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BUDSTIKKEN
Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10 - 14

(Bildene er fra i fjor.)

Tilgjengelighet som tema under Døves Dag?
Bergen Døvesenter har takket ja til Norges Døveforbunds forespørsel om

å ta ansvar for forberedelse og gjennomføring av "Døves Dag"-seminar
i Lørenskog 18.-20. juni 2004. Forberedelsene er i gang. 

Forbundsleder Hanne Kvitvær var tilstede i Bergen Rådhus 16. mars 2003 da de første eksemplarene
av veiledningsdokumentet "Tilgjengelighet for hørselshemmede" ble overrakt byens politikere.
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De andre som var med på møtet: Lillian E. Sætre, leder i 
Hordaland HLF, Harald Gåsland og Bjørn Ruste fra Døv-
blittgruppen i Bergen Døvesenter, Vibeke Varn Flatemo 
(ny) og Gunn Kristin Selstad (avgått fylkeslagsleder) og 
Erling Buanes fra Døves Fylkeslag, Toralf Ringsø og Erling 
Jacobsen fra Bergen Døvesenter samt daglig leder Rune 
Anda. På møtet ble det foreslått å kalle gruppen "tilgjen-
gelighetsforkjempere".

"Tilgjengelighetsforkjemperne" 
var samlet til møte 24. mars

Møtets formål:

Videre arbeid etterat “Veiledningsdokument” er utgitt

Møtedeltakerne var strålende fornøyd med samarbeidet som førte til at dokumentet er 
kommet ut, og ringvirkninger av arbeidet vårt. Nå setter vi oss nye mål: Hvordan skal 

vi følge opp arbeidet videre. Konkrete planer og ønsker foreligger. 

Teleslynge i storsalen, der møtet ble holdt, ble 
ferdig montert dagen før. Her ønsker Bergen Dø-
vesenters styreleder Toralf Ringsø velkommen. 
Dette var historisk: Han ønsket velkommen ved 
bruk av sin stemme og mikrofon, uten tegnspråk! 
Teleslynge-brukerne hørte ham tydelig.

Bergen Døvesenter er 124 år gammel, men det er 
først i år vi har installert teleslynge i huset! (Det 
var nettopp de samme deltakerne på tilgjenge-
lighetsseminaret 19.-20. september 2003 som 
etterlyste teleslynge i døvesenteret, og nå er det 
på plass!)

Fra v. Gerd Hansen og Unni Stenberg fra 
Bergen Hørselslag, samt Trine Humblen 
Forsberg fra Hordaland HLF.

Alle var enige i at arbeidet skal videreføres. Det viktigste 
her er å søke om tilskudd fra Helse og Rehabilitering og 
man ble enige om at vi skal stå sammen om søknaden, 
som sendes via NDF og/eller HLF. Man ønsker å enga-
sjere en person til å følge opp veiledningsdokumentet 
og samarbeide med de ansvarlige i kommunen og fylket 
med det formål å forbedre tilgjengeligheten for hørsels-
hemmede.

HOTELL-
BAG

Tilgjengelighets-gruppen 
har fått GN ReSounds 
“Hotellbag” til varig lån. 
Utstyret skal brukes som 
demonstrasjon for inter-
esserte overnattings-insti-
tusjoner (hotell, motell, 
herberger, skip o.a.) 

TELE-
SLYNGE
Før årsskiftet har Bergen 
Døvesenter kjøpt tele-
slynge til styrerommet. 

Nå har firmaet Lyd & 
Telesystemer (Johan A. 
Andersen på bildet) gitt 
teleslynge med nødvendig 
utstyr i gave (sponsing) til 

Utstyr som bidrar til å inkludere
hørselshemmede i samfunnet

døvesenterets kjellerlokale og storsalen.  Det betyr at døvblitte, 
døvblinde og tunghørte (organisasjoner tilknyttet Hørselshem-
medes Landsforbund) vil få god bruk for teleslynge i døvesen-
teret. Det var nettopp under seminar om “Tilgjengelighet for 
hørselshemmede i Hordaland” i september 2003 at man savnet 
teleslynge i huset. 

Avdelingsleder Arne Bigseth (bildet) besøkte Døvesenteret 24. 
mars 2004 og viste hvordan utstyret brukes. 

Vi håper at hoteller o.a. vil finne det viktig og nødvendig at 
de skaffer seg utstyret, iallefall en bag (til å begynne med?). 
Tilgjengelighetsforkjempere vil jobbe med denne og mange 
andre saker.
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Stavanger Døveforenings
OU-utvalg + en representant fra Stif-
telsen Døvesenter er i Bergen 15.-16. 
april 2004 for å høre hvordan Bergen 
Døvesenter drives i dag. Tidligere var 
styreleder Toralf Ringsø i Stavanger 
og fortalte om arbeidet med organi-
sasjonsutvikling i Bergen. De nevnte 
dagene var han i Palestina, men OU-
utvalget fra Stavanger fikk informa-
sjon både fra nåværende og forrige 
daglig leder, samt eiendomsleder.

