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      Barn 4-12 år Enkeltrom  Dobbeltrom
Overnatting i dobbeltrom m/frokost kr 350,- pr.pers.pr.døgn   350 x 2 = 700
Tillegg for enkeltrom m/frokost kr 150,- pr.pers.pr.døgn  500 x 2 = 1000
Overnatting barn m/frokost kr 250,- pr.pers.pr.døgn 250 x 2 = 500
Havets Festbord, kalde og varme 
retter, en opplevelse kr 350,- pr. pers. 175 350 350
Lunsj m/møterom * kr 175,- pr. pers. 88 175 175
Middag m/dessert kr 250,- pr. pers. 125 250 250
Total for oppholdet for en person 888 1775 1475

- Tur til Flona, gåtur med lunsjpakke, bålbrenning, 
 m/kjentmann kr 175,- pr. pers

- Havfiske m/Gamle Opstad. Tar 48 passasjerer 
 Her kan du spise lunsj, båten har skjenkeløyve og alle rettigheter kr 1.450,- p/t 

- Draging av teiner/fiske, m/kjentmann kr 300,- p/t pr. båt

- Båttur m/tresnekke på egen hånd eller m/kjentmann fra kr 100,- p/t 

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

Knutholmen (Kalvåg) 27.-29. august 2004

GRATIS BUSSREISE FOR ALLE!
I gangavstand rundt den vesle vågen 
finner du rorbuene, rom eller leilighe-
ter, restauranten, puben, dansegulvet 
og møterom. Hele Kalvåg er et stort 
levende hotell! Når du kommer til 
Knutholmen har du tatt steget inn 
i en maritim verden. Familien Fosse 
som eier og driver stedet har lagt 
vekt på at den gamle sjøbustilen er 
tatt vare på. Restauranten mangler 
ingenting. Her finner du båten, 
skjæret, øsekaret, tønna, taukveilen, 
snekka og fjæresteiner. Utenfor har 
du akvariet med fisk fra området.

Avreise fra Bergen (tidl. Hansa Bryggeri)
fredag 27. august kl. 14.30 (frammøte kl. 14.15)

Så er vi ute av trafikken før ettermiddagskøen er på sitt verste!

Både Bergen Døvesenter og Døves Fylkeslag har fått økonomisk støtte 
fra Fylkesmannen i forbindelse med døvestevnet. Dette gjør det mulig 
å dekke leie av buss. Dermed blir det ingen reiseutgifter for deltakerne 
fra og til Bergen. 

Deltakere som bor utenfor Bergen kommune, og som ikke reiser med 
buss sammen med deltakerne fra Bergen, vil få dekket inntil kr 700 pr. 
person i forbindelse med døvestevnet, avhengig av hvor mange som 
deltar. De må søke om støtte. Skriv til Døves Fylkeslag v/leder Vibeke 
V. Flatemo, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, innen 12. august.

Påmelding innen 12. august til Rune Anda eller Thora Gåsland, Kal-
farveien 79, 5018 Bergen. Ttlf. 55 32 79 76, tlf. 55 32 83 21, fax 55 31 
11 88, e-post: post@bgds.no / thora@bgds.no. 
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Datakurs 1: POWER POINT
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers kurs for nybegynnere i 
dataprogrammet PowerPoint. I dag er det mange som bruker 
PowerPoint når de presenterer tekst og bilder på storskjerm 
istedenfor å bruke overhead. De 6 første som melder seg 
på, får plass på kurset. 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Klement A. Våge
Kursstart: Tirsdag 28. september 2004
Varighet: Kl. 18.00-21.00
Antall timer: 12 (4 uker) - unntatt 5. okt.
Antall personer: 6
Kursavgift: Kr 600 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Datakurs 2: INTERNETT
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers internett-kurs for nybe-
gynnere. "Alle" bruker internett i dag. Vi blir daglig henvist 
til "www.xxxxxxxxxx.xx". Men hva med de som ennå ikke 
vet hva det er eller hvordan man skal surfe på internett? 
Meld deg på kurset, så skal du se hvor moro det er. De 6 
første som melder seg på, får plass på kurset. 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Bjørn O. Magnusdal (Bomma)
Kursstart: Mandag 23. august 2004
Varighet: Kl. 18.00-21.00
Antall timer: 12 (4 uker)
Antall personer: 6
Kursavgift: Kr 600 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Datakurs 3: INTERNETT
for pensjonister og uføre
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers internett-kurs for nybe-
gynnere. "Alle" bruker internett i dag. Vi blir daglig henvist 
til "www.xxxxxxxxxx.xx". Men hva med de som ennå ikke 
vet hva det er eller hvordan man skal surfe på internett? 
Meld deg på kurset, så skal du se hvor moro det er. De 6 
første som melder seg på, får plass på kurset. 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Bjørn O. Magnusdal (Bomma)
Kursstart: Tirsdag 24. august 2004
Varighet: Kl. 11.00-14.00
Antall timer: 12 (4 uker)
Antall personer: 6
Kursavgift: Kr 600 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Påmelding
Jeg melder meg på til datakurs nr. (1, 2 eller 3):..............

Navn:.................................................................................
Adresse:.............................................................................

Postnr./-sted:......................................................................
Leveres/sendes til daglig leder, 
Rune Anda, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.

Bridgekurs for nybegynnere
Bergen Døvesenter tilbyr 12 timers kurs i bridge for nybe-
gynnere. Det er mange år siden vi hadde mange bridgespil-
lere i Bergen. Det var mellom 12 og 16 spillere som hver 
uke var samlet til noen spennende bridgeopplevelser. Det er 
ingen grenser for hvor mange som kan melde seg på. Alle 
som vil, kan delta! Bridge er en fin hjerne-gymnastikk. Du 
kan lære å være smart. Sammen med din makker (den du 
spiller sammen med) kan dere bygge opp en taktikk som 
kan bli spennende å bruke. Meld deg på! 

Kurssted: Bergen Døvesenter
Kursleder: Erling Jacobsen
Kursstart: Mandag 27. september 2004
Varighet: Kl. 18.00-21.00
Antall timer: 12 (4 uker)
Antall personer: Ubegrenset
Kursavgift: Kr 300 pr. person
Påmelding: Til daglig leder

Etter endt kurs, kan de som er interessert, møte til vanlige 
bridgekvelder hver uke.

Påmelding
Jeg melder meg på bridgekurs høsten 2004:

Navn:.................................................................................
Adresse:.............................................................................

Postnr./-sted:......................................................................
Leveres/sendes til daglig leder, 
Rune Anda, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.

Teater / drama
Bor det en liten skuespillertalent i deg? Eller føler du behov 
for å prøve å se om du kan opptre på scenen? Det kan bli 
gøy å diskutere og å komme med ideer sammen med andre 
når dramagruppen samles i døvesenteret hver onsdag kl. 
18-20, med start onsdag 11. august. 

Det vil også være interessant om du bare ønsker å komme 
med ideer og forslag til korte episoder som med fordel kan 
bli scenestykke, selv om du ikke vil opptre selv. Du er også 
hjertelig velkommen!

