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 Nr. 6  Torsdag 16. juni 2005 45. år gang

Det har vært spennende dager i mai, med jubileumsprogram i fl ere dager + landsmøte. På selve stiftelsesdagen fi kk man 
gratis bløtkake med jubileumslogo i storsalen. Vi fulgte også med i "Tid for tegn" (NRK1) på storskjerm i storsalen samme 

kveld. Programmet var viet Bergen Døvesenter og dets historie.

Jubileums-"fotoalbum"
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Mottakelsen lørdag 14. mai kl. 12

"Bergen Døve-forening gratuleres fra Hedmark Døve-forening". Karin Skåle har laget tegningen, som presenterer øverst 
fra venstre: Jenny Stensby, Arne Olsen, Tordis Olsen, Geir Otto Brorstad, - og nederst fra venstre: Reidar Larsen, Berthe 
Vangen, Erling Skriden og Karin Skåle.

Kopi av tegning (akvarell), laget av Gøste Rougnø, som ble overrakt Tonje 
Henriksen, leder av NRKs Tegnspråkkanal (bildet under).

Rektor Jan-Helge Støve overrakte en gave med inskripsjon: "Bergen Døve-
senter 125 år - 2005. Hilsen fra Bjørkåsen videregående skole."

Tolketjenesten/Hjelpemiddelsentralen, representert ved Kjersti Ørnhaug, 
hilste og overrakte et Hetlandsbilde fra Bryggen i Bergen.



2

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Mottakelsen lørdag 14. mai kl. 12

Styreleder Toralf Ringsø ønsket velkommen til mottakelsen i døvesenteret. 
Han fortalte at det har skjedd mye i de 125 årene døvesenteret har ek-
sistert. Blant de gode resultatene nevnte han tegnspråk-kanalen på NRK. 
Avdelingsleder for tegnspråkkanalen var invitert til mottakelsen for å ta 
imot honnør og en gave, som også Norges Døveforbund og Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede sluttet opp om (se bilder på side 2). Deret-
ter tok styremedlem Klement Våge over som leder for mottakelsen.

Tony Machin hilste og gratulerte fra ASVO Bergen. Gaven besto av en 
DVD/VHS spiller/opptaker. 

Rune Eng, leder i Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, talte i gode 
ordelag om samarbeidet med døvesenteret og overrakte en pengegave 
på kr 5.000 som skal være øremerket til barn og ungdom.

Våre gode naboer i "døvelandet" på Kalfaret, Døves Menighet og Konows 
senter overrakte en gave: takke, en slags stor stekepanne. Fra venstre: Guri 
Kaland Sværen, Norunn Kalvenes og Tone Gerdts.

Toralf Ringsø og Hans-Carl Tveit med gavebildene fra kommunen, her 
også fotografert av Bergens Tidende (t.v.).

Før Thorbjørn J. Sanders historisk tilbakeblikk, var det halv times pause 
med canapèer, samt frukt fra ASVO.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Jubileumsmiddag på Hotel Norge lørdag 14. mai kl. 18

Kristin Fuglås Våge var festens toastmaster.

Senterleder Annelise Olsen fra Vestlandet kompetansesenter. I tillegg til 
fatet inni pakken på bildet, fortalte hun at det lå en gave og ventet på oss, 
en stor prisme lysekrone som tidligere tilhørte presteboligen.

Skuespill: Birgit Crone Leinebø og Gunn Kristin Selstad.

Skuespill:  Toralf Ringsø og Rune Anda.

Sverre Johansen, Gunn Kr. Selstad, Birgit Cr. Leinebø og Kristin F. Våge.

Nye æresmedlemmer: Arne Nesse og Erling Buanes.

Før middagen kom, presenterte døvesenteret et ca 25 
minutters skuespill fra stiftelsen og fram til i dag.

Polonese - en tradisjon på slike jubileumsfester.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Bowling 14.-16/5, utstilling 14/5 og historisk vandring 15/5

Mens noen av foreldrene var på mottakelsen i døvesenteret, boltret un-
gene seg med bowling sammen med Døves Idrettsklubb (som i oktober 
i år fyller 100 år!)

Tekst, bilder, utstyr fra "The Norwegian Deaf Globetrotter's" 4 måneders 
rundreise med bil i Vest-Afrika for 25 år siden: Erling Jacobsen, Torbjørn 
Tokle og Rune Anda.

Jubileumsutstilling v/Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap.

Tegninger o.a. fra Olaf Olsens tid på døveskolen i Trondheim i 20-årene, 
utlånt av Britt E. Skogstrand og Evelyn Haugsvær.

Bente og Frode Bjånesøy var også med og stilte ut. Her ser vi Bente i 
samtale med Lone Holm Hansen.

Bildet er tatt like før den historiske vandringen, med første stopp ved den 
tidligere døvekirken like ved jernbanestasjonen, ledet av Th. J. Sander.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Friluftsgudstj., 17. mai frokost, 17. mai prosesjon

Med styreleder Toralf Ringsø i spissen gikk vi i hovedprosesjonen fra 
Torgalmenningen, og endte på Festplassen en time senere.

