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Alder:  59 år
Fødested:  Melbu i Vesterålen
Sivilstand:  Gift, 2 barn og en stedatter
Tidligere jobb før du ble politiker:  

  Styrer og direktør v/sykehjem, bl.a. 
Fyllingsdalen sykehjem og Bergen 
Røde Kors sykehjem, Sjefsykepleier v/
Stokmarknes sykehus, Lærer v/Betanien 
sykepleierhøgskole, Næringspolitisk 
leder Bergen Næringsråd

Hvilken bilmerke har du: 
      Mercedes 180 2006

Trude Drevland
Hun er byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, og dermed den avdelingen 

i kommunen som hvert år gir størst økonomisk støtte til døvesenteret.
Under hennes tid som byråd for helse og omsorg

opprettet de Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde.

Trude Drevland er Høyres ordførerkandidat i Bergen kommune

Foto: Per Hervik Heggebø, Hordaland Høyre

Nyttårsintervju 
med

Har du vært på besøk i døvesenteret i Bergen?
- Nei, men vil gjerne inviteres snarest!

Du var tøff som stilte opp på scenen på Torgalmennin-
gen i forbindelse med Døves Dag lørdag 25. septem-
ber 2004. Der var du på en måte en kursdeltaker som 
lærte tegnspråk. Hele ordlisten som var delt ut, gikk 
både du og kurslederen gjennom foran mange publi-
kummer. Du viste at du var lett mottakelig for å lære 
tegnene. Har du vært borti tegnspråk tidligere?
- Nei, jeg har lenge ønsket å lære det, men du vet 
denne tiden... Har venner som er døve og venner/fami-
lie med hørselsvansker.

Døvesenteret skal sette i gang barnehagedrift med 
oppstart en gang utpå høsten 2007. Det er først og 
fremst av økonomiske grunner vi gjør det, ettersom 
vi de 5 siste årene til sammen har gått med nesten 
en million kroner i underskudd. Vi er svært glad for 
økonomisk støtte fra Bergen kommune, avdeling Helse 
og Omsorg, som har økt det årlige tilskuddet fra kr 
359.000 i 2000 til kr 423.000 i 2006. Spørsmålet til 
deg er: Vil det få uheldige konsekvenser for de fram-
tidige tilskudd fra avdeling for helse og omsorg om vi 
skaffer oss overskudd pga barnehagedrift?
- Nei, det er ikke slike vurderinger som ligger til 
grunn for våre bevilgninger, men det faktum at dette 
er et meget viktig tilbud til disse barna!

På Bergen kommunes ”høring om boligbygging, 
tjenester og tiltak for mennesker med utviklingshem-
ning” i mars 2006 orienterte representanten fra Ber-
gen Døvesenter om at der fi nnes døve barn og unge 
med psykisk utviklingshemning som har behov for bo-
lig, dagsenterplass og andre tjenester fremover. Hvilke 
planer har Bergen kommune for disse ungdommene?
- Vi ser disse som en del av et helhetstilbud til denne 
gruppen medmennesker. Så legger vi spesielt til rette 
der det er nødvendig/påkrevd. Psykisk utviklingshem-
mede har meget høy prioritet hos byrådet!
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Ang. TT-kort (transport-tjenesten for uføre): Tjenes-
ten består i dekning av taxi fra dør til dør for de som 
pga uførhet ikke kan bruke offentlige transportmidler. 
Tjenesten gjelder bare innenfor den enkelte kommune. 
I Bergen har vi tilbud f.eks. i Bergen døvesenter for 
eldre/uføre døve. Noen av de som har behov for å 
delta der har store vansker at de trenger transport fra 
dør til dør, men bor utenfor bygrensen og kan derfor 
ikke bruke TT-ordningen. Kan kommunen gjøre noe 
for at TT-kortene kan brukes også når kommunegren-
sen krysses, og dermed åpne for at disse døve kan få 
lettere adgang til fellesskapet? (Det gjelder bare noen 
få personer, men hvis Bergen kan ordne saken, kan vi 
framheve byen vår som et eksempel også for de andre 
større byene som har samme problem.)
- Det er mange ting ved TT-kortene som er blitt påpekt 
som forbedringspotensiale. Hordaland fylkeskom-
munen har ansvaret for dette, men hvis dere skriver et 
formelt brev til meg om dette så skal jeg ta det videre!

Trygghetsalarm: Kommunen har et begrenset antall 
apparater, ikke nok til å dekke behovet. Det blir svært 
dyrt for de som må skaffe seg alarm selv. Vi er av den 
mening at døve bør prioriteres, for døve har større 
problemer enn hørende med å tilkalle hjelp hvis det 
skjer en ulykke. Er det mulig å prioritere døve ved 
utlån av kommunens trygghetsalarmer?
- Trygghetsalarm er en utfordring for svært mange, det 
må allikevel være slik at vi prioriterer etter enkeltmen-
neskers behov og ikke gir noen særfordeler! Jeg håper 
allikevel at vi skal løse dette!

Du kjenner kanskje til at det ikke finnes dagsenter/
dagtilbud for tegnspråklige døve som går hjemme 
med uføre- eller alderspensjon. Her i døvesenteret er 

det seniortreff annenhver tirsdag hele året. For tre år 
siden har vi prøvd å søke om økonomisk støtte til drift 
av dagsenter (mest til lønn til servitør og en dagsen-
terleder), men har ikke lykkes å få positiv støtte. Det 
hadde vært greit om døve – især eldre - kanskje ikke 
har noe å gjøre på i hverdagen, kunne samles et sted, 
helst i sentrum. Kjenner du til behovet?
- Dette behovet burde vært formidlet til oss! Send 
umiddelbart et brev til meg hvor det beskrives hva 
som gjøres, å etablere noe nytt tilbud tror jeg andre 
enn kommunen må gjøre, men å søke  tilskudd til det 
eksisterende er mulig hvis man er tidlig ute. Men det 
å søke om penger til stillinger er ikke noe sjakktrekk, 
det å søke til selve aktiviteten er det vi har mulighet 
til å gjøre noe med! Jeg tror også vi skal ha et samta-
lemøte med dere hvor dere samler det som engasjerer 
slik at vi kan bli orienterte!!

Har du noen døve i familien?
- Nei, men jeg har personer med hørselshemming i 
nær familie og har venner som er døve.

Hva var dine nyttårsforsetter?
- Jeg har ikke slikt, men jeg har et inderlig ønske om 
at vi skal klare å avskaffe bostedsløshet i denne byen! 
Det bør være en menneskerett å ha en adresse.

Du står som Høyres ordførerkandidat ved neste kom-
munevalg. Hva er det første du vil gjøre hvis du skal 
overta Herman Friele som Bergens nye ordfører?
- Mange ting, for meg vil det i så tilfelle være viktig å 
vise at jeg er ALLE bergenseres ordfører!

Noe du vil si til slutt?
- Jeg vil gjerne ønske dere alle et Velsignet og Fred-
fullt Nytt år, og håpe at vi kan fortsette det konstruk-
tive samarbeidet vi har hatt også i fremtiden.

Int4ervju v/R.A.

Trude Drevland som uredd elev på tegnspråkkurs på scenen på Torgal-
menningen i forbindelse med Døves Dag i september 2004. Hun 
lærte fort og lett. Hun så også ut til å skjønne logikken med mange 
av tegnene. Ingunn Storlykken Herland til høyre instruerte.

Vi har møtt Trude ved flere anledninger, her fra åpningen av Rådgiv-
ningskontoret 6. sept. 2005. Byråd for helse og sosial, Trude Drev-
land, sa i sin tale at rådgivningskontor-saken var sak for henne fra 
dag nr. 1. Hun sa også at hun tidlig ble minnet om saken via e-post 
fra Bergen Døvesenter, - og likeså underveis under sakens utvikling. 
(Foto: RA)
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Ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter
tirsdag 19. desember 2006 kl. 19.00

Sak: Skal Bergen Døvesenter satse på barnehagedrift?

Det var registrert 17 frammøtte medlemmer da styreleder Kle-
ment Våge ønsket velkommen til møtet. Han beklaget at møtet 
fant sted midt i juletravelheten. Men, tilføyde han, vi måtte 
følge det som sto i vedtektene at innkalling til ekstraordinært 
årsmøte måtte skje med tre ukers varsel.

Da ingen hadde innvendinger til innkallingen eller dagsorden, 
innledet han med å fortelle om utviklingen i saken. Styret og 
daglig leder var opptatt av å finne en løsning på døvesenterets 
økonomi, som hvert år resulterte i underskudd. Han opplyste at 
daglig leder i sommer kom til å tenke på mulig barnehagedrift, 
idet lokalene i døvesenteret stort sett sto tomme på dagtid 
bortsett fra når det var seniortreff (to tirsdager i måneden) og 
dagsenter for døvblinde (to onsdager i måneden). Man kunne 
utnytte de ledige lokalene bedre på dagtid, og da åpnet ideen 
om barnehagedrift som en mulighet. Man kunne da kombinere 
god utnyttelse av lokalene på dagtid med positiv økonomisk 
gevinst. Klement sa også at Døves menighet er vår viktigste 
samarbeidspartner i saken idet de eier uteareal (lekeplass og 
parkeringsplass). Han la til at det er en del formelle ting som 
måtte på plass om vi skulle starte opp med barnehage, som 
for eksempel nabovarsel, avtale med døvekirken om bruk av 
areal, avtale med kommunen o.a. Slike formelle ting måtte på 
plass før vi evt kunne starte opp driften.

Daglig leder roste Bergen kommune for at de ikke har trukket 
Bergen Døvesenter inn i den store innstrammingspolitikken 
i 2004-2005 der svært mange frivillige organisasjoner ble 
berørt med kutt i økonomiske tilskudd. Derimot har tilskud-
dene til døvesenteret øket sakte, men sikkert. Til tross for 
det har årskostnad på drift av døvesenteret øket kraftig med 
etterfølgende underskudd.

 
Daglig leder Rune Anda orienterte om den økonomiske utvik-
lingen de siste årene. Her viste han til de stadige underskud-
dene år etter år, og at de 5 siste årene gav totalunderskudd 
på tilsammen nesten en million kroner. For å unngå at dette 
fortsatte, måtte man se etter alternative inntektsmuligheter. 
Han sa at forslag om å komme igang med barnehagedrift i dø-
vesenteret derfor først og fremst var av økonomiske hensyn.

Styreleder Klement Våge - som på forhånd hadde studert bar-
nehageloven og hvordan de ulike barnehagene var organisert 
- viste en mulig organisasjonsmodell som kanskje kunne passe 
for døvesenteret. Man må høyst sannsynlig opprette egen or-
ganisasjonsnummer hos Brønnøysund-registrene og ha egen 
regnskap for barnehagen. 

Harald Gåsland, leder i Døvblittgruppen og servitør i forbin-
delse med dagsenter for døvblinde, kommenterte at det virket 
for optimistisk med ca kr 400.000 i overskudd når man leste i 
avisene at mange barnehager slet med økonomiske problemer. 
Dessuten var han redd for at vi kunne bomme med hensyn 
til tallet på barn i barnehagen, og dermed at det ble mindre 
inntekter. 

Andreas R. Borgnes og han sa klart at overskudd i barneha-
gedrift kan overføres til Bergen Døvesenters driftsregnskap. 
Han sa også at vårt framlagte ca-budsjett for drift av barnehage 
med antydet årlig overskudd på ca kr 400.000 var realistisk, 
inkludert antydet leieinntekter på kr 290.000. Ellers sa han 
at det var stort behov for barnehageplasser i området og at 
behovet ville øke med tiden på grunn av bygging av boliger i 
sentrum, så det skulle ikke bli noe problem å fylle plassene. 
Og han sa at det trolig vil gå med overskudd fra første dag. 
Han sa ellers at det var kjelleren som ville bli mest brukt, og 
at bruk av storsalen til foreningsformål ikke burde være et 
problem. Det var opp til oss å organisere det.
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Harald Gåsland stilte også spørsmål om huset var vernet. 
Klement svarte at det ikke var vernet, men bevaringsverdig. 
Det ble supplert av daglig leder som sa at det innvendige 
kunne endres, men at utvendig fasade helst ikke skal endres. 
Han har vært i kontakt både med arkitekt Lasse Bjørkhaug 
og med Fortidsminneforeningen; sistnevnte var på befaring i 
døvesenteret 18. desember.

Gunnar Hansen, interessert medlem og mangeårig organisa-
sjonsmann, sa at det var ”kult” å ha arrangementer i kjelleren 
(diskotek etc.) og at det man eventuelt mister måtte finnes på 
en eller annen måte, kanskje i 1. etasje?

Toralf Ringsø, tidligere leder i Bergen Døvesenter, var glad 
for at styret aktivt jobbet med å finne mulige inntekter for å 
redde døvesenterets økonomi og roste det arbeidet og forbere-
delsene som ble gjort fram til nå. Han sa også at vi på denne 
måten - ved å tilby barnehageplass i døvesenteret - er med på 
å hjelpe Bergen kommune med å redusere barnehagekøen, at 
vi spiller på lag med kommunen. 

Erling Buanes, leder i Seniorutvalget, og Harald Gåsland var 
opptatt av at hhv Seniorutvalget og Døvblindes Dagsenter 
måtte få muligheter til å ha sine møter/sammenkomst på dagtid 
slik som nå. Hvis begge flyttet sine møtedager til torsdager 
- som på kveldstid er åpen foreningskveld, håpet han det vil 
la seg gjøre. 

Etter at presentasjon og diskusjon var gjennomført på ca to 
timer, gikk man over til avstemning.
Det var da 16 stemmeberettigede medlemmer til stede, da ett 
medlem forlot møtet i pausen.

Resultat av avstemningen var enstemmig: 
Styret fikk fullmakt til å jobbe videre med barnehagesaken 
med det formål å starte opp barnehage i døvesenteret i løpet 
av høsten 2007.

Kjetil Høgstøl  Rune Anda

Du kan følge med på internett
Budstikken kommer ut en gang i måneden, men på hjem-
mesiden www.bgds.no kan du følge med i utviklingen 
"dag for dag".

Azita og Mads fra Forum Arkitekter var igang med å måle og regis-
trere 9. januar 2007. Før det hadde de vært i kommunen og sett på 
gamle tegninger av eiendommen. 

Man diskuterte plantegningen. Synspunkter, ideer, forslag o.a. ble 
drøftet. Det ser ut til at vi kan inngå avtale med Stiftelsen Signo om 
bruksrett av deres arealer for plassering av soveskur i tilknytning 
til barnehage, i stedenfor å kjøpe deler av deres tomt. Her står de 
utenfor hovedinngangen til kjellerlokalene.

Lekeplassen nedenfor døvesenteret tilhører Døves menighet. Det 
betyr at vi må inngå avtale om leie/bruksrett. Vi har hatt et godt og 
konstruktivt samarbeid også med Døves menighet.

Nye DEAFNET åpnet 15. januar!

Siden er blitt bedre (www.deafnet.no)! På startsiden bru-
ker Hanne Kvitvær tegnspråk. Forresten, hun kommer 
til Bergen Døvesenter torsdag 8. februar 2007 kl. 19.00 
og skal informere om NDFs arbeid. Velkommen!
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Bergen Døvesenter: Styremøte onsdag 18. oktober 2006 Tilstede: 
Klement Våge, Sunniva Lyngtun, Egil Johansen, Gunn Kristin Sel-
stad og Rune Anda. Forfall fra: Kjetil Høgestøl, Sigrun Ekerhovd 
og Martin Skinnes.

Takkeskriv
Mottatt takkeskriv fra brudeparet Giske og Anders (bryllup 20. mai 
2006), fra Sonja, Geir og Ove m/familie etter Norvald Eikenes bort-
gang, fra Guttorm Karlsen for oppmerksomhet ved sin 70 års dag, 
og fra Svanhild Nesse (90 års dag 18. sept. 2006)

Mandat for hyttekomiteen
Se egen ramme på neste side.

Barnehage
Daglig leder har bedt om tilbud fra tre ulike konsulentfirmaer; Bergen 
Multiconsult, Betec, Rambøl, som kan bistå oss i undersøkelse rundt 
eventuell opprettelse av barnehage i døvesenteret. Kun Rambøl har 
svart på henvendelsen. 
Vedtak 1: Det ordnes et møte med konsulentfirmaet Rambøll der 
man gjør rede for hvilke bistand døvesenteret ønsker i sakens anled-
ning. Styret ønsker å få greie på hva det videre arbeidet med hjelp 
av en konsulent omtrentlig vil komme til å koste til slutt før vi gjør 
et vedtak.
Vedtak 2: Styret foreslår komiteen som skal jobbe videre med bar-
nehagesaken består av følgende: Styreleder Klement Våge, daglig 
leder Rune Anda samt en repr. fra Døves menighet og en styrer fra 
en ekstern barnehage.

Tilskudd fra fylkeskommunen til kulturhus
Bergen Døvesenter er tilkjent kr 400.000 av en oppgitt utgiftssum 
på over 1,2 mill. kroner i tilskudd til kulturbygg. Døvesenteret må 
selv finansiere resten (2/3) av totalsummen som det er budsjettert 
til rehabilitering/utbedring av kulturhuset vårt. Pengene må brukes 
innen 2 år etter at tilsagnet er gitt fra fylkeskommunen.
Vedtak: Styret er glad for det positive tilskuddet fra kommunen og vil 
arbeide for å avklare døvesenterets del av det økonomiske ansvaret. 
Vi kommer tilbake til saken senere.

Søknad nasjonalt skolemesterskap
Det foreligger søknad fra arrangørgruppene (FAU Hunstad, Horda-
land foreldrelag for hørselshemmede og Bergen Døves Idrettsklubb) 
om økonomisk støtte i forbindelse med nasjonalt skolemesterskap i 
Bergen 20.-22. oktober 2006. 
Vedtak: Bergen Døvesenter støtter med kr 1.000, i tillegg til at 
døvesenterets lokaler brukes vederlagsfritt til sosialt samvær og 
premieutdeling lørdag kveld.

Døves kulturdager og trivselsmidler
Bergen deltok aktivt under Døves kulturdager i Ålesund 13.-15. ok-
tober 2006 med 11 ”skuespillere”; ”Bergens Døvstummeforening 
1880 og utover” (laget i forbindelse med 125 års jubileum i fjor) og 
med ungdomsklubbens ”Foryngelsesmaskin”. Utgiftene kom på kr 
29.389 og dekkes av både Mowinckels fond og deler av trivselsmidler 
fra Norges Døveforbund.
Vedtak: Til orientering.

Lokalleie Norsk Døvehistorisk Selskap
NDHS har i over ti år hatt kontor i 2. etasje til en rimelig leiepris. 
De siste årene var leien på kr 15.000 pr. år. 
Vedtak: Fra 1. jan. 2007 settes leien til kr 20.000 pr. år.

Åstvedt AS 40 år
Mottatt innbydelse til Åstvedt AS’ 40 års jubileum i Grieghallen 
fredag 3. november 2006. 
Vedtak: Gunn Kristin Selstad og Martin Skinnes deltar. 

Daglig leder orienterer
a) Info om døvesenterets driftsresultat + frifondsmidler sendt etter 
anmodning, til Bergen kommune, avdeling for oppvekst.
b) Det blir satt ut en pumpestasjon utenfor døvekirken, nærmere 
gjerdet til jernbanen.
c) Sigrun var vikar for daglig leder i dagene 10.-13. oktober 2006 

d) Erling Buanes var i Stavanger og underviste i brannforebyggende 
tiltak 29-30 september
e) Daglig leder hadde et innlegg under Nordisk nettverk for mid-
delalderarkeologi 16. okt. 2006
f) Daglig leder er påmeldt til organisasjonsseminar for ansatte i 
døveforeninger 3.-4. nov. 2006
g) Besøk av Dagtilbud døve/døvblinde i Trondheim, 21.-22. no-
vember 2006 
h) Salg av boken ”Grenseløs verden”
i) Norges Døveforbunds barne- og ungdomsutvalg har seminar i 
døvesenteret 3.-4. nov. 2006
j) Knutepunktskole Slåtthaug vg skole / Sørås vg skole – hørings-
utkast
k) Hjelpemiddelsentralen i Hordaland gir i morgen noen rullestol-
ramper gratis til døvesenteret.

Bergen Døvesenter: Styremøte torsdag 16. nov. 2006
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, Egil 
Johansen, Gunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin Skinnes 
og Rune Anda

Takkeskriv
Mottatt takkekort fra en barneklasse på Hunstad skole for lån av 
kjøkkenet 9. november. De laget pepperkakehus til Pepperkakebyen 
i Galleriet.

Årsmøte 2007
Vedtak: Bergen Døvesenter skal ha årsmøte lørdag 17. mars 2007 
kl. 11.00.

Barnehage
Styreleder Klement og daglig leder Rune hadde møte med konsulent 
Rune Breistein fra Rambøll Norge AS 25. oktober 2006. Det har 
siden vært en del korrespondanser mellom daglig leder og Rambøll, 
og med kommunen. Klement og Rune informerte om saken så langt, 
og venter svar på konkrete spørsmål fra kommunen snart. Når disse 
kommer, vil administrasjonen jobbe for å forberede saken til drøfting 
med styret og medlemmene.
Vedtak: Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 19. desember 
2006 kl. 19.00.

Kontormedarbeider
Etter avtale med NAV er Eivor Berg tilsatt i arbeidspraksis hos oss, 
foreløpig fra 6. november 2006 til 5. februar 2007. Formålet er at hun 
skal få arbeidserfaring. Tiltaket har ingen utgifter for Bergen Døve-
senter. Hun jobber 3 timer pr dag (40%) og er i gang med å utarbeide 
informasjonsbrosjyre om Bergen Døvesenter, blant annet.
Vedtak: Styret er glad for det og håper at det vil lette arbeidet på 
kontoret samtidig som Eivor kan få innblikk i ulike administrative 
oppgaver.

Søknad om tilskudd fra felleslegatet
Seniorutvalget søker om kr 5.000 fra felleslegatet til julelunsj-ar-
rangement for uføre- og alderspensjonister på Hotell Norge tirsdag 
5. desember 2006. Pr. 31.12.2005 hadde vi kr 207.369 på kontoen. 
Opptjent renter vil pr. 31.12.2006 komme på kr 3.585. Ifølge statut-
tene skal 10% av opptjent rente tilføres kapitalen, hvilket vil si at vi 
etter det kan ha kr 3.226 til utdeling i 2006. 
Vedtak: Vi støtter Seniorutvalget med kr 3.000.

Frivillighetsnorge.no 
Frivillighetsnorge.no innbyr Bergen Døvesenter til et samarbeid 
som gir store inntektsmuligheter for Bergen Døvesenter – uten at 
det koster en krone! De foreslår at vi oppfordrer alle medlemmer, 
foreldre, venner og andre støttespillere til å benytte seg av denne unike 
inntektsmuligheten. Styret fikk informasjon tilsendt over e-post.
Vedtak: Vi inngår samarbeid med Frivillighetsnorge.no og legger ut 
informasjon på hjemmesiden samt sender oppfordring over e-post 
til våre forbindelser.

Døvestevne 2007
Mottatt tilbud fra flere ulike steder. Sogndal kan trekkes frem som 
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klart beste av alle, prismessig. 
Vedtak: Styret støtter forslaget og ber administrasjonen høre med 
Møre og Romsdal Døveforening og med Døves menigheter i Bergen 
og Ålesund.

VKS Brukerråd
Rune Andas funksjon som medlem i VKS Brukerråd opphører ved 
årsskiftet. Han opplyste at det nye rådet etter sammenslåing av 3 
kompetansesentre til Statped Vest nå har fått ny sammensetning. 
Men der er ingen som representerer døve eller døves organisasjoner. 
Styret ønsker å vite hvilke kriterier som er lagt til grunn for den nye 
sammensetningen.
Vedtak: Døvesenteret sender protestskriv mot den nye sammen-

Personalia
75 ÅR
Gerd Albrektsen, Ulset, fyller 75 år 5. februar.

75 ÅR
Bjørn Ruste, Laksevåg, fyller 75 år 12. februar.

50 ÅR
Anlaug Irene Sørhaug, Fana, fyller 50 år 15. februar.

DØDSFALL
Solveig Seljelid døde 9. desember, 86 år gammel, og ble 
begravd fra Døvekirken 15. desember. Hun har vært med-
lem i Bergen Døvesenter siden 1989.

MANDAT FOR HYTTEKOMITEEN

* Komiteen skal forberede / undersøke / foreslå aktuell 
objekt for døvesenteret.

* Punktene fra medlemsmøtet 24. august 2006 kan være 
retningsgivende for komiteen: http://bgds.no/bodyFrame/
aktiviteter/2006/52/2006-52.htm.