Er du ung og full av spennende ideer, så KULT! Bli 
med! Alle interesserte kan ta kontakt med daglig leder! 
Ellers er det bare å møte opp onsdag 11. august kl. 18! 
Vi ønsker gode, morsomme og gjerne originale innslag til 
jubileumsåret 2005!

Lett trim
De som har muligheter, kan fortsette å komme til kroppstre-
ning annenhver tirsdag sammen med trimleder Nils Johan 
Bjørø. Første trim etter ferien er tirsdag 24. august kl. 11.

HØSTENS KURS I DØVESENTERET
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I Bergen 14.-19. mai 2005 
(midlertidig oppsett)

Lørdag 14. mai 2005 (Pinseaften)
Kl. 10.00: Utstillingen åpner i kjellerlokalene i 

Bergen Døvesenter (og varer til 31. 
mai 2005) Underavdelinger selger 
mat, drikke etc. (Tegnspråkcafe)

Kl. 12.00: Bowlingdag med idrettsklubben (?)
Kl. 18.00: Jubileumsfest (Hotell Norge?)

Søndag 15. mai 2005 (1. pinsedag)
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Bergen Døvekirke v/? 

Kirkekaffe
Kl. 14.00: Tegnspråkcafe i døvesenteret. 

Utstilling i kjellerlokalene.
Kl. 14.30: Historisk tilbakeblikk 
               v/Thorbjørn Johan Sander.
Kl. 21.00: Tegnspråkcafeen stenger.

Mandag 16. mai 2005 (2. pinsedag)
Kl. 12.00: Forberedelse til 17. mai (paroler 

etc.) i døvesenteret.
               Tegnspråkcafe. Utstilling i 

kjellerlokalene.
Kl. 21.00: Tegnspråkcafeen stenger.

Tirsdag 17. mai 2005 (nasjonaldag)
Kl. 08.00: Flaggheising, andakt i døvekirken + 

frokost i menighetssalen
Kl. 10.00: Vi samles på Torgalmenningen  
Kl. 11.00: Vi deltar i 17. mai-prosesjon!
Kl. 12.00: Kafeteria åpen i døvesenteret. 
Kl. 13.00: Lek og underholdning
Kl. 14.00: Rømmegrøt, spekemat, pølser osv.
Kl. 16.00: Klovnebesøk og leker for barn
Kl. 19.00: Underholdning, konkurranser

Onsdag 18. mai 2005 (NDFs 87 års dag)
Kl. 18.00: Filmrevy m/tilbakeblikk.
Kl. 20.00: Dramagruppen opptrer

Torsdag 19. mai 2005 (avreisedagen)
Kl. 10.00: Åpent hus i døvesenteret Kafeteria
Kl. 11.00: Ordfører(?) ønsker velkommen 

til landsmøtet (?) og markering 
av Bergen Døvesenters 125 års 
jubileum.

Kl. 11.15: Kultur-innslag (ferdig kl. 12.00)

Festspillene i Bergen:
Vi skal få med noen utvalgte program 
fra festspillene innbakt i døvesenterets 
jubileumsprogram.

M/S Jupiter og Holiday Inn 
Newcastle City 19.-23. mai

Torsdag 19. mai 2005 
Kl. 14.00: Frammøte på Skoltegrunnskaien, 

Bergen 
Kl. 15.00: Avgang fra Bergen med m/s Jupiter 
               Sosialt samvær ombord 
Kl. 16.00: Åpning av Norges Døveforbunds 36. 

landsmøte 
               Landsmøteforhandlinger 
Kl. 20.00: Middag 

Fredag 20. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost ombord 
Kl. 11.00: Ankomst Newcastle 
               Vi blir kjørt til Holiday Inn Newcastle 

City 
Kl. 13.00: Lunsj på hotellet 
Kl. 14.00: Landsmøteforhandlinger på hotellet 
Kl. 18.00: Fri
Kl. 20.00: Ut og spise (frikveld) 

Lørdag 21. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost på hotellet 
Kl. 09.00: Landsmøteforhandlinger på hotellet
Kl. 13.00: Lunsj på hotellet 
               Resten av dagen fri – handletur o.a. 
Kl. 20.00: Landsmøtemiddag på Holiday Inn 

Newcastle City 
               Sosialt samvær i hotellets lokaler 

Søndag 22. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost på hotellet 
Kl. 09.00: Landsmøteforhandlinger på hotellet
Kl. 12.00: Møteslutt: Vi gjør oss klar til å reise 

til båten 
Kl. 14.30: Avgang fra Newcastle med m/s 

Jupiter 
Kl. 15.00: Lunsj om bord (ikke inkludert i 

prisen, må bestilles som tillegg)
Kl. 16.00: Landsmøteforhandlinger 
Kl. 20.00: Middag om bord 

Mandag 23. mai 2005: 
Kl. 08.00: Frokost om bord 
Kl. 09.00: Landsmøteforhandlinger 
Kl. 13.00: Lunsj (si ifra i påmeldingsskjemaet 

om du ikke vil ha lunsj)
Kl. 13.30: Ankomst Stavanger 
Kl. 16.00: Ankomst Haugesund 
Kl. 20.15: Ankomst Bergen 

Foreløpig program for mai 2005
Bergen Døvesenters jubileum og Norges Døveforbunds landsmøte

Vi har reservert hele hotellet i Newcastle, plass til 340 personer (hvis alle bor på dobbeltrom). Av disse er 
100 reservert til Norges Døveforbund (landsmøterepresentanter og -gjester) Du kan melde deg på alle-
rede nå, og reservasjon ordnes etter "først til mølla"-prinsippet. For spørsmål, ta kontakt med kontoret!
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Jubileumstur til Newcastle 19.-23. mai 2005
Både for turister og for landsmøtedeltakere

REISERUTE 2005:
Torsdag  19. mai kl. 15.00: Avgang fra Bergen
Båten går direkte til Newcastle (ikke via Haugesund/Stavanger)

Fredag 20. mai kl. 11.00: Ankomst Newcastle
Søndag 22. mai kl. 15.00: Avgang Newcastle
Mandag 23. mai kl. 13.30: Ankomst Stavanger
 23. mai kl. 16.00: Ankomst Haugesund
 23. mai kl. 20.15: Ankomst Bergen

PRISGRUNNLAGET:

BÅT (MS Jupiter):
2-sengs lugar (lugartype T2 - innvendig)
2 x frokost (fredag og mandag)
2 x lunsj buffet (fredag, søndag og mandag)
2 x middag buffet (torsdag og søndag)

Busstransport mellom skip og hotell tur(fre)/retur(søn)

HOTELL (Holiday Inn Newcastle City):
2 overnattinger i dobbeltrom med frokost
2 x lunsj buffet (fredag og lørdag)
1 middag (lørdag)
Fredag 20. mai: Middag ute på egen bekostning

- PRIS PR. PERSON: 3.385,-

Total for deg: Kr. 

Pengene overføres til konto nummer:

5203.68.75003
nå, eller senest 1. april 2005, til adressen nedenfor.
Husk å få med på giroen navn på dem det gjelder!