Etter Guri fulgte noen plakater med ulike ord. Poenget var å vise tegn for 
disse ordene. En slags tegnspråkkurs langs 17. mai-ruten.

Bildet av Arvid som viste tegnet "heia" (Brann) kom både i avisen og på 
både BT og BAs web-sider.

17. mai-frokost i døvekirken etter flaggheising kl. 08.

Fra friluftsgudstjenesten i Kristkirketomten (bak Rosenkrantztårnet). Her 
ser vi døveprest Lars Hana og Arvid Støyva.

Døves Idrettsklubb var med. Her ser vi Dag Hafstad og Johannes Lutro.

Andakt v/Lars Hana i døvekirken kl. 09

Publikum fulgte oppfordringen fra døvepresten i forbindelse med "5 
tegns bønnen".
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Kafé, lek og underholdning i døvesenteret 17. mai

Det var en hektisk dag for tolkestudentene i døvesenteret 17. mai! De 
sto for serveringen, og inntektene gikk til delvis dekning av deres reise til 
England i forbindelse med landsmøtet.

Gøy å hoppe i hoppeteltet. Det var første gang vi leide et hoppetelt.

Mange foreldre fra Hordaland foreldrelag for hørselshemmede fant også 
veien til døvesenteret 17. mai mellom kl. 12 og 15.

Maj-Lis Marman fra Oslo.

Thorbjørn Johan Sander holdt 17. mai-tale.

Kulturstyret sto for lek og moro for små (og store?) ute. Den dagen var 
parkeringsplassen stengt for biler.

Trangt om plassen i døvesenteret. Det var folk i storsalen, i hallen, på 
kjøkkenet og ute på parkeringsplassen.

Tidligere mangeårig medlem i Bergen Døvesenter, bergenseren Gotthard 
Langeland (som flyttet til Trondheim for lenge siden), fylte 60 år på selve 
nasjonaldagen. Oppmerksomhet og blomster!
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Landsmøteforhandlinger 20.-23. mai 2005

73

Landsmøte ombord i FjordLines Englandsbåt "MS Jupiter".

Landsmøte på Holiday Inn Newcastle Hotel.

Både på hotellet og på båten (bildet) kunne turister følge med i forhand-
lingene på storskjerm, i samme lokale.

Ved hotellet i Newcastle, som lå ca 5 minutters gange fra handlegate.

Anne Vikkelsø fra Danmark holdt foredrag på hotellet i Newcastle. Det 
handlet om hennes egne erfaringer med å involvere seg i organisasjons-
arbeid, hva har hun og andre fått ut av dette.

Tolkestudent Robert Osdal som skrivetolk på båten fredag 20. mai.

Representanter fra Palestina (1 mann og 3 kvinner) var med under hele 
landsmøtet, sammen med 2 norske tolker og med Knut Rune Saltnes fra 
Signo som reiseleder. Toralf Ringsø har vært 15 ganger i Palestina og er 
glad for at palestinerne fikk med seg opplevelser fra dagene i Norge.

Forbundsstyret 2005-2007, fra venstre: Sissel Gjøen, Kjetil Høgestøl, Hedvig 
Sinnes, Bjørn A. Kristiansen, Gunnar Hansen, Gunn Kristin Selstad, Tom 
Harald Dahl, Hanne Kvitvær og Cathrine Stensrud.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Landsmøtemiddag + diverse

Edvard Rundhaug var toastmaster under landsmøtemiddagen i Newcastle 
lørdag 21. mai, forøvrig en oppgave han fikk bare noen få timer i forveien. 
Han gjennomførte det på en glimrende måte!

Runar (t.h.) passet på at alt lå til rette for landsmøtet og at alle skulle 
trives. Han har gjort en glimrende jobb! Og på vei ut fra Bergen klarte 
han å få ombord fra Stavanger 2 lyskastere til konferanselokalet. 

Arrangementskomiteen (jubileumskomiteen), fra venstre: Toralf Ringsø, 
Gunn Kristin Selstad, Edvard Rundhaug, Rune Anda og Ingeborg Skaten.

Bildet er fra en av ulike uteprogram i Newcastle. Utstilling og gratis vin i 
en gammel kirke. Fredag 20. mai var det pub-tur sammen med døve fra 
Newcastle. Søndag 22. mai var det døveandakt i en kirke sammen med 
døveprest Lars Hana.

