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Bergen Døvesenter
har årsmøte 
lørdag 11. mars kl. 11.00

i Døvesenteret

Husk å ta med denne årsmeldingen til årsmøtet! 
Årsmøtet er åpent bare for medlemmer som har betalt sin kontingent for 2005

BUDSTIKKEN
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T e g n u t t r y k k

Kom til døvesenteret torsdag 16. mars kl. 18.30,
for da begynner vi å snakke om "tegnuttrykk"!

Medlemmer av Døves Ungdomsklubb skal 
demontsrere de tegnene som er vanlig blant 
ungdommene i dag. Vi ønsker også at voksne 
og eldre døve deltar, så man kan bli kjent 
med de glemte tegnene også!

Kvelden kan også være interessant for 

Språkrettigheter
Noter denne datoen:  
Torsdag 6. april kl. 18.30.
Da får vi besøk av Odd-Inge Schrø-
der. Han skal holde foredrag over 
temaet: "Språkrettigheter for døve".
Han vil orientere om tegnspråkets 
status som språk, hvordan tegnspråk 
har ulik struktur fra det norske språ-
ket og hvordan tegnspråkets stilling 
er i resten av verden, og hvordan 
fremveksten har vært for det nor-
ske tegnspråket.

Arr.: Kulturstyret.

Tegnspråklov?
Torsdag 23. mars kl. 18.30
skal Thorbjørn Johan Sander forklare 
hvorfor han mener det ikke er behov 
for "tegnspråklov".
Det har vært mange reaksjoner på 
artikkelen i "Klar Tale" torsdag 26. 
januar 2006, der blant annet Sander 
hadde en uttalelse.
På informasjonsmøtet 9. februar 
- der også Hanne Kvitvær fra NDF 
var med, ble Sander oppfordret til 
å utdype sin mening en torsdags-
kveld.

Stand Up: "Raske kvinner"
Bergen Døvesenter får besøk av 

Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen 
torsdag 27. april kl. 19.00!

Velkommen til en times show!
Aldersgrense: 18 år.

Skal Budstikken slutte å komme i posten?
Noen tror at vi skal slutte å sende ut bladet Budstikken fordi folk 
nå kan lese det på data (internett). Nei, det har vi ikke sagt. Vi 
håper selvsagt å spare porto, og de som selv synes det er ok bare 
å motta bladet pr. e-post, kan si ifra og da sender vi ikke Budstik-
ken til dem. Men ellers skal Budstikken fortsette å komme som 
vanlig, pr. post til alle som behøver det! Slapp av!

mange flere, for eksempel studenter ved 
tegnspråk- og tolkelinjen på Høgskolen i 
Bergen, tegnspråktolkene, foreldre til hør-
selshemmede barn, barn av døve foreldre 
m.fl.

Velkommen! Arr.: Døves Ungdomsklubb
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1  Bergen Døvesenter
Året 2005 bar preg av at det var et jubileumsår for Bergen Døvesenter. Mai har 
vært den måneden med størst aktivitet, da vår organisasjon ble stiftet 30. mai 
1880 (125 års jubileum).

En liten del av døvesenterets tidlige historie ble trukket fram i tekst, bilder og i 
skuespill. Jubileet ble markert med mottakelse i døvesenteret og en stilfull fest 
på Hotell Norge, og likeså i forbindelse med Norges Døveforbunds landsmøte 
18.-23. mai som ble gjennomført om bord i MS Jupiter mellom Bergen og New-
castle og to dager på land (Holiday Inn Newcastle City). På selve 125 års dagen 
var det mange i døvesenteret og så på storskjerm Bergen Døvesenters historie 
i ”Tid for tegn”, direkte fra NRK1. En stor marsipankake med jubileumslogo ble 
delt ut den kvelden.

Ellers har det vært mange aktiviteter, som denne årsmeldingen beretter om.

I slutten av september skjedde det et uhell med vannlekkasje fra 2. etasje og 
ned til kjelleren. Skaden ble så stor at all utleievirksomhet resten av året ble 
kansellert. 

2  Medlemstallet
Det var registrert 200 hoved-, 66 familie- og 32 ungdomsmedlemmer i døve-
senteret pr 31. desember 2005. Tilsammen 298 medlemmer. Året før var det 
registrert 292 betalende medlemmer. 

I 2004 var det første gang Norges Døveforbund sto for utsendelse av bankgiro 
for medlemskontingent over hele landet. Det kostet kr 500 å være medlem. 
I en familie var det således slik: Hovedmedlem kr 500, ektefelle/samboer og 
barn under 18 år, kr 100 hver. Studenter/skoleungdom betaler kr 250 i årskon-
tingent, men får ikke tilsendt Døves Tidsskrift. Døveforeningene fikk kr 200 for 
hvert hovedmedlem som hører under deres distrikt, samt kr 100 for samboer/
ektefelle og kr 100 for ett barn under 18 år. Bergen Døvesenter overførte kr 
50 for hvert medlem til Døves Idrettsklubb, etter vedtak på årsmøtet både i 
Bergen Døvesenter og i Døves Idrettsklubb. I praksis er det slik at alle som 
er medlem i Bergen Døvesenter automatisk også er medlem i Døves Idretts-
klubb, med stemmerett begge steder.

7 av medlemmene i Bergen Døvesenter er æresmedlemmer: Thorbjørn Johan 
Sander (1980), Helge Kjølleberg (1980), Marta Sander (1985), Margot Hammer 
(1995), Toralf Ringsø (1995), Arne Nesse (2005) og Erling Buanes (2005).
Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: Eivind Kalnes, Edith 
Haaland, Liv Nyseth og Kristian Storedale.

Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet man i tillegg til gratis medlemsblad kan ha 
nytte av ulike tilbud:
 * Redusert pris på fester i døvesenteret.
 * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesenteret.
 * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a.
 * Rimelig deltakeravgift på kurs.
  * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet
 * Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb

Årsmelding for Bergen Døvesenter 2005
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 * Samarbeidsavtale med FjordLine
 * Andre medlemsfordeler:
  Du blir medeier i et flott døvesenter, men aller viktigst:
  Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre samfunn for døve.
  Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
  Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 

3  Styret
Døvesenterets styre har i 2005 bestått av følgende:
Styreleder: Toralf Ringsø
Nestleder: Kjetil Høgestøl
Styremedl.: Klement Våge
 Erling Buanes (eiendomsleder)
1. varamedlem:  Sunniva Lyngtun
2. varamedlem:  Sigrun Ekerhovd (kulturleder)

Daglig leder har fungert som sekretær for styret.
Gunn Kristin Selstad var i 2004 valgt som styremedlem for to år. Da hun ble 
engasjert som kultur- og informasjonskonsulent i 2005, gikk hun ut av styret. 
Første varamedlem, Sunniva Lyngtun, rykket da opp som fast styremedlem med 
stemmerett.

Styret har i 2005 hatt 11 styremøter og behandlet 146 saker (derav før årsmøtet 
2 styremøter og 34 saker).  Samarbeidet i styret har fungert godt.

Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Erling Buanes som leder og med disse 
medlemmene: Harry Ellingsen og Egil Johansen. Tore Birkeland var også med 
som frivillig medlem. De har hatt en veiledende rolle i forhold til senterstyret 
og kommet med forslag til det som bør gjøres av vedlikehold og annet arbeid i 
huset.

På samme måte har senterstyret oppnevnt kulturstyre, med Sigrun Ekerhovd 
som leder og med Vibeke V. Flatemo og Tore Sande som medlemmer.

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
13.01: Forslag til kandidater i forbundsstyret, røykeloven, skjenkebevilling
03.03: Innkomne forslag til NDFs landsmøte
26.05: Ekstraordinært årsmøte vedr. Riebersmidlene
10.11: Feriehjemmet er solgt. Hva skal pengene brukes til?
17.11: Døvesenterets framtid

4  Personalet
Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% stilling som daglig leder. 

Gunn Kristin Selstad har vært engasjert som kultur- og informasjonskonsulent 
i 100% stilling fra 3. januar 2005 og ut året, med 75% lønnsrefusjon fra aetat.

Thora Gåsland har arbeidet i 50% stilling som kontorfullmektig/tolk. Hun sluttet 
17. desember 2005 (førtidspensjon) etter å ha vært ansatt hos oss siden 12. 
september 1987.

Kåre Nyheim har jobbet ca 25% stilling som renholder, og sluttet 30. juni 
2005. 
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Hilde Nygård overtok som ny renholder hos oss 1. august 2005.

Mona de Lange vært kantineansvarlig annenhver tirsdag i forbindelse med 
seniortreff.

Vibeke Flatemo har vært kokk og tilberedt middag de tirsdagene det har vært 
seniortreff og enkelte torsdagsettermiddag i forkant av temakvelder. 

Asle Karlsen har vært knyttet til administrasjonen som regnskapsfører. Ellers 
har administrasjonen nytt godt av frivillige tjenester Skjalg Iversen med å stifte 
sammen Budstikken og sette på adresselapper

Erling Buanes: Selv om han satt i styret og var eiendomsleder, har han på 
mange måter fungert som døvesenterets vaktmester. Hver dag, nesten hele 
året, har han vært i døvesenteret på dagtid og kontrollert at alt fungerte, skiftet 
lyspærer, sjekket brannsikkerheten etter instruks fra brannvesenet, tatt enkelte 
vedlikeholdsarbeider, lagt fliser på dame- og herretoalett m.m.

Samarbeidet blant de ansatte har vært preget av godt miljø og godt humør!

Kontoret har også fungert som ”sosialkontor”, der vi blant annet har bistått med 
hjelp til:  
a) Bestilling av tannlegetimer / endring av timeavtaler (mange)
b) Hjelp til å forstå dokumenter fra det offentlige (mange
c) Bestille varer (for private)
d) Utfylling av søknad om tekniske hjelpemidler 
e) Etterlyse teksttelefon som var til reparasjon
f) Formidle kontakt med hjelpepersoner
g) Bestille tolk til personer som selv følte de ikke klarte å bestille ”riktig”
h) Ringe angående rutinemessig helse-hjelp
i) Ordne opp med forsikringsselskap etter trafikkulykke osv.
Og diverse annet som ikke er notert her.
Nå som Rådgivningskontor for hørselshemmede ble opprettet 1. september 2005, 
er det naturlig at dette kontoret bistår med hjelp i ovennevnte saker.

5  Revisorer
Statsautoriser revisor Kjell Zahl har vært Døvesenterets revisor. Han kan kom-
munisere på tegnspråk, og i tillegg til å revidere regnskapene har han bidratt 
med verdifull kunnskap når vi har bedt om råd. 

Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva som varabilagsrevisor.

6 Lovkomiteen
Lovkomiteen besto i 2005 av Thorbjørn Johan Sander, Ingunn Storlykken Herland 
og Gunnar Hansen. Det har ikke vært noe møte i komiteen i 2005. 

7 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av (valgt på årsmøtet 2005): Tore Birkeland, Rita Lone 
Borlaug og Anne Grete Magnussen, med Åge Lauritzen og Astrid Tokle som 
varamedlemmer.
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8  Æresmedlemskomite
Høsten 2004 oppnevnte styret et æresmedlemskomite bestående av Annlaug 
Koppen, Helge Herland og Thorbjørn Johan Sander. Etter komiteens innstil-
ling, og godkjennint av senterstyret, ble det utnevnt to nye æresmedlemmer i 
forbindelse med døvesenterets 125 års jubileumsfest lørdag 14. mai 2005: Arne 
Nesse og Erling Buanes.

9 Eiendommene
a) Kalfarveien 79

Det som sikkert huskes best av hendelser i huset i 2005, var nok vannskaden 
søndag 25. september. Dette uhellet førte til at store deler av huset måtte sten-
ges, og planlagte program og utleievirksomheter måtte avlyses, utsettes eller 
flyttes til andre steder. Arbeidet med å reparere skaden ble avsluttet en uke før 
jul 2005. 

Eiendomslederen – som selv har sikkerhetssertifikat brannvern – har med jevne 
mellomrom kontrollert at alt fungerer som det skal. Hver uke sjekker han også 
om alarmsystemet og spinkleranlegget er i orden. Den årlige befaring av brann-
tilsynet viste at det ikke var mye å rette på. Sikkerheten er stort sett meget bra. 
Ellers har Buanes passet på at det er nok brus i automaten, at det er nok kaffe 
til serveringen, at det er nok rengjøringsmidler, toalettpapirer, lyspærer, at alle 
dører er lette å åpne og lukke, og mye annet. Han har lagt nye fliser på dame- og 
herretoalett i 1. etasje. I hele året tok han på seg ansvaret for å handle inn nød-
vendige ting etter avtale med daglig leder. Ellers ble det kjøpt inn materialer som 
han og Sverre Johansen brukte i forbindelse med dugnadsarbeider i huset.

Klement A. Våge var vår HMS-mann ("Helse, miljø og sikkerhet").

Når det gjelder fellesarealer ute der Konows senteret, døvekirken og døvesenteret 
bruker, deler vi likt utgifter til gresstrimming, snøbrøyting, salting osv. 

Sverre Johansen har fram til sommeren vært en flittig gjest i huset, der han 
syslet med å legge parketter på trappeoppgangene (i nord og i syd). Og han har, 
sammen med Erling Buanes, brukt mye tid på å bygge opp scenegulvet.

Lekkasjen fra terrassen og ned til diskoteket i kjelleren har vært gjenstand for 
undersøkelse i 2005. Styret hadde bedt konsulent Rune Løvaas hos Betec AS 
om å foreta grundig undersøkelse lekkasjeproblemet. De har foretatt tilstands-
kontroll, utarbeidet tekniske beskrivelser, valg av løsninger og kommet med 
kostnadsoverslag på hva arbeidet vil koste. Daglig leder har samlet alle data-
ene til et hefte på 64 sider. Prisoverslaget er gitt av firmaet Stoltz Rønning AS, 
som kom til at byggearbeidet på oversiden av terrassen kan komme på ca kr 
390.000 (forutsatt at man legger skifer), og på undersiden av terrassen kan det 
komme på ca kr 202.000. Begge prisene inkl. moms. Til dette arbeidet er det 
mottatt kr 200.000 fra Riebers legat. Døvesenteret har sendt søknad om støtte 
fra Hordaland fylkeskommune til "lokale og regionale kulturbygg".

