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God sommer!God sommer!

Et lite stykke Norge - fra Hardanger
Foto: Stein Larsen
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Gard Skagestad som Alfred Allmers, Oliver Hole Dahl som Lille Eyolf og Merete Armand som 
Rottejomfruen. Foto: Erik Berg. (Bildet er hentet fra internett.)

dette ville være mer enn de kunne klare. Det vil si at det ikke 
så lovende ut å finne ledige tolker til samtlige tidspunkter. 
De foreslo overfor DNS at de kunne kontakte Høgskolen 
i Bergen (HiB) for å høre om noen av studentene kunne 
tenke seg å ta dette som en utfordring og nyttig erfaring. 
Flere studenter meldte seg, og avlønning, registrering av 
oppdrag osv har siden gått gjennom Tolketjenesten.

Dette er slik man ser det hensiktsmessig utnytting av 
ressursene til gjensidig nytte - bruker får tolk, studentene 
får praksis og erfaring og Tolketjenestens ansatte tolker og 
faglærte frilansere kan benyttes til andre ting.

Flott gjort!
Red.

Festspillene i Bergen: "Lille Eyolf"

Historisk under festspillene i mai: 

Et døvt barn som skuespiller i "Lille Eyolf"
- og hørende sønn av døve foreldre i samme rolle!

(De to byttet om å inneha Eyolf-rollen hver sin forestillingskveld.)

Regissør Victoria H. Meirik har endret Eyolfs funksjonshemning. Hos Henrik Ibsen er han halt og går 
med krykke. Dette er et resultat av et fall fra stellebordet da han var spedbarn, fordi foreldrene var 

uoppmerksomme under en heftig elskovsakt. De har skylden for hans funksjonshemning, og dette er 
helt sentralt hos Ibsen. Meirik har forandret det ved at hun har gjort Eyolf døv i stedet.

Tolk til skuespiller 
Oliver (7 år og døv)
Den 7 år gamle hørselshemmede gutten, Oliver Hole Dahl, 
spilte den døve gutten Eyolf i stykket "Lille Eyolf" som ble 
vist under Festspillene i Bergen. (Han byttet om å spille rol-
len med en annen 7-åring, Tor Andreas Rundhaug - hørende 
sønn av døve foreldre), slik at den ene spilte en kveld, den 
andre en annen kveld.) For Oliver var det nødvendig å ha 
tolk under de nesten daglige øvelsene på teateret.

Tolkebestillingen var gjort på kort varsel: Den Norske 
Scene (DNS) kontaktet Tolketjenesten med forespørsel om 
muligheten for å få tolker. Tolketjensten så av bestillingen at 
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Oliver Hole Dahl som Lille Eyolf.

Foto: Erik Berg

- Oliver som person rørte og berørte oss
En av de som var så forestillingen fredag 26. mai, Torill 
Solbø Zahl, ble bedt om å komme med noen tanker hun satt 
igjen med angående den døve skuespilleren, døve Oliver sin 
rolle i stykket, og betydningen for døve at han var med.

Torill satt på rad seks sammen med sin familie og var 
veldig spent. - Jeg synes at stykket, som jeg har lest, men 
ikke sett på en scene før, var veldig sterkt, men nødvendig 
og viktig. Det at Eyolf var døv, og ikke vanfør, slik utgangs-
punktet var, er strålende. Det mister ikke troverdighet slik 
BT antyder, for det er tenkelig at en kan miste hørselen etter 
et fall fra stellebordet. Ideen om kommunikasjonsbrist i den 
lille familien ble tydelig når språkbarrieren vanskeliggjorde 
kontakten og det bare ble tante Asta som tok seg bryet med 
å lære Eyolfs språk, sa Torill Solbø Zahl.

Hun syntes at Oliver gjorde en strålende innsats, og hun 
var stolt på hans vegne. - Et annet, viktig perspektiv handler 
om omgivelsenes reaksjon på Eyolfs / Olivers rolle. Jeg 
merket selv og sanset hos mine medpublikummere at Oli-
ver som person rørte og berørte oss, forteller Torill. - Det 
merktes på applausen, det merktes på smilene, det merktes 
på stillheten i salen. Det er uvurderlig hvilken betydning 
en slik rolletolkning av en “ekte” døv har for synet på døve 
og på bruk av tegnspråk. Dette er en ekstrabonus som teller 
utover de kvaliteter stykket har. Jeg er personlig ikke særlig 
kjendisfiksert, men det er morsomt å se kjente personer 
(som i kraft av sin status også har innflytelse) bli påvirket 
av og betatt av lille døve Eyolf og av store døve Oliver, 
slutter Torill Solbø Zahl.

Tor Andreas spilte også "Lille Eyolf"
Sønnen til Kate og Edvard Rundhaug byttet med Oliver med 
å spille "Lille Eyolf", dvs. den ene spilte en kveld og den 
andre en annen kveld. Vi har bedt om tanker og inntrykk 
fra en av foreldrene til Tor Andreas.

-Vi synes det er fantastisk og gledelig at DNS valgte 
en liten gutt som kan tegnspråk til å inneha den "døve" 
Eyolf-rollen, mener Edvard. - Vi har vært svært spente 
på forhånd hvordan lille Eyolf skulle opptre med tegn-
språk som kommunikasjonsmiddel på scenen. Ikke 
bare det - vi var også spent på om gutten vår kunne 
huske alle replikkene og alt annet på scenen. Etter at vi 
fikk se førpremieren med sønnen vår som Lille Eyolf,
pustet vi lettet ut og var imponert over han og også de andre 
skuespillere som kommuniserte på tegnspråket med han. 
Virkelig kult, for å si det sånt.