"Skift fokus"
Daglig leder deltok på siste halvdel av 
seminaret (manglet tolk til første halv-
del) som fant sted på Hotel Norge 22. 
mars, arrangert av Handicapforbundet.

Fra paneldebatt over temaet: ”Behov for 
antidiskrimineringslov?” Fra venstre: 
Kriminolog Berit Vegheim, Byråd for byut-
vikling Lisbeth Iversen, Fylkesordfører Torill 
Selsvold Nyborg, ordfører i Os kommune 
Terje Søviknes, Arkitekt Bergen kommune 
Edel Kristin Heggem, Ordfører i Landås 
kommune Torbjørg Bendvik, Jurist Søren 
Willum Wiig, Arkitekt Marianne Sørhaug og 
RV leder Torstein Dahle. Vi la spesielt merke 
til byråd Lisbeth Iversens spennende løfte, 
om at all utbedring i kommunen framover 
skal ta hensyn til tilgjengeligheten for funk-
sjonshemmede.

Fra venstre: Lillian Eriksen Sætre, Gerd 
Dåvøy og Unni Stenberg. De hadde med 
seg “Veiledningsdokument - tilgjengelighet 
for hørselshemmede i Hordaland”, som ble 
delt ut til alle panel-deltakere. Det passet 
veldig bra da det nettopp var tilgjengelig 
som var temaet på seminaret

Debattleder Dag Kullerud, og moroman-
nen Per Inge Torkelsen. Sistnevnte hadde 
et kulturinnslag over ”Om diskriminerende 
praksiser/manglende tilgjengelighet etc.” 
Torkelsen begynte med å opplyse at alt han 
sa ble oversatt til tegnspråk av en døvetolk. 
Tolken bruker ti fingre til det. Han sa at han 
måtte passe seg vel for ikke å bruke van-
skelige og kompliserte ord, for ellers ville 
tolken brekke 9 fingre! (Ligner vel litt på 
den velkjente vitsen: “Døve lo at de brakk 
fingrene!”)

Gunnar Hansen ledet medlemsmøtet.
Branninspektør Anne Kathrine Bøe 

utdypet noen punkter av tilsynsrap-
porten som branninspektør Reigstad 
har laget etter tilsynsbevaring 5. mars 
2004. (Reigstad kunne ikke komme til 
medlemsmøtet idet han for tiden har 
permisjon.)

I en time og et kvarter svarte brann-
inspektør Anne Kathrine Bøe på man-
ge og tildels vanskelige spørsmål. Hun 
sa blant annet at eiendommen Risper-
len er et særskilt brannobjekt med høy 
sikkerhetsrisiko og at det er nødvendig 
med brannteknisk gjennomgang av 
eiendommen.

Mot slutten av medlemsmøte var det 
en uformell prøveavstemning. Man 
ønsket å få greie på hva flertallet av 
medlemmene mente. 

Avstemningen ble gjort skriftlig, 
der men krysset over JA eller NEI. 
Spørsmålet var: “Skal vi selge ferie-
hjemmet?”. 

48 personer deltok i prøveavstem-
ningen: 

Branninspektør Anne Kathrine Bøe fra 
Lindås kommune var med på befaringen 
på feriehjemmet Risperlen sommeren 2003 
sammen med branninspektør Kjell A. Reig-
stad. Her blir hun tatt imot av styreleder 
Toralf Ringsø før medlemsmøtet.

Antall frammøtte: Ca 50.

Medlemsmøte torsdag 1. april 2004
Sak: Feriehjemmet Risperlen

Før medlemsmøtet var over, sa styrele-
der Toralf Ringsø at styret skal arbeide 
videre med saken, og blant annet få 
oversikt over hva det vil koste å gjen-
nomføre brannforebyggende tiltak 
o.a. så man har noen konkrete tall 
å legge fram på et senere møte med 
medlemmene.

NEI = 28 stemmer. 
JA = 18 stemmer.
BLANK = 2 stemmer.

Siste: Senterstyret bestemte at vi 
skal sende anbud på brannteknisk 
gjennomgang. Anbud er sendt ut til 
13 forskjellige firmaer.

Fra venstre: Lars Aksel Berge, Petter 
Sørensen, Oddveig Hansen og Thor Inge 
Jacobsen.
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Yoga-kurs 4.-6. juni 2004
Ipek Dedeoglu Mehlum kommer til Bergen 
døvesenter for å lede yoga-kurset fredag 4. 
til søndag 6. juni. 10 har meldt seg på, og 
det skulle holde for denne gangen. Kanskje 
det blir interesse for flere yoga-kurs senere? 
Påmeldingsavgift kr 600 pr. person. Alle 
som har meldt seg på, har fått giro på delta-
keravgift tilsendt.