Den unge kapteinen ønsket velkommen ombord og håpet på en fin tur. 
Han fortalte også om sikkerhetsrutinene på båten. Til venstre: Døvetolk 
Heidi Otterå fra Tolketjenesten i Hordaland.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Nye æresmedlemmer 2005

ARNE NESSE

Begynte som 1. varamann til hovedstyret 
i 1981, 1990 
nestleder, 
1991-1992 
leder, 1993 
styremedlem, 
1994 nestleder, 
1995-2001 
leder/nestleder.
Til sammen 
15 år i styret, 
hvorav de fles-
te årene som 
leder/nestleder.
Mange repre-
sentasjonsoppgaver for foreningen: På 
landsmøter og andre møter i NDF, i FFO, 
fylkeslaget, på generalforsamlinger m. m. 
Alltid villig til arbeidsinnsats i forskjellige 
sammenhenger.

ERLING BUANES

Begynte som 1. varamann i hovedstyret 
1964,1965-66 
styremedlem, 
71-73 vara, 
1988-90 leder, 
91 styremed-
lem, 1993-95 le-
der,1999-2005 
styremedlem 
(2002-05 eien-
domsleder)
Mange repre-
sentasjons-
oppgaver for 
foreningen, på 
landsmøter o.a. i NDF.  Til generalforsam-
linger, arrangementskomiteer, fylkeslag m. 
m. Stor innsats ved jobbing med praktiske 
oppgaver i døvesenteret.

Senterstyret sluttet opp om forslag på kandidater fra æresmedlemskomiteen (Thorbjørn Johan Sander, Annlaug Koppen 
og Helge Herland). Men styremedlem Erling Buanes visste ikke at det også var forslag på ham. 
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005Dugnad i døvesenteret 9. mai 2005

Annlaug Koppen og Madela Kalnes pusset pokaler etc. som
Døves Idrettsklubb har i premieskapet.

"Malermester" Harald Gåsland. Det skulle også 
males før maratonprogram i forbindelse med 
jubileet var kommet i gang.

Kulturstyrets leder, Sigrun Ekerhovd sammen 
med "husdoktor" Sverre Johansen.

Døveprest Lars Hana sørget for at gresset ble 
trimmet.

Gunn Kristin Selstad rengjorde "glemte steder" 
på kjøkkenet.

Pause i dugnadsarbeidet. Det var middag, og 
deretter kaffe.

Arvid Støyva ute i det fri.

Risperlen
Bergen Døvesenter innkalte til ekstra-
ordiært årsmøte torsdag 26. mai for å 
diskutere et uventede tilskudd på kr 
200.000 fra Riebers legat, til brann-
forebyggende tiltak på feriehjemmet 
Risperlen. Søknaden var sendt i mai 
2004 og svar kom ved månedsskiftet 
april/mai 2005, 11 måneder etter. 
Salgsprosessen var allerede kommet 
i gang, etter at årsmøtet 12. mars ble 
enige om å selge eiendommen. Års-
møtet 12. mars hadde vedtatt å selge 
feriehjemmet, og et ekstraordinært 
årsmøte kan, ifølge loven(vedtektene), 
ikke omgjøre et årsmøtevedtak. Men 
styret valgte likevel å stoppe salgspro-
sessen og innkalte til et ekstraordinært 
årsmøte. På ex. årsøte ble det opplyst 
at møtet kunne bli enige om å utsette 
salget. Noen mente at man ikke burde 
ha kommet i gang diskusjon om salg 
før svar fra legatet forelå. Styret ba 
på ex. årsmøte om å fortsette salgs-
prosessen, og at tilskuddet fra legatet 
enten ble returnere eller vi søkte om 
å få omdisponert det til andre formål. 

Et medlem mente at det var bedre å 
avslutte debatten og la styret fortsette 
slik det ba om. Det ble avstemning 
på det, med det resultat at 17 mot 
13 stemte for å avslutte debatten og 
dermed det ekstraordinære årsmøtet. 
Salgsprosessen ble dermed gjenopp-
tatt. (Til orientering var det 13 som 
ikke stemte, idet det var 43 medlem-
mer til stede.)

Det har nå vært to visninger på 
Risperlen. Det var kommet et bud 
på 2,2 millioner og et annet bud på 
2,6 millioner. Et utvalg bestående av 
Toralf Ringsø, Klement Våge og Kjetil 
Høgestøl (utpekt av styret i mars) er 
kontaktperson mellom eiendomsme-
gler og døvesenteret. All forbindelse 
mellom disse går gjennom daglig 
leder. Utvalget sier at det har god 
tid og ser på takstsummen på kr 3,4 
mill som ønsket minimumsgrense for 
eventuell salg.

Turid Sveen Aase, PP
Bortsett fra byråd Hans-Carl Tveit 
fra Bergen kommune var det - av 
politikere - bare Turid Sveen Aase 
fra Pensjonistpartiet som var til ste-
de under mottakelsen i døvesenteret 
i forbinelse med 125 års jubileum. 
De fleste politiske partier i Bergen/
Hordaland var invitert. Det gledet 
oss at Turid Sveen Aase kom, for 
hun har vært en viktig støttespiller 
for Bergen Døvesenter. For første 
gang har døvesenteret fått viktige 
tilskudd fra fylkeskommunen (kr 
25.000 til døvesenteret og kr 
25.000 til Døves fylkeslag), mye 
takket være Turid Sveen Aase! Hun 
er kanskje en av de få som forstår 
viktigheten av døvesenterets arbeid, 
og som attpåtil fikk satt saken på 
dagsorden og også fikk igjennom 
verdifulle tilskudd!

