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Bildet fra Internett, foto: Robin Strand
Portrettet lagt inn av R.A.

Bergen Døvesenter gjennomførte seminartur til Danmark 
30. november - 2. desember 2007

Deltakere: Tillitsvalgte i døvesenteret + samarbeidspartnere. 
Seminardeltakere + turister utgjorde tilsammen 43 personer.

Deltakerne viser hva de synes om seminaret som nettopp ble avsluttet, søndag 2. desember. Bakerst fra venstre: Harald 
Gåsland, Sverre Johansen, Egil Johansen, Edvard Rundhaug, Tore Birkeland, Toralf Ringsø og Christina Kryvi. 2. rekke 
fra venstre: Åge Lauritzen, Kjetil Høgestøl, Mary-Ann Grønås, Cecilie Gudmundsen og Lars Hana. 3. rekke fra venstre: 
Marta Ringsø, Gunnar Hansen, Gunn Kristin Selstad, Monica Lone Madsen, Ellen Østrem, Martin Skinnes  med Sigrun 
Ekerhovd under seg samt Klement A. Våge. Fremste rekke fra venstre: Randi Ulvatn, Birgit T. Karlsen, Jon Nordvik og 
Tor S. Fiksen. Disse var også med: Sunniva Lyngtun, Bjørg Storesund, Rita Lone Borlaug og Rune Anda (som tok dette 
bildet). Dessuten var NDFs generalsekretær Paal Richard Petersom med fredag 30. november (bildet under).

Rapport fra seminaret kommer 
i neste nummer av Budstikken. 
Men et sted inne i bladet finner du 
stikkord over utvalgte forslag og 
ønsker til visjoner for døve 
i Bergen og for Bergen Døvesenter 
i nær framtid.
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Julehilsen fra styreleder Klement Våge
Juletiden er kommet. Pinnekjøtt og andre godsaker skal kjøpes inn. 
Det nærmer seg julefred og tid for refleksjoner for året som er gått. 
I døvesenteret er vi allerede godt inn i 2008 for planlegging. Året 
som snart ebber ut har vært et viktig år for senteret.

Spesielt gledelig for mange medlemmer er at vi nå etter ett og et halvt års jakt omsider 
har fått oss en skikkelig splitter ny hytte nydelig beliggende  i skjærgården i Austevoll, 
ikke så langt fra Storebø hvor våre medlemmer Frode og Bente Bjånesøy bor. 

Kjøpet av hytten ser vi på som en god investering som sikkert vil øke i verdi med tiden. 
Samtidig vil den være til nytte og rekreaksjon for våre medlemmer i fremtiden. Vi håper 
hytten blir godt brukt av medlemmene.

Medlemsantallet i Døvesenteret er stadig økende. Vi startet 2007 med 309. Nå er vi 
kommet opp i 340 medlemmer!

Vi ser også at antall treff på nettsiden er stadig økende. Med stadig rykende 
ferske nyheter er nettsiden blitt mer og mer populær og fungerer som en viktig 
informasjonskanal for senteret.

Det skjer mye i huset vårt i Kalfarveien. Utbyggingen av barnehagen kom i gang for 
fullt denne høsten. Etter hvert så vi at terrassen kom tilbake i all sin prakt. Arbeidet 
forventes ferdig i løpet av vinteren 2008.

Et spesielt godt minne i dette året er turen til Oslo for å demonstrere for ”tegnspråk som 
offisielt språk”. Her var det full mobilisering, og med to fulle tegnspråk-busser over 
vidda ble vi godt representert i Oslo.

Styret i Bergen Døvesenter ønsker alle våre medlemmer, våre ansatte og alle våre 
trofaste hjelpere og samarbeidspartnere en riktig godt jul og et godt nyttår.

Klement Våge, styreleder

Bergen Døvesenters styre 2007-2008. 
Bak fra venstre: Martin Skinnes (styremedlem), Gunn 
Kristin Selstad (2. varamedlem), Kjetil Høgestøl 
(nestleder) og Sigrun Ekerhovd (1. varamedlem og kul-
turleder). Foran fra venstre: Sunniva Lyngtun (styre-
medlem), Klement Våge (styreleder) og Egil Johansen 
(styremedlem og eiendomsleder).
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Det er nå 1 år siden ekstraordinært årsmøte i Bergen døve-
senter vedtok å starte opp barnehage i døvesenteret, med 
det for øye å skaffe mer og forutsigbare leieinntekter for 
kjellerlokalene. Siden den gang har vi holdt nok et ekstra-
ordinært årsmøte i september og mer til har skjedd, som 
barnehagestyret ønsker å dele med dere.

 Senterstyret satte ned et barnehageutvalg av under-
tegnede, daglig leder Rune Anda, og leder i senterstyret, 
Klement Våge. Vi har hele tiden hatt en utbytterik dialog 
med Bergen kommune, og engasjerte straks arkitektfirmaet, 
Forum Arkitekter, etter tips fra kommunen. Arkitektfirmaet 
har tegnet skisser for planløsning i kjelleretasjen og utareal, 
samt bidratt med en del formelle ting ifht nødvendige til-
latelser fra kommunen og rådgivning mm. Barnehageskis-
sene kan sees på www.bgds.no eller på kontoret til daglig 
leder. Vi engasjerte videre en prosjektleder, Leiv Høgestøl, 
som har ansvar for kontakt med arkitekter, entreprenører, 
konsulenter, kommunale etater og andre, samt ansvar for 
å følge opp byggeprosessen. Siden prosjektlederen er un-
dertegnedes far, får andre vurdere han innsats, men bar-
nehagestyret registrert han er meget aktiv, oppadgående 
og følger prosessen nøye. Vi engasjerte også en konsulent 
med kompetanse på barnehagedrift, Wenche Hansen (styrer 
Pinnelien barnehage), for en kortere tid.