Kjellerstuene er i fin stand, bortsett fra nevnte lekkasje i diskoteket. 

Første etasje: I januar 2005 ble scenen ombygget og satt ca 15 cm høyere 
for å gi plass til oppbevaring av bord og stoler på vogn under scenen. De som 
har jobbet mest med det var Sverre Johansen, Bjørnar Stene, Erling Buanes 
og Matthias Runarsson. Elever på Bjørkåsen vg. skole laget vognene under le-
delse afv Arne Nesse. Gulvene på herre og dametoalett har fått nye gulvfliser, 
som Buanes ordnet. Dessuten har han skiftet bekledning ved inngangspartiet. 
I forbindelse med 125 års jubileum fikk døvesenteret en lysekrone i gave fra 
Vestlandet kompetansesenter. Våre medlemmer har frisket den opp med nye 
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elektriske ledninger og renset. Like etter årsskiftet (5. jan. 2006) ble lysekronen 
satt på plass i hallen. 

De som leide selskapslokaler i huset har skrytt av lokalene og syntes vi har godt 
tilrettelagt lokaler og utstyr. 
Annen etasje: Det første man møter ved inngang til 2. etasje er de to Jebsen-
bystene og en plakat som forteller litt om Sophie og Peter Jebsen. Bystene ble 
pusset og renset før sommeren 2005, med støtte fra Anna Jebsens Minde (søkt 
av Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap). 
I 2005 hadde følgende kontor i 2. etasje: Døvblindes Kontaktklubb (fram til 
30.06.2005), Norsk Døvehistorisk Selskap, Døves Tidsskrift (redaktør Helge 
Herland), Datafryd (Egil Johansen) og Bergen Døvesenter. 
Det er også døvehistorisk museum og styrerom, populært kalt ”kongerommet”. 
Det er grunn til å tro at også Kong Oscar II var i huset i forbindelse med åpning 
av Vossebanen i 1888 og at han var Peter Jebsens gjest samt at listverket i Kon-
gerommet og i museet ble satt opp i den anledningen. I tillegg var, som vi vet, 
Kong Haakon VII i Bergen i forbindelse med åpning av Bergensbanen i 1909, 
og at han bodde i huset som vi overtok i 1985.

Tredje etasje: Kirkens SOS holder fortsatt til i 3. etasje, og de har vært vår største 
leietaker i mange år. Samarbeidet med dem opplever vi som veldig god.

b) Feriehjemmet ”Risperlen” 

på Veland i Lindås ble – etter salgsvedtak på årsmøtet 12. mars 2005 - solgt 
for 4 mill. kroner i juni 2005 (takst: 3,4 mill. kr). Følgende personer tok seg av 
arbeidet med salgsprosessen: Klement Våge, Toralf Ringsø, Kjetil Høgestøl og 
daglig leder Rune Anda. DnB Eiendom var vår megler.

10   125 års jubileums-arrangementer
Jubileumskomiteen ble opprettet av senterstyret i 2002, og bestod av: Toralf 
Ringsø (leder), Edvard Rundhaug, Gunn Kristin Selstad, Ingeborg Skaten og 
Kristin Fuglås, samt daglig leder Rune Anda.

Komiteen har vært med på forberedelsene og gjennomføring av følgende arran-
gementer: 1) Inngang til jubileumsår – nyttårssamling i døvesenteret 31.12.2004, 
2) Lansering av jubileumslogo, 3) Mottakelse i døvesenteret 14. mai (ledet av 
Klement Våge), 4) Jubileumsfesten 14. mai (med Kristin Fuglås Våge som toast-
master), 5) Jubileumstur til Newcastle med landsmøte 19.-23. mai og festmiddag 
21. mai (med Edvard Rundhaug som toastmaster), 6) Utstilling i døvesenteret 
14.-16. mai, 7) Drama/skuespill, 8) Foredrag, 9) 17. mai prosesjon (DIK var 
med), o.a. også i samarbeid med andre. Det var kanskje første gang i historien 
at Bergen Døvesenter deltok i 17. mai prosesjon.

Det ble utarbeidet et kombinert landsmøte-/jubileumshefte på 32 sider. Bud-
stikkens juni-nummer bare preg av å være et 16-siders fotoalbum i farger med 
mange bilder fra ulike arrangementer.

Alle tidligere ledere i Bergen Døvesenter og æresmedlemmer var invitert til 
jubileumsfest på Hotel Norge 14. mai. I tillegg deltok mange av våre samar-
beidspartnere i Bergensområdet, underavdelinger etc. og Norges Døveforbund. 
Nesten halvparten av landets døveforeninger var representert. Hordaland fylkes-
lag av Hørselshemmedes Landsforbund var også med. Og ikke minst Bergen 
kommune ved byråd Hans-Carl Tveit (han var også til stede under mottakelsen 
i døvesenteret samme dag, på formiddagen).

Døvesenteret fikk kr 10.000 fra Bergen kommune i forbindelse med jubileums-
arrangementer.
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11 Barn, ungdom, kultur, foredrag og andre arrangementer

Kulturstyret har i 2005 bestått av Sigrun Ekerhovd (leder), Vibeke V. Flatemo og 
Tore Sande. Gunn Kristin Selstad var engasjert som kulturkonsulent og bisto 
kulturstyret både med det administrative og det praktiske gjennomføringen av 
ulike tiltak.

Også i 2005 har kulturstyret vært aktiv. Det meste er ”ramet opp” i oversikten ned-
enfor. Gjennom hele året har kulturstyrets medlemmer vært å se i døvesenteret 
om torsdagene, og de har tatt imot foredragsholdere, gitt informasjoner, organisert 
turer osv. og ellers har de hatt møter sammen med kulturkonsulenten.

I mai har kulturstyret hatt hendene fulle i forbindelse med jubileumsarrangemen-
ter, servering, leker for barn 17. mai o.a. Hyggekvelder, fest o.a. – også sammen 
med ”Døvetreff”. I forbindelse med Flesland flyplass’ 50 års jubileum innbød kul-
turstyret interesserte til å være med, og med tolk på plass to spennende dager 
(lørdag og søndag) i august.

Juletrefest, karneval, døvestevne, lørdagskafe var også kulturstyret involvert i. 

Følgende arrangementer har vært gjennomført i 2005:
01.01: Avduking av døvesenterets jubileumslogo nyttårsnatten. 
 Ca 50 personer deltok på nyttårssamlingen som markerte 
 inngangen til døvesenterets jubileumsår
08.01: Juletrefesten som vi sammen med Hordaland foreldrelag for hørsels-
 hemmede gjennomførte i døvesenteret, samlet hele 135 deltakere!
18.01: Besøk av Teater Manu, som viste ”Privattimen” på USF.
02.02: Idrettsskole på Hunstad skole startet, og fortsatte om onsdagene.
12.02: Lørdagskafe med Tore Birkeland som den ansvarlige.
16.02: Døves Menighet fikk miljøpris, overrakt av miljøvernministeren.
17.02: Ungdomsparty i kjellerlokalene.
05.03: Karneval i døvesenteret. 
10.03: Døve kinesere o.a. på besøk i døvesenteret
25.03: Langfredag: Siste besøk på Risperlen. Andakt ved Lars Hana.
07.04: Torill S. Zahl fortalte (foredrag) om forestående opprettelse av CODA.
16.04: Kulturstyret gjennomførte kulturfest i døvesenteret.
21.04: Finn Arild Thordarson orienterte om digital-TV (foredrag)
25.04: Teater Manu: ”Menneskets syv aldre”
09.05: Dugnad i døvesenteret, med ca 15 personer.
14.05: Mottakelse i døvesenteret i forbindelse med 125 års jubileum, 
 foredrag av Thorbjørn Johan Sander, med historisk tilbakeblikk.
14.05: 3 dagers utstilling i døvesenteret
14.05: Jubileumsmiddag på Hotell Norge med skuespill, taler, 
 utdeling av æresmedlemsdiplom, musikk, dans m.m.
15.05: Historisk vandring i Bergen sentrum, ledet av Th J Sander
15.05: Jubileumskafè i døvesenteret 
16.05: Friluftsgudstjeneste i Kristkirketomten
17.05: Flaggheising, frokost, andakt, 17. mai prosesjon, 17. mai kafe, 
 17. mai-tale samt lek og underholdning
18.05: Medarbeiderkurs for tillitsvalgte og dugnadsfolk
20.05: Landsmøte som Bergen Døvesenter sto som arrangør for.
30.05: 125 års dagen: Jubileumskake, foredrag om en av stifterne 
 v/Th J Sander, samt BGDs historie på NRK1
09.06: Foredrag om ”Livet etter døden” v/Øyvind Madsen.
16.06: Skoleungdommer fortalte om skoleturen til Stockholm.
 Deretter diskusjonsmøte med ungdommene om tilbudene framover.
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23.06: Sommergrill i døvesenteret med Vibeke som middagsservitør.
08.07: Tysnes Rundt for 10. gang, ledet av Arne Nesse.
19.08: Kulturstyrets pubkveld med 50 glade gjester.
23.08: Ungdomsklubben ble gjenopprettet med eget styre på 6 personer.
25.08: Politisk debatt på Eikelund, arrangert i samarbeid mellom Bergen 
 Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede.
27.08: Kulturstyret inviterte til deltakelse i flyshow på Flesland med tolk.
06.09: Innvielsesfest i forbindelse med åpning av Rådgivningskontor 
 for hørselshemmede og døvblinde i Bergen.
12.09: Døve studenter fra Tsjekkia på besøk i Bergen og var sammen med stu-

denter fra Slåtthaug vg. skole, som et ledd i prosjektet "Ung i Europa"
 I løpet av en uke var de også i døvesenteret med program, dans o.a. Både 

kulturstyret og ungdomsklubben var delaktig i arrangementet her.
16.09: Døvestevne i Sandane sammen med Møre og Romsdal Døve-
 forening og døvemenighetene i Bergen og Møre.
23.09: Fagdag i døvesenteret med forelesning av sosialantropolog 
 Jan Kåre Breivik: "Døves globale og translokale nettverk"
24.09: Nasjonal døvemesterskap i utendørs fotball i Bergen 24.-25. sept.
25.09: Vannlekkasje i døvesenteret satte en stopper for planlagte 
 arrangementer i huset fram til desember 2005.
08.10: Kurs i fotobehandling (datakurs) i Internett-kafeen i kjelleren.
29.10: Døves Idrettsklubb feiret 100 år på SAS hotellet på Bryggen.
06.11: Bowlingdag i Bowlingsenteret i Åsane, gratis for barn. 
 Idrettsklubben spanderte i forbindelse med sitt 100 års jubileum.
11.11: Bergen Døvesenter arr. nasjonal CI-likemannsseminar i Stavanger.
12.11: Døvetreff arr. ”Homeparty” i deler av kjelleren.
11.11: Døvesenteret hadde basar i døvekirken, inntekt ca kr 17.000.
09.12: Kvinneklubben arrangerte julekos i kjellerlokalene.
15.12: Døvesenteret med julekos i kjelleren.

12  Dagsturer / helgeturer / utflukter / ute-arrangementer

Tysnes Rundt

11 personer med Arne Nesse i spissen + tegnspråktolk, deltok på roturen "Tysnes 
Rundt" som Tysnes Kystlag arrangerte for 10. gang. Blant deltakerne var også 
døve fra Drammen og Oslo. 

Døvestevne

Årets døvestevne ble gjennomført så sent som 16.-18. september i Sandane, 
som vanlig i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening og med døveme-
nighetene i Bergen og Møre. Det var tilsammen 51 personer på stevnet. Denne 
gangen deltok også det nye styret i Bergen Døves Ungdomsklubb. I programmet 
var også en tur på golfbanen, besøk på antikk & rariteter, underholdning o.a.

Gunn Kristin Selstad og Kjetil Høgestøl representerte døvesenteret.

Flystevne

Kulturstyret innbød til besøk på Flesland flyplass i forbindelse med at det er 50 
år siden Flesland flyplass ble åpnet. Der var det mye spennende flyshow, og vi 
hadde tolk med. Ca 20 av "våre" personer deltok.
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13 Kurs / seminar

Tegnspråkkurs:

Gunn Kristin Selstad og Bjørg Storesund har vært tegnspråkkursinstruktører i 
2005.  På vårparten var det 11 deltakere på nybegynnerkurset. I høsthalvåret 
var det 14 nybegynnere og 11 viderekomne. Vi har ikke avertert kurset i avisene 
da vi ikke har nok kurslærere. (Er det noen som har lyst å undervise, flott om vi 
blir kontaktet!)

Trimkurs:

Nils Johan Bjørø fortsatte som ”gym-lærer” annenhver tirsdag, i hele 2005. Trim 
for eldre begynte høsten 2003. Frammøtet varierte mellom 3 og 14 personer. 
Etter hver trim, koste deltakerne seg med kaffe og noe å bite i. Nils Johan fylte 
82 år i februar 2005.

Medarbeiderkurs:

I tiden 18.-23. mai ble det gjennomført medarbeiderkurs for dugnadsfolk, kjøk-
kenhjelpere, aktivitetsledere o.a. Kursets innhold besto bl.a. av "Helse, miljø og 
sikkerhet", "Organisasjon", "Brannsikkerhet", og ellers diskusjon som har med 
det frivillige arbeidet i døvesenteret å gjøre. På slutten av kurset diskuterte man 
inntrykk og erfaringer fra landsmøteforhandlingene. Dette medarbeiderkurset 
ble gjennomført både før og etter NDFs landsmøte, også ombord i båten MS 
Jupiter til og fra England.