Turid Sveen Aase studerer utstillingen.
SISTE: Risperlen ble solgt 
13. juni for 4 millioner kr.
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Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2005

Svein Tømmerbakke 
har igjen tråkket over de 7 fjell, for 29. gang! Denne gangen 
var det skikkelig møkkavær, og det mente Svein også, han 
som alltid skinte som en sol i fi nt og stygt vær! Han sendte 
oss - som vanlig - et morsomt brev. Han skriver blant annet: 
"Grisevær, ufyselig, sleip, gjørme, såpeglatt, tåke, vind og 

vekslende mellom litt og mye regn!!  Dårlig utsikt på top-
pene, jeg ble kjempesur! - Denne turen har vært den verste 
og mest utrivelige fjelltur! Huff! Fysjom!" Ellers skriver 
han: "Neste år går turen søndag 28. mai 2006 og da blir 
det 30 gangs jubileum for meg! Viktig: Vi må ha strålende 
solskinnsvær!"

ASVO Bergen: DVD/Videospiller + 2 fruktkurver
Bente og Frode Bjånesøy (privat): 400,-
Bergen Døvblittseksjon: Blomster med en skål
Bergen Døves Idrettsklubb: 1.000,-
Bergen Døves Kvinneklubb: 1.000,-
Bergen Hørselslag: Store blomster
Bergen kommune: 2 illustrasjonsbilder, tegnet av Anne 

Knutsdatter Ville (f. 1958) + en vase 
Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap: 1880-

kart + blomster
Bjørkåsen videregående skole: Trearbeid med klokke 

og barometer
Designtrykkeriet AS: Stor Moldeklev-maleri + blom-

ster
Drammen Døveforening: 500,-
Døves Fylkeslag, Nordland: 500,-
Døves menighet og Konows senter: Takke (steke-

plate)
Gerd Albrektsen (privat): 1.000,-
Haugaland Døvesenter: 500,-
Hedmark Døveforening: Tegning m/tegnspråkhilsen
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede: 5.000,- til 

barne og ungdomsarbeid
Hordaland fylkeslag av HLF: 700,-
Inger Marie Lizama (privat): 200,-

Kirkens SOS: Blomster
Kristiansand Døvesenter: 500,-
Møre og Romsdal Døveforening: 1.000,-
Nord-Trøndelag Døveforening: Håndlaget lysestake av 

messing med inskripsjon
Norges Døveforbund: 1.000,- og blomster
Oppland Døveforening: 500,- og blomster
Oslo Døveforening: 1.000,-
Pensjonistpartiet v/Turid Sveen Aase: Bok om “Edens 

hage Duftet tørrfi sk. Veggmalerier i sjøboder i Bergen”
Ringerike Døveforening: 500,- i gavekort + blomster
Romerike Døveforening: Blå fat/bolle
Sandnes Døveforening: 500,-
Seniorutvalget i Bergen Døvesenter: Blomster
Stavanger Døveforening: 500,-
Teater Manu: 1.000,-
Telemark Døveforening: 500 kr og bok
Tolketjenesten/Hjelpemiddelsentralen: Hetlandbilde 

av Bryggen
Trine Humblen Forsberg (privat): Blomster
Trondheim Døveforening: Blomster + en skriftlig tale
Vestlandet kompetansesenter: Prisme lysekrone av 

god gammel årgang + et fat
Wenche Ekerhovd: 4 kaker til servering 14. mai
Østfold Døveforening: Blomster

Gaver i forbindelse med døvesenterets 125 års jubileum

Tusen takk, alle sammen!
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BT 30.05.2005 (utrolig nok på selve 125 års stiftelsesdagen 
til Bergen Døvesenters):

Unik grammatikk 
i norsk tegnspråk
Grammatikken i norsk tegnspråk har mer til felles med ki-
nesisk og afrikansk talespråk enn norsk, slår en språkforsker 
fast. 

Språkforsker Sonja Erlenkamp ved Institutt for lingvistiske 
og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er i sluttspurten 
av et treårig forskningsprogram på strukturen i det norske 
tegnspråket. Hun har funnet at grammatikken har mer til felles 
med grammatikken i kinesisk og noen afrikanske talespråk 
enn i norsk. 

Unik språklig skatt
Hun har dessuten oppdaget en spesiell konstruksjon i språket 
som verken finnes i norsk eller i andre talespråk. Konstruk-
sjonen brukes når man snakker om hvem som gjør hva mot 
hvem. Heller ikke andre tegnspråk uttrykker dette på samme 
måten som norsk tegnspråk. 