Påmeldingsskjemaet sendes i underskrevet stand til:

Bergen Døvesenter
Jubileumskomiteen
Kalfarveien 79
5018 Bergen   (evt. telefaks 55 31 11 88)

TREKKES FRA:
c Jeg skal ikke ha lunsj på tilbaketuren
 mandag 23. mai kl. 13 -   150,-

c Jeg er under 12 år og deler lugar/rom
 med en voksen - 1.220,-

c Jeg er under 12 år og skal ha ekstraseng
 i lugar og på hotellet - 1,670,-

Reisens pris for deg, før evt. tillegg: Kr. 

Navn: ...............................................................................

Adresse: ...............................................................................

Postnr/-sted: ...............................................................................

Vil dele lugar/hotellrom med:....................................................
(OBS! Denne personen må fylle ut eget påmeldingsskjema!)

Ttlf. nr:..................    Mobil:.....................   Telefaks: ..................

E-post: ...............................................................................

Spesiel informasjon: (Diabetiker, e.a.)

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

På vei tilbake skal jeg gå av i:
c Stavanger mandag 23. mai kl. 13.30
c Haugesund mandag 23. mai kl. 16.00
c Bergen mandag 23. mai kl. 20.15

Kun for valgt landsmøtedeltaker:

Jeg skal delta på Norges Døveforbunds landsmøte 2005
som representant for (døveforening e.a.)

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

c Regning blir betalt av ovennevnte innen 1. april 2005
c Regning blir betalt av meg innen 1. april 2005

OBS. Kryss av under ”Jeg er representant på landsmøtet”. 
Kr 420 dekker leie av konferanselokaler i flere dager 
+ servering (kaffe etc.)

Påmeldingsfristen og betalingsfristen er begge satt til 1. april 
2005, og da regner vi med at alle døveforeninger er ferdig med 
årsmøtet og valg av representanter til landsmøtet 2005. Da får 
arrangøren litt tid til å registrere disse og overføre endelig beta-
ling til Fjord Line innen 19. april 2005.

Se ellers program for Bergen Døvesenters jubileums-
dager 13.-19. mai 2005 og jubileumsreise med lands-
møte 19.-23. mai 2005.

TILLEGG/EKSTRA:
c Utvendig lugar (F2) - en person tur/retur 600,-
c Alene i lugar (innvendig T1) - tur/retur 1.000,-
c Alene i lugar (utvendig G1, dekk 2/3) 1.100,-
c Enkeltrom på hotellet 250,-
c Jeg vil ha avbestillingsforsikring 50,-
c Jeg er representant på landsmøtet 420,-
c Jeg vil ha lunsj ombord 22. mai kl. 15 155,-
c Jeg er turist og vil følge med på landsmøte 0,-
c - men jeg vil også ha kaffe og noe å bite i
 under landsmøtet (på båt og på land) 240,-
c Deltakeravgift (obligatorisk for alle) 200,-X



6 7

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Informasjonsblad for Bergen Døvesenter

Toralf ønsket velkommen til dis-
kusjonskvelden, som er kommet 
i gang etter ønske fra en del av 
medlemmene. Vi skulle ikke av-
gjøre noe – men få tid til å diskutere 
alternative forslag i grupper.

Han overlot møteledelsen til Kle-
ment A. Våge. Klement sa at det 
var 3. gangen de siste år at vi har 
hatt salg av feriehjemmet som sak 
på dagsorden. Han håpet at møtet 
på ekstraordinært årsmøte ble det 
siste, og at den endelige avgjørelsen 
ville finne sted da.

Han håpet at diskusjonen i grup-
per, og konklusjonene ville danne 
grunnlag for utarbeidelse av forslag 
til vedtak til ekstraordinært årsmøte 
torsdag 24. juni 2004. 

Deretter ble møtedeltakerne delt 
opp i 3 grupper:

(Referenten fikk ikke tak i navn 
på samtlige, men husket de fleste 
her)

Gruppe 1: 
Gunnar Hansen, Erling Jacobsen, 
Arvid Støyva, Åge Lauritzen, 
Sverre Johansen, Gunn Kristin 
Selstad

Gruppe 2:
Dag Hafstad, Marta Ringsø, Astrid 
Tokle, Liv Nyseth, Grete Elvebakk, 
Helge Herland

Gruppe 3:
Olav Espedal, Arne Nesse, Helge 
Kjølleberg, Hans Lie, Øystein 
Ådnanes, Tore Birkeland, Jarle 
Magnus Johansen (og 2-3 til?)

Gruppene fikk følgende spørsmål:
1. Hvis ekstraordinært årsmøte 
avgjør å beholde feriehjemmet, 
hvordan skal vi da finansiere :
a)  brannforebyggende tiltak? 
b) nødvendig vedlikehold/

standardheving i framtiden?
2. Hvis ekstraordinært årsmøte av-
gjør å selge feriehjemmet, hva skal 
man da gjøre med salgsgevinst?

Etter en halv times gruppearbeid, 
gikk man over til plenum. 

Gruppe 1: Arvid Støyva la fram 
konklusjon fra sin gruppe:

Det var delte meninger i gruppen 
hva salg av feriehjemmet angikk.

1. Noen i gruppen mente at døve-
senteret  kunne søke om å få låne kr 

Diskusjonskveld torsdag 
17. juni 2004 kl. 19.00

Sak: Feriehjemmet Risperlen
Møteleder: Klement A. Våge

Tilstede: Ca 25 personer

200.000 av Døves Idrettsklubb, og 
inngå avtale med dem om tilbake-
betalingstid og rente-størrelse.

2. Ved et eventuelt salg, mente 
gruppen at pengene skal settes inn 
på et sperret konto og ikke brukes 
på 5 år. Alternativt mente noen at 
man lar feriehjemmet Risperlen 
være slik det er, og beholde ei-
endommen inntil videre, idet en 
mente at verdien stiger mer på 
den måten enn å ha penger av en 
eventuell salg liggende i en bank, 
nå som rentenivået er lav.

Gruppe 2: Helge Herland la fram 
konklusjon fra sin gruppe:

Helge opplyste at av 6 personer i 
gruppen, ville 4 støtte salg av ferie-
hjemmet, mens 2 ønsket å beholde 
eiendommen.

1. Ingen i gruppen kunne komme 
med noe forslag på hvordan man 
kan finansiere brannforebyggende 
tiltak og oppussing av feriehjem-
met. Eller at Døves Idrettsklubb 
overtok ansvaret for feriehjemmet. 
De har eget fond.

2. I tilfelle salg av feriehjemmet, 
hadde gruppen ulike forslag til hva 
pengene skal brukes til:
a)  Et nytt feriehjem ved en riksvei, 

mot Trondheim, mot Stavanger 
eller mot Oslo. Lettere ankomst 
til feriehjemmet enn det er i 
dag.

b) Oppbevare pengene i en fond. 
Her var det uenighet om fondets 
formål.

c) 2-3 foreslo å kjøpe hus i Syden 
som medlemmene kan låne, og 
ellers få inntekter på utleie.

d) Oppbevare pengene på en konto, 
og bruke rente-pengene til Dø-
ves Hus.

