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under "Eldre døves kulturtreff"
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STOR-DUGNAD
torsdag 26. april 2007

Ca 65 personer deltok, akkurat som i fjor!
Vi sier igjen: Tuuuusen takk for innsatsen! Unge og eldre, døve og hørende. Idrettsklubbens 

fotballspillere droppet trening for å være med på dugnaden!
Alle 20 store pizza fra Peppes Pizza ble spist opp! Dugnaden var - som i fjor - et samarbeid 

mellom Bergen Døvesenter, Døves menighet og Konows Senter. 
(I 2003 var det bare to som deltok på dugnad, i 2005 var det 15.)

Flere bilder på side 15
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Det sosiale samværet var også “suksessfullt”! Som en sa 
under evalueringen: Det var ustanselig prat fra morgen til 
kveld/natt mellom alle de som var til stede! En samling for 
“jevnaldrende” var noe man satte veldig stor pris på. De 
eldre følte seg ikke akkurat vel i dagens moderne døves 
kulturdager, ble det blant annet sagt. Leder i NDFs Senior-
utvalg, Thorbjørn Johan Sander, gjorde en stor innsats den 
helgen, både som ansvarlig for likemannskurset, program-
leder under kulturtreffet, skuespiller, sanger m.m. Mette 
Kristiansen og Sissel Gjøen ble også nevnt som de som 
hadde lagt alt godt til rette for arrangementet i Tønsberg.
Oslo 1 var overlegen i kunnskapstevlingen, med Bergen 
1 og Bergen 2 på hhv 2. og 3. plass. 9 lag deltok. Mer om 
kulturtreffet i Døves Tidsskrift.
Søndag 13. mai ble det bestemt at “Eldre Døves Kulturtreff ” 
skal gjennomføres hvert år! På “Likemannskurs for eldre 
aktive døve” søndag var det avstemning over hvor kulturtref-
fet skal holdes i 2008 (slutten av mai/begynnelsen av juni). 
Resultat: Bergen 20 stemmer, Oslo 4, Trondheim 3.
Det betyr at Bergen Døvesenter må ta det opp til diskusjon 

Eldre Døves Kulturtreff
Tønsberg 12. mai 2007 (alder fra 50 år og oppover)

- som i “gamle kulturdager” - enkel og med mye latter

De eldre har vist seg å beholde sine scene-talenter!
og gi tilbakemelding til Norges Døveforbunds Seniorutvalg 
om døvesenteret skal påta seg historiens 2. kulturtreffar-
ranement for eldre døve neste år. Arrangementet skal gjen-
nomføres i tilknytning til Likemannskurs. Og det er ønske 
om to dagers kulturtreff istedenfor en dag. Muligens blir 
det likemannskurs for aktive eldre døve torsdag og fredag, 
og så kulturtreff fra fredag ettermiddag og lørdag, og så 
likemannskurs den siste dagen, søndag. 
(Vi har reservert lokaler på Scandic Hotel i Håkonsgaten 
og venter pristilbud som vi skal sende over til Norges 
Døveforbund. Så får vi se om NDF gir grønt lys til ar-
rangementet 2008.)
Bergenserne framførte folkedans (bildet over) i forbindelse 
med festmiddag under eldretreffet. Under tidligere Døves 
kulturdager var det folkedans på programmet hvert år, og 
mange døveforeninger deltok med vakre bunader, fra for-
skjellige steder i landet. Nå er det ingen som har folkedans 
fast på programmet. Det ble slutt på det da noen bestemte 
at “folkedans er ikke døves kultur”. I Tønsberg ble det et 
hyggelig gjensyn med folkedans og bunad!

Fra v.: Ellen Vabø (også innfeldt), Marta Ringsø, Erling Buanes, Gerd Berit Lamela, Asle Karlsen, Norunn Kalvenes og Toralf Ringsø.
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Hva er en fortellerfestival? 
Jo, vår fortellerfestival har kommet 
som et resultatet av ett års jobbing ved 
Hunstad skole og ved Royal School for 
the Deaf Derby (RSD) i England. 