Enkelte skuespillere har vist evne til å bruke tegnspråk  
etter svært kort periode med intensiv tegnspråk-opplæring 
fra de to små guttene og tolkestudenter. Selvsagt er målet 
med dette stykket å få budskapet til hørenede publikum. 
Hvorfor sier jeg dette? Jo fordi tegnspråk-kommunikasjo-
nen som vi opplevde på teateret ikke alltid falt perfekt ut 
mot publikum. Vi døve som satt og så på fikk ikke med alt 
som ble sagt. 

Ellers alt i alt er vi fornøyde så langt og at gutten vår likte 
rollen godt. Selv om stykket var sterkt (innholdet) så tror vi 
at guttene klarte seg fint, men der må vi være obs og følge 
med likevel, skriver Edvard i e-post til Budstikken.

Festspillene i Bergen: "Lille Eyolf"

"Lille Eyolf" 
høsten 2006
Tor Andreas skal være med i 2 
forestillinger den 23. august i Oslo 
og Oliver 2 forestillinger 24. august 
i Oslo.

"Lille Eyolf" blir igjen vist i 
Bergen i september 2006 (muli-
gens hele måneden). De som ikke 
har fått sett forestillingen, har noe 
å glede seg over. Det arbeides med 
å få tegnspråktolket minst en fore-
stilling. Det kommer vi tilbake til 
senere.
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Kultur-tur for Bergens-pensjonister
Seniorutvalget i Bergen Døvesenter på tur til Haugesund

25.-26. mai 2006

Tekst: Thorbjørn Johan Sander - Foto: Toralf Ringsø

Døves seniorutvalg i Bergen hadde gjennom Bergen døve-
senter søkt og fått tilsagn om støtte fra NDF til en planlagt 
kultur-tur til Haugaland 25.-26. mai, med overnatting i 
Haugesund. 18 personer meldte seg på, og vi ble enige 
om å bruke privatbiler, slik at vi sto helt fritt mht hvor og 
når vi ville kjøre. Det ble plass til alle i fire rommelige 
”pensjonist-biler”.

Det begynte dårlig, med ferjestreik. En av ferjene Hal-
hjem-Sandvikvåg var tatt ut i streik, så bare annenhver ferje 
gikk. Vi bestemte oss derfor for å starte en time tidligere enn 
nødvendig, og var forberedt på kanskje to timers ventetid. 
Men streiken ble opphevet samme morgen!

Så var det været: Det var meldt om bare dårlig vær, men 
da vi kom halvveis til Haugesund, fikk vi uventet sol, og 
så fikk vi bare fint vær på hele turen! Vi var fantastisk 
svineheldige!

På Døvesenteret i Haugesund ble vi møtt av flagg, og vi 
ble mottatt av ekteparet Kallevik og Minny Sørdal. Disse 
tre døve seniorene/pensjonistene fulgte med oss på hele 
turen. I døvesenteret serverte de deilig betasuppe, hjem-

mebakte kaker og kaffe, så mye vi orket til en billig pris. 
Andreas Kallevik, som skulle være vår turleder, fortalte fra 
døveforeningens historie.

Vi dro til Rica Saga Hotell, hvor de tok imot oss på en så 
effektiv måte som jeg aldri før har opplevd noe sted. Inn-
sjekkingen av alle oss 18 tok ikke mer enn 5 minutter!

Etter et kvarter var vi klar til kjøreturen, med Andreas 
som fører. Vi dro over den kjempehøye Karmsundbroen og 
til den kjente St. Olavs kirke på Avaldsnes med ”Jomfru 
Marias synål”, en flere meter høy og nokså flat stein som 
heller seg mot kirkeveggen. Sagnet sier at når steinens spiss 
når inn til veggen, blir det dommedag. Her orienterte Thor-
bjørn både om steinens historie og om dommedag.

Kirken ligger på et kjent slagsted fra vikingtiden, og 
like ved er det opprettet et underjordisk museum, som vi 
besøkte. Der er det en fantastisk levende utgave av Harald 
Hårfagre og hans dronning Ragnhild, mange gjenstander 
og våpen som ble brukt i vikingtiden og veldig god skriftlig 
informasjon. Dessuten mange smykker o.a. med mønstre 
fra vikingtiden til salgs. (Toralf sa etterpå: ”Museet tjente 
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godt på vårt besøk!” – Dette museumsbesøket var for oss 
en stor og flott opplevelse, og en overraskelse egentlig. Et 
besøk der kan sterkt anbefales.

Vi kjørte videre. Neste stopp var en kirkegård, hvor vi 
samlet oss ved graven til Reinert (1872-1939) og Lisa Sofie 
Viken, som begge hadde gått på Bergens Døvstumme-Insti-
tut. Vi ble overrasket over at det var satt både flagg og blom-
ster på graven. (Andreas hadde fortalt ekteparets sønnesønn 
om vårt besøk!) Thorbjørn fortalte historien om Reinert, 
som hadde et så sjeldent yrke – for døve – som fyrvokter, 
med ansvaret for 9 fyr. Vi kjørte så til huset hvor ekteparet 
hadde bodd, på en liten brygge, hvor Reinert pleide å sitte 
og bøte fiskegarn og levere ut varer fra pakkhuset, hvor de 
bodde i 2. etasje.

