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26.01.06: Ingeborg Skaten: "Den nye tolken - hvem er hun?"

16.03.06: Døves Ungdomsklubb: "Tegnuttrykk"

23.03.06: Thorbjørn Johan Sander: "Tegnspråklov?"

06.04.06: Odd-Inge Schröder: "Språkrettigheter for døve"

Interessante torsdags-temaer hittil i år -
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- og slike "språk-temaer" fortsetter vi med:
Torsdag 1. juni 2006 kl. 19.00:

T E G N S K R I F T
Ingvild Roald skal fortelle og vise tegnene! Hun er 
den norske eksperten på tegnskrift. Velkommen til 
en spennende kveld!

Torsdag 21. september 2006 kl. 19.00:

"Tospråklige barn i tospråklige familier"
Rett for "Døves Dag"-helgen i september får vi besøk av døvelærer Torill Solbø Zahl, som skal gi 
oss innblikk i sin erfaring og opplevelser med døve barn og codabarn i en tospråklig verden!

fra utforrennet: "...Hans Lie hadde lovet at han skulle kjøre 
rett ned uten noen bremsing. - Ja, det gjorde han også. Han 
om nedover i en stor fart, og med sammenbitte tenner fòr 
han avsted mot siste sving. Her ble farten for stor. Han 
kom ut i et spor som kastet ham hodekulls ut i bløt snø 
80 meter fra mål, og ulykken var ute. Med forstuet fot og 
ansiktet fortrukket i smerte pigget han videre på èn ski det 
siste stykket, som heldigvis var forholdsvis flatt, og kom 
seg i mål på tiden 3.06,6. Den eneste som kunne true ham, 
tross uhellet, var Max Angermair, men da denne kjørte på 6 
sek. svakere tid, var saken avgjort, og Hans hadde fått den 
gullmedaljen han hadde lovet han skulle ta."

Ca 50 år senere er han fremdeles aktiv!

Veteran-NM i alpint 23-26. mars 2006:

Hans Lie (77) - eldste deltaker
Det ble 6 gull til deltakere fra Vestlandet, deriblant også til 
den "evig-spreke" Hans Lie (se bildet på forsiden), medlem 
i Bergen Døvesenter siden 1949. Bergens Tidende kunne 
fortelle at han vant gull i slalåm, storslalåm og super-G. 

Nå har vi bladd tilbake i Døves Idrettsklubbs historiebok, 
og der sakser vi fra 1953: "Vår unge alpinist, Hans Lie, 
har i året 1953 gjort den største innsats for Bergen Døves 
Idrettsklubb. Under verdensvinterleker for døve i Oslo var 
han ingen favoritt i de alpine grener, men han ble den største 
poengplukker! Han vant i slalåm, utfor og kombinert.

Og fra 1959: "Hans Lie tok som vanlig med seg hjem 
gullmedaljer fra vinterlekene for døve; det ble gull i utfor 
og alpin kombinasjon og sølv i slalåm." Men vi leser videre, 
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Bergen Døvesenter innbyr til

Slektsgranskingskurs
12.-14. mai 2006

Kurssted: Døvesenteret. 
Har du lyst til å lære hvordan du skal finne fram

til din slekt, blant annet ved å bruke slektsprogram, 
finne slekt på internett, i bøker/kirkebøker, 

tyde gotisk skrift o.a.?  
Da er dette kurset noe for deg! 

Det er en fordel om du kunne ta med
din bærbar pc, men ingen krav. 

Døvesenteret har noen datamaskiner som vi kan bruke
under kurset. 

Ta med slektspapirene dine, hvis du har. 
Kursleder: Beryl K. Ramvik 

Bindende påmelding innen tirsdag 9. mai 2006.
E-post: post@bgds.no – Mobil: 995 89 562. 

Kr. 600 pr. person (kr 800 for ikke-medlemmer)

D U G N A D torsdag 4. mai
Nå er det igjen tid for å rydde i hagen, fjerne boss, vaske 
vinduer osv. I fjor var det vel 15 personer som gjorde en 
felles innsats før jubileumsdagene i mai. 

Det eiendomsstyret trenger hjelp til, er:
Vindusvask
Vask av kjøkken
Montere rullegardiner
Montere utelamper
Legge parkett i aktivitetsrom
Diverse rengjøring utvendig (kosting o.a.)

Har du lyst til å være med? Du kan gi beskjed til Egil Jo-
hansen, eller til daglig leder, eller du trenger bare å møte 
opp torsdag 4. mai 2006 fra kl. 16.00. Alle som deltar i 
dugnadsarbeid vil få pizza som vi bestiller fra Peppes Pizza. 
(Blir det regn, kan du ta med regntøy og gummistøvler?)

Velkommen til døvesenteret
nasjonaldagen!

Vi har åpent
kl. 10.00 - 14.00

Servering

Lek og underholdning

Arr.:
Døves Idrettsklubb

Døves Ungdomsklubb
Kulturstyret

17. mai

Arkiv-foto



4 5

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006

VEDTEKTER FOR 
”FORENINGEN HØRENDE BARN AV DØVE” 

§1: Navn 
Foreningens navn er ”Foreningen hørende barn av døve 
– CODA Norge” (Children of Deaf Adults) og er stiftet 28. 
mai 2005. 
Disse vedtekter er vedtatt på stiftelsesmøte 28. mai 2005. 

§2: Formål 
Foreningens formål er 
• Å bidra med vår erfaring om en oppvekst i tospråklig miljø 
med norsk og tegnspråk gjennom: 
• Informasjon til storsamfunnet 
• Å være en ressurs for døve foreldre og deres barn 
• Å finne rom for en egen tilhørighet i døvesamfunnet 
• Å være et forum for å utveksle erfaringer blant medlem-
mene 

§3: Medlemskap 
Enhver hørende person som er over 18 år og har minst en 
døv forelder, kan bli medlem av foreningen. Det betales en 
kontingent som fastsettes av årsmøtet. For å ha stemmerett på 
årsmøtet må kontingenten for det aktuelle år være betalt. 

§4: Styre 
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamed-
lemmer. 
Årsmøtet velger leder og 4 styremedlemmer. Styret konstitu-
erer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremed-
lem. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Styret 
er vedtaksdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. 

§5: Årsmøte 
Årsmøte holdes hvert år i månedsskiftet mai/juni og innkalles 
med minst 6 ukers varsel. Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett 
frammøte. 
Årsmøtet behandler: 
• Godkjenning av innkalling 
• Valg av møteleder, 2 referenter og protokollkomité på 2 
medlemmer 
• Beretning for foregående år 
• Revidert regnskap for foregående år 
• Budsjett 
• Fastsettelse av medlemskontingent 
• Innkomne forslag (Fristen for å sende inn forslag er 4 uker 
før årsmøtet) 
• Valg (som ledes av valgkomitè) av 
• Leder 
• 2 styremedlemmer 
• 1 varamedlem 
• Revisor 
• Valgkomitè 
Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall – unntatt 
er lovendringer som krever minst 2/3 flertall. Når det er flere 
enn et forslag ved personvalg, foretas skriftlig avstemming. 

§6: Oppløsning: 
Oppløsning av foreningen kan skje etter møteinnkalling 
med samme frist som for årsmøtet, og krever 2/3 flertall. 

CODA Norges hjemmeside: www.coda-norge.no

CODA 
(Hørende barn av døve foreldre)
Påmelding til Coda-gruppene kan sendes til Torill Solbø 
Zahl på e-post torill.zahl@statped.no eller SMS 934 44 949
snarest. 

Samlingene starter onsdag 3. mai kl.17.30 i kjelleren på 
Bergen Døvesenter og tar i første omgang i mot gutter og 
jenter i skolealder. 