I fjor vår f ikk vi den gledelige 
beskjeden at Hunstad skole og RSD 
hadde fått innvilget sine prosjektsøk-
nader om å starte et felles Comenius 
språkprosjekt i EU. Målsettingen med 
prosjektet  er å bli kjent med hveran-
dres språk og kultur, og sluttproduktet  
skal blant annet være å arrangere en 
fortellerfestival. På fortellerfestivalen  
vil begge skolene fremføre fortellinger 
som de  har samlet inn fra døvemiljøet 
i sine byer. 

I høst reiste hele ungdomstrin-
net ved Hunstad skole på besøk til 
RSD i Derby. I 14 dager fikk elev-
ene oppleve engelsk skole, språk og 
kultur. At engelsk skole var ganske 
annerledes enn norsk, var ikke noen 
overraskelse. Skoleuniformer var 
de forberedt på, men underveis fikk 
nok elevene mange erfaringer med å 
sammenligne sin egen hverdag med 
de engelske elevenes.  Elevene traff 
jevnaldrende og opplevde at selv om 
de hadde forsjellig språk, var det ikke 
umulig å forstå hverandre.. I de 14 
dagene reiste vi mye omkring og opp-
levde mange sider ved engelsk kultur 

og historie, fra store herskapshus til 
museer  som har gjenskapt industri-
byer fra 1800-tallet. Dette ga eleven 
en god forståelse av  England. Å gå på 
shoppingturer ga matematisk forstå-
else – valuta og omregning gikk som 
en lek etter hvert. Det var nok ikke fritt 
for kjærester, gode venner og litt tårer 
ved avskjeden. Vel hjemme hos mor 
og far var det nok mange opplevelser 
å fortelle om. 

Men så begynte skolehverdagen 
igjen. Arbeidet vårt med å samle for-
tellinger fra døvemiljøet tok til. En del 
voksne døve i ulike aldre har velvil-
ligst delt sine fortellinger med oss her 
på skolen. Da vi var på besøk i pensjo-
nistgruppen ved Døvesenteret, fikk vi 
påfyll av enda flere historier. Elevene 
har også sine egne fortellinger. De 
siste månedene har vi lånt og videre-
diktet på historiene, så om fortellerne 
kjenner igjen det de fortalte til elevene, 
kan det kanskje stilles spørsmål ved! 
Men på fortellerfestivalen skal dette 
fremføres – og da må vi ta hensyn til 
publikum og deres forutsetninger for 
å forstå de ulike språkkodene. Når vi 
skal formidle våre historier, har vi 
tenkt å bruke minst mulig tegnspråk 
og mest mulig kroppsspråk, mimikk, 
og drama. Og hvordan gjør vi dette 
tydelig og forståelig???

Fortellerfestivalen!
Velkommen til Bergen Døvesenter mandag 25. juni kl. 18.00!

Etter hvert begynner vi å nærme 
oss et sluttprodukt, og nå venter vi 
spent på at elevene fra England skal 
komme på besøk. Nå er det deres tur 
til å oppleve norsk skole, språk og 
kultur. Og selvfølgelig er vi spente 
på å se hvilke fortellinger de har fun-
net  i sitt døvemiljø og hvordan de vil 
fremføre dem. Og ikke minst – vi er 
spente på om det kommer publikum! 
Å fortelle for hverandre er kjekt, men 
enda kjekkere med mange publikum-
mere til stede. 

Som arrangører, har vi et håp om at 
kanskje noen flere vil bidra til fortel-
lerfestivalen? Vi vet at skolen i Derby 
tar med seg en av sine drivende gode 
fortellere, Jerry Hanifin, som mange 
elever kjenner fra engelske videoer. 
Han vil fortelle en historie eller to.  
Men at det sitter mange spennende 
fortellere rundt om i døvemiljøet i 
Bergen, det vet vi allerede, og hvis 
flere vil bidra med morsomme, triste, 
spennende eller vittige fortellinger - er 
dere hjertelig velkommen enten  histo-
riene er sanne eller oppdiktet! 

Dersom du har en god historie på 
lager som du vil dele med oss andre, 
ta kontakt!

