15. november til Niels 
Kristensen på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen. 
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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.  
 
Omvisning på Slottet 
Onsdag 7. august kl.13.00. Den varer en time med tolk. 
Vi møter utenfor Slottet kl. 12.30. Det tar tid å komme inn. Det er ikke tillatt å fotografere inne på Det kongelige Slottet 
eller i Slottsgården. 
Vi får en guidet omvisning i Slottets vakreste representasjonsrom: Statsrådsgarderoben, Ministersalongen, Den hvite 
salong, Kong Haakon VII suite, Øvre Vestibyle, Fugleværelset og mye mer. 

Det koster 95 kr pr. pers. Påmeldingsfrist innen 31. juli til Niels Kristensen på frivillig@odf.no 

 
Sosialt samvær 
Først samvær etter sommer er onsdag 21. august 2013 kl. 10-14 på ODF-lokal.  
 
Tegningskurs 

Vi har et tegningskurs på følgende onsdager, 4. september, 18. september, 2. oktober og 16. oktober  
kl. 10 – 13 inkl lunsjpause.  
Tor Magnus Bengtson underviser hvordan man tegner figur for eksempel dyr, ansikt og mer. Han er 
meget dyktig i tegning. Kurset passer for alle, og koster kr 50 pr. gang pga materialer. 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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August 
07. onsdag Omvisning på Slottet 
08. torsdag Oppfølging sommerkurs i historie 
09. fredag Oppfølging sommerkurs i historie 
10. lørdag Oppfølging sommerkurs i historie 
13. tirsdag Bridge 
14. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
20. tirsdag Bridge 
21. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
22. torsdag 60pluss 
24. lørdag Pakistansk kulturdag (flerkulturelt) 
27. tirsdag Bridge 
28. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
    Baby-kafe 
31. søndag Omvisning på Astrup Fearnley 
    Døvegruppa Regnbuen - medlemsmøte 
 

September 
03. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening 
04. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
    Paff på Marienlyst 
05. torsdag 60pluss 
10. tirsdag Bridge 
11. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
13. fredag Fri og faglig fredag 
14. lørdag Omvisning på Munch 150 
17. tirsdag Bridge 
18. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
    Paff på Marienlyst 
19. torsdag 60pluss 
21. fredag Døves Dag i Litteraturhuset 
24. tirsdag Bridge 
25. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
    Baby-kafe 
    ODF - styremøte  
 

Oktober 
01. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening  
02. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
03. torsdag 60pluss 
05. lørdag Leo’s lekeland (flerkulturelt) 
08. tirsdag Bridge 
09. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
    Paff på Marienlyst 
12. lørdag Tegnspråk-kafe og medlemsmøte  
15. tirsdag Bridge 
 

16. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
    Paff på Marienlyst 
17. torsdag 60pluss 
18. fredag Døves Kulturdager i Trondheim 
19. lørdag Døves Kulturdager i Trondheim 
20. søndag Døves Kulturdager i Trondheim 
22. tirsdag Bridge 
23. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
    Baby-kafe 
    Paff på Marienlyst 
25. fredag fri og faglig fredag 
26. lørdag Halloween fest for familier 
29. tirsdag Bridge 
30. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
    Paff på Marienlyst 
    ODF-styremøte  
31. torsdag 60pluss 
 

November 
01. fredag Gruppetur til London 
02. lørdag Gruppetur til London  
03. søndag Gruppetur til London 
04. mandag Gruppetur til London   
05. tirsdag Bridge 
    Kvinneforening 
06. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
    Paff på Marienlyst 
09. lørdag Tegnspråk-kafe 
12. tirsdag Bridge 
13. onsdag Seniorforeningen har utflukt 
    Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
    Paff på Marienlyst 
14. torsdag 60pluss 
15. fredag Fri og faglig fredag 
16. lørdag Internasjonal buffet (flerkulturelt) 
19. tirsdag Bridge 
20. onsdag Seniortreff i Døvekirken 
    Baby-kafe 
    Paff på Marienlyst 
    ODF-styremøte  
23. lørdag Omvisning på Oslo museum 
26. tirsdag Bridge 
27. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe 
    Paff på Marienlyst 
28. torsdag 60pluss 
30. lørdag Adventhygge og julelotteri ved seniorforeningen  
 

TERMINLISTE 
Terminlisten er med forbehold om endringer.  

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



 
 
 
 
 

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 

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. 

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

INNHOLD 
 

FORENINGSLEDEREN HAR ORDET        3 
 

NYTT FRA STYRET             4 
 

DØVES KULTURDAGER            5 
 

ORGANISASJONSKURS           6 
 

HISTORIEN OM NEDRE GAUSEN         7 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014         8 
 

TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAG         9 
 

FLOTT DUGNADSINNSATS           9 
 

FRI OG FAGLIG FREDAG!          10 
 

VÅT FAMILIETREFF PÅ SOMMERPARK     11 
 

BOKSIRKEL             12 
 

OMVISNINGER PÅ UTSTILLING/MUSEUM    13 
 

JULEVERKSTEDSKURS FOR FAMILIER    14 
 

DØVEHISTORIE            15 
 

INTERNASJONAL BUFFET         16 
 

PROSJEKTLEDER           17 
 

LONDON               18 
 

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER      19 
 

HUSKER DU SEPPO DYRSETH?       20 
 

«SPØR OSS»             23 
 

GRUNNLOVEN 200 ÅRSJUBILEUM 1814-2014  24 
 

60PLUSS – AKTIVITETER         25 

 

SE HER 50. årgang 2013 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for 

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 

Stiftet 17.11.1878 

Tilsluttet: 

 

Norges Døveforbund   

FFO-Oslo    

Medlemstall: 501 medlemmer pr 31.12.2012 

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 (460 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 

http://www.odf.no
http://www.odf.no
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STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer i begynnelsen av april 2014. 

Frist for å sende stoff til bladet er 15.mars til 

post@odf.no . 

 
Foreningen fikk for 2013 tilskudd fra Ekstra-stiftelsen til et 
forprosjekt om utarbeidelse av 
tegnspråkundervisningsmateriell, og det ble søkt om et 
hovedprosjekt for 2014. Det ble likeledes søkt om tilskudd 
til prosjektet «Bedre vilkår for døve innvandrere».  Som 
dere kan lese i bladet, fikk foreningen kr. 290.000 for 2014 
til prosjektet for døve innvandrere. Det betyr at det skal 
engasjeres en prosjektleder, foreløpig for ett år i 40 % 
stilling. Vi er glade for at vi kan gi et bedre tilbud til døve 
innvandrere og gi dem bedre oppfølging.   Vi fikk ikke 
midler til utvikling av tegnspråkundervisningsmateriell, men 
vi får håpe på et bedre resultat senere. 
 
På vegne av styret i ODF vil jeg ønske alle en god og 
fredfylt jul, og håper at de som sogner til foreningen 
fortsatt vil finne veien hit.  Velkommen skal dere være, og 
vi er glade for tilbake-meldinger og innspill for hvordan vi 
fortsatt kan utvikle ODF til en god tegnspråklig arena. 
 

         sap    

FORENINGSLEDEREN HAR ORDET 

 
Så er atter et år gått, - og det har gått fort! Det er vel slik at 
jo eldre man blir, dess fortere går tiden.  Med en forening 
som i år fylte 135 år, flyr tiden av gårde…  
 
Vi kan se tilbake på et år fylt av mange aktiviteter.  Til 
tross for at vi flyttet fra våre store lokaler i juni, - synes det 
ikke som virksomheten i foreningen har gått ned.  
Foreningen har fortsatt kontorer og et lite møterom i Nedre 
Vollgate, seniorforeningen leier lokaler i døvekirken og 
ungdomsklubben PAFF leier lokaler på Marienlyst.  
 

 
 
Ønsket er selvfølgelig at døveforeningen skal få sine egne 
lokaler, et sted der vi kan si at vi er hjemme.  Vi er i gang 
med den prosessen, og som de fleste vet, snakker vi om 
samlokalisering med Teater Manu, Norges Døveforbund 
og Døves Media der teateret i dag har sine lokaler.  Neste 
steg er å få gårdeieren med på laget, - hvilket vil være 
avgjørende for om vi kan gå videre i prosessen.    

LEKSEKAFÉ PÅ TEGNSPRÅK 
OG MØTEPLASS FOR UNGE 

 
 

Aldersgruppen 13-23 år, hver tirsdag og torsdag. 
 