Neste stopp var Visnes Kobberverk og gruve, også med 
flott museum. Kobber fra denne gruven er brukt til Frihets-
statuen ved innseilingen til New York. – Også dette museet 
var meget severdig, mye bedre enn vi hadde ventet.

Stinne av kulturopplevelser kom vi hjem til hotellet og en 
overdådig kveldsmat-bufet, hvoretter vi hadde sosialt samvær 
i en salong for oss selv, sammen med haugesunderne.

Neste formiddag dro vi til Steinsfjellet, med bilvei helt 

opp på toppen med TV-masten. Derfra var det en fantas-
tisk utsikt over byen, hele Haugaland-området, ut mot en 
mengde øyer og det åpne havet. Plater med piler, navn, 
fjellenes høyder m. m. gjorde at vi lett kunne orientere oss 
om hva vi så, og det var gratis bruk av kikkert for de som 
ville se mer nøye.

Herfra kjørte vi til Haraldshaugen, som står omtrent der 
hvor Harald Hårfagre ble gravlagt, mannen som klarte å 
legge hele Norge under seg. Innvielsen av dette nasjonale 
minnesmerket fant sted 18. juli 1872, tusen år etter at kon-
gen hadde nådd sitt mål. Bautasteinen er 17 meter høy, og 
rundt den står 29 mindre støtter, som skal representere de 
29 fylkene som kongen erobret. – Her fortalte Thorbjørn 
litt om Harald Hårfagres historie.

Så dro vi igjen til døvesenteret, der vertskapet vårt sto 
klar med nystekte vafler og bløtkaker. Og her ble det eva-
luering, ledet av Bergens-seniorenes leder, Erling Buanes, 
som forgjeves ba om litt kritikk av turen. Alle var begeis-
tret. Haugesunderne fikk takk, blomster og stor applaus. 
Vi kunne deretter ta fatt på hjemveien, som gikk helt fint 
– og ingen angret på at de hadde vært med på turen, men 
begynte å snakke om ”neste gang”.

Bergen Døvesenter innbyr til

Slektsgransking-kurs
15.-17. september 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 9 PC som vi kan 

bruke under kurset. 
Ta med slektspapirene dine, hvis du har.

 
Kursleder: Beryl K. Ramvik

 
Bindende påmelding innen torsdag 7. sept. 2006.

E-post: post@bgds.no – Mobil: 995 89 562.
 

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

Over 240 personer på fagdager 
i Sandefjord 8.-9. juni!
Tema: "Vil den siste døve som forlater jorda vennligst slå 
av blinklampa...?" Fra Bergen Døvesenter deltok styreleder 
Klement Våge og daglig leder Rune Anda. Foredragene ble 
overført direkte på Internett v/Døves Media. Reportasje 
kommer i Døves Tidsskrift.

Postdoktorstipendia Sonja Erlenkamp hadde temaet "Gjør det noe 
om et språk dør?" - hun fokuserte på språk generelt og på tegnspråk. 
Kanskje vi får besøk av henne i døvesenteret til høsten.

Flere bilder finner du på www.bgds.no, under "Aktiviteter".

Toralf Ringsø ny styreleder 
i ASVO Bergen fra 01.07.2006
Styremedlem: Kristin Fuglås, Ingebjørg Børsheim og 
Steinar Jakobsen + varamedlem Jan Helge Støyve og 
ansattes repr. Gunnar Fauskanger med Gro Thormodsen 
som vara.
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Sommerhilsen på tegnskrift

Tegnskrift
- foredrag ved Ingvild Roald
i døvesenteret torsdag 1. juni 2006
Ingvild gav deltakerne et lynkurs i tegnskrift. Hun viste 
tegnskrift på lerrett og forklarte betydningen av disse, og 
demonstrerte. Deltakerne kom til å forstå logikken bak 
tegnskriften og etterhvert som nye tegnskrift dukket opp 
på lerrettet, klarte deltakerne å finne ut hvilke tegn det 
var. I tillegg til håndformer (flat, knyttet, plassering osv), 
bevegelsesretninger (symbol for i alle retninger) har man 
også klart den kunsten å tegne ansiktsuttrykk (om ikke så 
nyansert) og likeså fått med symbol for ulike utføringer 
(kontakt, gniding o.a.), munnstillinger, og mere til. Så 
enkelt. Der er mye logikk. Ideen kom fra en amerikaner 
under et opphold i København i 1972. 

Kanskje vil det være smart å bruke tegnskrift i kjær-
lighetsbrev? Det vil vel forvirre eventuelle nysgjerrige 
tyvtittere? 

Ingvild Roald opplyste at i Belgia er det snart alle dø-
veskolene som bruker tegnskrift, og at barn helt ned til 4 
årsalderen bruker tegnskrift i ulike land. Ingvild selv er 
overbevist om at tegnskrift vil være til nytte for mange. For 
enkelte er det ikke lett å skrive tydelig norsk, - men det går 
fint å skrive tegnspråk, sa hun. Man slipper å gruble over 
riktigheten i egen norsk grammatikk. Men hun tilføyde: 
Selvsagt er det viktig å lære og å kunne norsk. Det er ikke 

snakk om å erstatte norsk skrift med tegnskrift. 
For eventuelle interesserte, ta kontakt med Ingvild, som 

er den fremste eksperten på tegnskrift i Norge.
E-post adressen er: ingvild.roald@statped.no

Tegnskrift på veggen viser tegnet for: “HEI”

Alle tegn i tegnskriften viser hånden din du selv ser. Hånden er 
“helsvart”, og betyr at det er bakhånden du ser foran deg (med alle 
fingrene ut), og som skal beveges mot høyre. (Er hånden hvit, betyr 
det at du ser håndflaten foran deg - ikke håndbaken. Er hånden delt 
i hvit og sort, så er det siden av hånden du ser foran deg.)