CODA-SAMLING I BERGEN DØVESENTER 
i mai 2006:

Onsdag 3. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 8. mai kl. 17.30 - 19.00
Onsdag 10. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 15. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 22. mai kl. 17.30 - 19.00
Onsdag 24. mai kl. 17.30 - 19.00
Mandag 29. mai kl. 17.30 - 19.00
Onsdag 31. mai kl. 17.30 - 19.00

Vi trenger nye
TEGNSPRÅKLÆRERE !
I år har vi bare Bjørg Storesund som tegnspråklærer, 
og hun makter ikke å påta seg kurs for både nybegyn-
nere og viderekomne. Er det noen som kan tenke seg 
å undervise for Bergen Døvesenter fra høsten av? Vi 
har lokaler, videomaskin (for både DVD og VHS), og 
lønnen er bra. Ta kontakt med kontoret!

Internett-kafeen
Den nye internett-kafeen i 1. etasje (tidl. aktivitetsrom) 
er nymalt. Nå står gulvet for tur, og så kommer bord og 
datamaskiner, klar til bruk fra og med 12. mai (da starter 
slektsgranskingskurset der).

Fotballtrening!
Vi har trening på Slettebakken hver mandag kl. 18.00 
til 19.30 og på Gyldenpris hver torsdag kl. 18.00 til 
19.30. Alle fotball-frelste er velkommen.

Wien
27. april - 2. mai er Lill-Beate Ulstein og Lena Mei 
Kalvenes Anda i Wien for å delta i Wien Døves 
Sportsklubbs 105 års jubileumsturnering. De deltar 
i badminton.
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Det var ca 30 personer til stede.
Torsdag 9. februar 2006 var det informasjonskveld i døve-
senteret. Der snakket man blant annet om Tegnspråklov. 
Man kom da til å foreslå å be Sander om å få en egen kveld 
der han begrunnet hvorfor han var skeptisk til tegnspråklov. 
Og slik ble det.

Først prøvde Sander å si litt om “Hva er språk?” og der-
nest “Hva er tegnspråket?” Han mente at tegnspråk ikke 
kan plasseres på linje med de tre andre språkene: Bokmål, 
nynorsk og samisk. Han prøvde også å forklare litt om 
hjernen, at språkets plass er i venstre del av hjernen mens 
det visuelle bildet plasseres i høyre del. - Det er derfor ikke 
rart at de fleste får innoperert CI ved høyre øre, for derfra 
går lydspråket inn til språkets del av hjernen (venstre).

Sander syntes ikke det var riktig gjort av Bergen Døve-
senter, som på sin hjemmeside februar 2006 understreket 
at døvesenteret støttet Norges Døveforbunds arbeid for å 
få innført egen tegnspråklov, for “vi har ikke diskutert det 
med medlemmene”. 

(Dette punktet - om tegnspråk som offisielt språk - har 
vært tatt opp på vel samtlige landsmøter i Norges Døvefor-
bund siden 1986, og fått enstemmig støtte hver gang, også 
fra representanter fra Bergen. Se egen ramme.)

Sander mente at tegnspråket er skadelig for evnen til å 
lære det norske skrift- og talespråket. Han viste til psykolog 
Vestebergs undersøkelser, som blant annet påstod at 33% 
av de danske døve er så svake i dansk at de må regnes som 
analfabeter! Og Sander støttet Vestebergs påstand om at 
situasjonen er den samme også i resten av Norden - og 
dermed også i Norge.

Konklusjonen etter to og en halv time med Sanders for-
klaring og med debatt etterpå:

Det var vel 9 personer som deltok i meningsytringer. 
Sander sa at han ikke likte at Bergen Døvesenter på sin 
hjemmeside fra 9. februar skrev at “ingen støttet Sander 
i tegnspråklov-saken”. Det var jo riktig det, men det var 
noen få som sa noe og de var ikke enig med Sander den 
gangen.

Denne gangen, torsdag 23. mars 2006, kan vi konstatere 
at av de 9 som sa noe, var det kun en (Marta Sander) som 
mente at tegnspråk kun er et hjelpemiddel, en kommunika-
sjonsform. Hun påsto at alle som hadde ordet hittil, brukte 
norsk med tegn som støtte.

Av de 8 andre, var det 7 som klart talte til støtte for det 
videre arbeidet med å få innført egen tegnspråklov, mens 
den 8. person (Erling Jacobsen) ba om at vi måtte være klar 
over at alle individer er forskjellige. Det har vært sagt at 
“døve må bli like flinke i norsk som hørende”, men hvem 
av de hørende da? Den hørende som er dårligst i norsk? 
Den hørende som er flinke i norsk? Også blant hørende er 
det store individuelle forskjeller. Jeg har sett hørende skrive 
elendig norsk, sa han.

Underveis i debatten var det litt for mye fokus på norsk 
opplæring for døve barn. 

Martin Skinnes, benyttet sine pedagogiske evner til å ta 
seg god tid på å vise til ulike eksempler omkring språket, 
det norske språket, tegnspråket, - tenking i språk, i bilder 
osv. Han høstet applaus i salen. 

Helge Herland viste til lederartikkelen han skrev i siste 
nummer av Døves Tidsskrift (3/2006), der han viste til ulike 
grunner til at det er behov for egen tegnspråklov. - Jeg er 
rimelig fornøyd med artikkelen. Men da jeg leste Norges 
Døveforbunds resolusjon (se rammen) fra kongressen i 
2001, der det krevdes egen tegnspråklov, syntes jeg denne 
var skrevet mye mye mye bedre! Og hvem har skrevet re-

Tegnspråklov-kvelden torsdag 23. mars 2006 kl. 19.00 - 21.30
Thorbjørn Johan Sander fikk anledning til å fortelle hvorfor han var skeptisk til “tegnspråklov”.

Sander mente at tegnspråket er “fattig” hvis man skal 
oppfatte PowerPoint-teksten ovenfor slik: “Min erfaring 
er at tegnspråket er meget mangelfullt sammenlignet med 
tale/skriftspråket...”
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Resolusjon fra Norges Døveforbunds IV kongress,
Sarpsborg 21.-24. juni 2001:

Rett til tegnspråk!
Retten til å kommunisere uhindret er en grunnleggende 
menneskerettighet. For døve mennesker betyr dette rett 
til å kommunisere på tegnspråk, både privat og offent-
lig. Døves rett til tegnspråk krenkes daglig i Norge. 
Store mengder informasjon er ikke tilgjengelig for døve. 
Ytringsfriheten, retten til å gi – og få – informasjon er 
ikke oppfylt så lenge døves rett til tegnspråk ikke er 
beskyttet i lovs form.

Norges Døveforbunds IV kongress krever at det sna-
rest blir iverksatt en utredning som tar sikte på en lov-
festing av døves rett til tegnspråk. Bare en tegnspråklov 
kan ivareta døves rett til å bruke tegnspråk i alle sammen-
henger, og døves rett til å være aktive medborgere i det 
norske samfunnet. En tegnspråklov sikrer døves rett til 
deltakelse på alle områder i samfunnet, så som retten til 
bruk av tegnspråk til utdannelsesformål, arbeid, religiøs 
utøvelse, helsetjenester, informasjons- og kulturformål 
og kultur- og fritidsaktiviteter m.m.

Både tegnspråk og eksistensen av dette språkets miljø 
er offentlig anerkjent gjennom opplæringsloven og læ-
replanverket for grunnskolen (L97). Men det er bare 
døve barn som har fått rett til tegnspråk lovfestet. Det 
er dokumentert at voksne døve ikke har samme tilgang 
til informasjon som hørende, og at dette har alvorlige 
konsekvenser for deres deltakelse i de demokratiske 
prosesser.