Camilla Bøe, lærer/prosjektleder 
ved Hunstad skole

Sakset fra Hunstad skoles hjemme-
side, i forbindelse med elevenes tur 
til Derby september 2006:
"Hunstad skole deltar i et spen-
nende samarbeid med Royal 
School for the Deaf i Derby. 
Begge skolene har fått tildelt mid-
ler til å utvikle et språkprosjekt i 
Comenius-programmet. Målet for 
prosjektet er å utvikle elevenes 
språkferdigheter. De norske elev-
ene vil få gode muligheter til å 
praktisere engelsk og til å bli bedre 
kjent med engelsk språk og kultur. 
De engelske elevene vil få tilsvarende

muligheter til å bli kjent med norsk 
språk og kultur og til å lære seg 
norsk. 

Elevene vil få i oppgave å samle 
inn eldre historier fra tegnspråk-
miljøene i sine hjemland, for så 
å formidle dem videre ved hjelp 
av fortellinger, dikt, drama, video
osv. Elevene vil komme til å lage 
ordbøker og annet skriftlig materiell 
i læringsarbeidet. I juni 2007 vil vi 
avslutte prosjektet med et kulturar-
rangement i Bergen, der elevene fra 
begge land vil presentere arbeidene 
sine."



6 7

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2007

Renholder i døvesenteret
Hilde har sluttet, Magda midlertidig ansatt

Magdalena Bugaj har begynt som 
midlertidig renholder hos oss fram 
til barnehagen åpnes rundt årsskiftet 
2007/2008, med muligheter for for-
lengelse. Hun har også fått jobb ved 
Konows senter. I brev fra Politiet står 
det at hun har fått oppholdstillatelse i 
Norge fram til 30.04.2008. Velkom-
men, Magda! 

Hilde har jobbet som renholder hos 
oss siden 1. august 2005. Hun har 
sluttet - etter eget ønske - av hensyn 
til helsen (senebetennelse i en arm), 
og takket for et fint samarbeid i tiden 
hun har jobbet ved døvesenteret. Hun 
jobber fortsatt ved SFO i døvekirken, 
så vi kommer nok til å se henne iblant. 
Takk for samarbeidet. Vi kommer til å 
savne deg i matpausene! 

Dette paret fra Polen, Mateusz og 
Magdalena er begge døve. Mange 
døve har hilst på dem, og de har 
besøkt døvesenteret flere ganger. 
De har vært i Bergen siden 6. fe-
bruar 2007, bodd hos gode venner. 
Magda har nå fått renholdsjobben 
i døvesenteret og diverse jobb ved 
Konows senter. Mateusz håper å 
finne seg jobb, han også. Men det er 
ikke lett. Mateusz har lang erfaring 
i arbeid med glass (se bildet under), 
både til kirke og andre formål, og 
likeså har han laget mange glass-
skulptur. Rene proffen. Men å få 
jobb på dette feltet er ikke lett.

Mauritz og
Magdalena

Sommeravslutning
torsdag 21. juni 2007

Vi åpner kl 16.00.  Middag etter kl 17 (grillet mat)!
Kr 60 pr. porsjon.

Besøk av elever fra Royal School for the Deaf, Derby, England!
Program v/ungdomsklubben og kulturstyret

Diskotek om kvelden.

Gunn Kristin ved grillen 
23. juni 2005
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Sakset fra lokalavisen "Strilen", Nordhordland:

Malvin Kvingedal
æresmedlem i Fellesforbundet!

Levert oss av Madela Kalnes (tusen takk skal du ha, Madela!)

Til TV2

“DØV - DØVERE - DØVEST”
Vi kontakter dere angående TV-programmet: “That ‘70s 
Show” sendt fredag 28. april 2007 kl. 17.30. I teksten i 
oversettelsen sto det: “Døv - døvere - døvest”

Vi vil gjerne vite hva skuespillren sa på engelsk, som 
gjorde at TV2s oversetteren valgte å bruke de nevnte 
ordene.

Vi er ikke så begeistret over at ordet “døv” blir brukt i 
negativ betydning.

Ber om svar.