For interesserte, se disse linkene:
http://signwriting.org/archive/list/list300.html
http://signwriting.org/norway/

 1 2 3 4 5 6 7

1) GOD: flat håndform, tommelen ut, fingrene opp, hånflaten inn, går fram fra munnen. Munnen viser O 

2) SOMMER: håndflaten stryker over pannen 

3) TIL-DERE: pekehånd, peker skrått mot venstre, går i bue fram mot høyre 

4) ALLE: 5-hånd, håndflaten inn, fingrene mot venstre, går i bue fram mot høyre mens fingrene samles til en 
knyttet hånd med håndflaten opp 

5) BERGEN: haikehånd, skrå, tommelen stryker over pannen. Munnen viser E 

6) DØVE: peke- og langfinger samlet, opp, kontakter øret. Munnen viser V 

7) SENTER: venstre hånd flat, håndflaten opp. Høyre hånds langfinger kontakter midt på venstre håndflate.

 Ingvild Roald
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AKUTTVAKTTJENESTE
FOR DØVE, DØVBLINDE OG DØVBLITTE

Rikstrygdeverket v/ Tolketjenestene ved Hjelpemiddelsentralene starter et nytt 
prosjekt 01.06.06. Det etableres da en egen akuttvakttjeneste for brukere som 
er døve, døvblinde og døvblitte, eller andre som skal ha samtaler med denne 
brukergruppen.

Tjenesten er døgnkontinuerlig,  dvs at tolkekoordinator alltid er tilgjengelig 
utenom HMS sin åpningstid. Det betyr at den trer i kraft daglig kl. 1500 og 
varer til kl. 0800 dagen etter, lørdag og søndag hele døgnet.

Tjenesten gjelder kun akutte situasjoner med fare for liv og helse. 

Det betyr at det vil være mulig å få kontakt med en vakt som har telefonbe-
redskap. Vi kan ikke garantere at det til ethvert tilfelle vil være mulig å skaffe 
tolk.

Aktuelle tilfelle som vil inngå i ordningen er akutte situasjoner – eks. på le-
gevakten, i kontakt med politiet eller ved brann. Vakthavende tolkevakt vil 
sammen med innringer vurdere situasjonen. Telefonen er betjent av formidlere 
eller tolker ved Tolketjenesten som har kjennskap til tolking og brukerfeltet. 

Ordningen er regionalisert og for Region Vest  (Vest-Agder, Rogaland, Horda-
land og Sogn og Fjordane) gjelder telefonnummeret:

994 81 810

Du kan både ringe og sende tekstmelding til dette nummeret !

På dagtid ringes i Hordaland:
55 52 67 50 

Dersom det er spørsmål om ordningen – kan Hjelpemiddelsentralen i Rogaland, 
eller sentralen i ditt hjemfylke,  kontaktes.
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Personalia

DØDSFALL
Laila Hansen døde 26. mai 2006, 68 år gammel, etter lengre 
tids sykdom. Hun var født 8. april 1938. Storparten av sitt 
yrkesaktive liv jobber hun på Døves Trykkeri AS. Hun ble 
bisatt fra Bergen Døvekirke torsdag 1. juni 2006.

TUSEN TAKK
for nydelige blomster fra Seniorutvalget, og gavekort fra 
Døvesenteret til min 75 års dag.

John Ulfsten.

TAKK
for oppmerksomheten og gavekortet til min 75 års dag.

Ingvar Rasmussen.

Hjertelig takk 
for nydelige blomster i forbindelse med åpningen av nybygg 
på Eikelund-området. 

Vennlig hilsen Annelise Olsen.

85 ÅR
Sverre Samuelsen, 5063 Bergen, fyller 85 år 9. juli.

80 ÅR
Reidar Einemo, 5610 Øystese, fyller 80 år 17. juli.

70 ÅR
Inger Johanne Johansen, 5031 Bergen, fyller 70 år 17. juli.

65 ÅR
Leiv Høgestøl, 5694 Onarheim, fyller 65 år 22. juli.

65 ÅR
Birgit T. Karlsen, 5135 Flaktveit, fyller 65 år 24. juli.

60 ÅR
Edith Solhaug, 5018 Bergen, fyller 60 år 15. august.

50 ÅR
Jan de Lange, 5007 Bergen, fylte 50 år 9. juni.

Vi spør - Tolketjenesten svarer
Under planlegging av informasjonsdagen med HS og LMS, 
var jeg og en annen CI-bruker bedt om å ordne skrivetolk. Jeg 
sa at dette var deres ansvar, og at det var mest praktisk at de 
ordnet dette. Men nei, det hadde de (LMS) ikke økonomi til 
å klare. Det var så dyrt med skrivetolker. Slik kan vi ikke ha 
det. Det må gjøres noe med regelverket her. 
F.eks at institusjoner/virksomheter som ordner med skrivetolk, 
også tegnspråktolk, til brukere får dette refundert. 