Leksekafé kl 15-19 
 

Møteplass kl 15-22 
 

Hvor? Majorstuen Røde Kors Ressurssenter i 
Bogstadveien 79 A. 

 
På leksehjelp får du gratis toast og kakao! 
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Svein Arne Peterson og Vidar R. Sæle var på deputasjon 

hos Helse- og sosialkomiteen 24.oktober og ba om 

ytterligere økning i driftstilskudd.  

 

Sosialistisk Venstreparti foreslo en økning til Oslo 

Døveforening på kr 100.000 og Rødt foreslo en økning til 

Døves frivillighetssentral kr 50.000 i finanskomiteens møte 

27.november, men ble nedstemt av flertallet. SV og R med 

2 stemme på forslaget til ODF og en stemme fra Rødt til 

frivillighetssentralen. 

 

I det bladet går i trykken, er protokollen fra Bystyrets 

behandling av budsjett for 2014 ikke klar. Slik det ser ut til 

at det ikke blir noen endringer i forslaget fra Byrådet til 

foreningen og frivillighetssentralen. 
 

Frifond 

Vi har mottatt frifond-midler for skoleåret 2013-2014 fra 

Norges Døveforbunds Ungdom, med henholdsvis kr 9.039 

til foreningens tilbud for barn og kr 48.517 til 

ungdomsklubben Paff. 

 

Prosjekter 

 
Vi fikk vite resultater fra ExtraStiftelsen 26.november, 

hvilke prosjekter som ble delt ut. Oslo Døveforening søkte 

om 2 prosjekter.   

 

Tegnspråk er et språk! 

Vi har dette som et forprosjekt i 2013, og søkte om 

videreføring til hovedprosjekt med start i 2014. Dessverre 

fikk vi ikke noen midler til å utvikle tegnspråkmateriell. Vi 

tror at ExtraStiftelsen vil avvente rapport for forprosjektet i 

år, før vi kan få nye midler. Vi vil søke på nytt i juni 2014. 

 

Bedre vilkår for døve innvandrere 

Vi jublet over at vi fikk prosjektmidler til et nytt prosjekt 

«Bedre vilkår for døve innvandrere». Prosjektet skal 

avdekke behov, utfordringer og finne ut hvordan gruppen 

døve innvandrere i Oslo og Akershus, kan få bedre 

livsvilkår. Vi søkte om kr 580.000 for 1-årig prosjekt, men 

fra ExtraStiftelsen ble vi forvirret at vi fikk tildelt kr 290.000. 

Men etterpå fant vi ut at ExtraStiftelsen hadde gjort om 

NYTT FRA STYRET 
 

MEDLEMSBEVEGELSER 
 

Innmeldinger 

Karoline Garberg (h)    Bjørk Kehlet (h) 

Erica Parker       Ingar Kleppe 

Sander Aspelund     Sebastian Aspelund 

Einar Eidsand (h),      Linea Eidsand (h) 

Heja Lykke Hellberg Kilicdogan Runa Storstein (h) 

Ina Skaare (h)      Izabel de Matos (h) 

Ulf Nagel        Tale Rahel Seland Moen 

Ivar Anders Eide (h)    Lea Bjerve Eide 

Anette Årnes 

 

Utmeldinger 

Mathias Kubik      Solveig Uteng 

Shafia Abdullahi Ali     Tor Magnus Bengtson 

Morten Svendsen Brynhildsen Roar Bredvei (h)  

Ajan A. Dallabe      Anne Berg Derås 

Tuva Malin Schrøder Engan (h) Khava Dzhabrailova 

Nicholas Ewans      Ola Færden 

Masako Yamada      Marius Hagen 

Roald M. Hauge (h)    Selma Kaldalons 

Ann-Cathrin Larssen    Marianne Michelet (h 

Hanna Lara Olafsdottir    Kim Roar Røine 

Unnie Sen Sheng     Katrine Søyland 

Geir Pettersen Grønningsæter (h)  

 

Dødsfall 

Kari Marie Myrhol    Britt Astrid Greiner 

Reidar Øverland 
 

Revisjon av feriehjemmet Skaug 

Vi har sagt opp revisjonsavtale med firmaet BDO til å 

revidere regnskap for feriehjemmet Skaug. Grunnen er at 

vi synes det er dyrt å betale nesten 10.000, når 

feriehjemmet har lite inntekter. I stedet vil årsmøtets valgte 

revisor for underavdelinger revidere regnskapet. Det vil bli 

lagt fram lovendringsforslag til årsmøte 26.april 2014. 
 

Driftstilskudd for 2014 

Byrådet la frem sitt budsjettforslag 25.september, om at; 

- Oslo Døveforening får en liten økning fra kr 

315.000 (2013) til kr 380.000 

- Døves frivillighetssentralen en liten nedgang fra kr 

120.000 (2013) til kr 115.000 
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prosjektet til 2-årig prosjekt. Det blir derfor lyst ut etter en 

prosjektleder stilling. Se egen annonse i side 17. 

 

Omsorg+ og andre saker vedrørende døve 

Vi hadde et møte med Byrådsavdeling for eldre og sosiale 

tjenester 31.mai 2012. Vi har purret noen ganger, og har 

fått et brev 21.november 2013, som sier; 

«Temaer som ble tatt opp var foruten Omsorg+: 

Hjemmesykepleie, TT turer og korttidsplasser for døve. 

Det fremgår av referat fra møte at avdelingen vil vurdere 

om Rådgivningskontoret kan gjennomføre en mer 

omfattende kartlegging av behov for Omsorg+ og døve 

samt behov for en ny undersøkelse vedrørende 

hjemmesykepleie for døve. 

I budsjett for 2013 ble det ikke avsatt midler til kartleggings 

formål. En ev kartlegging må derfor gjennomføres innenfor 

etatens budsjett. I vår tildelingsbrev for 2014 vil det på ny 

vurdere om kartleggingsoppdrag kan gis til Helseetaten. 

Når det gjelder TT har Byrådet avgitt en sak til bystyret 

som fortsatt er under behandling i bystyret. Hva angår 

korttidsplasser vurderer Sykehjemsetaten etablering av 

egne korttidssykehjem, i dette arbeidet vil behov for 

korttidsplasser for døve også tas med.» 

 

Vi vil i samarbeid med Rådgivningskontoret følge opp, om 

det blir satt av midler til en kartlegging av behov for 

Omsorg+ og hjemmesykepleie i 2014. Foreningen vil søke 

om midler til Helse sør/øst til et seminar om eldre døve i 

Oslo og Akershus i forhold til behov knyttet til sykehjem, 

hjemmesykepleie og omsorgsbolig. Hva er det beste for 

eldre døve i forhold til et tegnspråklig miljø i Oslo/

Akershus? 

JULEKONKURRANSE 

 
Hva viser klokken på bildet? 

 
Svar kan sendes til Oslo Døveforening, post@odf.no  
innen 1.januar 2014. 
 
Blant de riktige svar, vil det bli trekning av en vinner som 
får 1 pose twist-sjokolade. 

TEATER? 
 

 
Har du lyst å spille teater? Går du med en skuespiller i 
magen? 
 
Bli med oss og delta i oppsetningen av et stykke med tanke 
på kulturdagene i Bergen 7.-9. november 2014. 
  
Møt opp i døveforeningen torsdag 9. januar 2014 kl. 19.00 
så ser vi hvor mange vi er som vil drive med teater. 

DØVES KULTURDAGER 

 
 
Det blir Døves kulturdager i Bergen 7.-9.november 2014. 
For mer informasjon og påmelding på http://
kulturdager.bgds.no/index.html . 
Deltakeravgiften øker etter 31.desember 2013, så det er 
lurt å melde seg på før. 
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Det var en vellykket kurssamling 6.-8. desember 2013 på 
Sørmarka. Vi inviterte to representanter fra SAFT (Sosial 
Akademisk Forening for Tegnspråkbrukere), som består 
av døve og hørende studenter og.en representant fra Oslo 
Døves Sportsklubb. Vi var 28 personer i alt.  
 
Det var meningen at Toralf Ringsø fra Bergen som skulle 
komme fredag med formiddags fly. Men vinterværet 
stoppet all flytrafikk i Sør Norge. Han ventet tålmodig i kø i 
2 timer for å endre ny tid til lørdag morgen. Vi jublet at 
Toralf klarte å komme lørdag 2 timer forsinket.  
 