Vennlig hilsen
Bergen Døvesenter
Rune Anda
daglig leder

Denne var sendt 28. april 2007. 
Pr. 20. mai 2007 har vi ikke fått noe svar.

Slutt på automat-inntekter

fra 1. juli 2007
Nå er det slutt. Siden 2002 har døvesenteret mottatt inntek-
ter fra gevinstautomater, og vår andel varierte mellom kr 
112.000 og 151.000 pr. år. Leserne har sikkert fulgt med i 
avisene og på TV at fra 1. juli 2007 er det slutt. Begrunnel-
sen var at regjeringen ville ha slutt på spilleavhengighet. 

Jentegangen 8. mai 2007
ble arrangert for 9. gang med Turn- og Idrettsforeningen 

Viking som arrangør. 

Gang er den beste form for trim, heter det i kunngjø-
ringen. Våre jenter har deltatt de siste årene, og denne 

gangen med flere døve deltakere (se bildet)!
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17. mai i døvesenteret

Her ser vi noen av studentene (tegnspråklinje ved Høgskolen i Bergen) på kjøkkenet. De 
sto for all servering, og overskuddet av salget går til deres reise i forbindelse med Døves 
kulturdager i Bodø oktober 2007

17. mai-tog i sentrum.

Det var flaggheising, frokost og andakt i 
Bergen Døvekirke fra og med kl 08.00.

Kulturstyret og ungdomsklubben sto for lek 
og konkurranser for små og store.

Helge Kjølleberg.
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Personalia
85 ÅR
Jorunn Koppen, Bergen, fyller 85 år den 7. juni.

60 ÅR
Sissel Tofte, Rådal, fyller 60 år den 29. juni. Hun blir bortreist 
på dagen.

60 ÅR
Asgeir Straume, Godvik, fyller 60 år den 1. juli.

HJERTELIG TAKK
for gavekort jeg fikk til min 60 års dag. Hilsen Anna Stokvik

TUSEN TAKK
for all oppmerksomhet i forbindelse med min 95-årsdag. 
Mange benyttet anledningen til å støtte norske døves arbeid 
for døve på Madagaskar. Det gleder meg.
Jeg synes vi hadde en hjemmekoselig og hjemmelaget feiring 
med familie og venner hos Turi og Olav. Takk til alle dere som 
bidro både før og under festen.
Takk for alt vi hadde delt gjennom mange år. Ha det godt!

Hilsen Margot Hammer

(Hun er æresmedlem hos oss, og ble 95 år 23. mars 2007)

TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 50 års dag.

Hilsen Bjørg Storesund

TAKK
for vennlig deltagelse og blomsterhilsen til Anfred Sunnarvik 
sin begravelse.    Familien.

Aase Monsen
Her ser vi daglig leder sammen 
med en koselig dame, Aase Mon-
sen (86). Hun mistet hørselen, 
men hun gjorde noe! Meldte 
seg inn som medlem hos oss for 
over ett år siden, lærte tegnspråk 
både her og på Ål. Bildet er fra 
Hjelpemiddelmessen 25. april 
2007. Foto: Helge Herland.

Bergen Døvesenter hadde besøk av Bjarne Rieber fredag 4. 
mai. Han kom fordi vi ønsket å bli bedre kjent med Riebers 
legat. Mange døve - både privatpersoner og organissjoner 
- har gjennom årene hatt glede av støtte fra Riebers legat. 
Men hvem er de, hvordan ble legatet til, og hvordan kom 
tildeling til døve/døvesaken inn i bildet? Vi kommer tilbake 
med et intervju med ham i neste nummer.

Besøk av Bjarne Rieber
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torsdag 7. juni kl 12:00 – 18:00
Sted : NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, Kokstaddalen 35

Omvisning, demonstrasjon av hjelpemidler, veiledning i 
bruk av internett og søk etter aktuelle nettsteder. Enklere 
reparasjoner utføres på stedet.

I forbindelse med Åpen bildag vil representanter fra 
bilkontor og bilombygger være tilstede for demonstrasjon 
av biler, råd og veiledning.