* Pris på objekt må pr. dags dato ikke overstige 1,8 mil-
lioner kroner (her har vi satt DIK utenfor, de har ikke 
hatt møte ennå)

* Om nødvendig kan vi gå opp til maksimum 2 millioner 
kroner i budrunden der ”reservebeløpet” på inntil kr 
200.000 hentes enten fra fondet vårt eller ved opptak 
av lån.

* Senterstyret har ansvaret for det økonomiske. Det gjel-
der a) godkjenne hyttekomiteens forslag, b) fastsette 
pris-tak.

* Gjennomføring av budrunde er delegert til: Daglig leder 
(Rune), styreleder (Klement), nestleder (Kjetil), hytteko-
miteens leder (Edvard) og eiendomsleder (Egil)

setningen og ber om at det skal være plass til representanter fra 
døveorganisasjon.

Daglig leder orienterer
a Knutepunktskole Slåtthaug/Sørås vg skole - høringsutkast
b Daglig leder deltok i Praktisk organisasjonsseminar i Lørenskog 
3.-4. november 2006 
c) Fordelingsutvalget ikke fornøyd med rapport fra lokale ung-
domslag
d) Ung i Europa prosjekt, BUF-direktoratet ber om å få kr 7.300 
tilbake
e) Bergen Døvesenters Felleslegat er registrert i Stiftelsesregisteret
f) Møte i Samarbeidsforum onsdag 15. november 2006.

Bildet: Torsdag 18. januar 2007 var det et interessant 
og nyttig foredrag v/Torill Solbø Zahl. Målgruppen 
var døve foreldre med døve/hørende barn. Foredraget 
etterfulgt med spørsmål fra salen varte fra kl 19.10 
til 21.30, og var trolig det lengste foredragskvelden 
siden Paddy Ladd foreleste om "Deaf Hood" 22. 
mars 2003 (3 timer)! Torill delte sine opplevelser 
og erfaringer som hørende barn av døve foreldre, 
med døve foreldre i salen. Hun kom også med mange 
gode råd. 

Debatt torsdag 15. februar kl. 19
Bruker vi stemmen når vi bruker tegnspråk (altså ikke 
TSS)? Hvordan virker det på hørende som ikke kjenner 
oss? La oss sitte i ring og diskutere. Torill S. Zahl fortalte litt 
om det torsdag 18. januar. Velkommen 15. febr kl. 19!
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TERMINLISTE

Døves misjonsforening
har hyggekveld hos Sonja Eikenes 
fredag 9. mars kl. 19.00. Misjonsfo-
reningen har Madagaskar og deres 
døveskole/døvekirke som bistands-
område. Nytt fra Madagaskar. Alle er 
hjertelig velkommen.

Til døve foreldre
- som har barn på ungdomstrinn (8.-10. klasse)!

Foredragstema 
torsdag 8. mars kl. 19.00: 

Kreftsykdommer
Torsdag 8.mars kl. 19.00 får vi besøk 
av 2 damer fra Kreftforeningen. De 
skal for å orientere, svare på spørsmål 
og være med på diskusjon.

De som kommer er Eli Svarstad 
(spesialsykepleier) og Torill Skog-
seth (klinisk sosionom). De deler 
oppgavene seg imellom. Eli kommer 
til å ha fokus på kreftsykdommer og 
muligheter for diagnostisering og be-
handling. Torill vil snakke mest om 
hvilke støtteordninger som finnes i 
samfunnet for den som lever med 
kreft, og begge kommer til å snakke 
om hvor en kan henvende seg i vårt 
lokalmiljø for å få hjelp og støtte.

Vi tilbyr kurs for døve foreldre - enten de har 
hørende eller døve barn.

Formålet med de to kursene er å bli litt bedre 
kjent med oppgavene som skoleungdommer får 
på skolen, og som foreldrene best mulig kan 
bistå med å hjelpe til med leksene. (Hvis det 
er ønskelig med kurs for døve foreldre som har 
barn i barnetrinnet/mellomtrinnet, gi oss beskjed 
om det så kan vi prøve å få til kurs for dem et-
ter påske.)

Tirsdag 6. februar starter vi med kurset: "Ma-
tematikk for døve foreldre med barn i ung-
domsskolealder" (8.-10. klasse), som også va-

rer fra kl 18.00 til 21.00 i fire tirsdager fram til 
27. februar. Tilsammen 12 timer. Geometri med 
konstruksjon, algebra, likning osv. Kursleder: 
Beryl K. Ramvik. Kursavgift kr 600. Påmelding 
til post@bgds.no innen 25. januar.

Tirsdag 6. mars starter vi med kurset: "Norsk 
for døve foreldre med barn i ungdoms-
skolealder" (8.-10. klasse), som varer fra kl 
18.00 til 21.00 i fire tirsdager framover, fram til 
27. mars - tilsammen 12 timer. Kort om de 10 
ordklassene og deres tilbehør, forskjellige sjan-
grer, setninger m.m. Kursleder: Beryl K. Ramvik. 
Kursavgift kr 600. Påmelding til post@bgds.no 
innen 1. mars.

FEBRUAR:
01. to: Bergen Døves Idrettsklubb har 

medlemsmøte i storsalen kl. 
19.00.

03. lø: Frist for innlevering av lovforslag 
til årsmøtet, til styreleder Klement 
Våge.

04. sø kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/ Lars Hana

06. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. Årsmøte.
06. ti:  Kurs kl. 18-21: “Matematikk 

for døve foreldre med barn i 
skolealder”, første kurskveld

08. to: Døves Ungdomsklubb har tur til 
Vannkanten (se egen notis)

08. to: Besøk av forbundsleder Hanne 
Kvitvær kl. 19

13. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 
årsmøte i kjellerstuene kl. 12.00.

15. to: Bergen Døvesenter arr. 
debattkveld: Bruker vi stemmen 
når vi bruker tegnspråk?

18. sø kl 11: Gudstjeneste med ”tegn til 
tale v/ Lars Hana. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten 

18. sø kl. 13.30: Døve småbarns-
foreldre og deres barn møtes 
på Vannkanten. Kontakt Maren 
Oriola

20. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
20. ti:  Senterstyret møte kl. 16.
22. to: Frikveld.
23. fr: Døvblittgruppen har årsmøte i 

kjellerstuen kl. 18.30.
23. fr: Kulturpub i storsalen fra kl 20.00. 

Kulturelle innslag, vitser, stand-up 
el.l.

24. lø: Frist for innlevering av innkomne 
forslag til årsmøtet, til styreleder 
Klement Våge

24. lø: Døvetreff arr. vinkveld i 
kjellerstuen (evt. storsalen) kl. 19.

26. ma: Senterstyret har møte kl. 16 for 
å behandle innkomne forslag til 
årsmøtet

26. ma: Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede har årsmøte i 
storsalen kl. 18

28. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 
storsalen kl. 10

28. on: Kjellerlokalene, 1. etasje og 
styrerom er opptatt kl. 17.00 - 
22.00.

MARS:
01. to: Budstikken med årsmelding 

kommer ut.
04. sø kl 11: Gudstjeneste på tegnspråk” 

v/ Lars Hana 
06. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
06. ti:  Kurs kl. 18-21: “Norsk for døve 

foreldre med barn i skolealder”, 
første kurskveld 

08. to: Foredrag kl. 19. Kreftsykdommer 
v/Kreftforeningen

09. fr: Misjonsforeningen møtes hos 
Sonja Eikenes kl. 19.00. Alle er 
velkommen.

13. ti:  Bergen lokallag har møte i 
kjellerstuene kl. 12.00.

14. on: Bergen Døves Idrettsklubb har 
årsmøte i storsalen kl. 17.30.

16. fr - 18. sø: DM i bowling, Sandsli, 
Bergen

17. lø: Bergen Døvesenter har årsmøte 
kl. 11.00

Med ungdomsklubben 
til Vannkanten
Døves Ungdomsklubb arr. tur til Vann-
kanten torsdag 8. februar til bading 
og pizza. Vi møtes ved BigBite på 
bystasjonen ca kl 17.00 og tar buss 
til Vestlanten. Dere betaler selv for 
buss og bading, men vi spanderer 
pizza. Påmelding til Lena Mei, sms 
454 77 750 innen 7. februar. 
(Se www.bduk.no)



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 2006
06. Revidert årsregnskap for 2006

Pause med noe å spise (gratis)

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2008
10. Budsjettforslag 2007, 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
 g) 4 representanter til Norges Døveforbunds landsmøte
 h) Medlemmer i Kapitalfondets styre

Bergen Døvesenter
har årsmøte 
lørdag 17. mars kl. 11.00

i Døvesenteret

Husk å ta med denne årsmeldingen til årsmøtet! 
Årsmøtet er åpent bare for medlemmer som har betalt sin kontingent for 2006

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen
 Nr. 2  Torsdag 1. mars 2007 47. år gang
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5. januar 2006: Lysekronen endelig på plass 
i hallen. Den var en gave fra Vestlandet 
kompetansesenter i forbindelse med Bergen 
Døvesenters 125 års jubileum i mai 2005.

7. januar: Det var ca 160 deltakere på jule-
trefesten i døvesenteret, flest barn.

10. januar: Ekstraordinært generalforsam-
ling på Designtrykkeriet. Man vedtok å selge 
trykkeriets aksjer til Åstvedt.

16.-22. januar: 13 deltakere på båtførerkurset 
i døvesenteret. Alle bestod eksamen.

26. januar: Ingeborg holdt foredrag med tit-
telen: "Den nye tolken - hvem er hun?"

Årsmelding for Bergen 
Døvesenter 2006
1  Bergen Døvesenter
Etter vannskaden, reparasjon og delvis stengte lokaler med etterfølgende 
redusert aktivitet i døvesenteret fra september og fram til midten av 
desember 2005, tok døvesenteret igjen opp aktivitetene i huset. Det har 
som vanlig vært stor aktivitet i døvesenteret, både i huset og ellers. Vi har 
mange frivillige medarbeidere, og likeså underavdelinger og andre som 
gjør utmerket innsats for døve og hørselshemmede i Bergen og ellers i 
fylket. 

Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund, FFO Hordaland og 
FFO Bergen.

2  Medlemstallet
Det var pr. 31.12.2006 registrert 309 betalende medlemmer i Bergen 
Døvesenter, noe som er 9 mer enn året før. Disse er fordelt på 203 
hovedmedlemmer, 67 familiemedlemmer, 28 ungdomsmedlemmer 
samt 11 nye medlemmer høsten 2006 til lav medlemskontingent (kr 
150). Medlemskapet administreres av Norges Døveforbund (NDF) og 
landsmøtet til NDF vedtar kontingentsatser. Det koster kr 500 å være 
medlem i NDF. For en husstand koster det kr. 500 for hovedmedlemmet, 
og kr. 100 for ektefelle/samboer og barn under 18 år. Studenter/
skoleungdom betaler kr 250 i årskontingent, inkludert Døves Tidsskrift. 
Døveforeningene får kr 200 for hvert hovedmedlem, samt kr 100 for 
samboer/ektefelle og kr 100 for ett barn under 18 år. For hvert medlem 
skal Døves Idrettsklubb ha kr 50. I praksis er det slik at alle som er 
medlem i Bergen Døvesenter automatisk også er medlem i Døves 
Idrettsklubb.

7 av medlemmene i Bergen Døvesenter er æresmedlemmer: Thorbjørn 
Johan Sander (1980), Helge Kjølleberg (1980), Marta Sander (1985), 
Margot Hammer (1995), Toralf Ringsø (1995), Arne Nesse (2005) og 
Erling Buanes (2005).

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: 
Kristian Storedale, Norvald Eikenes, Jenny Godøy, Laila Hansen og 
Solveig Seljelid.

Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet man i tillegg til gratis medlemsblad kan 
ha nytte av ulike tilbud:
    * Redusert pris på fester i døvesenteret.
    * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesenteret.
    * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a.
    * Rimelig deltakeravgift på kurs.
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet

* Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb
* Andre medlemsfordeler

Du blir medeier i et flott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre samfunn for døve.
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27. januar: Norsk film tekstet fra dag nr 1: 
"Oljeberget". Vi var på kino premieredagen 
sammen med bl.a. deltakere fra Bergen Hør-
selslag og Hordaland fylkeslag av Hørsels-
hemmedes Landsforbund.

7. februar: Erling Buanes (foran til høyre) ny 
leder i Seniorutvalget i Bergen Døvesenter. 

9. februar: Informasjonskveld. Besøk av for-
bundsleder Hanne Kvitvær. Man snakket bl.a. 
om "tegnspråklov" og artiklene i ukeavisen 
"Klar Tale".

11. februar: Ungdomsklubben hadde kakelot-
teri på Lagunen.

10.-12. februar: Helgekurs i dataprogrammet 
PowerPoint i kjelleren i døvesenteret. 

Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 

3  Styret
Døvesenterets styre har i 2006 – etter årsmøtet 11.03.2006 
- bestått av følgende:
Styreleder:  Klement A. Våge
Nestleder:  Kjetil Høgestøl
Styremedl.:  Gunn Kristin Selstad
   Sunniva Lyngtun
   Egil Johansen (eiendomsleder)
1. varamedlem:  Sigrun Ekerhovd (kulturleder)
2. varamedlem:  Martin Skinnes
Daglig leder har fungert som sekretær for styret.
Styret har i 2006 hatt 12 styremøter og behandlet 175 saker (derav 3 
styremøter og 48 saker før årsmøtet 11.03.2006). 
Foran hvert styremøte fikk styret tilsendt regnskap pr. slutten av 
foregående måned. Samarbeidet i styret har fungert godt.
Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Egil Johansen som leder og 
med disse medlemmene: Tore Birkeland og Geir Morten Flatemo. 
De har hatt en veiledende rolle i forhold til senterstyret og kommet med 
forslag til det som bør gjøres av vedlikehold og annet arbeid i huset.
Likeså har senterstyret oppnevnt kulturstyre, med Sigrun Ekerhovd som 
leder og med Vibeke V. Flatemo og Tore Sande som medlemmer.
Fire torsdager i løpet av året, etter årsmøtet i fjor, har enkelte 
styremedlemmer informert fra siste styremøte. 
I tillegg ble styrereferat trykket i Budstikken.

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
02.03: Medlemsmøte: Vi diskuterer forslag til endring i lov for Bergen 

Døvesenter
11.03: Ordinær årsmøte i Bergen Døvesenter
20.04: Medlemsmøte: Nytt fra NDFs landsråd, Designtrykkeriet, Tolkesaker, 

spørretime
11.05: Ekstraordinært årsmøte: Oppnevne fondsstyre samt mandag for 

fondet
24.08: Medlemsmøte: Skal døvesenteret investere i kjøp av eiendom?
23.11: Medlemsmøte med DIK: Orientering om arbeidet til hyttekomiteen
19.12: Ekstraordinært årsmøte: Skal døvesenteret satse på barnehage?

4  Personalet
Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% stilling som daglig 
leder. 
Eivor Berg har vært engasjert som kontormedhjelper i 40% stilling fra 1. 
november 2006. Stillingen er 100% finansiert med lønnstilskudd fra NAV.
Hilde Nygård har jobbet som 20% renholder hos oss siden 1. aug. 2005.
Mona de Lange har vært kantineansvarlig annenhver tirsdag i forbindelse 
med seniortreff.
Vibeke Varn Flatemo har servert middag tre ganger i vår: torsdagene 16/
3, 27/4 og på seniortreff 9/5.
Sigrun Ekerhovd har vært vikar for daglig leder i til sammen 11 dager 
høsten 2006.
Asle Karlsen har vært knyttet til administrasjonen som regnskapsfører. 
Ellers har administrasjonen nytt godt av frivillige tjenester Skjalg Iversen 
har hjulpet med å stifte sammen Budstikken og sette på adresselapper
Erling Buanes har fungert som vaktmester i døvesenteret. Nesten 
hver dag gjennom hele året har han vært i døvesenteret på dagtid og 
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14. februar: Bergen lokallag av Norsk Døve-
historisk Selskap hadde årsmøte. Nils Johan 
Bjørø (bak i midten) ble gjenvalgt som leder, 
for 15. år på rad, siden stiftelsen!

2. februar (til 9. mars): 6 torsdagsformid-
dager med Internett-kurs.

17. februar: Første møte i det omorganiserte 
gruppen - avdeling "hørsel", arr. Hjelpemid-
delsentralen i Hordaland.

22. februar: Olav Dahl ble valgt som ny le-
der i Hordaland foreldrelag for hørselshem-
mede. Årsmøtet fant sted i kjellerlokalene i 
Døvesenteret.

23. februar: Landsforbundet Mot Stoffmis-
bruk (LMS) holdt foredrag.

kontrollert at alt fungerte, skiftet lyspærer, sjekket brannsikkerheten og 
tatt en god del vedlikeholdsarbeider.
Harald Gåsland var ansatt som kokk og servitør for lokalavdeling av 
Foreningen Norges Døvblinde. De leide 1. etasje til dagsenter annenhver 
onsdag gjennom hele året. Samarbeidet blant de ansatte har vært preget 
av godt miljø og godt humør!

5  Revisorer
Døvesenteret har en dyktig statsautorisert revisor, Kjell Zahl. Han kan 
kommunisere på tegnspråk, og i tillegg til å revidere regnskapene har han 
bidratt med verdifull kunnskap når vi har bedt om råd. 
Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva som varabilagsrevisor.

6  Lovkomiteen
Lovkomiteen besto i 2006 av Thorbjørn Johan Sander Gunnar Hansen 
og Arne Nesse. Komiteens (der Ingunn Storlykken Herland var med i 
lovkomiteen – Arne Nesse ble valgt på årsmøtet i fjor) lovendringsforslag 
til årsmøtet i fjor ble av årsmøtet utsatt, og vil bli lagt fram på årsmøtet 17. 
mars 2007. (Det var satt opp som en av punktene under ekstraordinært 
årsmøte 11. mai 2006, men da vedtektene sa at ”Det kan ikke vedtas 
vedtekts-endringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.” ble 
det utsatt.)

7  Valgkomiteen
Valgkomiteen besto i 2006 av Tore Birkeland (leder), Rita Lone Borlaug 
og Anne Grete Magnusse (De skal lede valget på årsmøtet 17. mars 
2007.)

8  Eiendommen Kalfarveien 79
5. januar 2006 ble lysekronen satt på plass i hallen etter at de gamle 
elektriske ledninger er blitt skiftet ut av Egil Johansen og Tore Birkeland 
(den jobben brukte de en uke på). Den flotte lysekronen var en gave fra 
Vestlandet kompetansesenter i forbindelse med Bergen Døvesenters 125 
års jubileum i mai 2005.
Egil Johansen overtok som eiendomsleder etter Erling Buanes i 2006, og 
sammen med Tore Birkeland og Geir Morten Flatemo har de hatt noen 
møter der de satte opp prioriteringsliste for hva som måtte gjøres med 
huset. Erling Buanes ble tilsatt som ”vaktmester” i 2006.

Erling Buanes har med sine erfaringer vært en verdifull mann både med 
hensyn til å kontrollere brannsikkerheten og til å se til at alt sto bra til med 
huset. Hver uke sjekket han også om alarmsystemet og spinkleranlegget 
var i orden. Den årlige befaring av branntilsynet viste at Erling har 
gjort en god jobb. I løpet av 2006 har det vært to brannøvelser (alarm). 
Sikkerheten er stort sett meget bra. 

Av vedlikeholdsarbeider har han malt tak og vegger, lagt ned parkett 
på gulvet på internettkafeen, malt vegg og tak i svalgangen og lagt 
ned nytt gulv der også. Han har også tatt mange forskjellige småjobber 
og reparasjoner. Ellers har Buanes passet på at det er nok kaffe til 
serveringen, at det er nok rengjøringsmidler, toalettpapirer, lyspærer, at 
alle dører er lette å åpne og lukke, og mye annet. I hele året tok han på 
seg ansvaret for å handle inn nødvendige ting etter avtale med daglig 
leder. 
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25. februar: "Døvetreff" v/Heidi og Hilde 
arrangerte "Vinkveld" i døvesenteret.

9. mars: Konsulent Norunn Kalvenes orien-
terte om Rådgivningskontor for hørselshem-
mede og døvblinde.

10. mars: Prosjekt Nasjonalt kompetansesen-
ter for døvhet og psykisk helse inviterte til 
faglig nettverksmøte hos Asvo Bergen. 

11. mars: Bergen Døvesenter hadde årsmøte. 
Klement Våge overtok som ny styreleder.

12. mars: Utstilling i forbindelse med "La-
degården barnehage 120 år". Omvisningen 
var tolket, og likeså videoframvisningen (se 
bildet).

Eiendomsleder Egil har blant annet ordnet det elektriske i henhold til 
sikkerheten i ”Helse, miljø og sikkerhet”. Vi har hatt hjelp av Datafryd til 
forskjellig datavedlikehold, nettverk osv. Egil og Tore har dessuten lagt inn 
aluminiumsplater ved skyvebanene under scenen slik at det ikke lenger 
ble problem med at stoler hengte seg fast i stolpene der under.

Internettcafeen ble flyttet fra kjelleren til 1. etasje. Hele eiendomsstyret 
deltok. Buanes tok seg av gulvleggingen der. Det ble foretatt 
systemvedlikehold der og på kontoret i 2. etasje. 

I mars 2006 ble det kjøpt ny komfyr til kjøkkenet i 1. etasje. Den kom på 
ca kr 27.000, og var finansiert av basarinntektene november 2005 og 
med tilskudd fra Riebers legat.

6. februar 2006 fikk vi 5 litt eldre PCer og noen bord og stoler fra 
Vestlandet kompetansesenter. Det betyr at vi nå har 10 datamaskiner på 
internettkafeen, som også brukes i forbindelse med datakurs.

10. oktober 2006 fikk døvesenteret en del flyttbare ”rulleramper” som ble 
plassert der hvor det letter kjøring mellom lokaler med rullestol i huset. 
Disse var gitt som gave fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland.

Det ble skaffet nye høyttalere til diskoteket i kjelleren og festet på plass 
av Tore og Egil. Egil har ellers bistått med tilrettelegging av musikken i 
storsalen i forbindelse med utleie av selskapslokale, og ellers har han 
flere ganger ordnet og rettet opp problemer med datamaskiner.

Det er viktig å holde det gamle ærverdige huset i god stand. I 2006 
fikk Bergen Døvesenter tilsagn om kr 400.000 i kulturhusstøtte fra 
Hordaland fylkeskommune av et budsjett på ca 1,2 mill. kroner, etter at 
Bergen kommune innstilte vår søknad som første prioritet blant søkere 
i kommunen. Midlene skal gå til reparasjon av terrassen og til utvendig 
maling av huset og noe til. Støtten blir ikke utbetalt før arbeidene er gjort, 
innen to år. Bergen Døvesenter må selv sørge for 2/3 av utgiftene.

Når det gjelder fellesarealer ute der Konows senteret, døvekirken og 
døvesenteret bruker, deler vi likt utgifter til gresstrimming, snøbrøyting, 
salting osv. 

Eiendommen Kalfarveien 79 ble forsikret for kr 47.900 i 2006 
(forsamlingshus).

I annen etasje er det for det meste kontorer, fordelt på følgende:
Norsk Døvehistorisk Selskap
Døves Tidsskrift (redaktør Helge Herland)
Datafryd (Egil Johansen). 
Bergen Døvesenter.
Styrerom, populært kalt kongerommet.

I tillegg finner vi også døvehistorisk museum her.

I 3. etasje er det Kirkens SOS som leier. De har vært vår største leietaker i 
mange år. Samarbeidet med dem opplever vi som veldig god.

Samlet leieinntekter 2. og 3. etasje kom i 2006 på kr 144.495.
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16. mars: Over 100 møtte fram til Ungdoms-
klubbens "Tegnuttrykk"-kveld.

18. mars: Kulturstyret arrangerte "fengsels-
fest" i kjellerstuene.

17.-19. mars: Norges Døveforbund hadde 
Landsråd på Stjørdal. 

22. mars: Birger Johnsen og Tove Theie var 
til stede i forbindelse med Bergen kommunes 
høring i rådhuset om boligbygging, tjenester 
og tiltak for mennesker med utviklingshem-
ning. Døvesenteret hadde innlegg.

23. mars: Thorbjørn J. Sander fortalte hvor-
for han var skeptisk "tegnspråklov".