Vi har fulgt arbeidet gjennom hele året, og i høst har 
byggearbeidet virkelig skutt fart. Samtidig med barne-
hageprosjektet har døvesenteret parallelt gått i gang med 
rehabilitering av terrasseområdet og bygningen. Terrassen 
til døvesenteret er rustet opp, og har nå fått et flott toppdekk. 
Vi venter spent på å få på plass det flotte støpejernsgjerde 
vårt som også blir rehabilitert. I tillegg har huset fått seg 
nye klær, da vi har skiftet ut panel og vannbord helt ne-
derst på veggene. Rehabilitering av det nederste dekket 
på terrassen er også i gang, og vi gleder oss til det er på 
plass. Vi garanterer at utsikten fra terrassen, når denne er 
ferdigrehabilitert, blir en helt ny opplevelse!

 Flere av dere har kanskje lagt merke til et mindre bygg 
mellom bofellesskapet til Konows Senter og døvesenteret? 
Dette skal blir et rom for et av to ventilasjonsaggregat, samt 
soveskur for barn som trenger en høneblund i blant. Selv 
vikingene måtte ha litt skjønnhetssøvn mellom slagene sine. 
Inne i kjelleren er nesten alt det gamle av innredning fjernet. 
Ikke mye der som er til å kjenne igjen og det er nesten litt 
nostalgisk. Det er mye historie i disse veggene, som nå blir 
omskrevet. En del vegger er revet for tilpasning til nye rom. 
Videre er det gjort endringer i det gamle rørledningsnettet 
(kloakkrør) i kjelleren til døvesenteret, det er satt opp ny 
vegg for å stenge ute fuktighet fra den gamle steingrunnen 
på østsiden av huset. Man er kommet i gang med å legge 
rør til ventilasjonsanlegget inne under kjellertaket. Arealene 
under den flotte balkongen til døvesenteret begynner også å 
ta form. Her blir det ekstra tumleplass til barna å boltre seg 
i med alt de har av liv og lyst. Rommene under balkongen 
vil dessuten få store vinduer som vil sørge for at vi får 
mer naturlig lys inn i lokalene. Arbeidet er alt i alt i rute, 

og så langt ser vi ut til å holde våre investeringsbudsjett. 
Barnehagen har også dessuten inngått leieavtaler om leie 
av utområder med våre gode naboer, Døves menighet og 
Konows Senter/Stiftelsen Signo(undertegnedes arbeidsgi-
ver). Vi er takknemmelig for at de har vært villige til å 
stille noe av utområdet deres til disposisjon for vår friske 
barnehagesatsning.

 Bergen døvesenter stiftet 11. oktober i år aksjeselskapet 
Nubben Barnehage AS. Det var kanskje en overraskelse for 
mange av dere? I tillegg til undertegnede er Rune Anda og 
Sunniva Vik, styremedlemmer. Sigrun Ekerhovd er vara. 
Styret vil bli supplert når vi går over i ordinær drift. Bak-
grunnen for stiftelsen av AS har blant annet med tilskudds-
ordningene og regler knyttet til merverdiavgift å gjøre, men 
vi velger å ikke gå nærmere inn på det her. I tillegg var det et 
ønske om at barnehagen skulle være en juridisk selvstendig 
enhet med eget styre som får hovedansvaret for driften av 
barnehagen. Dette for å unngå å belaste senterstyret med for 
mye ansvar. Dersom vi hadde valgt å ha det som en avdeling 
(”underbruk”) i døvesenteret (ikke eget juridisk objekt), 
ville senterstyret fått hovedansvaret for barnehagedriften. 
Men barnehagestyret vil  kreve en helt annen kompetanse 
enn det man kan forvente at tillitsvalgte i senterstyret skal 
ha. Konsekvensen kunne blitt at medlemmer ville vegret 
seg mot å ta på seg tillitsverv i senterstyret. Dette håper vi 
nå å unngå. Barnehagestyret og senterstyret får tilbud om 
kurs i aksjeloven, styrearbeid og regnskap, for å stå bedre 
rustet til å ivareta de ulike rollene de har. Undertegnede har 
allerede vært gjennom et slikt kurs.

Bergen døvesenter vil med et AS i utgangspunktet ikke 
kunne tape mer enn det som er innskutt  i selskapet (ak-
sjekapitalen), samtidig har døvesenteret full kontroll over 
selskapet. Imidlertid er det slik at Bergen døvesenter har 
pantsatt huset for å sikre rimelige lån til barnehageinveste-
ringer. Man er da i praksis kausjonist for barnehagen, og var 
i praksis uunngåelig enten man velger AS eller underbruk 
som selskapsform i denne sammenhengen. Dette fordi 
barnehagen ikke har noe av verdi å stille som sikkerhet 
for lånene. Bankene ønsker vanligvis sikkerhet for store 
lån. Vi vil jobbe for at barnehagen skal stå på egen ben 
fremover, slik at døvesenteret blir helt fri fra økonomiske 
forpliktelser ifht barnehagen. Døvesenteret sin jobb blir å 
utøve godt barnehageeierskap som aksjonær, og bestemmer 
selv hvem som skal sitte i barnehagestyret. 

Andre selskapsformer er vurdert, men AS er altså det vi 
finner mest hensiktsmessig. Et alternativ til AS kunne f eks 
vært en stiftelse, men da ville døvesenteret fått liten eller 
ingen innflytelse på barnehagen.

 I høst engasjert vi konsulent, Anja Daazenko, til å bistå 
oss i prosessen frem til nyttår. Deretter vil hun tre inn i stil-
ling som styrer fra og med 2.1.08 i full stilling for å forbe-
rede ansatte og barnehagen til åpningen av barnehagen. Vi 
har også lyst ut andre nødvendige stillinger til barnehagen, 
3 pedagoger og 6 barne- og ungdomsarbeider/assistenter. 
Responsen har vært overveldende. I begynnelsen såg det 

Julehilsen styreleder i Nubben Barnehage, Kjetil Høgestøl
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Eldre Døves Kulturtreff
30. mai - 1. juni 2008
Bergen Døvesenter / Bergen Døves Seniorgruppe skal som 
kjent være tenisk arrangør for Norges Døveforbunds arran-
gement: "Eldre Døves Kulturtreff" på hotell Scandic Bergen 
City 30. mai til 1. juni 2008. Program for helgen kommer 
senere. Til lesernes orientering har vi pr. 3. desember 2007 
allerede mottatt påmelding fra 32 personer!

litt mørkt ut for pedagogstillingene, men vi har likevel klart 
å få 7-8 søknader innen fristen. Elles har det rent inn med 
søknader på de andre stillingene, og totalt har vi mottatt 
rundt 60-70 søknader innen fristen. Pedagoger skal etter 
planen ansettes fra og med februar og assistenter fra og 
med mars. Vi håper på å få fl inke og entusiastiske folk til 
barnehagen, slik at barn og foreldre får en positiv og min-
nerike opplevelser av barnehagen, og vi en barnehage å 
være stolt av.