Bridge-kurs høsten 2004
Det er mulig at døvemesterskapet (NM for 
døve) i bridge blir holdt i Bergen i mars 
2005! Men da må vi stille opp med tre eller 
fire par spillere i mesterskapet! Vi inviterer 
derfor til bridgekurs hver uke fra og med 
september til og med desember 2004. Du vil 
sikkert oppdage at du kan mer enn du tror, og 
at du er smartere enn du trodde(?)! Bridge 
er en spennende sport med mye hjernetrim.  
Kurskveldene blir enten mandag eller tirs-
dag, men det kommer vi tilbake til senere. 
Kursleder: Erling Jacobsen. Kursavgift kr 
300 pr. person, som inkluderer kursmate-
riell. Påmelding på oppslag i døvesenteret 
eller over e-post: post@bgds.no.

Nylakkerte gulv
i storsalen og hallen!
Endelig, etter noen års utsettelse, er 
gulvet både i storsalen og i hallen så 
godt som ny! Det var firmaet Tellnes 
gulvsliping som sto for oppdraget i 
påskeuken.

Før

Etter

Tegnspråkkurs
Gunn Kristin Selstad og Hilde Hassum 
har undervist i tegnspråk i døvesenteret 
både høsten 2003 og vinteren 2004. Både 
viderekomne og nybegynnere kan starte opp 
igjen etter sommerferien, enten i august eller 
september.

Det hører med til å kommunisere med hver-
andre "lydløst" gjennom glassvinduer, slik 
som bildet viser.

Daglig leder møtte Jorunn Indrefjord 
på Hjelpemiddelmessen i Framo-hal-
len 31. mars. Er det noen som husker 
henne, den gang hun var ansatt i 
Bergen Døveforening? Hun var mid-
lertidig velferdssekretær 1983-1984. 
Etter det jobbet hun i Vestlandske 
Blindeforbund. Sluttet der i -91, 
og har etter det jobbet i Foreningen 
Norges Døvblinde (FNDB) i to år 
og så på Hjelpemiddelsentralen fra 
-94 til -98. Fra -98 har hun jobbet i 
Syns- og Audiopedagogisk Tjeneste, 
sammen med bl.a. Kari Mowatt 
Haugland, som mange av oss kjenner.

Jorunn Indrefjord

Bjørkåsen vg skole er nå ferdig med en 
spennende NORDPLUS 2004-uke, med 
unge deltakere fra Sverige, Finland, Dan-
mark og Norge! De brukte døvesenteret til 
drama-aktiviteter 4 dager fra 20 til 24 april 
+ diskotek torsdag og festmiddag lørdag. De 
som har internett, kan se tekst og bilder i: 
http://bjorkasen.no/festival2004/

Døves Tidsskrift skal ha “Hjem-
mekontor” i Døvesenteret
Helge Herland som er, som de fleste 
vet, redaktør for Døves Tidsskrift, 
men han er også bergenser! Siden 
1.januar 2003 har han ukependlet fra 
Bergen til arbeidsstedet på Ål. Nå har 
Døves Media gått med på en avtale, 
som en prøveordning, med å gi Helge 
hjemmekontor i en del av arbeidstiden 
sin. Helge føler seg så hjemme i Dø-
vesenteret at han vil ha hjemmekon-
toret hos oss. Han oppfyller dermed 
slagordet om ”Døveforeningen som 
sitt andre hjem”. Det betyr at han fra 
1. mai ofte blir å finne på det gamle 
kontoret til Døvehistorisk Selskap, 
som har flyttet inn i de kontorene som 
Kontaktklubben for Døvblinde hadde 
tidligere, mens døvblinde har flyttet 
inn i de kontorene som lenge har stått 
ledige ved siden av styrerommet.

Hvem sa hva (3)
”Mitt språks grense er også grense 
for min virkelighet”

Ludwig Wittgenstein

Samarbeidsforum
Det blir møte i Samarbeidsforum (inntil to 
repr. fra hver underavdeling, utvalg o.a.) i 
døvesenteret onsdag 5. mai kl. 18.30.
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Erling nr 6 i bridge-NM for døve
som ble holdt i Trondheim 26.-28. mars 2004

1 Henrik Walther - Robert Brzeszcz Oslo Døves BK 88.0 
2 Gunnar Løken - Sheng She Xing Oslo Døves BK 82.0 
3 Eitan Zuckermann - Svein Arne Peterson Oslo Døves BK 65.0 
4 Mikal Urgård - Jens Bjørke Trondheim Døves BK 62.0 
5 Erling Kvalsund - Arnulf Pedersen Døves Bridgeklubb, Stavanger 40.0
6 Erling Jacobsen - Leif Gunnar Kvernberg Bergen Døves BK/Ålesund Døves BK 34.0
Det var i alt 14 par (28 personer) som konkurrerte.
Neste år er det kanskje Bergen som står som vert for mesterskapet.

Torsdag 17.06.2004:
Besøk av døveprost 
Terje Johnsen
Misjonsforeningen 
ønsker velkommen til 
Døvekirken torsdag 
17. juni kl. 17.00. 
Terje Johnsen skal 
informere. Alle er 
hjertelig velkommen. 
Terje Johnsen blir også 
å se i døvesenteret ca 
kl 19.