9 Fritidsboligkomite
Etter at feriehjemmet Risperlen ble solgt i 2005, ble midlene plassert på 
høyrentekonto i Narvik Sparebank. Ekstraordinært årsmøte 11. mai 2006 
besluttet at ca halvparten av midlene skulle plasseres i fond. 
Et fondsstyre – som fungerer fram til ordinær årsmøte 17. mars 2007 - ble 
opprettet (se punkt 27).
Etter medlemsmøte 24. august, ble følgende medlemmer oppnevnt 
(i september) i Fritidsbolig-komiteen: Edvard Rundhaug, leder, Egil 
Johansen, Tore Birkeland, Helge Herland og Sigrun Ekerhovd. Det er 
utarbeidet mandat for komiteen. 
Før jul 2006 vedtok Døves Idrettsklubb på sitt ekstraordinære 
årsmøte å delta med inntil kr 400.000 av sine fondsmidler til kjøp av 
fritidseiendom sammen med døvesenteret. Endelig avgjørelse blir fattet 
på Idrettsklubbens ordinære årsmøte i mars 2007.

10  Barnehage i døvesenteret
I løpet av sommeren 2006 kom tanken på å bruke deler av døvesenteret 
til barnehage. Grunnen til at denne ideen dukket opp var for å se etter 
alternative muligheter til å skaffe døvesenteret ekstra inntekter. Det har 
vært underskudd i årsregnskapet de fem siste årene. I tillegg ser det ut til 
at døvesenteret vil miste automatinntektene. Det var derfor nødvendig å 
finne andre inntektsmuligheter.
Barnehageideen ble presentert som en tilleggssak på medlemsmøtet 24. 
august 2006, og saken blir jevnlig oppdatert på hjemmesiden www.bgds.no, 
samt at det informeres i Budstikken. 
En komite ble opprettet for å gå gjennom forberedelsene siden også 
utearealet er berørt: Fra døvesenteret: Klement Våge og Rune Anda, fra 
Døves menighet: Arvid Støyva og Guri Kaland Sværen. Vi har ellers hatt 
godt og konstruktivt samarbeid med Døves menighet i forbindelse med 
barnehagesaken. Konows senter er også berørt og vi har god dialog med 
dem.
Ekstraordinært årsmøte tirsdag 19. desember 2006 vedtok enstemmig at 
døvesenteret skulle jobbe videre med barnehagesaken med det formål 
å starte opp barnehage i døvesenteret i løpet av høsten 2007. Man kan 
følge med i utviklingen på www.bgds.no, der det er lagt inn egen side 
med ”barnehage-dagbok”.

11  Vanlig samlingskveld 
 i døvesenteret - torsdager i 2006
26.01: Foredrag v/Ingeborg Skaten: ”Den nye tolken, hvem er hun?”
09.02: Informasjonskveld med besøk av forbundsleder Hanne Kvitvær.
23.02: Foredrag: Landsforeningen mot rusmisbruk.
09.03: Besøk av Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde – 

uken etter var det lørdagsbesøk på Rådgivningskontoret i Bergen.
16.03: Tegnuttrykk-kveld, arr: Døves Ungdomsklubb. Middagservering
23.03  Thorbjørn Johan Sander forklarte hvorfor han mente det ikke var 

behov for tegnspråklov
06.04: ”Døves språkrettigheter” - foredrag ved Odd-Inge Schrøder
27.04: Stand Up: Raske kvinner v/Hanne Enerhaugen og Torunn 

Bakkestuen. Middagservering kl 16
04.05: 65 personer deltok på dugnad i døvesenteret. 
  Alle fikk pizza etterpå.
01.06: Foredrag om ”Tegnskrift”, kl. 19.00 v/Ingvild Roald
15.06: Fotball-VM på storskjerm i storsalen
22.06: Fotball-VM på storskjerm i storsalen

http://bgds.no/bodyFrame/nyheter/linker/N2006-2.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/9/2006-9.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2005/69/2005-69B.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/29/2006-29.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/RaskeKvinner.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/RaskeKvinner.htm
http://www.signwriting.org/about/who/index.html" \l "anchor632161
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27. mars: Teater Manu viste "Peer Gynt" i 
Fjell Kulturhus.

29.-30. mars: Nedre Gausen kompetansesen-
ter arr. brukerrådsseminar i Holmestrand og 
Sandefjord. Fra Bergen deltok Mariann Nødt-
vedt, Tore Svane, Rune Anda, Annelise Olsen 
og John Sverre Fauske.

3. april: Siste gang Døves Idrettsklubb fikk 
låne gymnastikksalen ved Hunstad skole til 
fotballtrening.

4. april: Studenter ved tegnspråklinjen ved 
Høgskolen i Bergen besøkte seniortreff i 
døvesenteret.

06. og 20.07 (torsdager) var det sammenkomst i Logehagen på 
Wesselstuen da døvesenteret var stengt i juli

10.08: Tema: ”Vi lærer å knytte tau!” (Knoper / spleis) v/
Båtførerprøven.com

07.09: Foredrag om Usher syndrom og konsekvenser av det v/May-Britt 
Matre og Hanna Taranger v/Regionsenter for Døvblinde

14.09: Norges Døveforbunds arbeidslivsutvalg informerte. 
21.09: Foredrag v/Torill Solbø Zahl om ”Tospråklige barn i tospråklige 

familier”
05.10: Foredrag av Vidar Sæle ”Hva er diabetes?”
12.10: ”Når er et språk utrydningstruet? - og hva skjer med 

tegnspråkene?” v/Arnfinn Vonen
19.10: Ungdomsklubben viser skuespill: ”Foryngelsesmaskin”
26.10: ”Gjør det noe om et språk dør?” v/ Sonja Erlenkamp
16.11:  Filmkveld ”Kjærlighet har mange språk” 
09.11: Temakveld v/”Ci på nett” v/Sigrun Ekerhovd
30.11: Cecilie fortate fra EM i innendørsfotball i Moskva
14.12: Julekos i døvesenteret sammen med senterstyret

12  Selskapelige arrangementer i 2006
07.01: Juletrefest med ca 160 deltakere, arr. av Bergen Døvesenter og 

Hordaland foreldrelag for hørselshemmede
25.02: Døvetreff arr. Vinkveld i døvesenteret.
18.03: Fengselsfest i storsalen og kjellerlokalene. Arr. Kulturstyret
06.10: Tex Mex aften, arr. Kulturstyret/Døvetreff.
02.12: Juleball i storsalen, arr. Kulturstyret

13  Andre arrangementer i 2006
10.01: Ekstraordinært generalforsamling på Designtrykkeriet AS vedtok å 

selge aksjer i trykkeriet. Bergen Døvesenter solgte sine 10 aksjer 
for kr 30.000.

27.01: For første gang ble en norsk film tekstet på premieredagen. Filmen 
het ”Oljeberget” og vi var på kino sammen med Bergen Hørselslag 
og Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund.

04.02: Bergen Døves Idrettsklubb. Bowling om dagen. Hyggekveld i 
kjellerstuen.

02.03: Historielaget besøkte Bergen Byarkiv i Kalfarveien 76
12.03: Tolket utstilling: ”Ladegården barnehage 120 år”
27.03: Teater Manu viste Peer Gynt på Fjell Kulturhus, Straume (Sotra) 
01.04: CI-treff i storsalen
13.-16.04: Døves Idrettsklubb har internasjonal Bowling med åpent hus i 

storsalen og kjellerstuen
18.04: Infomøte om CODA til barn av døve foreldre
19.04: Tegnspråktolket ”Hans og Grete” i Den Nationale Scene
23.04: Utstilling på Bryggens Museum, 13.00, med tolk
11.05: Offisiell åpning av nye og ombygde lokaler hos Statped Vest på 

Eikelund.
17.05: Døvesenteret var åpent kl 10 til 15. Døves Idrettsklubb, Døves 

Ungdomsklubb og Kulturstyret arrangerte.
25.-26.05: Seniorutvalget arr. tur til Haugesund
07.10: CI-treff i kjelleren kl 11. 
09.10: Tegnspråktolket forestilling ”Lille Eyolf” ved Småscenen på DNS
13.-15.10: Døves kulturdager i Ålesund.
20.-22.10: Nasjonalt skolemesterskap i innendørs fotball, svømming og 

badminton i Bergen, arr. Hunstad (FAU), foreldrelaget og Døves 
Idrettsklubb.

31.10: Tolketjenesten arrangerte Brukerseminar i storsalen kl. 18.00

http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/49/2006-49.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/54/2006-54.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/55/2006-55.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/57/2006-57.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/57/2006-57.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/60/2006-60.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/62/2006-62.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/62/2006-62.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/65/2006-65.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/Foredrag/Ved-dette-tegn.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/72/2006-72.html" \t "ingen
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/2/2006-2.html
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/linker/N2006-13.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/TeaterManu-2006-02.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/Utstilling-2006-04-23.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/nyheter/Kultur/2006-10-09%20Lille%20Eyolf.htm
http://www.bgds.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/68/2006-68.html
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6. april: Odd-Inge Schröder holdt foredrag 
over temaet "Døves språkrettigheter".

13.-15. april: Døves Idrettsklubb arr. inter-
nasjonal bowlingturnering på Sandsli. Her 
får Egil Johansen muligens takk for at han 
kjørte de aktive til og fra hotell med leid buss 
hver dag.

18. april: Norsk folkehjelp arrangerte "Men-
neskebiblioteket" i Landmark kafe. Denne 
gangen var temaet også "døve". Her ser 
vi Gunn Kristin Selstad som "levende døv 
bibliotek" der hun svarte på spørsmål.

19. april: Klement og Rune deltok på FFOs 
temakveld i Vestre Strømkaien 7. Temaet var 
bl.a. "Handlingsplan for funksjonshem-
mede".

05.12: Seniorgruppen - julebord på Hotel Norge 
09.12: Julemesse + lørdagskafe i storsalen kl. 11.00-14.00 v/Kulturstyret
  og pepperkakehus-baking med barna i kjelleren

14  Utflukter / kultur
Tsjekkia
I april 2006 dro studenter og noen lærere ved Slåtthaug vg. skole på tur til 
Tsjekkia for å besøke døve studenter utenfor Praha. Økonomisk støtte til 
prosjektet kom fra departementet via Bergen Døvesenter.

Seniorutvalget på tur til Haugesund 25.-26. mai 2006
Det var 18 personer som meldte seg på og ble med på turen til Haugesund. 
De ble mottatt av ekteparet Kallevik og Minny Sørdal i Haugesund 
Døvesenter. Under oppholdet var de på sightseeingsturer og koste seg 
med god mat og sosialt samvær på Rica Saga Hotell. De besøkte blant 
annet kobberverk, gruve, et underjordisk museum, Haraldshaugen, 
kirkegård.

Døvestevne på Nesholmen 18.-20. august 2006
De foregående årene leide vi buss som brakte bergensdeltakere til og 
fra døvestevne, men denne gangen kjørte vi med privat-biler. Det var 
nærmere 50 personer fra de tre fylkene; Hordaland, Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal som var med. Det er trolig 35. gang døvestevnet 
ble holdt i Sogn og alltid med de samme samarbeidspartnere: Møre 
og Romsdal Døveforening, Bergen Døvesenter og Døves menigheter i 
Bergen og Møre. Vi fikk støtte fra Norges Døveforbund (trivselsmidler) i 
forbindelse med døvestevnet.

Døves kulturdager i Ålesund 13.-15. november 2006
Bergen deltok aktivt på kulturdagene. Ungdomsklubben spilte 
”Foryngelsesmaskin” med 6 personer, og Døvesenteret deltok med 
det historiske skuespillet ”Bergens Døvstummeforening fra 1880 og 
utover” med 5 deltakere. Økonomisk støtte til kulturdagene kom både fra 
Mowinckels fond (gitt i 2005) og fra trivselsmidler (Norges Døveforbund).

15 Kurs / seminar
Likemannskurs for aktive eldre
på Scandic Bergen Airport Hotell 16.-18. juni 2006 med 20 deltakere fra 
hele landet. Kurset ble gjennomført i regi av Norges Døveforbund. Bergen 
Døvesenter sto som teknisk arrangør, og leder i Norges Døveforbunds 
seniorutvalg Thorbjørn Johan Sander ledet kurset. På kurset gikk man 
gjennom mange ulike temaer, blant annet: Hva ønsker eldre døve? 
Får vi eldre-veiledere for døve? - Aldring – hva skjer med oss når vi blir 
eldre/gamle? - Hva er en likemann for døve, og hva er likemanns-arbeid? 
- Rettigheter for eldre. Hva kan gjøres for at eldre døve kan fungere så 
godt som mulig lengst mulig? - Rettigheter og regler i forbindelse med 
tolketjeneste for hørselshemmede. - Konows Senter, tilbudet og systemet 
- Hva venter døveorganisasjonen av NDFs seniorutvalg og de lokale PEU-
lagene? - Gruppearbeid og debatt – og krav. Daglig leder Rune Anda 
deltok første dagen.
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26. april: Deltakere i samarbeidsforum 
fulgte brannvernleder Erling Buanes rundt i 
lokalene for å bli kjent med rømningsveier og 
hvor brannslukningsapparater er å finne. De 
ansvarlige skulle undertegne branninstruks i 
forbindelse med egne arrangementer.

27. april: Hanne Enerhaugen og Torunn Bak-
kestuen moret publikum med StandUp.

3. mai: Jentegangen der man gikk fra Mulen 
og opp langs Fjellveien. En tradisjon som 
gjennomføres hvert år.

4. mai: Hele 65 deltok i dugnad i døvesenteret 
den torsdagsettermiddagen! Alle fikk Peppes 
pizza og gratis brus til slutt.

Tegnspråkkurs:
Det har vært 9 deltakere på tegnspråkkurs for nybegynnere vinteren 2006 
med Bjørg Storesund som instruktør, og 10 deltakere høsten 2006 med 
Mona-Birgitte Johnsen som instruktør. (Vi savner flere tegnspråklærere, 
slik det var i 70-årene. På det beste tror vi det var ca 20 tegnspråklærere 
i aksjon.)

Trimkurs:
Nils Johan Bjørø har vært”gym-lærer” annenhver tirsdag nesten i hele 
2006, avbrutt med noen tirsdager med Sverre Johansen som gymlærer-
vikar. Trim for eldre begynte høsten 2003. Frammøtet varierte mellom 3 
og 14 personer. Etter hver trim, koste deltakerne seg med kaffe og noe å 
bite i. Vi takker Nils Johan for hans aldri sviktende interesse for å stimulere 
medlemmene til helsefremmende innsats. I sin ungdom var han leder for 
idrettsmedlemmer og de siste årene var det altså trim for eldre han hadde 
ansvaret for! På slutten av 2006 ble vi enige om at han avsluttet dette 
oppdraget. Nils Johan fylte 84 år i februar 2007.

Båtførerkurs
16.-22. januar 2006 var det båtførerkurs i døvesenteret med 13 deltakere. 
Kurset startet mandag og ble avsluttet med eksamen søndag. Til sammen 
23 timer. Deltakerne fikk innføring i grunnleggende båtkunnskap, 
bl.a.: Båten, båttyper, sikkerhet ombord, CE-merking, redningsvest, 
stabilitet, motor, vedlikehold, vinteropplag, vær og vind, flo og fjære, 
tauverk, flagging, fortøying, manøvrering, navigasjon, merkesystemet, 
lyskarakterer, kompass, misvisning, deviasjon, instrumenter, havari, 
forsikring, mann over bord, kommunikasjon, førstehjelp og ikke minst 
sjøveisregler. Alle bestod eksamen. Kurset ble omtalt i Bergens Tidende 
20. januar 2006. 

Internettkurs
2. februar til 9. mars (hver torsdag formiddag) var det internettkurs for 
nybegynnere. Internett er et spennende felt, og det er gøy å surfe på 
internett. På kurset gikk man blant annet gjennom følgende: Ulike web-
adresser (vi begynte med søk i www.telefonkatalogen.no)
Ulike søkemotorer - E-post (hotmail) til hverandre - MSN-chatting osv 
- Bestille fly- og togbilletter, og likeså kinobilletter o.a. - Bestille varer på 
internett - Auksjon på internett – Nettbank. Det var 6 deltakere på kurset, 
som ble ledet av Rune Anda.

Datakurs, Powerpoint
Helgen 10.-12. februar var det kurs i dataprogrammet PowerPoint med 
6 deltakere. Deltakerne gikk gjennom blant annet: - Åpne, lukke, lagre, 
lagre som, lage ny, finne mappe osv. – Officehjelperen - Hurtigtastene 
- Ulike visninger – Notatrute - Lage nye lysbilder, kopiere lysbider 
- Velge ulike utformingsmal - Ulike bakgrunnsbilder - Bli kjent med 
”brukerinformasjon” - Skrive inn tekst, ulike skriftsnitt, justeringer, o.a. 
- Punktoversikt, nummerering m.m. - Arbeide med tabeller, diagrammer, 
organisasjonskart - Sette inn bilder - Printe ut, valg av ulike alternativer - 
Lysbildeovergang, animasjoner m.m. - Kontinuerlig lysbildevisning, skifte 
mellom hvert bilde automatisk osv. Kursleder var Rune Anda.

Slektsgranskningskurs
15.-17. september var det slektsgranskingskurs under ledelse av Beryl 
K. Ramvik. Det var 5 kursdeltakere. Man gikk blant annet gjennom 
teori om forskjellige slektsord, kilder, kirkebøker, gotisk skrift, kilder 
i utlandet - ”Eksamen”, tyde gotisk skrift - Installere slektsprogram 
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10. mai: Hjelpemiddelsentralen arr. kurs og 
veiledning for servicefolk i bruk av nye tek-
niske hjelpemidler. Daglig leder var med.

11. mai: Offisiell åpning av nye og ombygde 
lokaler hos Statped Vest på Eikelund. Ca 60 
personer deltok.

11. mai: Lena Mei Kalvenes Anda og Lill-
Beate Ulstein fortalte litt om sine opplevelser 
i forbindelse med internasjonal badminton-
turnering i Wien, der de vant gull og sølv i 
singel og gull i double. Doublepokalen ble 
overrakt til Døves Idrettsklubb.

11. mai: Tidligere styreleder Toralf Ringsø 
fikk overrakt et Hetland-bilde som takk for sin 
innsats de siste årene, og spesiel i forbindelse 
med 125 års jubileum i 2005.

17. mai i døvesenteret.

- Prøve slektsprogrammet - Lete etter kilder på internett og putte inn 
opplysningene i slektsprogrammet - Jobbe med egen slekt - Jobbe 
”dypere” med slektsprogrammet - Bilder inn i programmet - Lage ulike 
rapporter - Jobbe videre med egen slekt

Engelskkurs
Vi hadde gleden av å ha Pat Pritchard som kursleder i ”Engelsk for 
voksne døve” – for de som kunne litt engelsk fra før. Det var 8 som 
deltok om onsdagene fra 30. august til 8. november 2006. Kursets mål: 
Videreutvikling av den enkeltes ferdigheter i engelsk. Å gi
deltakerne motivasjon og økt selvtillit i forhold til bruken av engelsk. 
Kursets innhold: 
Utvikling av lese- og skriveferdigheter i engelsk, tilpasset den enkeltes 
behov - Øving i kommunikasjon på engelsk ved bruk av tegn, IKT og 
skrift. Arbeidsmåter: Samhandling på engelsk ved bruk av engelsk tegn, 
evt. tale, IKT, skriftspråk, rollespill og spill. Forelesninger og skriftlig 
arbeidsoppgaver. Deltakernes forutsetninger: Litt kjennskap til engelsk er 
nødvendig for å delta, ”men en stor porsjon vilje, humor og lærelyst” het 
det i innbydelsen.

Knutekurs
Torsdag 10. august 2007 hadde vi besøk av Eirik Skare fra 
Båtførerprøven.com som lærte alle som var tilstede i døvesenteret en 
vanlig torsdagkveld følgende knuter:  - Båtmannsknop - Enkelt-/dobbelt 
flaggstikk - Dobbelt halvstikk – Pålestikk - Overhåndsknop og Åttetallsknop 
– Øyespleis - Endespleis/Kronespleis - Kveiling av tau. Gratis for alle.

Andre kurs
I tillegg til våre egne kurstilbud har vi lånt ut lokalene våre til andre kurs, 
deriblant datakurs arrangert av Bergen Hørselslag (v/kursleder Jannicke 
Johannessen) for deres medlemmer, scrapbookings-/minialbumkurs 
arrangert av Papirloftet (v/kursleder Anne Jo Schröder Lexander) for våre 
medlemmer og andre interesserte.

16 Underavdelinger/tilsluttede grupper
Kvinneklubben 
(Stiftet 13.10.1902) 

Vi har hatt 3 samlinger i år. Første var i mars. Ikke så mange møtte til 
kos. Neste var i sept. Og siste var julebord. Det var 22 som var med på 
kosen. Da hadde vi koldtbord og kake. Nissen var også tilstede i år. Året 
fikk en flott avslutning. 
Berit Hafstad var klubbens kontaktperson i 2006, med Bibbi Karlsen som 
medhjelper.
Marta Ringsø overtok som Kvinneklubbens kontaktperson fra desember 
2006, og fortsatt med Bibbi Karlsen som medhjelper. 

Bergen Døves Idrettsklubb
(Stiftet 29.10.1905) 

Leder: Cecilie Gudmundsen
Sekretær:  Arne Nesse
Kasserer:  Nina Hammersland
1. styremedlem: Arvid Støyva
2. styremedlem: Gunn Kristin Selstad
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25.-26. mai: Seniorutvalget hadde utflukt til 
Haugesund.

27. mai: Lille Eyolf sto på programmet i 
forbindelse med Festspillene i Bergen. Eyolf 
ble vellykket spilt både av Oliver (døv) og Tor 
Andreas (sønn av døve foreldre).

29. mai: Byarkivet arrangerte Nettverk-
samling for universal utforming. Bergen 
Døvesenter holdt foredrag i byarkivet, og 
deltakerne fikk se døvehistorisk museum, bare 
et par minutters gange til døvesenteret.

1. juni: Eivor Berg og Rune Anda var hos 
FFO og fortalte studentene fra Laksevåg vg. 
skole om døvesenteret og litt om hva det vil 
si å være døv.

Aktiviteter i Bergen Døves Idrettsklubb i 2006:

Fotballjentene og fotballguttene har deltatt i 2 døvemesterskap, innendørs 
i Ålesund og utendørs i Sandefjord.

Bowlingherrerne har spilt i serie som de pleier, og var med i DM i Oslo. 
De har også deltatt i diverse cup.

BDIK arrangerte også internasjonal turnering i bowling i anledning deres 
100 års jubileum.

Så ble det arrangert et vellykket skolemesterskap i oktober der BDIK, 
Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede og FAU ved Hunstad 
samarbeidet for å få det til.

Vi har to jenter, Lill-Beate Ulstein og Lena Mei Kalvenes Anda som har 
gjort det bra i badminton og deltok i en internasjonal turnering i Østerrike i 
slutten av april, og Lill-Beate Ulstein deltok også i EM i Østerrike i august.

Mer om aktivitetene kan dere lese på www.bdik.no

Bergen Døves Ungdomsklubb:
(Stiftet 25.10.1962)

Styret som ble valgt på årsmøtet 27. september 2006 består av følgende: 
Leder:  Tor S. Fiksen
Nestleder:  Lena Mei Kalvenes Anda
Sekretær:  Stine-Mette Breivik
Kasserer:  Erlend Lønning
1. styremedlem:  Martin Berhovde
2. styremedlem: Thomas Bjelland

Det forrige styret besto av Eivor Berg (leder), Lena Mei Kalvenes Anda 
(nestleder), Ingvild Skjong (sekretær), Lill-Beate Ulstein (kasserer) og 
styremedlemmene Linda Bessert og Stine-Mette Breivik.

Ungdomsklubben har hatt en del styremøter og behandlet mange saker. 
Klubben fikk følgende tilskudd i 2006: Kr 50.000 fra Riebers legat til 
anskaffelse av videokamera, pc, redigeringsprogram, lys osv. I tillegg 
fikk klubben tilskudd på kr 35.346 fra Fri Fond via Norges Døveforbunds 
barne- og ungdomsutvalg, til ulike aktiviteter og noe til utstyr.
Høsten 2006 fikk vi eget kontor i 2. etasje i døvesenteret.

Av gjennomført program i 2006 kan vi nevne følgende:
11.02.2006: Kakelotteri på Lagunen. Inntekt kr 1.360.
16.03.2006: Tema ”Tegnuttrykk” med mer enn 100 personer i 
døvesenteret. 
02.-03.09.2006: Dugnad på ungdomskontoret i 2. etasje
17.05.2006: Vi hadde ansvaret for lek og konkurranse for barn i kjelleren. 
Det ble en inntekt på kr 700 til klubben
27.09.2006: Årsmøte i Ungdomsklubben, 20 frammøtte.
13.10.2006: Vi viste stykket ”Foryngelsesmaskin” under Døves 
kulturdager i Ålesund
19.10.2006: ”Foryngelsesmaskin” vist i døvesenteret
03.-04.11.2006: Norges Døveforbunds Barne- og Ungdomsutvalg hadde 
seminar i døvesenteret
30.10.2006: Vi kjøpte møbler til ungdomskontoret.
02.11.2006: Vi arrangerte pizzakveld i kjellerlokalene med disco, lek og 
underholdning. 25 ungdommer møtte.
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1. juni: Ingvild Roald fortalte om "Tegnskrift"  
(se mye info på www.bgds.no under billedar-
kiv for 1. juni 2006).

