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BUDSTIKKEN

Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av 
styreleder Toralf Ringsø. Det var det ingen som visste bortsett fra 
hans kone og daglig leder. Mange måpte den natten. Toralf har jobbet 
instens med logoen, til og med hele julen og ble ferdig bare to dager 
før nyttårsaften. (Logoen er tegnet av Bård E. Valberg.)

De fl este i jubileumskomiteen var med, og sammen med arrange-
mentskomiteen tok de på seg døvesenterets jubileums-T-skjorte med 
logoen påtrykt. Nyttårsnatten ble det solgt 35 stk. klassisk Golden 
T-skjorter  av høy kvalitet. (Interesserte kan få tak i T-skjorte for kr 
150 på kontoret i døvesenteret.)

Jubileumsår!
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Nyttårsaften 2004
Innsamling til flom-ofrene 
i sør-øst Asia 31.12.2004:
3.468,50 Pensjonistgruppen
3.260,00 Sørge-andakt 
      i døvekirken
1.000,00 Døves Menighet
7.720,50 Nyttårssamling 
      i døvesenteret 
      (derav kr 500 fra Døvesenteret, 
       kr 500 fra Døves Idrettsklubb og 
       kr 500 fra Døves kvinneklubb)

Døvesenterets nyttårskveld

Pensjonistgruppens nyttårssamling
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Godt nyttår til dere alle sammen!
Året 2005 blir et historisk år for Bergen Døvesenter som 

fyller 125 år 30. mai. Jubileet har vi  planlagt å gjennomføre 
med ulike arrangementer.  Det er viktig at vi markeres oss! 
Fortelle hvem vi er, hva vi betyr for byen vår som vi er glad i 
og trives i! Og ikke minst hva vi – mange av våre medlemmer 
- har betydd for døve / hørselshemmede i Norge gjennom 
tidene med ulike kreative og aktive bidrag i kampsaker for 
å bedre livskvaliteten for gruppen døve / hørselshemmede i 
takt med utviklingen i samfunnet. Uten en sterk organisasjon 
som Bergen Døvesenter har vært gjennom mange år, har vi 
kanskje ikke kommet så langt som vi står i dag. Hva framtiden 
vil bringe vet vi ikke. Men vi har en utfordring: Vi ønsker å 
fortelle de som kommer etter i årene framover - at en orga-
nisasjon som Bergen Døvesenter har livets rett.

Som styreleder opplever jeg i disse tider at vi oppnår 
større  forståelse/respekt hos myndighetene / politikerne 
over det arbeidet Bergen Døvesenter gjør for vårt miljø 
– døve / hørselshemmede. Denne dialogen og samarbeidet 
er veldig viktig og jeg håper den vil fortsette. Myndighetene 
/ politikerne trenger oss – med vår kunnskap om det å være 
døv / hørselshemmet – og vi trenger deres støtte og forstå-
else for det arbeidet vi driver.

Jubileet startet allerede nyttårsaften ved overgangen fra 
2004 til 2005 hvor jubileumslogoen ble avduket. Den neste 
store markering av jubileet blir lørdag 14. mai med Jubileums-
fest på Hotell Norge (samme sted som 100 års jubileet for 
25 år siden). Så går det slag i slag med blant annet at vi går 
i tog 17 mai hvor jeg håper mange vil delta. Deretter er vi 
arrangør for Norges Døveforbunds landsmøte 19 – 23 mai 
om bord på  ”Jupiter” på vei til Newcastle hvor vi fortsetter 
med landsmøteforhandlinger i 2 dager. Tilslutt på selve stiftel-
sesdagen - mandag 30. mai - skal vi også ha program.

Siden det er en gang i livet for oss med et slikt historisk 
arrangement – håper jeg at dere vil delta i de ulike arrange-
mentene i dette historiske jubileet. Følg med i programmene 
i Budstikken, på tekst-tv side 773 og www.bgds.no.