Skuespill:

En gruppe på 6 personer instruerte hverandre i skuespill i forbindelse med døve-
senterets 125 års jubileum, etter manus utarbeidet av daglig leder Rune Anda. 
Stykket var fra den tiden døvesenteret ble stiftet og fram til ca 1920. (Teksten ble 
hentet fra boken "Med landets døve gjennom hundre år", skrevet av Thorbjørn 
Johan Sander i forbindelse med døvesenterets 100 års jubileum, og fra gammel 
protokoll.) Deretter ble det - via PowerPoint - vist fram de store og viktigste sakene 
som døvesenteret har fått gjennomført fram til i dag. Skuespillet ble framført på 
Hotel Norge i forbindelse med jubileumsmiddag lørdag 14. mai 2005.

Datakurs:

8.-9. oktober var det datakurs (Photoshop) i kjelleren med Bjørn Aa. Johnsen som 
kursleder. Deltakerne (8 personer) lærte å jobbe med bilder på datamaskin.

CI-likemannsseminar

11.-13. september arrangerte vi nasjonal likemannsseminar for CI-brukere på 
Sola ved Stavanger med 27 deltakere, ledet av Thorbjørn Johan Sander. I tillegg 
til informasjon om hva en likemann er, var det diskusjon om hvordan voksne 
med CI skal organisere seg.
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14. Annet
Under mottakelsen i døvesenteret 14. mai 2005, i forbindelse med Bergen Døve-
senters 125 års jubileum, gav vi - sammen med Norges Døveforbund og Horda-
land foreldrelag for hørselshemmede - honnør til NRK for tegnspråk-kanalen som 
har vært i bruk i fem år. Tonje Henriksen, leder i NRKs Tegnspråkkanal tok imot 
gaven som var tegnet av Gøsta Rougnø og rammet inn av Harry Ellingsen. 

I anledning jubileet ble det ordnet med både krus og vimpel med jubileumslogo, 
som ble delt ut til under jubileet og andre anledninger i løpet av året.

4 torsdager i 2005 var det middagsservering i døvesenteret i forkant av foredrag 
eller medlemsmøter. 

15 Underavdelingerene / tilsluttede grupper

Døvesenteret har mange underavdelinger der det jobbes godt. 

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap (BLL)

(stiftet 07.05.1992) har igjen hatt et aktivt år, og Nils Johan Bjørø har vært leder 
helt siden stiftelsen! På årsmøtet 8. februar 2005 ble følgende valgt:
Leder: Nils Johan Bjørø
Nestleder: Thorbjørn Johan Sander
Sekretær: Marta Sander
Kasserer: Åge Lauritzen
Styremedlem: Annlaug Koppen
Varamedlem: Anne Berg

Revisor: Helge Herland
Vararevisor: Erling Buanes

Valgkomite: Kristian Storedale
 Sverre Johansen
Varamedlem: Norvald Eikenes

Styret har bestått av Nils Johan Bjørø, leder, med Thorbjørn Johan Sander som 
pers. varaleder, Marta Sander, sekretær, Åge Lauritzen, kasserer, Annlaug Kop-
pen, styremedlem.

Laget har hatt møter hver måned, unntatt juli-august. Dette har vært kombinerte 
styre- og medlemsmøter.

Laget tok ansvaret for å pusse opp Jebsen-bystene. De er nå renset og boltet 
fast av fagfolk, og plassert i inngangen til 2. etasje. Dette arbeidet kostet rundt 
12.000 kroner, men vi fikk dekket utgiftene av Anna Jebsens Minnefond. Mellom 
bystene har vi satt opp tavle med opplysninger om Jebsen og husets historie. 
Mange spør om husets historie, så nå er dette på plass.

I forbindelse med BDS jubileum, ble det laget en utstilling med bilder og tekst 
på løsvegger i hallen, og vi arrangerte døvehistorisk vandring i byen. Videre 
hadde vi museet åpent med guider under jubileet. Laget hadde ansvaret for 
serveringen i BDS 1. mai.

På museet har vi gjort ferdig de to flotte modellene (døvelærerinne og døve-
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prest), ved at lærerinnen har fått pekestokk og begge har fått stativer ved siden 
av seg med opplysninger om lærernes og prestenes rolle i døvehistorien. (Disse 
stativene og pekestokken har Arne Nesse laget gratis etter vår instruks.) Rune 
Anda har laget oversikt over hvor døve bodde i Bergen på 1880-tallet. – Vi har 
fått flere mindre ting på museet, så det begynner å bli trangt der.

Besøk på museet er meget populært for mange som kommer i døvesenteret.

Lokallaget har fått litt kontorplass på NDHS-kontoret, og der har laget selv 
skaffet seg PC og printer. Formålet er spesielt å lage register over hva vi har av 
døvelitteratur og film/videoer/CD-er. Det er viktig for interesserte at vi får oversikt. 
Annlaug Koppen har begynt arbeidet med dette. Skjalg Iversen hjelper også til 
på kontoret.

Hos lagets styre er det et sterkt ønske at flere av de yngre NDHS-medlemmene 
skal komme på lagets åpne møter. Det er 42 medlemmer i Bergens-området.

Bergen Døves Seniorgruppe (DSG)

(Opprettet 12. april 1973)

På årsmøtet 1. februar 2005 ble følgende valgt:
Leder: Annlaug Koppen
Nestleder: Skjalg Iversen
Kasserer: Norvald Eikenes
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander
Styremedlemmer: Kristian Storedale
 Anne Berg
Varamedlem: Sverre Johansen
Revisor: Harry Stene
Valgkomite: Nils Johan Bjørø
 Reidar Einemo

På årsmøtet 2005 ble det vedtatt nye vedtekter for gruppen, og med nytt navn 
(før pensjonistgruppen). Dette fordi det skal være åpent også for yngre enn pen-
sjonister. Tidligere har gruppen ikke hatt noen vedtekter. Mønsteret er utarbeidet 
av seniorutvalget i NDF.

Gruppen har hatt senior-treff hver 14. dag utenom ferietiden, og frammøtet har 
vært jevnt bra. Det er arrangert en ”kultur-tur” til Herdla, julebord på Hotell Norge 
og årsavslutning med lunsj i kjellerstuen på nyttårsaftens formiddag.

På seniortreffene har det vært variert program, informasjon om hva som skjer i 
døvemiljøet, mange foredrag/kåserier, utlodninger nesten hver måned (fordi øko-
nomien har vært anstrengt), og vi har hatt besøk av både barn og studenter.

Middags-serveringen måtte dessverre slutte, så det nå er bare vafler/kaffe å få 
på seniortreffene. Styret vurderer en ny ordning, slik at det igjen kan bli varm 
mat å få.

To fra gruppen deltok på Nordisk pensjonisttreff i Trondheim (med litt økonomisk 
støtte fra BDS). 

Gruppen har fått mindre økonomisk støtte utenfra enn tidligere, og vi håper nå 
at BDS setter opp et tilskudd til gruppen på sitt budsjett for 2006 i samsvar med 
den oppfordringen som Norges Døveforbund har sendt ut til døveforeningene.
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Døves Kvinneklubb (DKK)

(Stiftet 13.10.1902) 

Berit Hafstad var både leder og kasserer. 

Vi har hatt 3 samlinger i 2005. Første var i mars der 6 personer kom. Berit 
laget rundstykker og kos, men var dessverre ikke tilstede. 103 årsdagen ble 
også markert med 7 personer tilstede. Kake for jubileet. Vi hadde en koselig 
kveld. 9. desember var det julekos, og gjett om nissemor ble overrasket da det 
kom 22 kvinnelige nisser. Kjempemoro med medtatt gave og nissene fikk hver 
sin gave. Håper det kan fortsette og at flere tar veien til døvesenteret på disse 
kveldene vi har i 2006. 

Døvblittgruppen (DBG)

(Stiftet 1983)
Leder: Harald Gåsland
Nestleder: Bjørn Ruste
Styremedlemmer: Hilde J. Hellestvedt
 Tor-Bjarne Westgård
 Marta Sander
Varamedlem: Eli Westgård (sekretær)
Valgkomite: Thorbjørn J Sander og Oskar Einen

Gruppa har hatt 8 møter og 4 styremøter i 2004.

28. januar: Bjørn Ruste hadde et flott foredrag om Bill Clinton. Han trakk fram 
mange positive sider om den tidligere Amerikanske presidenten.

1. april: Thorbjørn J. Sander hadde som tema: Bergen Døvesenter 125 år. Vi fikk 
mye god historie fra Døveforeningen gjennom årene.

29. april: Hans Jakob Sortland tema. Mobilbruk. Hans J.Sortland kom fra MO-
BILDATA. Han var en meget engasjert foredragsholder som på en grei måte 
formidlet sitt budskap.. Godt humør og var til stor hjelp for flere eldre som var 
usikker på mobilbruk.

Tur til Danmark 30.-mai- 04. juni 2005: Tor-Bjarne hadde lagt opp en meget fin 
tur for oss til Ålborg. Vi reiste med Fjord Norway til Hanstholm 30. mai og buss 
videre til Ålborg. Der hadde vi 3 overnattinger på hotell,der vi siste kvelden 
hadde festmiddag.

2.september: Hyggekveld med tema: Sommerminner. Flere fortalte om hyggelige 
sommeropplevelser. Oskar fortalte om slektstevne.

16.-18. september: Døvestevne i Sandane. Her deltok noen av våre medlemmer. 
En meget fint stevne som var tilrettelagt med skrivetolk.

30. september: Tema. ”Døveskolen og krigsårene”. Thorbjørn J. Sander fortalte 
meget levende om den tiden og egne erfaringer.

22.- 23. oktober: Møte for Døvblittkontakter i NDF og HLF i Oslo. Harald repre-
senterte Bergen Døvblittseksjon.

28. oktober: BINGO-KVELD. Eli hadde vært flittig ute og samlet mange flotte 
gevinster. Vi fikk også reiser som gevinster fra FJORD LINE og COOLOR LINE. 
Kvelden var trivelig og gav et pent overskudd.

05.- 06. november: Likemannskurs i Stavanger.Vår gruppe var representert med 
Harald og Thorbjørn.

11.- 13. nov: CI kurs i Stavanger. Thorbjørn og Harald var med fra vår gruppe.
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25.november: Tema: Rådgivingskontoret i Bergen På grunn av vannlekkasje og 
reparasjoner i Døvesenteret ble den planlagte juleavsluttningen slått sammen 
med møte 25. november. Tor-Bjarne og Marta samarbeidet om programmet. Det 
ble kjøpt inn snitter og kake. Fra Rådgivingskontoret kom Mari Ann Grønås og 
fortalte om deres tilbud og tjenester til vår gruppe. Det ble også tid til litt konkur-
ranser. En meget hyggelig kveld og fin avslutning på året for gruppa. Vi er ikke 
så mange i gruppa,men veldig hyggelig å kunne se noen nye i gruppa dette året. 
Håper dere vil trives sammen med oss.

Da håper vi også att 2006 vil bli et godt år for oss alle i Bergen Døvblittseksjon

Bergen Døves Idrettsklubb (DIK)

(Stiftet 29.10.1905) 

DIK feiret 100 års jubileum i 2005 med festmiddag på SAS Hotell på Bryggen 
lørdag 29. oktober. To ganger har vi hatt gratis bowling for barn. Det ble mange 
barn og foreldre som stilte opp. Vi har to gode badmington-jenter. I september 
arrangerte vi nasjonal døvemesterskap i utendørsfotball på Møhlenpris med 
mange herre- og damelag. Idrettsklubben har medlemmer som er aktive på ulike 
områder: Barneidrett, fotball, bowling, badminton og alpint. 

Styret har hatt god fremmøte på sine møter hver måned:
Leder:  Dag Hafstad 
Sekretær:  Cecile Gudmundsen 
Kasserer:  Egil A. Marthinussen 
1. styremdl:  ingen 
2. styredl.  Arvid Støyva
 

Bergen Døves Ungdomsklubb (DUK)
(Stiftet 25.10.1962) Klubben har siden stiftelsen for snart 45 år siden hatt døve 
ungdommer i alderen 18-30 (35) år som målgruppe. Etter å ha ligget "i dvale" i 
noen år har klubben såvidt begynt å røre på seg. Tirsdag 23. august ble følgende 
valgt til det nye styret i ungdomsklubben, som er det yngste styret i klubbens 
historie (disse er i alderen 13 til 20 år):
Leder:  Eivor Berg
Nestleder:  Lena Mei Kalvenes Anda
Sekretær:  Ingvild Sjong
Kasserer:  Lill-Beate Ulstein
Styremedlemmer:  Linda Bessert og Stine Mette Breivik

Aldersgruppe for klubben er fra 13 til 26 år. Klubben har hatt møte syv ganger, 
dvs. litt mer enn 1 gang pr måned, siden august 2005. 16.-18. august deltok hele 
styret på døvestevne i Sandane. På slutten av året har klubben laget hjemmeside 
(www.bduk.no) og hatt diskotek da de hadde besøk av tsjekkiske elever. Det 
siste var et ledd i prosjektet "Ung i Europa" i samarbeid mellom Bergen Døve-
senter og Slåtthaug vg. skole, med øknonomisk støtte av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. Ungdomsklubben skulle ha gjennomført kakesalg, men fikk 
ikke standplass på Lagunen. De skulle også hatt diskotek-kvelder, men det ble 
avlyst pga vannskaden.

Følgende klubber er ikke lenger i drift (de ble aldri formelt oppløst): 

Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves Motor-
klubb (stiftet 1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 
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Døves menighet, Kalfarveien Borettslag (omsorgsboliger) og Konows Sen-
ter er også det vi betegner som tilsluttede grupper. Vi setter pris på å ha gode 
naboer og synes vi i fellesskap har lagt grunnlag for et fortsatt godt samarbeid 
fremover. På fredager (i hele år) hadde vi felles lunsj i vestibylen på Konows 
senter. 2005 var også et jubileumsår for våre naboer: Bofellesskapet fylte 10 år, 
og Konows senter fylte 40 år.