8.-9. juni: Nedre Gausen kompetansesenter 
og Norges Døveforbund arr. "Fagdager" i 
Sandefjord. Fra Bergen Døvesenter deltok 
Klement og Rune.

16.-18. juni: NDF/BDS arrangerte likemann-
skurs for aktive eldre på Scandic Bergen 
Airport Hotel.

17. juni: "Døvetreff" sto for lørdagskafeen 
den junidagen. Det var ca 30 som kom.

Bergen Døves Seniorgruppe 
(Opprettet 19. mars 1973)

Styret har bestått av: 
Leder  Erling Buanes. 
Nestleder  Sverre Johansen. 
Sekretær  Thorbjørn Johan Sander. 
Kasserer  Norvald Eikenes. 
Styremedlem  Annlaug Koppen. 
Vara:  Marta Ringsø og Thora Gåsland. – 
Etter at Norvald Eikenes gikk bort i høst, overtok Thora Gåsland som 
kasserer.

Gruppen har som tidligere hatt senior-treff  i Bergen døvesenter 
annenhver tirsdag hele året, utenom sommerens ferietid. Det har vært 
variert program, mest informasjon og korte foredrag, og utlodning som 
regel en gang i måneden. Fra høsten ble gjenopptatt middagsservering 
ved første treff i måneden. Mona de Lange har hatt ansvaret for kjøkkenet 
både med vaffelsteking og middag. På treffene har det vært besøk av 
skolebarn, studenter og andre.

Gruppen arrangerte kultur-tur til Haugaland, med overnatting i 
Haugesund. Det var besøk på museer o.a., en meget vellykket tur med 
18 deltakere. Til dette oppnådde vi kr 5.000 i støtte fra NDF. Andre 
høydepunkter var rømmegrøt og spekemat på siste treff før ferien, 
julebord på Hotell Norge og årsavslutningen i døvesenteret med hele 40 
deltakere.

Leder og nestleder deltok på likemannskurs for seniorer som NDF 
arrangerte på Kokstad med 20 deltakere fra hele landet, med BDS som 
teknisk arrangør og Sander som kursleder.
For første gang har BDS bevilget et beløp til gruppen over sitt budsjett, 
med kr 10.000. Gruppen har også fått kr 3.000 fra BDS sitt felleslegat.
Thorbjørn Johan Sander fra vår gruppe har vært leder i NDFs seniorutvalg, 
som har tatt flere initiativ gjennom året.

Døvblittgruppen
(Stiftet 1983)

Leder: Harald Gåsland
Nestleder: Bjørn Ruste
Sekretær: Eli H. Westgård
Styremedlemmer: Tor-Bjarne Westgård
 Marta Sander

Gruppa har hatt 7 møter og 4 styremøter i  2006

20. januar. Tema: Døvekirkens Diakoniarbeid. Astrid Tokle og Døveprset 
Lars Hana var med oss. De 2 fortalte om det  diakoniarbeidet  Døvekirken 
driver. Astrid fortalte også om en tur til Kypros 27.mars-10. april 2006. Det 
var flere fra gruppa som ville være med på turen til Kypros. Tor-Bjarne 
informerte om gruppa sin tur til Danmark 03.-07. mai 06.
24.februar Årsmøte. Det var 14 frammøtte medlemmer på årsmøte som ble 
holdt i kjellerstuen i Døvesenteret. Harald Gåsland ble valgt til møteleder 
og Eli H Westgård til referent. Årmøtet godkjente årsmelding og regnskap 
uten noen bemerkninger.
Thorbjørn J.Sander ledet valget på en veldig morsom måte. Det ble 
gjenvalg på Tor-Bjarne Westgård. Eli H.Westgård blir fast medlem av styret 
Hilde J.Hellestvedt utgår fra av styret. Oskar og Thorbjørn forsetter som 
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20. juni: Mona de Lange sto for kaffe- og 
kakeservering i forbindelse med Seniortreff 
annenhver tirsdag hele året. Bildet er fra 
seniorutvalgets sommeravslutning med 
rømmegrøt.

10. august: Her ser vi Eirik Skare (t.h.) de-
monstrere knytekunsten. Til venstre: Gunnar 
Forland.

15. august: Endelig en hørselshemmet ansatt 
ved Førerkortsentralen i Bergen! Nå kan døve 
få teori- og praksiskurs hos Geir Frode Lun-
den, som selv behersker tegnspråk!

18.-20. august: Skjalg Iversen har vært med 
på døvestevne i Sogn hele 35 ganger!

valgkommite. Etter dette ble ordet gitt fritt og flere kom med gode innspill. 
Det ble bestemt at møte 31. mars utgår da flere i gruppa er bortreist.
27. mars- 10. april tur til Kypros. Vi hadde tilbud om å være med på turen 
som Diakoniutvalget stod for. Inger og Ingvar, Thora og Harald ble med 
fra vår gruppe. En fin tur med mange opplevelser. Det var med tolker for 
etthvert behov så ingen følte seg utenfor på noen måte.
21. april. Hyggekveld. Thorbjørn J Sander fortalte fra sin nye bok:Vi som 
ikke hørte flyalarmen. Vi fikk også informasjon av Tor-Bjarne om turen til 
Danmark i mai.
Tur til Danmark 01.- 05. mai 2006. Tor-Bjarne hadde lagt opp en meget 
fin tur for oss til Århus. Vi reiste med Prinsesse Ragnhild til Hirsthals, tog 
derfra til Århus. Der hadde vi 3 overnattinger på det meget flotte hotellet til 
SAS i Århus. Siste kvelden hadde vi festmiddag.
18.- 20. august Døvestvne på Nesholmen. Der var også noen fra vår 
gruppe med.
28. august.  Hyggekveld. En hyggelig dame fra  COLORLINE var med oss 
denne kvelden. Hun fortalte om gode tilbud fra deres selskap.
8.- 10. september likemannskurs for voksne CI brukere i Lørenskog. 
Harald var med fra vår gruppe, Thorbjørn var kursleder.
29. september. Tema: Hurtigruten. Bjørn fortalte og viste en film fra rundtur 
med hurtigruta ” Midnattsol”. Et meget godt foredrag som ga oss andre 
veldig lyst til å ta den samme turen.
27. oktober. BINGO. Eli og Tor Bjarne hadde også dette året vært flittig ute 
og samlet mange fine gevinster. Frammøte til denne kvelden var veldig 
godt. Det gav et pent overskudd til driften av gruppa.
24.- 26. november Tillitsmannskurs i Asker. Harald representerte vår 
gruppa. Thorbjørn var med som foredragsholder.
Fredag 8. desember  JULEAVSLUTTNING. Vi hadde kjøpt inn snitter og 
en stor deilig kake.
Marta ledet kvelden på en fin og god måte. Det var flere spennende 
konkurranser. Tor-Bjarne la fram forslag på tur til våren.
2006 ligger nå bak oss, et bra og trivelig år for gruppa. Takk til hver enkelt 
som har stilt opp og gjort sitt til at året ble så bra for alle i gruppa.

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
(stiftet 07.05.1992) 

Leder: Nils Johan Bjørø
Personlig varaleder: Thorbjørn Johan Sander
Sekretær: Marta Sander
Kasserer: Åge Lauritzen
Styremedlem: Annlaug Koppen

Laget har hatt møter en tirsdag hver måned, unntatt juli-august. Dette har 
vært kombinerte styre- og medlemsmøter. Frammøtet har vært litt mindre 
enn tidligere, da noen av de mest interesserte dessverre har gått bort.

På museet har vi fått en del nye ting. To barnemodeller som skal fungere 
som ”elever” foran lærerinnen. De mangler foreløpig klær. Til disse har vi 
også fått en gammel skolepult, blekkhus og andre småting som ble brukt 
på skolen i gamle dager. Vi har fått en liten prekestol som skal settes på 
stativ foran presten. Det begynner å bli trangt. Vi fortsetter å dokumentere 
den gamle døveskolens historie på veggtavlen med bilder og tekst.

Besøk på museet er meget populært for mange som kommer i 
døvesenteret.
Annlaug Koppen har laget en lang liste over døvelitteratur, og som bør 
interesse mange.
Norsk Døvehistorisk Selskap hadde kurs og årsmøte i Tromsø. Fra 
Bergen deltok Nils Johan Bjørø, Åge Lauritzen og Anne Berg, og 
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24. august: Medlemsmøte om kjøp av fri-
tidseiendom.

30. august: Engelsk kurs for voksne døve, 
med Pat Pritchard som kursleder. Kurset 
varte til november.

2.-3. september: Ungdomsklubben frisket opp 
kontoret sitt i 2. etg.

4. september: Tegnspråkkurs for nybegyn-
nere. Mona-Birgitte Johnsen var kursleder.

7. sept.: Foredrag om "Usher syndrom og 
konsekvenser av det" v/Britt Matre og Hanna 
Taranger fra Regionsenter for døvblinde.

Thorbjørn Johan Sander var kursleder og foredragsholder. Sistnevnte 
gikk av som leder (etter 16 år), men fortsetter som redaktør for Nye 
Journal for Døve.
NDHS har 42 individuelle og 3 kollektive medlemmer i Bergens-området.
Bergen Døvesenter er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap.

Andre klubber:
Følgende klubber ligger i ”dvale”, noen ble aldri formelt oppløst:
Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves 
Motorklubb (stiftet 1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 

Døves menighet, Kalfarveien Borettslag (omsorgsboliger)  og Konows 
Senter er også det vi betegner som tilsluttede grupper. Vi setter pris på 
å ha gode naboer og synes vi i fellesskap har lagt grunnlag for et fortsatt 
godt samarbeid fremover. Hver fredag nesten hele året gjennom deltar 
våre ansatte og medarbeidere i lunsj hos Konows senter, der også Døves 
menighets ansatte er med. Vi har ellers samarbeidet med Døves menighet 
om de årlige juletrefestene der det var lagt inn andakt i programmet, og 
likeså samarbeidet vi år etter år i forbindelse med døvestevne i Sogn, og 
sist i forbindelse med barnehagesaken. 

Samarbeidsforum
Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig hatt to møter 
(26.04.2006 og 15.11.2006) i samarbeidsforum der vi diskuterte saker 
av felles interesse. I tillegg var det informasjon fra senterstyret. Inntil to 
representanter fra ulike grupper var invitert til å delta i Samarbeidsforumet 
sammen med styreleder og daglig leder fra døvesenteret:  
Eiendomsstyret, Kulturstyret, Idrettsklubben, Kvinneklubben, 
Ungdomsklubben,  Seniorutvalget, Døvblittgruppen, Historielaget, Døves 
menighet, Konows Senter,  Rådgivningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede. De fleste deltok 
på møtene.

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi har godt samarbeid med foreldrelaget, både på det politiske området 
og i forbindelser med aktiviteter for barn og unge. De gjør god innsats, og 
likeså har foreldrelaget vært aktiv i skolesaker ved blant annet å kontakte 
politikere, Statped, pressen o.a. I 2006 samarbeidet vi om juletrefesten 
lørdag 7. januar 2006. Karnevalet 5. mars ble avlyst idet det falt sammen 
med siste helg i vinterferien. Fra mars til desember 2006 fikk alle medlemmer 
av foreldrelaget Budstikken gratis tilsendt, som kampanjetiltak.

Tolketjenesten / Hjelpemiddelsentralen i Hordaland
Vi har hatt møte med tolketjenesten i døvesenteret 17. februar og 30. 
november 2006. Formålet er å utveksle erfaringer og synspunkter rundt 
tolkeoppdrag og samarbeidet. Begge parter har ett ønske: Å arbeide mot 
bedre service mellom tolketjenesten og brukerne. Interesseorganisasjoner 
for døvblitte, døvblinde og hørselshemmede var også invitert. Tore Sande 
fra Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund deltok 
sammen med daglig leder fra Bergen Døvesenter på siste møte, 30. nov. 
2006. Vårt medlem, Gunn Kristin Selstad, var vikar på tolketjenesten fra 
01.08.2006 (til 25.01.2007).

Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund 
og Bergen Hørselslag
Vi er av og til i kontakt med både HLF Hordaland og Bergen Hørselslag. 
Sistnevnte lånte våre lokaler i forbindelse med deres kursarrangement 
(datakurs) høsten 2006.
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14. september: Norges Døveforbunds ar-
beidslivsutvalg, her ved Knut Bjarne Kjøde, 
orienterte om arbeidet sitt og hadde dialog 
med medlemmene.

15.-16. september: Disse deltok på slekts-
granskingskurs, ledet av Beryl K. Ramvik.

21. september: Torill Solbø Zahl med temaet 
"Tospråklige barn i tospråklige familier".

26. september: Første visning med hytteko-
miteen, på Askøy. Stedet var fint, men man 
droppet det pga selve hyttens kvalitet.

27. september: Ungdomsklubben hadde 
årsmøte. Her er det nye styret.

Høgskolen i Bergen (HiB)
Vi har god kontakt med de som har ansvaret for tegnspråk- og tolkelinjen 
ved Høgskolen i Bergen. Studentene var flittige gjester i døvesenteret, i 
2006 spesielt i forbindelse med foredragsserie om tegnspråk.

Beast
I 2005 tok studentene initiativ til ”Tegnspråk-kafé” i Bergen sentrum 
annenhver uke og det fortsatte de med også i 2006. I løpet av året ble 
BEAST opprettet: BErgens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum. 
De har egen hjemmeside (link fra www.bgds.no)
Beast har tegnspråk-cafeer annenhver tirsdag og har tegnspråk-fest en 
gang i blant (som regel annenhver måned). 
Formålet er sosialt samvær, blir kjent med hverandre, møte kjente og dele 
erfaringer. 

17 Brukerrådet ved VKS
Brukerråd ved Vestlandet kompetansesenter var en modell for å gi 
brukerne innflytelse ved kompetansesentrene. Fra høsten 2004 ble det 
valgt et nytt brukerråd for perioden 2004-31.12.2007. Bergen Døvesenter 
oppnevnte Rune Anda som representant i brukerrådet ved Vestlandet 
kompetansesenter (VKS). Kjetil Høgestøl var hans vararepresentant.
Rådet har hatt mange saker på sine møter. Man diskuterer hvordan 
framtidens skoletilbud for hørselshemmede skal være. Nå som flere 
og flere barn ble CI-operert betød det nye utfordringer for skolene. 
I brukerrådet deltok representanter også fra Hørselshemmedes 
Landsforbund (Tore Svane), Hordaland foreldrelag for hørselshemmede 
(Sissel Gerritsen), FAU (Jan Rolf Bekkevold), Korttid/Foreldreopplæringen 
(Mariann Nødtvedt) og Cochlea-gruppen (Karen Løvfall Våge), samt 
brukerkontakt-sekretær (John-Sverre Fauske) og senterleder (Annelise 
Olsen). 

Fra 01.08.2006 ble tre kompetansesentre slått sammen til Statped Vest: 
1) Vestlandet kompetansesenter, 2) Eikelund kompetansesenter og 3) 
Søreide kompetansesenter. Brukerrådet ble derfor oppløst 31.12.2006 
og det nye brukerrådet, som nå heter ”Samarbeidsrådet” inneholder 
dessverre ikke en eneste representant fra hørselsektoren. Det har vi 
klaget på. (Nå har det ordnet seg, se side 42.)

18 Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde i Bergen
1. september 2005 ble Rådgivningskontoret åpnet i Bergen med Mary-
Ann Grønås som daglig leder. Kontoret ble utvidet med en konsulent 
(Norunn Kalvenes) fra 1. januar 2006. Vi har hatt god kontakt med 
rådgivningskontoret gjennom hele året. Vi merket også at en del av 
arbeidet som vi tidligere gjorde for hørselshemmede, nå er overtatt av 
rådgivningskontoret som har både personale og kompetanse på mange 
områder og likeså har de gode forbindelser/nettverk i hjelpeapparatet.

19 Legater / Økonomisk støtte
Bergen Døvesenters felleslegat
Legatet er et privat legat, og styret for legatet er til enhver tid det valgte 
styret i døvesenteret. Kapitalen per 31. desember 2006 var kr.208.339,54.  
Det ble delt ut kr 3.000 derfra i 2006 til Seniorutvalgets julebord 
5. desember.
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5. oktober: Vidar Sæle var invitert for å holde 
foredrag over temaet "Hva er diabetes?"

6. oktober: Kulturstyret/Døvetreff arr. Tex-
Mex-kveld i døvesenteret.

12. oktober hadde vi besøk av professor Arn-
finn M. Vonen, til høyre. Temaet var: "Når er 
et språk utrydningstruet? - og hva skjer med 
tegnspråkene?"

13. oktober: Ungdomsklubben klar til innsats 
under kulturdagene i Ålesund med stykket 
"Foryngelsesmaskin".

14. oktober i Ålesund: Bergen Døvesenter 
historie om Bergens Døvestummeforening.

Einar Eriksens legat
Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lungesyke og døve. Legatet 
bestyres av en advokat og vår representant i styret er Toralf Ringsø. Det 
ble delt ut 1/3 til hver av gruppene hvert år. Utdelingen var gitt til opplæring 
og kurs. Det har ikke vært noen utdelinger til døvesenteret i 2006. Imidlertid 
ble det foreslått å oppløse legatet og at gjenværende midler ble delt ut i 3 
likelydende deler til organisasjoner til de tre nevnte grupper, der Bergen 
Døvesenter representerer gruppen døve. Saldoen pr 31.12.2006 var på kr 
1.477.183,45.

Konows legat
Autorisert revisor Kjell Zahl har revidert årsregnskapet for Konsul August 
Konows legat for døve for regnskapsåret 2006, som viser et årsresultat 
på kr 0,00. Regnskapet viser et langsiktig gjeld på kr 496.038,39. Det 
er penger som døvesenteret lånte av Konows legat da vi kjøpte huset i 
Welhavensgate i 1974.

Helse Vest
Har tilkjent Bergen Døvesenter kr 20.000 for opplysningsvirksomhet, bl.a. 
nyhetskvarter, informasjon, forebyggende tiltak osv.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond
Etter søknad har Ungdomsklubben mottatt kr 35.346 fra ovennevnte fond 
i 2006. Pengene går til anskaffelse av aktivitetsutstyr og til sammenkomst 
for ungdommer. 

Schiblers legat
I 2004 fikk døvesenteret kr 6.000 fra legatet i forbindelse med 
talentkonkurranse for ungdommer. Men det har ikke lykkes å få nok 
oppslutning til en slik konkurranse. Legatet har foreslått at pengene 
kan brukes til andre formål for ungdommene. Den saken er overlatt til 
ungdomsklubben.

Riebers legat
I 2006 fikk vi, etter søknad, kr 9.600 til restbetaling av den nye komfyren 
på kjøkkenet. Døvesenteret hadde basar høsten 2005 og inntektene 
på kr 17.000 var øremerket den nye komfyren, som kom til å koste kr 
26.600. (Ungdomsklubben fikk kr 50.000 fra Riebers legat, se under 
Ungdomsklubben.)

Bjarne Egges legat
I desember 2006 mottok vi kr 3.000 fra Bjarne Egges legat til kulturformål. 

20 Gaver / oppmerksomhet 
I 2006 har døvesenteret gitt kr 500 i gave til Tromsø og omegn 
Døveforening i forbindelse med foreningens 100 års jubileum.
Som vanlig gav døvesenteret gavekort a kr 250 til medlemmer som 
fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95). Vi minnet også våre 
bortkomne medlemmer med bårekrans/-bukett og siste hilsen fra 
døvesenteret.

Mottatte gaver: Høsten 2006 fikk døvesenteret en del flyttbare ”ramper” 
som ble plassert der hvor det letter kjøring mellom lokaler med rullestol 
i huset. Disse var gitt som gave fra NAV Hjelpemiddelsentralen i 
Hordaland.
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21. oktober var det nasjonalt skolemesterskap 
i badminton, svømming og innendørsfotball 
her i Bergen.

26. oktober: Besøk av Sonja Erlenkamp 
som foredro over temaet "Gjør det noe om 
et språk dør?"

30. oktober: Ungdomsklubben kjøpte nye 
IKEA-møbler til kontoret sitt.

31. oktober: Tolketjenesten inviterte til bru-
kerseminar i døvesenteret.

2. november: Ungdomsklubben arr. piz-
zakveld i kjellerlokalene.

21 Aksjer
Pr. 31.12.2006 har Bergen Døvesenter 4 aksjer hos Åstvedt AS a kr 500. 
27. mars 2006 solgte vi våre 10 aksjer i Designtrykkeriet for til sammen kr 
31.000.

22 ”Budstikken”
Foreningens informasjonsblad ”Budstikken” kom ut med 11 nummer i 
2006. Daglig leder har vært bladets redaktør. Budstikken sendes ut til alle 
medlemmer + noen abonnenter, samt til en del døveforeninger i landet + 
andre forbindelser. I tillegg kan Budstikken lastes ned gratis (PDF-fil) over 
internett. Fra mars til desember 2006 ble Budstikken også sendt ut gratis til 
alle medlemmer av Hordaland foreldrelag for hørselshemmede. 

23 SMS-gruppe
Fra januar 2006 kunne døvesenteret tilby sine medlemmer gratis 
nyhetsmeldinger / kunngjøringer på sms. Dette er frivillig (man må selv gi 
beskjed til daglig leder om man vil bli registrert), og alle som ønsker det 
kan få slike meldinger gratis. Vi kan også dele opp i interessegrupper, 
for eksempel egne meldinger til seniorer, egne meldinger til ungdommer, 
egne meldinger til idrettsinteresserte, til kirkegjengere osv. 
I 2006 var det sendt 123 forskjellige meldinger til sammen 9502 
”personer” (pr. 31.12.2006 har vi 91 navn i SMS nyhetsgruppen).

24 Hjemmeside
Daglig leder har stått for redigering av stoff til døvesenterets hjemmeside: 
www.bgds.no. Bjørnar Stene har hjulpet mye til med å ta bilder som ble 
lagt ut på nettet.
Hjemmesiden har vært godt besøkt, etter vår målestokk. Mange ganger 
har hjemmesiden over 300 besøk på hverdager (ca 70-80 besøk i 2003 
og ca 150 i 2004) og ca 150 besøk om helgene (ca 20-25 i 2003 og ca 80 
i 2004).

25 Norges Døveforbund 
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund. Vi har fått økonomisk 
støtte fra forbundet til kurs, foredrag og forskjellige andre tiltak. 

I 2006 utga døveforbundet 3 informasjonspublikasjoner: 1) A4 hefte 
i 4 sider med følgende tema: ”CI-operasjon av barn”, ”Tegnspråk”, 
”Tospråklighet” og ”Myter som ødelegger”, 2) A5-hefte på 8 sider ”Snakk 
med oss”, med generell informasjon om døve og døveforbundet samt 
minifolder i lommeformat med tegnillustrasjoner og tittelen: ”Bedre å kunne 
litt enn ingenting”.
Døveforbundet har ellers sendt ut giro til alle medlemmer i Norge med håp 
om gavestøtte til døveforbundets arbeid. 

14. september hadde vi besøk av NDFs arbeidslivsutvalg. Det ble blant 
annet drøftet muligheten for at vi kunne delta i et pilotprosjekt om en lokal 
arbeidslivskontakt i Bergen Døvesenter.  Prosjektet var så vidt i startfasen 
og det var flere ting som skulle på plass før man kunne komme i gang. 

http://www.bgds.no
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3.-4. november: Norges Døveforbund gjen-
nomførte "Praktisk organisasjonsseminar" 
utenfor Oslo, der ansatte og tillitsvalgte i 
døveforeningene deltok.

4.-5. november arrangerte NDFs Barne- og 
ungdomsutvalg et ungdomsseminar i Bergen. 
Bildet er fra Ungdomsklubbens kontor.

9. november: Sigrun Ekerhovd fortalte om 
CI-gruppen og om CI på nett, en hjemmeside 
som hun har laget.

16. november: Filmkveld "Kjærlighet trenger 
ingen ord" basert på Joanne Greenbergs bok: 
"Ved dette tegn".

Døveforbundets viktigste mål for tiden er kamp for døves rett til å 
kommunisere på eget språk, tegnspråk. I 2006 var det diskusjon i enkelte 
døveforeninger om tegnspråklov.