Gruppe 3: Arne Nesse la fram 
konklusjon fra sin gruppe:

Denne gruppen hadde mange 
med stort hjerte for feriehjemmet, 
sa Arne. Ingen ville selge det. Til 
spørsmål nr. 1 sa han at det vik-
tigste der var: Mer ansvar til dem 
som vil beholde feriehjemmet. Så 
kom ulike tanker rundt det med å 
finansiere det videre arbeidet med 
feriehjemmet: 
a) Inntekt i forbindelse med basar 

som døvesenteret har annet 
hvert år, går til feriehjemmet

b) Søke støtte fra ulike legater

c) Søke rådgivningshjelp til finan-
siering

d) Oppnevne et utvalg som skal 
jobbe med å skaffe inntekter

e) Hente penger fra Interessefon-
det

f) Døves Idrettsklubb kan også 
være med og få del av ansvar 
for feriehjemmet

g) Ta opp lån idet det er lav rente i 
dag

Når det gjaldt spørsmål nr. 2, 
mente gruppen at pengene brukes 
til å kjøpe et mindre hytte, mer 
tilkommelig trivsel sted, og med 
bedre standard.

Da gruppene var ferdig med å 
legge frem sine konklusjoner, ba 
Erling Jacobsen om ordet. Han var 
bekymret for mulig få frammøte 
torsdag 24. juni. Han fryktet at de 
fleste av medlemmene som ikke 
hadde noe interesse av feriehjem-
met, ikke vil finne det interessant å 
møte opp. Disse kan være i flertall. 
Erling mente at det er viktig å infor-
mere dem hvor viktig det er å møte 
opp og være med og ta ansvar for 
om døvesenteret skal bruke store 
summer på feriehjemmet i framti-
den. Toralf Ringsø var også enig, 
og han foreslo at det ble føyd inn 
med et punkt til på dagsorden til 
ekstraordinært årsmøte 24. juni: 
Punkt 3: Utsette behandlingen til 
høsten 2004. Dette forslaget var det 
flere som støttet.

Olav Espedal ba om ordet. Han 
sa at det kom til å bli store tall 
(penger) på brannsikkerhet osv. 
Han spurte: Hvorfor startet det 
hele? Hvorfor begynte man med 
dette? Olav angrep de (uten å 
nevne navn) som startet det hele, 
og kalte dem for ”snobbete” og mer 
til. Møteleder Klement A. Våge 
prøvde å be Olav om å holde seg 
til saken. – Deltakerne er kommet 
for å diskutere, sa Klement. 

Helge Herland var tydelig ir-
ritert, og ba Olav om å beklage det 
han sa, ellers går vi (sa Helge).

Helge understreket at man kom 
for å diskutere, og at man måtte 
være saklig. – Når jeg er med og 
diskutere salg, så føler jeg meg ikke 
så snobbete!, sa han blant annet.

Så sa Olav at han bare hadde en 
ting å gjøre, å forlate døvesenteret. 
Så forlot han storsalen.

Klement beklaget episoden, 
og sa at alle skal behandles med 
respekt. En person er gått. Sånn 
skjedde også i andre organisasjoner, 
i andre sammenhenger.

Tore Birkeland var enig i Erling 
Jacobsens bekymring for hvor lite 
medlemmene vet. Han mente at 
døvesenteret måtte sende ut brev 
til medlemmene før møtet 24. juni, 
med detaljerte informasjoner.

Helge Herland var igjen på sce-
nen etter at Olav var gått. Han sa 
at hvis det var hans skyld at det ble 
slik, så var han lei seg. Det beklaget 
han. Men han mente at det er viktig 
at vi har respekt for hverandre.

Helge Kjølleberg mente at det 
var meget alvorlig at Olav gikk. 
Vi kan miste en meget verdifull 
mann. Han ble fornærmet og stakk 
av. Helge K. mente at døvesenteret 
må skrive og be om unnskyldning 
slik at han vil forstå, for å håpe at 
han kom tilbake.

Toralf Ringsø mente at da Olav 
snakket om ”de snobbete”, så 
mente han nok meg personlig, ikke 
dere, sa Toralf. Synd at det skjedde 
slik. Dessverre finnes det noen som 
kan reagere slik.

Klement: Målet i dag var å 
diskutere, og prøve å få innspill 
før ekstraordinært årsmøte. Det 
er å håpe at vi også kan lytte til 
hverandre.

Toralf avsluttet møtet med å 
takke for gode og saklige diskusjo-
ner både i grupper og i plenum, og 
håper at alle sammen kan komme 
til ekstraordinært årsmøte 24. juni. 
Deretter overrakte han blomster til 
Klement Våge, som fylte 40 år den 
selvsamme dagen!

Ref. RA

Ekstraordinært årsmøte 
24. juni 2004 kl. 19.00

Sak: Feriehjemmet Risperlen
Møteleder: Gunnar Hansen

Tilstede: 42 stemmeberettigede personer

Styreleder Toralf Ringsø ønsket 
velkommen til det ekstraordinære 
årsmøtet og sa seg glad for at man-
ge var møtt fram. Han sa at Gunnar 
Hansen ble foreslått som møteleder 
og spurte om det var i orden. Ingen 
protesterte. Ved møtets start var det 
38 stemmeberettigede medlemmer 

til stede. Gunnar Hansen orienterte 
kort om møtet den 17. juni. De to 
spørsmålene til gruppearbeid den 
kvelden ble vist på lerret. (Nå var 
det kommet 42 stemmeberettigede 
medlemmer.)

Dag Hafstad ønsket å få lagt 
fram konklusjon fra møtet 17. 
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juni. Dette referatet ble så i sin 
helhet vist fram på lerret hvormed 
møtedeltakerne fikk lese gjennom 
(7-10 minutter). 

Jon Olafsson mente at avgjørel-
sen måtte utsettes til etter ferien 
slik at alle medlemmene fikk lest 
referatet. Dag Hafstad var enig, 
og han syntes det pleide å møte 
opp 50-100 personer på et slikt 
møte. Info måtte først komme inn 
i Budstikken.

Arvid Støyva mente at man 
først måtte få fram hva pengene av 
eventuell salg skulle brukes til før 
man gikk til avstemning om salg 
av feriehjemmet. Han ønsket at 
formål med salgsinntektene skulle 
være klar før man gikk til avstem-
ning om salg. 

Toralf Ringsø sa at dersom man 
ble enige om å sette pengene i et 
fond, så ville årsmøtet bestemme 
hvem som skulle sitte i fond-styret 
og hva slags mandat fondet skulle 
ha. Altså at det måtte bli medlem-
mene som selv bestemte det.

Arvid Støyva spurte om av-
stemningsregler, og Jon Olafsson 
mente at et eventuell fond-styre 
skulle bestå av andre personer enn 
de som sitter i døvesenterets styre. 
Gunnar Hansen svarte at ved en 
lovendringsforslag krevdes det 2/3 
flertall, ellers var det alminnelig 
flertall.

Astrid Tokle leste opp et ut-
meldelsesbrev fra Olav og Erna 
Espedal.

Anne Folland leste i siste num-
mer av Døves Tidsskrift at ferie-
hjemmet ved andre døveforeninger 
i landet er åpent i sommer, men ikke 
her. Ellers fokuserte hun på de store 
utgiftene forbundet med eiendom-
men Kalfarveien 79, der blant annet 
strømutgiftene alene kom på ca kr 
130.000 for året. Hun mente også at 
døvesenterets oppgave blant annet 
er å tilby aktiviteter for medlem-
mer, og ikke å drive forretning.