 Så lurer dere alle sikkert på når barnehagen blir ferdig? 
Sant å si tør vi ikke love annet enn mars måned 2008. Er vi 
heldig står den klar sent februar, men det er trolig likevel 
litt tidlig å starte opp barnehagen, da ansatte trenger tid til 
å forberede seg til mottak av barn og foreldre. I tillegg er 
det noe usikkerhet ifht levering og montering av ventila-
sjonsaggregat. Hensynet til økonomi tilsier imidlertid så 
tidlig oppstart som mulig, men det blir en avveining vi i 
barnehagestyret må ta med sammen med styrer og ansatte. 
Vi lover å komme med mer informasjon om barnehagen 
over nyttår.

Med disse ord fra oss i barnehagestyret vil vi benytte 
anledningen til å ønske alle medlemmer, samarbeidspart-
nere, medarbeider og gode naboer en riktig god jul og et 
godt nytt barnehageår! 

Julehilsen 
Kjetil Høgestøl
Styreleder Nubben Barnehage AS

PS ! Alle som er interessert, er hermed invitert til åpnin-
gen av barnehagen. Følg med på www.bgds.no for mer 
informasjon. I forbindelse med demonstrasjonstur til Oslo 2.-4. november, leide 

vi to busser fra Tide. Den ene var "gullbussen" som Sportsklubben 
Brann brukte da Brann ble seriemester! Foto: RA.

Bowling søndag 25. november 2007

Søndag 25. november 2007 arrangerte Døves Ungdoms-
klubb gratis bowling for barn og ungdom. Det deltok ca 25 
personer fra både Hordaland foreldrelag for hørselshem-
mede og fra Bergen Døvesenter. På bildet ser vi Chris André 
i aksjon. Han er forresten styremedlem i Døves Ungdoms-
klubb. Christine Valestrand er klubbens leder. Etter bowling 
vanket det hamburger og pølser og brus. Foto: RA.

Til Oslo 3. november!
Takket være støtte fra Teater Manu, kunne våre medlemmer 
reise gratis med to leide busser 2.-4. nov. Det ble ni timer 
hver vei, via Lærdalstunnelen. Timene gikk fort og turen 
var fi n. Se midtsidene, og Døves Tidsskrift nr 9.
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Mandag 26. november 2007, meldt på 
www.bgds.no:
Vi har en gledelig nyhet til dere, medlemmer av Bergen 
Døvesenter, at hyttekomite nå endelig har klart å kjøpe 
et nydelig bryggehus på Austevoll i dag etter budrunde. 
Sluttbeløpet ble på kr. 2.390.000 + omkostninger. 

Det har ikke vært enkelt å få en hytte som alle ville være 
fornøyde med. Vår erfaring etter flere hyttebefaringer har 
vist at det alltid er en eller annen ulempe ved en eiendom. 
Denne eiendommen vi kjøpte i dag har vi en god følelse av 
at dette vil gi oss et fint og trivelig opphold bl.a. pga. nybygg, 
enkel vedlikehold, maritimt miljø, fantastiske turområder, 
fine fiskesteder, båtturer, bademuligheter og en innsjø som 
er nydelig, og hvor de minste trygt kan bade, padle i kano 
eller jolle. Selve huset ser fint ut, og interiøret var ikke det 
beste vi har sett. Det er kanskje det laveste standarden på 
de nye rorbuer vi har sett hittil, men de andre faktorene som 
er nevnt ovenfor teller mest. Huset er også ganske rommelig 
(125 kvm) med bra muligheter for ulike planløsninger. 

Overtakelsen vil skje litt før jul når alle papirene er i orden. 
Deretter får vi begynne å planlegge til innkjøp av inventar, 
innredningen av 1. etasje, drøfte leiepris og regler ved bruk 
av hus etc. i vinterperioden. Det passer jo veldig bra med 
slike planlegginger nå for tiden slik at de fleste tingene vil 
være på plass før våren kommer og da kan dere begynne å 
bruke stedet. Bare gled dere! 

Vi vil selvsagt komme med informasjoner og vil sikkert 
trenge en diskusjon med dere på medlemsmøtet torsdag 10. 
januar 2008 når det gjelder drift, leie etc. 

GRATULERER!

Med vennlig hilsen
hyttekomite ved Edvard Rundhaug

Før budrunden, 24. november 2007:
Hyttekomite og noen medlemmer har vært på befaring på 
Austevoll i dag for å se på et rorbu som er til salgs. Det er 
egentlig tre rorbuer som er til salgs pr. i dag. Vi har vært 
svært uheldig med været i dag med kraftig regn og sterk 
kuling (20 m/s), men likevel møtte 9 personer frem som 
ønsker å se på eiendommen. Det tar 25 minutters kjøring 
fra sentrum til Krokeide der det er ferge som bruker ca 
35 minutter til Hufthamar på Austevoll. Deretter er det 10 
minutters kjøring til rorbu, litt forbi Storebø sentrum.

Megleren fra "Aktiv" viste oss rundt rorbua og litt rundt i 
Storebø. Vi hadde Lene med oss. Hun er tolkestudent, og 
hadde selv tilbudt oss å tolke under visninger slik at hun fikk 
praktisere sine tolkeferdigheter.

Det er ca. 20 rorbuer på området med mulighet for nye 
prosjekter neste år et stykke borte på den andre siden. Det 
er bygget to og to rorbuer sammen ved siden av hverandre. 
De er på tre plan med mulighet for en liten hems hvis man 
ønsker å bygge ut. I underetasjen (kjelleren) er det uinnredet  
lokale som man selv kan bestemme hva det skal bli. For vår 
del kunne vi tenke oss en eller to ekstra soverom, en mindre 
kjellerstue og et rom til der man kan vurdere å ha vask, dusj 
eller badstu etc. 