Vårt medlem Gunnar Hansen er styremedlem. I tillegg er Kjetil Høgestøl 
og Gunn Kristin Selstad varamedlemmer i døveforbundet. Thorbjørn Johan 
Sander er leder i NDFs Seniorutvalg og NDFs lovkomite. Toralf Ringsø er 
bilagsrevisor.

Thorbjørn Johan Sander er medlem av forbundets lovkomite. Toralf Ringsø 
er medlem av forbundets hedersmedaljekomite. Rune Anda deltok som 
NDFs representant på prosjektreise til Madagaskar september 2006. Toralf 
Ringsø er med i NDFs Palestinaprosjekt, men det var ingen reise på ham i 
2006. Erling Jacobsen er med i et prosjekt som skal utrede forbundsleder-
stillingen fram til landsmøtet 2007.

I 2006 overførte vi kr 10.000 til Norges Døveforbund for salg av 500 
armbånd. Salget var en kampanje for å støtte arbeidet til Døves 
Verdensforbund (WFD).

Som vanlig har vi hatt godt samarbeid med Norges Døveforbund.

26 Høringsuttalelser og andre uttalelser
Bergen Døvesenter har også i 2006 vært aktiv med sine uttalelser. 
I januar sendte vi – sammen med Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede - protestskriv til NRK pga kutt i tegnspråk-kanalen. Vi 
har gitt uttalelse i forbindelse med ”Høring om boligbygging, tjenester 
og tiltak for mennesker med utviklingshemning”, ”Universell utforming” 
(tilgjengelighetsmelding) med forskjellige kontakter, deriblant Hordaland 
fylkeskommune, Bergen kommune, etater som har med museum å 
gjøre. Vi har også gitt uttalelse til Hordaland fylkeskommune ang. 
knutepunktskoler (Slåtthaug vg. skole og Sørås vg. skole).

27 Fondsstyret
Styret har bestått av Erling Jacobsen, leder, Helge Herland, sekretær, 
Tore Birkeland, (disse valgt av ekstraordinært årsmøte) Kjetil Høgestøl 
og Sigrun Ekerhovd, oppnevn av styret. Det er utarbeidet vedtekter for 
kapitalfondet - på ekstrsordinært årsmøte 11. mai 2006.
Fondsstyret har gjennomført 4 møter der vi har skaffet oss informasjon 
og oversikt over markedet. På 2 av møtene har finanskonsulent Olav 
Øverland deltatt. Vi skal ikke legge skjul på at det har vært vanskelig å 
finne møtetid som har passet for oss alle 5 i fondsstyret, pluss Øverland. 
Derfor har flere berammede møter blitt avlyst. Samtidig har vi tatt det rolig 
i forhold til pengemarkedet fordi Øverland klart har gitt uttrykk for at det 
har vært urolige tider, eller "nedgangstider" – samtidig som rentetilbudet 
fra Narvik Sparebank stadig har blitt bedre. Gjennom møtene og arbeidet 
i fondstyret har styret sett behov for å gjøre enkelte forandringer i reglene 
for fondet, derfor legger fondsstyret frem eget forslag til årsmøte om 
dette.” 
Renteinntektene i 2006 har vært på kr. 114.691. 
Rentesatsen pr. 31. desember var 3,4 %. 
Beholdningen på fondet pr. 31. desember er derfor kr. 3.882.483.
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23. november: Døves Idrettsklubb hadde ek-
straordinært årsmøte der de diskuterte om 
klubben skal være med og bidra med sin del i 
forbindelse med hyttekjøp samme med Bergen 
Døvesenter. Flertallet svarte ja.

25. november: Arne Nesse ønsket velkommen 
til lutefiskfesten, forøvrig den 11. i rekken si-
den starten i 1996.

29. november: Møte i Bergen Rådhus der man 
diskuterte barnehagesaken.

30. november: Cecilie Gudmundsen fortalte 
om turen og opplevelsene i forbindelse med 
EM i innendørsfotball i Moskva.

28 FFO Hordaland
Bergen Døvesenter har i mange år vært tilsluttet FFO Hordaland 
og FFO Bergen. Pr. 31.12.2006 har FFO Hordaland 36 tilsluttede 
medlemsorganisasjoner. Som vanlig har det strømmet til av informasjon 
fra FFO Hordaland. Mye av det dreide seg om tekniske hjelpemidler, 
hjelpemiddelsentralen, rettigheter, service, tilgjengelighet, kurs, 
informasjon og mye mer. Et par ganger ble vi bedt om å komme til FFO i 
Vestre Strømkaien 7 (ved Bystasjonen) for å fortelle om døvesenteret og 
døve generelt - og svare på spørsmål - når FFO fikk besøk av studenter 
fra videregående skoler. Eivor Berg og Rune Anda hadde den oppgaven 
torsdag 1. juni 2006, mens Eivor Berg tok seg av det alene hos FFO 
torsdag 16. november 2006.

29 Diverse annet
Vi har de siste årene hatt god nytte av automatinntekter i samarbeid med 
Norsk Lotteridrift. Fra og med 2007 må vi regne med kraftig reduksjon av 
støtten derfra.

Vi har i 2006 inngått avtale med Frivillighetsnorge.no som kan gi 
døvesenteret inntekter uten at vi betaler noe for det. Pr. 31.12.2006 var 
det 54 registrerte støttemedlemmer der (se www.bgds.no)

Høsten 2006 utkom en ny bok: ”Vi som ikke hørte flyalarmen” med 
vårt medlem Thorbjørn Johan Sander som forfatter. Omtrent samtidig 
kom boken ”Grenseløs verden” ut, skrevet av Jon Martin Brauti. Den 
beretter om 4 døves reise verden rundt i 1987/1988. Bergen Døvesenter 
(og mange andre døveforeninger) solgte noen bøker for dem mot 5% i 
provisjon.

30 Representasjon
Norges Døveforbunds Landsråd på Stjørdal 17.-19. mars 2006:
 Klement Våge, Sunniva Lyngtun og Rune Anda 

Ekstraordinært generalforsamling Designtrykkeriet 10. januar 2006:
 Klement Våge 

Kommunalt Råd for funksjonshemmede
 Rune Anda

NAV Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg:
 Rune Anda og Gunn Kristin Selstad 

NAV Tolketjenesten i Hordaland:
 Rune Anda (vararepr. Gunn Kristin Selstad var ansatt som 
 vikar på tolketjenesten)

Prosjekt Nasjonalt kompetansesenter for døvhet og psykisk helse, 
nettverksmøte i Bergen 10.03.2006:
 Rune Anda

Høring om boligbygging, tjenester og tiltak for mennesker med 
utviklingshemning, på Bergen Rådhus 21. mars 2006:
 Rune Anda

Menneskebiblioteket 18. april 2006:
 Gunn Kristin Selstad og Rune Anda

http://www.bgds.no
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2. desember: Kulturstyret arr. Juleparty, her 
med Sigrun og Vibeke.

5. desember: Seniorutvalget hadde julekos 
på Hotel Norge.

9. desember: For første gang ble det gjen-
nomført julemesse i døvesenteret.

November - desember 2006: Disse pepperka-
kehusene var laget av elever på Hunstad skole 
og stilt ut på Galleriet i Bergen sentrum.

19. desember: På ekstraordinært årsmøte 
ble det enstemmig vedtatt at døvesenteret 
skal jobbe videre med å få realisert drift av 
barnehage fra høsten 2007.

Temakveld hos FFO Hordaland 19. april 2006:
 Klement Våge og Rune Anda

Kompetansehevende kurs ved HMS Hordaland 10. mai 2006:
 Rune Anda

Offisiell åpning av nye og ombygde lokaler for Statped Vest 11. mai 2006:
 Rune Anda

Nettverksamling for Univesell utforming 29. mai 2006:
 Rune Anda

Planleggingsmøte 31. mai 2006 om Tinnituskurset høsten 2006:
 Arvid Hauge

Fagdager i Sandefjord 8.-9. juni 2006:
 Klement Våge og Rune Anda

Døvestevne på Nesholmen 18.-20. august 2006: 
 Gunn Kristin Selstad

CI-kurs 7.-8. september 2006:
 Kjetil Høgestøl (presenterte NDF) og 
 Sigrun Ekerhovd (presenterte BDS)

Tinnituskurs hos Helse Bergens Lærings- og mestringssenter 16.-17. 
oktober 2006
 Arvid Hauge orienterte for Bergen Døvesenter

Nasjonalt skolemesterskap 20.-22. oktober 2006:
 Rune Anda

Tolketjenestens brukerseminar 31. oktober 2006:
 Rune Anda

NDFs Praktisk organisasjonsseminar 3.-4. november 2006:
 Rune Anda

Åstvedt AS 40 års jubileum i Grieghallen 3. november 2006:
 Gunn Kristin Selstad og Martin Skinnes

Evalueringsmøte Tinnituskurs, 15. november 2006:
 Klement Våge og Arvid Hauge

31 Kontakt med Bergen Kommune
Også i 2006 har vi hatt god kontakt med byens politikere, også med 
medlemmene i byrådet. Vi føler at vi ”kjenner” både den politiske ledelsen 
og noen i administrasjonen, og vi opplever at de forstår den spesielle rollen 
som Bergen Døvesenter har overfor kommunens døve innbyggere.

Det totale tilskuddet fra Bergen kommune har øket fra kr 549.000 i 1999 
til kr 653.000 i 2006, det siste fordelt på avdeling for helse og omsorg (kr 
423.000) og avdeling for oppvekst (kr 230.000).

Det siste halvåret har vi hatt mye kontakt med avdeling for oppvekst i 
forbindelse med barnehagesaken (se punkt 10).  
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32 Økonomi, visjon og konklusjon
Det er viktig å ha visjoner for fremtiden, men de skal helst forankres i den 
økonomiske virkeligheten vi må forholde oss til. Vi vil ha et døvesenter 
for alle døve og alle andre som føler seg vel sammen med oss. Vi har et 
kulturhus – et sted folk kan møtes og kommunisere på tegnspråk. Et sted 
der vi forstår og blir forstått, på samme måte som alle andre innbyggere 
i kulturbyen Bergen har møteplasser der de kan realisere seg selv. Vår 
visjon er å bidra til å gi døve et meningsfylt liv. 

Økonomisk har det ikke vært lett i 2006 heller. Selv med økonomiske 
innstramminger, har det ikke vært lett å holde utgiftene nede. De siste 
årene har vi hatt over 100.000 kroner pr år i automatinntekter. Denne 
inntektsdelen faller snart bort, eller blir kraftig redusert. 

Vedlikehold og opprustning av døvesenteret koster mye penger. Det 
koster penger å sitte med et så stort, flott og ærverdig hus. Et hus som 
ble bygget allerede i 1869, og som vi døve har drevet de siste 22 årene. 
Nå som det jobbes mot å få i gang barnehage fra høsten 2007 håper vi på 
gode økonomiske vilkår i årene framover slik at eventuelt overskudd kan 
benyttes både til huset og til utvidet aktivitetstilbud i døvesenteret. Styret 
vil på årsmøtet 17. mars 2007 drøfte hvordan de siste årenes underskudd 
skal rettes opp.

Det vi har merket oss de siste årene, også i 2006, var den fantastiske 
innsatsen som frivillige har bidratt med av tid og krefter. Spesielt hyggelig 
var det å oppleve den store tilstrømningen en vanlig torsdag 4. mai 2006 
da hele 65 personer kom til døvesenteret på det forhåndskunngjorde 
programmet: DUGNAD! Man kan se bilder fra den dagen (på www.bgds.no). 
Bildene viser stor dugnadsånd. 

Når det gjelder tiden framover, vil Bergen Døvesenter fortsette å prioritere 
tolkesaker, universell utforming, arbeidsliv og ikke minst egne aktiviteter 
for små og store. 

Det som mer enn noe annet vil prege døvesenteret i 2007 er naturligvis 
igangsetting av barnehage i døvesenteret. Vi håper at alt vil gå smertefritt 
og at de økonomiske sider i denne saken vil ordne seg på en god måte.

Bergen, 23. januar 2007

Høsten 2006 fikk døvesenteret en del flyttbare 
”ramper” som ble plassert der hvor det letter 
kjøring mellom lokaler med rullestol i huset. 
Disse var gitt som gave fra NAV Hjelpemid-
delsentralen i Hordaland.

Senterstyret sto for servering av julegrøt etc. 
i forbindelse med julekos i storsalen torsdag 
14. desember 2006.

Bildet er fra besøk på en utstilling i forbin-
delse med "Ladegården barnehage 120 år". 
Der var også en annen utstilling fra skole-
hjemmenes tidlige historie.
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Noter til regnskapet blir delt ut på årsmøtet
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Bilagsrevisor
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§ 1. Formål 
Bergen Døveforening (BDF) har som fremste formål å 
kjempe for at døve skal oppnå likestilling og likeverd med 
de hørende som bor i Bergens-regionen. – Som døve reg-
nes også sterkt tunghørte og de som har mistet hørselen i 
forskjellig alder. 
Virksomheten i foreningen er i hovedsak basert på tegn-
språk og tegnstøttet kommunikasjon.

§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt 
med myndighetene og andre ansvarlige når noe bør rettes 
på eller døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle 
døve og deres nettverk innen regionen skal ha fri adgang 
til å komme sammen for å drøfte saker av felles interesse, 
og hvor det blir tilrettelagt for tilpassede kulturelle akti-
viteter.
Bergen Døveforening eier og administrerer eiendommen 
Kalfarveien 79 i Bergen som sitt aktivitetssenter, og som 
går under navnet Bergen Døvesenter.
Etter behov skal foreningen opprette egne avdelinger/
utvalg for spesielle oppgaver/tiltak.

§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDF 
og på den måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i 
organisasjonen både lokalt og på landsplan. 
Medlemskap i foreningen medfører automatisk medlem-
skap også i Norges Døveforbund og at man får forbun-
dets tidsskrift. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til represen-
tasjons-oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Medlem-
skap gir dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved en 
del arrangementer.
Utmeldinger skal skje skriftlig til foreningen.

§ 4. Æresmedlemskap.
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra 
styret, utnevne æresmedlemmer, som en honnør for iher-
dig og oppofrende innsats for foreningen og til beste for 
de døve og sterkt tunghørte i foreningens distrikt, eller i 
spesielle tilfelle på landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt 
for kontingent, men har stemmerett. Som tegn på utnev-
nelsen tildeles æresmedlemmene diplom.

§ 5. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet og 
NDFs landsmøte. Ny-innmeldte medlemmers medlem-
skap gjelder fra den dato kontingenten er betalt. De som 
ikke har betalt etter purring, blir strøket, og må for å bli 
medlem igjen betale den skyldige kontingenten med til-
legg av et gebyr, fastsatt av årsmøtet.

§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes 
hvert år innen utgangen av mars. Det innkalles med to 
måneders varsel og er vedtaksdyktig uansett frammøte 
når det er innkalt i samsvar med vedtektene. Medlem-
mer som skylder kontingent fra foregående år, har ikke 
adgang. Valg og andre saker avgjøres med alminnelig 
flertall, bortsett fra vedtekts-endringer og oppløsning. Le-
dervalget krever absolutt flertall. Hvis det ved valg er flere 
kandidater, skal valget være skriftlig.
Årsmøtet behandler:

1. Valg av møteleder, varaleder og to referenter.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmø-

tet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt 

sammen med årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks 

uker i forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal være styrelede-

ren i hende tre uker i forveien.
7. Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
8. Budsjettforslag.
9. Valg, som ledes av valgkomiteen:

a) Styreleder, for ett år.
b) Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, 

slik at det årlig er bare to på valg. Hvis styre-
leder velges blant dem som har ett år igjen i 
styret, velges tre styremedlemmer dette året, 
hvorav en for bare ett år.

c) To varamedlemmer, for ett år.
d) Autorisert revisor, bilags-revisor og varabilags-

revisor.
e) Lovkomité på tre medlemmer.
f) Styre for foreningens kapitalfond.
g) Representanter til landsmøte og lignende.
h) Valgkomité på tre medlemmer og to varamed-

lemmer.

Vedtekter for
BERGEN DØVEFORENING

Stiftet 30. mai 1880
Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918

A) Endringsforslag fra lovkomiteen

7. Innkomne lovforslag
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§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, 
eller når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om 
det. Det innkalles med tre ukers varsel og kan behandle 
bare de saker som er nevnt i innkallingen. Det kan ikke 
vedtas vedtektsendringer eller omgjøres årsmøtevedtak på 
disse møtene.

§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for 
å orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlem-
menes syn på forskjellige saker, få forslag til landsmøter 
o.a. Disse møtene innkalles med to ukers varsel.

§ 9. Styret
Foreningens styre består av de på årsmøtet valgte fem 
medlemmer og to varamedlemmer. Døve skal være i fler-
tall i styret. Alle, også varamedlemmene, har møteplikt. 
Daglig leder fungerer som styrets sekretær, uten stem-
merett.
Styret konstituerer seg senest to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter for-
slag fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger 
styret medlemmer av eiendomsstyret og kulturstyret. Sty-
ret oppnevner videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 
6 ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av 
styre-/vara-medlemmene er til stede, etter normal innkal-
ling. Alle vedtak i styret avgjøres med vanlig flertall.
Foreningsstyret har sammen med eiendomsstyret ansvaret 
for driften av døvesenteret, og sammen med kulturstyret 
for et rikt og variert  kulturtilbud for de døve i Bergens-
regionen.
Foreningsstyret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. 
Nyansettelser foretas etter innstilling fra daglig leder.

§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDF 
ved arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for 
at foreningen og senteret ledes i samsvar med vedtekter 
og vedtak. Lederen skal jevnlig gå gjennom arbeidspro-
grammet og sammen med daglig leder og styre foreta 
prioriteringer og planlegge framdrift. Han/hun innkaller 
til og leder styremøtene, etter sammen med daglig leder å 
ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig 
leder fungerer i samsvar med sin instruks. I styrelederens 
fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.

§ 11. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet velges en eiendomsle-
der og en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal 
så snarest komme med forslag til styret på to medlemmer 
til henholdsvis eiendomsstyre og kulturstyre.
I tilfelle ingen i styret er villig til å påta seg vervet som 
eiendomsleder eller kulturleder, kan disse velges utenfor 
styret. De innkalles da til styremøter som skal behandle 
saker under deres ansvarsområde.

Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med senteret, 
og komme med forslag til reparasjoner, nyanskaffelser 
etc. Slike forslag og planer skal legges fram for BDF-sty-
ret før de kan gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivi-
tetene i BDF. De kan opprette egne underavdelinger for 
eksempel for drama, kurs o.a. Planer skal legges fram for 
BDF-styret til godkjennelse.

§ 12. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige administrasjon 
og forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDF 
innenfor den rammen styret fastsetter. Daglig leder har 
ledelsen av kontoret og er de øvrige ansattes overordnede. 
Som sådan skal han/hun også ved alle nyansettelser ha 
ansvaret for å lage innstilling til foreningsstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste 
til styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i 
rett tid. Han/hun fører protokollen fra styremøtene, utar-
beider årsmelding og sørger for at denne sammen med 
revidert regnskap og innkomne forslag blir sendt medlem-
mene i rett tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges 
fram til behandling og godkjennelse i styret før det fore-
legges årsmøtet.

§ 13. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at regnskapene blir 
ført på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjen-
nomført i rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevi-
sor skal kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på 
den måten gjøre arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene 
til årsmøtet.

§ 14. Samarbeidsforum
BDF har opprettet et samarbeidsforum, som innkalles 
til møte minst to ganger i året. I tillegg til representan-
ter for foreningsstyret og daglig leder, består forumet av 
underavdelinger/grupper under BDF og samarbeids-part-
nere på området, vanligvis med to representanter fra hver 
enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, 
informere hverandre om planer, utveksle synspunkter og 
sette opp halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaks-myndighet, men har en viktig 
funksjon for samarbeidet innen BDF og dets samarbeids-
partnere.

§ 15. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og års-
møter. Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte 
protokoller. Når en protokoll er avsluttet, skal den innen 
fem år overføres til betryggende oppbevaring på dertil 
bestemt sted.
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§ 16. Utvalg og undergrupper
BDF skal være et inkluderende organ for alle døve og 
deres nettverk i Bergens-regionen, og skal derfor arbeide 
for at de ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt på 
beste måte innenfor foreningens ramme.
BDF vil derfor stimulere til et godt utvalg av aktiviteter 
og tilbud, enten det gjelder grupper med eget styre, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, seniorgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grup-
per som ønsker å drive med f. eks. drama, folkedans eller 
annet.

§ 17. Kapitalfondet
Til å forvalte kapitalfondet som er opprettet etter salget 
av foreningens feriehjem, velges et eget styre, som har 
ansvar i samsvar med vedtekter godkjent av foreningens 
årsmøte. 

§ 18. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDF kan bare vedtas av ordi-
nært årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de fram-
møtte. Forslag må være styrelederen i hende senest 6 uker 
før årsmøtet. For å kunne vedtas må forslagene ikke være 
i strid med foreningens formål.

§ 19. Lovkomiteen
Lovkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder.
Forslag til lovendringer skal sendes styrelederen senest 6 
uker før årsmøtet, og denne skal snarest sende forslagene 
videre til lovkomiteen for behandling. Lovkomiteen kan 
også framlegge egne forslag.
Komiteen har også som oppgave å vurdere eventuell ue-
nighet om fortolkning av loven.

§ 20. Oppløsning
Oppløsning av døveforeningen kan bare vedtas på ordi-
nært årsmøte og med minst 4/5 av de stemmeberettigede 
medlemmer. Vedtaket blir dessuten først gyldig hvis det 
gjentas på ekstraordinært årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal foreningens verdier overføres 
til Norges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 
10 år blir gjenopprettet en interesseforening i Bergen med 
omtrent tilsvarende formål som den oppløste, skal mid-
lene overdras til denne. Hvis ikke, vil midlene kunne dis-
poneres av forbundet, men fortrinnsvis til fordel for døve 
i Bergens-regionen (jfr. formålsparagrafen).

Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døve-
senter mars 2007 og avløser tidligere vedtekter for Bergen 
Døvesenter.

gir dessuten fordeler bl.a. i form av rabatter ved arrangementer i 
senterets regi.
§ 4. Æresmedlemskap
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, 
utnevne æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og 
oppofrende innsats for foreningen og til beste for de døve og 
sterkt tunghørte i foreningens distrikt, eller i spesielle tilfelle på 
landsbasis. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men har 
stemmerett. Som tegn på utnevnelsen tildeles æresmedlemmene 
diplom.
§ 5. Medlemskontingent
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmøtet. Ny-
innmeldte medlemmers medlemskap gjelder fra den dato 
kontingenten er mottatt. Ellers skal kontingenten betales innen 15. 
mai hvert år. De som da ikke har betalt, blir strøket, og må for å bli 
medlem igjen betale den skyldige kontingenten med tillegg av et 
gebyr, fastsatt av årsmøtet.
Utmeldinger skal skje skriftlig.
§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er senterets høyeste myndighet og holdes hvert år innen 
utgangen av mars. Det innkalles med to måneders varsel og er 
vedtaksdyktig uansett frammøte når det er innkalt i samsvar med 
vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent fra foregående 
år, har ikke adgang. Valg og andre saker avgjøres med alminnelig 
flertall, bortsett fra vedtekts-endringer og oppløsning. Ledervalget 
krever absolutt flertall. Hvis det ved valg er flere kandidater, skal 
valget være skriftlig.
Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder, varaleder og to referenter.