Det blir tolking for hørselshemmede.
Forfriskninger.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åpen dag og  
Åpen bildag

Fra Hjelpemiddelmessen i Framo-hallen i Fyllingsdalen 25. april 
2007. Her er daglig leder Rune Anda i samtale med Arild Berstad 
fra tolketjenesten i Møre og Romsdal. Han opplyste at NAV snart 
skal starte tilbud om bildetolking til døve, døvblitte, sterkt tunghørte 
og svaksynte med dårlig hørsel. Tilsammen ca 20 tolker fordelt på 8 
tolkestudio skal jobbe med bildetolking på landsplan. Foto: Hehe.

Med FFO 
som vakt-
bikkje
Denne artikkelen sto 
i Bergens Tidende 18. 
mai 2007. De har tid-
ligere kritisert Bergen 
kommune for ikke å ta 
hensyn til rullestolbru-
kere ved valg av type 
bybanevogner. FFO 
Hordaland har jobbet 
godt her, og passet på 
at "Universell utfor-
ming" (tilgjengelig for 
funksjonshemmede) 
er på plass også i by-
bane-sammenheng. 
Bergen Døvesenter 
har iblant sendt e-post 
til FFO Hordaland 
og rost dem for deres 
innsats.

Ra.

Datakurs
Nå har vi endelig fått tak i en kursleder: Berna Marthi-
nussen. Hun kan undervise i ulike datafelter. Det kan bli 
aktuelt å ha kurs både på dagtid og kveldstid. Vi starter 
i august/september 2007, og de aktuelle dagene kan bli 
mandag, tirsdag eller onsdag. 

Er du interessert? Ta kontakt med daglig leder 
(post@bgds.no, sms 995 89 562, eller kom til kontoret), 
så noterer vi deg som foreløpig påmeldt. I begynnelsen av 
august kontakter vi deg igjen med dato og tid for kurset. 
Kursavgift kr 600 for medl., kr 800 for ikke-medl.

Jeg er interessert i datakurs (kryss av, evt. flere kryss):
o Internett for nybegynnere
o Word for nybegynnere
o Excel for nybegynnere
o Jeg ønsker kurs om dagen (ikke om kvelden)
o Jeg ønsker kurs om kvelden

Navn: .............................................................................
E-post: ...................................   SMS: ...........................

Berna Marthinussen 
i samtale med Nils 
Johan Bjørø 17. mai 
2007
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Diverse

Valg på styremedlemmer for Konows Senter
Stiftelsen Signo meldte at det var tid for valg av styre-
medlemmer for Konows Senter.
Følgende har ett år igjen: Erling Jacobsen, 
styremedlem for perioden 1/7-06 til 30/6-08.
Klement A. Våge, 
1. varamedlem for perioden 1/7-06 til 30/6-08.
Følgende er på valg: Gunn Kristin Selstad, 
styremedlem for perioden 1/7-05 til 30/6-07.
Sunniva Lyngtun, 
2. varamedlem for perioden 1/7-05 til 30/6-07.
Sunniva ønsket ikke gjenvalg. Etter samråd med Ken 
Davidsen ble vi enige om å foreslå gjenvalg av Gunn 
Kristin Selstad som styremedlem for perioden 1/7-07 til 
30/6-09. Ken opplyste at det sjelden var meldt forfall av 
styremedlemmer, så han foreslo at det fikk holde med 
kun en varamedlem (Klement). 

Nye medlemmer siden sist
Lene Larsen (hørende), Bergen.
Maria Glenna Trolldalen (f. hørende), Bergen
 
Kulturstyret
Kulturleder Sigrun Ekerhovd har utpekt følgende som 
medlemmer i kulturstyret: Vibeke Varn Flatemo, Tore 
Sande og Rakel Iversen. 

Eiendomsstyret
Eiendomsleder Egil Johansen har utpekt følgende som 
medlemmer i eiendomsstyret: Tore Birkeland og Geir 
Morten Flatemo.

Juletrefest januar 2008
Etter avtale med Hordaland foreldrelag for hørselshem-
mede vil den felles juletrefesten i januar 2008 bli gjen-
nomført et annet sted, muligens på Hunstad skole. De 
siste årene var arrangementet holdt i døvesenteret, med 
stort frammøte.

