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Torsdag 8. mars 2007:

Foredrag om kreftsykdommer og støtteapparat
I over to timer fikk vi informasjon om ulike kreftsykdommer, 
spredning, cellegiftbehandling, og om støtteapparat, om ret-
tigheter og mye mer.

De to damene fra Kreftforeningen i Bergen har lang erfaring 
i å gi råd og veiledning til de som er rammet av kreft, og til 
pårørende. 

Etterat styreleder Klement ønsket velkommen, fortalte spe-
sialsykepleier Eli Svarstad om sykdommen og muligheter for 
diagnosering og behandling. Etter en time tok sosionom Torill 
Skogseth over og fortalte om rettighetene. Hun viste til mange 
rettigheter, og hun understreket at rettighetene ikke kommer av 
seg selv, det er DU selv som må finne rettighetene og søke om 
hjelp og støtte. Hun opplyste at mange som fikk avslag, og som 
deretter anket, dog fikk medhold senere. Det nytter å anke, sa 
hun. Tegnspråktolker: Ingeborg Skaten og Nina Dahle.

rogen og dermed dempe veksten av kreftceller. Slik behandling 
kan strekke seg over flere år.

Transplantasjon: Allogen benmargtransplantasjon: 
benmarg fra vevstypelik giver (søster/bror). Autolog ben-
margtransplantasjon: egen benmarg. Syngen benmargstrans-
plantasjon: benmarg fra enegget tvilling. Cellegift og stråling 
skader pasienters benmarg og kan begrense muligheter for 
behandling. Dosene kan økes hvis pasienten kan tilføres 
benmarg etter behandling.

Mål for behandlingen: Kurasjon (å bli frisk), forlenget 
levetid (holde sykdommen i sjakk), palliasjon (lindring av 
symptom), usikker effekt/utprøving.

Bivirkning av behandling: Kvalmeoppkast, såre 
slimhinner/endret smak/tørr munn/tannskader, diare/forstop-
pelse, håravfall, beinmargsdepresjon/infeksjoner, nerveskader, 
hudreaksjoner/allergiske reaksjoner, avmagring/vektøkning/
tretthet (utmattelse).

Disse opplysningene sto også i arkene som ble delt ut under foredraget.

Kreftforeningen er frivillig, landsdekkende organisasjon 
som arbeider for å bidra til at flere kan unngå å få kreft, bidra 
til at flere overlever, og sikre best mulig livskvalitet for kreft-
pasienter og pårørende.

Kreftforeningens kontor i Bergen har 10 ansatte: 1 seksjons-
sjef, 1 sekretær, 1 sosionom og 7 sykepleiere. De arbeider 
som konsulenter og rådgivere for helsepersonell, pasienter, 
pårørende, studenter i helse- og sosialfag o.a.

Tilbud til pasienter og pårørende:
Rådgivning
Oppfølging i form av skolebesøk, besøk i barnehage, besøk 

i hjemmet eller på sykehus
Kurs/undervisning
Samtalegrupper
Familiesamlinger
Sosiale arrangement v/frivillige
Frivillige hjelpere

Torill Skogseth fortalte om rettighetene

Det finnes over 200 forskjellige kreft, sa Eli Svarstad (t.v.), her tolket 
av Nina Dahle. 

Kreft er en samlediagnose for mange forskjellige sykdommer 
med ulikt utgangspunkt, ulik alvorlighetsgrad, ulik mulighet 
for behandling og ulik prognose. Kreft kan oppdages og 
påvises, bl.a. ved screeningundersøkelser, selvundersøkelse, 
klinisk undersøkelse, bildediagnostikk (rtg, CT, MR, ultralyd, 
scinrigrafi, intervensjonsradiologi), biopsi, blodprøver. 

Valg av behandlingsmetode er avhengig av sykdomstype og 
utbredelse. Enkelte typer er følsomme for strålebehandling, 
andre for cellegift. Behandlingene er belastende og man må 
ta hensyn til pasientens allmenntilstand. Det er vanlig å kom-
binere forskjellige behandlingsmetoder.

Behandlingsformer: Kirurgi, strålebehandling, cellegift-
behandling, hormonbehandling, transplantasjon (benmarg, 
organ)

Kirurgi: Tar sikte på å fjerne svulsten helt eller delvis. 
Vevsprøve for å bekrefte/stille diagnose. Kirurgi er ofte før-
ste behandlingsvalg. Benyttes i kombinasjon med andre typer 
behandling som for eksempel strålebehandling, cellegiftbe-
handling eller hormonbehandling.

Strålebehandling: Utvendig stråling, innvendig stråliing, 
lys (fotodynamisk behandling), varmebehandling (hyper-
termi)

Cellegiftbehandling: 50-60 ulike typer stoff som brukes 
enkeltvis eller i kombinasjon. Angriper celler i delingsfasen 
(svulstvev har større veksthastighet enn normale celler). Kan 
gis intravenøst som drypp eller injeksjon, gjennom munnen 
(tabletter/kapsler/oppløsning) eller som installasjon.

Hormonbehandling: Enkelte typer kreft er avhengig av 
hormoner for å vokse (for eksempel brystkreft vokser hurtig 
under påvirkning av østrogen). Gir antihormonbehandling 
(anti-østrogenbehandling) for å blokkere virkninger av øst-
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Lørdag 12. 
mai er det 
“Kultur-
treff for 
eldre” i 
Tønsberg. 
Alle over 
50 år kan 

Som kjent skal Hunstad skole flytte over til samlokalisering 
med Nattland skole, en av de få skolene i Bergen som har 
elever fra 1. til 10. klasse. 