Standard i innredningen var nøktern og enkel i forhold til 
andre nye rorbuer vi har sett, men dette er selvsagt ikke 
et forhold som viktigst for oss. Det er selve planløsning, 
beliggenhet, sol, utsikt, båtplass etc som teller mye mer. 
Megleren opplyste at det er sol fra ca kl. 13 og frem til ca kl. 
22 på selve bryggen. I prisen følger det med en båtplass. 
Der er det også muligheter til å bygge et utebod ved 
kjelleren. Det er ellers mange muligheter for turer i området 
med fine bade- og fiskesteder. 

Matbutikker og en del andre butikker ligger et lite stykke fra 
rorbu (jeg tipper ca 1,5 km). Det ser ut at det dessverre ikke 
går buss fra Storebø til rorbu. Det er akkurat disse to tingene 
pluss evt ferge som kan være negativ, men de fleste har vel 
bil i dag og at det faktisk er koselig å ta ferge. Vi syntes ikke 
at det var en lang tur til Austevoll (ca 1,5 time inkl ventetid 
på ferge). Turen til Øygarden, som tar en times tid føles 
lang pga mye kjøretid. Ellers har stedet mange spennende 
muligheter som kan gi oss en trivelig weekend eller ferie.

På slutten av dagen var vi innom Egon på Lagunen for å 
spise lunsj og hadde en diskusjon om hvor aktuelt dette 
stedet ville være for oss. Vi tar en avgjørelse når vi vet noe 
mer i løpet av neste uke. 

Med vennlig hilsen

hyttekomite ved Edvard Rundhaug

Bergen Døvesenter har nå skaffet seg

bryggehus på Austevoll!

Diskusjon blant medlemmene som var der.

Hytteovertakelsen finner sted
søndag 16. desember 2007 kl. 12.00

Siste nettnytt: Overtakelsen har funnet sted 8 desember!
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Torsdag 10. januar 2008

kl. 18.00!

Medlemsmøte
Nå har døvesenteret fått tak i en hytte,

eller bryggehus som det heter.
Hyttekomiteen ønsker å diskutere mange detaljer med 
medlemmene, deriblant hvordan man skal organisere 

bruk av bryggehuset. Utleievirksomhet?
Medlemsfordeler? Ansvar? 

Vi får også besøk av forbundsleder Hanne Kvitvær
som skal informere litt fra NDF.

Velkommen til medlemsmøtet!

Bergen Døvesenter

Hele Austevoll med mange øyer er nå 
uavhengig av fergeforbindelse etterat 
siste bru ble åpnet lørdag 17. novem-
ber 2007. Men fortsatt må man ta ferge 
mellom fastlandet og Austevoll. 

Foto: Rune.

Bente og Frode Bjånesøy, og tolken Silje.

Terje Søviknes fra Os, og Bente.
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Stor oppslutning om norsk tegnspråk som offisielt språk i Norge!
Bildet er fra Youngstorget i Oslo lørdag 3. november 2007 like før demonstrasjonstog.

Foto: RA
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Stor oppslutning om norsk tegnspråk som offisielt språk i Norge!
Bildet er fra Youngstorget i Oslo lørdag 3. november 2007 like før demonstrasjonstog.

Foto: RA
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Tegnspråk som offisielt språk
Tegnspråkkafe i Bergen sentrum
Ungdommer og seniorer med hyggetreff sammen 
i tegnspråkkafeen

Tekstede informasjoner i terminaler etc.
Døves media døvesenter (informasjonssenter)
Alle får de hjelpemidler som trengs
Tegnspråklov
Gode skoler for hørselshemmede
God tolkeutdanning
Informasjon - tilgjengelig - tekst/tolk
God oppfølging av integrerte elever
Eldre og unge døve MÅ ha flere møteplasser
Vi må beholde Kvinneklubb
Informasjon om døve og hørselshemmede ut i 
samfunnet

Følere ansatte i Bergen Døvesenter
Døve og tunghørte skal ha egen TV-kanal 
All informasjon er tilgjengelig for døve (tv, 
transport osv)

Også alle norske kinofilmer tekstet
Tegnspråk som valgfag på vanlige skoler
Tegnspråk i alle barnehager
All info tekstes, på fly, i tog, på båt + + +
Tilgang på tolk døgnet rundt
Hjelpemiddelsentralen må bli mer effektiv
Alle norske TV-kanaler med tekstede sendinger
Bergen by må bli interessant å komme til for 
døve fra andre land

Ansatte i butikker skal kunne tegnspråk
Utvide døves idrettstilbud med f eks dykking, 
kajakk etc.

Økt bruk av SMS i samfunnet (tilgjengelighet)
Døve inn i politiske organer
Lik behandling av døve og hørende på alle 
områder i samfunnet

Tolk via mobil (videofon)
Døve må være mer synlig i media
Ingen barrierer for døve i samfunnet, 
tilgjengelighet for alle

Døve og hørende skal få lik behandling i 
forbindelse med jobb

Døve har rett til å få jobb på offshore
Flyvertinner og flygere skal bruke internasjonalt 
tegnspråk

Robot hjelpemiddel (virtuell tolking)
Tegnspråkundervisning på tv
Tegnspråk-reklame
Komme ut med info om døve til alle hørende-
skoler

En representant fra hver hørende-bedrifter til 
døves arbeidslivsseminar

Døve-pub midt i sentrum - med kun døve ansatte

En stor arbeidsplass/bedrift for døve
Tegnspråkkafe
med mye innhold: Tegnspråkmiljø, 
tegnspråkkurs, IT, Multimedia, ”Reisebyrå”, 
Tolketjeneste

Døvesenter med hjelpemiddelsenter for døve; 
utvikle IT-digital m.m. mobil

Forskningsavdeling i døvesenteret
Team med utvalgte/individuelle døve fagpersoner 
med lønn

Døv politiker i bystyret
Skole tilrettelagt for alle hørselshemmede
10 toppidrettsutøvere i Bergen Døves 
Idrettsklubb 

Eget tolkekontor i døvesenteret
Videre satsing på barnehage hvis 
inntektsbringende