For å fungere i samfunnet, må døve være to-språklige. 
Dette betyr at døve må beherske tegnspråk for å kunne 
kommunisere seg i mellom, og for å kunne benytte seg 
av tegnspråk-tolker til å skaffe seg informasjon. Døve 
må også beherske norsk for å fungere i det samfunnet 
de bor i. Gjennom tilgang til både tegnspråk og norsk 
kan døve oppleve og ta del i det rike kulturmangfoldet 
i Norge.

Norge har gjennom sin ratifikasjon av Europarådets 
rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale mino-
riteter gitt tilkjenne at enhver person som tilhører en 
nasjonal minoritet har frihet til å ha meninger og å motta 
og meddele opplysninger og ideer på minoritetsspråket, 
uten inngrep fra offentlige myndigheter og uten hensyn 
til grenser. Døvemiljøets eksistens er allerede anerkjent 
gjennom L97, men døves rett til tegnspråk er ikke fulgt 
opp på andre områder.

Rett til tegnspråk betyr rett til kommunikasjon. Uten 
rett til tegnspråk har døve ikke rett til å kommunisere. 
Derfor må retten til tegnsprk lovfestes nå!

Resolusjonen ble skrevet av Hilde Haualand, 
Erling Jacobsen og Thorbjørn Johan Sander.

solusjonen? Jo, det var Hilde Haualand, Erling Jacobsen 
og Thorbjørn Johan Sander!

Helge Herland understreket at arbeidet fram mot even-
tuell tegnspråklov gjøres i departementet, blant politikere, 
forskere og flere andre. Den dagen forslag til tegnspråklov 
foreligger, vil det bli sendt ut til høring til mange organisa-
sjoner, og først da kan vi diskutere innholdet.

Sander syntes det var skremmende å se ungdommenes 
språk som ble demonstrert i døvesenteret torsdag 16. mars 
2006. Ingunn Herland mente det motsatte: Ungdommene 
viste tegnspråkets rikdom og mangfold! - Vi koste oss skik-
kelig den kvelden i døvesenteret, sa hun.

Da debatten var ferdig, kom det frem fra noen at denne 
debatten var viktig. Uten det hadde saken kanskje gått 
videre i stillhet. Nå kan vi se fram til å motta forslag til 
lov-tekst med spenning og til videre diskusjon.

Th J Sander opplyste at han var invitert til 3-4 døvefore-
ninger for å fortelle hvorfor han er skeptisk til en eventuell 
tegnspråklov. (Tekst og foto: RA.)

Helge Herland, Arne Nesse og Klement Våge

Kurt Oksnes, Martin Skinnes og Thorbjørn Johan Sander

Marta Sander og Ingunn Storlykken Herland
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MANGLENDE TEKSTING AV TV-
PROGRAMMET “SKAPEREN”
3. april 2006 sendte vi e-post til TV2 der vi beklaget over at de ikke 
tekster det populære oppfinnerprogrammet “Skaperen”.

Bergen Døvesenter v/Rune Anda
---------------------------------
Svaret kom samme dag, fra Øystein Rygg Haanæs, Konsernrådgiver 
TV 2 Gruppen AS 
---------------------------------
Viser til e-post sendt fra Bergen Døvesenter til info@tv2.no

Årsaken til at Skaperen ikke er tekstet, er at programmet nå 
sendes direkte, mens de første programmene i serien gikk i opptak. 
Vi tekster alle programmer som er ferdigprodusert i rimelig tid før 
sending, men altså ikke direktesendinger. I og med at vi er pålagt å 
ta i bruk teknologi for automatisert direkteteksting når den norske 
språkteknologien er tilstrekkelig utviklet, kommer TV 2 ikke til å 
bruke ressurser på utvikling av manuell direkteteksting.

Har ellers lagt ved kapitlet om teksting fra TV 2s siste allmenn-
kringkasterregnskap (se under). 

Vennlig hilsen  for TV 2 AS 
Øystein Rygg Haanæs 

---------------------------------
Fra TV 2s allmennkringkasterregnskap for 2005: 

Om teksting for hørselshemmede 
TV 2-konsesjonen § 3-5: ”TV 2 skal tekste sendingene i tidsrom-
met 1800 til 2200 hver dag for hørselshemmede. Dette gjelder 
programmer der teksting er praktisk og teknisk mulig i forhold til 
produksjonstid. Lar det seg ikke gjøre å tekste hele sendingen, skal 
enkeltinnslag om mulig tekstes.”

I beste sendetid 18-22 tekster TV 2 samtlige programmer som 
ikke er direktesendte. Det betyr at et variert utvalg av populære 
norske programmer, som ”Hotel Cæsar”, ”Klisterhjerne”, ”Vil du 
bli millionær?”, ”Søppelkongen”, ”Søndagsåpent”, ”Hos Martin”, 
”Turklar”, ”På innsiden med Thomas Giertsen”, ”TV 2 hjelper deg” 
og ”Jakten på kjærligheten”, var tekstet.

I tillegg ble reprisene på de direktesendte aktualitetsprogrammene 
”Holmgang”, ”Tabloid” og ”Fredag” tekstet, samt reprisene på de 
direktesendte valgkampsendingene. Reprisene ble normalt sendt 
første hverdag etter førstegangsutsendelse.

TV 2 tekstet de reportasjene i nyhets- og sportssendingene som 
var ferdigproduserte i rimelig tid før sending. Nyhetstekstingen i 
2005 var på linje med året før, med et gjennomsnitt på knapt fire 
tekstede reportasjer per 18.30-sending og knapt fem per 21-sending. 
I det ukentlige nyhetsmagasinet ”Magasinet” ble normalt samtlige 
reportasjer tekstet.

TV 2 startet med teksting av sportsreportasjer i 2004, og hadde 
oppløftende resultater det første halve året. Det er like fullt slik at 
mye av stoffet i sportssendingene omhandler begivenheter som pågår 
tett opp til og under sending, og det har vist seg vanskelig å få gode 
resultater i disse sendingene. Det gjennomsnittlige antallet tekstede 
reportasjer i sporten gikk noe ned i 2005, både 18.45 og 21.25. Vi opp-
fatter likevel responsen fra privatpersoner og organisasjoner dit hen 
at noen tekstede reportasjer er langt å foretrekke fremfor ingen.

I og med at utviklingen av et automatisert tekstesystem lar vente 
på seg, har vi i 2005 gjort visse forbedringer av det manuelle syste-
met slik at også VB-kommentarene til nyhets- og sportsankerne kan 
tekstes. Vi har tro på at det vil medføre en økning av den samlede 
mengden tekstet materiale på sendingene, og de fire første ukene av 
2006 viste positive resultater.

Vi vil også gjøre forsøk med teksting av nyhetsankernes introduk-
sjoner, men gjør oppmerksom på at dette er tekster som ofte forandres 
tett opp til sending, og at introduksjoner som endres rett før sending 
sannsynligvis også medfører at tekstingen av den første VB-kom-

mentaren må kuttes. Dette har sammenheng med logistikkproblemer 
knyttet til tidsforsinkelse i den manuelle teksteavviklingen.

Av hensyn til seere uten behov for spesiell tilrettelegging, skjer all 
norsk-til-norsk-teksting via blank tekst-tv-side 222. 

Automatisert direkteteksting 
TV 2-konsesjonen § 3-5: ”TV 2 skal ta i bruk teknologi for automa-
tisert simultanteksting av sine direktesendte nyhets- og aktualitets-
programmer så snart slik teknologi er tilgjengelig og kvalitetsmessig 
tilfredsstillende. Inntil slik teknologi tas i bruk skal TV 2 tekste 
reprisene på direktesendte aktualitetsprogrammer.