Formålet med møtet var å bli kjent med hverandre; presen-
tere hverandres skoler (v/rektorene Hellevang og Jordheim) 
og FAUs arbeid (Kjartan Olsen og Bjørn Moldestad). Det var 
et møte fylt av positiv vilje og med optimisme. Nattland skole 
har over 500 elever, og skolens FAU representerer ca 1.000 
foreldre. Noe av det som skal gjøres nå framover er å infor-
mere alle foreldrene om planene framover. Likeså har FAU 
Nattland skole som mål at så mange som mulig skal lære seg 
tegnspråk innen den tid, ihvertfall elevene i de yngre klasser. 
Det er opplyst at målet er at det nye bygget til “Nye Hunstad 
skole” skal stå ferdig til høsten 2009. Det er ønskelig med nye 
møter med FAU fra begge skolene en gang iblant.

Første møte mellom FAU Nattland 
skole og FAU Hunstad skole
Tirsdag 13. mars 2007 kl. 19 - 21 på Nattland skole
FAU = Foreldrenes ArbeidsUtvalg

Sittende: Rektor Hanne-Guri Hellevang ved Nattland skole og rektor 
Hilde Sundve Jordheim ved Hunstad skole. Fra FAU Hunstad deltok: 
Bjørn Moldestad (ikke tilstede da bildet ble tatt), Per Gunnar Kval-
heim, Gro O. Anda, Ann Kristin Nord, Rune Anda og Hilde Sundve 
Jordheim. Tolk: Dina og Gøril. Foto: Gøril.

Døve og arbeid 
- noen å snakke med?
Mange døve har problemer med arbeidslivet. Noen sliter 
med å få arbeid, andre opplever problemer på jobben. Det 
kan f.eks. være tolkemangel, behov for tiltak/tilrettelegging, 
eller konflikt med kollegaer eller andre på jobben.

Det kan være vanskelig å takle slikt alene. NDF har nå 
satt igang et prosjekt med likemenn i arbeidslivet. Dette 
prosjektet er ment å være et uformelt kontaktforum der du 
kan få hjelp til å løse ulike problemer knyttet til arbeidsplas-
sen. Det kan f.eks. være å ha noen å snake med, få med noen 
som ka hjelpe til å løse en konflikt på jobben, hjelpe med å 
finne de rette faginstanser elik at du får hjelpen du trenger 
(og har krav på). Eller ganske enkelt noen å snakke med.

Likemennene vil bli kurset av NDF, og vil ha streng 
taushetsplikt. Det skal være trygt å treffe dem. 

Hvor møter du likemenn? Ved å kontakte dem direkte. 
Du kan avtale å møtes på døvesenteret eller et annet sted 
- på kafe, hjemme, arbeidsplass eller annet sted der du 
føler deg trygg. 

Men først skal vi ha informasjons- og diskusjons-
kveld torsdag 19. april 2007 kl. 19.00 i døvesenteret. 
Velkommen!

delta i ulike innslag, som sketsj, solo-opptreden, dekla-
masjon, kunnskapstevling, folkedans o.a. Bergen skal 
delta med bl.a. folkedans, som i “gamle dager”. Bildet 
over er fra 1975, for 32 år siden. Seniorgruppen har 3 par 
klar, og de skal friske opp folkedans-kunnskaper sammen 
med døvesenterets mangeårige instruktør, Ellen Vanbø! 
Men folkedanskurset er ikke bare for de 6 personene, 
- det er åpent for andre som vil være med på kurset. Send 
din påmelding til post@bgds.no.

Kursdatoene er: Onsdag 11. april, onsdag 18. april, ons-
dag 2. mai og tirsdag 8. mai, alle kvelder fra kl 18.00 til 
21.00. Kursavgift kr 300 (ikke-medl: kr 500).

Folkedans

Arvid Hauge og Ann Liss Opdal har sagt ja til å være arbeidslivskon-
taktpersoner fra Bergen Døvesenter. De skal delta på likemannskurs 
i slutten av april.

Deltakere på NDFs miniseminar i Oslo 24. mars 2007. 
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1964
Det er ofte interessant å se tilbake på hva man har sagt. Her har vi sakset 

noen sitater fra Dagbladets konferanse avholdt i Oslo i mai 1964. 
Temaet var ”Opplæring av barn med handikap”.

Overlege Terje Basilier, Oslo:

"Det kan være en fare hvis vi lar oss rive med 
av foreldrenes begeistring over at de døve 
kan lære å tale og lar oss forlede til å tro at 
de døve kan bli lik hørende barn. Dette er 
urealistisk overfor det handikap de har. Vi bør 
derfor ikke bare lyte til de hørende foreldre, 
men også til hva voksne mennesker som har 
vært døve i sin barndom kan fortelle. Når jeg 
er bekymret overfor Herningsystemet er det 
nettopp av disse grunner. Jeg tror at de døve 
i et døvt miljø opplever både en kollektiv 
trygghet, en identifikasjon med andre døve, 
og ut herfra en kollektiv integritet. Dette gjør 
at den døve lettere kan akseptere seg selv. Det 
ventes av skolen at den skal fostre dem til et 
liv blant hørende, men de døve går ofte inn 
til et liv blant døve, og det bør pedagogene ta 
konsekvensen av.
Vi må imidlertid stadig være på jakt etter 
sannheten. Vi må tenke mer på de døve og 
tunghørtes spesifikke egenskaper, mer på deres 
egne forutsetninger enn på hvordan vi ønsker 
oss dem. Faren ved å sende barna hjemmefra 
blir vel også mindre hvis vi bygger skolene 
etter familiehjemsprinsippet. Men på dette 
område må det atskillig mer forskning til."