Slik ser vedtektene ut i dag
Bergen Døvesenter er en fortsettelse av Bergen Døveforening, 
opprettet 30. mai 1880. Navneendringen til Bergen Døvesenter ble 
vedtatt på årsmøtet 2002.
Bergen Døvesenter eier og administrerer eiendommene 
Kalfarveien 79 i Bergen og feriehjemmet ”Risperlen” i Lindås.
§ 1. Formål 
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å kjempe for at 
døve skal oppnå likestilling og likeverd med de øvrige som bor i 
Bergens-regionen. – Som døve regnes også sterkt tunghørte og de 
som har mistet hørselen i forskjellig alder.
Virksomheten i senteret er i hovedsak basert på tegnspråk og tegn-
støttet kommunikasjon.
§ 2. Tiltak
For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte stadig følge 
nøye med i utviklingen, vurdere situasjonen og ta kontakt med 
myndighetene når noe bør rettes på eller døves rettigheter er truet.
Det skal sørges for tilfredsstillende lokaler, hvor alle døve og deres 
nettverk innen regionen skal ha fri adgang til å komme sammen 
for å drøfte saker av felles interesse, og hvor det blir tilrettelagt for 
tilpassede kulturelle aktiviteter.
Etter behov opprettes egne avdelinger/arbeidsgrupper for spesielle 
oppgaver/tiltak.
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli opptatt som medlemmer i BDS og på den 
måten oppnå innflytelse og medbestemmelse i organisasjonen. 
Bare medlemmer kan velges til tillitsverv og til 
representasjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt. Medlemskap 

Styrets kommentar: 

Styret støtter forslag til samtlige 
endringer i vedtektene, bortsett 
fra det å endre navnet fra Bergen 
Døvesenter til Bergen Døveforening.
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2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to uker før årsmøtet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand skal være utdelt sammen med 
årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være styrelederen i hende seks uker i 
forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal være styrelederen i hende tre 
uker i forveien.
7. Fastsettelse av kontingent og gebyr for neste år.
8. Budsjettforslag, veiledende for styret.
9. Valg, som ledes av valgkomiteen:
a) Styreleder, for ett år.
b) Fire styremedlemmer, for to år, men rullerende, slik at det årlig 
er bare to på valg. Hvis styreleder velges blant dem som har ett år 
igjen i styret, velges tre styremedlemmer dette året, hvorav en for 
bare ett år.
c) To varamedlemmer, for ett år.
d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor.
e) Lovkomité på tre medlemmer.
f) Representanter til landsmøte og lignende.
g) Valgkomité på tre medlemmer og to varamedlemmer.
§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov, eller 
når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det 
innkalles med tre ukers varsel og kan behandle bare de saker som 
er nevnt i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtekts-endringer 
eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.
§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov, særlig for å 
orientere medlemmene om sitt arbeid, for å få medlemmenes syn 
på forskjellige saker, få forslag til landsmøter o.a. Disse møtene 
innkalles med to ukers varsel.
§ 9. Styret
Døvesenterets styre består av de på årsmøtet valgte 
fem medlemmer og to varamedlemmer. Alle, også 
varamedlemmene, har møteplikt. Daglig leder fungerer som styrets 
sekretær, uten stemmerett.
Styret konstituerer seg seneste to uker etter årsmøtet ved å 
velge nestleder, eiendomsleder og kulturleder. Etter forslag 
fra henholdsvis eiendomsleder og kulturleder, velger styret 
medlemmer til eiendomsstyret og kulturstyret. Styret oppnevner 
videre utvalg og komiteer etter behov.
Styrelederen innkaller til møter etter behov, men minst 6 
ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styre-
/varamedlemmene er til stede, etter normal innkalling. Alle vedtak 
i styret avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør 
lederens stemme.
Senterstyret har det overordnede økonomiske ansvaret for driften 
av senteret og feriehjemmet, og for at bygningene er i god stand, 
likeså for at senteret kan tilby et rikt og variert kulturtilbud for de 
døve i bergensregionen.
Styret er arbeidsgiver for de ansatte i senteret. Nyansettelser 
foretas etter innstilling fra daglig leder.
§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal representere BDS ved 
arrangementer. Han/hun har et overordnet ansvar for at senteret 
ledes i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak. Lederen skal 
jevnlig gå gjennom senterets arbeidsprogram og sammen med 
daglig leder og styre foreta prioriteringer og planlegge framdrift. 
Han/hun innkaller til og leder styremøtene, etter sammen med 
daglig leder å ha satt opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet ansvar for at daglig leder 
fungerer i samsvar med sin instruks.
I styrelederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.
§ 11. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte etter årsmøtet, velges en eien-domsleder og 
en kulturleder blant styremedlemmene. Disse skal så snarest 
komme med forslag til styret på to medlemmer til henholdsvis 
eiendomsstyre og kulturstyre.
Eiendomsstyret skal føre det daglige tilsyn med BDS-
eiendommene, og komme med forslag til reparasjoner, 
nyanskaffelser etc. Slike forslag og planer skal legges fram for 
BDS-styret før de kan gjennomføres. – Det kan opprettes styre for 
feriehjemmet underlagt eiendomsstyret.

Kulturstyret skal planlegge og gjennomføre kultur-aktivitetene i 
BDS. De kan opprette egne avdelinger for for eksempel drama, 
kurs o.a. Planer skal legges fram for BDS-styret til godkjennelse.
§ 12. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for den daglige admi-nistrasjon og 
forretningsmessige ledelse og tegner juridisk for BDS innenfor 
den rammen styret fastsetter. Daglig leder har ledelsen av kontoret 
og er de øvrige ansattes overordnede. Som sådan skal han/hun 
også ved alle nyansettelser ha ansvaret for å lage innstilling til 
senterstyret.
I samråd med styreleder, setter daglig leder opp saksliste til 
styremøtene og sørger for at sakspapirene sendes ut i rett tid. Han/
hun fører protokollen fra styremøtene, utarbeider årsmelding og 
sørger for at denne sammen med revidert regnskap og innkomne 
forslag blir sendt medlemmene i rett tid før årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett, som legges fram til 
behandling og godkjennelse i styret før det forelegges årsmøtet.
§ 13. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige ansvar for at senterets regnskaper blir 
ført på betryggende måte, og for at revisjonen blir gjennomført i 
rett tid før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert revisor. Bilagsrevisor skal 
kontrollere bilagene med jevne mellomrom, og på den måten gjøre 
arbeidet enklere for autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal vedlegges regnskapene til 
årsmøtet.
§ 14. Samarbeidsforum
BDS har opprettet et samarbeidsforum, som inn-kalles til møte 
minst to ganger i året. I tillegg til representaner for senterstyret 
og daglig leder, består forumet av underavdelinger/grupper 
under BDS og samarbeidspartnere på området, vanligvis med to 
representanter fra hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, 
informere hverandre om planer, utveksle synspunkter og sette opp 
halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaks-myndighet, men har en viktig funksjon 
for samarbeidet innen BDS og dets samarbeidspartnere.
§ 15. Protokoller
Det skal føres referater fra alle styre-, medlems- og årsmøter. 
Disse skrives inn i, eller klebes inn i dertil bestemte protokoller. 
Når en protokoll er avsluttet, skal den innen fem år overføres til 
betryggende oppbevaring på dertil bestemt sted.
§ 16. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende senter for alle døve/sterkt 
tunghørte og deres nettverk i Bergens-regionen, og er derfor åpen 
for at ulike gruppers spesielle interesser blir ivaretatt innenfor 
senterets virkeområde.
BDS vil derfor bidra til et godt utvalg av aktivi-teter og tilbud, 
enten det gjelder grupper med eget styre og kontingent, som 
idrettsklubb, kvinneklubb, døvblittseksjon, pensjonistgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller mer uformelle grupper som 
f. eks. dramagruppe, folkedansgruppe, baby-treff og liknende, 
så ønsker styret at alt dette skal kunne fungere i samspill med og 
innenfor BDS.
§ 17. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDS kan bare vedtas av ordinært 
årsmøte, og det kreves da 2/3 flertall blant de frammøtte. Forslag 
må være senterlederen i hende senest 6 uker før årsmøtet. For å 
kunne vedtas må forslagene ikke være i strid med senterets formål.
§ 18. Oppløsning
Oppløsning av BDS kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med 
minst 4/5 av senterets stemme-berettigede medlemmer. Vedtaket 
blir dessuten først gyldig hvis det gjentas på ekstraordinært 
årsmøte fire uker senere.
I tilfelle oppløsning, skal senterets verdier over-føres til 
Norges Døveforbund for oppbevaring. Hvis det innen 10 år 
blir gjenopprettet en inte-resseforening i Bergen med omtrent 
tilsvarende formål som den oppløste, skal midlene overdras til 
denne. Hvis ikke, vil midlene kunne disponeres av forbundet, 
men fortrinnsvis til fordel for døve i Bergens-regionen (jfr. 
formålsparagrafen).
Disse vedtektene er godkjent på årsmøtet i Bergen Døvesenter 15. 
mars 2003 og avløser tidligere lov for Bergen Døveforening og de 
midlertidige vedtektene for Bergen Døvesenter.
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Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond
Her er det foreslått at ca halvparten av pengene etter salg av Risperlen skal gå til et fond,
og at andre halvparten til investering i eiendom.

§ 1: Formål
Bergen Døvesenters Kapitalfond (BDK) er opprettet på årsmøtet 2007 med grunnkapital fra salget av feriehjemmet 
”Risperlen”, og fondsmidlene skal forsøkes plassert slik at de gir best mulig avkastning, som skal komme Bergen 
Døvesenter sin organisasjon og sine eiendommer tilgode.

§ 2: Fondets kapital
Fondets startkapital er på kr 2 millioner. I prinsippet skal denne kapitalen ikke reduseres, men årsmøtet i BDS kan 
gjøre vedtak om å ta ut utbytte. Fondsstyret kan foreslå for årsmøtet hvor stor del av utbyttet som kan tas ut etter 
årsmøtet, dersom det er behov for kapital som ikke skal gå til daglig drift. Senterstyret kan anmode om lån fra fondet 
tilsvarende vanlig markedsrente for innskudd. 

§ 3: Fondsstyre
Årsmøtet i BDS velger et fondsstyre på to medlemmer pluss daglig leder og et varamedlem, samtlige medlemmer av 
BDS, og funksjonstiden skal være to år. Første gang velges et medlemmer for et år og et medlem og varamedlem for 
ett år. Styret konstituerer seg ved å velge leder, nestleder og sekretær innen to uker etter årsmøtet.
Vedtak i Fondsstyret treffes med alminnelig flertall, når møtene er innkalt på ordinær måte.
Fondsstyret får de nødvendige fullmakter til å forvalte kapitalen på vegne av Bergen Døvesenter i tråd med disse 
vedtekter, men kan innhente råd fra uavhengige rådgivere.

§ 4: Fondsstyrets oppgaver
Fondsstyret skal - forvalte fondets midler i tråd med disse vedtekter

  - gi rapporter om status for fondsmidlene til senterstyret
  - føre protokoll fra sine møter
  - foreslå anvendelse av eventuell avkastning 

§ 5: Investeringsfilosofi
Fondsstyret oppretter en portefølje med lav til middels risiko, og investeringshorisonten skal være forholdsvis 
langsiktig. Dersom utviklingen tilsier det, kan et alternativ være å trygge større eller mindre deler av kapitalen ved 
plassering i bank til høyrente. Kostnadene knyttet til forvaltningen bør holdes så lave som mulig. 

§ 6: Tillatte plasseringer
Som normale plasseringer av kapitalen regnes: bankinnskudd, høyrentefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, 
kombinasjonsfond, paraplyfond, indeksfond og aksjefond. 
Plasseringer direkte i aksjer og andre mer risikopregede verdipapirer er ikke tillatt.

§ 7:  Anvendelse av avkastning
Avkastning kan, etter forslag fra fondsstyret, tas ut og anvendes i samsvar 
med § 1, dersom årsmøtet ønsker det.

§ 8: Rapportering
Fondsstyret avlegger rapport til Bergen Døvesenter sitt styre til orientering. 
Rapportene er til internt bruk, men fondsstyret kan likevel gi informasjon 
om utviklingen på medlemsmøter i BDS. Rapportene skal inneholde:

- oppstilling av porteføljens sammensetning
- status for porteføljen og statistikk over utviklingen

§ 9: Årsmøtet
Årsmøtet i Bergen Døvesenter er fondets høyeste myndighet. Det er 
således årsmøtet som skal godkjenne fondsstyrets arbeid og foreta valg 
på nye styremedlemmer. Til årsmøtet legger fondsstyret fram en fyldig 
beretning om virksomheten og utviklingen i løpet av siste år.

§ 10: Endring av vedtektene
Forslag til vedtektsendringer legges fram for årsmøtet, og behandles som 
vanlig innkommet forslag, ikke som lovforslag. 
Disse vedtektene er behandlet på ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 11. mai 2006 og gjelder fram 
til endelig vedtak på ordinært årsmøte i 2007.

B) Endringsforslag fra Kapitalfondets styre

Styrets kommentar: 
Styret støtter de endringer som 
er foreslått av Kapitalfondets 
styre. Det eneste det er delte 
meninger om gjelder §3 og antall 
medlemmer i fondets styre. 

Kommentar fra lovkomiteen:
Vi er enige om at de fleste 
endringsforslagene er OK, men vi 
synes at et styre på bare tre blir for 
lite, så vi mener at det bør bestå av 
tre årsmøtevalgte + daglig leder. Dette 
bør være minimum, og med et så lite 
styre mener vi at minst tre av fire bør 
stemme for et forslag for at det skal 
være gyldig. Det er jo mye penger dette 
gjelder. Så synes vi at daglig leder bør 
være sekretær, slik at det blir nok å 
konstituere seg ved valg av leder og 
nestleder. 
Med den tilføyelsen som er gjort i § 2, 
mener vi at § 7 er blitt overflødig, og 
dermed reduserer vi vedtektene fra 10 
til 9 paragrafer.
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Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond
Her er det foreslått at ca halvparten av pengene etter salg av Risperlen skal gå til et fond,

og at andre halvparten til investering i eiendom.

§ 1: Formål
Bergen Døvesenters Kapitalfond (BDK) er opprettet på årsmøtet 2007 med grunnkapital fra salget av feriehjemmet 
”Risperlen”, og fondsmidlene skal forsøkes plassert slik at de gir best mulig avkastning, som skal komme Bergen 
Døvesenter sin organisasjon og sine eiendommer tilgode.

§ 2: Fondets kapital
Fondets startkapital er på kr 2 millioner. I prinsippet skal denne kapitalen ikke reduseres, men årsmøtet i BDS kan gjøre 
vedtak om å ta ut utbytte. Størrelsen av det utbyttet som tas ut, bør ikke være større enn at fondets samlede kapital årlig 
økes med i gjennomsnitt 10 %.  

§ 3: Fondsstyre
Årsmøtet i BDS velger et fondsstyre på fem medlemmer og et varamedlem, samtlige medlemmer av BDS, og 
funksjonstiden skal være to år. Første gang velges tre medlemmer for to år og to medlemmer og varamedlem for ett år.  
Styret konstituerer seg ved å velge leder, nestleder og sekretær innen to uker etter årsmøtet.
Vedtak i Fondsstyret treffes med alminnelig flertall, når møtene er innkalt på ordinær måte.
Fondsstyret får de nødvendige fullmakter til å forvalte kapitalen på vegne av Bergen Døvesenter i tråd med disse vedtekter, 
men kan innhente råd fra uavhengige rådgivere.
Vanligvis skal styret ha møte minst en gang i kvartalet, men kan ellers innkalles etter behov. Innkalling skal normalt skje 
med to ukers varsel.

§ 4: Fondsstyrets oppgaver
Fondsstyret skal 

- forvalte fondets midler i tråd med disse vedtekter
- gi kvartalsvise rapporter om status for fondsmidlene til senterstyret
- føre protokoll fra sine møter
- foreslå anvendelse av eventuell avkastning 

§ 5: Investeringsfilosofi
Fondsstyret oppretter en portefølje med lav til middels risiko, og investeringshorisonten skal være forholdsvis langsiktig, 
dvs vanligvis minst 4-5 år. Dersom utviklingen tilsier det, kan et alternativ være å trygge større eller mindre deler av 
kapitalen ved plassering i bank til høyrente. Kostnadene knyttet til forvaltningen bør holdes så lave som mulig. 

§ 6: Tillatte plasseringer
Som normale plasseringer av kapitalen regnes: bankinnskudd, høyrentefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, 
kombinasjonsfond, paraplyfond, indeksfond og aksjefond. 
Plasseringer direkte i aksjer og andre mer risikopregede verdipapirer er ikke tillatt.

§ 7:  Anvendelse av avkastning
Fondsstyret skal som hovedregel ha som mål at fondets kapital skal øke med minst 10 % årlig. Avkastning ut over dette 
(utbytte) kan, etter forslag fra fondsstyret, tas ut og anvendes i samsvar med § 1, dersom årsmøtet ønsker det.

§ 8: Rapportering
Fondsstyret avlegger kvartalsvis rapport til Bergen Døvesenter sitt styre til orientering. Rapportene er til internt bruk, 
men fondsstyret kan likevel gi informasjon om utviklingen på medlemsmøter i BDS. Rapportene skal inneholde:

- oppstilling av porteføljens sammensetning
- status for porteføljen og statistikk over utviklingen
- informasjon om eventuelle endringer i porteføljen som vurderes, og begrunnelse for dette

§ 9: Årsmøtet
Årsmøtet i Bergen Døvesenter er fondets høyeste myndighet. Det er således årsmøtet som skal godkjenne fondsstyrets 
arbeid og foreta valg på nye styremedlemmer.
Til årsmøtet legger fondsstyret fram en fyldig beretning om virksomheten og utviklingen i løpet av siste år.

§ 10: Endring av vedtektene
Forslag til endringer i disse vedtekter følger samme regler som for BDS sine vedtekter.

Disse vedtektene er behandlet på ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 
11. mai 2006 og gjelder fram til endelig vedtak på ordinært årsmøte i 2007.

Slik ser vedtektene ut i dag
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Barnehagesaker – forslag fra senterstyret:

a) Barnehagens eier:
Styret foreslår at Bergen Døvesenter skal stå som eier av barnehagen.

b) Barnehagens styreform: 
Styret foreslår at barnehagens styre skal bestå av 3 personer utpekt av BDS-styret, samt 
barnehagens styrer, ansattes representant og foreldrenes representant, til sammen 6 
personer. Leder velges blant de 3 som er utpekt av BDS-styret. I tilfelle stemmelikhet har 
lederen dobbelt stemme.

c) Lån til løpende utgifter før oppstart av barnehagen:
Styret foreslår at det opptas lån på inntil 2 millioner kroner fra Kapitalfondet for å 
forskuddsbetale løpende utgifter i forbindelse med klargjøring av barnehagen. Tilskudd fra 
statens investeringsmidler skjer først når arbeidene er ferdig, og da overføres midlene tilbake 
til Kapitalfondet.

d) Barnehagens navn:
Styret foreslår at barnehagen skal hete ”Nubben Barnehage”.

e) Drøfte hva som skal gjøres med de siste årenes oppsamlede underskudd
Årsmøtet i Bergen Døvesenter har de siste årene godkjent årsregnskap med oppgitt 
underskudd, i tillegg til det som var hentet fra Interessefondet. Det vi nå må ta stilling til 
er hvordan disse ekstra underskuddene skal rettes opp. Styret ønsker ikke å komme med 
forslag, men heller drøfte det med årsmøtet.

f) Nye honorarsatser for styret, varamedlemmer o.a. 

Senterstyret: Siden 16.03.2002: Forslag:
Leder 10.000 20.000 
Nestleder 5.000 7.000 
Styremedlem (eiendomsleder): 7.000 10.000 
Styremedlem (kulturleder): 7.000 10.000 
Styremedlem: 2.000 4.000  
1. varamedlem: 2.000 2.000
2. varamedlem: 2.000 2.000
Eiendomsstyret:
Medlem 1 2.000 2.000
Medlem 2 2.000 2.000
Kulturstyret
Medlem 1 2.000 2.000
Medlem 2 2.000 2.000
Revisorer:
Bilagsrevisor: 2.000 2.000
Sum 45.000 65.000

8. Andre innkomne forslag
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g) Forslag fra «Hyttekomiteen»:
Edvard Rundhaug, Sigrid Ekerhovd,

Tore Birkeland, Egil Johannessen og Helge Herland.

A: Årsmøte vedtar at Bergen Døvesenter avsetter opptil 2,8 millioner kroner for kjøp av ny hytte ved sjøen. 
Beløpet tas fra salgssummen av feriehjemmet «Risperlen».

B: Hvis Bergen Døves Idrettsklubb på sitt årsmøte har vedtatt å samarbeide om kjøpet av hytten, at de på 
sitt årsmøte har vedtatt å gå inn med et beløp til finansiering av hytten, trekkes dette fra beløpet fra de 2,8 
millionene. Det inngåes en juridisk bindende avtale med Idrettsklubben om finansiering, bruk, vedlikehold og 
eventuelt salg av hytten.

C: Hyttekomiteen holder medlemmer og senterstyret løpende orientert om sitt arbeid i form av informasjon på 
Bergen Døvesenters nettsider, i Budstikken og på medlemsmøter. Hyttekomiteen legger frem forslag om 
hyttekjøp til senterstyret. Senterstyret vedtar kjøp av hytte.

D: Når hytten er kjøpt innkalles det til ekstraordinært årsmøte som velger hyttestyre. Det utarbeides egen 
instruks for hyttestyre og fastsettes leiepriser. Begge deler vedtas av årsmøte. Hyttestyre skal arbeide for 
mest mulig utleie av hytten og at hytten til en hver tid er i topp stand. Hyttestyre skal arbeide nært sammen 
med daglig leder og rapportere til senterstyret.

E: Det er en forutsetning av målet med driften av hytten skal være selvfinansierende. 

Begrunnelse:
Hyttekomiteen har vært på en rekke befaringer i hytteområder rundt Bergen. Vi har sett både på rorbuer, 
leiligheter og frittstående hytter. Vi har sett både på eldre og helt nye hytter. Vi mener Bergen Døvesenter bør 
satse på en ny, frittliggende hytte fordi:

• Det er mer lønnsomt å investere penger i en ny enn i en brukt hytte. Erfaring viser at en ny hytte ikke 
taper seg i verdi de første 20 årene. Investering i hytte viser over tid at verdiene økes, men ingen kan gi 
noen garanti om dette. (På samme måte som ingen kan gi noen garanti for at investering i aksjer vil gi 
verdiøkning). Men all erfaring tilsier at over mange år lønner det seg å investere penger i hytte.

• En ny hytte vil kreve lite vedlikeholdsarbeid de 20 første årene. Den må males regelmessig, og ellers 
holdes løpende i stand – men store uforutsette utgifter til reparasjoner blir en spart for. På nye hytter er 
det etter kjøpsloven minst 5 års reklamasjonstid.

• En ny, moderne hytte, med alle bekvemmeligheter vil trekke mange brukere. Hyttekomiteen mener 
mange medlemmer vil ha glede av å nyte en helt ny hytte, det vil bidra til å øke trivselen blant 
medlemmene.

• En ny hytte bør være på ca 100 kvm, ved sjøen, med innlagt vann, kloakk, strøm, terrasse med 
badestamp, båt med båtplass, inventar og bilvei til døren. Det bør avsettes en ekstra reservebuffer 
til drift av hytten første året. Summen av dette vil koste opp til 2,8 millioner kroner, det viser de 
undersøkelsene hyttekomiteen har gjort.

Ved kjøp av hytte bør vi tenke langsiktig. Hytten skal være til glede i mange år fremover. Hytten leies for en uke, 
eller en helg til en leietaker – men hytten må være stor nok til at to familier kan bruke den sammen. I motsetning 
til feriehjem kan ikke hvem som helst reise til hytten når de vil, men respektere at den som leier hytten har 
disposisjonsrett.

Det bør være en forutsetning at medlemmene får leie hytten rimelig, mens ikke medlemmer betaler 
markedspris. Hyttestyret må arbeide aktivt for at alle grupper av medlemmer kan få nyte hytten, fra de eldste til 
de yngste. Derfor er det også en forutsetning at en skal kunne kjøre til hyttedøren.

Hyttekomiteen legger frem budsjett med hovedposter for kjøp av hytte. Samtidig legger vi frem et årlig 
driftsbudsjett.

Styrets kommentar: 
Styret mener at det ikke er noe problem med punkt C, D og E. Styret er uenig i punkt A der hyttestyret ber 
årsmøtet vedta at Bergen Døvesenter avsetter opptil 2,8 millioner kroner for kjøp av ny hytte ved sjøen. Styret 
vil forholde seg til det man kom fram til på ekstraordinært årsmøte 11. mai 2006 med tillegg fra styremøtet 
18.10.2006 der styret blant annet fattet følgende vedtak: ”Om nødvendig kan vi gå opp til maksimum 2 
millioner kroner i budrunden der ”reservebeløpet” på inntil kr 200.000 hentes enten fra fondet vårt eller ved 
opptak av lån.” Når det gjelder punkt B faller dette bort siden styret ikke ser punkt A som aktuelt. 
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KJØPSBUDSJETT FOR KJØP AV HYTTE
Hytte          kr. 2.400.000
Omkostninger

• Dokumentavgift til staten (2,5 % av kjøpesum)  kr.     62.250
• Tinglysingsgebyr skjøte     kr.       1.548
• Evt. tinglysingsgebyr pantobligasjon (lån)  kr.       1.935

          kr.     65.733
Anskaffelse av inventar

• Køyesenger med madrasser     kr.     25.000
• Brannalarm og vibrator     kr.     20.000
• Spisebord og stoler      kr.       5.000
• Salong og bord      kr.     25.000
• Bestikk, kopper, fat og kasseroller    kr.       5.000
• Hvitevarer       kr.     20.000
• TV og parabol     kr.     15.000
• Garderobeskap      kr.       5.000
• Diverse      kr.     10.000

          kr.   130.000

Engangsanskaffelse (bl.a. 16-18 fots båt, flytebrygge, båtplass etc.)    kr.   100.000
 
Reserve- og startkapital i egen konto til vedlikehold og andre utgiftene
for å overleve spesielt de to første årene      kr.   100.000

Total omkostninger ved kjøp av hytte inkl. hyttepris               kr. 2.800.000

Kommentar: Hvis vi kjøper en nybygget hytte, betaler vi dokumentsavgiften som baserer seg på 
tomtens verdi som vil utgjøre litt lavere pris enn stipulert i vårt budsjett.  Køyesenger tenker vi på 5 stk 
(5 soverom). 