Jeg lurer på hvordan tolketjenesten/tolken vil stille seg til 
at jeg som bruker krever at tolken skal skrivetolke/tolke for 
en hel forsamling og ikke bare for meg?

Svar:
Regelverket slår fast at dersom tolken skal brukes av en bruker 
som iht Folketrygdloven har rett til tolk (og har fått innvilget 
rett til tolkehjelp etter søknad) skal utgifter til deltakelse i 
frivillig arbeid, organisasjoner o.l dekkes av det offentlige, 
ikke av organisasjonen. Bruker kan selv bestille tolken fra 
Tolketjenesten eller man kan avtale at organisasjonen skal 
gjøre det på vegne av bruker f.eks. av praktiske grunner. 

Tidligere var det organisasjonen som måtte dekke utgiftene 
til tolkehjelp. I 2005 ble det imidlertid presisert fra RTV at 
utgifter til tolk i forbindelse med deltakelse i organisasjons-
arbeid o.l ikke skal belastes den enkelte organisasjon. 

Brukeren må gjøre avtale med Tolketjenesten angående 
hvorvidt det kun skal tolkes for èn bruker via liten skjerm 
eller om det skal tolkes for flere og at teksten f.eks skal vises 
på storskjerm. Tolking på storskjerm stiller større krav både 
til tilrettelegging og til tolkene enn tolking på liten skjerm, og 
det er derfor avgjørende at dette er avtalt på forhånd og at man 
opplyser at man ønsker dette allerede ved bestilling.

Kulturhus-søknaden
I mars opplyste vi at Bergen kommune prioriterte vår 
søknad om økonomisk støtte til rehabilitering av kultur-
huset, som ble oversendt til Hordaland fylkeskommune til 
avgjørelse. Fra fylkeskommunen fikk vi opplyst at saken 
vil bli tatt opp på møte i september 2006. Da er det bare 
å vente og håpe på det beste. 

Merk deg disse foredragene
i døvesenteret til høsten:
Torsdag 7. september kl. 19.00: "Usher syndrom og 
konsekvenser av det" v/døvblindekonsulent Anny 
Koppen.
Torsdag 21. september kl. 19.00: "Tospråklige barn i 
tospråklige familier" v/døvelærer Torill Solbø Zahl.
Torsdag 5. oktober kl. 19.00: "Hva er diabetes?" v/ 
Vidar Sæle.
Torsdag 12. oktober kl. 19.00: ”Når er et språk ut-
rydningstruet? - og hva skjer med tegnspråkene?” 
v/professor Arnfinn M. Vonen. 
Kanskje kommer Sonja Erlenkamp i slutten av oktober.

Skolemesterskap i Bergen
20.-22. oktober 2006 blir det nasjonal skolemesterskap for 
hørselshemmede i friidrett i Bergen, arr. Hunstad (FAU), 
foreldrelaget og Døves Idrettsklubb.

Holmestrand døveskole
15. -17. september 2006 blir det elevtreff ved Nedre Gausen 
skole, i forbindelse med skolens 125 års jubileum. Har du 
gått på Holmestrand off. skole for døve, er du velkommen 
til å være med! Kontakt Rune Anda (post@andata.no).

Tinnitus-kurs til høsten
Døvblitte og tunghørtblitte under 67-70 år med tinnitus-
problem er målgruppen for kurset, som sannsynligvis blir 
holdt 16.-17. oktober 2006. Kurset skal gi fakta, tilbud, 
lære mestringsteknikker og ikke minst å få folk tilbake 
i arbeid. Innbydelsen kommer der påmeldingsfristen blir 
10. september. Skrivetolker er bestilt. Er du interessert, 
ta kontakt med døvesenteret for mer informasjon. (Arvid 
Hauge deltok som vår representant i planleggingsmøtet 
31.05.2006.)



8 9

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

Medlemsmøte i Bergen døvesenter 
torsdag 20. april 2005

Tid: 19.00-21.00. Antall til stede: 17 medlemmer
Møteleder: Klement Våge. Referent: Rune Anda 

Saker: 1) Nytt fra NDFs landsråd, 2) Designtrykkeriet AS, 3) 
Tolkesaker, 4) Spørretime.

1) Nytt fra NDFs landsråd
Klement orienterte fra landsrådet som Norges Døveforbund 
arrangerte i Stjørdal 17.-19. mars 2006. Bergen Døvesenter 
var representert ved Klement Våge, Sunniva Lyngtun og Rune 
Anda. Noe referat var ennå ikke kommet fra Norges Døve-
forbund, men Klement fortalte kort om diskusjonen om NDF 
skal være tilsluttet FFO eller SAFO. På landsrådet diskuterte 
man også døveforeningenes framtid, og det var gruppearbeid. 
Noen av gruppene kom til å foreslå at medlemmene i de lokale 
døveforeningene kunne lage forslag til visjoner, som så sendes 
til Norges Døveforbund som igjen lager en samlende oversikt. 
Man snakket også om at det er vanskelig å få medlemmer til 
å velges inn i et styre. Man lurte også på hvordan man skal 
klare å få unge inn i styre. Men vi kommer tilbake til det når 
referatet foreligger.

Medlemskontingenten var som vanlig et diskusjonstema. 
Enkelte syntes at fordelingen kr 500 for enkeltmedlem og kr 
500/100 for ektepar virket urettferdig. Det jobbes i forbundet 
med å finne ut hvordan kontingenten skal se ut.