 
 
Han fortalte om organisasjonsmodell i Bergen Døvesenter. 
Det vil si at Bergen Døves Idrettsklubb og BEAST (samme 
type som SAFT i Oslo) er underavdelinger av Bergen 
Døvesenter. Foreningen fikk flere medlemmer og større 

muligheter å få tilskudd fra det offentlige. Idrettsklubben får 
kr 50 per medlem fra Bergen Døvesenter for 
medlemskapskontingenten av Norges Døveforbund. En 
stor fordel for foreningen og underavdelingene som kan få 
flere medlemmer. Alle deltakere på kurset så veldig positiv 
på denne modellen. Toralf måtte forlate oss etter 2 timers 
foredrag for å rekke flyet hjem. 
 
Ved ankomst fredag ettermiddag fortalte Svein Arne 
Peterson om Oslo Døveforenings framtid. Oslo 
Døveforening (ODF) har leiekontrakt i lokalene til og med 
31. desember 2014. ODF er med i et prosjekt 
«Tegnspråkhus» sammen med Norges Døveforbund, 
Teater Manu og Døves Media om samlokalisering. Vi er i 
gang med å undersøke om muligheter for å overta hele 
huset i Schleppegrells gate 32, der Teater Manu og Døves 
Media er der fra før av. Det er en lang prosess som krever 
ombygging innvendig, og vi må se hvordan tegningene 
blir. Det er ikke helt bestemt ennå. Medlemmene vil få 
oppdatering i de kommende måneder på tegnspråkkafe en 
gang i måneden. 
 
Niels Kristensen hadde 2 forskjellige oppgaver i samspill. 
4 grupper diskuterte om en løsning av oppgave om «Båten 
synker». Det var en vanskelig og morsom oppgave. Neste 
dag dreide det om «Trafikk i New York». Det tok veldig 
lang tid å løse denne oppgaven. Oppgavene gir en god 
dialog, samarbeid og blir bedre kjent med hverandre i 
gruppen. Det kan overføres til styremøte hvordan man gir 
gode dialog og et beslutningsdyktig styre.  En gruppe som 

ORGANISASJONSKURS FOR ODF-STYRET OG UNDERAVDELINGER 
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vant oppgavene fikk en bok til hver av ODFs 100 
årsjubileum i premie. 
 

 
 
Paal Richard Peterson kom lørdag ettermiddag og 
foreleste om organisasjon og ledelse. Han ga 4 grupper i 
teamrolle om hvem spiller leder, kasserer og styremedlem. 
Det var morsomt å se på. Paal Richard fortalte at det er 
vanlig at forening, underavdeling eller andre forandrer på 
10 % i løpet av året. Man følger etter nytid og samfunn. Vi 
ser at ODF også har forandret i aktivitetstilbud til 
medlemmer. Det vil si Fri og faglig fredag, tegnspråkkafe 
på en lørdag, museum/utstillinger med tegnspråktolk og 
ulike kurstilbud. Det fungerer bra for ODF. 
 
Lørdag kveld fortjente alle etter 2 lange og harde dager 
med lærerike temaer med et julebord. God mat og sosialt 
samvær.  
 
Søndag formiddag ledet Svein Arne Peterson gruppen i 
kurs om webside. Hvordan man gjør med å legge tekst og 
bilder på www.odf.no. Vi håper at underavdelinger blir 
flinkere til å legge ut litt mer oftere i 2014. 

SENIORTREFF 

 
Grunnet oppussing i Døvekirken, blir det seniortreff i 
Lovisenberggt 4 i januar og februar. Tilbake igjen i 
Døvekirken fra 26.februar og fram til sommeren. 
 
Oversikt over seniortreff 
15.januar – Lovisenberggt 4 
29.januar – Lovisenberggt 4 
12.februar – Lovisenberggt 4 
26.februar – Døvekirken og seniorforeningen har årsmøte 

HISTORIEN OM NEDRE GAUSEN 

 
Nedre Gausen hadde en lansering av en ny historiebok 
om Nedre Gausen, torsdag 12.november i Holmestrand.  
 

Vi fikk varm god lapskaus til 
lunsj, og etter lunsjen var det 
lansering av den nye boka. 
De som skrev «mitt 
skoleminne» fikk utdelt 
blomster og en bok til hver. 
Andre som har bidratt til 

boka fikk også bok til hver og noen fikk gaver. Til slutt fikk 
alle som var tilstede på lanseringen en bok til hver. Det ble 
populært og alle ble veldig glade og stolt over den fine 
store boka med mange bilder. Så fikk vi kake og kaffe før 
vi dro hjem.  

 
Gudmund Eikli hadde 
ideen om å lage denne 
boken, som er blitt en flott 
historiebok med mange 
bilder fra gamle dager i 
årene 1881 og fram til 
2012. 22 tidligere elever 
har skrevet om «mitt 
skoleminne». Boka er 
skrevet av 3 forfattere 

Per Sigmund Bjørndal (1881-1981), Stein Erik Ohna (1981
-2000) og Liv Synnøve Dahl (1999-2012). 
Boken koster kr 290,-, og bestiller du minst 3 bøker får du 
50 % rabatt. 
Kan bestilles hos: http://moller.mamutweb.com/Shop/
Search?q=gausen&page=1 
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INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 7. ÅRSMØTE 2014 
Lørdag 26.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 15.mars 2014) 
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 15.mars 2014) 
 
 
 

 

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 136. ÅRSMØTE 2014 
Lørdag 26.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 15.mars 2014) 
10. Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 15.mars 2014) 
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 2013 har adgang til årsmøtet. Det er ikke 
mulig å betale medlemskontingent for 2013 på årsmøtet. 

 
 

Velkommen!                        Styret 
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TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAG Kl 12-15 
 

 

Lørdag 11.januar kl. 13.00 på Rycon - MOTEDESIGN 
 

Nils-Christian Ihlen-Hansen forteller om hans liv. Han ble født nesten døv og har sitt 

profesjonelle internasjonale liv i motebransjen i 35 år i Paris. Som designer og 

professor underviser han i motedesign og modellering-drapering på byste verden 

rundt. Han er grunnlegger av Moteskolen AS Esmod Oslo 1990-2011.  Han vil 

demonstrere drapering på byste. 

 

Sted: Rycon AS i Ryensvingen 11 B 
 

 

Lørdag 8.februar kl. 13.00 på Rycon - NAV TOLKETJENESTE 

 

Vi får besøk av NAV Tolketjenesten i Oslo og Akershus. De vil fortelle om 

tolketjenesten, hva deres oppgave er, om tolkebrukere, om bildetolkning og statistikk. 

Det er anledning å komme med spørsmål til tolketjenesten. 

 

 

Sted: Rycon AS i Ryensvingen 11 B 

 

 

Lørdag 8.mars kl. 13.00 i Døvekirken - RÅDGIVNINGSKONTORET 

 

Vi får besøk av Rådgivningskontoret for hørselshemmede. De vil fortelle om hva de 

jobber med og hvilke nyheter de vil fortelle oss. Det er anledning å komme med 

spørsmål til dem.  

 

 

 

Sted: Døvekirken, Fagerborggt 12 
 

 

Lørdag 5. april kl. 13.00 i Døvekirken - JEG VELGER SELV HVORDAN MITT LIV SKAL BLI 

 

Erik Lundquist forteller om «Jeg velger selv hvordan mitt liv skal bli».  

Hvem bestemmer hvordan livet mitt skal være? Er det slik at vi selv kan bestemme 

eller det det slik at vi blir påvirket av familie og venner? På hvilken måte påvirkes mine 

valg av andre utenom meg selv? Dette er ting man blir nødt til å forholde seg og son 

gjør at noen valg er vanskeligere enn andre. 

 

Sted: Døvekirken, Fagerborggt 12 
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FRI OG FAGLIG FREDAG!  
 
Gjennom "Fri og faglig fredag!" er målet 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 serie med forelesninger rett etter arbeidstid en fredag hver måned i døveforeningen. 
 
Tidspunkt: kl 16.30 - 18.00. (Lokalet er åpent fra kl 16.00.)  
 