Samarbeidsforum

Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig hatt to møter i samar-
beidsforum der vi evaluerer arbeidet som er gjort og trekker opp retningslinjer 
for året som ligger foran oss. Følgende har deltatt på møtet med inntil to repre-
sentanter hver: 

Døves Idrettsklubb, Døves Kvinneklubb, Seniorutvalget, Døvblittgruppen, Bergen 
lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap, Hordaland Døves Fylkeslag, Døvesen-
terets kulturstyre, Døves menighet, Konows Senter, Døvesenters eiendomsstyre, 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, Døves Ungdomsklubb, Døvesenteret, 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede

Vi har godt samarbeid med foreldrelaget, både på det politiske området og i 
forbindelser med aktiviteter for barn og unge, der juletrefester og karneval trakk 
mange barn. Foreldrelaget gjør fantastisk innsats, og likeså har foreldrelaget 
vært aktiv i skolesaker ved blant annet å kontakte politikere, statped, pressen 
o.a. Døvesenteret og foreldrelaget samarbeidet om "Politisk debatt" på Eikelund 
torsdag 25. august 2005, i forbindelse med Stortingsvalget.

Hunstad skole og Slåtthaug vg. skole

Vi har hatt god forbindelse med VKS-skolene. 17. februar 2005 hadde 10. klasse 
fra Hunstad skole ansvar for "Ungdomsparty" i kjellerlokalene, der ungdommer fra 
7. til 10. klasse hadde adgang (forbudt for voksne). Skolen deltok - parallellt med 
døvesenteret - i 17. mai prosesjon. Mange av dem gikk rett til døvesenteret etterpå 
og var med i leker o.a. Kulturkonsulent Gunn Kristin Selstad besøkte skolene og 
fortalte om døvesenteret o.a. Kontakt med skolene var nok en medvirkende årsak 
til at Døves Ungdomsklubb i august ble gjenopprettet. I september samarbeidet 
vi med Slåtthaug i forbindelse med prosjektet "Ung i Europa" og besøk av døve 
studenter fra Tsjekkia. (Døves Idrettsklubb har brukt gymnastikksalen både på 
Hunstad og på Slåtthaug til sine treningskvelder.)

Tolketjenesten / Hjelpemiddelsentralen i Hordaland

Vi har hatt to møter med tolketjenesten i 2005. Formålet er å utveksle erfaringer 
og synspunkter rundt tolkeoppdrag og samarbeidet. Begge parter har ett ønske: 
Å arbeide mot bedre service mellom tolketjenesten og brukerne. Vi har også 
hatt møter i Områdeutvalget v/Hjelpemiddelsentralen og i Kommunal Råd for 
funksjonshemmede (KRFF).

Høgskolen i Bergen (HiB)

Vi har god kontakt med de som har ansvaret for tegnspråk- og tolkelinjen ved 
Høgskolen i Bergen. Studentene tok initiativ til "Tegnspråk-kafé" i Bergen sentrum 
annenhver uke store deler av året, og disse samlingene ble kunngjort på i Bud-
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stikken, på hjemmeside og tekst-tv. Frammøtet har variert, men stort sett veldig 
tilfredsstillende. Iblant deltok noen av studentene i festlige sammenkomster som 
kulturstyret arrangerte, og likeså dukket de opp om torsdagene og ellers fulgte 
de med i foredrag. Nesten alle studentene hørte på Jan Kåre Breiviks foredrag 
i døvesenteret 23. september 2005: "Døves globale og translokale nettverk".

Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund 
og Bergen Hørselslag

Det har ikke vært mye direkte-kontakt med HLF Hordaland og Bergen Hørselslag 
i 2005 som vi hadde året før. Men vi treffes i forbindelse med ulike møter (f.eks. 
Områdeutvalg, KRFF). Trine Humblen Forsberg deltok for Hordaland HLF under 
jubileumsmiddag på Hotel Norge

16 Legater / Gaver

Bergen Døvesenters felleslegat

Legatet er godkjent som et privat legat, og styret for legatet er til enhver tid det 
valgte styret i døvesenteret. Kapitalen per 31. desember 2005 var kr.207.369,93.  
Det ble delt ut kr 1.800 derfra i 2005 til Seniorutvalget i forbindelse med julebord 
på Hotel Norge i desember.

Einar Eriksens legat

Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lungesyke og døve. Legatet 
bestyres av advokat og vår representant i styret er Toralf Ringsø. Det deles ut 
1/3 til hver av gruppene hvert år. Utdelingen gis til opplæring og kurs. Bergen 
Døvesenterfikk i vinter 2005 kr 5.000 til organisasjonskurs i oktober 2004. 

Konows legat

Autorisert revisor Kjell Zahl har revidert årsregnskapet for Konsul August Konows 
legat for døve for regnskapsåret 2005, som viser et årsresultat på kr 0,00. Regn-
skapet viser et langsiktig gjeld på kr 496.038,39. Det er penger som døvesenteret 
lånte av Konows legat da vi kjøpte huset i Welhavensgate i 1974.

Helse Vest

har tilkjent Bergen Døvesenter kr 10.000 for opplysningsvirksomhet.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond

Etter søknad har vi for 2004 mottatt kr 24.699 fra ovennevnte fond som ble brukt 
til ungdomsformål både i 2004 og 2005.

Riebers legat

I slutten av april 2005 mottok døvesenteret kr 200.000 fra Riebers legat, etter 
søknad fra mai 2004. Det var den gang søkt om tilskudd til brannforebyggende 
tiltak på feriehjemmet Risperlen. I mellomtiden ble det vedtatt å selge feriehjem-
met. På vår forespørsel svarte Riebers legat at det var ok å overføre midlene til 
døvesenteret, især til arbeidet med å utbedre terrassen.
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Tom Wilhelmsens stiftelse

Etter søknad fikk vi kr 25.000 i støtte i forbindelse med skuespill ved Døves 
kulturdager i Tønsberg oktober 2005. Pga sykdom ble vår deltakelse avlyst, og 
pengene overføres i forbindelse med kulturdagene i Ålesund 2006.

Helse & Rehabilitering

Vi søkte om prosjektmidler til ungdomsarbeid med fokus på tegnspråkinfo på 
internett. Søknaden ble ikke innvilget.

Jubileum

I forbindelse med 125 års jubileum mottok døvesenteret mange gaver. Gave-
oversikten sto i Budstikken juni 2005, og finnes på www.bgds.no

17 ”Budstikken”
Foreningens medlemsblad ”Budstikken” kom ut med 10 nummer i 2005. 

Daglig leder har vært bladets redaktør. Det har vært mye jubileumsstoff i bladet 
i 2005, bl.a. med mange fargebilder fra jubileumsarrangementer. Budstikken 
sendes ut til alle medlemmer + noen abonnenter, samt til døveforeninger i landet 
+ andre forbindelser. I tillegg kunne Budstikken lastes ned gratis (PDF-fil) over 
internett.

  

18 Hjemmeside
Daglig leder har stått for redigering av stoff til døvesenterets hjemmeside: 
www.bgds.no

Hjemmesiden har vært godt besøkt, etter vår målestokk. Fra ca 70-80 besøk på 
hverdager og 20-25 besøk om helgene i 2003, ble det etter hvert ca 150 besøk 
på hverdager og ca 80-90 besøk om helgene både i 2004 og i 2005. Rekord-
besøket fant sted 26. september 2005, da det var registrert hele 583 besøk på 
hjemmesiden i forbindelse med nyhet om vannlekkasjen.

19 Norges Døveforbund 

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund. Vi har fått økonomisk støtte 
fra forbundet til kurs, foredrag og forskjellige andre tiltak. 

Våre medlemmer er med i forbundsstyret; Gunnar Hansen som styremedlem, 
Kjetil Høgestøl er 1. varamedlem og Gunn Kristin Selstad 2. varamedlem.  

Erling Jacobsen er medlem av forbundets lovkomite. Toralf Ringsø er medlem av 
forbundets hedersmedaljekomite. Likeså er han forbundets bilagsrevisor. Rune 
Anda er medlem av NDFs utvalg for utvikling. Toralf Ringsø representerte NDF 
i forbindelse med Signos prosjekt i Palestina også i 2005.

Som vanlig har samarbeidet med Norges Døveforbund vært veldig bra, og spe-
sielt mye kontakt var det i 2005 i forbindelse med landsmøtet i mai.
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20 Komiteer / utvalg
Samarbeidsforum:
Toralf Ringsø og Rune Anda

Basarkomiteen
 Harry Ellingsen, Thora Gåsland, Kjetil Høgestøl og Gunn Kristin Selstad

Brukerutvalg Byarkivet:
 Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda

Kommunalt råd for funksjonshemmede:
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg:
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

Representant i Konows senterets styre (årstall = første gang):
  Gunn Kristin Selstad 2002 01.07.05-30.06.07
  Klement Våge  2004 01.05.04-30.06.06
Vara: 1. Erling Jacobsen 2005 01.07.05-30.06.06
  2. Sunniva L. Vik 2003 01.07.05-30.06.07

21 Representasjon 
Innvielse av Eikelund kurs- og konferansesenter 15. mars 2005:
 Rune Anda

Generalforsamling Designtrykkeriet 11. april 2005:
 Kjetil Høgestøl

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005:
 Klement A. Våge, Toralf Ringsø og Erling Jacobsen

Kongens fortjenstmedalje i sølv
ble overrakt senterleder Annelise Olsen 15. august 2005. Daglig leder Rune 
Anda var tilstede.

Daglig leder seminar 2.-3. september 2005
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad deltok på møtet i Oslo.

Offisiell åpning av Rådgivningskontoret 6. september 2005:
 Toralf Ringsø 
 (Rune Anda deltok som representant for Kommunal råd for funksjonshemmede)

Døvestevne i Sandane 16.-18. september 2005:
 Gunn Kristin Selstad og Kjetil Høgestøl

Deputasjon 26. oktober 2005
 Gunn Kristin Selstad var på deputasjon hos avdeling for Helse og omsorg 
 i Bergen kommune 

Døves Idrettsklubbs 100 års jubileum 29. oktober 2005:
 Klement A. Våge

NDFs prosjektseminar 18.-20. november 2005:
 Gunn Kristin Selstad

Seminar om døve barn med CI, på Eikelund 14. desember 2005:
 Sigrun Ekerhovd

Norges Døveforbunds "Møteplass" 15.-16. desember 2005:
 Gunn Kristin Selstad og Sigrun Ekerhovd
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22 Bergen Kommune
Også i 2005 har vi hatt god kontakt med byens politikere. Vi føler at vi ”kjen-
ner” både den politiske ledelsen og noen i administrasjonen, og vi opplever at 
de forstår den spesielle rollen som Bergen Døvesenter har i kommunen. Kom-
muneøkonomien var kritisk med store underskudd i 2002 og 2003. Derfor har 
det vært viktigst for oss å opprettholde dagens bevilgninger, selv om vi under 
tidligere møter snakket om en økonomisk opptrappingsplan, altså at tilskuddene 
skulle økes år etter år til målet er nådd. Bergen Kommune har i flere år vært 
vår største bidragsyter. Vi håper at kommunens økonomi nå gir rom for utvidet 
støtte til døvesenterets arbeid.

23 Hordaland fylkeskommune
I 2005 fikk Døvesenteret hyggelig støtte fra fylkeskommunen, på kr 25.000 til 
aktiviteter for ungdommer + kr 3.000 til kulturarrangementer.

 
24 Brukerrådet ved VKS

Brukerråd er en modell for å gi brukerne innflytelse ved kompetansesentrene. 
Fra høsten 2004 ble det valgt et nytt brukerråd for perioden 2004-2007. Bergen 
Døvesenter oppnevnte Rune Anda som representant i brukerrådet ved Vest-
landet kompetansesenter (VKS). Kjetil  Høgestøl er hans vararepresentant. Fra 
Norges Døveforbund er Hedvig Sinnes representert med Hanne Kvitvær som 
varamedlem. Rådet har hatt mange saker på sine møter. I brukerrådet deltar 
representanter også fra Hørselshemmedes Landsforbund, Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede, FAU, Korttid/Foreldreopplæringen og Cochlea-gruppen  
samt brukerkontakt-sekretær (John-Sverre Fauske) og senterleder (Annelise 
Olsen).  

1. august 2005 ble Bjørkåsen videregående skole avviklet og skoledriften ble 
overtatt av Hordaland fylkeskommune (Slåtthaug videregående skole).

15. august 2005 fikk senterleder Annelise Olsen Kongens fortjenstmedalje i 
sølv.

25 Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen
Rådgivningskontoret ble åpnet 1. september 2005 med Mary Ann Grønås som 
daglig leder. (Norunn Kalvenes ble ansatt som konsulent fra 01.01.06). Kontoret 
holder til i sentrum, nærmere bestemt i Teatergaten 41, med Bergen Kino og 
svømmehallen som nærmeste naboer.

26 Økonomi, visjon og konklusjon
Tiden er nå moden for å "se inn i framtiden". Både Norges Døveforbund og noen 
andre døveforeninger, også vi, har satt temaet "Døveforeningen i fremtiden" på 
sakskartet. 

Hverdagen i dag er ikke den samme som for bare noen få år siden. Med et 
samfunn i forandring fører det også til et døvesamfunn i forandring. 
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Hvilke følger får det for oss? For døvesenteret? For den enkeltes hverdag? Skal 
døveorganisasjonen fortsette som den har gjort i alle år? Skal døveorganisasjo-
nen endre kurs? I så fall, hvor skal veien gå? 

Vi ser frem til videre diskusjon over temaet som vil oppta oss også i 2006. 