- Her er løsningen helt unik, og det kan vise seg at vi har 
noe helt spesielt her, en virkelig språklig skatt, sier Sonja 
Erlenkamp til NTB. 

Naturlig utviklet
Det norske tegnspråket er naturlig utviklet, og ingen vet hvor 
gammelt det er. I 1824 ble Norges første døveskole etablert, så 
da fantes tegnspråket, men det er sannsynligvis mye eldre. 

- Noen språkforskere mener at mennesket utviklet tegnspråk 
før talespråk, sier Sonja Erlenkamp. 

Hun har gjennom sitt treårige arbeid funnet at grammatikken 
i norsk tegnspråk ikke likner på grammatikken i talespråket, 
og hun holder det for temmelig sikkert at den ikke har sin 
opprinnelse derfra. 

At grammatikken i det norske tegnspråket har likheter med 
andre talespråk, mener hun skyldes tilfeldigheter. 

- Norsk tegnspråk har gjennom utviklingen tilfeldigvis kom-
met frem til samme løsninger som andre språk, sier hun. 

Utreder status
Kultur- og kirkedepartementet holder nå på å vurdere god-
kjenningen av norsk tegnspråk som offisielt norsk språk. 
Sonja Erlenkamp er blant mange som regner med at det er et 
spørsmål om når, og ikke om. 

- Det vil innebære en viktig status å få språket godkjent 
på linje med norsk og samisk. Det vil også være viktig for 
utdanningssituasjonen for døve, sier hun. 

Og for dem som bare har sett tegnspråket på NRKs nyhets-
sendinger for døve, kan det kanskje være artig å vite at: 

* Tegnspråket er like egnet til å uttrykke seg på som tales-
pråket. 

* Det går like fort å snakke tegnspråk som talespråk. 
* Tegnspråket er under kontinuerlig utvikling, med lånord 

og etablering av nye ord, akkurat som i talespråket. 
* Det finnes dialekter og sosiolekter - språkformer bestemt 

av tilhørighet, f.eks. arbeiderklassens språk - i tegnspråket 
også. 

* Tegnspråkene er minst like nasjonale som talespråkene. 
Man forstår hverandre dårlig over landegrensene. 

Lederartikkel i Budstikken juni 1995:

Tegnspråk er et språk!
Det er fremdeles noen som ikke har fått med seg at tegn-
språk er et eget språk. Og at i døvemiljøet praktiseres 
det fullt ut, like selvfølgelig som man taler det norske 
språk i landet vårt. Man vet også at det finnes alternative 
kommunikasjonsmuligheter for dem som er avhengig av 
norsk fra før. Da blir tegn til ordene et hjelpemiddel til 
munnavlesningen (TSS = tegn som støtte).

Men det er viktig å huske på at det å bruke tegn som 
støtte til norsk, er total forskjellig fra det å bruke tegnsprå-
ket, som uttrykkes helt uavhengig av det norske språket.

Vi har noen ganger (heldigvis meget sjelden) merket 
oss at en eller annen person, midt i en forsamling med 
flertall av tegnspråkbrukere, forlanger at den som taler 
fra scenen måtte bruke stemmen! Iblant blir dette igno-
rert, iblant blir dette dessverre imøtekommet. Å bruke 
stemmen, er nesten ensbetydende med at den som taler 
må legge om hele sin uttrykksmåte på tegnspråk, og 
begrense det til norsk med tegn til de få som er bedre til-
freds med norsk med tegn til. Den naturlige fortellerform 
blir brått redusert, kanskje til ”livløs”, monoton prat.

Redaktøren vil her innstendig oppfordre alle som skal 
si noe til en forsamling, om å bruke den kommunika-
sjonsform som man føler seg vel med. Man skal ikke bry 
seg om noen som forlanger at man må bruke stemmen. 
Den som forlanger stemmebruk (les: norsk med tegn til), 
har ikke forstått hva tegnspråk er, eller hva det betyr for 
den som ”taler” og for de fleste som ”hører” på.

Red. R.A.

Skuespill fra 1880-1920 årene
I forbindelse med festmiddag på Hotel Norge, viste en gruppe 
på 6 personer et ca 20 minutters skuespill fra Bergens Døv-
stummeforenings stiftelse og fram til ca 1920. Disse var med: 
Sverre Johansen, Birgit Crone Leinebø, Gunn Kristin Selstad, 
Toralf Ringsø, Rune Anda og Kristin Fuglås Våge. Innholdet 
har daglig leder hentet fra styreprotokoll, fra Nye Journal for 
døve, og fra boken "Med landets døve gjennom hundre år" 
(red. Th. J. Sander). Skuespillmanuset ble også brukt som 
utgangspunkt for det som ble et godt program i "Tid for tegn" 
på NRK1 på selve 125 års-dagen mandag 30. mai 2005! (Her 
valgte Døves Media å avslutte med døveorganisasjonens 
kampsak: Tegnspråklov!)