Døves Dag 2006. Temaet i år blir: ”Tegnspråk for alle”.
Døveforbundets hjemmeside (www.deafnet.no) ble kritisert 

av mange. Forbundet varslet en ny design fra og med nyåret 
2007.

På siste dag ble det avsatt tid til å diskutere tegnspråklov. 
Thorbjørn Johan Sander fikk anledningen til å forklare sin 
standpunkt først før diskusjonen kom i gang. Thorbjørn Jo-
hans redegjørelse var en oppklaringsrunde, der han forklarte 
hva som skjedde fram til artikkelen kom i ukeavisen ”Klar 
Tale”. 

En representant fra Kulturdepartementet var invitert til 
landsrådet, der temaet var tegnspråklov. Han kunne ikke love 
gjennomslag for tegnspråkloven, men han sa at det var noen 
konkrete spørsmål de avventer svar på før man gikk videre i 
vurderingen.

2) Designtrykkeriet AS
Klement opplyste at han representerte Bergen Døvesenter 
på Designtrykkeriets ekstraordinært generalforsamling 10. 
januar 2006. På dagsorden var det salg av aksjer til Åstvedt 
AS. Referat fra møtet var for tynt, så Klement berettet mer 
om hva som skjedde på generalforsamlingen, og hva han som 
døvesenterets representant hadde å si. – Vi hadde håpet at en 
representant fra Åstvedt AS var tilstede på generalforsamlin-
gen, men det var det ikke, sa Klement. Han sa også at det var 
trist at trykkeriet ble solgt, men at når det først ble Åstvedt AS 
som overtok bedriften, så var det positivt. De innehar store 
deler av den kompetansen som er nødvendig for at døve skal 
ivaretas, sa han. Det var også spørsmål om døvemateriell som 
trykkeriet fremdeles forvalter, om døveforbundet/døvesenteret 
kunne overta disse. Dette kan man forhandles om under andre 
forhold, hvis det skulle bli aktuelt. Klement sa ellers at det ville 
være behov for den nye eieren å gjennomføre en uavhengig 
analyse over virksomhetens drift de siste årene. Hvordan er 
arbeidsmiljøet? Er beslutninger gjort på rett grunnlag? Er le-
delsen bra? – Vi ba også om å få en representant fra døvemil-

jøet i Bergen inn i det nye styret, sa Klement, - gjerne utpekt 
av Bergen Døvesenter. NDF har nylig utpekt Birger Johnsen 
som NDFs representant i styret. Bergen Døvesenter hadde 10 
aksjer i trykkeriet. Disse ble kjøpt opp av Åstvedt AS for kr 
3.100 pr. aksje, til sammen kr 31.000.

Under diskusjonen var noen redd for at Åstvedt AS kan-
skje kom til å gjøre som de ville, for eksempel å sparke 
døve ansatte. Men det vi vet er at Åstvedt AS har flere ulike 
avdelinger som gjør det mulig å flytte ansatte fra en avdeling 
til en annen dersom det skulle bli aktuelt. Vi kjenner ellers 
til at det er planer om å bygge et nytt industribygg i Åsane, 
der Åstvedt AS holder til. En mente at det blir urimelig at 
Åstvedt AS skal overta distribusjon av døve-materialer, og at 
det derfor vil være mer riktig at døveorganisasjonen overtok 
disse. Åstvedt AS er ikke riktig forum for å produsere nye 
”døvematerialer”, ble det sagt. 

3) Tolkesaker
Gunn Kristin Selstad orienterte kort fra de to møtene som 
døvesenteret hadde med Tolketjenesten (oktober 2005 og 
februar 2006). Hun opplyste at det i år ble en endring i orga-
niseringen, at tidligere ”Områdeutvalg” med representanter fra 
ulike brukergrupper nå er fordelt i ulike grupper. Hørselsdelen 
skal ha egne møter med HMS og Tolketjenesten en eller to 
ganger i året.

Matthias Runarsson fortalte om sin situasjon på jobben, og 
behov for å ha fast tolk. Han lurte på om ikke han kunne få 
en fast tolk på arbeidsplassen, og hvem som i så fall måtte 
betale for det. Man siktet blant annet til at det ikke lenger er 
”tak” på antall tolketimer for brukerne. 

Dag Hafstad opplevde at det var bestilt tolk til et kurs to 
måneder i forveien, men at svar fra Tolketjenesten kom altfor 
sent, kort tid før kurs-start.

Ingunn Storlykken Herland lurte på om ikke døve-
organisasjonen kan ha medinnflytelse i rettigheter som 
tolkeorganisasjonen/tolketjenestene lager for tolkene?
Det ble også fortalt at tolken fikk beskjed om endret avtaletid 
i forhold til tidligere bestilling, men denne tolken ble syk og 
det ble ordnet med en annen tolk. Vedkommende dukket ikke 
opp. Man lurte på om tolketjenesten ikke ga beskjed om endret 
tidspunkt, som kanskje ikke var oppdatert i systemet?

En ønsket å vite hvordan tolketjenesten jobber med det å 
finne ledig tolk til ulike oppdrag. Både Rune og Dag forklarte 
litt om rutinen.

Rune opplyste at det nå er avtalt med tolketjenesten at bru-
kerne kan komme med klager/spørsmål til døvesenteret, og 
vi sender det videre til tolketjenesten. Spørsmål og svar vil 
komme på hjemmesiden + i Budstikken.