2005 har vært et spesielt år, med mange aktiviteter i forbindelse med jubileet i 
mai.  Landsmøtet, som vi sto ansvarlig for, ble for første gang i døveforbundets 87 
årige historie, gjennomført i utlandet (ombord i Englandsbåten og i Newcastle). I 
overskriften i lederspalten i Døves Tidsskrift etter landsmøtet sto det: "Landsmøte 
til toppkarakter". Likeså fikk døvesenteret ros fra Norges Døveforbund for godt 
gjennomført landsmøte med et originalt opplegg.

Frivillige har stilt opp i alle sammenhenger og det har fungert veldig fint. Høsten 
var preget av betydelig mindre aktivitet i huset, på grunn av vannskaden. 

Når det gjelder døvesenterets økonomi, er vi nødt til å kutte ned på enkelte utgifts-
poster. Det ser ut til at de største kuttene blir gjort på reparasjon og vedlikehold. 
Her skal man fortsette arbeidet med å søke om midler til drift og vedlikehold av 
huset, som vi også kaller "kulturhus for døve", en møteplass for tegnspråkbrukere. 
Alle har tilgang til huset, enten man er medlem eller ikke. 

Kontoret skal inntil videre kun være bemannet med en person. Det er også 
nødvendig å ha diskusjon med vår hovedbidragsyter, Bergen kommune, om of-
fentlig tilskudd de neste årene. Vi mener at løsningen på økonomien ligger i et 
større årlig kommunalt tilskudd.

Blant det positive som skjedde i 2005, var at Døves Ungdomsklubb er kommet 
tilbake med kreative og engasjerte ungdommer. Vi ser frem til fortsettelsen!

Bergen, 14. februar 2006
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OBS:
Arkene med noter til regnskapet kan man få på kontoret, og ellers på årsmøtet.
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Vedtekter for
BERGEN DØVESENTER
(tidligere Bergen Døveforening)
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918
Bergen Døvesenter er en fortsettelse av Bergen Døveforening, 
opprettet 30. mai 1880. Navneendringen til Bergen Døvesenter 
ble vedtatt på årsmøtet 2002.
Bergen Døvesenter eier og administrerer eiendommene Kal-
farveien 79 i Bergen og feriehjemmet ”Risperlen” i Lindås.

§ 1. Formål 
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å kjempe 
for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øvrige 
som bor i Bergens-regionen. – Som døve regnes også sterkt 
tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig alder.
Virksomheten i senteret er i hovedsak basert på tegnspråk og 
tegn-støttet kommunikasjon.

§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med 
myndighetene når noe bør rettes på eller døves rettigheter er 
truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og 
deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang til å komme 
sammen for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir 
tilrettelagt for tilpassede kulturelle aktiviteter.
Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper for 
spesielle oppgaver/tiltak.

§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDS og 
på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i orga-
nisasjonen. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til representa-
sjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt. Medlemskap gir 
dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved arrangementer 
i senterets regi.

§ 4. Æresmedlemskap
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra sty-
ret, utnevne æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og 
oppofrende innsats for foreningen og til beste for de døve og 
sterkt tunghørte i foreningens distrikt, eller i spesielle tilfelle 
på landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men 
har stemmerett. Som tegn på utnevnelsen tildeles æresmed-
lemmene diplom.

§ 5. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet. Ny-
innmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den dato 
kontingenten er mottatt. Ellers skal kontingenten betales innen 
15. mai hvert år. De som da ikke har betalt, blir strøket, og må 
for å bli medlem igjen betale den skyldige kontingenten med 
tillegg av et gebyr, fastsatt av årsmøtet.
Utmeldinger skal skje skriftlig.

§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er senterets høyeste myndighet og holdes hvert år 
innen utgangen av mars. Det innkalles med to måneders varsel 
og er vedtaksdyktig uansett frammøte når det er innkalt i sam-

svar med vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent fra 
foregående år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjøres 
med alminnelig flertall, bortsett fra vedtekts-endringer og 
oppløsning. Ledervalget krever absolutt flertall. Hvis det ved 
valg er flere kandidater, skal valget være skriftlig.
Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder, varaleder og to referenter.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen 
med årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker 
i forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende 
tre uker i forveien.
7. Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
8. Budsjettforslag, veiledende for styret.
9. Valg, som ledes av valgkomiteen:
a) Styreleder, for ett år.
b) Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at det 
årlig er bare to på valg. Hvis styreleder velges blant dem som 
har ett år igjen i styret, velges tre styremedlemmer dette året, 
hvorav en for bare ett år.
c) To varamedlemmer, for ett år.
d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor.
e) Lovkomité på tre medlemmer.
f) Representanter til landsmøte og lignende.
g) Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller 
når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det 
innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de saker 
som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtekts-
endringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.

§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å 
orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlemmenes 
syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter o.a. Disse 
møtene innkalles med to ukers varsel.

§ 9. Styret
Døvesenterets styre består av de på årsmøtet valgte 
fem medlemmer og to varamedlemmer. Alle, også varamed-
lemmene, har møteplikt. Daglig leder fungerer som styrets 
sekretær, uten stemmerett.
Styret konstituerer seg seneste to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag 
fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger styret 
medlemmer til eiendomsstyret og kulturstyret. Styret opp-
nevner videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 6 
ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styre-
/varamedlemmene er til stede, etter normal innkalling. Alle 
vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet 
avgjør lederens stemme.
Senterstyret har det overordnede økonomiske ansvaret for 
driften av senteret og feriehjemmet, og for at bygningene er 
i god stand, likeså for at senteret kan tilby et rikt og variert 
kulturtilbud for de døve i bergensregionen.

Slik er vedtektene for Bergen Døvesenter i dag
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Styret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Nyansettelser 
foretas etter innstilling fra daglig leder.

§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDS ved 
arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for at senteret 
ledes i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak. Lederen 
skal jevnlig gå gjennom senterets arbeidsprogram og sammen 
med daglig leder og styre foreta prioriteringer og planlegge 
framdrift. Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder 
fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.

§ 11. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en eiendomsleder og 
en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal så snarest 
komme med forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med BDS-eiendom-
mene, og komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser 
etc. Slike forslag og planer skal legges fram for BDS-styret før 
de kan gjennomføres. – Det kan opprettes styre for feriehjem-
met underlagt eiendomsstyret.
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivitetene 
i BDS. De kan opprette egne avdelinger for for eksempel 
drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for BDS-styret til 
godkjennelse.

§ 12. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og 
forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDS innen-
for den rammen styret fastsetter. Daglig leder har ledelsen 
av kontoret og er de øvrige ansattes overordnede. Som sådan 
skal han/hun også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage 
innstilling til senterstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til 
styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i rett 
tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider 
årsmelding og sørger for at denne sammen med revidert 
regnskap og innkomne forslag blir sendt medlemmene i rett 
tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges 
fram til behandling og godkjennelse i styret før det foreleg-
ges årsmøtet.

§ 13. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at senterets regnskaper 
blir ført på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjen-
nomført i rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal 
kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på den måten 
gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene til 
årsmøtet.

§ 14. Samarbeidsforum
BDS har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles til møte 
minst to ganger i året. I tillegg til representaner for senterstyret 
og daglig leder, består forumet av underavdelinger/grupper 
under BDS og samarbeidspartnere på området, vanligvis med 
to representanter fra hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, in-

formere hverandre om planer, utveksle synspunkter og sette 
opp halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaksmyndighet, men har en viktig 
funksjon for samarbeidet innen BDS og dets samarbeids-
partnere.

§ 15. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. 
Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte protokol-
ler. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen fem år over-
føres til betryggende oppbevaring på dertil bestemt sted.

§ 16. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende senter for alle døve/sterkt 
tunghørte og deres nettverk i Bergens-regionen, og er derfor 
åpen for at ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt 
innenfor senterets virkeområde.
BDS vil derfor bidra til et godt utvalg av aktiviteter og tilbud, 
enten det gjelder grupper med eget styre og kontingent, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, pensjonistgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grupper 
som f. eks. dramagruppe, folkedansgruppe, babytreff og 
liknende, så ønsker styret at alt dette skal kunne fungere i 
samspill med og innenfor BDS.

§ 17. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDS kan bare vedtas av ordinært 
årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de frammøtte. For-
slag må være senterlederen i hende senest 6 uker før årsmø-
tet. For å kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med 
senterets formål.

§ 18. Oppløsning
Oppløsning av BDS kan bare vedtas på ordinært årsmøte og 
med minst 4/5 av senterets stemme-berettigede medlemmer. 
Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det gjentas på ekstra-
ordinært årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal senterets verdier overføres til Nor-
ges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 10 år blir 
gjenopprettet en interesseforening i Bergen med omtrent til-
svarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til 
denne. Hvis ikke, vil midlene kunne disponeres av forbundet, 
men fortrinnsvis til fordel for døve i Bergens-regionen (jfr. 
formålsparagrafen).

Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døvesenter 
15. mars 2003 og avløser tidligere lov for Bergen Døveforening 
og de midlertidige vedtektene for Bergen Døvesenter.
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Vedtekter for
BERGEN DØVEFORENING
Stiftet 30. mai 1880
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918
 
                                                           
§ 1. Formål     
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å kjempe 
for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med de hørende 
som bor i Bergensregionen. – Som døve regnes også sterkt 
tunghørte og de som har mistet hørselen i forskjellig alder. 
 
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte følge nøye 
med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med 
myndighetene og andre ansvarlige når noe bør rettes på eller 
døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og 
deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang til å komme 
sammen for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir 
tilrettelagt for tilpassede kulturelle aktiviteter.
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen 
Kalfarveien 79 i Bergen som sitt aktivitetssenter, og som går 
under navnet Bergen Døvesenter.
Etter behov skal foreningen opprette egne avdelinger/utvalg 
for spesielle oppgaver/tiltak.
 
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDF og på 
den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i organisa-
sjonen både lokalt og på landsplan. Medlemskap i foreningen 
medfører automatisk medlemskap også i Norges Døveforbund 
og at man får forbundets tidsskrift. Bare medlemmer kan vel-
ges til tillitsverv og til representasjons-oppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i form 
av rabatter ved en del arrangementer.
Utmeldinger skal skje skriftlig til foreningen.
 
§ 4. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet og NDFs 
landsmøte. Nyinnmeldte medlemmers medlemskap gjelder 
fra den dato kontingenten er betalt. De som ikke har betalt 
etter purring, blir strøket, og må for å bli medlem igjen betale 
den skyldige kontingenten med tillegg av et gebyr, fastsatt 
av årsmøtet.
 
§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert 
år innen utgangen av mars. Det innkalles med to måneders 
varsel og er vedtaksdyktig uansett frammøte når det er innkalt i 
samsvar med vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent 
fra foregående år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjø-
res med alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og 
oppløsning. Hvis det ved valg er flere kandidater, skal valget 
være skriftlig.
Årsmøtet behandler:
Valg av møteleder, varaleder og to referenter.
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet.
Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen 

med årsmeldingen.
Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker i 
forveien.
Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende 
tre uker i forveien.
Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
Valg, som ledes av valgkomiteen:
a)      Styreleder, for ett år.
b)      Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at 
det årlig er bare to på valg. Hvis styreleder velges blant dem 
som har ett år igjen i styret, velges tre styremedlemmer dette 
året, hvorav en for bare ett år.
c)      To varamedlemmer, for ett år.
d)      Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor.
e)      Lovkomité på tre medlemmer.
f)       Representanter til landsmøte og lignende.
g)      Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.
 
§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller 
når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det 
innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de saker 
som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtektsend-
ringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.
 
§ 7. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å 
orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlemmenes 
syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter o.a. Disse 
møtene innkalles med to ukers varsel.
 
§ 8. Styret
Foreningens styre består av de på årsmøtet valgte fem medlem-
mer og to varamedlemmer. Døve skal være i flertall i styret. 
Alle, også varamedlemmene, har møteplikt. Daglig leder 
fungerer som styrets sekretær, uten stemmerett.
Styret konstituerer seg senest to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag 
fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger styret 
medlemmer av eiendomsstyret og kulturstyret. Styret opp-
nevner videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 6 
ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styre-
/varamedlemmene er til stede, etter normal innkalling. Alle 
vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall.
Foreningsstyret har sammen med eiendomsstyret ansvaret for 
driften av døvesenteret, og sammen med kulturstyret for et rikt 
og variert  kulturtilbud for de døve i Bergensregionen.
Foreningsstyret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Ny-
ansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.
 
§ 9. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDF ved 
arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for at foren-
ingen og senteret ledes i samsvar med vedtekter og vedtak. Le-
deren skal jevnlig gå gjennom arbeidsprogrammet og sammen 
med daglig leder og styre foreta prioriteringer og planlegge 
framdrift. Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder 

Dette er vedtekts-forslag i sin helhet fra Th J Sander
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fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.
 
§ 10. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en eiendomsleder og 
en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal så snarest 
komme med forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
I tilfelle ingen i styret er villig til å påta seg vervet som eien-
domsleder eller kulturleder, kan disse velges utenfor styret. 
De innkalles da til styremøter som skal behandle saker under 
deres ansvarsområde.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med senteret, og 
komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser etc. Slike 
forslag og planer skal legges fram for BDF-styret før de kan 
gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kulturaktivitetene 
i BDF. De kan opprette egne underavdelinger for eksempel 
for drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for BDF-styret 
til godkjennelse.
 
§ 11. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon og 
forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDF. Daglig 
leder har ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes over-
ordnede. Som sådan skal han/hun også ved alle nyansettelser 
ha ansvaret for å lage innstilling til foreningsstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til 
styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i rett 
tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider 
årsmelding og sørger for at denne sammen med revidert 
regnskap og innkomne forslag blir sendt medlemmene i rett 
tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges 
fram til behandling og godkjennelse i styret før det foreleg-
ges årsmøtet.
 