Sjefsekretær Conrad Vogt-Svendsen (han var 
også hovedprest for døve):

"Vi har psykiatere som begynner å ane ting om 
den døves psykiatriske og mentale tilstand, vi 
har psykologer som begynner å ane noe - vi 
står i en ny situasjon, det er nye uligheter som 
åpnes for oss."

"Jeg er enda ikke på noen måte overbevist 
om at det at barna bor hjemme er å foretrekke 
framfor en internatskole. En internatskole er 
det på set og vis noe skremselaktig ved, men 
det er da ikke noe fengsel. Det kan være et 
visst skremselsbilde ved at de døve benytter 
seg av tegnspråk for å få en kompensasjon for 
alt det de savner fordi hørselen er borte, fordi 
hele begrepsområdet ikke blir dekket. Dere 
kan se på dette som unormalt, men jeg husker 
hva en meget klok døv sa til meg for ikke så 
lenge siden da jeg hadde holdt et foredrag på 
simultanmetoden, tale og tegn: Du, nå skjønner 
jeg dette her med tegnene, det er poesi for meg. 
Rytme, bevegelse, form!"
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Rådgivningskontor
for hørselshemmede
- en tjeneste for hørselshemmede og 

døvblinde og deres nettverk

På Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede kan du spørre om: 
* Dine alminnelige rettigheter som 

bosatt i Bergen kommune (helse- 
og sosiale tjenester, andre kom-
munale tjenester…)

* Dine rettigheter som hørsels-
hemmet/syns- og hørselshemmet 
(tekniske hjelpemidler, trygderet-
tigheter, tolk- og ledsagertjeneste, 
arbeid, opplæring, attføring…)

* Hjelp til å få kontakt med hjelpeap-
paratet

* Hjelp til å skrive brev og søkna-
der

   Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede skal samarbeide med 
det alminnelige hjelpeapparatet 
for å gi deg et godt tilbud.

Kontoret har to ansatte, leder og kon-
sulent. Begge behersker tegnspråk.
På kontoret finnes forskjellige kom-
munikasjonstekniske hjelpemidler;
* Teleslynge
* Samtaleforsterker
* Lightwriter

Du kan komme til rådgivningskon-
toret uten avtale på forhånd.
Tilbudet er gratis for alle i Bergen 
kommune.

Åpningstid:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
Adresse: Teatergaten 41, 2. etg.
5010 Bergen

Telefon (for hørende): 55 56 94 75
Telefon (teksttelefon): 
55 90 08 48 / 55 90 08 49
Telefaks: 55 56 92 67

Mobiltelefon G3 (samtaler og sms til 
Mary-Ann): 480 73 824
E-post: Mary-ann.gronas@
bergen.kommune.no
Mobiltelefon G3 (sms til Norunn): 
480 73 825
E-post: norunn.kalvenes@
bergen.kommune.no

Brukerrepresentanter til LMS 
(Lærings- og mestringssenteret 
i Bergen):
Brukerrepresentajon til utvikling av 
kurs for Døvblitte/tunghørtblitte
     Harald Gåsland

Brukerrepresentajon til utvikling av 
kurs for Tinnitus
     Arvid Hauge

Brukerrepresentajon til utvikling av 
kurs for CI
Sigrun Ekerhovd
Kjetil Høgestøl

17. mai:
De som ønsker å 
stå for servering, 

leker etc. kan 
kontakte daglig 

leder

Dikt
hentet fra boken "...blir godt inni 
oss!", en diktsamling skrevet av døve 
og tunghørte barn og ungdommer, 
utgitt på Døves Forlag AS 1997.

Døv
Tegnspråk, mimikk

snakker med hendene
Vanskelig å forstå andre.

Døv.
Hørselshemmede.
Høreapparat hører

snakker med tegnspråk
forstår andre med tegnspråk.

Hørselsehemmede.
Tegnspråk.

Vårt morsmål
Kontakter med tegnspråk

blir godt inni oss
Tegnspråk.

Skrevet av
Jan Roger Syvderud
fra Skådalen skole.

MEDLEMSKONTINGENT
Alle fikk tilsendt giro for medlems-
kontingent fra Norges Døveforbund i 
slutten av februar 2007, med frist for å 
betale den 25. mars. Vi håper at alle har 
klart å overføre innen fristen. Medlems-
kontingenten for 2007 er slik:

Kr 500,- for hovedmedlem
Kr 100,- for ektefelle/samboer
Kr 100,- for et familiemedlem til 
(under 18 år)
Kr 250 for skoleungdommer 
(inkl Døves Tidsskrift)

Norges Døveforbund skal ha landsmøte 
i Molde 15.-17. juni 2007 og blant annet 
diskutere medlemskontingent. Kanskje 
det blir endringer i 2008-kontingenten. 
Hvem vet...

ASL (American Sign 
Language)
6 mandager kl. 19-21 skal Maren 
Oriola undervise i amerikansk 
tegnspråk. 

Hun lærte ASL gjennom sin søster 
som bor i USA nå, og et par gan-
ger da hun var i USA. Og hun har 
også bodd i Danmark i halv år, og 
der brukte de ASL for det meste. 