Økt tilbud mht idrett og andre kursvirksomheter
Større politisk nettverk i Bergen Døvesenter
Fullverdig tilbud til CI-døve
Slutt på uvitenhet / fordommer om CI
Tilgang til all informasjon man trenger (eks. buss, 
kontorer og lignende)

Økt kunnskap om døve/hørselshemmede
Døve må få de tekniske hjelpemidler de trenger 
uten å måtte kjempe for det

Et døvesenter der alle skal føle seg velkommen
Full tolkedekning
Aktivitetssenter for døve og tegnspråklige barn 
og ungdommer (og foreldre)

Dagsenter for døve og døvblinde voksne/eldre
Lokal-TV - nyheter for døve, minst 30 min
Skape arbeidsplass for døve

Forslag og ønsker til visjoner for døve i Bergen og 
Hordaland, og i Bergen Døvesenter
- fra gruppearbeid under seminaret 30/11-2/12-2007 (se side 2)

DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE:
Først valgte de 6 gruppene de 5 viktigste priorite-
ringene hver, og dernest var lederne i hver av de 
6 gruppene samlet for å bli enige om de viktigste 
prioriteringer totalt. Det var vanskelig, men man 
kom fram til dette resultatet, ut fra det alle gruppene 
også hadde notert disse på papirene sine:

* Tegnspråkkafe i Bergen sentrum
* God tilgjengelighet til tolk når som helst 
(døgnet rundt)
* Tilgang til informasjon i samfunnet
* Flere ansatte i Bergen Døvesenter
Gruppene vil understreke at hver av de oven-
nevnte punktene inneholder mye mer enn bare 
"overskrift".
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Bildet ble tatt i forbindelse med seniortreff 
i døvesenteret tirsdag 13. november.  Foto: 
Rune Anda.
01: Konrad Thunes
02: Odd Birkeland
03: Helge Kjølleberg
04: Sigfrid Andersen
05: Jorunn Koppen
06: Einar Magnussen
07: Harald Gåsland
08: Inger Øvreeide Ulfsten
09: Sverre Johansen
10: Anne Berg
11: Thorbjørn Johan Sander
12: Sonja Eikenes
13: Gerd Bjørnsen
14: Peder Nyseth
15: Bjørg Alisøy
16: Frode Bjånesøy
17: Annlaug Koppen
18: Skjalg Iversen
19: Edith Solhaug
20: Astrid Tokle
21: Marta Ringsø
22: Inger Johanne Johansen
23: Iris Jansen
24: Berit Bjørø

Konrad Thunes 
fylte 90 år den 20. november 2007! 

Her ser vi han i nissedrakt (sydd av Sverre Bjørø) 

tirsdag 13. november da redaktøren ønsket å lage 
noe til forsiden av Budstikken.

Vi fant denne artikkelen der Konrad Thunes var omtalt i 
Døves Jul 1955: 

Førerkort til bergenser 
Mens “motordilla” i flere år har rast blant de døve landet over, 
har bergenserne beskjedent holdt seg i bakgrunnen. Kanskje 
har de vært fullt fornøyd med trikk, buss og Fløibanen - så 
tilfreds at de ikke har ønsket noe mer. 

Men så for et par år(1953) siden tok en “halv-bergenser”, 
Konrad Thunes, førerkort for bil. Han bor nok et godt stykke 
fra Bergen, så vi kunne ikke sannferdig si at første døve 
bergenser hadde tatt førerkort, men vi kan jo si at det var han 
som begynte. 

For et års tid siden tok Karl-Gunnar Bjørnsen førerkort. Han 
er ekte bergenser, men likevel - han bruker høreapparat, og 
det må vi vel kalle fusk i denne forbindelse. Dessuten reiser 
han til sjøs istedenfor å gjøre gatene utrygge i Bergen. 

Men nå har Walter Reite bestått førerprøven, og han er både 
“ekte” døv og bosatt i Bergen. Prøven klarte han fint, og han 
kan nå kjøre hvor han vil, uten noen forbehold om hørende 
sidemann en tid eller liknende. Walter er fra før motorekspert, 
elektriker, maskinsnekker og tekniker, så han av de døve i 
Bergen betraktes som ingeniør. Vi håper at han ikke skrur fra 
hverandre Molly når han nå har giftet seg. 

Torsar (Thorbjørn Johan Sander)
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Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og saksliste
05. Årsmelding for år 2007
06. Revidert årsregnskap for 2007

Pause med gratis bevertning

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2009
10. Budsjettforslag 2008, veiledende for styret
11. Valg, som ledes av valgkomiteen:
      a)  Styreleder - for ett år
      b)  To styremedlemmer - for to år
      c)  Første og annet varamedlem - for ett år
      d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
      e)  Lovkomité på tre medlemmer
      f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Frist for innlevering av lovforslag: 16. februar 2008.
Frist for innlevering av andre forslag: 8. mars 2008.
Forslagene leveres til styreleder Klement Våge.

Årsmøte 2008
Bergen Døvesenter skal ha årsmøte

lørdag 29. mars 2008 kl. 11.00.

Logg deg inn på medlemssiden
i www.deafnet.no
For å komme inn på medlemssidene og benytte deg av 
informasjonen og tilbudene her, må du gjøre først etablere 
deg som internettbruker hos Norges Døveforbund. Det gjør 
du på følgende måte:

1. Start med å klikke deg inn på ”Medlem” i innloggingsfel-
tet oppe til høyre.

 Husk å ha medlemsnummeret ditt klart på forhånd. Dette 
fi nner du på medlemsgiroen vi sender deg. Hvis du ikke 
fi nner det, så kontakt oss slik at vi kan sende deg det 
– bruk mail: medlem@doveforbundet.no

2. Fyll ut skjemaet med medlemsnummer, etternavn, for-
navn, E-postadresse og brukerid.
Bruker-id velger du selv, men mange bruker e-post adres-
sen fordi den er lettest å huske.
Alle feltene må fylles ut. 

3. Trykk ”Send”, og noen sekunder senere vil du motta en 
e-post med passordet – sent til den e-post adressen du 
nettopp oppgav.