Hva er et jubileum?
Som du og sikkert alle lesere av Budstikken vet, er 2005 et 

stort jubileumsår for Bergen døvesenter. ”Vi” fyller 125 år, 
og det er en meget høy alder for en forening. Det er meget 
få andre som kan vise til et sammenhengende arbeid over 
så lang tid.

Hva er et jubileum? ser sikkert ut som et dumt spørsmål. 
Men har du tenkt over det? Hva er det folk konsentrerer seg 
om ved et stort jubileum som dette?

Stiftelsen: Hvorfor fikk vi denne foreningen? - Det er en ho-
vedsak. Altså skal vi tenke tilbake til starten, prøve å tenke oss 
inn i døves situasjon omkring 1880, og hva som var formålet 
med foreningens stiftelse.

På den tiden var det fremdeles mange eldre døve som 
ikke hadde gått på skole, selv om vi da hadde fem døveskoler. 
Bergen hadde Bergens Døvstumme-Institut. Skoletiden var 5 
år. Vi hadde ikke noe tilbud til barn før de var 7-8 år gamle, 
ingen yrkes- eller videregående skole. Bare 5 år på skolen, og 
så rett ut i arbeidslivet. Ingen trygdeordninger. Alle måtte klare 
seg selv. Og da Bergens Døvstummeforening ble stiftet, ble 
den en slags underavdeling av døveskolen her, med skolens 
styrer som formann.

Utviklingen: Hvordan har situasjonen for de døve utviklet seg 
– og forbedret seg – gjennom de 125 årene som har gått? – Det 
er hovedsak nr. 2, og som det er veldig viktig å fokusere på 
ved jubileet. Når vi lister opp hva vi har oppnådd gjennom 
disse årene, og altså kan dokumentere betydningen av at vi har 
hatt et organisert arbeid – en kamp-organisasjon – så kan vi 
best få dagens ungdom til å forstå at dette er noe å holde fast 
på, noe som må fortsette, noe som vi trenger for at vi ikke 
skal stå hjelpeløse når nye problemer (for hørselshemmede i 
samfunnet) dukker opp. Det vil alltid komme nye problemer. 
Det vil alltid være oppgaver å kjempe for (og imot). Som 
enkeltpersoner er det vanskelig å oppnå noe. Mulighetene 

125 år Jubileumsår 2005 125 år

Lars M. Larsen og Christian A. Teige
De to sto bak opprettelsen

av Bergen Døvesenter
30.05.1880

Styreleder Toralf Magne Ringsø: Døvehistoriker Thorbjørn Johan Sander:

forts.
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for å oppnå resultater er mye større når vi har en organisa-
sjon. Bergen døvesenters (og Norges Døveforbunds) framtid 
er avhengig av at vi ved å dokumentere organisasjonens 
betydning kan overbevise ungdommen om at de må være 
medlemmer og sørge for å videreføre arbeidet – det er i 
deres egen interesse. 

Dagens situasjon: Er vi levedyktige? - Ved dette jubileet 
er det som 3. hovedsak ”å stikke fingeren i jorden” og finne 
ut hvor vi står. Vi bør gå gjennom utviklingen fra begynnelsen 
og fram til i dag. Så må vi vurdere hørselshemmedes situa-
sjon nå for tiden, finne ut hvilke problemer og svakheter vi 
har å bekjempe og rette på. Spørre oss selv, alvorlig, om vår 
forening/organisasjon fungerer slik den skal for å løse proble-
mene. Er organisasjonen sterk nok? Fungerer den effektivt? 
Har vi en formålsparagraf som er tilpasset dagens situasjon, 
og lever vi opp til den? Kommer det stadig nye medlemmer 
som viser den interesse og entusiasme som vi trenger for at 
vi om 25 år kan feire 150 års jubileum i god form??? Altså: Er 
vi ”oppdatert”? Har vi fulgt med i utviklingen slik at vi kan si 
at vi er en moderne forening som har de riktige tilbud per i 
dag, med en ideologi som peker framover og fører til at hør-
selshemmede også om 5-10-15 år ønsker å være medlemmer 
med denne begrunnelsen: Denne foreningen vil jeg være medlem 
av og støtte aktivt, for denne foreningen trenger jeg!

