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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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Oslo Døves Bridgeklubb - Oslo Døves Seniorforening 

Oslo Døves Kvinneforening - Døvegruppa Regnbuen 

Utvalg/Komite: 

 Programkomite - Flerkulturelt utvalg - Feriehjemskomite 

Informasjon: 
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STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer i midten av desember 2014. 

Frist for å sende stoff til bladet er 1.desember til 

post@odf.no. 

http://www.odf.no
http://www.odf.no
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NYTT FRA STYRET 
 

MEDLEMSBEVEGELSER 
 

Innmeldinger 
Monica Nesje    Morten Brynhildsen 
Yoo Na Thomassen  Wenche Thomassen 
Harald Richter (h)   Daniel Sømme 
Mohammed Elmi   Daniela Roos 
Elise K. H. Andersen  Leif Foss 
Bente Lundberg (h)   Oliver W. K. Bergmann 
Fernando Agudo   Malcolm McKinerlie-Hollist (h) 
Helge Benjaminsen  Muhammed Yusuf Hassan 
Sara Kaspersen    Siv Allin Foss 
Einar Langeland   Roar Bredvei (h) 
Edith Seim     Anne Berg Derås 
Edris Ghourigsh 
 

Overgang fra støttemedlem til hovedmedlem 
Helge Haugen 
 

Utmeldinger: 
Christine Hegerstrøm  Kari Mette Ellingsen 
Camilla Vigrestad (h)  Anne Kari Hammer 
Erna Haugen    Kjell Nilsen 
Ingvild Skjong    Petter Solhaug 
Åshild Solhaug    Jan Petter Pettersen 
Åse Irene Pettersen  Øyvind Soltvedt 
Kari Guton     Ann Christin Kulås 
Hanne Marte Bråten  Ingar Kleppe 
Erica Parker     Izabel de Matos (h) 
Bodil M. Dahl    Per Chr. Dahl 
Tore Mikal Kolvik 
 

Utmelding som støttemedlem til abonnement 
Elisabeth Nordli    Theo Groos 
 

Dødsfall: 
Finn Arnesen    Gunnar Vatn 
 

REPRESENTASJONER 
Svein Arne Peterson representerte foreningen under 
Vestfold Døveforenings 100 årsjubileum 31.mai, og 
overrakte en gave fra oss. 
Svein Arne Peterson er valgt inn i brukerutvalg ved NAV 
Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. 
 

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 
Vi har mottatt kr 25.000 for drift og tiltak for 2014, og i fjor 
fikk vi kr 45.000. I brev fra fylkeskommunen har de 
redusert tilskudd og samtidig varslet oss, om at det blir 
ingen tilskudd i 2015. Grunnen er at de har blitt 
oppmerksom på at det finnes Akershus Døveforening. 

Oslo Døveforening tok kontakt med Norges Døveforbund 
(NDF) og varslet om at dette er en konsekvens av 
navneendring fra Romerike til Akershus. Vi har fått et brev 
fra NDF som forklarer situasjonen, som er lagt ved i en 
klage til fylkeskommunen. Vi er informert om at NDF har 
møter med Akershus døveforening og prøver å finne en 
løsning. Vi håper også, at klagen til fylkeskommunen gjør 
at vi vil få midler i 2015. 
For midlene i år, går kr 15.000 til drift, kr 5.000 til 
likemannskurs for eldre døve og kr 5.000 til seminar om 
samlokalisering. 
 

ÅRSMØTE I FORENINGEN 
Foreningens årsmøte ble gjennomført 26.april i kantinen 
hos Rycon. Beretninger og regnskaper ble gjennomgått og 
godkjent. Det ble vedtatt å redusere honorar til nestleder 
fra kr 15.000 til kr 10.000. 
 

Årsmøtet ga fullmakt til styret å gå inn for prosjektet 
Tegnspråkhust med visjon om «Tegnspråk i sentrum» og 
at en endelig avgjørelse vil bli gjort på et årsmøte eller 
ekstra ordinært årsmøte. 
 

Oslo Døvehistorielag og Døvegruppa Regnbuen er nå tatt 
opp som underavdeling av Oslo Døveforening.  Begge 
fremlegger sine lover som skal godkjennes av 
hovedstyret.  
 

Vi viser til oversikt over styre og utvalg i dette bladet, 
hvem som ble valgt. I hovedstyret takker vi Kevin E. 
Edvardsen, som går ut av styret. Vi ønsker Marius Eide 
Berge velkommen som er et nytt ansikt i styret som 
2.varamedlem. Svein Arne Peterson ble gjenvalgt som 
leder. 
 

ÅRSMØTE I HJELPEFONDET 
Årsmøtet i Hjelpefondet ble gjennomført 26.april i kantinen 
hos Rycon. Beretningen og regnskapet ble gjennomgått 
og godkjent.  
 