Ra.
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Ungdommer – Talent-konkurranse 
(skuespillkonkurranse)

Til høsten håper vi at flere døve ungdommer vil delta i talent-
konkurranse. I 2003 prøvde vi å arrangere talent-konkurranse, 
men bare 3 meldte seg på. For å delta på slike konkurranser må 
det være over 5 påmeldte. Konkurransen skal starte i Bergen 
Døvesenter torsdag 1. september kl. 18.30. Deretter blir det klar 
for finaleomgang torsdag 8. september kl. 19.00!

Konkurransen går ut på at deltakerne skal utøve skuespill, som 
også kan gå under benevnelsen ”solo-opptreden”, dvs. opptre 
alene som ”en person-show”. Obs! Deltakerne kan opptre sammen 
med andre i gruppe i stedet for bare å opptre alene på scenen!

Det blir premie til nr. 1, nr.2 og nr. 3. Vinneren får gratis reise 
og opphold til Døves kulturdager i Tønsberg. Premie til nr. 2 og 
3 kunngjøres senere.

Bli med! Påmelding til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79,  
5018 Bergen, innen tirsdag 30. august 2005, enten pr. brev eller 
e-post: gunn@bgds.no.

Ung i Europa
Bjørkåsen videregående skole samarbeider med Bergen Dø-
vesenter, der de utarbeider et prosjekt for ungdommer som er 
knyttet til Bergen Døvesenter, Bjørkåsen videregående skole, 
døveforeningen i Tsjekkoslovakia i Hradec Kralov og døvesko-
len i Tsjekkoslovakia i Hradec Kralov. Målet med prosjektet er 
at ungdommene skal besøke hverandres land.

I uke 37 får Bjørkåsen videregående besøk av ungdommer fra 
Tsjekkoslovakia i Hradec Kralov. De blir i Bergen i en uke, fra 
12. september til 17. september. 

Ungdommene fra Tsjekkoslovakia kommer en tur til Bergen 
Døvesenter først kl. 08.00 til kl. 12.00. Den foreløpige program 
er at de skal få bli kjent med historie om Bergen Døvesenter. Ut 
på kvelden, kl. 20.00 skal kulturstyret arrangere diskotek som 
er åpen for alle døve og tunghørte ungdommer. Det blir en artig 
kveld! Også muligheter for ungdommene å bli kjent med andre 
land. Ønsker ungdommene VELKOMMEN! 

SANKTHANS 2005
Torsdag 23. juni er det sankthansaften. Tradisjonelt er torsdagene 
en treffdag for alle, gjerne for medlemmer og ikke medlemmer.

Siden huset i Kalfarveien 79 er vernet kan vi ikke tenne bålet 
utenfor huset. Derfor vil Bergen Døvesenter satser på en som-
meravslutning med grillet middag fra kl. 16.00 til kl.17.30.

Ut på kvelden og er vi heldig med været, kan de som vil ta en 
tur til Laksevåg og se bålet. Dette blir med egen hånd og ønsker 
noen selskap, kan dere sikkert finne en å holde selskap med.

Pubkveld
Lørdag 16. april arrangerte kulturstyret pubkveld med karaoke. 
Kulturstyrets fester ble vellykket gjennomført og mange ønsket 
flere slike arrangement.

Nå har medlemmene sjansen! Fredag 19. august fra kl. 20.00 
til kl. 02.00 blir det pubkveld i kjellerstuen. Karaoken er på! Kom 
å se og slå deg løs!

Velkommen til Lørdagscafe 
20. august i Bergen Døvesenter!
Lørdag 20. august fra kl. 11.00 til kl. 15.00 skal Døvetreff, som 
består av Heidi Seltveit, Hilde Evensen og Annette Urhaug, ar-
rangere Lørdagscafe i kjellerstuen. De vil sørge for salg av kaffe, 
kaker, boller osv. Utvalget Døvetreff anmoder småbarnsforeldre å 
ta med sine barn. For det skal være mulig for foreldrene å hygge 
seg, mens barna er ute og leker. Ta deg tid til et kaffeskravl!

Vinkveld
Fredag 16. september: Døvetreff skal arrangere vinkveld i kjel-
lerstuen fra kl. 20.00 til kl. 02.00. VELKOMMEN!

Døvestevne 2005 
i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening og Døves 
Menighet:
Sandane i Nordfjord 16. – 18. september 2005
GRATIS BUSSREISE FOR ALLE!

Sandane ligger innerst i Gloppefjorden, en sidearm av Nordfjord. 
Sandane er kommunesentrum i Gloppen kommune som i alt har 
omkring 6000 innbyggerer. Tettsteden Sandane har omlag 2000 
innbyggerer. 

Hotellet vi skal bo på heter, Gloppen Hotell. Gloppen Hotell 
er med i hotellkjeden ”De Historiske Hotell”. Hotellets ønsker er 
å skape opplevelser for gjestene med bakgrunn i historien, slik 
at gjestene igjen kan få egen historier og fortelle til andre. Slik 
lever historien videre.