Interesserte kan melde seg på 
til daglig leder (post@bgds.no) 
innen 12. april. 

Kursavgift kr 600. 
Ikke-medlemmer: Kr 800.

Kurs følgende mandager: 
16., 23. og 30. april og 
7., 14. og 21. mai.

Pr. 26.03 er det notert 7 påmeldte 
til kurset.
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Teater Manu – norsk tegnspråkteater

Arven etter Frankenstein
Scene USF - lørdag 21. april kl 19.00
Pris: 225 Ordinær - 150 Honnør/student (bevis)
180 Medlemmer i NDF (Medl.kort fra Norges døveforbund må fremvises)

Billetter til forestillingen kan forhåndsbestilles ved henvendelse til 
Teater Manu: info@teatermanu.no eller sms: 977 15 014

Stab: På scenen: Olivier Schetrit - Ipek D. Mehlum  - Ronny P. Jacobsen 
Regi Lars Otterstedt - Manusforfatter Hilde Haualand  - Medforfatter Lars Otter-
stedt - Scenograf/Film Con Mehlum - Lysdesign Lars Otterstedt og Con Mehlum 
- Kostymedesign Olivier Schetrit 

Forestillingen stemmeskuespilles

I en forestilling som tar opp arven etter Frankenstein, spør vi hva vi kan lære 
av eksperimentene til vitenskapsmannen Frankenstein. I romanen skapte han et 

monster – og mistet kontrollen over sitt eget liv. Hva 
skjer når mennesket leker med liv og død? Hva skjer når 
vi jager etter det perfekte mennesket? Hva skjer når vi 
eksperimenterer med vår egen ætt – får vi et bedre liv, 
eller fører det oss ut i en ukjent tragedie? 

Vi møter Elena og Gabriel som har en historie vi ennå 
ikke kjenner. Elena er gravid, og Gabriels dunkle familiearv 
har innhentet dem. Gabriel ønsker å ta et oppgjør med 
fortiden, men fanges snart av en skremmende historie. 
Arven etter Frankenstein angår oss alle, uansett hørsel 
eller språk.

Barnehagesaken: Leiv Høgestøl 
engasjert som prosjektleder

13. mars 2007: 
Nå er følgende dokumenter sendt:

a) Søknad om helsemyndighetenes 
godkjenning etter krav i “Forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler m.v.” - til Helsevernetaten i 
Bergen kommune. I søknaden lå det 
ved en rekke vedlegg: Handlingsplan 
ulykkesforebygging, handlingsplan 
for inneklima og Renholdsplan, samt 
tegninger.

b) Søknad om Arbeidstilsynets 
samtykke jf. arbeidsmiljøloven (aml) 
§ 19

I søknaden var det lagt inn ulike ved-
legg, blant annet kopi av nabovarsel, 
kommentarer fra naboer, arkitektfir-
maets kommentarer til bemerkninger 
fra naboer, samt informasjon om 
huset og ellers diverse tegninger. Føl-
gende dokumenter var også lagt ved: 
Vurdering av arbeidsmiljøfaktorer, 
Handlingsplan ulykkesforebygging, 
Handlingsplan for død og ulykker, 
Internkontrollskjema ute og inne, Ren-
holdsplan, Branninstruks, Førstehjelp 
og varslingsrutiner samt uttalelse fra 
verneombud/arbeidsmiljøutvalg.

c) Søknad om tillatelse til tiltak etter 
plan- og bygningsloven § 93

I søknaden var det lagt inn ulike ved-
legg, blant annet kopi av nabovarsel, 
kommentarer fra naboer, arkitektfir-
maets kommentarer til bemerkninger 
fra naboer, samt informasjon om huset 
og ellers diverse tegninger. 

Følg med i utviklingen på:
www.bgds.no

Senterstyret har på styremøtet 22. febr. 
engasjert Leiv Høgestøl som prosjekt-
leder i arbeidet med døvesenterets 
barnehage-prosjekt.
Her litt om hans bakgrunn og erfa-
ring: Han er far til Kjetil Høgestøl. 
Begynte karrieren som sjøman da han 
var 17 år gammel. Etter militæret tok 
han styrmannsskolene og fortsatte 
som sjømann til han var 29 år.

Han hadde da stiftet familie og bo-
satte seg på Husnes der han fikk jobb 

på Sør-Norge Aluminium AS (Søral). 
Han utdannet seg samtidig til svak-
strømsingeniør og fortsatte på Søral 
til han valgte å gå av med førtidspen-
sjon da han var 63 år gammel.

Hans to sønner, Harald og Kje-
til, er begge født og oppvokst på 
Husnes. På Søral begynte han som 
produksjonsarbeider, men gikk over 
i elektroavdelingen etter tre år. Han 
jobbet som hjelpearbeider, instrumen-
tør, verkstedsleder, avdelingsleder og 
senere vedlikeholdssjef for e. mek. og 
kjøretøy. Han hadde også prosjektle-
der-oppgaver for ulike anlegg, m.a. 
tankanlegg for olje og naturgass.

Som pensjonist gjør han stort sett 
det han liker best: Fiske, hjortejakt og 
korsang. Ellers blir det kanskje mest 
vedhogst, tømmerhogst og reparasjon 
av hus og eiendom.

Da han ble pensjonist flyttet han 
hjem til Høgetølen som ligger i Tys-
nes kommune.

Arkitekt Per Hammer og styrer Wenche 
Hansen ved Pinnelien barnehage (hun er 
med som vår konsulent).
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Personalia
85 ÅR
Marta Bjørnsen, Landås, fyller 85 år 11. april.