I forslag til disposisjon av midler, vedtok årsmøtet å gi 
opptil kr 950.000 til Oslo Døveforening og opptil kr 
100.000 til feriehjemmet Skaug for innkjøp av sofagruppe 
og malingsarbeid. 
 

GLEMT Å BETALE? 
Har du kanskje glemt å betale medlemskontingenten for 
2014? 
Vi har fått beskjed fra Norges Døveforbund, at det er 39 

medlemmer som ennå ikke har betalt per 30.juni. Du får 

kun 1.purring fra NDF, og har du ikke betalt innen fristen, 

blir Døves Tidsskrift stoppet. Vi sender likevel bladet 

SeHer til deg, og håper det bare er en forglemmelse fra 
(Fortsetter på side 4) 
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OSLO DØVEFORENINGS 
FELLESLEGAT 

 
Felleslegatet har ledige studiemidler til disposisjon for 
medlemmer av Oslo Døveforening. 
 
Søknadsfrist 1. september 2014 til Felleslegatet, 

post@odf.no. 

din side. Du er hjertelig velkommen til å være med på ulike 

aktivitetstilbud i foreningen. 

 

HVA SKJER MED LOKALENE I 
DØVEFORENINGEN? 

 
Vi har fått et brev fra gårdeieren Nedre Vollgate 5 AS, om 
at de terminerer avtalen med 3 måneders oppsigelse. Det 
betyr at vi må flytte ut senest 30.september 2014.  
 

 
Vi er i forhandlinger med Døvekirken i Fagerborggt 12 om 

å flytte inn i deres lokaler i 2.etasje, og at vi blir enige om 

en avtale i løpet av august. Vi satser på at vi blir enige og 

at vi kan flytte dit i løpet av september. Vi får ca 80 kvm 

kontorlokaler, som for tiden pusses opp i sommer. I tillegg 

kan vi bruke spisesalen i 2.etg som vi kan bruke til bridge, 

frivillighetssentralens sosiale samvær, styremøter, og 

andre møter. Vi bruker også Døvekirkens kantine med 

kjøkken til større arrangementer som seniortreff, 

kvinneforening, fri og faglig fredag og tegnspråkkafe. Vi 

blir midlertidig i Døvekirken til vi får egne lokaler igjen. 

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER 
Valgt på årsmøtet 26.april 2014. 

 

Foreningsleder:     Svein Arne Peterson  
Nestleder:      Terje Lund (2 år) 
Styremedlem:     Lubna Mehdi (2 år)   
Styremedlem:    Aggie V. Handberg (1 år) 
Styremedlem:    Janne Moskaug (1 år) 
1.varamedlem:     Helle Heidi Hammerlund 
2.varamedlem:     Marius Eide Berge 
 

Bilagsrevisor:     Rolf Smenes 
 

Revisor for underavd.:  Hege R. Lønning 
 

Lovkomite:      Svein Arne Peterson 
         Irene Greftegreff 
         Tone-Britt Handberg 
 

Feriehjemskomite:   Andreas Fjelde 
         Jan Inge Raknerud 
         Børre Roås 
Varamedlemmer:   Eva Roås 
         Dan T. Pedersen 
 

Programkomite:    Tone-Britt Handberg 
         Hege R. Lønning  
         Eva Skovli 
 

Valgkomite:     Julia Ølmheim 
         Irene Greftegreff 
         Maj Lisbeth Marman 

SEMINAR FOR 
FORELDRE MED BARN 

 
Oslo Døveforening, Døves frivillighetssentral og 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede samarbeider til 
et seminar for foreldre med barn lørdag 11. oktober 2014 
på Vetland skole. Mer info kommer, og husk å holde av 
datoen. 

mailto:post@odf.no
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GEOCACHINGKURS 19. – 21. september 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geocaching er en internasjonal aktivitet. Det kan sammenlignes med orientering, men man finner frem ved hjelp av GPS i 
stedet for kart og kompass. Man leter etter "cacher" eller "poster" som er plassert ut over store deler av verden. Kanskje 
det ligger en slik post "like utenfor døren din"? 
Cathrine Björkstrand fra Sverige kommer og underviser om: 

 Man søker fram en post i databasen. 

 Laster koordinatene inn på GPSen. 

 Rusler ut og finner stedet. 

 Leter fram boksen som ligger på posten. 

 Signerer loggen man finner i boksen for å vise at man har fysisk vært på posten. 

 Lukker boksen forsvarlig og legger den nøyaktig tilbake på plass. 
Når man komme hjem søker man opp posten i databasen igjen og skriver inn en logg så man får registrert i databasen at 
man har funnet posten. Legg gjerne inn en hilsen til den som har lagt ut posten og nyttig informasjon til de som kommer 
etter. 