Tysnes Rundt 2004
Vi var en gjeng bestående av døve og hørende deltakere som 
var med og rodde Tysnes Rundt 2002 og de fleste av disse synes 
tiltaket var av interesse og vi vil prøve igjen i år også.

Men denne gangen trenger vi flere i mannskaptroppen som 
skal være 11 personer. Det kan godt tenkes noen herrer eller 
damer med noenlunde friske armer som vil ta sjansen og bli 
med.

Vi skal leie samme Venge-båt igjen som tilhører Baroniet i 
Rosendal. Startskuddet går fra Årbakka kai fredag 9. juli og i 
mål på samme sted søndag 11. juli om ettermiddagen.

I Vengebåten ror 10 personer og en styremann som sirkuleres 
etter tur pluss tolk. Altså 12 personer blir med. Det er ønske-
lig å få et mer “internasjonalt” mannskap. Altså andre utenfor 
vår fylkesgrense som kan få oppleve sommerens “vakreste 
eventyr”.

Foreløpig har jeg 7 på blokken som var med før og det blir 
en kamp om de neste plassene hvis interessen blir stor. Først 
til Mølla får plass,men vi trenger også reserver dersom noen 
blir forhindret. Mer informasjon kommer senere.

Arne Nesse.

Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening og Døves Menighet:

I gangavstand rundt den vesle 
vågen finn du rorbuene, rom eller 
leilegheiter, restauranten, puben, 
dansegolvet og møteromma. Heile 
Kalvåg er eit stort levande hotell! 
Når du kjem til Knutholmen har 
du teke steget inn i ei maritim 
verd. Familien Fosse som eig og 
driv staden har lagt vekt på at 
den gamle sjøbustilen vert teken 
vare på. Restauranten manglar 
ingenting. Her finn du båten, 
skjeret, ausekjæret, tønna, tau-
kveilen, snekka og fjæresteinane. 
Utanfor har du akvariet med fiske 
frå området.

Knutholmen, Kvalvåg 27.-29. august 2004

Noter datoen! Pris og andre opplysninger kommer i neste nummer!

Tilgjengelighet
Vi har avtalt et møte med byråd for byutvikling, Lis-
beth Iversen, torsdag 10. juni. Da skal vi snakke om 
arbeidet videre med å oppnå bedre tilgjengelighet for 
hørselshemmede i Bergen kommune. 

Liten interesse for tegnspråkteater 
i Bergen?
Teater Manu var i Bergen fredag 23. april og viste bar-
neforestillingen ”Bamse B og den forsvunne nøkkel” 
både kl. 12 og kl. 18. Man skulle tro det strømmet til 
av døve barn sammen med foreldrene. Men frammø-
tet var ikke noe å skryte av: 48 på første forestilling 
og bare 23 på siste forestilling. Har foreldrene totalt 
sviktet barna sine? Har de ikke passet på å ta dem 
med på teater, det eneste teatertilbudet på lange tider 
som passer for hørselshemmede barn? Både vi og 
Teater Manu vil gjerne vite hva som var årsaken til 
manglende interesse. Vi kan risikere at Teater Manu 
dropper Bergen ved senere turne. På søndag kom det 
over 100 deltakere og så på det samme teateret på 
Ørsta! Og det stedet har langt færre hørselshemmede 
barn enn Bergen!
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Slik reserverer du deg 
mot TELEFONSALG

Mange døve har klaget over at tekst-telefo-
nen ofte ringte, uten at de fikk kontakt. Ofte 
viste det seg, når hørende var på besøk og 
tok telefon, at det var telefonsalg/-reklame. 
De som ringer vet jo ikke at det er tekst-
telefonen de ringte til. Og prøver og prøver 
igjen. Det irriterer. Noen føler det som en 
ren telefonterror. 

Informasjon finner du hos Forbrukerrådet:
http://forbrukerportalen.no/Artikler/fr/
2001/1022581064.06

Her kan du reservere deg mot plagsomme 
telefonselgere:
http://www3.brreg.no/oppslag/reservasjon/
index.jsp

Du kan også be noen (for eksempel 149) 
hjelpe deg å ringe Brønnøysundregistrenes 
automatiske telefonbetjening, 
nr. 75 00 75 03. Ha klar for deg:
1) Fødselsnummeret ditt
2) Svar ja på spørsmål om du også vil re-
servere deg mot humanitære organisasjo-
ner, som Røde Kors, Redningsselskaper og 
Frelsesarmeen. (De bruker jo ikke 149 for 
å ringe til deg likevel.)

Det tar litt tid før reservasjon trer i 
funksjon! (Men man må være forberedt 
på at reservasjon ikke helt fungerer 100%. 
Enkelte selgere bryr seg kanskje ikke om å 
lese reservasjonslisten.)

Håper det hjelper!

”Ring kontant” 
i MiniBanken
Det er mange som ennå ikke er klar over 
at man kan fylle Ring Kontant-saldoen (rin-
gekvoten) direkte i de fleste minibanker. 
Det gjelder både Telenor og NetCom. Slik 
gjøres det:

- Tast personlig kode som ved vanlig 
uttak

- Velg “Andre tjenester” i stedenfor å ta 
ut penger e.a.