65 ÅR
Malvin Kvingedal, Bergen, fyller 65 år 20. april.

60 ÅR
Anna Stokvik, Mathopen, fyller 60 år 21. april.

50 ÅR
Bjørg Storesund, Bergen, fyller 50 år 16. april.

50 ÅR
Ragnar Moe, Straumsgrend, fyller 60 år 28. april.

50 ÅR
Tove Skotteberg, Bergen, fyller 50 år 4. mai.

50 ÅR
Emil Leinebø, Fyllingsdalen, fyller 50 år 8. mai.

HJERTELIG TAKK
for gaven jeg fikk til 50 års dagen.

Hilsen Anlaug Irene Sørhaug

TUSEN TAKK
for blomster og hjelp ved min kone Ingeborgs begravelse.

Hilsen Jan Thomsen.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven.
Hilsen fra Haugaland Døvesenter v/leder Inger Knutsen.

DØDSFALL
Ingeborg Thomsen døde 23. februar, 64 år gammel, og ble 
begravd fra Loddefjord kirke 1. mars.

Anfred Sunnarvik døde 8. mars, nær 80 år gammel. Han 
har vært medlem av Bergen Døvesenter siden 1948. Anfred 
Sunnarvik ble gravlagt fra Eikefjord kirke torsdag 15. mars 
2007. Samtidig var det minnestund i Bergen Døvekirke.

Medlemsmøte
torsdag 12. april 2007 kl. 19.00

Dagsorden:
Innkomne forslag til

NDFs landsmøte
15.-17. juni 2007

Velkommen til
STOR DUGNAD

i "døveområdet" 

torsdag 26. april 2007 kl. 16.00
og utover.

Gratis Peppes Pizza
til alle som deltar!

Åpent 10.00-14.00
1. mai

i døvesenteret
Seniorutvalget serverer.

Bildet er fra STOR-DUGNAD 4. mai 2006 der 65 personer deltok.

Anfred Sunnarvik
Anfred Sunnarvik, nesten 80 
år, døde 8. mars 2007. Han 
har de 5 siste årene bodd på 
Konows senter før han døde. 
Anfred har vært medlem i 
Bergen Døvesenter siden 
1948, og har altså vært tro-
fast medlem i nesten 60 år! I 
noen år, fra høsten 1970, var 
han vaktmester i Døves Hus 
i Vestre Torvgate 20 a. Alltid 
blid, alltid snill, aldri har han 
klaget på noe. Fred være med 
hans minne.
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Styreleder Klement Våge ønsket velkommen til årsmøtet kl 
11. Han innledet med ett minutts stillhet for de som gikk 
bort siden årsmøtet i fjor: Kristian Storedale, Norvald 
Eikenes, Jenny Godøy, Laila Hansen, Solveig Seljelid, 
Ingeborg Thomsen og Anfred Sunnarvik.

1. Åpning: 
Det var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

2. Valg av møteleder og varamøteleder: 
Arvid Hauge og Edvard Rundhaug ble valgt til å lede 
møtet, og de avtalte seg imellom å veksle om å lede 
møtet. 

3. Valg av to referenter: 
Rune Anda og Kjetil Høgestøl.

4. Innkalling og sakslisten: 
Styreleder opplyste at det hadde oppstått misforståelse i 
forbindelse med innkomne forslag. Årsmøtet skal også 
behandle ekstra forslag, fremsatt av medlemmene Øy-
stein Ådnanes og Roger Lygre om Idrettsklubbens del 
av utgifter i forbindelse med vannskaden i 2005.
Ellers foreslo Klement at valg på valgkomite flyttes som 
siste punkt på dagsorden. 
Edvard Rundhaug foreslo at punkt 7: Innkomne lovfor-
slag og punkt 8: Andre innkomne forslag, ble byttet. Han 
viste til at resultatet av behandling av Hyttekomiteens 
forslag kunne få betydning for Kapitalfondets vedtekter. 
Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot tilføyelsen i 
innkomne forslag og de foreslåtte endringene i saksrek-
kefølgen. Deretter ble sakslisten godkjent. 

Årsmøte i Bergen Døvesenter
lørdag 17. mars 2007

5. Årsmelding for 2006.

Punkt 4: Personalet
Klement Våge beklaget at styret ikke hadde husket å få 
med en viktig ting under dette punktet, nemlig at døve-
senteret har hatt stor glede av Harry Ellingsen som tok 
seg av salg av mat og drikke hver torsdag.

Punkt 16: Underavdelinger/tilsluttede grupper
Under dette punkt var det opplyst noen klubber som 
ligger i "dvale" og som aldri formelt ble oppløst. Arvid 
Hauge lurte på om årsmøtet bare kan oppløse disse. 
Styreleder Klement Våge svarte at det kunne vi ikke, 
men kanskje neste år dersom det blir lagt inn under 
innkomne forslag, og at man dermed ville bli varslet 
om det på forhånd.

Punkt 21:Aksjer
Roger Lygre lurte på hva som var riktig beløp. Der sto 
det at døvesenteret solgte 10 aksjer i Designtrykkeriet 
for til sammen kr 31.000, mens det under punkt 13 sto 
kr 30.000. Det rette tallet skal være kr 31.000.

Punkt 25. Norges Døveforbund
Thorbjørn Johan Sander opplyste at han ikke var med-
lem i Norges Døveforbunds lovkomite i 2006 slik det 
var opplyst her.