Man må ha smarttelefon eller nettbrett med tilkobling til internett under kurset. Det er lurt å ha gode sko til gåturer.  
Fredag 19. september  18 – 21   Kaffe og te og frukt 
Lørdag 20. september  10 – 18  Lunsj og frukt og kjeks 
Søndag 21. september   10 – 15   Varm rett og frukt 
 
Kurssted:  Oslo Døveforening, Fagerborggt 12. 
Kursavgift: Kr 1.000 inkl. kurs og måltider 
 
Påmelding 
Bindende påmelding innen 1. september og samtidig å betale kursavgift kr 1.000 til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 
5, 0158 Oslo, bankkonto 1600.40.08301.  
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Niels Kristensen, frivillig@odf.no 

mailto:frivillig@odf.no
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TEGNSPRÅK-KAFE LØRDAG Kl 12-15 
Lørdag 6.september kl. 13.00 i Døvekirken - BRIDGEKLUBBENS TUR TIL ISRAEL 

 
 
 
Bridgeklubben hadde 75 årsjubileum med en tur 
til Israel. Kjell O. Mørk og Svein Arne Peterson vil 
fortelle om turen i sommer.   
 

 
 
 

Lørdag 11.oktober kl. 13.00 i Døvekirken - NORGES DØVEFORBUND OG DISKUSJON 
 
Vi får besøk av forbundsstyret i Norges Døveforbund. De vil fortelle om hva 

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

komme med spørsmål til dem.  

 
Styret i ODF vil gjerne ha en diskusjon om «Hvorfor skal jeg betale 
kontingenten min?» og «Hva får jeg igjen?». 
 
 
 
 

Lørdag 15.november kl 13.00 - TEATER «ALDERSHJEM» 
 
 
Teatergruppen viser en forestilling om «Aldershjem», som varer ca 15 

minutter. Teatergruppen representerer Oslo Døveforening og viser samme 

stykke under Døves Kulturdager i Bergen 7. - 9.november. 

Sted er ikke bestemt ennå, følg med på nettsiden www.odf.no og i tekst-tv s. 
772. 

 
 

 
Lørdag 6.desember kl 13.00 i Døvekirken - Å LEVE – PÅ GODT OG VONDT, HVA ER    

      PSYKISK HELSE? 

 

 

 

Hilde Gjermundrød forteller om «Å leve - på godt og vondt, hva er psykisk 

helse?».  

http://www.odf.no
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SKAUG – 80 ÅR 
Vårt kjære feriehjem «Skaug» som ligger på Nesodden feiret sitt 80 årsjubileum lørdag 14.juni. Det kom litt over 70 
deltakere på festen. Det var god stemning, flott vær, flink tryllekunster som er faren til Andreas Fjelde, god mat og et flott 
sted å være på! Foreningen ga kr 5.000 i gave som skal brukes til det de trenger i stuen.  
Bildene er tatt av Andras Butor. 
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KULTURTILBUD FOR ELDRE DØVE 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Oslo Døves Seniorforening, Døves frivillighetssentral, Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede og St.Hanshaugen Omsorgssenter ved døveavdelingen søkte om midler fra Spaserstokken for eldre 
gjennom Kulturetaten i Oslo kommune. 
Vi fikk kr 15.000 som skal brukes til en del tiltak i år, som f.eks besøk på Skådalen, omvisning på Operahuset, matkultur, 
julestemning for døve beboere på sykehjemmet og kanskje et kulturelt innslag med teater. 
 

BESØK PÅ SKÅDALEN 
 

Tirsdag 10. juni besøkte vi Skådalen skole. 31 personer 
fant veien opp til Skådalen med T-bane og bil. Skolens 
rektor Anne Beate Christophersen tok imot oss ved 
skolegården. Det var veldig varmt ute med sol. Vi slet 
med varmen. Anne Beate fortalte litt om skolens 
historikk. Det var meningen at Skådalen skulle 
nedlegges nå i sommer. Men de fikk nettopp vite at de 
fortsetter ett år til. Det betyr at vi har en sjanse til å 
besøke dem igjen neste år. Vi gikk rundt i bygningene og 
tittet på de ulike rommene. Det var morsomt å se 
skolekjøkken, håndverksrom, klasserom og andre rom. 
Til slutt gikk vi opp til kantinen og drakk masse vann. 
Brynjulf Dammen fortalte litt om hans opplevelse på den 
gamle skolebygg som stod på fotballbanen.  

 
 
Vi fikk et maleri i vinter av Skådalen som hadde hengt på veggen i alle årene. 
Maleriet var malt av Gunnar Vatn, som døde i april. Han var 17 år gammel da 
han malte et flott bilde av den gamle skolen i 1935. Vi tok den med og viste 
gruppen. 15 av 31 personer hadde gått på den gamle skolen. Det var 
interessant å høre om skolens historie. Deretter dro vi med taxi videre til 
Eldresenter for døve på Lovisenberg og spiste middag med dessert. Det var 
en fin og opplevelsesrik dag.   
 