Gunnar Hansen ba om at man 
holdt seg til feriehjemmet. Jon 
Olafsson sa at tidligere i år sto det i 
innkallingen at vi også skulle disku-
tere salg av døvesenteret som en av 
sakene, men det ble ikke gjennom-
ført. Toralf Ringsø sa at Jon hadde 
rett. Etter hvert som diskusjonene 
under medlemsmøtet i vinter utvi-
klet seg førte det til at siste punkt 
om salg av døvesenteret ble helt 

glemt. Gunnar Hansen mente at 
salg av døvesenter kunne være et 
interessant tema på et senere med-
lemsmøte. Dag Hafstad ønsket å få 
fram regnskap for drift av eiendom-
mene Risperlen og Kalfarveien 79 
hver for seg på neste møte.

Jon Olafsson ønsket å få fram 
fullstendig prisoversikt på spørsmål 
1, punkt a og b, fra møtet 17. juni. 
Ellers mente han at det var unød-
vendig å stenge feriehjemmet, idet 
brannvesenet selv ikke hadde gitt 
pålegg om det. 

Gunnar Hansen foreslo, etter 
innspill fra medlemmene, at doku-
menter fra branntilsyn, takstmann, 
brannteknisk gjennomgang etc. 
trykkes i Budstikken. Erling Jacob-
sen mente det ville bli for kostbar, 
idet det kanskje kom opp i 70-80 
sider. Han mente at det skulle holde 
at de som var interessert, kunne be 
om å få kopi av disse fra daglig 
leder. Dag Hafstad forlangte at 
alle medlemmene likevel skulle få 
alle informasjonene, utgiftene til 
dette formålet betydde ingenting, 
mente han.

Hans Lie sa at det var mange som 
hadde noe å si, og at det er finan-
sielle problemer forbundet med å 
gjøre feriehjemmet i forsvarlig 
stand osv. Han foreslo at inntekter 
fra utlodningene som døvesenteret 
iblant gjennomførte kunne gå til 
feriehjemmet. Også at man kunne 
opprette en innsamlingsaksjon 
til inntekt for feriehjemmet, på 
samme måte som innsamling til 
for eksempel Madagaskar.

Helge Herland sa at han hadde 
bestemt seg for ikke å si noe, men 
han ønsket å gjøre det likevel. Han 
sa at mange medlemmer ønsket å 
selge feriehjemmet, grunnet for få 
besøk, for lang vei. Mange eldre har 
vanskelig for å gå. Han syntes det 
var bedre å selge feriehjemmet Ris-
perlen og heller satse på å kjøpe en 
ny, mindre hytte, med for eksempel 
10 senger, og slippe å tenke på alle 
kravspesifikasjonene og pålegg osv. 
Medlemmene kan velge om inntek-
ter av salget skulle gå til 1) fond, 
eller til 2) kjøp av en mindre hytte. 
Helge sa at han hadde jobbet to år i 
døvesenteret og prøvd å få flere til å 
dra til Risperlen, men likevel ble det 
bare noen få som reiste dit.

Dag Hafstad var enig med Helge. 
Jon Olafsson var også enig. I tillegg 

forlangte han at Døves Idrettsklubb 
ble med med deres eksisterende 
fond. Edvard Rundhaug støttet Hel-
ges forslag. Edvard var ikke enig 
i massekopiering av ulike doku-
menter i Budstikken, idet ikke alle 
er fortrolig med ulike faguttrykk i 
slike dokumenter. Mange ville ikke 
forstå innholdet. Han mente at det 
var bedre å komme med en opp-
summering av dokumentene.

Sigrun Ekerhovd var også enig 
med Helge. Hun spurte hvor mange 
av døvesenterets ca 300 medlemmer 
som regelmessig besøkte Risperlen. 
Det ble så vist en oversikt over re-
gistrerte besøkstall i 2002 og 2003, 
det samme som sto i Budstikkens 
årsmelding i februar 2004. Sigrun 
spute hvem som kom til å bruke 
Risperlen mer etter at man hadde 
brukt mye penger på brannforebyg-
gende tiltak og oppussing? (Det var 
ingen som svarte på det.)

Anne Folland ville vite om andre 
feriehjem for døve i Norge fikk krav 
og pålegg fra brannvesen.

Toralf Ringsø opplyste at det nye 
feriehjemmet ved Kristiansand, fikk 
diverse pålegg fra brannvesenet 
som de måtte gjennomføre, blant 
annet måtte alle dørene skiftes ut. 
Han sa også at andre døveforenin-
ger, også Oslo Døveforening, er 
oppmerksom på de nye reglene. 
Erling Buanes leste i avisen samme 
dag (24/6) en kunngjøring om at 
brannvesenet kom til å gjennomføre 
mer kontroll etter hvert. 

Gunnar Hansen oppsummerte 
diskusjonene i 4 punkter:

1) Det skal trykkes en resyme av 
branntilsynsrapport, tilstandsrap-
port, kostnadsrapport, brannteknisk 
gjennomgang i Budstikken.

2) Alle som ønsker det, kan be-
stille fullstendig rapport hos daglig 
leder, som sender pr. post.

3) Arvid Støyva foreslår en 
komite som skal lage bedre finan-
sieringsforslag osv.

4) Helge Herlands forslag om å 
selge feriehjemmet for å kjøpe et 
nytt og bedre hytte, lett tilgjengelig, 
og som flere kan bruke.

Så gikk man over til avstemning 
på: Behandling av feriehjemmet 
Risperlen utsettes til høsten 2004. 

Resultatet av avstemningen 
viste:

JA: 29 (utsette til høsten)
NEI:  10
Dermed er saken utsatt til 

høsten.
Dag Hafstad og Arvid Støyva 

mente at man måtte vurdere nød-
vendigheten av å bruke fagfolk 
til ulike oppdrag. En del av disse 
kunne vi spare på, ved å gjøre job-
ben selv.

Toralf Ringsø sa at rapportene er 
tung lesestoff. Ellers mente han at 
både han og styret viste ansvar, at 
man er opptatt av å følge loven og å 
lytte til fagfolks anbefalinger. 

Jon Olafsson mente det skulle gå 
an å ta dagstur til Risperlen, uten å 
bruke huset.

Toralf Ringsø sa at han ikke 
hadde fått spørsmål om dagstur, 
men at det ikke skulle være noe i 
veien for det.

Gunnar Hansen oppfattet det slik 
at det er greit å besøke Risperlen på 
dagstid, og at de som vil gå inn i 
huset om dagen, kan få låne nøkkel 
på kontoret.

På Gunnar Hansens spørsmål 
om man skulle opprette en komite 
som skal vurdere hva som skal 
gjøres med feriehjemmet, fikk han 
flertall for det (håndsopprekning). 
Deretter ba han om forslag på 
hvem som skulle sitte i komiteen. 
Her var mange stemt for at komi-
teen ikke skulle bestå av personer 
fra døvesenterets styre, men helst 
av personer som ønsker alt godt 
med Risperlen. Resultatet ble at 
følgende til slutt sa ja til å sitte 
i komiteen: Anne Folland, Arvid 
Støyva og Øystein Ådnanes. 

42 stemmeberettigede medlemmer var tilstede under ekstraordinært 
årsmøte torsdag 24. juni 2004. Foto: RA.