4) Spørretime
Her var det ingen nye saker som dukket opp, men så var klok-
ken passert 21 og medlemsmøtet hadde vart i over to timer.

Betalt kontingent for 2006?
Av 300 medlemmer er det 23 som ennå ikke har betalt 
kontingent for 2006. Det vil være fint om det blir ordnet 
snart. På neste styremøte (17. august) ønsker senterstyret 
å få oversikt over medlemmer i døvesenteret, også de 
som ikke har betalt kontingent. Det vil være lurt å betale 
nå slik at oversikt over de som skylder, blir mindre (al-
lerhelst at alle gjør opp for seg).
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Billedtelefon og RTV
7. juni hadde Norges Døveforbund besøk av representanter 
fra Rikstrygdeverket. De kom for å diskutere billedtelefonen 
Allan, og få se det med egne øyne. Hanne Kvitvær kalte opp 
daglig leder i Bergen Døvesenter, og de to pratet sammen på 
skjermen. Likeså fikk RTV se hvordan teksttelefon og billed-
telefon kunne kombineres, at man kan velge skriftstørrelsen, 
skriftfarge, bakgrunnsfarge o.a. 

Det var en orientering i forbindelse med tolkesentralene 
RTV var ute etter. De så ut til å like Allan godt. Om den blir 
valgt for tolkesentral er ikke sikkert. Det viktigste er kanskje 
at det er et godt hjelpemiddel for brukerne.

Referat fra møte i BERGEN DØVESENTERS KAPI-
TALFOND torsdag 1. juni 2006 kl 16 i Døvesenteret

Tilstede: Erling Jacobsen, Kjetil Høgestøl og Helge Her-
land. Forfall fra Tore Birkeland pga skiftarbeid.

1  Godkjenning av sakslisten
Kjetil hadde laget forslag til saksliste som ble godkjent 
uten bemerkninger.

2  Orientering om styresammensetningen
Kjetil orienterte om at administrasjonen og senterstyre 
hadde jobbet for å finne to kvinner som kunne tiltre styre, 
men uten å lykkes. Senterstyret foreslår at Helge går opp 
fra varamedlem til fast medlem og at en kvinne fra sen-
terstyret tiltrer fondsstyret som femte medlem.

3  Konstituering av styret
Erling fungerer som leder av fondsstyret, med Kjetil 
Høgestøl som nestleder. Helge er sekretær.

4  Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond
Medlemmene utvekslet praktiske synspunkter på ved-
tektene.

5  Drøftelse av veien videre
Fondsbeløpet kroner to millioner (pluss ca 1.7 millio-
ner som skal investeres i bygningsmasse) står i dag på 
høgrentekonto i Narvik Sparebank med 2,95% p.a. med 
virkning fra 11.mai i år. Fondsstyret ser det hensiktsmessig 
at pengene fortsatt står i denne banken. Vi går ikke inn i 
diskusjoner om pengeplassering i fond før vi har innhentet 
kunnskap av fagfolk og i den anledning inviterer vi:

Olav Øverland til å orientere oss om de mulighetene han 
mener vi har for å plassere de to millionene i fondsmarke-
det, med lav risiko. Olav er fagmann på dette og vil bistå 
fondsstyret som en vennetjeneste. Kjetil kontakter ham.

Uansett hvor pengene plasseres bør det være et prinsipp 
at det er daglig leder i Bergen Døvesenter som har dis-
posisjonsrett til kontoer / fondsandeler.

Vi tar sikte på neste møte torsdag 22. juni, litt avhengig 
av om Øverland kan delta den dagen.

Medlemsmøte
torsdag 24. august

kl. 19.00
Senterstyret legger fram forslag på at

Bergen Døvesenter investerer
ca halvparten av midlene

etter salg av Risperlen
til investering i eiendom (hytte?)

Velkommen!

Bunad: I forrige nummer av Budstikken hadde vi bilde 
av bunad som døvesenteret har for salg. Senterstyret har fast-
satt prisen: Kr 15.000 for herrebunad (Kvam) og kr 10.000 
for damebunad (Bergen). Ønsker man at vi skal ordne med 
rensing, kommer prisen for det i tillegg.

Bak fra venstre: Jon Pettersen, Jarle Lid, Sverre Johansen, Lorents Ness, Arne Kr. R. Nyberg, Andreas Kallevik, Erling Buanes, Jan Sæter og Olav 
Moen. Midterste rekke fra venstre: Arnulf Pedersen, Thorbjørn Johan Sander, Unni Bjerg, Karin Tanø. Foran fra venstre: Oddlaug Kjølleberg, 
Unni Sæter, Bodil Holm, Gunhild Pedersen, Randi Rønning, Arnhild Thorn og Signe Karlsen. (Hanne Kvitvær deltar 17-18 juni.) Foto: RA.

Likemannskurs for eldre
16.-18. juni på Scandic Bergen Airport Hotel:
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Helpensjon:
Enkel standard. Frokost, middag, kveldsmat og overnat-
ting i sovepose pr. døgn:

I hyttene på Holmen i 4 til 9 sengs rom (sanitæranlegg) 
Der må du ha med deg sovepose eller sengetøy (dyne-
trekk, laken og putevar) selv.
Barn (4 år t.o.m.12 år)  kr.  195,-
Voksne  kr.  230,-

I Nystova 2- 3 sengs rom med vask på rommet. 20 rom 
48 sengeplasser. Der er det dynetrekk, laken og putevar 
på alle rom.
Barn (4 år t.o.m. 12 år)  kr.  235,-
Voksne kr.  270,-

Dagsturar: Bruk av staden og aktivitetsutstyr pr. person 
kr. 30,-. Ved overnatting er alt aktivitetsutstyr inkludert i 
prisen. Der finnes redningsvester.