 
 

BESØKE OPERAHUSET 
 
Onsdag 3. september kl. 12.00 

 
Maj Lisbeth Marman er døv og jobber som 
kostymesyerske hos kostymeseksjonen i Operahuset. 
Hun vil gjerne vise oss rundt på Operahuset i en time. 
Etter omvisningen drikker vi kaffe og noe å bite i. 
 
Vi møter opp kl.11.45 utenfor Operahuset. Hvis du 
trenger transportservice, kan du bestille hos Niels.  
 
 

Påmelding for omvisning og transportservice innen onsdag 27. august til Niels Kristensen – sms 40 23 05 15 eller e-post 
frivillig@odf.no eller teksttelefon 22 41 25 31. 
 

Velkommen! 

mailto:frivillig@odf.no
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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.)  
Sted:       Døvekirken, Fagerborggt 12. 

 
Fredag 12. september 

 
 
 
 
Er det fattigdom i Norge? Hvor finnes det? Det forteller instituttsjef ved Fafo, 
Tone Fløtten, mer om. 
  
 
 
 
 
 
 

Fredag 17. oktober 
 
 
 
 
Kjempesmart? Maren Oriola og Mensa forteller hva som menes med 
ekstraordinær intelligens.  
  
 
 
 
 
 
 

Fredag 14. november 
 
 
 
 
Hvordan hjernen faktisk fungerer. Fra USA kommer døve Peter Hauser og 
forklarer oss dette. 
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TUR TIL WIEN OG BRATISLAVA 
 
Oslo Døveforening og Døves frivillighetssentral har bestilt en gruppetur for 20 personer til Wien i Østerrike og Bratislava i 
Slovakia 15.-19. desember 2014. 
 
Avreise: Mandag 15. desember med Norwegian, Oslo-Wien: kl 09:30, ankomst 11:45. 
Hjemreise: Fredag 19. desember med Norwegian, Wien-Oslo: kl. 12:25, ankomst 14:40 
Hotell:   Artis Hotel Vienna Rennweg, Wien og Park Inn Danube, Bratislava. 
 
Avreise fra Oslo 
Mandag reiser vi med fly fra Gardermoen til Wien. Vi blir hentet på flyplassen,  da vi har bestilt busstransport til hotellet.  
Innsjekking på hotell og fri disposisjon til å gå rundt i byen.  
Fellesmiddag på et sted. 
 

Bytur i Wien 
Tirsdag etter frokost drar vi i byen. Vi vil se på noen av attraksjoner, museer osv, da 
byen by på spennende ting å se. Kanskje et besøk i en døveforening. Program kommer 
vi tilbake til.  
Fellesmiddag på et sted. 
 

Avreise til Bratislava 
Onsdag etter frokost - fri disposisjon. Om ettermiddagen kjører vi med bussen fra Wien 
til Bratislava som tar ca 1 time. Innsjekking på hotell og fri disposisjon. Fellesmiddag på 
et sted.  
 

Bytur i Bratislava 
Torsdag 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. Fellesmiddag på et sted. 
 
Hjemreise 
Fredag etter frokost drar vi med buss fra hotellet til flyplassen i Wien. 
 
Pris 
Turen koster: 
ODF-medlem kr 4.900 per person. NDF-medlem kr 5.400 per person. Ikke-medlem kr 5.900 per person.  
Enkeltrom tillegg: kr 1.000 per person. 
 

Turen inkluderer: 
- Fly Oslo-Wien t/r 
- 4 netter på 3* hotell i Wien og Bratislava 
- 4 x frokost 
- Busstransport flyplass - hotell i Wien - hotell i Bratislava - flyplass 
- Tegnspråktolker 
- Reiseledere 
 

Påmelding 
Bindende påmelding skjer ved å betale et depositum kr 1.500 til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo, 
bankkonto 1600.40.08301.  
Mer info om turen og faktura for restinnbetaling får du august/september. Det er få plasser igjen og vi har derfor ikke satt 
påmeldingsfrist. Du bør skynde deg å melde på og å betale depositum. Begrenset plass inntil 16 deltakere.  I tillegg deltar 
2 reiseledere og 2 tegnspråktolker. 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Niels Kristensen, frivillig@odf.no eller Vidar R. Sæle, post@odf.no.  

Wien 

Bratislava 

mailto:frivillig@odf.no
mailto:post@odf.no
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://g.api.no/obscura/API/image/r1/escenic/978x1200r/1358318989/archive/04684/SAM_EYDE_4684835a.jpg&imgrefurl=http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article6444745.ece&h=649&w=978&tbnid=ox5ZH2ApdN3v9M:&zoom=1&docid=wIACzusR
https://www.google.no/search?hl=no&biw=1280&bih=593&site=imghp&tbm=isch&q=wien+%C3%B8sterrike&revid=1627587581
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NYE MØBLER 
Feriehjemmet Skaug har fått nye møbler i stuen. Det ser flott ut og mer døvevennlig når vi sitter rundt og ser på hverandre. 
Møblene kostet i alt kr 86.500 inkl. frakt, som er dekket av Hjelpefondet. 
 