19.05.2007: Medlemskontingent 2007
Vi har mottatt medlemsliste fra Norges Døveforbund. 
Ut fra denne har vi registrert følgende: 
(Tall i parentes var fra 4. april 2007)

177 (138) av 205 hovedmedlemmer har betalt kr 500.
60 (44) av 66 familiemedlemmer har betalt kr 100.
34 (32) av 41 ungdomsmedlemmer har betalt kr 250.

Det betyr at 57 medlemmer (98) ikke har betalt 
ennå. Disse har nettopp mottatt purring fra Norges 
Døveforbund. Dette var bra. 

Vi håper det går fint med resten også! Tvi, tvi!

Sakset fra lokalavisen "Strilen" 8. mai 2007
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Hvor i Bergensområdet bor døve medlemmer?

Bydeler 2007  Døve i Bergen 2007 Bydeler 1978 Døve i Bergen 1978
                                                           
Fana                                              47 Bergen/Solheimslien 38
Årstad                                          32 Landås/Minde/Paradis 30
Åsane                                           31 Fyllingsdalen 29
Fyllingsdalen                               27 Laksevåg/Loddefjord 20
Bergenshus                                  20 Nesttun/Fana 17
Laksevåg                                      17 Åsane 11
Ytrebygda                                      9 Sandviken/Eidsvåg 11
Arna                                               2  
Totalt                                         185 Totalt 156

Sammenlignet med oversikt fra Budstikken 1978.

2007: Døve medlemmer av 
foreningen i dag, 
bosatt i Hordaland utenom Bergen:

Fjell   5 
Askøy   4 
Kvam   3
Os   3
Fusa   2
Kvinnherad  2
Austevoll  2
Radøy   2
Vaksdal   1
Voss   1
Fitjar   1
Ulvik   1
Samnanger  1 
Sund   1
Masfjorden  1
Totalt   30

Døve medlemmer av foreningen 
utenfor Hordaland:
Rogaland      3
Vestfold   3
Sogn og Fjordane  3
Oslo og Akershus 3
Sør-Trøndelag  1
Buskerud  1
Møre og Romsdal 1
Totalt   15

Døve medlemmer av foreningen i 
utlandet:
Danmark   2
Spania    1
Totalt   3

bosette seg utenfor byen. Særlig bor 
det mange døve i Fana, med hele 47 
døve i 2007!

I tillegg kan man lure på om vi blir 
flere døve. Hvis vi sammenligner 
antallet døve medlemmer i 1978 og 
antallet døve medlemmer i 2007 ser 
vi at det er nesten 30 flere døve med-
lemmer i dag enn for 29 år siden. Er 
vi blitt flere døve, eller var det mange 
døve i Bergen i 1978 som ikke var 
medlemmer i foreningen?

Eivor Berg.

Tallene fra 1978 er utarbeidet av Rune 
Anda den gangen, og tallene fra 2007 
er utarbeidet av Eivor Berg. Adressene 
er hentet fra medlemslisten.

Bydelene i Bergen har endret grenser 
siden 1978, så det er vanskelig å sam-
menligne nøyaktig hvor mange døve 

som bodde for eksempel i sentrum 
(Bergenshus) før og nå. Likevel kan 
det se ut til at mange nå velger å 

Flere døve i Fana og Åsane
enn for 30 år siden
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i Bergen, samt Rune Anda, daglig 
leder i Bergen Døvesenter. Pluss en 
tegnspråktolk (Silje S. Osdal.)

Siden forrige møte har man kommet 
et stykke videre i forberedelsene. Det 
var sendt søknad om støtte, uten at 
det gav positiv resultat. Men nå satser 
man på å sende søknad om støtte til 
pilotprosjektet via Hørselshemmedes 
Landsforbund (HLF), som Tore Svane 
tok kontakt med. Prosjektansvarlig 
Steinar Birkeland fra HLF deltok på 
møtet gjennom åpen telefonsamtale. 
Man gikk gjennom detaljer som skal 
inn i søknad. Møtet var positiv og bar 
preg av optimisme. 