OBS! Resyme av ulike do-
kumenter kommer i neste 
nummer (26. august.)

Anne Folland sa at hun påtok 
seg oppgaven fordi hun følte at 
hun måtte. Hun var redd for at ko-
miteen kanskje ikke ville makte den 
viktige oppgaven og var dømt til 
å mislykkes (”oppgaven tredt over 
hodet på dem”). Gunnar Hansen 
sa at komiteen kan be om råd og 
hjelp fra hvem de vil. Det samme 
sa Toralf Ringsø og Erling Jacob-
sen. Der komiteen er usikker, kan 
de innhente råd, hjelp, opplysning 
osv vedr. lover og regler, økonomi 
og lignende.

Gunnar Hansen sa at komiteen 
kanskje vil komme til den konklu-
sjon at de foreslår å gå inn for Helge 
Herlands forslag. Det er det ikke 
noe i veien for å gjøre heller.

Neste møte torsdag 30. septem-
ber 2004.

Helge Herland foreslo at møtet 
30. september ble et medlemsmøte, 
og at årsmøtet i mars 2005 tok den 
endelige avgjørelsen. (Og det var 
stemning for det.)

Deretter tok styreleder Toralf 
Ringsø ordet og hevet det ekstra-
ordinære årsmøtet kl. 20.45.

Ref. RA

Referatet er laget, med forbehold 
om korrigeringer.

Så godt som alle støttet valg av Anne, 
Arvid og Øystein som medlemmer av 
den oppnevnte komiteen.
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Underskuddet fortsetter, selv om det kommer 10-15 
hver gang dagsenteret er åpent. Styret har bestemt at 
det ikke blir drift av dagsenter om tirsdagene siste 
halvår 2004. Noen pensjonister mener at det er nok 
med pensjonisttreff annenhver tirsdag.

Sett Venus-passasjen? 
Fra Designtrykkeriet AS 
fikk vi over 100 sotet film 
som ble delt ut til mange 
i døvesenteret. Filmen 
beskytter øynene mot sol-
strålene. Mange f ikk se 
begivenheten, også pen-
sjonistene som deltok på 
Pensjonistgruppens blåtur 
nedover til Stord!

INGEN MIDDAG
høsten 2004

Det blir ingen torsdags-
middager etter som-
merferien. Behovet blir 
tatt opp til ny vurdering 
i januar 2005. Middags-
servering var tema un-
der diskusjonskveld 11. 
juni, og likeså drøftet på 
styremøtet 15. juni. Man 
ble enige om å slutte med 

I slutten av august eller 
begynnelsen av september 
er 100 nye stoler på plass i 
storsalen. Valg av stol med 
svart stoff ble gjort etter 
mye diskusjon med med-
lemmer og endelig avgjort 
av styret 15. juni. Det var 
også den stolen (til venstre 
på bildet) som fikk flest 
"stemmer" blant medlem-
mene. Vi har fått ytterli-
gere avslag i pris og betaler 
tilsammen kr 76.880 inkl. 
moms og frakt. Kr 41.000 
dekkes av basarinntektene 
fra november 2003. Resten 
finansieres med et tillegg på 
eksisterende lån vi har hos 
DnB. De gamle stolene skal 
selges, for kr 50 pr. stykke. 
Daglig leder tar imot bestil-
ling.

Pensjonistgruppen var på blåtur 8. juni
til Mosterhamn/Rubbestadneset

Ungdommer:
Talentkonkurranse
Til høsten håper vi at 
flere døve ungdommer vil 
delta i talentkonkurranse. 
Vi inviterte til lignende 
konkurranse i fjor, men 
bare 3 meldte seg på mens 
minstekrav var 10 deltakere. 
Det er en endring denne 
gangen: Deltakerne kan 
opptre sammen med andre 
i gruppe istedenfor bare å 
opptre alene på scenen! Det 
blir gode premier til vinne-
ren. Konkurransen støttes 
av Frifond og Scheiblers 
legat.

Helgetur 
for ungdom-
mer 
Vi har fått tilskudd på kr 
17.000 fra Frifond via 
Norges Døveforbunds 
barne- og ungdomsutvalg. 
Det meste av beløpet skal 
gå til helgetur høsten 2004 
for unge døve. Temaet skal 
ha noe med ungdomme-
nes drøm å gjøre. De skal 
diskutere og bli enige om 
hvilke aktiviteter de ønsker 
gjennomført for året 2005. 
Bergen Døvesenteret vil 
være behjelpelig med å nå 
de målene ungdommene 
kommer fram til. 

Vi ønsker noen frivillige 
unge som kan planlegge og 
lage program for en helge-
tur. Når og hvor? Interes-
serte ungdommer kan ta 
kontakt med daglig leder!

100 nye stoler 
er bestilt

Ingen dagsenter til høsten

middagsservering i år for å se hvordan det utvikler 
seg. Torsdag 17. juni var det mange middagsgjes-
ter (over 70), men ca 25-30 under et møte om 
kvelden. Hittil i år har middagstilbudet gått med 
underskudd.

Vibeke V. Flatemo har opplevd 
varierende middagsbesøk, fra 
ca 15 til ca 70 gjester. Det blir 
middag under pensjonisttreff 
17. august 2004.

Besøk fra England
Bergen Døvesenter f ikk 
torsdag 24. juni besøk av 
ca 50 personer både til 
middag og til diskotek-ti-
mer i kjelleren. 6.-7. klasse 
ved Hunstad skole hadde 
en "leir-uke" sammen med 
døve barn/ungdom fra 
Derby, og alle bodde på 
Eikelund. Bildet er tatt 
av Helge Herland (Døves 
Media) i forbindelse med 
en båttur 23. juni.

Harry har stått 
for servering 
om torsdags-
kveldene i mai 
og juni. Han 
har sagt ja til 

å fortsette med det også 
etter ferien, mot et avtalt 
honorar. Medlemmene 
ønsker litt mer enn bare 
vafler. Kanskje det blir 
karbonader også?
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Hvem sa hva (5)
”En mann som er nødt til å rope, kan 
aldri si en løgn.”

Thomas A. Edison (1890?),

oppfinner av glødelampen.
(Han kom til å høre dårligere 

og dårligere)

80 år 
7. juli er Endre Grytnes 80 år. Han var 
tidligere en stor idrettsmann.

75 år 
12. juli er Skjalg Iversen 75 år.

75 år 
26. juli er Evelyn Osland 75 år.

65 år 
11. juli er Astrid Tokle 65 år.

Takk 
for oppmerksomheten ved vårt 10 års 
jubileum.

Hilsen ASVO Bergen AS.

Vern om verdier
I 17. mai toget i Bergen var det en 
plakat som fanget oppmerksomheten. 
Forsvaret marsjerte med en plakat som 
sa: “Et land uten kultur er ikke verd 
å forsvare.”