Jeg synes at vi i forbindelse med jubileumsfeiringen bør 
benytte anledningen til først og fremst å forsøke å nå fram 
til ungdommen med dokumentasjon av foreningens betyd-
ning gjennom tidene, og på den måten skape forståelse for 
behovet for å fortsette arbeidet i årene framover. Jubileet 
er en spesielt viktig anledning til en innsats akkurat på dette 
feltet. Jeg håper derfor at styret fokuserer mest på dette, og 
ønsker lykke til.

Noter datoen!

Bergen Døvesenter feirer

125 års jubileum
på Hotel Norge

Radisson SAS Hotels & Resorts

lørdag 14. mai 2005 kl. 18.00
(pinseaften)

Mer informasjon i neste nummer.

Jubilanter i 2005:
Bergen Døvesenter/døvemiljøet:
Bergen Døves Idrettsklubb 100 år (29.10.1905)
Døves Aldershjem (nå: Konows Senter) 40 år (23.11.1965)
The Norwegian Deaf Globetrotters 25 år (30.05.1980)
Olaf Hassel oppdaget ny "stjerne" (Nova), 45 år (07.03.1960)

125 år i Bergen:
Bergen Døvesenter, Krohnengen skole, Ungdomshuset 1880, 
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) (HSD ble 
stiftet etter sammenslutning av selskapene interesseselskapet Hardangeren 
(1869) og De Søndhordlandske Sampskibselskab (1871).)

Andre 125 års jubilanter i 2005?

Klovnen / tryllekunstneren 
kommer!

Karneval 

Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Det blir servert pølser/brus/kaker/kaffe og 
overraskelser.

Premiering av beste kostyme ��� barn

Inngang kr �0 for voksne�����������������.

Påmelding til Rune Eng (rune.eng@h-f-h.no) eller 
������� (����@bgds.no) innen �. ����.

V E L K O M M E N !

i døvesenteret 
Lørdag 
�. ���� kl. 15-17

Utstilling 14.-16. mai 2005
Det er tidligere opplyst at vi har planer om en utstilling i 
døvesenteret (enten kjellerlokalene eller i aktivitetsrommet) 
i forbindelse med jubileet. Påmeldingsskjema sto i Døves 
Tidsskrift, men kan fåes på kontoret. Man kan stille ut 
kunstgjenstander/maleri, foto, selvlagde ting, og samlere 
kan stille ut det de samler på. Siden det er i forbindelse 
med døvesenterets 125 års jubileum er man også veldig 
interessert i bilder fra døvemiljøet i gamle dager, ting som 
døve har laget på døveskolen eller privat osv. Skolebøker 
fra gamle dager vil også være interessant. Ta kontakt med 
Gunn Kristin Selstad!

Påmelding
innen 2. mars

Inngang

beste kostyme

pølser/brus/kaker/kaffe

Finnes i størrelse: 
S - M - L - XL - XXL (XL kommer 
i februar 2005). Logoen er tryk-
ket på klassisk Golden T-skjorte 
i svært høy kvalitet.
Kr 150,- pr. stk.
Kan bestilles hos
Døvesenteret, Kalfarveien 79, 
5018 Bergen
E-post: gunn@bgds.no

T-skjorte med jubileumslogo
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NDFs T-skjorter
I forbindelse med Døves Dag, fikk 
vi ca 150 T-skjorter fra Norges 
Døveforbund. Noe ble delt ut til 
de frivillige som hjalp til på Tor-
galmenningen, noe ble gitt til dø-
vetolkene. Resten ble solgt. Resten 
ble solgt av elevene på Bjørkåsen skole og Hunstad skole. 
Nå har vi ikke mere. De som ønsker å kjøpe T-skjorter med 
enhåndsalfabet på, kan kjøpe dem for kr 100 hos Norges 
Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

85 år
Aslaug Walters fyller 85 år den 1. mars. Jubilanten feirer 
dagen privat sammen med den nærmeste familie.