EKSEMPEL PÅ DRIFTSBUDSJETT VED BRUK AV EN HYTTE
Utgifter    

• Kommunale avgifter      kr.     5.000
• Evt. eiendomsskatt (“hytteskatt”)    kr.     8.000
• Strøm 15.000 kwh x kr. 0,80    kr.   12.000
• Forsikring inkl. innbo     kr.     5.000
• TV lisens og parabol avgift    kr.     3.000
• Vedlikeholdskostnader    kr.   10.000

  
   Sum utgifter      kr.  43.000

Inntekter  
• Leie til medlemmer; 

  helger fre-søn 20 helger á  kr. 1.000 kr.   20.000
• Leie til medlemmer; 

  uke man-fre 5 uker á  kr. 2.000  kr.   10.000
• Leie til andre; 

  helger fre-søn 5 helger á  kr. 2.000  kr.   10.000
• Leie til andre; 

  uke man-fre 5 uker á  kr. 4.000  kr.   20.000
• Dagsturer/sosiale sammentreff;

  100 personer pr år á   kr.      50  kr.     5.000

   Sum inntekter      kr.  65.000
 
Resultat driftsbudsjett/kommentar: Kr. 22.000 i overskudd som går evt. til nye anskaffelser på 
eiendommen eller dekning av underskudd i dårlige perioder. Leieprisene kan vi diskutere igjen når vi 
har kjøpt hytte. Leieinntekter sees som minimum og antall uker er også ganske snilt.
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10. Budsjettforslag 2007, veiledende for styret

9. Fastsettelse av kontingent og gebyr for 2008
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Valgkomiteens innstilling:

Styreleder velges for 1 år:
Valgkomiteens forslag:

Klement Våge (gjenvalg)

2 styremedlemmer velges for 2 år
Valgkomiteens forslag: 

Kjetil Høgestøl (gjenvalg) og Gunn Kristin Selstad (gjenvalg)

1. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Sigrun Ekerhovd (gjenvalg)

2. varamedlem velges for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Martin Skinnes (gjenvalg)

Revisor for 1 år:
Valgkomiteens forslag:

Statsautorisert revisor Kjell Zahl (gjenvalg)

Bilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Hans Erik Tofte (venter svar fra ham)

Varabilagsrevisor for 1 år: 
Valgkomiteens forslag: 

Arvid Støyva (gjenvalg)

Lovkomite for 1 år:
Valgkomiteens forslag:  

Arvid Hauge, Erling Jacobsen og Ellen Østrem (alle nye)

Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte 2007:
Valgkomiteens forslag:  

Klement Våge, Rune Anda, Sigrun Ekerhovd og Ann Liss Opdal
(eventuelt Ellen Østrem)

Kapitalfondets styre
Valgkomiteens forslag:  

Erling Jacobsen, Kjetil Høgestøl, og Tore Birkeland.
(Om flere skal velges, avhenger av årsmøtets behandling av de nye vedtektene for kapitalfondet.)

11. Valg, som ledes av valgkomiteen
(Tore Birkeland, Anne Grete Magnussen og Rita Lone Borlaug)
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Debattkveld i døvesenteret, torsdag 15. februar 2007

Tema: Lyd i døvemiljøet
ASL (American Sign Language)
6 mandager kl. 19-21 skal Maren Ori-
ola undervise i amerikansk tegnspråk. 
Hun lærte ASL gjennom sin søster 
som bor i USA nå, og et par ganger 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. 
Kurs følgende mandager: 16., 23. og 
30. april og 7., 14. og 21. mai.
(Med forbehold om NDFs godkjenning 
av kurset.)

Dette bildet fikk vi av tolketjenesten i Hordaland i slutten av januar 2007. Nå 
kan vi se de damene som gjør sitt beste for å ordne tolk til oss. På bildet ser 
man, fra venstre: Therese Bu Oppedal (tolk/formidler), Bjørg Kvinge, Lilian 
Enoksen og Berit Hellesund (ny formidler). Foran fra venstre: Gunn Kristin 
Selstad (som nå har sluttet som vikar) og Janet Bruvik.

Til høyre: Lilly Koppen Mjanger, CODA-barn (datter av døve foreldre) fortalte om sine 
erfaringer og opplevelser.

Vi var vel 20 personer som satt ringside i storsalen. Formålet var å utveksle 
erfaringer/opplevelser rundt lyder som vi døve ubevisst skaper. Er det noe vi 
ikke kan noe for, eller er det noe vi bevisst kan begrense spesielt når det er 
fremmede hørende rundt oss? Setter vi pris på å bli fortalt at vi lager rare eller 
forstyrrende lyder? Dette og mye annet snakket vi om.

Tolkeformidlere

Døvemesterskap 
i bowling
16.-18. mars 2007
Bergen Bowlinghall, 
Sandsli

Spilleprogram:

Fredag 16. mars:
  Damer og herrer, single. 
  Lisens kl. 11:00

  Damer og herrer, single.
  Åpen klasse kl. 14:00

Lørdag 17. mars:
  Herrer, double. 
  Lisens kl. 10:00

  Herrer, double. 
  Åpen klasse kl. 10:00

  Damer, double. 
  Lisens kl. 13:00

  Damer, double. 
  Åpen klasse kl. 13:00

Søndag 18. mars:
  PP-finale, damer og herrer  
  kl. 10:00

Festkveld med buffet 
på Thon Hotell, Kokstad
Lørdag 17. mars kl 19:00
Kr. 300,- pr. person

Frist for påmelding 
er 1. mars til Dag Hafstad
E-mail: daghafst@online.no
Mobilnr: 959 74 837 
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Det var en nyttig og interessant 
kveld der Hanne Kvitvær snakket om 
visjoner og stilte mange spørsmål til 
forsamlingen. Hvor står døveforenin-
gene om ti år? Hvilke visjoner har vi? 
Hvilke endringsprosesser ønskes i den 
enkelte døveforening? 

Hun snakket om enkeltmedlem-
mets erfaringer fra døvebevegelsen 
og interessepolitisk arbeid, fra deres 
deltakelse i flere hundre møter og 
forelesninger, om kontakt med med-
lemmer og andre. 

Og hun så tilbake i tiden og de nor-
male aktivitetene i døveforeningene 
den gangen, sammenlignet med i dag. 
Hva påvirket de historiske forandrin-
gene? 

Hva med i dag? Mye ulik det som 
var før? Splittelse i interessegrupper? 
Etniske og kulturelle grupper? Iden-
titetsgrupper? Mangfoldighet? Nye 
kontaktnett? Nye identitetsgrupper? 

Foredrag og info v/forbundsleder Hanne Kvitvær 
torsdag 8. februar 2007

Det var også uformelt møte med senterstyret og forbundsleder på styrerommet.

Nye livstilsgrupper? Tospråklighet? 
Døve med CI = døveforeningenes 
framtid? 

På slutten av foredraget informerte 
hun om støtte fra Norges Døvefor-
bund til ulike formål: Kulturmidler, 
foredragsstøtte, instruktørstøtte, kul-
turaktiviteter, voksenopplæring, triv-
selsmidler, likemannsmidler o.a.

Ellers har Norges Døveforbund 
mange mål, deriblant at tegnspråket 
blir anerkjent som et offisielt språk i 
Norge. 

Informasjonskveld
torsdag 15. mars 2007 kl. 10:

B E A S T 
presenterer seg
I 2005 tok studentene initiativ 
til ”Tegnspråk-kafé” i Bergen 
sentrum annenhver uke og det 
fortsatte de med også i 2006. 
I løpet av året ble BEAST 
opprettet: BErgens Akademiske 
& Sosiale Tegnspråklige forum. 
De har egen hjemmeside (link 
fra www.bgds.no)
Beast har tegnspråk-cafeer 
annenhver tirsdag og har 
tegnspråk-fest en gang i blant 
(som regel annenhver måned). 
Formålet er sosialt samvær, 
blir kjent med hverandre, møte 
kjente og dele erfaringer. 

Torsdag 22. mars 2007

Vi viser film i Berge Døvesenter 
(storsalen) kl. 19: 

“Tilbakeblikk på 
det kunstneriske 
arbeid vist fra 
scene og TV-årene 
fra 1992-2006”
fremført gjennom årene av 
Døves Video/Døves Media 
og teatret. 

95 minutter.Døvemesterskapet i innendørs fotball (futsal) 
ved Gjøvik 24.-25. februar 2007:

Bergen deltok med både dame og herrelag

Resultater damer (vi oppgir bare Bergens resultater): 
Lørdag: Bergen - Trondheim 0-3, Bergen - Oslo 3-1, Bergen - Holtan 0-2
Søndag: Holtan - Bergen 1-1, Oslo - Bergen 1-1, Trondheim - Bergen 5-1

Resultater herrer:
Lørdag: Vind B - Bergen 0-15, Trondheim B - Bergen 0-11, Bergen - Ålesund 
8-1, kvartfinale: Bergen - Oslo B 6-0. 
Søndag, semifinale: Bergen - Trondheim A  3-2
Finale:  Oslo A  -  Bergen   4-1
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Etter valget på seniorgruppens årsmøte 6. februar 2007. Bak fra venstre: Birgit 
T. Karlsen (2. varamedlem), Marta Ringsø (1. varamedlem), Annlaug Koppen 
(styremedlem) og Thorbjørn Johan Sander (sekretær). Foran fra venstre: Sverre 
Johansen (nestleder), Erling Buanes (leder) og Thora Gåsland (kasserer)

Etter valget på lokallagets årsmøte 13. februar 2007. Valgt for perioden 2007-
2008: Bak fra venstre: Annlaug Koppen (styremedlem) og Åge Lauritzen (kas-
serer - han var ikke til stede, så bildet fra i fjor er limt inn).
Foran fra venstre: Marta Sander (sekretær), Nils Johan Bjørø (leder) og Thor-
bjørn Johan Sander (varaleder).

Bergen Døves Seniorgruppe

Bergen lokallag av 
Norsk Døvehistorisk Selskap

Gave til Hunstad
skoles bibliotek
22. februar 2007 ble de avbildede 
"døve-bøkene" (se under) gitt som 
gave til biblioteket på Hunstad skol. 
De fleste fra døvesenteret, samt en fra 
Døves Idrettsklubb og en fra globetrot-
terne. Det er to år siden skolens bi-
bliotek ble innviet (22. april 2005). Det 
passer da veldig fint å fylle biblioteket 
med "døvebøker". Vi vil tro at skolen 
blir glad om de kan få flere interessante 
bøker med temaer fra døves verden. 

Takkehilsen fra skolen er allerede 
mottatt: "Tusen takk for alle bøkene 
som vi har fått i dag fra Døvesenteret til
biblioteket på Hunstad skole.Dette 
setter vi virkelig pris på!

Vennlig hilsen 

Hilde Sundve Jordheim, rektor."
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Styremøte 
i Bergen Døvesenter 
mandag 18. desember 2006

Tilstede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sun-
niva Lyngtun, Gunn Kristin Selstad, Sigrun 
Ekerhovd, Martin Skinnes og Rune Anda. 
Forfall: Egil Johansen.

Innbydelse
Styreleder Klement Våge fikk Innbydelse fra 
Haugaland Døvesenter i forbindelse med 60 
års jubileum lørdag 27. januar på Radisson 
hotell i Haugesund.
Vedtak: Klement representerer døvesenteret. 
Vi gir en gave på kr 500.

Regnskap pr. 30.11.2006
Regnskap pr. 30. november 2006 ble sendt ut 
til senterstyret før helgen.
Vedtak: Tatt til orientering.

Senterstyrets representant til Ungdoms-
klubbens styremøter
Det unge styret i Døves Ungdomsklubb synes 
det vil være fint å ha med en representant fra 
senterstyret til sine styremøter, slik de har fått 
opplyst at det var i 60-, 70- og 80-årene.
Vedtak: Egil Johansen representerer sen-
terstyret ved Døves Ungdomsklubbens 
styremøter.

Vannskadesaken – Bergen Døvesenter 
– Bergen Døves Idrettsklubb 
Det vises til vedtak på ekstraordinært årsmøte 
i Bergen Døves Idrettsklubb tidligere i år. 
Torsdag 7. desember hadde Bergen Døve-
senter v/Egil Johansen, Sigrun Ekerhovd og 
Rune Anda møte med Døves Idrettsklubb 
v/Cecilie Gudmundsen, Arvid Støyva og 
Nina Hammersland og diskuterte hvordan 
vannskadeoppgjøret skulle ordnes. På møtet 
ble man enige om følgende: 
I stedenfor at BDIK overfører midler til dø-
vesenteret, trekker vi fra summen av BDIKs 
andel av medlemskontingent - kr 50 pr. med-
lem - i 2006 og 2007, og litt i 2008 inntil vi 
oppnår hele summen på kr 37.500.
Vedtak: Den inngåtte avtalen av 7. desember 
2006 godkjennes.

Rammeavtale Bergen Døvesenter – Bergen 
Døves Idrettsklubb vedr. hyttekjøp
BDS og BDIK hadde møte 7. desember og ble 
enige om en rammeavtale som legges frem 
for begge styrer til godkjenning. 
Vedtak: Med en endring i punkt 9 godkjen-
nes så avtalen. 

Barnehage
Styret drøftet investerings- og driftsbudsjett 
i forbindelse med eventuell opprettelse av 
barnehage i døvesenteret, og likeså forslag 
til eieform og organisering. Styret var enig i 
at poenget med evt opprettelse av barnehage 
først og fremst er av økonomiske årsaker. 
Vedtak: Saken legges frem og drøftes på 
ekstraordinært årsmøte tirsdag 19. desem-
ber kl. 19.

Innkomne forslag til årsmøtet
Styret foreslår følgende saker til ”Innkomne 
forslag” på døvesenterets årsmøte lørdag 17. 
mars 2007:
a) Godkjenne det arbeidet som er gjort mht 
barnehage og det videre arbeidet
b) Godkjenne at døvesenteret skal være eier 
av barnehagen
c) Godkjenne det foreslåtte styreformen for 
barnehagen
d) Godkjenne at 2 repr. fra døvesenteret skal 
sitte i styret for barnehagen
e) Godkjenne lån av midler fra Forenings-
fondet til arbeidet med barnehagen (midler 
refunderes av staten når alle utbetalingene i 
forbindelse med oppstart av barnehagen er 
avsluttet)
f) Godkjenne hva barnehagen skal hete 
(”Nubben”?)
g) Bli enige om oppdatert honorar for styret, 
varamedlemmer o.a. 
Vedtak: Detaljer i ovennevnte punkter legges 
fram til neste styremøte.

Barnehage 1: Arkitektfirmaet
Arkitekt er engasjert. Tilbud fra Forum 
arkitekter AS 08.01.2007 ble akseptert av 
senterstyret og firmaet fikk positiv svar fra 
oss 09.01.2007. 
Vedtak: Godkjent.

Barnehage 2: Lån til å utbetale fagarbeid
Investeringstilskudd fra staten skjer først 
når alt er ferdig og vi har betalt for bygge-
arbeidene. Spørsmålet er om vi skal låne 2 
millioner kroner av DnB der vi har fått tilbud 
på 5,25% rente, og betale alt (eller det meste) 
tilbake når statstilskuddet kommer eller om 
vi skal høre med styret i Kapitalfondet om 
lån av midler fondet har innestående i Nar-
vik-banken? Styret ser helst at vi velger det 
som er til fordel for døvesenteret, at vi låner 
midler av Kapitalfondet.
Vedtak: Vi kontakter Kapitalfondets styre 
med forslag om at lån av fondet til oven-
nevnte formål legges fram som innkomne 
forslag på årsmøtet 17. mars 2007.

Barnehage 3: Prosjektledelse
Styret fikk forelagt tanker rundt prosjektle-
delse fra arkitekt Ulveseth – som var svar på 
forespørsel fra daglig leder tidligere denne 
måned. Og med tanke på at det kanskje blir en 
sen start på arbeidet for å få klargjort lokalene 
til barnehage, er det kanskje viktig å begynne 
å engasjere en prosjektleder.
Vedtak: Vi hører med arkitekten om saken 
og evt kontakter et firma i Fyllingsdalen med 
forespørsel om pris på prosjektarbeidet.

Barnehage 4: Drift og styreform
Styret drøftet det som ble presentert av styre-
leder på ekstraordinært årsmøte 19. desem-
ber, og kom fram til at vi går inn for at styret 
for barnehagen skal bestå av fra to repr. fra 
senterstyret (styreleder og daglig leder), inntil 
to eksterne representanter samt en ansatt og 
en repr. fra foreldrene. 
Vedtak: Bergen Døvesenter skal selv stå for 
drift av barnehagen. Eget styre skal opprettes 
som nevnt over. Alle i styret skal ha stem-
merett. Navn på barnehage må bli avklart til 
årsmøtet 17. mars.

Daglig leder orienterer
a) Fana Blikk har vært i døvesenteret og 
reparert lekkasjen ved hovedinngangen 
14.12.2006
b) VVS Bygg tettet igjen vannlekkasje 
to steder under springen på kjøkkenet 
15.12.2006
c) E-post sendt til Statped Vest der vi klaget 
på mangel på repr. fra hørselssektoren i det 
nye samarbeidsrådet for Statped Vest (det nye 
”brukerrådet”)

Styremøte 
i Bergen Døvesenter 
tirsdag 23. januar 2007
Tilstede: Klement Våge, Sunniva Lyngtun, 
Gunn Kristin Selstad og Rune Anda.
Forfall: Egil Johansen, Martin Skinnes og 
Sigrun Ekerhovd. Fravær: Kjetil Høgestøl.

Godkjenning av dagens styremøte
I følge døvesenterets vedtekter er vedtak 
på styremøter gyldig når minst 4 av styrets 
medlemmer inkl. varamedlemmer er tilstede. 
Styreleder Klement Våge beklaget forfal-
lene, men sykdom og skiftarbeid var noe 
man måtte regne med. På grunn av viktige 
saker mente styreleder at det ikke var råd å 
utsette møtet. Han foreslo at vedtak først er 
gyldig når de andre har gitt ”godkjent”-til-
bakemelding innen fastsatt tid. I tilfelle der 
er saker som minst en som ikke var tilstede 
har motforestillinger mot, utsettes vedtaket 
til neste møte.
Vedtak: Styreleder fikk støtte fra Gunn og 
Sunniva.

Referat fra ekstraordinært årsmøte tirs-
dag 19. desember 2006 
Dette referatet ble sendt til styret før jul og 
godkjent av alle pr. e-post før det ble lagt ut 
på hjemmesiden (www.bgds.no). Barneha-
gesaken var noe som opptok mange. Derfor 
var det bra at referatet ble hurtig ferdig og 
godkjent, og interesserte kunne se hva møtet 
ble enige om.
Vedtak: Referat fra ekstraordinært årsmøte 
tirsdag 19. desember 2006 er godkjent.

Regnskap pr. 31.12.2006
Styret fikk tilsendt døvesenterets årsregn-
skap pr 31.12.2006 over e-post lørdag 20. 
januar 2006. Styret uttrykker tilfreds med 
det fremlagte regnskapet, men vil vente 
med å godkjenne til noen spørsmål fra Asle 
og daglig leder er avklart med revisoren, 
Kjetil og Asle.
Vedtak: Til etterretning.

Budsjettforslag 2007
Daglig leder fremla et foreløpig budsjett-
forslag for 2007. Styret gikk gjennom 
både inntekter og utgifter, post for post. I 
utgangspunktet var budsjettet satt opp med 
et underskudd på ca kr 380.000. Etter gjen-
nomgåelse av postene og flere kutt, endte 
man på et foreløpig budsjett med kr 40.000 
etter støtte på kr 100.000 fra Medlemmenes 
Interessefond.
Vedtak: Budsjett for 2007 avgjøres på neste 
styremøte.
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Personalia
95 ÅR
Margot Hammer, Tønsberg, fyller 
95 år 23. mars. Hun er æresmedlem 
i Bergen Døvesenter, og var hele sitt 
liv engasjert i å støtte døvearbeidet 
på Madagaskar. Hun var gift med 
Ragnvald Hammer som var døveprest 
i det vestenfjeldske døveprestdistrikt 
i mange år.

SØLVBRYLLUP
Birgit Crone og Emil Leinebø hadde 
25 års sølvbryllup 27. februar.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven jeg fikk til min 75 års 
dag! Det var overraskende positivt! Det 
gledet meg stort!

Hilsen Bjørn Ruste

MANGE TAKK
for hyggelig oppmerksomhet i anled-
ning min 75 års dag 5/2-07.

Vennlig hilsen Gerd Albrektsen.

Trenger du
juridisk hjelp?

Advokat med kjennskap til 
tegnspråk kan hjelpe med

spørsmål om

- arv og skifte
- ekteskap, separasjon, skilsmisse

- samboeravtaler
- barnerett

- kjøp og salg av eiendom 
- arbeidsrett

- trygderett - sosialrett
- husleie

- erstatning
og annen privatrett 

Jeg snakker og forstår litt 
tegnspråk.

Jeg kan hjelpe med søknad om Fri 
Rettshjelp.

Ta kontakt med
Advokat Geo Wilson
Boks 124 - Sentrum

5804 Bergen

tlf 55 23 61 00, fax 55 23 61 01
Mobil/ SMS: 95 22 89 68

E-post geo.wilson@hrn.no

Bergens Tidende lørdag 10. februar 2007

Nye medlemmer i januar/februar
Sigrid Hjørungnes - døv
Ziual Haque - døv
Karimi Hashmatullah - døv
May Britt Litsheim - døv
Victoria Bjørnseth - tunghørt
Camilla Voldsund - døv
Christine Valestrand - døv

Barnehage 5: Det videre arbeidet
Beslutningene i barnehagesaken hittil har 
foregått pr e-post mellom styreleder og daglig 
leder, og iblant med styret. For videre arbeid 
er det behov for faste kontaktpersoner.
Vedtak: Styreleder Klement Våge, nestleder 
Kjetil Høgestøl og daglig leder Rune Anda 
foretar de daglige beslutninger i forbindelse 
med barnehagesakens videre arbeid. Resten 
av styret skal bli løpende orientert. 

Daglig leder orienterer
a) Informasjon rundt utvikling av barnehage-
saken blir jevnlig lagt ut på hjemmesiden
b) Kr 260.000 til Bergen Døvesenter fra Ber-
gen kommune v/avdeling for oppvekst.
c) Det blir medlemsmøte torsdag 1. mars der 
vi behandler lovforslag til landsmøtet 15.-
17. juni og evt andre saker, og medlemsmøte 
torsdag 12. april der vi behandler innkomne 
forslag til landsmøtet.
d) Forsikringsselskapet kontaktet vedr buet 
vegg i storsalen (”lekkasje”-veggen)
e) Besøk av Branntilsyn 22.01.2007, kort 
orientering.
f) Intervju med helsebyråd, kort oriente-
ring.
g) Referat fra møte i eiendomsstyret 
18.01.2007 ble delt ut

Seniorgruppen
Det forelå søknad fra Seniorgruppen om et 
tilskudd på kr 20.000 for budsjettåret 2007. I 
fjor fikk gruppen kr 10.000 i støtte. Grunnen 
til at de søker om litt mer støtte er at det blir 
arrangert ”Kulturtreff ” for eldre i Tønsberg 
12. mai 2007. Og da håper man på litt støtte 
til reise og opphold.
Vedtak: Seniorgruppen får kr 15.000 i støtte 
for 2007.

Døvesenteret er ÅPEN FOR ALLE
uansett om man er medlem eller ikke! 

mailto:geo.wilson@hrn.no
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Tegnspråkkurs for nybegynnere
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 6 mandager (og 2 tirsdager) a 3 skoletimer (tilsammen 24 timer) - start 
kl. 18.00.
Dato: 10.04 (tirsdag), 16.04, 23.04, 07.05, 14.05, 21.05, 29.05 (tirsdag), 04.06.
Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.
Kursavgift: Kr 1.600 (inkl. ”Tegn-start 1” på CD-ROM)
Påmelding innen 26. mars 2007 til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 
Bergen, eller over e-post til post@bgds.no.
Maks antall deltakere: 10.