Punkt 26: Høringsuttalelser og andre uttalelser
Kurt Oksnes ønsket svar på hvorfor Bergen Døvesenter 
i sitt høringsuttalelse til fylkeskommunen i forbindelse 
med knutepunktskoler uttalte seg på tvers av det Slått-
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haug vg. skole ønsket. Styreleder Klement Våge utdypet 
styrets mening i denne saken. (Døvesenterets uttalelse 
sto i Budstikken i desember 2006.)

Etter det ble punktet Årsmelding 2006 godkjent med oven-
nevnte bemerkninger (kl. 11.40).

6. Regnskap 2006
Så gikk man over til regnskap for 2006. (Deltakerne fikk 
utdelt noter til regnskapet før møtet startet.) Styrelederen 
leste opp rapport både fra statsautorisert revisor og bilags-
revisoren. Arvid Støyva lurte på om Idrettsklubbens andel 
av medlemskontingent for 2006. Styreleder Klement Våge 
svarte at midlene er overført til Idrettsklubben (kr 15.450 
for 309 medlemmer).
Det kom ingen bemerkninger til regnskapet eller balanse-
kontoen. Deretter ble regnskapet godkjent.

Pause (lapskaus, kaffe og tebrød) fra kl 11.55 til 12.50.
Marta Ringsø og Norunn Kalvenes hadde lagt til rette lapskaus, 
kaffe og tebrød for møtedeltakerne.

Etter pausen ble følgende valgt til "Tellekorps": 
Erling Buanes, Hans Erik Tofte og Ingunn S. Herland.

Møtelederen minnet om at punkt 7 og punkt 8 i sakslisten 
hadde byttet plass, og at man startet med "Andre innkomne 
forslag". 

8. Andre innkomne forslag
Man startet med det forslaget som ved en misforståelse 
ikke kom med i sakspapirene:

h) Forslag fra Øystein Ådnanes og Roger Lygre:
Etter vannskaden i 2005 vedtok Døves Idrettsklubb (DIK) 
- etter forespørsel fra Bergen Døvesenter (BDS) - å være 
med på å dekke tapet som BDS ble påført. Det vil si at DIK 
skal bidra med kr 37.500. Vi foreslår at Bergen Døvesenters 
årsmøte blir enige om at denne avtalen skal slettes og at 
DIK ikke skal overføre pengene til BDS.

Det var noen på talerstolen som fokuserte på skyldsspørs-
målet i forbindelse med vannskaden – og hvem som hadde 
det moralske ansvaret osv. – og at det var galt å kreve at 
DIK skulle betale for skaden osv.

Styreleder Klement Våge forklarte hendelsesforløpet fra 
vannskaden og videre og om det gode samarbeidet med 
Idrettsklubbens styre. Han sa at det var en stor misforståelse 
i ryktene som sa at døvesenteret krevde at DIK skulle betale 
kr 37.500, altså halvparten av tapet som BDS ble påført 
(tapte utleieinntekter og egenandel forsikring). Klement 
opplyste at etterat DIK på sitt årsmøte vedtok å være med på 
å dele tapet, noe døvesenteret syntes var utrolig snilt gjort, 
bestemte døvesenteret ved daglig leder å bistå idrettsklub-
ben med å søke om støtte til ulike aktiviteter o.a. Resultatet 

av dette arbeidet førte til at Døves Idrettsklubb fikk ekstra 
tilskudd på tilsammen ca kr 150.000. - Og det var vi veldig 
glad for, sa Klement. Han understreket at døvesenteret og 
idrettsklubben har et godt forhold og samarbeidet godt. 
Klement understreket også at det finnes ingen skyldige 
parter i vannskadesaken. Det har vært et uhell. 

Thorbjørn Johan Sander oppfordret årsmøtet til å slutte seg 
opp om at Idrettsklubben skal overføre kr 37.500 til døve-
senteret, etter de opplysningene som styreleder Klement 
Våge kom med. 

Deretter gikk man over til avstemning:
 5 støttet forslag fra Ådnanes og Lygre
21 støttet ikke forslaget

a) Styret foreslår at Bergen Døvesenter skal stå som eier 
av barnehagen.
Da ingen kom med innvendinger, ble forslaget vedtatt.

b) Styret foreslår at barnehagens styre skal bestå av 3 perso-
ner utpekt av BDS-styret, samt barnehagens styrer, ansattes 
representant og foreldrenes representant, til sammen 6 per-
soner. Leder velges blant de 3 som er utpekt av BDS-styret. 
I tilfelle stemmelighet har lederen dobbelt stemme.
Da ingen kom med innvendinger, ble forslaget vedtatt.

c) Styret foreslår at det opptas lån på inntil 2 millioner kro-
ner fra Kapitalfondet for å forskuddsbetale løpende utgifter 
i forbindelse med klargjøring av barnehagen. Tilskudd fra 
statens investeringsmidler skjer først når arbeidene er fer-
dig, og da overføres midlene tilbake til Kapitalfondet.
Thorbjørn Johan Sander sa at det nå kan være aktuelt med 
kjøp av billige aksjer i aksjefond nå som markedet er nede. 
Han foreslo at vi heller lånte av "hyttepengene" istedenfor 
kapitalfondet.
Avstemningen gav følgende resultater:
16 stemte for styrets forslag
  7 stemte for forslag fra Thorbjørn Johan Sander
10 stemte ikke (blank)
Resultat: Styrets forslag ble godkjent.

d) Styret foreslår at barnehagen skal hete "Nubben Bar-
nehage".
Resultat: Styrets forslag ble vedtatt.

e) Oppsamlede underskudd fra de siste årene: Styret ønsket 
å diskutere med årsmøtet hvordan de siste årenes under-
skudd skulle rettes opp. 
Det var en del diskusjon. Interessefondet er nesten tom når 
man ser bort fra kr 200.000 fra Riebers legat til rehabili-
tering av terrassen. Der var interesse av å beholde Interes-
sefondet som en god reserve for døvesenterets regnskap 
og at deler av framtidige inntekter fra barnehagedriften 
kan overføres dit. 