70 år
Victor Sig. Aksdal, som vi best kjenner som Victor Sig. 
Nilsen, tidligere daglig leder på Døves Trykkeri AS, og 
velkjent blant oss, blir 70 år 13. februar. Han bor på Klep-
pestø, Askøy.

50 år
Lilly Koppen Mjanger blir 50 år 12. februar.

Kunngjort på www.bgds.no før jul: 

Rådgivningskontor
Bergen kommune bydel for helse og omsorg jobber nå aktivt 
med å finne lokaler til rådgivningkontoret. Det ser ut til at 
Engensenteret seiler opp som et godt sted. Der er det allerede 
kompetanse innenfor relevante kommunale tjenester. Dette 
vil gi rådgivningskontoret viktige sosial- og helsefaglige 
samarbeidspartnere i tillegg til at det er god tilgjengelighet.
Kommunen vil også i disse dager finne den personen som 
skal arbeide videre med å etablere kontoret. Det er sikret 
midler til å videreføre sykepleitjenesten som nå, frem til 
rådgivningskontoret er etablert.

Tolkestudenter fra Trondheim
14. februar kommer Tolkestudenter fra Trondheim til Ber-
gen og de blir værende på våre kanter i 5 uker (til 18. mars). 
De blir sikkert å se i døvesenterets lokaler også. Kanskje 
også på tegnspråk-kafeen. Vi ønsker dem velkommen!

Årsmøte 2005
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte

lørdag 12. mars 2005 kl. 11.00.

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2004
06. Revidert årsregnskap for 2004

Pause med gratis bevertning

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2006
10. Budsjettforslag 2005, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
      a)  Styreleder - for ett år
      b)  To styremedlemmer - for to år
      c)  Første og annet varamedlem - for ett år
      d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
      e)  Lovkomité på tre medlemmer
      f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Frist for innlevering av lovforslag: 29. januar 2005.
Frist for innlevering av andre forslag: 19. februar 2005.
Forslagene leveres til styreleder Toralf Ringsø.

Bergen Døves Idrettsklubb
har årsmøte

Onsdag 16. februar kl. 18.30:

Dagsorden:
1. Årsmelding
2. Regnskap

3. Innkomne forslag
4. Fastsettelse av kontingent

5. Budsjett
6. Valg

Andre årsmøtedatoer:

Tirsdag 1. februar kl. 11.00:
     Døves Pensjonistgruppe.

Tirsdag 8. februar kl. 12.00:
     Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap

Onsdag 16. februar kl. 19:
     Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Fredag 25. februar:
     Døvblittegruppen

Søndag 27. februar:
     Døves Menighet

Jubileumstur og landsmøte i mai
Pr. 21.01.2005 har 58 sendt skriftlig påmelding til båt-
turen til Newcastle 19. mai (retur 23. mai). I tillegg har vi 
reservert 100 plasser til Norges Døveforbund og landsmøte-
representanter/gjester. Påmeldingsskjema på kontoret og 
på www.bgds.no.
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Saker:
1) Forslag på kandidater til NDFs 
styre
2) Røyking i døvesenteret
3) Skjenkebevilling
Styreleder Toralf Ringsø ønsket de 
ca 30 tilstedeværende medlemmer 
velkommen til møtet.

1) Forslag på kandidater til styret i 
Norges Døveforbund
Medlemsmøtet kom fram til følgende 
forslag på kandidater i NDFs styre:

1) Kjetil Høgestøl, Bergen, foreslås 
primært valgt som fast styremedlem, 
sekundært som varamedlem

2) Gunn Kristin Selstad, Bergen, 
foreslås som varamedlem

Man har ellers forstått det slik 
at valgkomiteen har spurt Gunnar 
Hansen, Bergen, om han vil fortsette 
som styremedlem, og at han har sagt 
ja til det.
NDFs valgkomite får melding om 
forslag fra Bergen Døvesenter innen 
fristen 14. januar 2005.