Foto: Børre Roås 



12 Nr. 2- 2014 

 

GJENNOM NATUREN 
 

Søndag 16. november kl. 13.30 – 15.00 
Sted:  Munch Museum, Tøyengata 53 

 

 

Gjennom naturen setter Edvard Munchs kunst i sammenheng med 

naturhistoriske gjenstander og naturvitenskap både fra Munchs tid og vår egen. 

Utstillingstittelen er hentet fra Munchs poetiske ord i forbindelse med sitt motiv 

Skrik, hvor han snakker om "... et stort uendelig skrik gjennom naturen". 

Utstillingen har blitt til i nært samarbeid med Munch-museets nabo, 

Naturhistorisk museum, som generøst har lånt ut gjenstander fra sine 

paleontologiske, geologiske, zoologiske og botaniske samlinger. 
Utstilling med guide og tegnspråktolk koster kr. 50 pr. person (gruppepris) som 
betales direkte til skranken. Maks 25 personer. 
Påmeldingsfrist innen 10. november til Niels Kristensen på frivillig@odf.no 

FORELSKET OG FORAKTET.  NORSKE KVINNER – TYSKE SOLDATER. 
 

Søndag 12. oktober kl. 13.00 – 15.00 
Sted: Oslo Bymuseum, Frognerveien 67 

 

 

Et av de vanskelige temaene i nær norsk historie er historien om norske kvinner 
som involverte seg med tyske soldater under andre verdenskrig. Mye har vært 
skrevet om denne historien de siste årene. Likevel er temaet i liten grad belyst 
på museer og i skolenes historieundervisning. Hvorfor? Er det fordi den bør 
glemmes? Eller er dette en viktig historie som vi i dag kan ha noe å lære av? 
Selv i dag er det vanskelig for mange å stå fram og fortelle sin historie, også for 
deres etterkommere. 

 

Omvisning med en guide og tegnspråktolk. Gratis entré. Maks. 30 personer. Vi 
møter opp innen kl. 12.45 

 

Påmeldingsfrist innen 6. oktober til Niels Kristensen på frivillig@odf.no for å få 
plass i gruppen. 

mailto:frivillig@odf.no
mailto:frivillig@odf.no
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FAMILIETREFF PÅ SKAUG 
Lørdag 6. september 2014 kl. 11.00-16.30 

 
Oslo Døveforening (ODF) arrangerer familietreff med døve barn på Skaug (Oslo Døveforening’s feriehjem) lørdag 6. sep-
tember 2014.  
 
Vi ønsker at både døve og hørende foreldre med døve barn blir kjent hverandre på et sted. De har mulig å utveksle deres 
erfaring i forhold til tilbud for døve barn i språk, aktivitet og mer. 
 
Vibeke Eide Stensvoll, fra Aulerød førskole for hørselshemmede i Tønsberg kommer og holder et foredrag etter hennes 
erfaring fra hennes jobb om hvor viktig det er med stimulering av to- eller trespråklig, blant annet tegnspråk og skriftspråk. 
Det foredraget blir stemmetolket.  
Ungdomsklubben PAFF stiller opp og passer/underholder barna mens foreldrene på foredrag i et par timer. Etter foredrag 
vil vi en person fortelle om PAFF’s og NDFU’s tilbud i aktiviteter for eksempel barns leir og vinterlek.  
 
Program:  11.00 Skaug åpner og blir kjent med området 
    12.00 Griller pølser og drikker saft 
    13.00 Foredrag for foreldrene og aktiviteter for barna 
    15.00 Kake og is 
    16.00 Maren Oriola forteller eventyr med stemmetolk 
    16.30 Avslutning. Alle hjelper til å rydde opp og vaske. 
 
Pris:   Gratis for barn og kr. 50 per voksen som er medlem av ODF 
    Kr. 100 per person for barn eller voksen som ikke er medlem av ODF. 
 
Skaug ligger ca. 8 km sør for Nesodden. Adresse: Rudstrandveien 3, Nesodden. Dere kan lese mer på http://odf.no/
index.php?pageID=90&page=Veikart 
 
Man kan også ta båt nr. 601 fra Aker brygge til Nesodden, deretter buss nr. 611 mot Blylaget Nesoddtangen. Går av ved 
Nesodden Kirke og går videre veien til mot sjøen og til Skaug feriehjem. 
 