Årsmøtet ble til slutt enige i at styret gis fullmakt til å finne 
beste løsning for å få dekket underskuddene.
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f) Honorarsatser for styret, varamedlemmer o.a.
Resultat: De foreslåtte honorarsatsene ble vedtatt med 21 
stemmer.

Deretter var det en kort pause.

g) Forslag fra hyttekomiteen
Årsmøtet vedtar at Bergen Døvesenter avsetter opptil 2,8 
millioner kroner for kjøp av ny hytte ved sjøen. Beløpet tas 
fra salgssummen av feriehjemmet "Risperlen".

Edvard Rundhaug begrunnet forslaget. Styret anbefalte ikke 
å støtte forslaget, men forholdt seg til det vedtak som ble 
gjort på ekstraordinært årsmøte i mai 2006. Deretter var 
det diskusjon som varte i en time. På slutten var det ca fem 
minutters pause der senterstyret hadde et kort møte. Deret-
ter opplyste styreleder Klement Våge at styremedlemmene 
nå sto fritt i denne saken.

Forslaget som man gikk til avstemning for, fikk følgende 
ordlyd:
"Årsmøte vedtar at Bergen Døvesenter garanterer for opptil 
2,4 millioner kroner for kjøp av ny hytte ved sjøen. Kr 2 
mill. hentes fra kapitalfondet. Resten finansieres på annen 
måte. Styret skal finne den beste løsning på det. I tillegg 
kommer eventuelt kr 400.000 fra Idrettsklubben."

Resultat av avstemning:
19 støttet forslaget
 4 stemte imot

Deretter gikk man over til punkt 7:

7. Innkomne lovendringsforslag

a) Bergen Døvesenters vedtekter
Fra lovkomiteen forelå det forslag til endringer i Bergen 
Døvesenters vedtekter. Styret støttet forslag til endringer 
i vedtektene, bortsett fra å endre navnet fra Bergen Døve-
senter til Bergen Døveforening. Lovkomiteen begrunnet 
navneendringen med at et døvesenter er et sted, et hus 
der ulike aktiviteter foregikk. Og at i et døvesenter kan 
man finne ulike grupper som idrettsklubb, døveforening, 
ungdomsklubb osv. Gunnar Hansen viste til sitat fra en 
ordbok: 
Senter: * sted hvor en trener opp, * sted der noe er konsen-
trert, * der flere institusjoner er samlet
Forening: * å forene, * lag, organisasjon av personer med 
en felles interesse
Etter en liten diskusjon gikk man over til avstemning på 
navnevalget:
11 stemte for "døveforening"
 9 stemte imot
 6 stemte ikke (blankt)
Siden lovendringsforslag krever 2/3 flertall, trengte man 
minst 17 av 26 tilstedeværende medlemmers støtte for å 

endre noe i vedtektene. Forslaget fikk derfor ikke kvalifi-
sert flertall.

Det var også avstemning over innhold i vedtektene, fra 
paragraf 1 til 20. Møtelederen ville vite om årsmøtet gikk 
med på styrets forslag om å støtte endringsforslagene i 
samtlige paragrafer i vedtektene, der også navnet "døve-
senter" innarbeides i hele loven. 

18 stemte for de nye vedtektene
 0 stemte i mot

b) Kapitalfondets vedtekter
Fra Kapitalfondets styre forelå det forslag til endringer i 
fondets vedtekter i forhold til det som ekstraordinært års-
møte ble enige om i mai 2006. Til dette endringsforslaget 
foreslo lovkomiteen at § 3 ble endret slik at fondsstyret 
skulle bestå av tre personer og et varamedlem valgt på 
BDS sitt årsmøte, samt daglig leder i BDS. I tillegg mente 
lovkomiteen at § 7 var overflødig. Opprinnelig foreslo 
kapitalfondets styre at årsmøtet i BDS valgte et styre på 
to medlemmer pluss daglig leder og et varamedlem. Før 
årsmøtet gikk en representant fra lovkomiteen og en fra 
fondsstyret gjennom punktene og kom fram til enighet om å 
legge fram ett forslag fra begge som årsmøtet skulle ta stil-
ling til. Kapitalfondets endringsforslag med lovkomiteens 
endringsforslag til §3 og §7 ble vedtatt med 19 stemmer.

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2008
Bergen Døvesenter følger det som blir vedtatt på Norges 
Døveforbunds landsmøte. I følge BDS lov, paragraf 5, skal 
de som ikke har betalt etter purring, bli strøket, og må for 
å bli medlem igjen betale den skyldige kontingenten med 
tillegg av et gebyr fastsatt av årsmøtet. Årsmøtet støttet 
forslaget om at gebyret skal være som før, kr 150.

10. Budsjett for 2007 – veiledende for styret
Budsjettet var satt opp med kr 100.000 fra medlemsaksjo-
ner. De nye satsene til styrehonorar o.a. er ikke tatt med. 
Styreleder Klement Våge sa at styret har en utfordring her. 
Tallene i budsjettet er veiledende for styret. Etter det ble 
budsjett for 2007 godkjent.