- Velg RingKontant påfyll, og så velger du 
Telenor eller NetCom

- Tast mobiltelefonnummer, eget eller et 
annet man skal kjøpe ringetid for

- Tast beløpet du vil oppdatere ringekon-
toen med

- Kundens konto belastes for ladebeløpet, 
og kontantkortet får ny ringesaldo

- Den nye ringesaldoen står på kvit-
teringen

Det er bedre å gjøre det på den måten enn å 
kjøpe Ring Kontant-kort hos Narvesen.

Tusen takk
for den flotte gaven (kjøkkenmaskin) jeg fikk 
av Bergen Døvesenter. Vil samtidig også øn-
ske dere lykke til med videre oppussing og 
drift av senteret.

Med vennlig hilsen Sverre Johansen.

Takk
for oppmerksomheten i anledning min 70-
års dag.

Hilsen Fridtjof Johnsen.

Dagens Vestlandet kompetansesen-
ter, et kompetansesenter og skole for 
hørselshemmete barn og unge,  er en 
videreføring av det arbeidet blant andre 
Gunhild Aksdal påbegynte i 1954. Vi 
som fikk arbeide sammen med Gunhild 
Aksdal og vi som fortsatt bærer ansva-
ret for å undervise hørselshemmete barn 
ønsker å hedre Gunhild Aksdal minne 
ved å gi et innblikk i den betydning hun 
har hatt som spesialpedagog for hørsels-
hemmete barn på Vestlandet. 

Gunhild Aksdal tok artium ved Bergen 
Katedralskole i 1941. Under krigsårene 
tok hun Barne- og barselpleieutdanning 
ved Bergen Kommunale spedbarnshjem 
og ved Kvinneklinikken. I 1945 søkte 
hun opptak ved Barnevernakademiet 
og fikk plass ved Jydsk Børnehavese-
minarium i Århus i Danmark. Sammen 
med fem andre nordmenn gjennomførte 
hun sine studier i Danmark og tok sin 
barnehagelærereksamen i 1947. Da kom 
hun tilbake til Bergen. 

Gunhild Aksdal begynte å arbeide 
som styrer ved Gyldenpris Daghjem i 
1947. Fra 1948 til 1951 var hun styrer 
i Solheim Barnehage før hun dro til 
Barnas Hus i Kristiansund et år og til 
Grefsen barnehage i Oslo et år. 

Fra 1954 ble Gunhild Aksdal styrer 
ved det nystartede De Døves Menighets 
barnehage her i Bergen. Etter å ha fått 
barnehagen i sving dro hun så i 1955 
til Universitetet i Manchester, England, 
for å ta sin spesialutdanning, eller sitt 
sertifikat, som ”Teacher of the Deaf ”. 
Hun ble uteksaminert i 1956. Samme 
år, den 14. november 1956, ble Gunhild 
Aksdal i brev fra Rikstrygdeverket, god-
kjent som lærer for døve barn under 8 
år. Stillingen som styrer for De Døves 
Menighets barnehage hadde Gunhild 
fram til 1972, da barnehagen flyttet inn 
i et nybygg og ble overtatt av Bergen 
Kommune. Da ble Gunhild Aksdal 
leder for den kommunale barnehagen 
og lærer ved Bergen kommunale spesi-
alskole for hørselshemmete barn. Etter 
hvert overtok staten ansvaret for hørsels-
sektoren og fram til 1989 var Gunhild 
Aksdal undervisningsinspektør ved det 
som fremdeles heter Hunstad skole ved 
Vestlandet kompetansesenter. 

De spesialpedagogiske metodene for 
undervisning av hørselshemmete elever 

har kontinuerlig utviklet seg i takt med 
erfaring og ny kunnskap fra forskning. 
Gunhild Aksdal sitt minne hedres i dag 
også ved å sette lys på hennes evne til å 
holde seg ajour med det nye på fagom-
rådet. Jeg vil sitere fra en attest vi har 
funnet i arkivet, skrevet av styrer Toralf 
Eng ved Yrkesskolen for døve gutter 
her i Bergen. 

”Frøken Aksdal har vært våken for alt 
som kunne medvirke til å gi sine handi-
capte venner det best mulige grunnlag 
for videre opplæring. Hun har hatt evnen 
til å utnytte all ny kunnskap i sin egen 
barnehage – hvor kun det beste var godt 
nok. Frøken Aksdal har en egen evne til 
å ta vansker med et smil – og arbeide 
for og håpe på noe bedre. Også hennes 
ansattes ve og vel har alltid ligget henne 
på hjertet”.

På vegne av Vestlandet kompetanse-
senter, hørselshemmete barn og voksne 
i regionen, tidligere kollegaer og nå-
værende ansatte, vil vi hedre Gunhild 
Aksdals minne med et varmt takk for 
innsatsen.      

Gunhild Aksdal til minne
Talen ble lest opp under minnestund, av Gerd Albrektsen

Personalia

75 ÅR
Hans Lie blir 75 år den 30. april.