Påmeldingsfrist er innen mandag 27. august til Niels Kristensen, frivillig@odf.no. 
Husk å oppgi alle navn og alder på barna. 

http://odf.no/index.php?pageID=90&page=Veikart
http://odf.no/index.php?pageID=90&page=Veikart
mailto:frivillig@odf.no
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AKTIVITETER FOR DØVE INNVANDRERE 
 

TEGNTREFF - Torsdag 21.august kl 17.00 – 20.00  
 
 
 
 
 

LIKEPERSONKURS  - 29. - 31.august   
 
 
 
 
 

SOMALISK KULTURDAG - Lørdag 20. september 

 
 
 
 

 
KURS FOR DØVE FORELDRE - Lørdag 11. oktober  

 
 
 
 
 

TEGNTREFF - Torsdag 23. oktober kl 17.00 – 20.00  

 

 

 

 

INTERNASJONAL BUFFET - Lørdag 22. november 

 

 

 

 

KVINNETREFF - 13. desember  

 

 

 

 

 

Har du spørsmål – ta kontakt med Maren Oriola: e-post - maren@odf.no eller SMS - 482 05 218 
Flerkulturelt utvalg i samarbeid med prosjektmedarbeideren Maren Oriola, 

«Bedre vilkår for døve innvandrere». 
 

Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5 
Sosialt samvær. Mulighet til individuell samtale med Maren – lese- og skrivehjelp og ellers 

praktiske ting. Gratis. 

Sted: Sørmarka konferansehotell på Siggerud (20 min fra Oslo sentrum). 
Et kurs i fadderordning for de integrerte innvandrere som har ansvar for å veilede nyankomne 

innvandrere. Ta kontakt med Maren for mer informasjon. Maks 10 plasser. Påmeldingsfrist: 13. 

august. 

Sted: Rycon, Ryensvingen 11 b. 
Døve somalierne viser frem somalisk kultur, tegnspråk, historie, mat, klær og andre. 

Inngangsbillett: 50 kr. Påmeldingsfrist: 12. september. Mer informasjon kommer på nettsiden 

(odf.no). 

Sted: Vetland skole, Vetlandsveien 79. 
Hva er norsk tegnspråk? Hva med ditt tegnspråk? Hvordan er språkutvikling til etterkommere? 

Hvordan påvirker internett innvandrere i dag? Egenandel: 50 kr pr person. Lunsj og barnevakt er 

inkludert. Påmeldingsfrist: 26. september. 

Sted: Oslo Døveforening, Fagerborg gt 12. 
Sosialt samvær. Mulighet til individuell samtale med Maren – lese- og skrivehjelp og ellers 

praktiske ting. Gratis. 

Sted: Rycon, Ryensvingen 11 b. 
En stor opplevelse for smaksløkene. Her vil du møte nye, ukjente og eksotiske matkulturer. Norsk 

mat vil også bli servert. Ønsker du å lage din rett (mot betaling) – ta kontakt med Maren. 

Inngangsbillett: 50 kr pr person. Påmeldingsfrist: 14. november.  

Sted: Rycon, Ryensvingen 11 b. 
Mer informasjon kommer på nettsiden (odf.no). 

mailto:maren@odf.no
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 DØVES DAG I EKEBERGPARKEN 
 

Lørdag 27.september har vi Døves dag i Ekebergparken. Det blir en omvisning som varer 1,5 – 
2 timer med tegnspråktolker og guide. Vi starter i besøkssenteret kl 11.00, hvor det informeres 
om parken og serveres et glass musserende/ alkoholfritt. Deretter går vi en runde i parken og 
går innom James Turrells installasjoner under vannspeilet. 
 

Møt opp på Ekebergparken utenfor besøkssenteret (hvit trehus) kl 10.45. Ta trikk 18 eller 19 
mot Ljabru.  
Bindende påmelding til Oslo Døveforening, post@odf.no til det blir fulltegnet. Begrenset plass 

oppad 30 personer. Omvisningen inkl. drikke koster kr 100 for ODF-medlemmer og for andre kr 

200 som betales til konto 1600 40 08301. 

FILMKVELDER 

Er du interessert i å se på filmer og diskutere de? Da er dette noe for deg! 
 

Tirsdag 9.september klokken 19.00 i ODF, Nedre Voll gt 5 
 
Vi ser på filmen “Sound and fury”, en amerikansk dokumentarfilm fra 2000. Filmen viser to familier 
der pappaene er brødre, den ene er døv og den andre er hørende. Begge har fått et døvt barn og 
familiene diskuterer om barna skal få CI eller ikke. Dette er en veldig ærlig film og filmmakerne har 
fått filmet familiene i åpne diskusjoner og refleksjoner om valgene. Filmen vises med svensk tekst. 
 

 

 

 

Onsdag 8.oktober klokken 19.00 i Døvekirken 
 
Vi ser på filmen “Håper barnet er døvt”, en engelsk dokumentarfilm fra 2004 om et døvt par som 
venter barn og pappaen ønsker seg et døvt barn. Filmen vises med dansk tekst. 
 