Både TV 2, NRK og andre aktører har hatt store forhåpninger til 
utviklingen av en teknologi for automatisert direkteteksting av norsk 
tale. En slik teknologi vil kunne gi en vesentlig forbedret tv-opple-
velse for anslagsvis 600 000 hørselshemmede og døve nordmenn.

Det er utviklet godt fungerende systemer for de fleste større språk-
grupper, men ettersom norsk er en liten språkgruppe med et begrenset 
kommersielt potensial, har det vært vanskelig å få internasjonale 
teknologileverandører interessert i et samarbeid.

Vi har fulgt utviklingen i Danmark nøye de siste årene, der staten, 
dansk TV2 og Danmarks Radio har samarbeidet om utviklingen av 
en prototype for en dansk talegjenkjenningsteknologi. Dansk TV2 
testet en betamodell av produktet i desember 2005, og det ser ut som 
om man der er på riktig vei.

Vi har derfor konkludert med at statlig medvirkning er en forut-
setning for utvikling av en norsk språkdatabase og en robust norsk 
språkteknologi. TV 2 tok sammen med NRK kontakt med Kulturde-
partementet i 2004 for å drøfte mulighetene for et samarbeid. 

I budsjettinnstillingen for 2005 tok Stortingets kulturkomité til orde 
for å pålegge regjeringen å bidra til utviklingen av norsk språktek-
nologi, og på statsbudsjettet for 2006 ble det bevilget fire millioner 
til et samarbeidsprosjekt mellom staten og allmennkringkasterne. 
Kulturdepartementet har varslet at TV 2 og NRK vil bli kalt inn 
til et møte i 2006 for å diskutere hvordan et mulig samarbeid kan 
organiseres.

Fire millioner er på langt nær nok til å utvikle en ferdig teknologi 
som kan tas i bruk på tv, men kan være et viktig bidrag til å lage en 
norsk prototyp. Men det er viktig å understreke at et produkt med høy 
nok gjenkjennelsesrate til å kunne brukes på vanlige tv-sendinger, 
etter alt å dømme ligger noen år frem i tid.

----------------------------------------
Øystein Rygg Haanæs 
Konsernrådgiver TV 2 Gruppen AS 
Tlf. 55 90 80 92 / mobil 95 20 23 78 / fax 55 90 80 35

BLADBYTTE
Vi har avtale om "bladbytte" med følgende:
Din Hørsel, Hørselshemmedes Landsforbund
Døvebladet, Danske Døves Landsforbund
Kuurojen Lehti, Finlands Dövas Förbund
- de får Budstikken og vi får deres blad i bytte. Bladene 
- også flere andre blader - finner dere i blad-stativet på 
veggen opp trappen til 2. etasje.

Representasjon
Klement Våge, Sunniva Lyngtun og Rune Anda deltok 
som døvesenterets representant ved Norges Døveforbunds 
landsråd i Stjørdal 17.-19. mars.

Gunn Kristin Selstad og Rune Anda var med på "Mennes-
kebiblioteket" arrangert av Norsk Folkehjelp 18. april.

Klement Våge og Rune Anda deltok på FFO Bergens 
temakveld 19. april.
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Personalia
75 år
John Ulfsten, 5171 Loddefjord, blir 75 år 23. mai.

65 år
Elin Buanes, 5148 Fyllingsdalen, blir 65 år 16. mai.

Joh. 3,16: ”For slik har Gud elsket verden at han gav sin 
sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke 
skal forgå, men ha evig liv."

Dette bibelordet fikk vi av en svensk dame i Skandinaviske 
Kirken i Agia Napa på Kypros. Vi var der søndag 2. april, 
en sterk opplevelse. Den norske presten, han kjente pastor 
Hammer sin sønn Harald, hadde en klar og god forkynnelse. 
"Det er i tiden før påske, vi følger Jesus’ siste handlinger, bl.a. 
Vekker opp Lasarus fra de døde. Lasarus ble senere forfulgt, 
som kristen, flyktet til Kypros, ble erkebiskop her i mange år. 
Har graven sin her, et stykke fra Agia Napa."

Dette var litt av prekenen i fullsatt kirke i varm sol!
Vi hadde mange andre gode opplevelser også! Stå opp 

kl 7, ta på shorts og rusle morgentur på strandpromenaden 
før frokost for eksempel! Ligge strak i solsenga ved Svøm-
mebassenget og se utover et glitrende Middelhav! Trim på 
gressplenen med sykepleier sammen med 30-40 andre! Danse 
om ettermiddagen! Og om kvelden spille Boccia!

Vi var også på 5 utflukter med guide, i buss og med flere 
stopp ved severdigheter. Som for eksempel stedet der kjærlig-
hetsgudinnen Afrodite steg opp av havet! Erkebiskop Makarios 
gård. I Pafos interessante utgravninger flere tusen år gamle, 
og flotte mosaikklagte gulv i hele palasset.

Ene turen var innlagt 2 timer tur til fots i fjellområde, vak-
kert og variert landskap. Det var nå Kypros’ fineste årstid, 
med blomsterprakt.

Om sommeren er det gjerne altfor tørt. Jeg hadde leilighet 
med sol på terrassen hele dagen, og utsikt til havet!

Vi var en gruppe på 8, med 2 tolker, som gjorde sitt tillat vi 
døve ikke var utenfor i de mange aktiviteter på dette "Helse 
og Trivsel"-stedet.

De andre sine uttalelser må også få plass: "Palmer og trær 
full av appelsiner og sitroner! Et minne for livet!" "Blant de 
fineste feriene jeg har hatt", "Betryggende med helsepersonell 
til stede, om vi skulle trenge det", "Savnet dyne!", "Veldig 
hjelpsomt personale, god service", "Svært godt utbytte av å 
ha tolk med", "Kjempeproff og festlig trylleshow!", "Hygge-
lige mennesker, og fint sosialt", "Nikosia utrolig spennende 
for førstereisgutten", og "gamle krokete svartkledde koner i 
begravelsesfølge med gresk-ortodoks prest."

En hilsen fra Kypros-farerne 
27. mars - 10. april 2006

Av Astrid Tokle, leder i Diakoniutvalget
i Døvekirken, og som ledet denne reisen.

NRK
Kirke- og kulturdepartementet
Stortingets kulturkomite
Pressen

Bergen, 21. april 2006

- Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke ram-
mer deg selv.
NRK svikter hørselshemmede barn og unge.
NRK1 vil ikke lenger tegnspråktolke ungdomsprogrammene 
som sendes lørdager og søndager fra kl 18.30 til kl.19. Dermed 
mister alle hørselshemmede barn og unge som har investert i 
mottakerutstyr for NRKs tegnspråkkanal programmene, som 
tidligere har blitt tolket. Både Hordaland foreldrelag for hør-
selshemmede barn, Bergen Døvesenter og Norges Døvefor-
bund har reagert sterkt på NRKs diskriminering av gruppen. 

I døveforbundet medlemsblad, Døves Tidsskrift sier kring-
kastingssjef John G. Bernander at NRK ikke har penger på 
årets budsjett til å tolke det samme antall programmer i år 
som i fjor.

Kulturminister Trond Giske uttaler i samme blad at departe-
mentet ikke kan gjøre noe med saken fordi NRK ikke er pålagt 
gjennom lov- eller vedtektsregulering å tilby tegnspråktolking 
av sine programmer.

Verken NRK eller Kulturdepartementet vil svare på hva det 
vil koste å tolke de to halvtimene i helgene. Barneprogrammet 
fra kl 18 til 18.30 blir tegnspråktolket. Dagsrevyen kl 19 blir 
tegnspråktolket. Da er det forunderlig at det ikke er mulig å 
tilby tolking også av ungdomsprogrammene. 