Kultur er viktig. Det handler om 
identitet, og det handler om livskva-
litet. Men hvem skaper kulturen? Det 
gjør vi selv. Derfor er det viktig at 
døvekulturen forvaltes og utvikles av 
døve. Det samme gjelder døvekirken. 
Døvekirken består av oss som kommer 
sammen og feirer gudstjeneste, døve 
og hørende. Men det er viktig hvilke 
premisser vi skaper gudstjenestene på. 
Et annet sted i dette nummeret kan vi 
lese om Hannah Lewis som sier at 
døve ikke bare må overta hørendes 
liturgi og gudstjenesteordning, men 
skape sine egne uttrykk. Vi som er 
hørende ansatte har bare en beret-
tigelse i den grad vi er en del av dette 
prosjektet.

Døvekirkene har hatt og har sin vik-
tige plass i døvekulturen. Men vi står 
foran store utfordringer for hvordan vi 
utvikler kirken fremover. Det viktige 
er ikke bare hvordan vi gjør det, men 
også hvem som gjør det.

Lars Hana i Døves Blad 3/2004.

Gullbryllup
Vi gratulerer Aslaug og Ingar Sørhaug 
har med overstått feiring av deres gull-
bryllup! 

INGRID IVERSEN

Ingrid Johanne Iversen (f. Aske) døde 
29. april. Det kom ikke uventet, for 
hun hadde vært lenge syk, og det var 
ikke håp om at hun skulle bli frisk 
igjen. Mange vil huske hennes siste 
besøk på pensjonisttreff, da hun kom 
i rullestol og var glad for å se mange 
venner igjen.

Ingrid var født 13. oktober 1930 
på Sola i Rogaland. Hun gikk på 
døveskolen i Trondheim, hvor hun 
ble konfirmert i 1947. Som voksen 
arbeidet hun mest som konfeksjons-
syerske, senere som hjelpearbeider på 
Døves Trykkeri AS. Hun var gift med 
sin klassekamerat Skjalg. De bodde en 
tid bl.a. i Ålesund, før de bosatte seg 
fast i Bergen. Ingrid vil bl.a. bli hus-
ket som en av våre beste folkedansere 
gjennom mange år. Hun var fast på 
Bergen Døveforenings folkedanslag 
og med på å ta mange premier ved 
Døves kulturdager, både i folkedans 
og i selskapsdans.

Ingrid ble bisatt fra Bergen døve-
kirke 6. mai under stor deltakelse fra 
slekt og venner. Lars Hana forrettet. 
Thorbjørn Johan Sander talte og la på 
krans fra Bergen Døvesenter.

OLAV BAKKEN

Olav Bakken døde 15. mai på Øvre 
Halås på Møre. Han var født 6. februar 
1918 og ble altså vel 86 år gammel, 
men så sent som i fjor deltok han 
sammen med sin kone Anne Torgjerd 
i arrangement for døvblitte i Bergen. 
Ekteparet, som begge var å regne som 
døvblitte, bodde i Bergen til for få år 
siden, og de var med på flere kurs 
på Ål folkehøyskole. Olav, som var 
utdannet ingeniør, var en stillferdig, 
humørfylt mann og en populær taler 
på møter.

Begravelsen fant sted fra Eide kirke 
21. mai.

DØDSFALL

Ingar Sørhaug.

Aslaug Sørhaug.

Takk 
for oppmerksomheten i anledning min 
60 års dag.

Hans Erik Tofte

Skal du til  Døves kulturdager 

i Oslo 22.-24. oktober 2004?

Da kan du søke om støtte på inntil 
kr 700 til delvis dekning av reise- og 
oppholdsutgifter.

De som bor i Bergen kommune, 
sender søknaden innen 23. septem-
ber til:

Bergen Døvesenter, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen.

De som bor i Hordaland fylke (utenom 
Bergen kommune) kan søke innen 23. 
september til:

Døves Fylkeslag, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
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Tame i forbindelse med Døves 
Dag 2004: "TEGNSPRÅK"

• Døveforeningene søker om å få egen stand 
midt i byen

• Høre med Hjelpemiddelsentralen eller andre 
om de har bærbar-PC som døveforeningen 
kan låne i forbindelse med Døves Dag 2004. 
(Bærbar-PC har innebygget batteri som 
vanligvis varer i et par-tre timer.)

• Telt/paviljon (i tilfelle regn)
• Skaffe nok antall CD-ROM med tegnspråk 

(Tegnordbok, Tegnjakten og Tegnstart)
• Bestille et bestemt antall T-skjorte fra 

Norges Døveforbund med enhåndsalfabet 
foran og “Tegn er kult!” på ryggen, for salg. 
Døveforeningene bestemmer salgspris.

(Noen ønsker enhåndsalfabet på ryggen og tekst 
foran, altså omvendt.)

• Ha egen kasse for direkte salg
• Ha nok plakater med enhåndsalfabet
• Store mengder informasjonsbrosjyre der man 

også tar inn bestilling på tegnspråk på CD-
ROM og påmelding til tegnspråkkurs, samt 
informasjon om de lokale døveforeningene i 
landet.

18.-20. juni 2004 gjennomførte Norges Døveforbund et 
"Døves Dag"-seminar på Lørenskog med deltakere fra en 
del døveforeninger. Toralf Ringsø og Rune Anda var kurs-
ledere. Referat fra seminaret finner man på www.bgds.no. 
Punktene nedenfor er en oppsummering, eller en slags 
"mal" for arrangementet. 

Bergen Døvesenter har bestilt en plass på Torgalmen-
ningen for lørdag 25. september kl. 10-14 og likeså bestilt 
leie av en mobil scene. (Vi tenkte også å leie stor-skjerm, 
slik som den på Brann Stadion, men det koster mellom 
kr 80.000 og kr 110.000 å leie for en dag!) Døves Dag-
komiteen skal nå diskutere hvordan arrangementet skal 
organiseres. Vi kommer tilbake med mer info i august.

Det som vi allerede nå vil si, er at det er mulig vi vil 
ha behov for flere tegnspråklærere til høsten. Hvis Døves 
Dag med demonstrasjon av tegnspråk (kurs på Torgalmen-
ningen) fører til at flere vil melde seg på kurs, da trenger 

• Salg av vafler og kaffe (gratis kaffe, sponset?)
• Nok antall døvetolker på plass, med eget T-

skjorte med teksten: “Døvetolk”
• Kanskje også noen T-skjorte med teksten: 

“Spør meg! Jeg lærer deg tegnspråk!”
• Ta kontakt med Kompetansesenter, 

Hjelpemiddelsentralen, Tolketjenesten, 
foreldreforeninger til hørselshemmede barn, og 
andre, for om mulig å samarbeide i forbindelse 
med Døves Dag.

• Kontakte lokalavisen i forkant av Døves Dag
• Lage egne plakater med forskjellige budskap, 

som for eksempel: “Tegnspråk er gøy!” 

Norges Døveforbund ordner følgende:
• Skaffe nødvendig antall T-skjorter for 

distribusjon til døveforeningene, dvs. til de 
som melder at de vil få i stand egen stand i 
byen i forbindelse med Døves Dag.

• Utarbeide informasjonsmateriell (utvidet 
nummer av Døves Tidsskrift?)

• Ordne med enhåndsalfabet i lommeformat 
(helst med spennende layout, og bør kanskje 
lamineres?)

• Avtale med Møller kompetansesenter mht 
CD-ROM både til demonstrasjon og for salg i 
forbindelse med Døves Dag.

vi nok lærere. Interesserte kan kontakte døvesenteret, så 
lager vi en liste over mulige tegnspråklærere. 