 

 

 

Tirsdag 25. november klokken 18.30 (merk klokkeslettet) i Døvekirken 
 
Det blir gjensyn med “Kjærlighet trenger ingen ord” fra 1986. Er filmen like bra nå som den gangen 
den kom på kino? Tåler filmen å bli vist i 2014? Kom og se og diskuter. Filmen vises med norsk 
tekst. 
 

 

 

 

    Ingen påmelding, bare kom presis! 

mailto:post@odf.no
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60PLUSS – AKTIVITETER 
 
Torsdag 7.august – I Ole Høilands fotefar 

Vi møtes ved bussholdeplassen «Stig» kl 11.00. Ta buss 31 Tonsenhagen til 
Stig. Vi går til Isdammen til bankraneren Ole Høilands hule. Han ble født i 
1797 og ranet Norges Bank i 1835. Han skjulte i hulen der vi skal se. Vi går 
videre til Linderudkollen og spiser lunsj som 60+ dekker. Etter lunsj, går vi 
tilbake til Isdammen. Turen er ca 5 km å gå. 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag 21.august – Tur til Ormøya og Malmøya 
VI møtes kl 11.00 i Strandgata ved Børsen, og tar buss til Ormøya. Ormøya og 
Malmøya ligger like øst for sentrum, med broforbindelse til fastlandet. Hit 
kommer du på ti minutter med buss fra sentrum. Ormsundbrua, en vakker 
smijerns bro fra 1922, tar deg fra fastlandet til Ormøya. Øya har mange 
sveitservillaer fra 1860- og 1870-tallet, og Ormøy kirke fra 1892 er bygget i 
samme stil. Fra Ormøya tar Malmøybrua deg videre ut til den større øya 
Malmøya. I andre enden av Malmøya ligger Solvikbukta med sandstrand og 
sanitæranlegg. Det er ca. 1 km å gå hit fra busstoppet. Bortsett fra sør og nord 
på øya er strandsonen stort sett utilgjengelig. Malmøya består av frodig skog 
og deler av øya er naturreservat. Etter turen, tar vi buss tilbake til byen og tar 
en lunsj. 
 

Torsdag 4.september – Langs Akerselva 
Vi møtes kl 11.00 utenfor Radisson Blu Plaza hotell ved bussterminalen. Vi går langs Akerselva til Nydalen, og 
spiser pizza der. 
 

Torsdag 18.september – Lett tur i Østmarka 
Vi møtes kl 11.00 ved t-banestasjonen på Skullerud. VI går en tur rundt, ca 5,5 km, men tar pause i en av kafeene 
der. Enten Rustadsaga eller Skullerudstua. 
 

Torsdag 2.oktober – Tur rundt Frognerseter 
Vi møtes kl 11.00 ved t-banestasjonen Voksenkollen, og går tur mot Tryvannstua og videre til Frognerseter. Vi 
spiser lunsj på Frognerseteren før vi drar hjem med T-banen. 
 

Torsdag 16.oktober – Tur gjennom Alnaelven 
Vi møtes kl 11.00 på Grorud T-banestasjon, og går gjennom Alnaelven til Ikea. Vi spiser lunsj på Ikea etter turen.  
 

Torsdag 30.oktober – Ellingsrud og Mariholtet 
Vi møtes kl 11.00 på Ellingsrud T-banestasjon, og vi går til Mariholtet. Vi tar en pause i kafeen der, før vi går tilbake 
til Ellingsrud.  

60+ aktiviteter gjelder kun medlemmer av Oslo Døveforening, grunnet tilskudd fra Oslo 
Idrettskrets/Oslo kommune. 
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NYTT STYRE ER VALGT  
Frivillighetssentralen har hatt årsmøte 10.april 2014, og valgt et nytt styre som består av leder Unni Gran, styremedlem 
Liv Heidi Pedersen og styremedlem Eva Skovli. 
 

SOSIALT SAMVÆR I ODF ANNENHVER ONSDAG KL 10-13 (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. 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 20. august på ODF-lokal. 3. september omvisning på Operaen, 17. september og 1. oktober dugnad ved flytting 
til nye lokaler i Døvekirken. 
 
15. oktober, 29. oktober, 12. november, 26. november og 10. desember arrangerer vi lynkurs for slektsgransking. Om du 
kan finne din slekt tilbake til 1800-tallet eller litt før. Man leter etter navn, fødselsår og sted på nettet for eksempel 
kirkebok, folketelling og andre kilder. Det er gøy å finne dine egne slektsledd 4-5 generasjoner bakover og samtidig se 
forfedre/mødre i lys av hendelser i deres liv.  
 
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. 
 