4. Nå er alt klart og du kan logge deg inn på døveforbundets 
hjemmeside. Bruk brukerid som du selv valgte og passor-
det du nettopp mottok. Lykke til!

NB: Medlemssidene fi nner du etter innloggingen på ven-
stremenyen på forsiden - se Medlemsområde.
Vi gjør oppmerksom på at disse sidene fremdeles er under 
utarbeidelse, slik at de fylles ut fortløpende med informa-
sjon. Når alt er klart vil du også her kunne oppdatere din 
personlige profi l med e-post adresse og adresseendringer 
osv. Kilde: www.deafnet.no

Velkommen til 

Juleavslutning
i døvesenteret torsdag 13. desember kl 19.00!

GRATIS ENTRE.
Vi serverer gratis julegrøt etc. 
Underholdning v/Anette Mortensen og Johannes 
Lutro
Vi presenterer styrer Anja Daazenko, som blir ansatt som 
styrer ved Nubben Barnehage fra årsskiftet. 
Prosjektleder Leiv Høgestøl deltar også.
Edvard Rundhaug orienterer om bryggehuset som dø-
vesenteret har kjøpt.

Arr.: Senterstyret, kulturstyret og "Døvetreff"
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Personalia
85 ÅR
Nils Johan Bjørø, Bergen blir 85 år den 28. januar

80 ÅR
Helge Kjølleberg, Bergen, blir 80 år den 6. februar

65 ÅR
Åge Lauritzen, Fyllingsdalen blir 65 år den 20. desember

60 ÅR
Gerd Berit Lamela, Godvik, blir 60 år den 1. februar

DØDSFALL
Geir Morten Flatemo døde 11. november 2007, 40 år 
gammel. Begravelsen fant sted i Åsane gamle kirke 16. 
november.

Einar Magnussen døde 30. november 2007. Han var født 
9. oktober 1933. Begraves i Nord-Norge.

TAKK FOR 
oppmerksomhet i forbindelse med min 90 års dag. 

Hilsen Konrad Thunes

NYE MEDLEMMER siden oktober 2007:
May Tove Rinde, Fjell - hørende.
Tone Merete Larssen Dahl, Bergen - hørende
Trine Anette Danielsen, Nesttun - døv
Jorunn Hartveit, Eiksund - hørende
Roda Bashar Thanon Al-Jabouri, Bergen - døv
Simen Gorseth, Bergen - døv

Tegnspråkkurs for nybegynnere
Januar - februar 2008
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 
5018 Bergen.
Varighet: 8 mandager a 3 skoletimer (til sammen 24 timer) 
- start kl. 18.00.
Dato: 7.01 - 14.01 - 21.01 - 28.01 - 4.02 - 11.02 - 18.02 
- 25.02.
Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.
Kursavgift: Kr 1.600 (inkl. ”Tegn-start 1” på CD-ROM) 
(Giro blir delt ut på første kurskveld)
Påmelding 23. desember 2007 til Bergen Døvesen-
ter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, eller over e-post til  
post@bgds.no. Maks antall deltakere: 10. 

Ungdommer, se her!
JULEBALL 14. DESEMBER KL 19
Ungdomsklubben arrangerer juleball for ungdommer i 
alderen 13 til 26 år fredag 14. desember kl. 19.
For informasjon om innhold, inngangspenger, mat 
osv., ta kontakt med ungdomsleder 
Christine Valestrand! Mobil nr 948 88 780. 

I løpet av for oss, kort tid, har Geir Morten Flatemo gått 
bort. I sine beste år, og som en solid familiefar for en ak-
tiv familie med kone Vibeke og deres tre barn Charlotte, 
Helena og Kevin er det vanskelig å forstå. at Geir Morten 
ikke lenger er blant oss.

I løpet av skoletiden som ungdom på Bjørkåsen Videre-
gående, og senere som familiefar bosatt i Åsane  fikk Geir 
Morten mange venner i Bergen og over hele landet. Mange 
venner fra fjern og nær var tilstede i Åsane gamle kirke for 
å ta et siste farvel med Geir Morten. Kirken var så fullsatt 
at mange måtte stå. Geir vil huskes som en god støttespiller 
for døvesenteret på flere områder Han var i mange år aktiv 
i Døves Idrettsklubb, som målmann både på fotballaget og 
håndballlaget prøvde han så godt han kunne å stille opp for 
begge lag. Han var den vi ville ha i mål uansett, sikker og 
trygg som han var. Etterhvert så ble håndballen prioritert 
da han ble uttatt til døvelandslaget og Geir Morten fikk rask 
fremgang med kyndige trenere.

De siste årene var han aktivt med i eiendomsstyret. Og 
han hadde mange gode tanker og meninger. Med sine lune 
humor og alltid et lur på smil var han alltid tålmodig og til 
å stole på for ungdommer i ungdomsklubben som skulle ha 
møter og nøkler til huset. I år, selv i den siste tiden etter at 
sykdommen var begynt å tynge, var han noen ganger med 
på visning sammen med hyttekomiteens medlemmer på 
jakt etter ny hytte til døvesenteret. Han var optimistisk og 
håpet på å få oppleve den nye hytten. 

Dessverre så gikk det fort nedover den siste tiden og Geir 
Morten sovnet stille inn sammen med sin nære familie på 
farsdagen søndag 11. november.

Hans bortgang er et stort tap for familien. Og han blir 
dypt savnet av mange.

Vi lyser fred over hans minne.
Klement Våge.

Geir Morten Flatemo til minne

Geir Morten og Vibeke i april 2005.
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Informasjon vedrørende lagring og utlevering 
av tolket materiale 
Brukere av tolketjenester har rett til å få lagret og utlevert tolket materiale under visse 
forutsetninger. Rettigheten gjelder hørselshemmede (døve, sterkt tunghørte og døvblitte) 
og døvblinde som er registrert som tolkebrukere ved NAV. I den forbindelse har NAV 
utarbeidet dette informasjonsskrivet. 

Definisjonen på tolket materiale
Tolket materiale, enten skrivetolket eller tegnspråktolket, som kan nyttes utover 
selve tolkesituasjonen. Et tolket materiale er produsert simultant og vil ha en muntlig 
språkform. Tolkingen inneholder så langt det er mulig all auditiv informasjon som finner 
sted i en situasjon. Det lagrete materialet er enten skriftlig på papir/fil eller tegnspråklig 
på film.