2) Røyking i døvesenteret
Denne saken kom med fordi noen av 
medlemmene ønsket å diskutere det på 
et medlemsmøte. Daglig leder Rune 
Anda har hatt kontakt med Bergen 
kommune (Helsevernetaten) med 
spørsmål om hvorvidt det var tillatt 
eller ikke tillatt med røyking i døve-
senterets lokaler. Til svar opplyses det 
at dersom det innen et område er flere 
lokaler som har samme formål som 
er åpne for allmenheten, er det tillatt 
med eget røykerom. Røyking kan ikke 

tillates der det serveres mat og/eller 
drikke. Røykelokalet skal ikke være 
større enn de røykfrie lokalene. Ingen 
røyk skal sive inn i røykfrie rom, dvs 
at man må ha egen ventilasjon for rom 
hvor det røykes i, og det må være fy-
sisk skille mellom røyk- og røykfrie 
arealer.

I diskusjon som fulgte var det noen 
som ønsket eget røykerom i døve-
senteret. Forslag om røyking tillatt i 
kjellerlokalene ble ikke godtatt, da det 
ikke er fysisk skille mellom rommene. 
Og døvesenteret har ikke noen venti-
lasjonsanlegg. Det kom ellers forslag 
på å sette ut paviljon der man kan ta 
seg et blås. 
Saken endte med at senterstyret ble 
bedt om å finne en brukbar løsning på 
utsiden av huset som kan tilfredsstille 
røykere.

Medlemsmøte torsdag 13. januar 2005 kl. 19-20 3) Skjenkebevilling
Daglig leder har undersøkt hvilke 
muligheter man har for å få tillatelse 
til å servere alkohol i døvesenteret. 
Bergen kommune har ulike regler 
avhengig av hva slags type arrange-
ment det dreier seg om. I døvesenterets 
tilfelle, kan man konsentrere seg om 
”Ambulerende skjenkebevilling”. 
Den tillatelsen gis kun til lukkede 
arrangementer, og man må søke før 
hver arrangement der alkohol er inne 
i bildet. Det er et gebyr på kr 200 pr. 
arrangement, og varer arrangementet 
i mer enn en dag, betales det gebyr for 
hver dag. Behandlingstiden for søknad 
om ambulerende skjenkebevilling vil 
normalt være en uke. 

Bergen Døvesenter driver også utleie 
av lokaler. Til det sier veiledningen at 
”når lokalet leies eller lånes ut til pri-
vatperson for en enkelt anledning til 
sluttet selskap, og utleier for øvrig ikke 
står for andre deler av arrangementet, 
kreves det ikke bevilling”. Altså, i 
slike tilfeller trenger man ikke å søke 
om tillatelse til å servere alkohol.

Det var ingen på medlemsmøtet som 
hadde innvendinger mot at døvesen-
teret iblant søker om ambulerende 
skjenkebevilling. 

Ref. Rune Anda

Medlemsmøte
Bergen Døvesenter innkaller 

til medlemsmøte
torsdag 3. mars 2005 kl. 19.00.
Sak: Innkomne forslag til Nor-
ges Døveforbunds landsmøte
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Juletrefest i døvesenteret 8. januar 2005
Hele 135 personer var med!

61 barn - 49 voksne - 11 hjelpere - 14 i orkesteret

Arrangør: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede
Foto: Jan Erik Bergfjord, Bjørnar Stene og Rune Anda.



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 24. februar. 
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE Fin start på jubileumsåret:

Gunn Kristin Selstad engasjert i 100% stilling 
som kultur- og informasjonskonsulent 
i Bergen Døvesenter fra og med mandag 3. januar 2005

Gunn Kristin i aksjon sammen med Lena Mei 
(12) under Døves Dag 25.09.2004.