Fredag 17.januar: Knut Nærum – på Rycon, Ryensvingen 11 B 

Hvorfor ler vi av noe? Om Nytt på Nytt spesielt – og norsk humor generelt. 
Bilde fra wikipedia.no.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag 14.februar på Rycon, Ryensvingen 11 B  
Ikke bekreftet, Følg med i odf.no og i facebook gruppen ”fri og faglig fredag” 
 
Fredag 14.mars: Jørn Hurum i Døvekirken 

Hvem var Ida? Ida er et 47 millioner år gammelt fossil av et pattedyr. Et forskningsteam ledet av 
den norske paleontologen Jørn Hurum har i to år undersøkt og dokumentert fossilet. Funnet av 
Ida fikk mye oppmerksomhet – og kritikk – i media.  
 
 
 
 
 
 
 

Fredag 25.april: Runar Døving i Døvekirken 
Er norsk mat harry? Hva er det med den norske dårlige selvtilliten når det gjelder mat?  Hva betyr 
tradisjon, klasse, nasjonalitet og identitet for mat? Og hva med sild og poteter - og øl?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag 23.mai: Mathias Haugaasen i Døvekirken 
Fotball-VM uten Norge – hva gjør de beste best? 
Henger norske fotballspillere etter? 
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VÅT FAMILIETREFF PÅ SOMMERPARK 
 
Oslo Døveforening arrangerte familietreff for medlemmene søndag 15. september på Sommerpark ved Tryvann Skisenter. 
Det var mye regn i hele dagen.  24 barn og 18 voksne hadde funnet veien til parken med regntøy på.  Barna fikk utstyr og 
opplæring i å klatre i en halvtime før de fikk være ute på klatreparken i 3 timer på egenhånd. Det var 9 forskjellige løyper 
med ulike vanskelighetsgrad. All klatring starter og slutter ved klatretårnet i parken. Foreldrene fulgte og passet på barna 
med hensyn til sikkerheten. Alle var slitne og sultne og frøs etter godt frisk luft og regn. De spiste deilige pølser med 
pølsebrød og hjemmelaget potetsalat i lavvo med bål. Etterpå skyndte alle hjem til varmt bad.  

www.odf.no 
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SPRÅKKURS? 
Ønsker du et språkkurs? 

 
 

 Amerikansk tegnspråk (ASL) 

 Engelsk 

 Spansk 
 
 
 
Vi ønsker å vite hvor mange som har lyst på et av eller 
flere språkkurs. Send gjerne en epost til Niels 
Kristensen, frivillig@odf.no.  

BOKSIRKEL 

 
Har du kjøpt boken "Castberggårdssyndromet", men ikke fått lest den enda? Har du lest boken, men savner noen å 
diskutere den med? 
 
Da er dette noe for deg! 
 
Vi er flere som har kjøpt boken, men ikke "fått tid til" å lese den. Derfor vil vi samles i døveforeningen for å lese og 
diskutere boken sammen. 
 
Vi har satt opp en studieplan på 3 ganger og alle må lese "leksen" sin til hver gang slik at vi kan diskutere det vi har 
lest. 
 

Lørdag 11.januar kl. 11.00-12.30. Lese side 7-27.  Sted: Rycon 
Onsdag 5.februar kl. 18.00-19.30. Lese side 29-57. Sted: ODF lokale 

Onsdag 26.februar kl. 18.00-19.30. Lese side 58-71. Sted: ODF lokale 
 

Hver gang skal vi diskutere ting som forfatteren tar opp i boken sin. 
 
Alle må ha lest disse sidene før de kommer slik at diskusjonen blir god og vi lærer mer og kan forstå boken bedre. 
 
Hvis dette er vellykket kan vi finne andre bøker som vi kan jobbe oss gjennom i fellesskap. 
 
De som ikke har boken, men har lyst å være med må skaffe seg boken enten gjennom å låne den av noen kjente, 
eller ved å kjøpe den på nett. 
http://www.bokus.com/bok/9789197932677/castberggardssyndromet/ 
 
Bindende påmelding innen 8.januar til frivillig@odf.no.  
 
Ansvarlige for boksirkelen er Hege R. Lønning og Tone-Britt Handberg. 

SKAUG – 80 ÅR 
 
 
 

Feriehjemmet Skaug feirer 80 årsjubileum 
 

Lørdag 14. juni kl. 13.00 – 18.00 
 

Det blir servert god mat. 
 

Mer info kommer i neste nummer av SeHer. 
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OMVISNINGER PÅ UTSTILLING/MUSEUM MED TEGNSPRÅKTOLK 
 

 

Søndag 9. februar kl. 13.00 – 15.00 - Holocaust Museet, Villa Grande, Huk Aveny 56, Bygdøy 
 

Omvisning med guiden som hovedfokus er knyttet til nazistenes 
masseutryddelsesprosjekt under Den andre verdenskrig og det norske 
Holocaust. I tillegg vil rasisme, rasehygiene og antisemittisme bli 
tematisert. 
 
Entrebillett: kr 40 pr. voksen og kr 25 under 18 år. Utstillingen 
inneholder sterke inntrykk, så det kan være verdt å tenke gjennom om 
den er egnet. Det er ikke noe problem for tenåringer.   

 

 

Påmeldingsfrist innen 5. februar til Niels Kristensen på frivillig@odf.no 

 

 

Søndag 16. mars kl. 13.00 – 15.00 - Jødisk museum, Calmeyers gate 15 b 

Utstilling med guiden om det jødiske året og helligdagene. Jødisk liv 

gjennom tidene er nært knyttet til feiringen og markeringen av den ukentlige 

Shabbat og de mange fest- og helligdager som utspiller seg gjennom året. 

Feiringen av disse dagene er nøye beregnet etter den jødiske kalenderen og 

de danner et viktig bakgrunnsteppe for hva det vil si å leve og identifisere seg som jøde. 

Utstillingen viser de enkelte fest- og merkedagenes egenart gjennom lyd, bilder, gjenstander og fortellinger. Her vil man få mye 

ny kunnskap om levende tradisjoner, religiøs og historisk bakgrunn. Det har også blitt lagt vekt på å vise hvordan det jødiske 

året har blitt – og fortsatt blir – feiret av jøder som lever i Norge i dag. 

 

Entrebillett: kr 40 pr. person. Påmeldingsfrist innen 12. mars til Niels Kristensen på frivillig@odf.no 

 

 

Lørdag 29. mars kl. 13.00 – 15.00 - Henie Onstad kunstsenter, Sonja Henies vei 31 i Høvik 

Utstillingen om "Vi lever på en stjerne" 

Hanna Ryggens teppe "Vi lever på en stjerne" fra 1958 er ledemotiv for en 

stor, internasjonal kunstutstilling i regi av HOK og Fritt Ord. Teppet hang i 

Regjeringsbygget som ble bombet i 2011, og fikk en flenge i nedre del. På 

samme måten som et sår gror igjen, er denne flengen nå knapt synlig etter 

nøyaktig arbeid fra konservatorens side. Likevel finnes det et arr i teppet 

som vitner som det som opplevdes som en brutal revne i vårt eget samfunn. 

Utstillingen tar utgangspunkt i hendelsene 22. juli og diskuterer begrepet 

normalitet ut i fra dette. 

Entrebillett: kr 80 pr. voksen og barn under 18 år gratis. Påmeldingsfrist innen 25. mars til Niels Kristensen på frivillig@odf.no 

 

Gratis senterbuss kl. 11.00 fra Fred Olsens gate (mellom Prinsens gate og Tollbugata), kl. 11.15 fra Vigelandsparken. 

Ankommer Henie Onstad kl. 11.35. Man kan se rundt på museum for eksempel Skulpturparken før vi starter omvisningen 

kl.13.00. 
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JULEVERKSTEDSKURS FOR FAMILIER 
 
Oslo Døveforening og Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve samarbeidet om et korttidskurs i juleverksted for familier 7. 
og 8. desember 2013. 
 
70 personer meldte seg på kurset. Lørdag møtte vi opp ved Rycon med saks og lim. Fire lærere fra Ål kom og underviste i 
håndverk. Noen av barn foretrakk å bake pepperkake i stedet for papir. Alle var konsentrerte i 3 timer og glemte å smake 
på pepperkakene. To kokker serverte risgrøt med rød saft. Det var en fin dag. Alle gledet seg allerede til neste dag til 
gårdsbesøk med buss. Det var mye snø natt til søndag. 

 
Alle møtte opp før kl.10.00 og følte en god julestemning. Bussen var noe forsinket pga været. Vi dro 15 minutter forsinket 
og kom fint fram til gården ved Jevnaker. Alle barna satt på hestevognene opp til åsen. Foreldrene gikk siden av vognene. 
Barna lekte med aking, prøvde å ri med hest og spiste pølser ved bålet. Voksne fikk smake reinsdyrskarv altså med smør 
og hvitløk i lompe.  