Møtelederne, Edvard Rundhaug og Arvid Hauge takket for 
seg og overlot ledelsen til valgkomiteen.
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Som seg hør og bør: Alltid noen å takke for innsatsen. Styreleder Klement Våge har nettopp gitt en rose til hver av dem, fra venstre: Tore 
Birkeland, Marta Ringsø, Anne Grete Magnussen, Thorbjørn Johan Sander, Gunnar Hansen, Arvid Hauge og Edvard Rundhaug.

11. Valg 
som ble ledet av valgkomiteen v/Anne Grete Magnussen 
og Tore Birkeland. Valget gav følgende resultater. 
 
Styret i Bergen Døvesenter:
 
Leder  Klement Våge, valgt for ett år
 
Styremedlem: Kjetil Høgestøl, valgt for to år
Styremedlem: Martin Skinnes, valgt for to år
 
1. varamedlem: Sigrun Ekerhovd, valgt for ett år
2. varamedlem: Gunn Kristin Selstad, valgt for ett år
 
Egil Johansen og Sunniva Lyngtun har ett år igjen i styret 
(valgt for to år i fjor).
 
Revisorer:
Statsautorisert revisor:     Kjell Zahl
Bilagsrevisor:                   Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor:            Arvid Støyva
 
Lovkomite:
Arvid Hauge
Erling Jacobsen
Ellen Østrem

Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte i Molde 
15.-17. juni 2007:
Klement Våge
Rune Anda
Sigrun Ekerhovd 
Ann Liss Opdal
Vararepresentanter: 
1) Ellen Østrem og 2) Martin Skinnes

Kapitalfondets styre:
Erling Jacobsen
Kjetil Høgestøl
Thorbjørn Johan Sander
daglig leder
Varamedlem: Tore Birkeland

Den gjenvalgte styrelederen Klement Våge takket for til-
liten og han takket valgkomiteen for vel utført arbeid. Så 
var det valg på valgkomite, ledet av styrelederen.

Valgkomite 2007-2008 består av:
Tore Birkeland, Edvard Rundhaug og Erling Buanes.

Til slutt ble delt ut røde roser til møtelederne, valgkomi-
teen, avgåtte medlemmer av lovkomiteen og de som hjalp 
til på kjøkkenet.

Deretter ble årsmøtet hevet kl. 16.38.

Ref. Rune Anda  Kjetil Høgestøl



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
Du finner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

APRIL
6. fr kl 17 KORSVANDRING fra Kors–

kirken til døvekirken. Kirkekaffe.
8. sø kl 11 (påskedag): Høytidsguds–

tjeneste på tegnspråk v/ Lars 
Hana og Tom S. Tomren.

10. ti:  Seniortreff kl. 11.-14 i storsalen 
10. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere, 

kursstart. Kl. 18-21.
10. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne, 

kursstart. Kl. 18-21.
11. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB)
11. on: Folkedans med Ellen Vabø i 

storsalen kl. 18.00-21.00 (1)
12. to:  Medlemsmøte kl. 19: Innkomne 

forslag til NDFs landsmøte 15.-17. 
juni 2007

16. ma: Første kurskveld: Kurs i ASL 
(American Sign Language) i 
kjellerlokalene kl. 19-21.

17 ti:  Regionsenteret for døvblinde 
har brukersamling i storsalen kl. 
12.00-17.00

17. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 
møte i kjellerstuene kl. 12.00.

18. on: Folkedans med Ellen Vabø i 
storsalen kl. 18.00-21.00 (2)

19. to: Senterstyret har møte kl. 16.
21. lø kl. 19.00: Teater Manu viser: 

"Arven etter Frankenstein" på 
USF (se side 6)

23. ma: Døvblittgruppen har styremøte 
på styrerommet kl. 18.00.

24. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
24. ti:  Tolketjenesten i storsalen kl. 

18.00-22.00 
25. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB)
25. on: Møte i samarbeidsforum kl. 18.30.
26. to: Stor-DUGNAD i døvesenteret fra 

kl 16 og utover. Gratis pizza til alle 
som deltar!

27. fr:  Døvblittgruppen har sosialt 
samvær i kjellerstuen kl. 18.30.

29. sø kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/ Tom S. Tomren. Konfirmasjon

MAI
01. ti:  Åpent hus kl. 11-14. 
 Arr.: Seniorutvalget
08. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
09. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB)
10. to: Senterstyret har møte kl. 16.
15. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 

møte i kjellerstuene kl. 12.00.
17. to kl 8.00 flaggheis og frokost kl 9.00 

andakt v/ Lars Hana. ”tegn til tale”
17. to: Nasjonaldag og Kristi 

himmelfartsdag 
 (Åpent hus i døvesenteret)

Bunad til salgs

Bergen Døvesenter har 4 herrer- og 2 dame-bunad som tidligere var 
brukt av våre medlemmer  i forbindelse med folkedansoppvisning under 
Døves kulturdager i flere år, og andre sammenhenger. Nå har det gått 
mange år siden de sist ble brukt. Det er synd at bunadene ikke blir brukt. 
I stedenfor å la de henge på lageret, har døvesenteret bestemt seg for å 
selge dem. Interesserte kan ta kontakt med daglig leder, post@bgds.no. 
Kr 15.000 for herre-bunad. Kr 10.000 for dame-bunad.

God påske!