TRANSPORTSERVICE 
Døves frivillighetssentral har fått et økonomisk støtte å kunne tilby en transportservice. 
Vi leier en stor bil, som en frivillig person kjører rundt og henter. Du blir hentet på 
hjemadressen din, og vi kjører til Eldresenter i Lovisenberg og seniortreff i Døvekirken. 
Du blir kjørt hjem etter at aktiviteten er ferdig.  
Det koster kr. 50 pr. person tur/retur.  Tilbudet gjelder for de som har TT-kort og/eller 
har problemer med helsen eller er dårlig i balanse.  
Transportservice starter fra og med 20.oktober.  

Ta kontakt med Niels Kristensen SMS: 4023 0515. Teksttelefon: 22 41 25 31 for bestilling. 

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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OKTOBER 
01.  onsdag Arkivkurs 
     Frivillighetssentralen har dugnad 
02.  torsdag Arkivkurs 
     60pluss 
03.  fredag  Arkivkurs 
07.  tirsdag  Bridge 
     Kvinneforening 
08.  onsdag Seniortreff 
     Filmkveld 
09.  torsdag Teatergruppe 
11.  lørdag  Seminar for foreldre med barn på Vetland   
     Tegnspråk-kafe 
12.  søndag Oslo Bymuseum – Forelsket og foraktet  
14.  tirsdag  Bridge 
15.  onsdag Frivillighetssentr. har sosialt samvær /kurs 
16.  torsdag 60pluss 
17.  fredag  Fri og faglig fredag 
18.  lørdag  Teatergruppe – øvelse på TM 
21.  tirsdag  Bridge 
22.  onsdag Seniortreff 
     Teatergruppe – øvelse på TM 
23.  torsdag Tegntreff i Døvekirken 
24. fredag  Slektsgranskingskurs 4 
25. lørdag  Slektsgranskingskurs 4 
26. søndag Slektsgranskingskurs 4 
28.  tirsdag  Bridge 
29.  onsdag Frivillighetssentr. har sosialt samvær /kurs 
30.  torsdag 60pluss 
     Teatergruppe 
 
 

NOVEMBER 
02.  søndag Halloween for barn 
04.  tirsdag  Bridge 
     Kvinneforening 
05.   onsdag Seniortreff 
11.  tirsdag  Bridge 
12.  onsdag Senior – utflukt 
     Frivillighetssentr. har sosialt samvær /kurs 
13.  torsdag  60pluss 
14.  fredag  Fri og faglig fredag  
15.  lørdag  Tegnspråkkafe  
16.  søndag Munch Museum – Gjennom naturen 
18.  tirsdag  Bridge 
19.  onsdag Seniortreff 
20.  torsdag Ledermøte 
22.  lørdag  Internasjonal buffet 
     Regnbuen + julebord 
25.  tirsdag  Bridge 
     Filmkveld 
26.  onsdag Frivillighetssentralen har sosialt samvær /kurs 
27.  torsdag  60pluss 
29.  lørdag  Adventhygge, seniorforening 

AUGUST 
07.  torsdag 60pluss 
12.  tirsdag  Bridge 
13.  onsdag Seniortreff 
19.  tirsdag  Bridge 
20.  onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær 
21.  torsdag 60pluss 
     Tegntreff i ODF lokale 
23.  lørdag  Tur til Eidsvoll  
25.  mandag Teatergruppe 
26.  tirsdag  Bridge 
27.  onsdag Seniortreff 
29.  fredag  Likepersonkurs for flerkulturelle  
     Styreseminar 
30.  lørdag  Likepersonkurs for flerkulturelle  
     Styreseminar 
     Teatergruppe 
31.  søndag Likepersonkurs for flerkulturelle  
     Styreseminar 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 
02.  tirsdag  Bridge 
     Kvinneforening 
03.  onsdag Kultur for eldre, omvisning i Operahuset 
04.  torsdag 60pluss 
06.  lørdag  Tegnspråk-kafe 
     Familietreff på Skaug 
09.  tirsdag  Bridge 
     Filmkveld 
10.  onsdag Seniortreff 
12.  fredag  Fri og faglig fredag 
     Kajakk kurs 
13. lørdag  Kajakk kurs 
     Regnbuen 
14.  søndag Kajakk kurs 
15.  mandag Teatergruppe 
16.  tirsdag  Bridge 
17.  onsdag Frivillighetssentralen har dugnad 
18.  torsdag 60pluss 
19.  Fredag Geocachingkurs  
20. lørdag  Geocachingkurs  
     Somalisk kulturdag for døve 
     Teatergruppe 
21.  søndag Geocachingkurs  
23.  tirsdag  Bridge 
24.  onsdag Seniortreff 
25.  torsdag Teatergruppe  
29.  mandag Arkivkurs 
30.  tirsdag A Arkivkurs 
     Bridge 

TERMINLISTE 

Terminlisten er med forbehold om endringer.  

Følg med på tekst-tv side 772 i NRK, www.odf.no og facebook gruppen «Oslo Døveforening». 



 

 

 

 

 

 

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 Døveforening. 

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