 
§ 12. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at regnskapene blir ført 
på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjennomført i 
rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal 
kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på den måten 
gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene til 
årsmøtet.
 
§ 13. Samarbeidsforum
BDF har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles til møte 
minst to ganger i året. I tillegg til representanter for forenings-
styret og daglig leder, består forumet av underavdelinger/
grupper under BDF og samarbeidspartnere på området, 
vanligvis med to representanter fra hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, in-
formere hverandre om planer, utveksle synspunkter og sette 
opp halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaksmyndighet, men har en viktig 
funksjon for samarbeidet innen BDF og dets samarbeids-
partnere.
 
§ 14. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. 
Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte protokol-

ler. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen fem år over-
føres til betryggende oppbevaring på dertil bestemt sted.
 
§ 15. Utvalg og undergrupper
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve og deres 
nettverk i Bergens-regionen, og skal derfor arbeide for at de 
ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt på beste måte 
innenfor foreningens ramme.
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, seniorgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grupper 
som ønsker å drive med f. eks. drama, folkedans eller annet.
 
§ 16. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDF kan bare vedtas av ordinært 
årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de frammøtte. For-
slag må være styrelederen i hende senest 6 uker før årsmøtet. 
For å kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med for-
eningens formål.
 
§ 17. Oppløsning
Oppløsning av døveforeningen kan bare vedtas på ordinært 
årsmøte og med minst 4/5 av de stemmeberettigede medlem-
mer. Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det gjentas på 
ekstraordinært årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal foreningens verdier overføres til 
Norges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 10 år 
blir gjenopprettet en interesseforening i Bergen med omtrent 
tilsvarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til 
denne. Hvis ikke, vil midlene kunne disponeres av forbundet, 
men fortrinnsvis til fordel for døve i Bergens-regionen.
 
Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døve-
senter mars 2006 og avløser tidligere vedtekter for Bergen 
Døvesenter.
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Lovkomiteen har behandlet innkommet forslag fra 
Thorbjørn Johan Sander til nye vedtekter, der han 
foreslår bl.a å gå tilbake til navnet Bergen Døveforening 
som navn på organisasjonen, mens navnet Bergen 
Døvesenter beholdes som navn på eiendommen/huset.

Forslagsstilleren var selv med i OU som i sin 
tid fikk gjennomført endringen, men han mener 
nå at denne ordningen ikke er naturlig. Senter er 
et hus/sted/lokale (som kjøpesenter, legesenter 
osv.), men døveorganisasjonen består ikke av hus. 
Døveorganisasjonen består av foreninger/lag, på 
samme måte som for eksempel fagorganisasjonen 
består av fag-foreninger. Det er foreninger/lag som 
driver politikk osv. Det systemet blir aldri gammel-
dags.
 Flere har til forslagsstilleren bemerket at de 
føler som om de har mistet døveforeningen og 
isteden har fått en forretning. Vi bør få et skille 
mellom det forretningsmessige (senteret) og det 
organisasjonsmessige (foreningen). Det må være Bergen 
Døveforening som skal være vårt interessepolitiske 
organ, mens Bergen Døvesenter blir stedet hvor vi 
prøver å samle mange ulike aktiviteter som også ligger 
utenfor Bergen Døveforenings arbeidsområde.
 Bergen Døveforening (vi) må stå som eier av 
Bergen Døvesenter (som er vårt). - I dag står Bergen 
Døvesenter som eier av Bergen Døvesenter, altså kan 
vi si: Huset eier huset. - Hvis vi selger huset, så har 
vi verken senter eller forening. En døveforening må 
kunne eksistere uavhengig av hus/senter. 
 Det kan være et mål å få Bergen kommune som 
medeier i Bergen Døvesenter. Det gjør det enda klarere 
at vi må ha et skille mellom forening og senter. 

I dag begynner vår lov slik:

Vedtekter for
BERGEN DØVESENTER

(tidligere Bergen Døveforening)
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918

     
Bergen Døvesenter er en fortsettelse av Bergen 
Døveforening, opprettet 30. mai 1880. Navneendringen 
til Bergen Døvesenter ble vedtatt på årsmøtet 2002.
Bergen Døvesenter eier og administrerer eien-
dommene Kalfarveien 79 i Bergen og feriehjemmet 
”Risperlen” i Lindås.

Forslag:
Vedtekter for

BERGEN DØVEFORENING
Stiftet 30. mai 1880

Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918

(Obs. Mer er ikke nødvendig i denne innledningen. Legg merke til 
at ”vi” fremdeles eier feriehjemmet i dagens vedtekter!)

I dag:
§ 1. Formål 
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å 
kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd 
med de øvrige som bor i Bergensregionen. – Som døve 
regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet 
hørselen i forskjellig alder. 

Forslag:
§ 1. Formål 
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å 
kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd 
med de hørende som bor i Bergensregionen. – Som 
døve regnes også sterkt tunghørte og de som har mistet 
hørselen i forskjellig alder. 
 (Obs. Endringen består bare i at Bergen Døvesenter 
(BDS) er blitt til Bergen Døveforening (BDF).)

I dag:
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig 
følge nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta 
kontakt med myndighetene når noe bør rettes på eller 
døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri 
adgang til å komme sammen for å drøfte saker av felles 
interesse, og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede 
kulturelle aktiviteter.
Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper 
for spesielle oppgaver/tiltak.

Forslag:
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig 
følge nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta 
kontakt med myndighetene og andre ansvarlige når 
noe bør rettes på eller døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri 
adgang til å komme sammen for å drøfte saker av felles 
interesse, og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede 
kulturelle aktiviteter.
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen 
Kalfarveien 79 i Bergen som sitt aktivitetssenter, og 
som går under navnet Bergen Døvesenter.

Vedtekts-forslag om endring fra Bergen Døvesenter 
til Bergen Døveforening med kommentarer
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Etter behov skal foreningen opprette egne avdelinger/
utvalg for spesielle oppgaver/tiltak.
 (Obs. Her er tilføyd ”og andre ansvarlige” i første 
avsnitt. Nest siste avsnitt er nytt.)

I dag:
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDS 
og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse 
i organisasjonen. Bare medlemmer kan velges til 
tillitsverv og til representasjonsoppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i 
form av rabatter ved arrangementer i senterets regi.

Forslag:
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDF 
og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse 
i organisasjonen både lokalt og på landsplan. 
Medlemskap i foreningen medfører automatisk 
medlemskap også i Norges Døveforbund og at man får 
forbundets tidsskrift. Bare medlemmer kan velges til 
tillitsverv og til representasjonsoppgaver nasjonalt og 
internasjonalt. Medlemskap gir dessuten fordeler bl.a. i 
form av rabatter ved en del arrangementer.
Utmeldinger skal skje skriftlig til foreningen.
 (Obs. Her er det i kursiv tatt hensyn til den nye 
ordningen med NDF, og senteret er endret til 
foreningen. Tilføyelse om utmeldinger.)

I dag:
§ 4. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet. 
Nyinnmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den 
dato kontingenten er mottatt. Ellers skal kontingenten 
betales innen 15. mai hvert år. De som da ikke har 
betalt, blir strøket, og må for å bli medlem igjen betale 
den skyldige kontingenten med tillegg av et gebyr, 
fastsatt av årsmøtet.

Forslag:
§ 4. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet 
og NDFs landsmøte. Nyinnmeldte medlemmers 
medlemskap gjelder fra den dato kontingenten er betalt. 
De som ikke har betalt, etter purring, blir strøket, og må 
for å bli medlem igjen betale den skyldige kontingenten 
med tillegg av et gebyr, fastsatt av årsmøtet.
 (Obs. Her er tilføyd ”og NDFs landsmøte”, fordi 
NDF nå har mer innflytelse enn før på fastsettelse av 
kontingenten. Fristen er strøket, for det er nå NDF 
som setter frist og ordner purring. Men vi kan fastsette 
straffegebyret.)

Forslag:
§ 5. Årsmøtet
Ordet senteret endres til foreningen. Altså: Årsmøtet er 
foreningens høyeste myndighet… Ellers alt som før.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ingen endringer.

§ 7. Medlemsmøter
Ingen endringer.

§ 8. Styret
Ingen endringer i de to første avsnittene, men i tredje 
avsnitt har styret fremdeles ansvaret for feriehjemmet.)

I dag:
Senterstyret har det overordnede økonomiske ansvaret 
for driften av senteret og feriehjemmet, og for at 
bygningene er i god stand, likeså for at senteret kan 
tilby et rikt og variert kulturtilbud for de døve i 
Bergensregionen.
Styret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. 
Nyansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.

Forslag:
Foreningsstyret har sammen med eiendomsstyret 
ansvaret for driften av døvesenteret, og sammen med 
kulturstyret for et rikt og variert  kulturtilbud for de 
døve i Bergensregionen.
Foreningsstyret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. 
Nyansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.
 (Obs. Det er overflødig med det høytidelige 
”overordnede økonomiske ansvaret”. Og oppgavene 
for eiendoms- og kulturstyre står i § 10.)

I dag:
§ 9. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere 
BDS ved arrangementer. Han/hun har et overordnet 
ansvar for at senteret ledes i samsvar med gjeldende 
vedtekter og vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom 
senterets arbeidsprogram og sammen med daglig leder 
og styre foreta prioriteringer og planlegge framdrift. 
Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig 
leder fungerer i samsvar med sin instruks.

Forslag:
§ 9. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere 
BDF ved arrangementer. Han/hun har et overordnet 
ansvar for at foreningen og senteret ledes i samsvar 
med vedtekter og vedtak. Lederen skal jevnlig gå 
gjennom arbeidsprogrammet og sammen med daglig 
leder og styre foreta prioriteringer og planlegge fram-
drift. Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter 
sammen med daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig 
leder fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes 
oppgaver.
 (Obs. Endringene her gjelder egentlig bare 
navneendringen, det som står i kursiv.)

§ 10. Eiendoms- og kulturstyre
I denne § har fremdeles eiendomsstyret ansvaret for 
feriehjemmet, så det må vi vel endre nå på etterskudd.
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Fordi det kan bli store problemer med, eller umulig, 
å få valgt eiendoms- og kulturleder innen styret, bør 
vi åpne for en annen løsning, så her foreslås å utvide 
med et nytt avsnitt. Sammen med endringen fra BDS 
til BDF lyder da forslaget slik:

Forslag:
§ 10. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en 
eiendomsleder og en kulturleder blant styre-
medlemmene. Disse skal så snarest komme med 
forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
I tilfelle ingen i styret er villig til å påta seg vervet 
som eiendomsleder eller kulturleder, kan disse velges 
utenfor styret. De innkalles da til styremøter som skal 
behandle saker under deres ansvarsområde.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med senteret, 
og komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser 
etc. Slike forslag og planer skal legges fram for BDF-
styret før de kan gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre 
kultur-aktivitetene i BDF. De kan opprette egne 
underavdelinger for eksempel for drama, kurs 
o.a. Planer skal legges fram for BDF-styret til 
godkjennelse.

§ 11. Daglig leder
Bare navneendring, ellers som før.

§ 12. Regnskap og revisjon
Bare endring av ”senterets regnskaper” til regnskapene. 
(”Senterets regnskaper” kan oppfattes som bare husets 
regnskaper.)

§ 13. Samarbeidsforum
Bare navneendring, ellers som før.

§ 14. Protokoller
Ingen endringer.

I dag:
§ 15. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende senter for alle døve og 
deres nettverk i Bergensregionen, og er derfor åpen 
for at ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt 
innenfor senterets virkeområde.
BDS vil derfor bidra til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre 
og kontingent, som idrettsklubb, kvinneklubb, 
døvblittseksjon, pensjonistgruppe, ungdomsklubb, 
døvehistorielag, eller mer uformelle grupper som f. 
eks. dramagruppe, folkedansgruppe og babytreff, så 
ønsker styret at alt dette skal kunne fungere i samspill 
med og innenfor BDS.

Forslag:
§ 15. Utvalg og undergrupper
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve 
og deres nettverk i Bergensregionen, og skal derfor 
arbeide for at de ulike gruppers spesielle interesser blir 
ivaretatt på beste måte innenfor foreningens ramme.
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre, 
som idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, 
seniorgruppe, ungdomsklubb, døvehistorielag, eller 
mer uformelle grupper som ønsker å drive med f. eks. 
drama, folkedans eller annet.
 (Obs. Her kommer forskjellen mellom senter og 
forening klart fram. At vi skal ha et senter åpent 
for…. det står allerede i § 2. Bergen Døveforening 
skal ikke være bare et åpent senter, men et organ som 
skal arbeide for…., så forslaget her forteller om en 
mer aktiv linje. I tillegg til at vi skal arbeide, skal vi 
også stimulere til ulike aktiviteter. Pensjonistgruppe er 
endret til seniorgruppe. Babytreff er strøket.) 

§ 16. Vedtekts-endringer
Bare navneendring, ellers som før.

§ 17. Oppløsning
Bare navneendring, ellers som før.

Medlemsmøte torsdag 2. mars kl. 19.00

Vi går gjennom Thorbjørn Johan Sanders lovendringsforslag 

før saken taes opp på årsmøtet 11. mars 2006

Før det, kl. 18.45, vil Gunn Kristin og Rune orientere fra møtet vi hadde med tolketjenesten 
fredag 17. februar 2006
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Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag fra senterstyret (1):

Forslag til mandat for Hordaland Døves Fylkeslag
Hordaland Døves Fylkeslag ble opprettet i 1989 og er til-
sluttet Norges Døveforbund. Fylkeslaget har som formål 
å medvirke til og delta aktivt i arrangementer som favner 
døve i hele fylket. 

Døves Fylkeslag skal søke om tilskudd fra Hordaland 
fylkeskommune og andre til ulike tiltak for døve, blant an-
net kurs, seminar, utflukter, stevner og kulturaktiviteter. 

Senterstyret har styrefunksjon i Døves Fylkeslag.