NRKs siste utspill er at de ønsker en økning av lisensav-
giften, fordi de vil starte en tredje fjernsynskanal for at de 
seerne som allerede har alt fra før skal få enda mer. Mens 
hørselshemmede seere som nesten ingenting får, skal få enda 
mindre. Hadde det ikke vært mer naturlig om NRK hadde 
begrunnet en økning i lisensavgiften med at de ville tilgodese 
sine hørselshemmede seere med det samme programtilbudet 
som de hørende seere tar som en selvfølge: full tilgjengelighet 
til programmene.

NRK har i dag de tekniske løsningene til å tegnspråktolke 
alle sine programmer, og hørselshemmede med mottakerutstyr 
kan ta inn programmene uten at det forstyrer for andre seere. 
Men, det finnes altså ikke penger til å gjennomføre dette? 
Og det virker som om både NRK, kulturdepartementet og 
Stortingets kulturpolitikere heller liker å snakke i fine ord om 
likestilling og et tilgjengelig samfunn for alle, i stedet for at 
en i praksis viser vilje til å gjøre noe med det. 

Vi får godta at radio er et stengt medium for hørselshem-
mede, men vi nekter å akseptere at hørselshemmede også 
skal bli utestengt fra fjernsynsprogrammene når de tekniske 
løsningene finnes. Er det virkelig ingen som evner å gjøre 
noe med dette?

Vennlig hilsen,    
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
v/leder Olav Dahl 
Bergen Døvesenter v/daglig leder Rune Anda
Norges Døveforbund v/forbundsleder Hanne Kvitvær

Kontaktperson:
Rune Eng, tlf 958 30 012



10 11

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006

Månedspris (rabatt på kr 40 er trukket fra):
Paradis Sportssenter  kr. 349,- 
Xanadu  kr. 339,-
Studio Nor  kr. 365,-
Treningssenteret Sotra  kr. 369,-
Sissels  kr. 409,-

Enda et nytt   M E D L E M S T I L B U D:

Mobiltlf: 

0s  kr. 355,-
Åsane  kr. 389,-
Askøy  kr. 389,-
Stord kr. 419,-

Du kan gjerne kontakte Eli Helle på mobiltlf nr 
900 21 402 og si at du er medlem av døvesenteret. 
Hun holder til i Åsane TreningsSenter. Der er også 
en som kan tegnspråk. Hvis interesse, kan de lage 
treningsopplegg for en gruppe døve.

Fyll ut og ta med 
dette arket til et 
treningssenter.
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Medlemstilbud: Sports Club
Laksevåg, Sandsli og Kokstad (åpnes i sommer)
Fri innmelding (vanlig pris kr 600,-)
Pr. mnd kr 340,- (vanlig pris kr 435,-)
Dette er en avtale der min. 15 stk. melder seg inn, men 
medlemmer av Bergen Døvesenter får denne prisen fra 
og med første medlem. Barn av medlem (mellom 15 og 
18 år) betaler kr 205 pr. måned. Ektefelle/samboer kr 315 
pr. måned. 

Ønsker du å bli medlem av Sports Club til ovennevnte 
fordelaktige medlemspris, må du ta kontakt med Bergen 
Døvesenter (post@bgds.no). Vi melder deg inn med navn, 
adresse og fødselsdato til en som heter Roy hos Sports 
Club på Laksevåg. 

Da vet Roy på Laksevåg at du er medlem hos oss (og du 
får lav pris), og han ordner medlemskap for deg hos Sports 
Club som du kan få når du kommer til Sports Club på 
Laksevåg. Adressen er: Johan Berentsens vei 63 (nedenfor 
Laksevåg Senter, men videre nedover).
Sports Club på Laksevåg har følgende åpningstider: 
06.30 - 22.00 Mandag og onsdag 
08.00 - 22.00 Tirsdag og torsdag 
06.30 - 20.00 Fredag 
10.00 - 17.00 Lørdag 
12.00 - 19.00 Søndag 
Etter det, står det deg fritt å trene på Laksevåg, på Sandsli 
eller på Kokstad (fra sommer 2006), og ellers flere andre 
sports-studio i Norge som ditt medlemskap gir deg! 
(Medlemsskapet gjelder også på ca 140 steder ellers i Nor-
ge, alle sentre tilsluttet Norge Treningssenter Forbund.)
Sports Club tilbyr alle sine medlemmer gratis treningsvei-
ledning. På Laksevåg har de også 6 squash-baner.

Ny arbeids- og 
velferdsforvaltning
Ny arbeids- og velferdsforvaltning skal opprettes fra 1. juli 
2006, samtidig med at Aetat og trygdeetaten legges ned. 
I samarbeid med alle landets kommuner skal den nye etaten 
etablere lokale arbeids- og velferdskontorer over hele landet 
innen 2010 (http://www.nav-interim.no/nav/).

- Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå på vegne av våre 
brukere. Det stiller store krav til utformingen av de nye 
NAV-kontorene, sier Arild Sundberg, assisterende direktør 
i NAV Iinterim. 

Brukere som har behov for tjenester fra NAV over tid 
skal tilbys en fast kontakt. Dette er ett av flere krav som 
stilles i utformingen av den nye arbeids- og velferdsfor-
valtningen.

- Brukerne skal bli møtt med respekt og tilstrekkelig 
kompetanse, på NAV-kontorer som er lett tilgjengelig og 
med korte ventetider, sier ass. dir. Arild Sundberg.

- For å virkeliggjøre de kravene vi stiller for bedre tje-
nester og service må medarbeidernes kompetanse utnyttes 
og videreutvikles slik at alle kan bidra positivt til en god 
resultatoppnåelse, og slik at alle har en oppgave som opp-
leves meningsfull, sier Sundberg.

I slutten av mars fikk Bergen Døvesenter besøk av Hilde 
Vikøren. Hun er en av 3 interiørdesignere som nå tar 
diplomstudiet ved NæringsAkademiet. 

Deres oppgave går ut på og tilrettelegge venteareal/mottak 
på best mulig måte for alle brukergrupper ved NAV (Nye 
Arbeids- og Velferdsaliansen), med utgangspunkt i pilot-
prosjektet som er ytrebygda Arbeids- og velferdsforvalt-
ning. (NAV er sammenslåingen av Aetet, Trygdekontoret 
og Sosialkontoret.)

Vi har kommet med følgende forslag (og sendt kopi til Tore 
Svane, leder i Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund):
1) Skrankeslynge der tunghørte som er avhengig av høre-

apparat, kan høre stemmen kun til den som snakker. (En 
motsetning til teleslynge, som gjør at alle med høreap-
parat i teleslyngekontakt kan høre hva som blir sagt.) 

2) Kø-nummer, så den hørselshemmede kan se at det nå 
er hans/hennes tur. (Man hører jo ikke navne-opprop.) 

3) Informasjon på display i ventearealet, samme som in-
formeres over høyttalere, hvis sånt blir brukt (sikkert 
av hensyn til blinde). 

4) Noen hos dere bør lære tegnspråk! (Så går dere fram 
som et godt eksempel for andre.)

Likemanns-kurs 
for aktive eldre døve
For deltakere fra hele landet – 16.-18. juni i 
Bergen

Formål: 
At deltakerne skal bli til nytte for andre døve på sitt 
hjemsted. Kurset holdes på Scandic Bergen Airport 
Hotell (nær flyplassen). Vi starter med lunsj fredag 
kl. 13,30 og avslutter med lunsj søndag kl. 13,00.
Reise/opphold: Rimelig reisemåte og oppholdet 
dekkes av Norges Døveforbund. Ingen deltaker-
avgift/egenandel, men deltakerne betaler selv 
småutgifter til busser o.a.
Påmelding: Det er ønskelig at interesserte melder
seg gjennom de lokale senior-/eldre-/pensjonist-
grupper, men også direkte påmeldinger kan godtas.
Påmeldingsfristen er 15. mai. Påmelding til Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen. 
Fax: 55 31 11 88. E-mail: post@bgds.no
Kursleder: Thorbjørn J. Sander, NDFs seniorutvalg.
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Tekst og foto: Rune Anda
(Gruppebildet er tatt av tolken Marianne Bjerg.)