I 1999 ble hotellet tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke 
”Olavsrosa”.

Stedet har mange ulike aktiviteter som vil passe til alle alders-
grupper. 

Blant annet er det: 6-hols Golfbane, Fjordcruise, Fjellturer, 
Sportsfiske, Ridning. 

Ellers kan det anbefales en tur til de mange severdighetene 
i Sandane kommune: Nordfjord Folkemuseum, Antikk & Ra-
rieteter, Håndverkerlaget ARV, Eidsfossen med en av Europas 
lengste laksetrapper, Eide Natur- og Kulturstri, Karnilstunet, 
Gamle Gimmestad kirke og Vereide Kirke, Russehola, Utsikten, 
Velstelte støler

Valg av sted virker bra, men å kunne forholde oss til vår tra-
disjonelle tidspunkt var vanskelig å få. Også på andre hoteller 
og steder.

Så da ble valget for Døvestevne i år i Sandane og eneste le-
dige helg hotellet hadde er fredag 16. september til søndag 18. 
september.

Avreise fra Bergen (tidligere Hansa Bryggeri)
Fredag 16. september kl. 14.30 (frammøte kl. 14.15)
Så er vi ute av trafikken før ettermiddagskøen er på sitt ver-

ste!
Overnatting pr. natt m/frokost, lunsj og tre retters middag 

     Enkeltrom  Dobbeltrom
  kr. 695,-  kr. 845,-
Barn 4-15 år kr 422,50 i dobbeltrom
Hotellet har overnattingskapasitet til ca. 75 personer.
Vær rask i å melde dere på!
Påmeldingsfrist er innen fredag 26. august 2005 til kultur- 

og informasjonskonsulent, Gunn Kristin Selstad, eller e-post: 
gunn@bgds.no.
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Hei, Rune og takk for sist! 
Du er ein habil skrivetolk! Tusen takk for hjelpa. Er veldig 
takksam! 

Oppdaga at i Bergen døvesenter er det mange svært 
positive personar! Hels til dei alle som var på lands-
møtet.

Hadde tenkt å takka kvar og ein, men så vart det så 
mykje kø!

Og i dag (24. mai) etter jobb, sette eg meg ned for å sjå 
nyheiter på teiknspråk. Eg forstod jamen litt! Framgong!

Beste helsing Anna Haukås Nordeide.

Rune i aksjon som skrivetolk under landsmøtet. Til venstre for ham: Unni 
B. Hellehaugen (Døvblittes Fellesforum). Til høyre: Anna Haukås Nordeide 
(Døvblittes Fellesforum og Hørselshemmedes Landsforbund). - De to da-
mene bestilte, og fikk to skrivetolker. Men skrivetolkene behøvde stemme-
tolk, og det var det umulig å få tak i, selv om det var søkt etter slike i hele 
landet. Skrivetolkene ble avbestilt få dager før avreisen. Som en nødløsning 
tilbød noen tolkestudenter å fungere som skrivetolk/stemmetolk, og deret-
ter overtok Rune (og Knut Rune Saltnes) skrivetolkoppdraget.

Skrivetolk på landsmøtet

65 år: Peder Nyseth, 5056 Bergen, 19. juli.

80 år: Marta Sander, 5231 Paradis, 6. august.

85 år: Oskar Einen, 5171 Loddefjord, 10. august.

50 år: Ingeborg Skaten, 5145 Fyllingsdalen, 22. aug.

Personalia og hilsener

Til alle andre som gledet meg på dagen min
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min 
75 årsdag!

Hilsen Bjørg.
Rettelse:
Budstikken vil gjøre oppmerksom på en feil i forrige 
nummer av bladet. Der var det opplyst at Bjørg Alisøy 
meldte seg inn i døvesenteret i 1945, men det riktige 
skal være 1954.

Takk for gaven jeg fikk til 70-års dagen min!
Kåre Nyheim.

Først, tusen takk for invitasjonen til jubileumsfesten. Dette 
ble en minnerik dag. En fin mottakelse i Døvesenteret med 
taler og historiske tilbakeblikk som viser hvilken viktig 
rolle organisasjonen har hatt opp gjennom årene. En flott 
fest på hotell Norge som ble innledet med en utrolig fin 
historisk fremføring fra stiftelsen av Bergen døvstum-
meforening og fram til Bergen Døvesenter. Etterfulgt av 
et nydelig måltid, taler, polynese og dans og hyggelig 
prat. Jeg vil få ønske dere lykke til med den videre fei-
ringen av jubileet og lykke til med Norges Døvforbunds 
landsmøte.

15. mai 2005
Jan-Helge Støve, rektor på Bjørkåsen vg. skole

Takk for at jeg fikk være med på en alle tiders flott fest i går!
Jeg ønsker dere lykke til videre med alle arrangementene 
dere har foran dere. God Pinse!