Man var enige i at tiltaket ikke bare 
vil være til nytte for døve og hørsels-
hemmede, men også for flere andre. 
Teateret har opplevd klager på at pu-
blikum ikke forsto hva skuespillerne 
sa. Det kan være at de snakker ulike 
dialekter, og det kan være utlendinger 
som snakker gebrokken norsk e.l. Stei-
nar Birkeland ser på dette prosjektet 
som “Universell design” og i tråd med 
hørselshemmedes politikk. Han mener 
at det kan bli et “fyrtårn” for resten 
av landet.

Rune

Møte på Den Nationale Scene - tirsdag 8. mai 2007

Tema: Forprosjekt ang.
teksting av teaterframførelser

Anders Larsen, DNS, kaller her opp Steinar 
Birkeland fra HLF til åpen telefonsamtale.

Tore Svane, leder i Hordaland fylkeslag av 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Vi har tidligere fortalt (Budstikken 
nr 2/2007) at vi har hatt første møte 
hos Den Nationale Scene 9. februar 
2007. 
Et nytt møte fant sted 8. mai med 
følgende tilstede: Anders Larsen, 
DNS, Evy Fischer, DNS, Tore Svane, 
leder i Hordaland fylkeslag av Hør-
selshemmedes Landsforbund (HLF), 
Mary-Ann Grønås, Rådgivningskon-
tor for hørselshemmede og døvblinde 

Steinar Birkeland, HLF

Kirkens SOS
- og teksttelefon
Vi har mottatt årsmelding 2006 fra 
Kirkens SOS. Det interessante for 
oss er punktet om teksttelefon. Vi 
gjengir det punktet:

TEKSTTELEFON FOR DØVE
Kirkens SOS i Bjørgvin har lands-
dekkende ansvar for å ha tekstste-
lefon for døve. Av tekniske grunner 
vet vi ikke det eksakte tall for hen-
vendelser fra døve, men våre frivil-
lige har rapportert 21 samtaler.

Kirkens SOS sliter med teknologien 
for å møte døve på best mulig måte. 
Teksttelefonen er etter hvert blitt 
gammeldags og lite brukt av yngre 
døve. SMS, e-post og chat-tjenester 
blir mer brukt av døve nå. Det er 
imidlertid svært dyrt å etablere det-
te som et tilbud med full anonymi-
tet. Det er 4-5000 registrerte døve 
i Norge. Siden døvemiljøene er så 
små er det viktig å formidle at Kir-
kens SOS er et tilbud der ingen får 
vite hva der snakkes om eller hvem 
som ringer. Vi har valgt å beholde 
teksttelefintilbudet samtidig som vi 
har laget og distribuert reklamema-
teriell som fremhever muligheten til 
også å bruke SOS-melding. Vi vet 
ikke hvor mange døve som benytter 
seg av SOS-melding. Det er svært 
ofte mange tause henvendelser på 
tekssttelefonen. Ofte er det feilrin-
ging fra hørende som ikke vet hva 
teksttelefon er.

Vi regner med at den tekniske 
utviklingen de nærmeste årene vil 
bringe teletekniske løsninger som 
er mer praktiske og økonomisk 
gjennomførbare for Kirkens SOS 
enn dagens løsninger.

Se denne:
http://www.kirkens-sos.no/
vis?side=0x2

Teksttelefon for døve 

55 32 56 97
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Hvem er Deaf Aid? 
Hva arbeider de med? 

Marit B. Kolstadbråten kommer til Bergen Døvesenter 

torsdag 31. mai 2007 kl. 19.00 
og viser bilder og forteller om spennende prosjekter for døve barn og unge i 

Kenya. Salg av artikler fra Kenya.

Marit B. Kolstadbråten sammen med døve barn fra Kiberaslummen, Afrikas største slum.

Barnehage
3. mai har det vært møte mellom Døves menighet og Bergen 
Døvesenter der man diskuterte leiekontrakt i forbindelse 
med bruk av uteareal ved drift av barnehage. 
3. mai har vi fått rammetillatelse fra etat for byggesak og 
private planer.
7. mai hadde vi besøk av Helsevernetaten som gikk gjen-
nom lokalene og diskuterte sammen med arkitekt, inte-
riørarkitekt, byråd for oppvekst, prosjektleder og daglig 
leder.