Velkommen til døvestevne 18.-20. august 2006

Nesholmen - øst for Florø

Deltakerne får gratis reise til og fra Nesholmen. Det eneste 
dere betaler er for oppholdet (måltider og overnatting).

Vi satser på å ta buss fra Hansaparken (like ovenfor 
døvesenteret) fredag 18. august kl. 14.00. Men det er 
mulig vi skal kjøre privatbil. Det kommer vi tilbake til 
senere. Sjåførene vil i så fall få bilgodtgjørelse + dekket 
alle fergeutgifter.

Påmelding innen 8. august til Bergen Døvesenter, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen. SMS 995 89 562. E-post: 
post@bgds.no.

Representant for Bergen Døvesenter blir Gunn Kristin 
Selstad. Fra Døves menighet blir det Ann Karin Voldsund. 
I år er det Møre og Romsdal Døveforening som står som 
arrangør.

17.   1987 Innvik
18.   1988 Hauglandssenteret
19.   1989 Måløy
20.   1990 Sogndal
21.   1991 Loen
22.   1992 Hauglandssenteret
23.   1993 Eikefjord
24.   1994 Nordfjordeid
25.   1995 Lavik
26.   1996 Hyen
27.   1997 Hauglandssenteret
28.   1998 Sogndal
29.   1999 Florø
       2000 Avlyst
30.   2001 Sogndal
31.   2002 Stryn
32.   2003 Innvik
33.   2004 Kalvåg
34.   2005 Sandane
35.   2006 Nesholmen 

Døvestevne 
gjennom årene
1.     1969 Vereide i Nordfjord
2.     1972 Førde
3.     1973 Hvor?
4     1974 Vereide
5.     1975 Bryggja
6.     1976 Balestrand
7.     1977 Sogndal
8.     1978 Nordfjordeid
9.     1979 Førde
10.   1980 Hvor?
11.   1981 Vereide
12.   1982 Førde
13.   1983 Skilbrei
14.   1984 Nordfjordeid
15.   1985 Hauglandssenteret
16.   1986 Hauglandssenteret



Samvær 
- torsdager i juli

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
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

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no

Juli:
01. lø: Døvetreff i Egon Restaurant, 

sommeravslutning.
06. to: Døvetreff i Logehagen på 

Wesselstuen kl 18 
10-16: Nordisk kulturfestival for døve i 

Akureyri, Island
13. to kl 18: Åpen døvekirke: Vafler og 

sosialt samvær.
20. to: Døvetreff i Logehagen på 

Wesselstuen kl 18
27. to: Andakt på Konows senter kl. 12
27. to kl 18: Kort nattverdgudstjeneste 

v/ Lars Hana fulgt av vafler og 
sosialt samvær.

August:
03. to: Sosialt samvær i døvesenteret 

(kjellerlokaler) kl 18 - 21
10. to: Andakt på Konows senter kl. 12
10. to: Vi lærer å knytte tau! Kl. 

19.00 (knoper / spleis) v/
Båtførerprøven.com

15. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen. 
Middag.

17. to: Senterstyret har møte kl 16
17. to: Hyggekveld i storsalen kl. 18
18.-20. fr-sø: Døvestevne på 

Nesholmen (info inne i bladet)
22. ti:  Eldretrim kl 10.30.
24. to: Medlemsmøte kl. 19 (se notis)
25-27: Norsk Døvehistorisk Selskap 

har kurs og årsmøte i Tromsø.
27. sø kl 11: Gudstjeneste med 
”tegn til tale” v/ Lars Hana

28. ma: Døvblittgruppen har sosialt 
samvær kl. 18.00 i kjellerstuen

29. ti: Seniortreff kl. 11-14 i storsalen. 
Utlodning. Ta med gevinster.

30. on: Speiderne har landsleir (fram til 
5. august).

31. to: Hyggekveld i storsalen kl. 18.00

September:
04. ma: Døvblittgruppen har styremøte 

i kjellerstuen kl. 18.00
05. ti:  Eldretrim kl 10.30. 
05. ti:  Lokallaget av NDHS har møte 

kl. 12 i kjellerstuen.
07. to kl. 19.00: Foredrag om Usher 

syndrom og konsekvenser av 
det v/døvblindekonsulent Anny 
Koppen.

Samvær 
- torsdager i juli
Torsdag 6. juli: Vi samles på Loge-
hagen i Wesselstuen (nær Blåsteinen 
på Ole Bulls plass) kl. 18.00. 
Arr.: Kulturstyret og Døvetreff.
Torsdag 13. juli: Åpen døvekirke kl. 
18. Vafler og sosial samvær. 
Arr.: Døves Menighet.
Torsdag 20. juli: Logehagen i Wes-
selstuen kl. 18. 
Arr.: Kulturstyret og Døvetreff.
Torsdag 27. juli: Kort nattverdguds-
tjeneste v/ Lars Hana fulgt av vafler 
og sosialt samvær.

Kontoret stengt 4 uker
Daglig leder har sommerferie 
fra og med 10. juli til og med 
4. august. 