 
Tilbake til gården koste vi oss med kaffe i den varme stuen. Julenissen kom og hilste på barna. Nissen fortalte om eventyr 
og gårdsopplevelse. Han serverte kake til alle mot en stor klem fra hver deltaker.  
Hjem til Oslo igjen kl. 17.00 etter en lang og flott naturopplevelse på landet. Vi vil også si tusen takk for et flott tilbud fra Ål 
Folkehøyskole og kurssenter for døve. 
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DØVEHISTORIE 

OPPRETTE HISTORIELAG? 

Vi inviterer en åpen kveld i døveforeningen, torsdag 16.januar kl 19.00. 

 

Vi diskuterer om vi ønsker å opprette et historielag i døveforeningen. Vi har begynt å levere historiske materiell til Oslo 

byarkiv, men vi trenger noen som kan forvalte og passe på, samt samle inn historiske materiell og lage regler for 

oppbevaring. Dersom det blir opprettet et historielag, vil vi foreslå at det velges et interimsstyre på 3 personer. 

 

ARKIVERINGSKURS FOR FOTO 

Vi skal ha et arkiveringskurs for foto fra mandag 13.januar til lørdag 18.januar. Kursleder er Beryl K. Ramvik og program 

er fra mandag til fredag kl 15-21 og lørdag kl 10-15. Kurset er gratis. Alle vil få middag.  Påmelding til Niels Kristensen, 

frivillig@odf.no innen 2. januar 2014. 

 

MEDLEMSBLAD 

Foreningen har inngått et samarbeid med Norsk Døvhistorisk Selskap om å legge ut alle våre medlemsblad i deres 

webside www.ndhs.no . Vi har lagt ut 3 medlemsblad som foreningen har utgitt. 

- Fremskridt i 1907 
- Freidig i 1908 
- SeHer i årene 2003 – 2013. Det blir lagt ut blad etter hvert i 2014 for årene 1964 – 2002. Vi mangler fortsatt 

første utgave av SeHer i 1963. 

Har du liggende blad som vi mangler, så vil vi være glad om vi kan låne? Vi kopierer opp ved skanning og legger inn i 

ndhs.no siden.  

 

ETTERLYSNINGER 

 
Har du gamle protokoller, dokumenter, bilder, film som du har lånt fra døveforeningen? Det er fint om du kan levere tilbake 

til oss, slik at vi kan få dem registrert, skannet og til oppbevaring hos Oslo byarkiv. 

 

Ønsker du å gi bort bilder, film, dokumenter som gjelder døvehistorie i Oslo og Akershus, så tar vi gjerne imot og sørger 

for god oppbevaring. 
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INTERNASJONAL BUFFET 
 
 
 
 
 
 

Flerkulturelt utvalg i Oslo Døveforening hadde et svært vellykket internasjonalt buffet lørdag 16.november på Rycon. Det 
var over 60 personer som kom. Døve lagde spennende mat fra ulike land som Pakistan, Somalia, Israel, Irak, Kurdistan, 
Afghanistan, Libanon og Marokko. 
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Oslo Døveforening søker 
 

PROSJEKTLEDER 
 

Oslo Døveforening har fått prosjektmidler fra Extrastiftelsen til å gjennomføre to årig prosjekt «Bedre vilkår for døve 

innvandrere», som gjennomføres i 2014-2015. Vi søker derfor etter en prosjektleder på 40 % for ett år, med mulighet for 

forlengelse til andre året med forbehold at vi får prosjektmidler i 2015. Prosjektlederen skal jobbe som «innvandrer-

konsulent», for utprøving og dokumentasjon om det er behov for en slik type stilling til å jobbe for døve innvandrere og de 

utfordringer som ligger der.  

 

Arbeidssted vil være hos Oslo Døveforening med utadrettet virksomhet. Arbeidsområde vil være Oslo og Akershus. 

 

Stillingen omfatter: 

Å være prosjektleder i prosjektet «Bedre vilkår for døve innvandrere».  Prosjektleder skal jobbe med og målgruppen er 

døve personer med innvandrer bakgrunn, som har tegnspråk som primærspråk.  

 

Kompetanse:  

· Erfaring med prosjektarbeid 

· Tegnspråk  

· Kjennskap til ulike kommunikasjonsmetoder for døve og tunghørte  

· Kjennskap til flerkulturelle  

· Må ha morsmålskompetanse i tegnspråk til å være mellomtolk  

 

Egenskaper:  

· Utadrettet  

· Fleksibel  

· Kreativ  

· Åpen for utfordringer  

· Kompetanse for å kunne danne nettverk  

 

Samarbeid:  

·  ”Døvefamilien” = Nettverk innenfor døve  

· Offentlige instanser  

· Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med ansvar for mangfold og integrering.  

 

Lønn etter avtale. Søknadsfrist: 1.januar 2014. 

 

Søknad med CV sendes til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo eller til daglig leder Vidar R. Sæle, 

vidar.saele@odf.no.  

Ta med kopier av vitnemål, attester og referansehenvisninger ved intervju. 
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LONDON 

Oslo Døveforening i samarbeid med Døves 
frivillighetssentral hadde en fin tur til London 1.-
4.november 2013 med 16 deltakere og 2 tegnspråktolker. 
 

 
Vi reiste med fly tidlig fredag morgen, og kom vel fram til 
hotellet i London. Vi bodde på Royal National hotel en 3 
stjerners hotell. Etter innkvartering og pause, dro vi til St. 
John’s Deaf Club. Vi forstod at det er kun 2 døveforeninger 
igjen i London, og en av dem er St. John’s Deaf Club. Vi 
husker før at det var 12 døveforeninger. Vi spurte om de 
fikk flere nye medlemmer etter at 10 andre døveforeninger 
ble lagt ned. De svarte samme antall medlemmer. Det var 
veldig hyggelig å besøke døveforeningen, hvor det var 50+ 
treff med spill. De spilte hele dagen med whist, bingo og 
lotto. Det var høy pengepremier. Alle fikk prøve seg whist, 
og det var helt annerledes spill enn det vi er vant med. 
Lotto var artig, da alle står i salen, så trekkes det et tall. 
Hvis du har det tallet, betyr det at du har tapt og må sette 
seg ned. Hvis du ikke har tallet på lottorekken, står du 
videre og etter hvert ble det færre og færre som stod igjen, 
og til slutt har man en vinner som stod igjen. Døves hus 
var før en kirke, så brente det. Døveforeningen overtok 
huset og pusset opp, men så var det en brann til, slik at 
foreningen var stengt i 10 år før de fikk åpnet igjen, 
grunnet problemer med å få dekket av forsikringen. 
Lokalet er enkelt med høye tak, og en allsidig lokale som 
kan brukes til idrettsspill, møter, fester etc. 

 
Neste dag, lørdag dro vi til St.Paul katedral som ble bygget 
i år 604. Det ble ombygget 5 ganger etter brann. Den siste 
brannen er fra år 1666. Våre tegnspråktolker tolket 
utmerket fra multimedia og audioguide som fortalte om 
forskjellige ting i katedralen. Det var veldig flott katedral og 

i samme sted giftet prinsesse Diana med prins Charles 
den gang.  
 

 
Etterpå dro en gruppe til en pub for å se på engelske 
fotballkamper på tv, mens en gruppe dro til Tate modern 
og der fikk vi en omvisning av en døv guide som vi hadde 
bestilt hos Tate modern på forhånd. Vi fikk først beskjed at 
han kan internasjonal tegnspråk, men da vi møtte han var 
det nok mer BSL (engelsk tegnspråk), men det gikk greit 
da alle hjalp hverandre med å oversette til norsk tegnspråk 
og diskutere med guiden om vi oppfattet riktig. Det var en 
spennende omvisning i Tate modern om de forskjellige 
kunstbilder og gjenstander. Etter omvisningen ble han med 
oss på en kafe, slik at vi ble litt bedre kjent. 
 
Søndag dro vi til Greenwich Park og så rundt på 
Greenwich Mean Time. Den er tidssonen. Greenwich 
Mean Time ble innført som referansetid over hele verden i 
1884. Så vi stod både øst og vest i forhold til tidssonen. 
Etter turen på Greenwich tok vi kanalbåten Millenium Eye, 
der vi tok en tur i Pariserhjulet – London Eye og fikk se en 
flott utsikt over hele London.  
 