Besøk fra England i juni
Døves menighet i Bergen får besøk av 4 døve fra Døves 
menighet i Manchester, England i juni. De blir bl.a. å se i 
døvesenteret torsdag 7. juni.

BEAST mulig ny underavdeling
Fra BEAST (Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige 
Forum) har Døvesenteret mottatt forslag til deres 
lov/vedtekter, med tanke på eventuell opptakelse som 
underavdeling av Bergen Døvesenter. Mer info senere.
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DUGNAD 26. APRIL 2007 (forts. fra side 2)



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. 

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

To
lk!

Medlemsmøte torsdag 7. juni 2007 kl. 18
Våre valgte representanter til Norges Døveforbunds landsmøte: 
Klement Våge, Rune Anda, Sigrun Ekerhovd og Ann Liss Opdal 
skal orientere om saker som blir behandlet på landsmøtet i Molde 
15.-17. juni 2007. Blant annet skal det behandles mer enn 20 for-
skjellige saker under "innkomne forslag" på landsmøtet.

Medlemsmøte torsdag 14. juni 2007 kl. 19
Vi skal diskutere hva vi skal gjøre med møblene som er i kjellerlo-
kalene. Like etter sommerferien vil man komme igang med arbeid 
med kjelleren, med sikte på å bli ferdig til åpning av barnehagen 
i desember 2007. Eiendomsstyret deltar.

MAI
26. lø:  BEAST har tegnspråkfest i 

døvesenteret kl 19.00.
28. ma: Siste kurskveld. Kurs i ASL 

(American Sign Language) - 6 - i 
storsalen kl. 19-21.

29. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 
(8, siste kveld) i internettkafeen. 

29. ti - 31. to: Seniorutvalget har “Kultur-
tur” til Stavanger

29. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 
storsalen (siste kurskveld). 

31.to: Foredrag om Deaf Aid v/Marit 
Kolstadbråten kl 19.00

JUNI
05. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14
05. ti:  Tolkeforbundet låner storsalen kl 

18.30-20.00
06. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 

storsalen kl. 10
06. on: Tolketjenesten låner storsalen kl. 

18.30-22.00
07. to:  Besøk av en liten gruppe fra 

Døves menighet i Manchester 
(England).

07. to: NAV/Hjelpemiddelsentralen 
inviterer til Åpen dag kl. 12.00 - 
18.00 (se egen notis)

07. to:  Medlemsmøte i storsalen kl. 
18: Vi behandler innkomne 
forslag som blir tatt opp på NDFs 
landsmøte.

10. sø kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
i døvekirken v/Lars Hana og Odd 
Erling Vik Nordbrønd. Hagefest. 
Besøk fra Manchester, England

13. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 
møte i storsalen kl. 12.00.

14. to:  Medlemsmøte kl. 19: Hva gjør vi 
med møblene i kjellerlokalene?

15.-17. Norges Døveforbund har 
landsmøte i Molde.

19. ti:  Seniortreff kl. 11.-14 i storsalen. 
Sommerbord

21. to: Sommeravslutning for hele 
famillien! Muligens leier vi 
hoppeslott (følg med på tekst-
tv side 772). Middag kl. 16.00. 
GRILLMAT. Døve elever fra Derby 
(England) kommer. Program om 
kvelden.

22. fr:  Siste skoledag (Hunstad skole) 
før ferien

23. lø: Storsalen og kjelleren er utleid
25. ma: Fortellerfestival kl. 19.00. Besøk 

av døve elever fra Derby (England) 
og Hunstad. Alle fra døvesenteret 
er velkommen til å være med!

29. fr:  Siste kontordag i døvesenteret før 
ferien.

AUGUST
06. ma: Første kontordag i døvesenteret
  etter ferien
09. to:  Åpen diskusjon i storsalen: Hvilke
 spørsmål skal vi sende til de 
 politiske partiene før politisk 
 debatt i døvesenteret 23. august?
19. sø kl 11 gudstjeneste med 
 ”tegn til tale” v/ Lars Hana