Det kan hende noen bare trenger å lære tegn i forbindelse 
med sitt arbeid (butikkpersonale, reisebyrå-ansatte, billett-
selgere e.a.), og kanskje noen bare vil lære TMFOK?

Foreløpig Døves Dag-komite: Hilde Hassum (tegnspråk-
lærer, var med på seminaret), Vibeke V. Flatemo (medlem 
i kulturstyret, var med på seminaret), Ida Nydegger (elev 
på tolkelinjen på HiB), Kjetil Høgestøl og Sigrun Eker-
hovd (kulturstyret), Toralf Ringsø (styreleder) og Rune 
Anda (daglig leder). Kanskje vi kan trekke inn Vestlandet 
kompetansesenter, tolketjenesten m.fl. i samarbeidet i for-
bindelse med Døves Dag? Komiteen har ikke hatt møte da 
Budstikken var trykket.

Døves Dag 2004
-  e n  s to r  u t fo rd r i n g !

Deltakere på "Døves Dag-seminar" 18.-20. juni 2004. Foto: RA.
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Mot i brystet
vett i pannen

stål i ben og armer
Ryggen rett og blikket fritt

tåle slit og tåle sludd
tåle frost og varme

Slike gutter det vil gamle Norge HA!
Hurra for Magne og Svein!

1. gang 28. gang

Svein Tømmerbakke gjennomførte 7-fjellsturen for 28. gang! (Vandreren i sølv!)

Svein gikk sammen med rektor Magne Ågotnes fra Ål ungdoms-
skole (en artig mann!, sa han) på 7-fjellsturen søndag 6. juni 2004. 

For Magne var det første gang, mens Svein er lommekjent på de syv 
fjellene. Hele 28 ganger har han gått over disse fjellene, 7 fjell x 28 

ganger blir vel 196 fjell!

Hei.
Det nærmer seg Sommerens vakreste eventyr med gjen-
nomføringen av roturen Tysnes Rundt 2004. 

Deltakere som har sagt ja til å bli med er:
Arne Nesse
Tore Birkeland 
Øystein Ådnanes
Arvid Støyva
Ellen Østrem
Bjørn Thomassen (h)
John Nesse (h)
Borgvar Berntsen 
Geir Åge Sinnes (Stavanger)
Terje Lund (Oslo)
Heidi Mariann Iversen (h)
Gro Hege Saltnes Urdal (tolk) (Drammen)

Sommerens vakreste eventyr nærmer seg for oss igjen for 
andre gang. Endelig har jeg fått drahjelp til å hente Venge-

Tysnes Rundt
9.-11. juli 2004

båten i Rosendal og alt ser fl ott ut med en fi n blanding av 
mannskap. Starten går fredag kveld kl 18.30 med 6 stopp 
før vi er tilbake på stedet vi startet søndag ettermiddag i 
ca. 15 tiden.

Håper noen tar turen over til Tysnes og kan fi nne oss på 
startstreken på Årbakka kai, 2. stopp i Neshamn lørdag 
morgen ca kl. 9-9.30 hvis været er stille, i Våge ca. kl 16 
før vi ror ut til Solstråleøya, øya som Kong Olav fi kk av en 
engelsk lord ved innsettelsen som konge. Kong Harald ga 
øya tilbake til Tysnes kommune etter ønske fra sin avdøde 
far i 1991.

Været er avgjørende for en vellykket tur og 90 % av alle 
turene siden start for 8 år siden har været vært topp så vi 
er på den sikre siden.

Hilsen Kapteinen



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren) 
og sendes gratis til alle medlemmer av Bergen 
Døvesenter. Andre kan abonnere på bladet for 
kr 200 i året. Bladet fåes også over e-post 
(PDF-fil), og er gratis for alle, uansett om de 
er medlem eller ikke.

Neste nummer kommer ut torsdag 26. aug.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

Torsdagene i sommer
Siste åpningsdag i døvesenteret for 
sommerferien er torsdag 24. juni. 
Første åpningsdag etter sommerferien 
blir torsdag 5. august.

Men det blir sosialt samvær hver 
torsdag, også i sommerferien, kl. 18 
til 21:

Torsdag 01. juli: Døvesenteret
Torsdag 08. juli: Døvesenteret
Torsdag 15. juli: Døvekirken
Andakt kl. 18 v/Lars Hana. Deretter 

samvær i døvekirken.
Torsdag 22. juli: Døvesenteret
Torsdag 29. juli: Døvekirken
Andakt kl. 18 v/Tom Tomren. Deret-

ter samvær i døvekirken.

Ferie 
Thora Gåsland har sommerferie fra 28. 
juni til 30. juli, Rune Anda fra 12. juli 
til 6. august.

Sommerlukking
Siste åpningsdag i døvesenteret før 
sommerferien er torsdag 24. juni. 
Første åpningsdag etter sommerfe-
rien er torsdag 5. august. Se ellers 
torsdagsåpningstider + kontoransat-
tes ferietider under.

Juli:
01. to:  Døvesenteret kl. 18-21. 
 Ansvar: Daglig leder.
08. to:  Døvesenteret kl. 18-21. 
 Ansvar: Daglig leder.
15. to:  Andakt i Døvekirken kl. 18 v/

Lars Hana. Deretter åpent hus i 
Døvekirken..

22. to:  Døvesenteret kl. 18-21. 
 Ansvar: Egil Johansen.
29. to:  Andakt i Døvekirken kl. 18 v/

Tom S. Tomren. Deretter åpent 
hus i Døvekirken.

August:
05. to:  Frikveld.
11. on: Dramagruppen kl. 18-20.
12. to:  Frikveld. 
16. ma: Døvehistorielaget kl. 18.30
17. ti:  Pensjonisttreff kl. 11
17. ti:  Senterstyret har styremøte.
18. on: Dramagruppen kl. 18-20.
19. to:  Temakveld kl. 19.
24. ti:  Trim for eldre kl. 11.
25. on: Dramagruppen kl. 18-20.
26. to:  Temakveld kl. 19. 
 Budstikken nr 7 kommer ut.
27.-29. Døvestevne på Knutholmen i 

Bremanger. (Se side 2.)
31. ti:  Pensjonisttreff kl. 11

September:
01. on: Dramagruppen kl. 18-20.
02. to:  Temakveld kl. 19.
03. fr:  Misjonsforeningen har møte 

hos Astrid Tokle, Vågslia 70 i 
Åsane kl. 19.

Siden høsten 2003 har vår sportsglade venn, Nils Johan Bjørø (81) holdt formen til de eldre 
ved like, ved å gjennomføre lett trim annenhver tirsdag i døvesenteret. Frammøtet varierte 
mellom 5 og 10 personer. Her ser vi Anne, Annlaug, Bjørg, Nils Johan, Inger og Sverre. 
Foto: RA.

Helgen 4.-6. juni deltok 9 spreke damer på 
Yoga-kurs, ledet av Ipek Dedeoglu Mehlum 
fra Oslo. Den eldste kursdeltakeren var 
Astrid Tokle, som i sommer fyller 65 år! 
Deltakerne skrøt av et flott gjennomført 
kurs. Matteunderlag fikk vi låne av Hunstad 
skole!

God sommer!