 
På kvelden spiste vi god middag på en av restaurantene til 
Jamie Oliver. Mandag hadde vi fri disposisjon, og flere var 
i byen og handlet inn julegaver. Deretter tok vi t-banen til 
flyplassen Heathrow og kom vel fornøyde etter turen, hjem 
til Oslo på kvelden. 

 
Tekst: Vidar R. Sæle 

Foto: Kim Stenseth 
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LEIE LOKALER? 
 

 

Det er mulig å leie kursrommet i døveforeningen. Pris for 

å leie er kr 1.500 pr gang og medlemspris er kr 1.000 pr 

gang. Ta gjerne kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle, 

post@odf.no . 

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER 

Valgt på årsmøtet 27.april 2013 
 
Foreningsleder:   Svein Arne Peterson  
Nestleder:     Terje Lund (1 år) 
Styremedlem:   Kevin Eide Edvardsen (1 år) 
Styremedlem:   Janne Moskaug (2 år) 
Styremedlem:   Aggie V. Handberg (2 år) 
1.varamedlem:   Helle Heidi Hammerlund 
2.varamedlem:   Lubna Mehdi 
 
 
Bilagsrevisor:   Rolf Smenes 
 
 
Revisor for underavd.: Tone-Britt Handberg 
 
 
Lovkomite:    Tone-Britt Handberg 
       Odd-Inge Schrøder 
       Svein Arne Peterson 
 
 
Feriehjemskomite: Andreas Fjelde 
       Jan Inge Raknerud 
       Børre Roås 
Varamedlemmer: Eva Roås 
       Dan T. Pedersen 
 
 
Programkomite:  Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Svein Arne Peterson 
 
 
Valgkomite:   Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Jens Chr. Bjørke 

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 her på 
kontoret i døveforeningen. Du kan også ringe til Bildetolk 
som formidler samtalen på tegnspråk for deg om du skal 
ringe til noen. I samme prinsipp som 149 på teksttelefon, 
men her får du det på tegnspråk via bildetelefon. 

 

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.  

mailto:post@odf.no
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HUSKER DU SEPPO DYRSETH? 
 
SeHer-bladet ønsker å finne personer som i sin tid var aktiv i tegnspråkmiljøet i Oslo. Vi lurer på hva personene gjør i dag. 
Denne gang har vi snakket med Seppo Dyrseth. 

Alder:  
61 år og er humanist. 
 
Gift:  
Samkjønnet ekteskap. 
 
Bosted: Bor i Nordre Frogn (sør på Nesodden). 
 
Hvor kommer du egentlig fra? 
Født i Finland og kom til Norge som 8 åring. 
 
Hvordan kom du i kontakt med tegnspråkmiljøet? 
Mor og far var begge døve. Selv er jeg enebarn. Er født inn i døvemiljøet. Har definert meg selv som døv helt til jeg 
passerte rundt 40 års alderen. Da tok den hørende bevisstheten gradvis over. Det tok meg mange år, før jeg ble 
”hørende”. Det å forstå hørende vitser, var noe av det første jeg ble bevist på. Jeg er autodidakt (betyr selvlært) i mange 
ting som formet meg. Grunnen til dette var at jeg gikk ut av skolen etter 8 år (inkl. å måtte dumpe 1 år) som 
”analfabet” (kunne ikke lese eller skrive norsk). Fikk fra Folkeskolen ”Lite godt” for disse to viktigste lærdommer som skal 
danne grunnlaget for resten av et barns liv. Jeg har vel opplevd såpass mye spesielt, at det kunne bli en hel bok av det.  
 
Du jobbet som tegnspråktolk i Oslo, kan du fortelle litt om jobben. 
Jeg var med i gruppen av frivillige tolker, ufaglærte, som var grunnlaget for tolketjenesten i sin tid. Med andre ord var jeg 
med i pionertiden. Prosjektet førte senere til at vi fikk et av verdens beste systemer for tolker under NAV. Noe vi i Norge 
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bør være stolte av! Jeg sier ikke at alt er perfekt, men de som drev frem mandatet har vist evne til å få fram bedring hele 
tiden. Men det har jo blitt litt stemoderlig behandlet av departementet, men det er en annen lang historie. 
Det er litt rart å tenke på at jeg aldri ble offentlig godkjent tegnspråktolk. Grunnen var min store prestasjonsangst for å 
besvare den skriftlige delen av eksamen. Jeg var lært opp til kun å representere andre og ikke meg selv. Så når 
”nådestøtet” om spørsmål i skriftlig eksamen på hva jeg kunne, så klarte jeg ikke å besvare. Det er jo greit for folk som 
kjenner meg i døvemiljøet at de får vite min versjon av hvorfor jeg ikke ble en offentlig godkjent tegnspråktolk.  
 
Et kuriosa er å nevne debuten min som tolk. Det skjedde under Nordisk Døvekongress i Bergen. Jeg var vel ca 14 – 15 år. 
Det var vanskelig å få noen til å tolke i kjelleren på Håkonshallen. Det var på den tiden man hadde ”snille” tolker fra 
Frelsesarmeén. Min mor ble spurt om hennes sønn kunne tenke seg å tolke. Jeg husker at jeg fikk mange øyne rettet mot 
meg. Noen smilte pent spørrende mens andre nærmest kommanderte meg med sine øyne. Alle virket lykkelige når jeg 
reiste meg opp og gikk opp på bordet. Der roterte jeg rundt meg selv med samme setning til alle vinkler. Slik at flest mulig 
fikk det samme som de bak ryggen min og på sidene. Alle smilte og var så glade for å få en tolk innenfra døvemiljøet! Det 
til tross, fikk jeg etterpå høre at; ”jammen var du flink, men – du hadde noen finske tegn inni mellom”. Mor smilte stolt. 
 
Hadde du noen andre oppgaver du jobbet med blant døve? 
Jeg var heldig og fikk jobb som fritidsinstruktør på Skådalen skole, i ca. 8 år. Men jeg fikk ikke kalle meg fritidsleder. Dette 
bare fordi jeg ikke hadde barnevern-akademi eller tilsvarende bakgrunn. Derfor kunne jeg bare være fritidsinstruktør. Det 
irriterte meg egentlig. For utad fungerte jeg som fritidsleder og gjorde den samme jobben. Jeg hadde ansvaret for at 
ungene på skolen skulle følges opp på alle mulige fritidssysler og annet. Særlig for elevene som bodde på internatet. 
Aktivitetene skulle være i samråd med hjemmet. På den tiden var jeg også tolk for barna på telefonen hjem. Dette var før 
bildetelefonen kom og var en måte for ungene å få ha sine private stunder med sine der hjemme. Derfor synes jeg fortsatt 
den dag i dag at jeg skulle ha blitt honorert som fritidsleder.  
 
Jeg holdt tegnspråkkurs for ansatte og for foreldre. Gjennom dette yrket fikk jeg virkelig muligheter til å samarbeide utenfor 
skolen også med Norges Døveforbund, Norges Døveidrettsforbund, Oslo Døveforening og FFO. Dette var i samband med 
skolerelaterte saker, slik som å ta initiativet til å skape samarbeide mellom skolene innen hørsel og blant annet 
døveidretten. Inntil da hadde det bygget seg opp en front mellom skolene og forbundet. Det var spesielt døveidretten. De 
hadde dårlig erfaring med skolene og skolene hadde hatt dårlig erfaring med døveidretten. Så det var et sammensurium 
av tanker og følelser i dette vepsebolet. Det handlet om å få folk til bordet for å skape allianse. Målet var å fremme det 
beste for skolenes elever, blant annet å få igangsatt skolemesterskap i diverse grener på landsbasis. Det ble fred. Resten 
har stått i Døves Tidsskrift om skolemesterskapene, noe jeg har lest med smilende tilfredshet. 
 
Ellers var jeg aktiv med å få til gode opplevelser for elevene med Døves kulturdager. Husker med spesiell glede da 
elevene selv oversatte ”Hans og Grete” til tegnspråk. Hele skolen var med. Dette ble kronet med suksess i Tromsø det 
året. Vi ble sponset av SAS. ”Huff, fy på lanken!” fikk jeg fra skolens ledelse. Dette skulle ikke ha skjedd. Statlige skoler 
skal ikke ha sponsorer. Men hvor skulle jeg få tak i penger for å kunne fly kulisser, foreldre og barn? I tillegg få ordnet med 
innkvartering for alle? Slik at min idé om at hvert av barna kunne ha en av sine foreldre med på turen. Endelig kunne 
barna få oppleve at det var en mor eller en far som så dem opptre. Hadde jeg søkt om midler ville jeg helt sikkert fått nei 
fra departementet. Slikt noe ser ikke andre enn vi som ferdes i miljøet av hvor viktig en slik opplevelse kan være for et 
barn. 
 