Forslag fra senterstyret (2):

Kr 100.000 fra Medlemmenes Interessefond
Senterstyret foreslår at det taes ut kr 100.000 fra Medlem-
menes Interessefond for å balansere Bergen Døvesenters 
budsjett for 2006.

Senterstyrets forslag vedr. lovendringsforslag fra Th.J. Sander

Innledning: Styret ønsker å beholde innledningen til vedtekter, ettersom det fortsatt er kort tid siden vi endret 
navn, og teksten beskriver kort vår oppstart, tilknytning, og endringer de siste årene. 

Feriehjemmet: I utgangspunktet støtter styret alle endringer som følge av at feriehjemmet ikke er i senterets eie 
lenger. Vedtektene må tilpasses dette på de fleste punkter.

Navneendring: Senterstyret støtter ikke forslag om navneendring fra dagens Bergen Døvesenter tilbake til 
Bergen Døveforening. Senteret har brukt ressurser på å markedsføre siste navneendring. Ny endring skaper mer 
forvirring enn gavn. Med oppdeling i senter og forening vil vi være tilbake til der vi tidligere var med to ulike 
styrer som vi hadde frem til 2001/2002. 
Mange av endringsforslagene som er levert blir derfor unødvendige. Nedenfor er listet styrets meninger mht de 
andre endringsforslagene fra Sander.

§ lov Sanders 
forslag §

Styret mener Hva endres/endres ikke

1 1 Beholde Sander har ikke kommentert endring der siste avsnitt er strøket. Styret 
ønsker fortsatt å beholde dette avsnitt.

2 2 Beholde Ikke nødvendig endre pga vi vil beholde navn BGDS
3 3 Styret støtter endring Ny ordning med NDF krever tilpasning av paragrafen.
4 Beholde Sander har uten begrunnelse strøket hele paragrafen i sitt forslag.

Styret ønsker å beholde pkt om æresmedlemskap
5 4 Styret støtter endring Nye betalingsrutiner hos NDF krever tilpasninger i våre vedtekter
6 5 Beholde Flere pkt er tatt ut i Sanders forslag , Bla. Budsjettforslag. Paragrafen 

gir en god agenda for årsmøtet. Styret ønsker ikke endring
7 6 Beholde
8 7 Beholde
9 8 Beholde
10 9 Beholde
11 10 Beholde
12 11 Beholde
13 12 Beholde
14 13 Beholde
15 14 Beholde
16 15 Styret støtter endring Styret ønsker å endre navn, fra pensjonist til seniorgruppe
17 16 Beholde
18 17 Beholde
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Valget 2006
Valgkomiteens innstilling:

Styreleder velges for 1 år:
Valgkomiteens forslag: Klement Våge

2 styremedlemmer velges for 2 år
Valgkomiteens forslag: 

Egil Johansen og Sunniva Lyngtun

2 styremedlemmer velges for 1 år
Valgkomiteens forslag: Kjetil Høgestøl (valgt i fjor 

for to år) og Gunn Kristin Selstad

1. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Sigrun Ekerhovd

2. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: Martin Skinnes

Revisor for 1 år:
Valgkomiteens forslag:

Statsautorisert revisor Kjell Zahl

Bilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag:   Hans Erik Tofte

Varabilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag:   Arvid Støyva

Lovkomite for 1 år:
Valgkomiteens forslag:  Thorbjørn J. Sander, Gunnar 

Hansen og Arne Nesse

Interessert i en vevstol?
Er det noen som er interessert i å kjøpe en brukt vev-stol 
("Kontra vevstol"? Døvesenteret kjøpte den for mange år 
siden, kanskje en gang i 1980-tallet. De har ikke vært bruk i 
kurs-sammenheng i døvesenteret på mange år.

Interesserte kan kontakte døvesenteret.

Karneval 
i døvesenteret 
Søndag 
5. mars 2006
kl. 15:00 - 17:00

V E L K O M M E N !
Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Det blir servert pølser/brus/kaker/kaffe.

Inngang gratis for barn og kr 50 for voksne.

Påmelding til (post@bgds.no) innen 1. mars.

Bestill tolk!
Er du en av dem som har gitt opp å bestille tolk, fordi du 
av erfaring "vet" at du ikke får tolk likevel? Da er du en av 
kanskje mange som er i samme situasjon. Men det er like-
vel viktig at du bestiller tolk. Kanskje du får tolk, kanskje 
ikke. Tolketjenesten noterer bestillingene, og de noterer også 
oppdrag som ikke blir dekket. Disse kan bidra til å fortelle 
de bevilgende myndigheter at her er det nødvendig å ansette 
flere tolker! Nettopp derfor er det best du prøver å bestille 
tolk, selv om du tror du ikke får tolk.

Torsdag 30. mars - Ungdoms-diskotek!
Døvesenteret har fått helt nytt stereoanlegg, og nå er det på 
tide å innvie det! Denne gangen blir det diskotek for unge fra 
13 år (ungdomsskolen) og til og med 17 år. 

Vi begynner kvelden med å spise taco! Det vil koste 40 kr for 
å komme inn, dette er ink. taco + en brus. Vi selger mere brus 
utover kvelden hvis du fremdeles er tørst. Kvelden begynner 
halv 7 og avsluttes halv 10. Altså: 30. mars kl 18.30 - 21.30, 
pris kr 40, alder 13-17. Linda og Eivor er ansvarlige, så det blir 
ingen “gamle gubber” som passer på denne kvelden ;)

Send påmelding til Eivor på SMS 40845459 eller  epost: 
eivor@bduk.no innen 25. mars! Vi sees :)

Toralf og Erling forlater senterstyret 
Valgkomiteen har satt opp forslag på kandidater til senterstyret 
2006-2007. Der ser man to nye kandidater: Egil Johansen og 
Martin Skinnes. De to som skal forlate senterstyret (de ønsker 
ikke gjenvalg) er: Toralf Ringsø og Erling Buanes. 

Middagsdatoer
Det blir middag (Vibeke serverer) i døvesenteret i forkant av 
temakvelder, følgende torsdager: 16. mars kl. 16.30  - 6. april 
kl. 16.30 - 27. april kl. 17.00  - 8. juni - 22. juni (sommerav-
slutning). Noter datoene!

Du kan bestille tolk via SMS
Som nevnt i desembernummeret kan du bestille 
tolk over mobiltelefon. Det du må gjøre er å skrive 
(dette er bare et eksempel): "Tolk Hordaland 
Jeg trenger tolk til legebesøk på Olsvik lege-
senter 6. mars kl. 10. Hilsen (ditt navn)" - og 
sende til nr. 26626. Husk "Tolk Hordaland" først!
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Det ser ut til at Døvesenteret 
også har hatt besøk av Kong 
Oscar II - i 1888!
Det er grunn til å tro at også Kong Oscar II var i 
huset i forbindelse med åpning av Vossebanen 
i 1888 og at han var Peter Jebsens gjest samt 
at listverket i Kongerommet og i museet ble satt 
opp i den anledningen. I tillegg var, som vi kjenner 
til, Kong Haakon VII i Bergen i forbindelse med 
åpning av Bergensbanen i 1909, og at han bodde 
i huset som vi overtok i 1985. 

"(...) For øvrig oversendes kopi av Gubberud: 
Vossebanen 1883-1983, Norsk Jernbaneklubb 
1983 der det på s. 70-71 framgår at Kong Oscar 
II besøkte Bergen i 1888. Det er rimelig å tro at 
han da var Peter Jebsens gjest og at listverket er 
satt opp i den anledning."

Tryggve Fett, museumsbestyrer
("Gamle Bergen museum")

Funnet i arkivpapirer, datert 02.08.1986.

Trim 
med Nils Johan

Annenhver tirsdag er det 
trim i storsalen sammen 
med Nils Johan Bjørø 
(bildet). Han har vært 
trimleder før, og idrettsle-
der i utallige år. (Vi hus-
ker at han har ført noen 
døve fram til verdensre-
korder for døve i friidrett!)

Følg med i terminlisten 
når han er i storsalen 
med trimprogrammet sitt. 
Vil du være med, er du 
velkommen! Trimkurset 
koster kr 200 pr. person 
for hele året.

Fritt valg av hjemmetjenester
Nå er det mulig å velge mellom flere forskjellige firma 
som gir hjemmehjelpstjenester (ikke hjemmesyke-
pleie).

Flere døve har spurt om det nå er mulig å få en fast 
person hver gang, og om det er samme pris uansett hvem 
de får tjenester fra. Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede har vært i kontakt med Bergen kommune og flere 
private hjemmehjelpsfirma angående dette.

Fra kommunen har vi fått vite at det er samme pris 
uansett hvem man får hjemmetjenester fra. 

Flere private firma har sagt at det er mulig å få en fast 
person hver gang. 

Et firma sa at de var interessert i å ansette en per-
son som kan tegnspråk, hvis mange døve velger deres 
firma. 

De som ønsker mer informasjon om dette, kan ta kon-
takt med rådgivningskontoret. 

Der kan de også få hjelp til å bytte hjemmehjelp. 

Hilsen oss på
Rådgivningskontor for hørselshemmede



34

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2006

35

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter 2006

Oljeberget
Er det første gang en norsk kinofilm ble tekstet 
fra dag nummer èn?

Iallefall var filmen "Oljeberget" tekstet. Statsmi-
nister Jens Stoltenberg har hovedrollen i filmen. 
Før premieren oppfordret Bergen Hørselslag 
hørselshemmede om å møte opp og vise at vi er 
glad for at den norske filmen ble tekstet, for det 
er jo meget sjelden at det skjer. Iblant tekstes 
norske filmer mye senere, eller bare på bestemte 
framvisninger (tidspunkter). Men "Oljeberget" ble 
tekstet i hele landet, "til alle tider".

Fredag 27. januar 2006 møtte vi opp, medlem-
mer av både Bergen Døvesenter og Bergen 
Hørselslag.

Vi kan sende melding direkte 
TIL DEG på mobiltelefon!
Bergen Døvesenter har begynt med å sende ut kunngjørin-
ger direkte til enkeltpersoner (kun til medlemmer) om hva 
som skjer! Vi kan melde om siste nytt, om at "i kveld er det 
tegnspråkkafé i byen", om kommende foredrag, fest o.a. Du 
får informasjon FØR alle andre. Ønsker du å være med i 
gruppen som får direkte meldinger på mobiltelefon? 

Send e-post til post@bgds.no eller på sms: 995 89 562. 
Oppgi navn og mobilnummer, så ordner vi resten. Det er 
gratis. 

Takke-gaven 
i bruk
om torsdagene
Nå har Harry Ellingsen tatt i bruk jubileumsgaven 
som døvesenteret fikk fra Konows Senter og Dø-
ves Menighet. Han lager gode lapper. Folk kjøper 
omtrent like mange lapper som vafler, opplyser 
han.

Klageutvalg i tolkesaker
Vi har ikke noen formell "klageutvalg i tolkesaker", 
men våre representanter i møter med tolketjenes-
ten: Gunn Kristin Selstad og Rune Anda kan ta 
imot klager og ta det opp med tolketjenesten. 

Vi er opptatt av at brukerne skal bli fornøyd med 
tolketjenesten. Klagesaker (eller problemsaker) 
som dukker opp vil vi konferere med tolketjenes-
ten. Klagerne skal få tilbakemelding.

Datamaskiner og bord
Bergen Døvesenter har fått 5 datamaskiner og 4 
bord til Internett-kafeen fra Vestlandet/Eikelund 
kompetansesenter. Til våren skal alt på plass og 
internett-kafeen blir et fint sted, som også skal 
være lokale for datakurs framover.

Vi takker for gaven!

Tegnspråklærere søkes
Vi trenger noen som kan undervise i tegnspråk, 
både for nybegynnere og viderekomne. Er det 
noen som kan tenke seg å undervise allerede i 
mars, og likeså til høsten, vil vi gjerne bli kontak-
tet. Bruk gjerne mobiltelefonens tekstmelding, nr. 
995 89 562.
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Har du lyst til å glede en annen? Som 
besøker har du muligheten.
Mange mennesker, særlig eldre, er ensomme og 
mye alene. Som frivillig besøker kan du gjøre 
noe med dette. Besøkstjenesten er en del av 
det diakonale arbeid i menigheten. Målet er at 
mennesker får oppleve fellesskap og kontakt.

Hvem kan være frivillig besøker?
• Viktigst er at du har lyst, og at du har litt 

fritid å gi andre mennesker som trenger 
det.

• Kontakt og fellesskap er det viktigste.

Hva kan besøkstjeneste omfatte?
• Besøk / sosial kontakt
• Følge ut (spasertur, følge til lege osv.)
• Enkle ærend og tjenester
• Følge til gudstjenester, eldretreff og annet

Hvor ofte?
• Det vanlig er en times tid en gang i uken 

eller hver fjortende dag.
• I utgangspunktet er det behov for at du 

besøker en person.

Står jeg alene som besøker?
• Vi arrangerer kurs for besøkere.
• Vi forsøker å samle besøkerne regelmessig 

for å utveksle erfaringer
• Besøkere har veileder som kan kontaktes 

når det er spørsmål.

Hvem kan få besøk?
• Du som er mer alene enn du ønsker, som 

føler deg isolert og ensom. Selv om du har 
både hjemmehjelp, hjemmesykepleie og 
nære pårørende. 

• Du som gjerne vil snakke med noen på 
tegnspråk.

• Du som trenger følge for å komme deg ut, 
enten det er for å spasere, eller for en liten 
handletur.

• Besøkstjenesten er for alle aldersgrupper, 
men det er mest eldre som melder seg.

Ønsker du besøk? Eller å bli besøker?
Kontakt Døves Menighet ved døveprest Lars 
Hana, teksttelefon 55 56 41 25, sms 90 11 36 
82, eller leder i diakoniutvalget Astrid Tokle, 
teksttelefon  55 18 99 43, sms 959 66 239.