Bakgrunn
Utlevering av tolket materiale skal være et tilbud til hørselshemmede og døvblinde 
tolkebrukere. Bakgrunnen er å kompensere for den ulempen det er at all informasjon 
må oppfattes gjennom synet. Blant annet er det krevende å ta notater samtidig som en er 
avhengig av å se på tolk, tavle og lignende. Formålet med utlevering av tolket materiale 
er at den hørselshemmede/døvblinde kan få en repetisjon av stoffet og ta egne notater i 
etterkant på grunnlag av det lagrete materiale

Reguleringer
NAV tar utgangspunkt i at brukerne av tolketjenesten har rett til å få lagret og utlevert et 
tolket materiale. Imidlertid er det noen lovreguleringer som det må tas hensyn til. 

Åndsverksloven sier at en person med opphavsrett til et åndsverk også har rettigheter i 
forhold til om den tolkete versjonen av åndsverket kan lagres og utleveres. Det kreves 
derfor en godkjenning fra personer som har opphavsrett før lagring kan foretas. 
I situasjoner der ingen har opphavsrett i forhold til det som blir sagt, mener NAV at det 
må vektige grunner til før det kan nektes lagring. Eksempel på dette er at det snakkes om 
sensitive og/eller personlige opplysninger som partene er enige om ikke skal tas med ut av 
situasjonen. Det er opp til partene i tolkesituasjonen å avgjøre om slike vektige grunner 
foreligger. Tolken er ikke part, men kan informere generelt om retningslinjene. 
Ved tolking i store fora (eks undervisning, kurs etc), vil NAV kun kreve godkjenning av 

foredragsholder /kursleder, men disse kan 
selv velge å informere andre deltakere 
dersom de synes det er nødvendig.

Det er strengere krav til lagring av 
tegnspråktolket materiale av hensyn 
til personvernet til tolkene og til andre 
personer som kan komme med på opptaket. 
I alle lukkede forsamlinger kan deltakere 
som kan identifiseres på tolkeopptaket 
nekte at det tolkete materialet bli utlevert. 
Retningslinjer
Alle brukere som ønsker å få utlevert et 
tolket materiale skal ha signert en avtale 
med tolketjenesten ved sin lokale NAV 
Hjelpemiddelsentral. Avtalen inneholder 
blant annet følgende retningslinjer:
• Bruker har informasjonsplikt. 

Informasjonsskrivet kan utleveres til 
kursledere eller andre impliserte parter

• Materialet kan kun benyttes til 
personlig bruk av den som har innvilget 
tolkehjelp. Dette betyr at det materialet 
ikke kan leveres ut/ eller benyttes av 
andre deltakere eller personer som har 
rettigheter etter Åndsverksloven.

• Materialet kan ikke vises fram, kopiers, 
lånes eller gis bort til andre

• Bruker har ansvar for at involverte parter 
blir informert og godkjenner lagring

• Materialet kan ikke brukes som 
dokumentasjon, som grunnlag for klage 
eller som oppgitt kilde i for eksempel 
oppgaver og lignende

• Materialet skal slettes etter bruk 
Retningslinjene er arbeidet for å ivareta 
interessene til alle parter i tolkesituasjonen; 
både hørselshemmede/døvblinde, tolk og 
hørende. For informasjon ta kontakt med 
NAV Hjelpemiddelsentral.

Tolkestudentene i 
Bergen har lansert sin 
egen hjemmeside!
med Alexander Thuen som web-
master:
http://www.tolkestudentene.com/
Der kan du se hvor enkelte tolke-
studenter jobber i ulike butikker 
i Bergensområdet, og til hvilke 
datoer og klokkeslett! Kanskje 
du vil gå til de butikkene når 
tolkestudentene er der? 
Nå er det julehandel og du vil få 
tolkehjelp i de aktuelle butikkene 
uten å bestille tolk i det hele 
tatt (hvem er det forresten som 
bestiller tolk bare for å gå i 
butikk? - herlig at tolk finnes der 
“helt av seg selv”!) 
Rune

Ulike måter å kontakte 
Tolketjenesten i Hordaland på: 

Tekst-telefon:  55 52 67 52 
Tale-telefon:  55 52 67 50 

Telefaks:  55 52 67 51 

E-post:  tolk.hordaland@nav.no

SMS:  26626
og du som bor i Hordaland skriver følgende: 

tolk hordaland <bestilling> ditt navn

som sendes til mobil-nummer 26626.
Eksempel: “tolk hordaland trenger tolk til 
legetime onsdag 7/12 kl 12-13 ved Slettebø 
legekontor, Slettebøvn 12, gjelder allergitest 
for mitt barn. Ola Nordmann” 

Akuttvakttjenesten: 
Telefon (149):  994 81 810 

SMS:  994 81 810

Tolk!
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Teater for alle Fra HLFs hjemmeside 22. november 2007: 

Blant prosjektlederne som har grunn til å juble over 
dagens tildeling er teknisk leder Anders Larsen ved 
Nationale Scene i Bergen. Han fikk innvilget 259 000 
kroner til prosjektet Tilgjengelig teater – for alle. 

- Prosjektet tar sikte på å etablere et operasjonelt 
system for teksting som tar i bruk eksisterende tek-
nologi. Publikum på tekstede forestillinger skal få en 
opplevelse tilnærmet den de får av teksting av fjern-
synsprogrammer eller på kino, forklarer Larsen. 

HLFs fylkesleder Tore Svane, som sitter i refe-
ransegruppen for prosjektet, applauderer tildelingen: 
- Dette er en stor dag for teaterinteresserte tunghørte 
i distriktet. Vi krysser fingre for at dette prosjektet 
gir en vellykket tekstemetodikk som kan brukes 
ved Den Nationale Scene på permanent basis og gi 
ringvirkninger andre steder. All honnør til teatret som 
har vært pådriver for dette selv, sier fylkeslederen i 
Hordaland HLF. 