* Rapporten “Cochlea implantat (CI) - hjelp til et hø-
rende liv” fikk kritikk.
* Brukerorganisasjonene HLF, NDF og Cochleaklubben 
vil samarbeide
* Brukerorganisasjonene enige om at Statped bør ha 
ansvaret også med tilbud til barn med CI

Fra Vestlandet kompetansesenters Brukerråd deltok 
følgende: Mariann Nødtvedt, Tore Svane, Rune Anda, 
Annelise Olsen og John Sverre Fauske.

To gode seminar-dager med mange friske diskusjoner. 
Arrangøren Nedre Gausen kompetansesenter ble takket 
(av John Sverre Fauske) for at de - i tillegg til å invitere 
de ulike kompetansesentrenes brukerråd - også inviterte 
brukerorganisasjoner. Under seminaret var alle skjønt enige 
i at NDF, HLF og Cochleaklubben samarbeider i saker av 
felles interesser, herunder også CI. Alle de tre organisa-
sjonene går sterkt inn for at Statped skal påta seg ansvaret 
for oppfølging/undervisning av barn med CI. Og alle var 
enige om at det skal være stor valgfrihet om foreldre til 
barn med CI ønsker at barnet skal bruke tegnspråk eller 
bare talespråk. 

Seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Anna Val-
borg Mikkelsen orienterte om “Cochlea-implantat (CI) - 
hjelp til et hørende liv”. Til høyre tolken Laila Thorsen og 
i midten senterleder Gudmund Eikli, som var programleder 
under hele seminaret.

Rapporten “Cochlea-implantat (CI) - hjelp til et hø-
rende liv” fikk kritikk. Noen av seminardeltakerne var 
med i arbeidsgruppen som endte med “haste-utgivelse” 
av rapporten (som er på over 30 sider). De var lovet å få 
hele teksten til gjennomsyn og drøfting før det ble sendt 

til Sosial- og helsedirektoratet. Men slik ble det ikke gjort. 
Sosial- og helsedirektoratet hadde hastverk, sa Mikkelsen 
(audiopedagogen, som er kjøpt fri fra Nedre Gausen kom-
petansesenter for å jobbe med rapporten). Arbeidsgruppen 
ble svært overrasket da de så ferdig offentliggjort rapport 
fra direktoratet. Og det var heller ikke snakk om å sende 
rapporten ut til høring. Blant kritikerne var at det ikke 
finnes noen kildehenvisning i rapporten, kanskje bortsett 
fra det ene på side 2 fra Bibelen: “Han har gjort alle ting 
vel, både gjør han at de døve hører, og at de målløse taler. 
Markus 7,37”. (Rapporten var kanskje en kladdet utgave 
som egentlig skulle sendes ut til arbeidsgruppen for gjen-
nomsyn og innspill til endringer og finpussing før den ble 
offentliggjort. Rapporten ble senere trukket tilbake og skal 
omarbeides. RA.)

De tilstedeværende representanter fra Cochleaklubben 
reagerte på at en av to foreldrerepresentanter som var 
invitert for å orientere gruppen, var fra Cochleaklubben. 
Men vedkommende var ukjent for dem. Det tydet på at 
direktoratet ikke hadde gjort godt nok kontroll med hvem 
de inviterte.

Mikkelsen sa innledningsvis at hun skulle svare på 
spørsmål fra møtedeltakerne så langt hun kunne, og de 
spørsmålene hun ikke kunne svare på, skulle hun ta med 
videre. Ja, det var ikke mye hun kunne svare på. De fleste 
spørsmålene forble ubesvart. Hun understreket at hun bare 
var leder i arbeidsgruppen, og hun svarte ikke klart på 
spørsmålet om hun sto for innholdet i rapporten.

Rune Anda ønsket å gjøre det klart at CI på barn og 
voksne er blitt almen akseptert i døvemiljøet, ihvertfall har 
han denne opplevelsen fra Bergen. Der har flere voksne 
døve fått CI, og de siste ukene har to av dem fått innoperert 
CI nr. 2. De understreker at lydkvaliteten er blitt betydelig 
bedre og at de har stor nytte av det. De vandrer fortsatt i 
døvemiljøet og bruker tegnspråk akkurat som før.

Anda ønsker at det blir utarbeidet felles CI-policy som 
både HLF og NDF kunne stå sammen om. (Underveis i 

Brukerrådsseminar 29.-30. mars 2006 
Sted: Nedre Gausen kompetansesenter i Holmestrand og Park hotell i Sandefjord
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debatten ble det både understreket og ytret ønske om godt 
samarbeid mellom HLF (jfr generalsekretæren), NDF (jfr 
påtroppende generalsekretær) og Cochleaklubben (jfr 
sekretæren). Forresten: Det har ikke vært samarbeidspro-
blemer i dag heller.)

Rådgiver Siv Hillesøy fra Vestlandet kompetansesenter 
orienterte om “Brukermedvirkning i praksis”.

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Erling Storhaug 
orienterte om utviklingen av Statped og andre aktuelle sa-
ker.

Temaet rundt sammenslåing av Vestlandet, Eikelund og 
Søreide kompetansesenter til “Statped Vest” var man såvidt 
inne på. Senterleder Annelise Olsen orienterte om proses-
sen som førte til sammenslåingen, og at det var stor vilje 
og interesse for det, både fra Statped, fra prosjektgruppen, 
fra ansatte og fra brukerrådene.

Rune Anda bekreftet det Annelise Olsen fortalte. Selv var 
han usikker på om sammenslåingen var en god løsning, i 
og med at det nå vil berøre flere “vanske”-områder i tillegg 
til gruppen hørselshemmede. Men siden så mange er posi-
tiv til det, var det bare å resignere. Anda opplyste at VKS 
Brukerråd hadde bedt om at brukerråd for hørselsdelen ba 
Statped om å ta hensyn til at vi ønsker å opprettholde bru-
kerråd slik det er i dag, i tillegg til det nye brukerrådet for 
Statped Vest, som skal representere alle vanskeområdene. 
(VKS Brukerråds leder, Mariann Nødtvedt, sa det samme 

på slutten av seminaret.)
Tore Svane (bildet), nyvalgt 

leder i Hordaland fylkeslag 
av Hørselshemmedes lands-
forbund. 

Svane har også kommet 
med sine spørsmål og innspill 
under seminaret. I tillegg til 
å spørre om tall på CI-ope-
rasjoner, fokuserte han på de 
regionale kreftene. Han lurte 

på om ikke HLF og NDF sine lokalforeninger burde ha 
felles sekretariat/kontor.

Generalsekretær Geir Lip-
pestad (bildet) orienterte om 
Hørselshemmedes Lands-
forbund

Ca 46.000 medlemmer (vok-
ser med ca 200 medlemmer i 
uken) 

Ca 200 lokallag og 17 forel-
dreforeninger

Oppgaver: Full likestilling, 
hindre sosial isolasjon, selv-
hjulpen, holdninger, informa-
sjon, forebygging.

Målgrupper: Tunghørte, tinnitus, ménière, døvblitt/sterkt 
tunghørtblitt, CI, foreldre til hørselshemmede barn

Der er ca 3.000 barn/unge med hørselshemning, ca 400 
er medlem i HLF.