Nå får daglig leder hjelp på kontoret, 
og likeså kan døvesenteret ta oppgaver 
som man hittil ikke har hatt tid eller 
krefter til å gjennomføre. Det blir ek-
stra mer å gjøre nå som døvesenteret 
feirer 125 års jubileum i 2005 med 
ulike program. Denne engasjements-
stillingen ble mulig med hjelp av 
lønnsstøtte fra aetat, for 3 måneder 
om gangen. 

Det er sikkert ikke nødvendig å 
presentere damen. De fleste av oss 
kjenner henne, og vi vet litt av hvert 
om hennes mange innsats for døve-
senteret gjennom flere år (fra 1989). 
Og vi vet at hun har vært student i 
mange år, der mye av temaet har vært 
konsentrert om media. Når det gjelder 
kultursiden, har hun vært kulturleder 

i døvesenteret, programleder under 
Døves kulturdager i Tromsø 1999, 
medlem av hovedkomiteen for Døves 
kulturdager i Bergen 2000, med i dø-
vesenterets styre i en del år (nestleder i 
2004), og ellers med i litt av hvert. 

Vi ønsker henne velkommen som 
midlertidig ansatt i døvesenteret!

17. januar hadde vi besøk av Con Me-
hlum og Ipek Dedeoglu Mehlum. De 
lager kulturelle videoprogrammer på 
internett, til glede for mange som er 
interessert i det. Gunn Kristin ble in-
tervjuet i forbindelse med jubileums-
program, utstilling, kulturinnslag osv. 
Snart vil innslaget ligge klar på web-
siden:  http://www.zoom.coip.no/

Besøk av 
Zoom Webtv

Februar:
01. ti:   Pensjonistgruppen har årsmøte 
           kl. 11-14
02. on: Tegnspråkkafe på ERA kl. 19.
05. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen 
           kl. 20.00.  Alle er velkommen!
06. sø:  Menighetskveld kl. 18. Norunn og 

Rune forteller fra Madagaskar.
08. ti:   Døvehistorielaget har årsmøte kl. 12.
15. ti:   Pensjonisttreff kl. 11-14
15. ti:   Senterstyret har styremøte kl. 16.
16. on: Tegnspråkkafe på ERA  kl. 19.
16. on: Fastegudstjeneste kl. 19 (?) v/ Hana
16. on: Døves Idrettsklubb har årsmøte i 

storsalen kl. 18.
16. on: Hordaland Foreldrelag for 

hørselshemmede har årsmøte på 
Hunstad skole kl. 19.

19. lø:  Frist for innlevering av innkomne 
forslag til BDS årsmøte.

25. fr:   Døvblittgruppen: Årsmøte
26. lø:  DIK i kjellerlokalene
27. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 

v/Lars Hana. Menighetens årsmøte(?)
Mars:
01. ti:   Pensjonisttreff kl. 11-14
02. on: Tegnspråkkafe på ERA kl. 19.
03. to:  Medlemsmøte kl. 19. Sak: Inn-
           komne forslag til NDFs landsmøte
04. fr:   Døves kvinneklubb har hyggekveld i 

kjellerlokalene kl. 19
05. lø:  Karneval i storsalen kl. 15-17 v/

Bergen Døvesenter og Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede

05. lø:  Døvetreff på Zakariasbryggen kl. 
20.00. Alle er velkommen!

06. sø:  Gudstjeneste på Raknestunet kl. 11 i 
forbindelse med konfirmantleir

08. ti:   Døvehistorielaget har møte kl. 12.
10. to:  Muligens besøk i døvesenteret av 8 

personer (døve og hørende) fra Kina.
12. lø:  Bergen Døvesenter har årsmøte 
           kl. 11

Ny scene: I løpet av to 
uker i januar har 4 personer (Sverre 
Johansen, Bjørnar Stene, Matthias 
Runarsson og Erling Buanes) job-
bet nesten daglig med scenen i 
storsalen. Nå er den ferdig. Gulvet 

er hevet ca 15 cm opp. Det som 
gjenstår er 5 vogner der man skal 
plassere stoler og bord og trille 
dem under scenen. Fra nå av skal 
vi slippe å se stoler og bord stablet 
opp på selve scenen.