RETREAT
– er det noe for meg?

Velkommen til retreatdag i døvekirken i Bergen

lørdag 1. april kl 11 – 16.
Pris kr 200,- inkl lunsj (gryterett) og materiell.

I Norge har det vært drevet retreat for hørende i 50 år. 
Det handler om å få ro til å være sammen med Gud i 
bønn og meditasjon, og på et sted som er tilrettelagt. 
For hørende har retreat ofte handlet om stillhet, for 
døve må vi tenke annerledes.

Vi inviterer derfor til en dag med refleksjon og 
fellesskap i døvekirken. Det som skjer skal skje 
langsomt, vi vil gi plass for meditasjon, bibellesning og 
aktivitet.
Bli med på et møte med Gud, med deg selv, og med 
andre mennesker!

Påmelding og spørsmål til døveprest Lars Hana
Teksttelefon 55 56 41 25
Mobil 90 11 36 82
e-post: lars.hana@dovekirken.no

Frist for påmelding er 15. mars. Det er plass til 10 
deltakere.

Besøkstjeneste – noe for deg?
Ønsker du å få besøk? Eller å gå på besøk?
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Bak fra venstre: Edvard Rundhaug (initiativtaker, har båtførerbevis fra før), Gunnar Forland, José M. Oriola, Geir Morten Flatemo, Ole 

Morten Rolland, Rune Anda og kursleder Tor-Anders Puck. Foran fra venstre: Jon Borlaug, Terje Magnussen, Tore Birkeland, Kate Traasdahl 

Rundhaug - over henne: Frode Holgersen - Marit Markeset, Anlaug Sørhaug, Svein Tore Olsen og kursleder Eirik Skare.

Alle deltakere på "Båtførerkurset" 16.-22. januar 2006 bestod eksamen!
Arrangør: Bergen Døvesenter og Båtførerprøven.com

Det er ikke første gang døve har gått på båtførerkurs. Olaf 
Olsen & Co var kanskje de første døve som gjennomførte 
båtførerkurset og besto eksamen. Senere - i 1981 (og se-
nere) - var det en gruppe døve som ble undervist av Ingard 
Sørhaug, og tolket av Aslaug Sørhaug. Også hele denne 
gruppen besto eksamen. Blant dem var Egil Allan Marthi-
nussen, Toralf Ringsø, Erling Jacobsen, Klement Våge, 
Skjalg Iversen m.fl.

Det planlegges nytt kurs i mai: Praktisk båtkurs fredag 
til mandag.

Kate finner kursretningen i Boknafjorden

Internett og PowerPoint
Det pågår datakurs i døvesenteret. Noen som har 

behov for datakurs i nær framtid?

Internett-kurs torsdager kl 12.00-14.00

Kurs i PowerPoint 10.-12. februar 2006
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DIK 100 års jubileumsfest
 på First Hotell lørdag 15. april 2006 

(påskeaften) kl: 19:00

Koldtbord og varm mat
Dessert og kaffe/kaker.

Betaling skjer til DIK kasserer Egil 
A. Marthinussen 

kr. 275,- pr. person

Betalingsfrist: 1. april 2006
Bindene påmelding

DIK 100 års int. nasjonal turnering 
bowling for døve.

Bowlinghallen, Sandsli
13 april  Individuell ( 8 serier)

1. pulje start kl: 10:00   
2. pulje start kl: 15:00 

14. april.  doubles. ( 8 serier)
2 pulje start kl: 10:00 
2 pulje start kl: 15:00 

15. april  
Start kl: 10:00 Semialfinal

Start kl: 14:00 finale.

16 klubber fra 7 land deltar

Bergen Døvesenter åpen.
Salg av lett mat og drikke hver kveld.

13. april kl: 18:00 – 01.00 Hyggelig kveld

14. april kl: 18:00 – 01.00
Hyggekveld (mottak av gaver)

16. april kl: 18:00 -  01.00
Hygge kveld (kanskje åpen)?

15. april DIK 100 års fest
på Frist Hotell kl: 18.30

FESTMIDDAG
LØRDAG 15. APRIL 2006

"Her har vi bygget 
Smaabørn et hjem" 
(Se annonsen på neste side)

Utstillingen er satt opp i forbindelse med Ladegården bar-
nehages 120-årsdag torsdag 2. februar.

Ladegården barnehage ble etablert som et barneasyl. Et 
barneasyl var et sted for barn under skolealder som trengte 
tilsyn på dagtid fordi foreldrene arbeidet. Barneasylet sto 
dermed i kontrast til de samtidige barnehagene, som var pe-
dagogiske institusjoner og først og fremst et tilbud til de mer 
velstående. Vi følger barneasylets historie fra denne starten, 
gjennom perioden som daghjem og frem til dagens barnehage.
Utstillingen er åpen hele våren. 

Vi har bestilt tolk til utstillingen 
søndag 12. mars kl. 14.00 (noter dagen!)
Blir vi mer enn 10 personer, får vi grupperabatt, dvs. 

kr 20 pr. person. (Vanlig inngangspris er kr. 30,-)

Maja Zahl har vært med i arbeidet med å få igang utstil-
lingen. Hun er datter av Kjell og Torill Solbø Zahl.

Hjertelig takk 
for all omtanke og oppmerksomhet ved vår kjære Tores 
bortgang.

Hisen fra Gaute, Torill og øvrige familie.

(Samboeren til Torill Ringsø døde av hjertestans under en 
skitur i Bymarka i Trondheim.)

Takk 
Gunhild og Nils Johan Bjørø takker for blomstene i 
forbindelse med sitt gullbryllup. 

Dødsfall 
Jenny Godøy døde 15. februar 2006, nær 74 år. Biset-
telsen fant sted i Håpets kapell onsdag 22. februar. 

Personalia
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Teater Manu viser 

PEER GYNT
( av Henrik Ibsen)

Mandag 27. mars kl. 19.00!
i Fjell Kulturhus store sal
(Straume på Sotra)

Vi leier stor buss - kjører fra Hansaparken (ved 
døvesenteret) kl. 17.45, og fra Bystasjonen kl. 17.55.

Kr 40 pr. person (tur/retur)

Bestill plass på buss til døvesenteret: post@bgds.no

BILLETTPRISER:
Ordinær pris: Voksne kr. 250,-
Student og honnør* kr. 190,-
Medlemmer i NDF*: kr 240,-
Scenekort*: kr 120.-
*For å få rabatt må bekreftelse vises. 
Hvis du vil, kan du bestille billetter her:
http://www.ticketmaster.no/html/venue.htmI?l=
NO&venue=SFU

Peer, du lyver! Nei, jeg gjør ei! Identitet og “norskhet” 
er temaer som blir behandlet i Henrik Ibsens ramatiske 
dikt skrevet i 1867. Dramaet har en spesiell rolle i norsk 
litteratur, siden det av mange blir regnet som det mest 
mangfoldige i norsk diktning. Ibsen blander sjangrene 
folkediktning, satire og eventyr.

Etter å ha rotet det til med et bruderov i egen bygd, 
flykter Peer Gynt bort fra lokalsamfunnet og ut i verden. 
Peer er en urolig sjel med livlig fantasi og han blir 
stadig fortalt at han lyver. Peer er ikke beskjeden, han 
ønsker å bli kronet til verdens keiser. Og keiser blir han 
til slutt, riktignok på en anstalt for sinnsyke i Kairo! Peer 
går gjennom en indre kamp, kommer tilbake til Norge 
og blir reddet takket være Solveigs trofaste kjærlighet.

Bilder på internett
Vi har fått mange tilbakemeldinger på at det er kult og 
kjempeflott å følge med på døvesenterets hjemmeside, og 
ikke minst pga alle de bildene som blir lagt inn fra ulike 
arrangementer. (Se www.bgds.no)

Vi prøver også å passe på å si ifra at bildene som blir 
tatt, kommer inn på hjemmesiden, og høre om det var ok. 
Mange ganger glemmer vi å spørre, men vi håper selvsagt 
at alle vet at bildene vi tar, stort sett havner på hjemmesiden 
og at man umiddelbart kan si ifra om de ikke vil ha bildet 
med. Det går fint!

Dersom noen ønsker at enkelte bilder skal taes bort, gi 
beskjed til post@bgds.no, og vi fjerner det!

Rune Anda, daglig leder

Torsdag 9. mars 2006 kl. 18.30
får vi besøk av Rådgivningskontor for hørselshem-
mede og døvblinde. De skal fortelle om arbeidet 
de gjør, og de vil svare på spørsmål fra oss. 

Lørdag 18. mars kl. 12 åpner Rådgivningskonto-
ret dørene for besøk slik at alle kan få se hvordan 
det ser ut der.

Seniorutvalget skal besøke Rådgivningskonto-
ret mandag 13. mars kl. 11.

Kontoret er i Teatergaten 41, 5010 Bergen. Åpnings-
tider: Mandag til fredag kl. 10 - 14. Telefon 55 56 94 75, 
teksttelefon 55 90 08 48 / 55 90 08 49. Mobiltelefon G3 
(samtaler og sms til Mary-Ann): 480 73 824. Mobiltelefon 
G3 (sms til Norunn): 480 73 825.



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. Medlemmer som ønsker 
det, får bladet over e-post.

Neste nummer kommer ut torsdag 
30. mars 2006.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i 
Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Historielaget 2006-2007 

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap hadde årsmøte 14. februar 2006. Bak fra 

venstre: Åge Lauritzen (kasserer), Nils Johan Bjørø (leder) og Thorbjørn Johan Sander 

Seniorutvalget 2006-2007 
Seniorutvalget (tidl. Pensjonistgruppen) hadde årsmøte 7. februar. Bak fra venstre: Thora 

Gåsland (varamedlem), Annlaug Koppen (styremedlem), Sverre Johansen (nestleder), 

Marta Ringsø (varamedlem) 

og Norvald Eikenes (kas-

serer). Foran fra venstre: 

Thorbjørn Johan Sander 

(sekretær) og Erling Bua-

nes (leder). Ikke på bildet: 

Harry Stene (revisor).

Foto: Runa Moe.

(varaleder). Foran fra venstre: Annlaug 

Koppen (styremedlem) og Marta Sander 

(sekretær).

Ikke på bildet: Helge Herland (revisor), 

Erling Buanes (vararevisor), samt Nor-

vald Eikenes og Sverre Johansen (valg-

komiteen).

HUSK
å melde adresseforandring!

Erling Buanes 
som "altmuligmann"
Etter flere år i styret har Erling Buanes 
bestemt seg for ikke å stille til gjen-
valg. Imidlertid blir han som vanlig 
å se i døvesenteret. Styret har - etter 
forslag fra daglig leder - tilbudt ham 
å være en hjelper (en slags altmulig-
mann) for administrasjonen, hvilket 
han sa ja takk til. Det er oppdrag fra 
daglig leder han skal forholde seg til.

Mars:
01. on: Kl. 18: Fastegudstjeneste med 

“tegn til tale” v/Lars Hana
02. to: Historielaget besøker Bergen 

Byarkiv i Kalfarveien 76 kl. 12.00. 
Tolk er bestilt.

02. to:  Medlemsmøte kl. 19: Vi 
diskuterer forslag til endring i lov 
for Bergen Døvesenter

05. sø: Karneval i storsalen kl. 15-17 (se 
egen notis)

07. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen.
09. to:  Besøk av Rådgivningskontor for 

hørselshemmede og døvblinde 
kl. 18.30.

11. lø:  BGDS har årsmøte kl. 11.
12. sø: Kl. 14: Besøk til utstilling på 

skolemuseet (se egen notis)
13. ma: Seniorutvalget besøker 

Rådgivningskontoret kl. 11.00.
14. ti:  Eldretrim kl 10.30.
14. ti:  Lokallaget av NDHS kl. 12 
15. on: Ungdomsråd har ungdoms-kveld i 

døvekirken kl 18.30
16. to: Senterstyret har møte kl 16
16. to kl. 18.30:Vi demonstrerer ulike 

tegnuttrykk. Middag kl. 16.30
17. fr:  Kvinneklubben i kjelleren kl 19.
17-19:  NDF har landsråd i Stjørdal: 

“Døveforeningen i framtiden”
18. lø:  Vi besøker Rådgivningskontor for 

hørselshemmede kl. 12-13.
18. lø:  Fengselsfest i storsalen og 

kjellerlokalene. Arr. Kulturstyret 
19. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegn-

språk v/Lars Hana.  Menig-heten 
har årsmøte etter gudstj.

21. tir  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
23. to kl. 18.30: Thorbjørn Johan Sander 

sin motstand mot tegnspråklov.
23. to - 26. sø: Konfirmasjonsleir
26. sø kl.11: Gudstj. på Raknestunet i 

forbindelse med konfirmantleir. 
Foreldre oppfordres til å komme.

27. ma: Teater Manu viser PEER GYNT 
på Fjell Kulturhus på Straume

28. ti:  Eldretrim kl 11.
30. to:  Hyggekveld i døvesenteret 
30. to:  Ungdomsklubben har diskotek i 

kjelleren.
31. fr:  Døvblittgruppen: Hyggekveld i 

storsalen kl. 18.30
31. fr - 02. sø: Slektsgranskingskurs i 

kjelleren (datarommet).
April:
01. lø:  CI-treff i storsalen
01. lø:  Døvetreff samles i Scooters-

manpuben kl. 20.00
02. sø: Kl. 11: Familiegudstjeneste med 

“tegn til tale” v/Lars Hana
04. ti:  Seniortreff kl. 11.-14
06. to: Kl. 18.30: "Språkrettigheter" 

v/Odd-Inge Schröder (se notis) 
Middag kl. 16.30

Bergen Byarkiv
Velkommen til omvisning i Ber-
gen Byarkiv torsdag 2. mars 
kl. 12, i Kalfarveien 76! Tolk er 
bestilt.

Arr.: Bergen lokallag av NDHS