Egen ungdomsorganisasjon: HLFU, med 5 ungdoms-
lag

Virksomhetsområder: Interessepolitikk, likemannsarbeid, 
organisasjonsutvikling

Tilgjengelighet, forebygging, habilitering/
rehabilitering.

Påtroppende generalsekretær Paal 
Richard Peterson (bildet) fra Norges 
Døveforbund (han begynner på konto-
ret 02.05.2006)

Norges Døveforbund (NDF) er 
stiftet i 1918, og er en av landets eldste 
interesseorganisasjoner for “funksjons-
hemmede”. 

NDF har ca 2.400 medlemmer og 26 
medlemsforeninger, samt en del forel-
dreforeninger.

Av mange arbeidsoppgaver finner man interessepolitikk, 
tilgjengelighet, kultur, bistand, barne- og ungdomsarbeid. 

Peterson nevnte noen viktige saker NDF har fått gjen-
nombrudd på, som han mente var enestående i verden: 

Se mitt språk - Læreplanen av 1997 - Opphevelse av tol-
ketaket - Teater Manu - NRK1 Tegnspråk og økt teksting.

- Cochlea Implantat er kommet for å bli, og vi ser også 
andre teknologiske og medisinske nyvinninger som redu-
serer fenomenet døvhet. Spørsmålet er altså ikke ja eller 
nei til CI, men oppfølgingen etterpå.

Forskningen er delt: Noen sier at tegnspråk/tegn ikke 
bør anvendes. Andre sier at de som taler best er også de 
som kan tegnspråk best. Norges Døveforbund velger å tro 
mest på det siste.

Men ikke alle har nytte av ny teknologi. Derfor må vi 
ivareta et tilbud til dem som fortsatt ønsker tegn som del av 
kommunikasjonen med egne barn. Også til dem som ikke 
kan (eller ikke ønsker å) nyttiggjøre seg ny teknologi.

Norges Døveforbund vil være en forkjemper for disse 
gruppene.

NDF kan ikke akseptere en svekkelse av a) “Se mitt 
språk!”, b) et dårligere tilbud for dem som går på skolene 
ved kompetansesentrene, c) at foreldrenes valgmuligheter 
reduseres.

NDFs viktigste kampsak for tiden: Anerkjennelse av 
tegnspråk som offisielt språk i Norge. Uansett hvor mange 
som vil få hørsel vil det i vår levetid finnes døve som ikke 
kan nyttiggjøre seg ny teknologi, - denne gruppens ret-
tigheter må sikres.

NDF mener at nye tilbud til CI-opererte som ikke ønsker 
tegn også må gis av Statped.. - Vi må unngå å la det bli 
prestisje i “hvem som får rett” til slutt. Derfor: Kort vei 
mellom ulike tilbud.

Peterson synes at begrepet “bruker” henger litt igjen i 
den gamle tenkemåten. Et eksempel, hentet fra Statpeds 
definisjon av brukere: “...barn, unge og voksne med store 
og særskilte opplæringsbehov...”

Læreplanen av 1997 slo fast at undervisning av døve 
er normalpedagogikk. Døve har ikke “store og særskilte 
opplæringsbehov”, men vil ha undervisning som passer 
for folk uten hørsel.

Et inkluderende samfunn: En skole for ALLE eller EN 
skole for alle? Et inkluderende samfunn er ikke et samfunn 
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som skal presse alle inn i en og samme mal, men et samfunn 
som aksepterer at borgerne velger forskjellig.

En “bruker” må ta til takke med det tilbudet som fin-
nes, mens en “borger” kjemper for det tilbudet man tror 
er best.

Fra “bruker” til “borger”: NOU 2001:22 - “Borger” = 
Empowerment: myndiggjøring = Citizenship: deltakelse 
og likestilling. 

Brukermedvirkning: borgermedvirkning.
- Jeg er med på å (påvirke/) fatte beslutninger som angår 

meg eller de jeg representerer, sa Peterson til slutt.
Til slutt var det en orientering 

fra styremedlem Janne Væring-
stad (bildet) fra Cochleaklub-
ben. 

Cochleaklubben ble stiftet i 
1998. Klubben har ca 100 fami-
liemedlemmer. 

Leder: Merete Halsebø. 
Formål: Å ivareta CI-barns 

interesser.
Dialog mellom familier med 

barn med CI, støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgiv-
ning i forbindelse med CI. 

Samlingssted for foreldre til barn med CI, uansett hold-
ning til tegnspråk/tale.

Samarbeide med Rikshospitalet, Norges Døveforbund, 
Hørselshemmedes Landsforbund, landsdekkende FAU, 
kompetansesentrene og Cochletten.

Cochleaklubben ønsker sterkt å være med i samarbeids-
prosessen med NDF, HLF og andre.

På slutten av seminaret snakket man blant annet om masse-
media (aviser og TV), og om hvordan de formulerer innhold 
i forbindelse med CI-operasjon. Rune Anda sa at det har 
stått mye som ikke stemte med virkeligheten, men han ba 
oss alle om å være klar over at uttalelsene som kom i avisene 
muligens ikke kom fra noen i HLF eller NDF. - Trodde vi 
på alt som sto på trykk, og irriterte det oss, kunne vi lett 
henlede oss til å være rasende på den organisasjonen som 
kom med gale opplysninger. Uforskyldt. Det er journalis-
tene som må “taes”. 

Sekretær Janne Væringstad (Cochleaklubben) fortalte at 
de flere ganger hadde kontaktet media og ba dem komme 
med korrekt versjon, eller fremstille fakta. Men det var til 
liten hjelp. (Det som ikke skaper salgsuksess, har ingen 
verdi for avisene, var det noen som hadde sagt.)

Seminaret snakket også om medlemskapstilslutning: 
Direktemedlemmer av HLF, NDF eller via lokale forel-
drelag der de enten er tilsluttet NDF eller HLF eller begge 
organisasjoner. Noen føler behov for bedre strukturering 
her. En av foreldrene sa at de er medlem i begge forbund, 
og sa blant annet: - HLFs blad “Din hørsel” er ikke noe for 
barn, så der er NDFs “Døves Tidsskrift” et bra blad. 

Før seminaret var avsluttet, ønsket lederen i VKS Bruker-
råd, Mariann Nødtvedt velkommen til neste brukerråds-
seminar i Bergen høsten 2006.

11. april
Spillerne fra Sveits ankom flyplassen og ble skysset til 
First hotell av Egil A. Marthinussen og Dag Hafstad.

12. april
Alle kom I tur og orden. Egil Johansen kjørte leiebuss 
og hentet spillerne fra Tyskland, Sverige, Belgia og Fin-
land på flyplassen. Dag, Egil A. M og Tore Birkeland 
hentet folk på flyplassen også. Italienske spillere kom 
fra Haugesund flyplass og ble hentet på busstasjonen.

13. april - Åpningsdagen
Dagen ble innledet med individuell serie. Alle var på blan-
dete lag. Dag holdt åppningstale og så startet den første 
puljen kl. 10.00. Det var svært spennende og jevnt i top-
pen. Mange publikummer fra Bergen kom for å se på.
Neste pulje startet kl. 13.00. Her var det også jevnt. Vi hadde 
2 hørende: Per Arild Rasmussen og Franz Olsen som ledet 
den puljen og Berit var tolk fra kl. 10-14. Neste pulje var det 
Dag og Asle som ledet, med Berit som vakt. Gudrun Boge 
Karlsen var tolk. Kampene ble gjennomført uten problemer.

Internasjonal bowling-
turnering skjær-

Berit og Dag Hafstad under festmiddag på First Hotell lørdag 15. 
april 2006 (påskeaften).Tekst og foto: RA.