Jeg er litt opprører av natur. Liker ikke utrettferdigheter. Listen er blitt lang over prosjekter jeg har vært involvert i eller vært 
pådriveren for. Noen som husker OL på Lillehammer-1994? Hvem var det som skrek i hjemmet i Oslo foran TV-en? Jo, 
det var meg det. Jeg skrek til min kjære, i det han OL-president Juan Antonio Samaranch sa at De Olympiske Leker for 
1994 skulle være i Lillehammer. Da, 7 år før, bestemte jeg meg for at jammen skulle det være tolketjeneste tilgjengelig 
under disse lekene! Det var på høy tid at verden kunne gi et likeverdig tilbud til hørselshemmede som besøkende med 
andre språk. Det klarte jeg og under de neste Olympiske vinterlekene i Japan, fulgte de min modell… 
 
Jeg har vært den eneste som streiket alene med 100 % støtte av daværende teatersjef Ellen Horn, Nationalteatret. Mot at 
foreldre til hørselshemmede barn måtte drive basar og innsamling av penger og tolkekuponger for at deres små poder 
skulle få ha med seg tolk på teater. Norge ville ikke betale for at våre hørselshemmede barn skulle ha samme mulighet til 
å se barneteater som de hørende barna. Få adgang til den norske skattekiste av teaterstykker. Dette var før Teater Manu 
var på plass med vår alles flinke Mira Zuckermann i spissen. Heldigvis ville Aftenposten ved sjefredaktør Ruth Krefting, ha 

(Fortsetter på side 22) 
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hovedoppslag på denne saken på hele forsiden og det på en lørdag. Med et kjempebilde av meg. WAW! Det endte med at 
det årlig bevilges midler for å tilrettelegge hørende teaterstykker for hørselshemmede. 
 
Fortelle om hva du har jobbet med siden du sluttet som tegnspråktolk. 
Jeg har hatt mange slitsomme år på grunn av min spesielle oppvekst, og fordi jeg mistet så mange av livets muligheter i 
forhold til dårlig tilrettelagt skolegang. Det var ingen forståelse for at jeg var flerspråklig og faktisk også flerkulturell. Jeg ble 
jo tidlig en slags ”barnearbeider” med ansvaret for to voksne. Det skulle ha vært omvendt. Jeg fikk aldri den skolegangen 
jeg burde ha fått.  
 
For noen år siden fikk jeg hjelp av Arbeidskontoret til å få omskolert meg. Så jeg gikk en dekoratør/design skole i 2 år. For 
første gang klarte jeg å gjennomføre eksamen. Ble blant annet beste student begge to årene. Med egne diplomer. En stor 
bragd for meg som knapt klarte noe på skolen før i tiden. Men i stedet for glede, fikk jeg sjokk og ble deprimert. Klarte 
omsider å ta meg sammen og fikk en betydelig mengde kunder på dekoratør-faglige tjenester. Brått kom finanskrisa. 
Plutselig ble mine tjenester ikke lenger prioritert. Over hele linjen ble det spart. Så dermed var min nytilegnede kunnskap 
lite verdt. Etter dette begynte jeg å jobbe litt som frilanstolk igjen. Men i tiden der jeg var deprimert, fikk jeg Tinnitus og 
nedsatt hørsel på høyre øre. Jeg fikk høreapparat. I noen perioder fungerte det greit for meg. Men etter hvert ble Tinnitus 
en stor belastning. Jeg viste aldri når jeg var i form eller ikke. Dette forplantet seg til nakke og ryggmuskler og dårlig 
søvnkvalitet, med tilhørende mye smerter. For tiden er jeg derfor langtids sykmeldt. Jeg forsøker likevel etter beste evne å 
bidra til fellesskapets beste, for jeg er fremdeles den samme smilende og positive Seppo! 
 
Har du i dag noe tillitsverv? 
Jeg sitter som vara i Frogn kommunestyre for Frogn Arbeiderpartilag. Fikk flest personlige stemmer i (siste kommune og 
fylkestingvalg i 2011) i min valgkrets i Nordre Frogn. Ble da valgt til å være representant for Frogn Arbeiderpartilag i 
Samarbeidsutvalget på en lokal skole. Ellers bruker jeg mye tid som nestleder i Digerud grendestue. Et lavterskel tilbud for 
kretsens beboere hvor man kan få leie lokaler. I tillegg er jeg styremedlem i Follo sopp og nyttevekstforening. Her har jeg 
blant annet tatt initiativ til å få igangsatt kurs for innvandrere i å bli kjent med norske sopper. For på denne måte å drive 
aktivt forebyggende arbeide for å unngå forgiftninger. Hvert år er det flere med innvandrer bakgrunn som spiser ukjente 
sopper i Norge og som havner som dialyse-pasienter. Spesielt gjelder dette mennesker som kommer fra asiatiske land. 
De har noen hvite sopper som er ansett som riktig delikatesse, og som til forveksling ligner den norske og svært giftige 
”Hvit fluesopp” samt andre sopper i gruppen slørsopp. 
 
 
Hva gjør du i din fritid? 
Min ektefelle, Morten, og jeg er svært aktive i lokalmiljøet. Dessuten liker vi godt å hygge oss med god mat og godt drikke, 
og inviterer gjerne venner på besøk. Vi lever et godt og privilegert liv her ute ”på landet”, selv om vi bare er litt mer enn en 
halvtime fra Oslo. 
 
Har du i dag kontakt med døve? 
Jeg har fremdeles en stor vennekrets innen døvefamilien, og vi sees med jevne mellomrom. Dessverre ikke så ofte som 
da vi bodde i byen, men vi holder likevel god kontakt med mange hver gang vi sees. 
 
Hva er ditt beste minne i tegnspråkmiljøet i Oslo, eller har du en morsom historie å fortelle oss? 
Jeg opplevde i døveforeningen en gang jeg var barn at en av de døve slapp en liten fis under middagen og trodde at ingen 
hørte! Plutselig så vedkommende på meg og sa: ”Å, jeg glemte! Du er jo hørende! Må ikke sladre til de andre!” Jeg lovte å 
ikke si noe, mens fislukten spredte seg i lokalet og alle så på hverandre og lurte på hvem som hadde sluppet en liten 
”bønne”… 
 

Intervjuer: Svein Sundkvist 

(Fortsatt fra side 21) 
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«SPØR OSS» 
NÅR?     Onsdag 22.januar kl 10.00 – 14.00  
 
HVOR?     Rycons lokaler i 2.etasje i Ryensvingen 11 B. 
  
HVEM?     Døve innvandrere i Oslo og Akershus og andre interesserte er velkommen   
  
HVA SKJER?  Vi har en standplass der du kan spørre oss om alt mulig. 

 
Hvem kommer på standplassen? 
  

- Oslo Døveforening med flerkulturelt utvalg 
- Døves frivillighetssentral 
- Oslo Voksenopplæringssenter Skullerud for 

hørselshemmede  
- Conrad Svendsen senter 
- Nasjonal senter for psykisk helse og hørsel 
- NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og 

Akershus 
- Norges Døveforbund 
- Norges Døveforbunds Ungdom 
- Rådgivningskontoret for hørselshemmede 
- Med flere…… 

 

Gratis inngang.  
 

Det blir servert kaffe/te, frukt og noe å bite i løpet av dagen. 
 

VELKOMMEN! 
 
Arrangør: 
Prosjekt «Døve innvandrere» ved Oslo Døveforening i samarbeid med Døves frivillighetssentral, Signo 
Rycon AS, Oslo Voksenopplæringssenter Skullerud for hørselshemmede og Norges Døveforbund. 
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GRUNNLOVEN 200 ÅRSJUBILEUM 1814-2014 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, seniorforeningen og 60pluss inviterer til 
foredrag 7.mai og en tur til Eidsvoll 8.mai. 
 
Onsdag 7.mai kl 12 i Døvekirken 
 

 
 
Nora Edwardsen Mosand har foredrag om «200 år etter Eidsvoll. Hvordan går det med døve i det politiske liv?». 
 