Daglig leder Rune Anda ved Bergen Døvesenter er 
glad for at samarbeidet mellom flere aktører nå vil gi 
hørselshemmede muligheter til teateropplevelser:

- Vi er glad for at samarbeidet mellom teateret, 
Hordaland HLF, Bergen Døvesenter og Rådgivnings-
kontor for hørselshemmede i Bergen nå resulterer i 
konkret støtte til dette prosjektet. Siden tiltaket er det 
første i sitt slag i landet, er vi spent på hvordan tilbu-
det blir mottatt av hørselshemmede. Mange går vel 
aldri på teater, så vi oppfordrer derfor hørselshem-
mede å gå til teateret og oppleve tekste-prosjektet!

Fra møtet på Den nationale Scene mandag 3. desember 2007. Fra 
venstre: Evy Fischer (DNS), Mary-Ann Grønås (Rådgivningskontor 
for hørselshemmede og døvblinde), Rune Anda (Bergen Døvesenter), 
Hilde Hellestvedt og Tore Svane (Hordaland fylkeslag av Hørselshem-
medes Landsforbund) samt Anders Larsen (DNS).

Vi hadde første møte etter den positive meldingen om at 
prosjekt teatertolking fikk innvilget støtte på kr 259.000 
fra Helse & Rehabilitering, søkt via Hørselshemmedes 
Landsforbund. Tidligere hadde vi to møter på Den Na-
tionale Scene (9. februar og 8. mai 2007) som førte til at 
søknad ble sendt, og som altså gav positiv resultat.

Teateret har i tillegg fått støtte på kr 35.000 fra Spare-
banken Vest til samme prosjekt. Det ser ut til at teateret 
får hjelp av en tekste-ekspert fra TV2 til å prøve ut tek-
stingen. Man må prøve seg fram, og i den forbindelse 
ønsker man en referansegruppe på 10-12 personer be-
stående av personer med ulike grad av hørselshemning. 
Møtet kan skje allerede i løpet av januar 2008. 

Er det noen av Budstikkens lesere som er interes-
sert i å være med, ta kontakt med daglig leder! E-post: 
post@bgds.no eller kom innom kontoret!



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

soner. Vi oppfordrer familier til å melde på flere barn enn voksne. Det vil ikke være lurt med mor, far, bestemor, bestefar 
og bare ett barn. Det er flere barn som bør få plass. Inngangsbillett pr. voksen kr. 50.  Gratis for barn. Vi ønsker alle, store 
og små, hjertelig velkommen!
Påmelding kan sendes til Døvesenterets kontor, e-post: post@bgds.no, innen onsdag 2. januar 2008 kl. 20.00 eller når vi 
har mottatt maks 100 påmeldte! (Pr. 30.11.2007 har vi allerede mottatt 71 påmeldte!)

Påmeldingsfristen er absolutt siste frist. Bare de som er påmeldt kan komme av plasshensyn og av hensyn til bestilt mat. 
(I 2005 og i 2006 var det altfor mange deltakere, henholdsvis 160 og 135 deltakere.)

Velkommen til

Juletrefest for barn
lørdag 5. januar 2008 kl. 15
i Bergen Døvesenter!
 
Som "i alle år" blir det juletrefest for hele familien, også denne 
gangen i døvesenteret, Kalfarveien 79, lørdag 5. januar 2008 
kl. 15.00 til 18.00, med besøk av julenissen. 
Døves menighet, Bergen Døvesenter og Hordaland forel-
drelag for hørselshemmede står sammen om arrangementet. 
Det blir mat og drikke å få: Hot dog, brus, kaker, kaffe, te. 
Politikorpset skal stå for musikken. Maksimal antall: 100 per-

Velkommen 
til gudstjeneste 

DESEMBER:
08. lø: Julemesse i storsalen kl. 11-14
08. lø: Kvinneklubben har julekos kl 

19.00
09. sø kl 18: Lysmesse. Tegnspråk 
11. ti: Seniorgruppen har julebord på 

Hotel Norge 
13. to: Juleavslutning i storsalen kl. 19 

v/Kulturstyret og senterstyret. 
14. fr: Lokallaget har juleavslutning på 

Konows senter (3. etg.) kl 12
14. fr: Ungdomsklubben har juleball kl 

19.00.
21. fr: "Døvetreff arr. Nissefest" kl. 20 (ta 

med rød lue!). Entre kr 20. 
24. ma (julaften) kl. 11.30: Juleandakt på 

Konows senter.
 Kl 15 julegudstjeneste med ”tegn til 

tale” v/ Lars Hana i døvekirken. Offer 
til Kirkens Nødhjelp.

25. ti (1. juledag): Bergen Døvekirke kl. 
13.00: Andakt og sosialt samvær.

31. ti: Seniorgruppen har nyttårssamling 
kl. 11.-14.

JANUAR: 
05. lø: Juletrefest i Bergen Døvesenter 

kl. 15-18, arr. BDS og HFH. Døves 
menighet deltar. 

06. sø: Gudstjeneste kl. 11 med tema 
“Misjon”. Tegn til tale v/Lars Hana.

08. ti: Seniortreff kl 11-14
10. to: Medlemsmøte kl 18. Sak: 

Hytten (Bryggehuset) på Austevoll. 

i døvekirken julaften 
kl. 15.00 m/tegn til 
tale ved Lars Hana

Døvetreff arr. 
Nissefest 
fredag 21. desember 2007 kl. 
20 (ta med rød lue!). 
Entre kr 20. Salg av pølser med 
brød, pizza og drikkevarer. 

Underholdning.

Påmelding ønskes for å få 
oversikt over hvor mange som 
kommer.

Send melding til Anette 
Mortensen på sms 412 67 570 
eller e-post anette@blygen.net

Innimellom: Info fra forbundsleder 
Hanne Kvitvær kl 19.00.

15. ti: Lokallaget har møte i storsalen kl 
12.

18. fr: Døvblittgruppen har styremøte på 
styrerommet kl 18.00

20. sø: Gudstjeneste kl. 11. Tegnspråk 
v/Lars Hana. Basar.

22. ti: Seniortreff kl 11-14
24. to: Presentasjon av videotelefon kl 

19.00
25. fr: Døvblittgruppen har samvær på 

styrerommet kl 18.30

mailto:anette@blygen.net