Vennlig hilsen Hilde Sundve Jordheim
Rektor på Hunstad skole

Til Bergen Døvesenter
Hjertelig takk for gavekort jeg 
fikk til min 75 årsdag!

Hilsen fra Bjørg.

Jeg takker hjerteligst for den flotte kvelden på Hotel 
Norge pinseaften. Det ble en opplevelse for alle tilste-
deværende.

Vennlig hilsen Annelise Olsen.

Det kom mange takkehilsener både på e-post og vanlig 
post etter jubileumsfesten på Hotel Norge. Vi bringer 
her hilsener fra skoleledelsen:

Barne- og familieminister Laila Dåvøy var invitert til 
Bergen Døvekirke søndag 29. mai, og i den anledning var 
det familiegudstjeneste med deltakelse blant annet av døve 
speidere. Under kirkekaffe kunne statsråden fortelle at det 
blir gitt kr 20.000 i støtte til menighetens ungdomsleir i 
sommer! Pressen var tilstede og da var det satt fokus på 
mangel på døvetolker i Hordaland, og i hele landet for 
den saks skyld. Etter kirkekaffen var det omvisning både i 
døvesenteret og på Konows senter.

Laila Dåvøy på besøk

Foto: Helge Herland



Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom 
som me ren) og sen des gratis til al le 
med lem mer av Ber gen Døvesenter. 
Andre kan abonnere på bladet for kr 
200 i året. Bladet kan forøvrig lastes 
ned fratis fra internett (PDF-fi l).
Neste nummer kommer ut i august.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

SOMMERLUKKING
Kontoret i døvesenteret er stengt

fra 2.  til 31. juli 2005

Bergen Døvesenters styre i jubileumsåret 2005

Bak fra venstre: Klement A. Våge (styremedlem), Gunn Kristin Selstad (permittert styremed-

lem, engasjert som kultur- og informasjonskonsulent), Sigrun Ekerhovd (2. varamedlem og 

kulturleder), Sunniva Lyngtun (1. varamedlem). Foran fra venstre: Erling Buanes (styre-

medlem og eiendomsleder), Toralf Ringsø (styreleder), Kjetil Høgestøl (nestleder) og Rune 

Anda (daglig leder).

Hvordan fi nne/søke 
etter jobb?
Hørselskonsulent Roald Synnevåg 
fra ARK arbeidsrådgivningskon-
toret i Aetat kommer på besøk 
torsdag 23. juni kl. 11-14. 
Han skal vise hvordan man kan 
fi nne/søke etter jobb på internett. 
Internett-kafeen i kjelleren står til 
deres disposisjon. 

Velkommen!

BASAR
I år er det Bergen Døvesenters 
tur til å arrangere basar. Det blir 
13. november. Loddbøkene er 
klare og vi ber våre medlemmer 
om hjelp til å selge masse lodd. Ta 
vennlig imot oss når vi ber deg 
selge en loddbok, eller henvend 
deg på kontoret så får du bøker 
der. Vi trenger også mange gevin-
ster, så vi tar med glede imot!

Basarkomiteen.

Juni:
19. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 

v/Tom S. Tomren. “Hagefest” etter 
gudstjenesten.

21. ti:  Døvehistorielaget: Møte kl. 12.
23. to:  Aetat med Roald Synnevåg er i 

døvesenteret kl. 11-14. 
23. to: Grillet middag i døvesenteret kl 16-

17.30.
Juli:
07. to:  Andakt i døvekirken kl. 18. Sosialt 

samvær til kl. 21.
14. to:  Kjellerstuene åpen kl. 18-21
21. to:  Kjellerstuene åpen kl. 18-21
28. to:  Andakt i døvekirken kl. 18. Sosialt 

samvær til kl. 21.
August:
04. to: Storsalen åpen kl. 18.
11. to: Storsalen åpen kl. 18.
16. ti:  Seniortreff kl. 11-14
16. to:  Senterstyret: Styremøte kl. 16.
18. to: Storsalen åpen kl. 18.
19. fr:  Pubkveld i kjellerstuen kl 20.
20. lø:  Storsalen. Lørdagscafe arr. 

Døvetreff kl. 11-15.
24. on: Døvblittgruppen: Møte 18-22
30. ti: Seniortreff kl. 11-14
September:
02. fr:  Døvblittgr.: Sosialt samvær
13. ti:  Seniortreff kl. 11-14
15. to:  Besøk av døve ungdommer fra 

Bjørkåsen og Tsjekkia. Diskotek
16. fr:  Vinkveld i kjellerstuen kl. 20.
16. fr - 18. sø: Døvestevne i Sandane

Kåre Nyheim slutter 
som renholder i 

døvesenteret 30. juni.
Han har vært ansatt 
hos oss siden 1998.

Lysekronen
Nå er endelig lysekronen - gave fra 
Vestlandet kompetansesenter - kom-
met til døvesenteret. Vi behøver hjelp 
av en elektriker før praktverket henges 
på plass midt i hallen/salongen!

God sommer!