Torsdag 7.mai – tur til Eidsvoll 
 

 
 
Vi besøker Eidsvoll som er grunnlaget for grunnlovens 200 årsjubileum.  
 
Kl. 11.30 Avreise fra døveforeningen i Nedre Voll gate 5. 
Kl. 12.15 Kaffepause i Nebbenes nord kafe 
Kl. 13.00 Kaffepause avsluttes 
Kl. 13.15 Ankomst Eidsvoll og tid på egen hånd 
Kl. 15.00 og 15.15 starter omvisningene (om vi blir 2 grupper a 20 personer) 
Kl. 16.00 Omvisningene avsluttes 
Kl. 16.30 Nebbenes kafeteria - 2-retters meny og kaffe 
Kl. 18.00 Ca. avreise 
Kl. 19.00 Ca. tilbake i Oslo 
 
Bindende påmelding til daglig leder Vidar R. Sæle, vidar.saele@odf.no , sms 930 32 049 innen 5.mars 2014. 
Turen koster kr 200,- per deltaker, som betales til Oslo Døveforening, konto 1600 40 08301 innen 5.mars. Ved forfall, 
refunderes ikke deltakeravgiften etter 5.mars. 
Vennligst oppgi ditt fødsels- og personnummer ved påmelding, da deltakere til turen blir registrert som deltakere av 
korttid-kurs for Ål Folkehøyskole. 
 
Prisen inkluderer:  Busstransport 
       Guidet omvisning i hovedetasjene i Eidsvollsbygningen + kjelleren 
       Besøk i Wergelands Hus 
       2-retters meny inkl. kaffe 
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60PLUSS – AKTIVITETER 
Torsdag 9.januar – Skøytemuseum 

 
Vi møtes utenfor T-banestasjonen Majorstua kl 11.00. Vi går til Frogner stadion og besøker 
skøytemuseumet. Det henger et bilde av den døve skøyteløperen Carl Werner. Etter museet, går vi en tur til 
en kafe og spiser lunsj. 
 

Torsdag 16.januar – Gym 
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 10.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 11.00 til 12.00 med instruktør Thomas 
Hansen (døv). 
 

Torsdag 23.januar – Bytur 
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. 
 

Torsdag 30.januar – Gym 
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 10.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 11.00 til 12.00 med instruktør Thomas 
Hansen (døv). 
 

Torsdag 6.februar – «Vi lever på en stjerne» 

 
Vi møtes ved Fred Olsens gate kl 10.45, og tar gratis senterbuss som går til Sandvika. Vi går av på Henie Onstad 
kunstsenter. Vi får en times omvisning om utstillingen «Vi lever på en stjerne» i kunstsenteret med tegnspråktolker. 
Lunsj etter omvisningen. 
 

Torsdag 13.februar – Gym 
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 11.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 12.00 til 13.00 med instruktør Thomas 
Hansen (døv). 
 

Torsdag 20.februar – Bytur 
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. 
 

Torsdag 27.februar – Gym 
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 10.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 11.00 til 12.00 med instruktør Thomas 
Hansen (døv). 
 

Torsdag 6.mars – Historievandring 
 
Vi møtes ved krysset Jens Bjelkes gate og Tøyengata kl 10.50. 
Vi får en guide md tegnspråktolker som forteller en historievandring gjennom Tøyengata til Grønland. Vi får besøke i en 
leilighet i Tøyendaga, som er en typisk arbeiderleilighet fra 1910. Det blir veldig spennende å se. Vandringen tar ca 1,5 timer. 
Etter vandringen finner vi en kafe og spiser lunsj. 
 

Torsdag 13.mars – Gym 
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 11.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 12.00 til 13.00 med instruktør Thomas 
Hansen (døv). 
 

Torsdag 20.mars – Bytur 
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. 
 

Torsdag 27.mars – Bytur 
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. 
 

Torsdag 3.april – NRK 
 
Vi møter utenfor NRK på Marienlyst kl 10.45. Vi besøker NRK og får en omvisning hos Tegnspråkkanalen og 
Tegnspråknytt fra kl 11.00. Lunsj på Majorstua etter omvisningen. 
  

Torsdag 10.april – Bytur 
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. 
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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.  
 
Først samvær etter julen er onsdag 8. januar 2014 kl. 10-14 på ODF-lokal.  22. januar har vi en standplass på Rycon 
«Spør oss».  5. februar, 19. februar, 5. mars, 19. mars og 2. april på ODF-lokal. 
 
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. 
9. januar: Elyas Mohammed ”Fra gjengmedlem til konfliktforebygger”, 23. januar: En fra Conrad Svendsen Senter 
kommer og forteller om deres tilbud til brukere. 6. februar: Banktjenestenes muligheter. Vi kommer med flere temaer 
senere i januar.  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Døves frivillighetssentral ønsker deg en riktig god jul og et godt nyttår! 
 

Niels Kristensen, daglig leder, Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler, SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no 

mailto:frivillig@odf.no
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JANUAR 
07. tirsdag  Bridge 
    Kvinneforening 
08. onsdag Døves frivillighetssentral 
    Paff 
09. torsdag 60pluss 
    Teater – lyst å spille? 
11. lørdag T egnspråk-kafe 
    Boksirkel 
13. mandag Arkiveringskurs 
14. tirsdag  Bridge 
    Arkiveringskurs 
15. onsdag Paff 
    Seniortreff i Lovisenberggt 4 
    Arkiveringskurs 
16. torsdag 60pluss 
    Arkiveringskurs 
    Opprette et historielag? 
17. fredag  Fri og faglig fredag 
    Arkiveringskurs 
18. lørdag  Arkiveringskurs 
21. tirsdag  Bridge 
22. onsdag Paff 
    Spør oss – stand på Rycon for døve innvandrere 
23. torsdag 60pluss 
25. lørdag  Bridgeklubb årsmøte  
28. tirsdag  Bridge 
29. onsdag Paff 
    Seniortreff i Lovisenberggt 4 
30. torsdag 60pluss 
 

FEBRUAR 
04. tirsdag  Bridge 
    Kvinneforening 
05. onsdag Døves frivillighetssentral 
    Odf Styremøte 
    Paff 
    Boksirkel 
06. torsdag 60pluss 
08. lørdag  Tegnspråk-kafe 
09. søndag Holocaust museum 
11. tirsdag  Bridge 
12. onsdag Paff 
    Seniortreff i Lovisenberggt 4 
13. torsdag 60pluss 
14. fredag  Fri og faglig fredag 
18. tirsdag  Bridge 
19. onsdag Døves frivillighetssentral 
20. torsdag 60pluss 
25. tirsdag  Bridge 
26. onsdag Paff 
    Seniorforeningen, årsmøte i Døvekirken 
    Boksirkel 
27. torsdag 60pluss 

MARS 
04. tirsdag  Bridge 
    Kvinneforening årsmøte 
05. onsdag Døves frivillighetssentral 
    Paff 
06. torsdag 60pluss 
08. lørdag  Tegnspråk-kafe 
11. tirsdag  Bridge 
12. onsdag Odf styremøte 
    Paff 
    Seniortreff 
13. torsdag 60pluss 
14. fredag  Fri og faglig fredag 
16. søndag Jødisk museum 
18. tirsdag  Bridge 
19. onsdag Døves frivillighetssentral 
    Paff 
20. torsdag 60pluss 
25. tirsdag  Bridge 
26. onsdag Odf styremøte 
    Paff 
    Seniortreff  
27. torsdag 60 pluss 
29. lørdag  Døvegruppa Regnbuen årsmøte 
    Henie-Onstad kunstutstilling 
 

APRIL 
01.tirsdag  Bridge 
    Kvinneforening 
02. onsdag Døves frivillighetssentral 
    Paff 
03. torsdag 60pluss 
05. lørdag  Tegnspråk-kafe 
08. tirsdag  Bridge 
09. onsdag Paff 
    Seniortreff 
10. torsdag 60pluss 
22. tirsdag  Bridge 
23. onsdag Paff 
    Seniortreff  
    Styremøte 
24. torsdag 60pluss 
25. fredag  Fri og faglig fredag 
26. lørdag  Årsmøte i foreningen og Hjelpefondet 
29. tirsdag  Bridge 
30. onsdag Døves frivillighetssentral 
    Paff 

TERMINLISTE 

Terminlisten er med forbehold om endringer.  

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



 

 

 

 

 

 

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 

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. 

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