Informasjon

Tusen takk
For gavekortet på min 60 års dag.

Hilsen fra Ingrid Storedale.

Tusen takk
For presangen i forbindelse med min 75 
års dag!
Atter tusen takk!

Varm hilsen fra Gunhild Bjørø

Nyhetskvarter
Thorbjørn Johan Sander er tilbake med 
sine nyhetskvarter om torsdagene. 
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Det kom inn over 40 e-post meldinger og sms-hilsener 1. april. De fleste 
skjønte at denne meldingen var 1. aprilspøk, men mange ble lurt. Toralf fikk 
mange gratulasjoner fra fjernt og nært, også fra sin egen familie! 

Her er noen av kommentarene: 
* “Den var en av de beste jeg har sett 1.april 2004 !!!!!!!!!!!!!! Spesielt 

avsnittet med bybanen slo virkelig til!” 
* “Det var en flott nyhet på en slik dato(!) Foreslår at det første som skjer 

er at hele bystyret bruker sommeren til å gå på tegnspråkkurs, slik at tolke-
tjenseten får litt avlastning...”

* “Dette hadde vært en god nyhet ...synd det er 1.april!!!!”
* “Flott at vi får en representant i bystyret, men når jeg leser ambisjonene til 

Toralf ler jeg meg nesten halvveis i hjel. Hvis han tar opp saken om bybanen 
i bystyret  å kommer han til å latterliggjøre oss alle. Så han får passe munnen 
sin fremover. Han sitter der som representant for oss, så han får ikke bare 
dure fram med sine egne tanker om ditt og datt.”

* “Morsomt, kanskje bybanen bør få stopp både ved  døvekirken, døve-
senteret og Konows senter?”

* “HAHAHAHAHAHAHAH”
* “Haha,, det må være aprilspøk,,, hvis ikke så er det helt fantastisk nyhet, 

selv om det er litt uhell for den nyheten sendes ut på den selveste aprilspøks 
dagen 1. april, HAHAHA.”

* “Haaa, den var god! Det hadde jo vært en fantastisk nyhet om det ikke 
var for 1. april..... Så jeg biter ikke på!”

* “Gratulerer! Dette var jo en flott nyhet - jeg gleder meg med dere! Håper 
kommunen får ansatt en døvetolk han kan benytte seg av til møter o.l.”

* “1. april? Ellers er jeg veldig for at bybanen stopper her - med en liten 
gangbro over jernbanen. Og så bør den jo gå helt til Nordnes da!” 

* “Hei....Dette er en virkelig fantastisk nyhet - en seier for oss alle - en 
framskritt på den rette veien - MEN. .jeg tror og tipper at det er en aprils-
spøk!!! Vil ikke bite på nå - best vente til i morgen. jeg er kjempeglad hvis 
jeg tar feil!!!”

* “Ja, det får en si, dette var virkelig en fantastiske nyhet=D”

I de siste ukene har Bergen Døvesenter og byrådsleder Monica 
Mæland hatt 3 møter, to ganger i Bergen Rådhus og en gang i 
Døvesenteret. Både daglig leder og styreleder deltok i samtalene. 
Vi hadde også et møte med helsebyråd Trude H. Drevland og et 
møte med byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen. 

Resultatet ble at Bergen kommune på møtet i byrådet i går 
besluttet at Bergen Døvesenter skal ha en fast representant i 
bystyret! 

- Dette er for utrolig til å være sant, sier styreleder Toralf 
Ringsø. 

- Hva var det som gjorde at vi plutselig kan få en representant 
inn i bystyret??

- Jo, det som gjorde utslaget var samarbeidet mellom våre 
fire organisasjoner: Hordaland fylke av Hørselshemmedes 
Landsforbund, Bergen Hørselslag, Døves Fylkeslag og Bergen 
Døvesenter samt utgivelse av vår ferske veiledningsdokument 
"Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland". Politikerne 
synes tiltaket var både viktig og verdifull. 

I løpet av våre møter forsto de viktigheten av å ha en ”som vet 
hvor skoen trykker” med både som rådgiver i bystyret og som 
kontaktperson for beslutningsmyndighetene i utvalg og komiteer, 
det vil si de som skal tilrettelegge forholdene for hørselshemmede 
i kommunen.

- Det høres kjempeflott ut! Men det blir vel ikke så mye 
hørselshemmede-saker i bystyret?

- Nei, men vi kan bidra til å sette denne saken på sakslisten. Jeg 
har mye på hjertet og håper å få medhold i å ta de fleste opp på 
møtene framover.

- Hva for eksempel?
- Det som er aktuelt for tiden, er bybanen. Her vil jeg foreslå 

at bybanen legges rundt storelungeren og får stopp like ved 
døvesenteret, et døvekulturell sentrum. Her er også døvekirken 
og Konows senter. Det vil gjøre det mye enklere for eldre døve å 
komme fram, og likeså vil det bli lett for alle som vil lære tegnspråk 
å bare gå av bybanen og rett inn til døvesenteret for å lære tegnspråk. 
Jeg vil arbeide for at bystyret bidrar til at så mange som mulig av 
de offentlige ansatte, både på kontorer og i butikker, gjør alvor av å 
lære litt tegnspråk. Jeg vil også foreslå at de som består tegnspråk-
eksamen får høyere lønn.