Herrene som kom til finalen. Bildet på neste side viser de norske 4 
damene som var med, forøvrig de eneste i dameklassen.
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Om kvelden var alle i døvesenteret, og de fra ut-
landet f ikk omvisning i huset. Matsalget var fan-
tastisk. Utsolgt på nesten alt de hadde laget til.

14. april - Double
Den dagen var det lagspill. Alle fikk beskjed om ikke å 
prate for mye med tilskuerne, som ville gjerne høre for-
skjellige ting om dem selv. Vi hadde 2 puljer også her, 2 
hørende puljevakter Per Arild Rasmussen og Berit. Gu-
drun var tolk. Første pulje startet kl. 10.00, og ble ferdig
kl. 13.00. Puljen ble gjennomført perfekt. Også 
denne dagen var det jevnt og spennende. Andre pul-
je startet presis med Dag og Asle som puljevakter.
Det ble en kjempeflott dag. Mange tilskuere kom. Kl. 19.30 
var vi i døvesenteret igjen. Det ble fullt igjen og matsalget 
gikk unna. Premieutdeling for single og double ble delt ut 
og det ble gitt gave til Døves Idrettsklubb, og fine taler.

15. april - Stegfinale
Det var spennende! Alle gjorde det bra. Først 16 dels stegfinale 
herrer, så 8 dels semifinale for Herrer. Det ble svært spennende. 
Så var det finale. Det var bare 4 damer som deltok. Alle damene 
gikk rett til finalen. De fire beste av herrene gikk videre til fina-
len. Den mest spennende finalen var det damene som skapte! Da 
det sto mellom andre og tredje plass, som var jevnt og de måtte
spille videre til en av dem vant. Det var Trude og Ine som 
kjempet videre. Tilslutt gikk Ine av med seieren. Trude 
kom på 3. plass. Videre til finalen ble det også jevnt, men 
Ine tok første seieren. Det måtte en omkamp til. Ann-
Cathrin L. lå på første plassen fra før og Ine 2. plassen.
Til sist var det Ann-Cathrin L fra Oslo som stakk av 
med serien. Herrer måtte også spille 2 serier. Det var 
en kjempef in dag med mye spenning. Per A. (høren-
de) var hoved-dommer og Dag var assistent dommer.

Fest lørdag kveld
94 personer deltok, og det ble servert koldtbord med 
varm og kald mat. Alle var i feststemning og alle var 
også fornøyd med den gode maten! Etter maten takket 
Dag alle som var med og hjalp til, og takket også alle 

Johannes Lutro, Tore Birkeland og Hans Birger Nilsen ved salgsdis-
ken i døvesenteret langfredag kveld.

som kom og gjorde kvelden fin for våre tilreisende, bow-
lingvennene våre fra 6 land + fra hele Norge. Dag takket 
spesielt sin kone Berit, som hadde jobbet med å få alt
ordnet gjennom det året vi hadde forberedt til tur-
neringen. Hun f ikk blomster og en flaske vin 
fra DIKs komite for internasjonalturnering.

Vi vil gjerne takke de personene:
Egil Johansen - for god service med transport til og fra hallen, 
og til Døvesenteret om kveldene, og han ordnet også transport 
til flyplass og til bussterminalen fra onsdag til søndag. Bussen 
han brukte var leid av Gaia Mannsverk. Takk til dem også! 
Takk også til Tore Birkeland, Johannes Lutro og Hans Birger 
Nilsen - som gjorde en flott jobb i døvesenteret hver kveld. 
Og til Per Arild og Frizen - som var hovedledere i hallen, og 
takk til hallen. Takk til alle som var med og gjorde vårt 100 års 
jubileums internasjonale stevne til en minnerik opplevelse.

Tekst og foto: Døves Idrettsklubb (www.bdik.no)

Festmiddagen lørdag 15. april var også en del av idrettsklubbens 
100 års jubileumsfeiring. Det var taler og gaver. (Idrettsklubben 
skulle egentlig ha gjennomført turneringen i forbindelse med Kristi 
Himmelfartsdag i mai 2005, men pga for få påmeldte, ble det utsatt 
til påsken 2006.)

torsdag, langfredag
og påskeaften 



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Neste nummer kommer i slutten av april.
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE

Mai:
01. ma: Følg med på tekst-tv om det er 

åpent i døvesenteret eller ikke.
02. ti:  Eldretrim kl 10.30.
02. ti:  Lokallaget av NDHS har møte kl. 

12 i kjellerstuen 
04. to:  Vår-dugnad i døvesenteret fra kl. 

16.00. 
 Klement informerer fra siste 

styremøte.
05. fr:  Døves Idrettsklubb har 

seniorkveld i storsalen eller 
kjellerstuen.

07. sø: Kl. 11 - Konfirmasjonsgudstjenes
te på tegnspråk v/Tom S. Tomren 
og Lars Hana.

09. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen 
11. to:  Senterstyret har møte kl 16
11. to:  BDS har ekstraordinært årsmøte 

kl. 19.00
12. fr - 14. sø: Slektsgranskingskurs
16. ti:  Lokallaget av NDHS har møte kl. 

12 i kjellerstuen
17. on: Kl. 08.00: Flaggheising og frokost 

i døvekirken. Kl. 09.00: Andakt 
v/Lars Hana, “tegn til tale”.

 Servering, lek og underholdning i 
døvesenteret fra kl 10 til 14.

18. to:  Hyggekveld. Gunn Kristin Selstad 
informerer fra siste styremøte.

21. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på “tegn til 
tale” v/Tom S. Tomren

23. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
25. to:  Kristi Himmelfartsdag (stengt)
30. ti:  Eldretrim kl 11.

Juni:
01. to:  Foredrag om TEGNSKRIFT kl. 

19.00 v/Ingvild Roald
05. sø: (2. pinsedag) Kl. 12: 

Friluftsgudstjeneste på 
Kristkirketomten. Tom S. Tomren 
medvirker

06. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen

Gymsal på Hunstad skole mandag 3. april 2006:

Siste treningskveld  i skolens 
gymsal - for godt?

Cecilie Gudmundsen, eneste kvinne 
blant raske unggutter og oldboyser! 
Hun er forresten leder i Døves Idretts-
klubb, den første kvinnelige lederen 
siden klubben ble stiftet i 1905! Hun 
har nå planer om å danne et fotball-
lag for unge hørselshemmede jenter 
fra 13-års alderen og oppover.

De økonomiske innstramminger 
har ført til at skolen ikke lenger kan 
låne gymnastikksalen til ettermid-
dags- og kveldsbruk. Det ene etter 
det andre som tidligere fikk glede 
av å låne gymnastikksalen og/eller 
svømmehallen f ikk ikke lenger 
bruke disse. Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede ble også berørt 
(slutt med svømmetilbud til foreldre 
og barn om tirsdagene). Idrettsklub-
ben har hatt glede av å trene der i 
mange, mange år, kanskje siden 
Hunstad skole startet i 1984.

Nå er det ugjenkallelig slutt (?) 
for Døves Idrettsklubb, som den 
siste som fikk lov til å låne gymnas-
tikksalen. Nå er det lyse dager og 
tid for ute-trening. Men til høsten 
håper klubben å lykkes i å låne 
gymnastikksal et annet sted. Arne 
Nesse (DIKs sekretær og ansvarlig 
for fotball og veteran-fotball) jobber 
med saken.

Bergen Døvesenter har
ekstraordinært årsmøte

torsd. 11. mai 2006 kl. 19.00

Dagsorden:

a) Lovforslag for
Bergen Døvesenter

b) Utpeke 3 personer i et
utvalg som skal forvalte

midlene
etter salg av feriehjemmet

c) Mandat for nevnte utvalg.