- Altså skal du bare ta deg av lokale saker?
- Ja, først og fremst det. Men jeg vil også bidra til at våre 

politikere bringer videre på høyere plan ulike saker vi i døvemiljøet 
har på hjertet. En av de sakene jeg vurderer å ta opp, er å skifte ordet 
”spesialskoler” til ”ekspertskoler”.

- Hvorfor det?
- Jo, jeg har en følelse av at folk forbinder ”spesialskoler” med 

folk som ikke er ”normale”. Det er kanskje på tide å vri litt om 
på ordet. Hører man at der går elever på ”ekspertskoler”, så kan 
man kanskje få den følelsen av at der går barn og unge som skal 
bli eksperter – og mange blir det jo – og de ansatte kan kalles 
”eksperter” på sitt felt. Her tror jeg vi kan oppnå mye viktig.

- Og hva med døvesenteret og kommunen?
- Vi har diskutert litt med Lisbeth Iversen om døvesenteret som 

kulturhus. Det er mulig Bergen kommune vil tre inn som ansvarlig 
for drift av døvesenteret, idet det er kommunens egne innbyggere 
vi yter service og tilbud til. Det kan bety at kommunen tar det 
økonomiske ansvaret for vedlikehold av Døves Hus i framtiden. 
Så slipper vi å bruke for mye tid på den delen av arbeidet, og 
heller konsentrere oss om det sosiale og kulturelle programmet for 
hørselshemmede innbyggere, samt samarbeide med kommunen om 
tilgjengelighet for hørselshemmede. Men først må bystyret drøfte 
det.

1. aprilspøken på vår hjemmeside:

Styreleder Toralf Ringsø inn i Bergen bystyret!
- Får du tolk til møtene?
- Det er ikke lett å få tolk alltid. Men jeg vil satse på å få ansatt en 

døvetolk i kommunen, som også skal være tilgjengelig for meg når 
jeg deltar på møter i kommune, utvalg og byråd.

- Når skal du på det første møtet i bystyret?
- Det blir like etter påske. Men i morgen skal byrådsleder 

Monica Mæland og jeg gå gjennom punkter som vi kan ta med på 
sakslisten. Jeg har notert en del, men det vil være fint om andre gir 
meg innspill så jeg kan ta det opp med Mæland og så kan vi se om 
hun mener det bør taes opp. 

- Betyr det at vi kan sende forslag til deg på e-post?
- Ja, men jeg vil helst at folk sender forslag til daglig leder 

på post@bgds.no og så gir han meg oversikten. Kanskje mange 
kommer med samme forslag, så kan daglig leder koordinere 
forslagene og gi meg det. Men altså, møtet med Mæland skjer i 
morgen kl. 09.00. Fint om jeg får forslagene senest i kveld, sier 
Toralf.

Mer informasjon i morgen - også regler for representanter i 
bystyret!

(Her slutter spøken!)

Hyggelige kommentarer fra byrådsmedlemmer: 

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen: Hei igjen! Utrolig bra!!!!!! 
Det verste er at kanskje noen av forslagene ikke er uløselige 
i fremtiden! Vi får jobbe sammen. Ting tar tid å forandre 
på, Men det er viktig å begynne! God Påske til dere alle!
Mvh Lisbeth Iversen

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit: Heisann. En harmløs og hyggelig 
spøk dere laget. Toralf hadde vært en fin representant i bystyret. 
God påske til dere alle. 

Hans-Carl.
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Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Middag serveres 
hver torsdag kl. 16 - 18!
Etter diskusjon om "visjoner" på semi-
naret ombord i Englandsbåten, vil vi nå 
gjøre et forsøk med utvidet middags-
servering i døvesenteret: Fra og med 
torsdag 5. februar 2004 ble det middag 
fra kl. 16.00 til kl. 18.00! Tidligere hand-
let vi inn til middag for ca 30 personer, 
men nå skal vi satse på middag for ca 50 
personer, og da håper vi det skal være 
nok til alle sultne mager! Det koster 
fremdeles kr 60 pr. porsjon middag. Og 
medlemmene får fremdeles utdelt "klip-
pekort" (som en av mange medlemsforde-
ler - fint om du viser medlemskortet) der 
hvert 6. middag er gratis.

Servering
Av og til er det unge jenter fra Ber-
gen Døves Idrettsklubb som står for 
servering i døvesenteret. De selger 
kaffe og noe å bite i.  Overskuddet 
sparer de til deres reise til Australia i 
forbindelse med Deaflympics i januar 
2005 der de skal delta i fotball.

Det blir servering fra kl. 18.00 
fram til senest kl. 21.30.

Hvordan få støtte til 
anskaffelse av TV-apparat 
med PIP-funksjon
Søknader om ekstra monitor eller støtte 
på 2000,- ved kjøp av PIP-tv sender til 
Hjelpemiddelsentralen.

Hørselshemmede som ønsker å benytte 
seg av dette tilbudet må selv anskaffe en del 
utstyr så som satellittspeil, satellittbokser 
mv. Det er i tillegg nødvendig med en 
ekstra monitor (fjernsynsapparat) i tillegg 
til det fjernsynsapparat som vi forutsetter 
at bruker har fra før. Bruker kan også velge 
å bytte ut sitt nåværende apparat med et 
langt dyrere fjernsynsapparat med PIP-
funksjon (PIP=Picture in Picture).

Sosial- og helsedepartementet har 
bestemt at brukere som er avhengig av tolk 
og som ønsker å benytte seg av tilbudet 
skal få dekket en del av utgiftene etter 
folketrygdlovens § 10-7. Dette gjelder en 
ekstra monitor (fjernsynsapparat) eller 
tilskudd til fjernsyn med PIP-funksjon, samt 
en engangsutgift til dekning av kort som 
er nødvendig for å motta simultantolkede 
sendinger. Resten av utgiftene for å kunne 
motta sendingene må bruker selv dekke.

Det kan velges mellom tre stø-
nadsordninger for anskaffelse av fjernsyns-
apparat:

Fjernsyn (monitor) kan lånes ut fra 
hjelpemiddelsentralen på samme måte som 
andre typer hjelpemidler.

Bruker utbetales et tilskudd på kr. 2000,- 
som skal brukes til å kjøpe fjernsynsapparat 
med PIP-funksjon

Bruker gis tilskudd på kr. 2000,- som skal 
brukes til å kjøpe ordinært fjernsynsapparat 
i tillegg til det de allerede har.

Medlem velger selv om de vil søke før 
innkjøp og få refundert beløpet, eller få et 
vedtak på at beløpet vil bli utbetalt etter 
innkjøp. 

I sistnevnte tilfelle slipper medlem å 
bære risikoen for at vilkårene for tilståelse 
av hjelpemiddelet er tilstede. 

Før utbetaling må vi motta original-
kvittering for innkjøp av PIP-tv. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan også 
gis stønad på kr. 395,- til en engangsavgift 
til dekning av kort som er nødvendig for å 
motta simultantolkede sendinger. 

MVH Miriam Grimstad
Gruppeansvarlig vedtak. 

(Søknadsskjema får du på BDS-kontoret!)

Debatt
Torsdag 13. og torsdag 27. mai blir 
det debatt i døvesenteret, begge 
gangene i kjellerstuen kl. 19. Først 
skal temaet 13. mai være "CI": 
Mobbing, skolegang, arbeid, fritid 
osv. Neste tema, 27. mai, blir: "Tol-
kesaker" - positive og negative 
erfaringer.

Mai:
01. lø:  Døvesenteret er åpen kl. 10-14. 
 Arr.: Døvehistorielaget.
04. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
05. on:  Samarbeidsforum i storsalen kl. 

18.30
 Dramagruppen kl. 18-20.
 Referansegruppen for 

døvetolkutdanning har møte i 
kjellerstuen/styrerommet kl. 18-20.

06. to:  Foredrag:  AA (Anonyme 
alkoholikere) kl. 19.

07. fr:  Døves kvinneklubb kl. 19 i kjeller-
stuene

09. sø:  Konfirmasjon i døvekirken kl. 11 
v/Tom

10. ma:  Døvehistorielaget kl. 18.30
11. ti:  Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
 Pensjonisttreff kl. 11
 Storsalen er utleid kl. 17-21.
 Senterstyret har styremøte på 

styrerommet kl. 16.
12. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
13. to: Debattkveld i kjellerstuen kl. 19: 

“CI” - mobbing, skolegang, fritid, 
arbeidsliv osv.

16. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 
v/Lars

17. ma:  Kl. 08.00: Flaggheising og frokost. 
Andakt i døvekirken kl. 09 v/Lars

 Døvesenteret er åpen kl. 10-14. 
18. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
19. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
20. to:  Kristi himmelfartsdag. 

Døvesenteret er stengt.
25. ti:  Åpen kirke kl. 10.30.
 Pensjonisttreff kl. 11
26. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
27. to:  Debattkveld i kjellerstuen kl. 19: 

“Tolkesaker” - positive og negative 
erfaringer.

 Budstikken nr 5 kommer ut og kan 
hentes i døvesenteret.

29. lø:  BDS 124 års fest (ikke bestemt)
31. ma: 2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste på 

Kristkirketomten v/Tom og andre
Juni:
01. ti:  Trim for eldre kl. 11.
 Dagsenter med cafè kl. 11
02. on:  Dramagruppen kl. 18-20.
 Diskusjonsmøte med Kirkens SOS 

kl. 18.
03. to:  Storsalen er utleid kl. 09-15.30.
 Temakveld kl. 19.
08. ti:  Pensjonistgruppen arr. Blåtur