Samarbeidsråd Statped 
Vest - sammensetning 
av samarbeidsrådet 
Jeg viser til brev fra Utdanningsdirek-
toratet til Statped Vest, med kopi til 
Bergen Døvesenter, datert 31. januar 
2007, angående sammensetningen 
av samarbeidsrådet ved Statped Vest. 
Bergen Døvesenter har i brev til Ut-
danningsdirektoratet påpekt at hør-
selssektoren ikke er representert blant 
de representantene som brukernes 
interesseorganisasjoner har utpekt til 
samarbeidsrådet ved Statped Vest. 

Til dette kan det opplyses at ledelsen 
ved Statped Vest allerede har endret 
sammensetningen av samarbeidsrådet, 
ved at brukerrepresentasjon er utvidet 
med ett medlem, og at Mariann Nødt-
vedt, tidligere leder for brukerrådet 
ved Vestlandet kompetansesenter er 
oppnevnt som medlem, med Rune 
Anda fra Norges Døveforbund som 
vararepresentant. 

Jeg håper at dette er en tilfredsstil-
lende ordning for alle berørte parter. 

Med hilsen 
Steinar Sandstad (sigsn) 
direktør 
Kopi: Utdanningsdirektoratet, Post-

boks 2924 Tøyen, 0608 Oslo

Ønsker du grunnkurs 
i førstehjelp?
Mandag 12. og mandag 19. mars, begge dager kl. 18-21.

Sted: Damsgårdsveien 69, 5058 Bergen. 
Kursleder: Vibeke Gunsteinsen.
Vi bestiller tolk.
Kursavgift: Kr 300 pr. person.

På Røde Kors sin hjemmeside leser vi blant annet:
"I løpet av få minutter etter en ulykke kan du redde en persons liv. Hordaland 

Røde Kors arrangerer kursene. 
Kurset gir en grunnleggende innføring i livreddende førstehjelp, og fyller de 

krav som blant annet er gitt av offentlige myndigheter. Undervisningen foregår 
med praktiske øvelser og gruppearbeid."

Norsk grunnkurs i førstehjelp, 5 eller 6 timer 
Et kurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset tar for livreddene førstehjelp og 
problemstillinger som statistisk forekommer ofte i Norge. Kurset er på mini-
mum 5 timer, med mulighet for en 6. time med valgfritt tilleggsemne. Kurset 
er praktisk rettet, medbare et minimum av teori. Filosofien bak kurset er at man 
lærer mer av hva man gjør, enn hva man hører. Det kreves ingen forkunnskaper 
i førstehjelp. Instruktørene er spesielt kurset og sertifisert etter Norsk Første-
hjelpsråds retningslinjer for å arrangere dette kurset.
Kurset er begrenset oppad til 15 deltakere og hver kursdeltager får utdelt egen 
førstehjelpbok og nøkkelring med munn-til-munnduk.

Kurset tar for seg følgende emner
- Varsling til nødnummer 1-1-3
- Undersøkelse av pasient
- Bevisstløshet og sideleie 
- Livløshet og hjerte- lungeredning
- Fremmedlegeme i luftveiene
- Akutte hjertesykdomer
- Opptreden ved skade og ulykker
- Pratiske øvelser (akutte sykdommer og skader)
- Valgfritt tilleggsemne (kun ved 6 timerskurs)

Påmelding via daglig leder - post@bgds.no, 
innen torsdag 8. mars 2007.

Hyggetreff på Konows senter
Visste du at det er "Hyggetreff" på 
Konows senter hver mandag kl. 11.00-
13.00? Det er åpen for alle - både unge 
og eldre. 

Døvestevne
Fredag 31. august til søndag 2. sep-
tember 2007 blir det døvestevne på 
Lyngmo. Det er en leirplass som ligger 
på Hafslo, 15 km nord for Sogndal.
Vi kommer tilbake til saken senere.
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Den Nasjonale Scene
v./direktør Eva Tamber
Postboks 78 – Sentrum
N-5803 Bergen

TILGJENGELIGHET TIL 
FORESTILLINGER VED ”DEN 
NASJONALE SCENE”

Statssekretær i Kulturdepartemen-
tet, Mette Gundersen uttalte sist 
sommer at kultur-tilgjengelighet 
er viktig for regjeringen. Teksting 
på tv og kino, samt tilgjengelighet 
til lokal kultur var blandt temaene 
som ble nevnt.

Den Nasjonale Scene har ved 
flere anledninger vist prisverdig 
vilje og evne til å realisere denne 
nasjonale målsetningen også for 
døve og hørselshemmede. Med 
enkle og rimelige midler er flere 
forestillinger gjort tilgjengelig for 
et publikum som iflg undersøkelser 
ved NAV utgjør 15 % av befolk-
ningen. Gruppen som utgjør et 
betydelig markedspotensiale ber 
om rettferdighet og å bli inkludert 
i teaterets formidling på en måte 
som erfaringsmessig også kommer 
normalthørende til nytte.

Bergen Døvesenter, som er tilslut-
tet Norges Døveforbund & Hor-
daland fylkeslag av Hørselshem-
medes Landsforbund representeret 
til sammen flere tusen medlemmer 
bare i dette fylket. Til sammen er 
det bare i Hordaland ca 50.000 
personer med ulik grad av funks-
jonsnedsettelse på dette området.

Vi ber om at flere forestillinger blir 
tekstet på alle DNS sine scener, i 
første rekke på hovedscenen. Tek-
sting er en kommunikasjonsform 
som er velegnet for både døve, 
sterkt tunghørte og vanlige former 
for hørselshemming.

Bergen 12.02.2007
Mvh Tore Svane (s.)
-fylkesleder HLF
Rune Anda (s.)
daglig leder BDS

Til stede: Eva Tamber, direktør ved DNS, Anders Larsen, DNS, Tore Svane, 
leder i Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Hilde 
Hellestvedt, HLF, Mary-Ann Grønås, Rådgivningskontor for hørselshemmede 
og døvblinde i Bergen, samt Rune Anda, daglig leder i Bergen Døveesnter. 
Likeså var 3 tolker tilstede; 2 tegnspråktolker og 1 skrivetolk.

Møte på Den Nationale Scene fredag 9. februar 2007

Tema: Teksting av teaterframførelser

Anders Larsen og Eva Tamber. Direktør Tamber sier at det ikke står på viljen å få gjennomført 
teksting på teater, men at det er behov for økonomisk støtte for å få det til. Hun sier at de ser 
på dette som en utfordring, og de vil få igang et prosjekt.

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)

Stab: På scenen: Olivier Schetrit - Ipek D. Mehlum  - Ronny P. Jacobsen 
Regi Lars Otterstedt - Manusforfatter Hilde Haualand  - Medforfatter Lars 
Otterstedt - 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.
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Kjellerlokalene
25.01.2007

Tegnet av Forum Arkitekter AS

Når det gjelder selve løsningen tas det med forbehold. 

De ulike etater skal både ytre seg og godkjenne løsningen.

Likeså må man se på den økonomiske rammen.
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1.0 Foranledning
Forum arkitekter har fått i oppdrag av Bergen 
Døvesenter å utarbeide prosjekt for innredning 
av barnehage i Døvesenterets kjeller.
Døvesenteret har sine lokaler i Kalfarveien 79, 
et hus fra 1869, på fire etasjer i sveitserstil. 
Bygget er kjent som Peter Jebsens sommerhus, 
og har vært i Bergen Døvesenters eie siden 
1985.
I forbindelse med byggets verneverdighet, 
og de tiltak som vi ser som løsning for å 
omdanne kjelleren til tilfredsstillende lokaler 
for barnehagedrift, ba vi om et møte med 
byantikvaren for å drøfte problemstillingene og 
komme til en felles forståelse av premissene for 
omdanningen i et antikvarisk perspektiv.
Fra politisk hold skal barnehagesaker ha 
prioritet hos byggesak som sådan, og 
mot normalt gir byantikvaren rådgivning i 
barnehagesaker før det blir sendt til byggesak. 
Møte/rådgivning ble derfor innvilget på kort 
varsel.

bygningens nåværende utforming i forhold til å 
oppnå tilfredsstillende dagslysforhold i lokalene, 
først og fremst på grunn av at vesentlige deler 
av fasaden og dens lysåpninger er overbygget 
med en stor veranda. Sammenstilling av 
gamle bilder (foto, tegning), kart fra 1880, samt 
byggemeldingstegninger fra 1912, antyder at 
verandaen er bygget på huset en gang mellom 
1888 og 1912. Tilbygg i øst på huset ser ut til 
å i første omgang ha vært en veranda, bygget 
samtidig med den andre, som senere er bygget 
inn, og utgjør nå en del av kjellerlokalene. BM 
var enig i at dette var sannsynlig. MU orienterte 
videre om at verandaen er i dårlig forfatning, 
og at det har vært vurdert fra Forum Arkitekters 
side å anbefale en rivning av verandaen, og 
evt. bygge en ny, som gir bedre dagslysforhold 
i kjellerlokalene. Forum Arkitekter er allikevel 
kommet til det standpunkt at verandaen, på 
tross av å ikke være oppført samtidig med 
huset, er en viktig del av husets nåværende 
karakter og historiefortellende egenskaper, 

verandaen, kunne oppnå vesentlig forbedrede 
dagslysforhold inne i selve kjelleren. I tillegg 
tilbyr man da et rom med rikelig dagslys direkte 
tilknyttet rommene innenfor. I tillegg ønsker man 
å trekke brystningene ned på de vinduer som 
ligger ved siden av verandaen.
BM kommenterte at å trekke brystningen ned 
på vinduene ved siden av verandaen, ville bli 
avslått fra byantikvarens side. BM argumenterte 
med at husets hjørner er viktige for opplevelsen 
av huset som sådan, og at man ville skape et 
uklart bilde av det opprinnelige og tilføyde ved 
å trekke brystningen ned på disse vinduene. AZ 
og MU sa seg enige i denne argumentasjonen.
Videre kommenterte BM at å glasse partiet 
under verandaen inn, og forbinde det med 
kjelleren ikke var problematisk, om det ble 
utformet og detaljert på riktig måte. BM 
mente at glasspartiet burde ligge mest mulig 
tilbaketrukket i forhold til verandaens søyler, 
helst innenfor søylenes innerkant. I tillegg 
var oppdelingen glasspartiene fikk, viktig 
for uttrykket, og BM foreslo å prøve å hente 
formater i husets andre vinduer for å unngå 
uheldige brytninger med den eksisterende 
fasaden.
BM uttrykte at å fjerne brystningen i 
lysåpningene mellom den eksisterende 
kjelleren og det nye innglassete partiet ikke var 
problematisk, heller ikke å grave ut innenfor nye 
yttervegger.

2.2 Tilbygget
BM ble vist et bilde som viser hvordan tilbygget 
i øst ser ut i dag. BM uttrykte at det ikke så 
pent ut på kjellerplanet, bl.a. på grunn av de 
uferdige partiene mellom søylene. MU orienterte 
om tanken om å fjerne veggpartiene mellom 
søylene helt, og sette inn glass, tilsvarende som 
mellom verandaens søyler. BM kommenterte 
at en da burde få det samme uttrykk her, som 
under verandaen, og dermed også her trekke 
glasset lengst mulig inn, helst bak søylene.

2.3 Utomhus
MU orienterte om at kart fra 1880 viser det 
nære utomhusanlegget omtrent som det 
fremstår i dag, og at Forum Arkitekter ser på 
dette som en viktig del av husets karakter, men 
at det er utsatt for en del forfall. BM delte Forum 
Arkitekters vurderinger om at utomhusanlegget 
er verneverdig, og burde pusses opp igjen til 
original stand, dvs. pusse opp murene med 
kalkpuss, feste gjerder på nytt, rette opp trapper 
osv.
Det ble vist et bilde av ”lysthuset”, halvsirkelen 
med trær øst i hagen. BM syns det var et flott 
element, og kommenterte at hagen er registrert 
som verneverdig anlegg av riksantikvaren, 
og at alle eldre elementer skal beholdes. MU 

BERGEN DØVESENTER BARNEHAGE
Referat fra møte med Byantikvaren, Bergen Kommune, 18. januar 2007

1.1 Møtet
Møtet ble avholdt 18. januar 2007, i 
byantikvarens lokaler i Domkirkegt. 6a kl 1400.
Til stede på møtet var:
-Bente Mathisen, Byantikvaren (BM)
-Azita Zanjani, Forum Arkitekter (AZ)
-Mads Ulveseth, Forum Arkitekter (MU) (ref.)

2.0 Generelt om bygget
MU orienterte om at Bergen Døvesenter 
ønsker å innrede kjelleren i Kalfarveien 79 til 
barnehage. Dette byr på utfordringer i forhold til 

og at en alternativ strategi for å skape gode 
dagslysforhold bør vurderes. BM delte dette 
synet, og uttrykte at en riving av verandaen ikke 
var ønsket fra byantikvarens side.

2.1 Innbygging av verandaen
MU redegjorde så for tanken om at en, ved å 
sette glass mellom verandaens søyler, grave 
partiet under verandaen ned til innvendig 
gulvnivå, samt fjerne brystningen i lysåpningene 
under verandaen, for å skape forbindelse 
fra kjelleren ut til et innglasset parti under 

Azita og Mads fra Forum Arkitekter AS deltok på møtet med Bente Mathisen, Byantikvaren. 
Bildet er tatt 9. januar da de begynte å måle lokalene i kjelleren.
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orienterte om at det er intensjonen å beholde 
mest mulig av de gamle elementer i hagen.
MU orienterte om det er et behov for at beboere 
i bofellesskapet Konow Senter, øst for huset, 
sikres fri gjennomgang på eksisterende vei 

gjennom lekearealet. Et gjerde vil bli satt opp på 
hver side av veien, slik at barnehagen krysser 
veien for å komme til lekeplassen
via to porter. MU uttrykte at dette skaper en 
oppdeling av hagen, som potensielt ville være 
uheldig i et antikvarisk perspektiv. BM mente 
at dette ville være et reversibelt tiltak, men 
kontroversielt, og at en god utforming på evt. 
gjerder var viktig, for at de ikke skulle være for 
dominerende.
BM tilføyde at forslag til utforming på hagen, 
med gjerder, må legges fram for særskilt 
antikvarisk behandling.

2.4 Soveskur
MU og AZ orienterte videre om planer om å 
oppføre et skur der småbarn kan sove, på 
husets østside, på opp mot 50m². Det ble vist et 

perspektiv som viser ca hvordan det vil kunne 
uttrykke seg i rommet. BM kommenterte at et 
slikt bygg burde være frittstående, og ellers 
underordne seg omgivelsene ved hjelp av farger 
som legger seg i bakgrunnen, men at det ellers 
godt kunne uttrykke seg som moderne.

2.5 Innlevering av materiell
MU ville vite hvilke krav byantikvaren stiller til 
innlevert materiell for at de skal kunne vurdere 
saken når de får den oversendt fra byggesak. 
BM orienterte om at det var byggesak som 
stilte krav om standard på materiellet, og at for 
byantikvaren ville for eksempel fotomontasjer 
være tilstrekkelig for å vurdere endringer i 
fasadekarakter.
Ved møtets slutt ble Forum Arkitekter ønsket 
lykke til videre med arbeidet av BM, og MU 
uttrykte at det synes å være oppstått en felles 
forståelse av premisser for omarbeidningen.

Referent:
Mads Ulveseth,
FORUM ARKITEKTER AS
Torgny Segersteds vei 27,
5143 Fyllingsdalen

"Lysthuset"

Møte og befaring på tomten/uteareal 16. 
januar med arkitekt Mads Ulveseth, assis-
terende generalsekretær Ken Davidsen fra 
Stiftelsen Signo, hovedkontoret i Oslo, og 
med virksomhetsleder Tone Høylandskjær 
og vaktmester Svein Ole Johansen, daglig 
leder Rune Anda pluss en tegnspråktolk fra 
Konows senter.



Medlemskap og medlemsfordeler
Det lønner seg å være medlem av døvesenteret, da får du:

    *  Rimelig pris hos Sports Club og Svett og Blid (treningsstudio).
    *  Halv pris på alle fester i døvesenteret.
    *  Halv pris på leie av lokaler hvis du vil feire store dager 
     i døvesenteret.
    *  Ofte støtte til deltakelse på kulturdager og stevner.
    *  Rimelig deltakeravgift på kurs.
    *  Medlemsbladet ”Budstikken” gratis, hver måned
    *  Døves Tidsskrift inkludert i medlemskapet
    *  Automatisk medlem i ungdomsklubben (13-26 år) og idrettsklubben

Du blir medeier i et fl ott døvesenter, men aller viktigst: Du blir på lag med oss som 
arbeider for et bedre samfunn for døve. Du blir med i demokratiet som styrer 
Bergen Døvesenter.  Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 

Norges Døveforbund sender ut giro til alle medlemmer av de tilsluttede 
døveforeninger.
Kontingenten er som følger:
Kr 500,- for hovedmedlem
Kr 100,- for ektefelle/samboer
Kr 100,- for et familiemedlem til (under 18 år)
Kr 250 for skoleungdommer (med Døves Tidsskrift)

Du kan melde deg på som medlem ved å sende navn, adresse, fødselsdato, om du er 
hørende eller hørselshemmet, til: post@bgds.no.

Retur: Bergen Døvesenter, Kal far vei en 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
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 fi nner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

Foredragstema i Bergen Døvesenter
torsdag 8. mars kl. 19.00: 

Kreftsykdommer
Torsdag 8.mars kl. 19.00 får vi besøk av 2 damer fra Kreftfore-
ningen. De skal for å orientere, svare på spørsmål og være med 
på diskusjon.

De som kommer er Eli Svarstad (spesialsykepleier) og Torill Skogseth (kli-
nisk sosionom). De deler oppgavene seg imellom. Eli kommer til å ha fokus 
på kreftsykdommer og muligheter for diagnostisering og behandling. Torill vil 
snakke mest om hvilke støtteordninger som fi nnes i samfunnet for den som lever 
med kreft, og begge kommer til å snakke om hvor en kan henvende seg i vårt 
lokalmiljø for å få hjelp og støtte.

MARS:
01. to: Medlemsmøte kl. 19: Inn-komne 

lovforslag til Norges Døve-
forbunds landsmøte 15.-17. juni.

03. lø: CI-treff i kjelleren kl. 11.00 - 15.00. 
Demonstrasjon av hjelpemidler.

04. sø kl 11: Gudstj. på TSS v/ Lars Hana 
05. ma: Hordaland foreldrelag for 

hørselshemmede har årsmøte i 
kjelleren kl. 18

06. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
08. to: Foredrag kl. 19: 

Kreftsykdommer v/
Kreftforeningen (se egen 
notis)Tolk: Ingeborg Skaten og 
Nina Dahle.

09. fr:  Misjonsforeningen møtes hos 
Sonja Eikenes kl. 19.00. Alle er 
velkommen.

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

14. on: Bergen Døves Idrettsklubb har 
årsmøte i storsalen kl. 17.30.

15. to: Kl. 19.00: Presentasjon av BEAST 
(Bergen Akademiske & Sosiale 
Tegnspråklige forum).

16. fr - 18. sø: DM i bowling, Sandsli, 
Bergen

16. fr:  Kvinneklubben har hyggesamvær 
i kjellerlokalene kl. 19.00.

17. lø: Bergen Døvesenter har årsmøte 
kl. 11.00

20. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
21. on: Konfi rmantundervisning og 

Ungdomskveld i Døvekirken 
(15.30-21.00)

22. to: Senterstyret har møte kl. 16.
22. to: Vi viser fi lm kl. 19: “Tilbakeblikk 

på det kunstneriske arbeid vist 
fra scene og TV-årene fra 1992-
2006”, som Døves Video/Døves 
Media og teatret har fremført 
gjennomårene. 95 minutter.

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

25. sø kl 18: Gudstjeneste på ”tegn til 
tale” v/ Tom S. Tomren, samtale 
med konfi rmantene

APRIL:
5. to kl 18 (skjærtorsdag) gudstjeneste 

på ”tegn til tale” v/ Lars Hana
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. 
10. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere, 

kursstart. Kl. 18-21.
12. to: Medlemsmøte kl. 19: Innkomne 

forslag til NDFs landsmøte.
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
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Foto: Stein Larsen
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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!
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Foredrag torsdag 3. mai 2007 kl. 19.00:

Ungdom 
og narkotika
Stian Breivik skal snakke litt om ungdoms-
politikk (unges rettigheter osv) og en del 
om narkotika.
Alle er velkommen!

Bra begynnelse:  Varsel på SMS om sprengning!
Døve som bor på Søreide fikk 13. april for første gang SMS-
varsling slik: ”Varsel om sprengning om ca 10 minutter. 
Mvh Mesta Tunnel”

Bergen Døvesenter tok i vinter kontakt med de ansvarlige 
og forklarte at døve i området ikke hadde muligheter til å 
høre varslingene. Nå har de tatt konsekvensen av det og 
sendt varsling over sms.

Hjelpemiddelsentralen vil gjøre noe med rutinen
Altfor mange døve har opplevd problemer i forbindelse 
med reparasjon av tekniske hjelpemidler. Nå lover Hjel-
pemiddelsentralen å se på egne rutiner for å gjøre det 
bedre. Daglig leder fra Bergen Døvesenter deltok på møte 
i Områdeutvalget i dag, der det også var representanter fra 
Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Norsk 
Dysmeliforening, Ryggforeningen, Dysleksiforeningen, 
Norsk Pensjonistforening. Det deltok også en represen-
tant fra Hjelpemiddelhuset på Laksevåg. Marit Skiple fra 
HMS-H ledet møtet. Stine Morbech refererte. Saken som 
Bergen Døvesenter tok opp, ble gjenstand for ca en times 
diskusjon. Til opplysning: HMS har en ekstra teksttelefon 
til utlån mens ens egen ttlf er til reparasjon.

Tolketjenesten i Hordaland 
inviterer til

Brukerseminar 
i Bergen Døvesenter 9. mai kl 18 – 21
Tema:
- informasjon
- samarbeid mellom tolk og bruker
- forventninger
- anledning til å stille spørsmål

Påmelding til en av følgende: 
· e-mail: tolk.hordaland@nav.no
· sms 977 53 591
· teksttlf. 55 52 67 52 
· telefon 55 52 67 50
Påmeldingsfrist: 30. april
Det blir tegntolker og skrivetolker på kurset
Velkommen!

Velkommen til "døvesamfunnet"
nasjonaldagen!

08.00: Flaggheising v/døvekirken
08.05: Frokost i døvekirken

09.00: Kort andakt i døvekirken

10.00: Døvesenteret åpner for
servering, lek og moro

14.00: Slutt

Arr.:
Døves menighet

Studenter på tegnspråklinjen
v/Høgskolen i Bergen

Kulturstyret
Døves Ungdomsklubb

17. mai

Arkiv-foto 17. mai 2006
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Styremøte tirsdag 20. februar 2007 kl. 16.00
Til stede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyng-
tunGunn Kristin Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin Skinnes 
og Rune Anda. Forfall (skiftarbeid): Egil Johansen.

Takkeskriv
Mottatt takkeskriv fra Bjørn Ruste (75 år) og Gerd Albrektsen 
(75 år)

Nye medlemmer siden sist
May Britt Litsheim (døv), Nesttun
Camilla Voldsund (døv), Bergen
Christine Valestrand (døv), Godvik

Revisjonsberetning fra Kjell Zahl og Hans Erik Tofte
Styret har mottatt revisjonsberetning fra statsautorisert revisor 
Kjell Zahl for regnskap for Bergen Døvesenter og for Bergen 
Døvesenters Felleslegat, samt revisjonsrapport pr. 31.12.2006. 
Likeså har styret mottatt rapport fra bilagsrevisor Hans Erik 
Tofte.
Vedtak: Disse taes til etterretning.

Regnskap pr. 31.12.2006
Vedtak: Regnskap pr. 31.12.2006 legges frem på årsmøtet som 
styrets regnskap for 2006.

Budsjettforslag 2007
Vedtak: Det fremlagte budsjettet legges frem på årsmøtet som 
styrets budsjettforslag for 2007.

Barnehage: 
Siden forrige styremøte har Wenche Hansen, styrer ved Pin-
nelien barnehage, vært med på 3 forskjellige møter i forbin-
delse med barnehagesaken vår. På vårt spørsmål har hun sagt 
seg villig til å delta som konsulent/rådgiver videre, i alle fall 
fram til hun er ferdig med svangerskapspermisjonen sin i mai. 
Klement og daglig leder ber om styrets godkjennelse på at hun 
deltar videre, og at vi skal komme fram til en honoraravtale 
med henne.
Vedtak: Det har styrets fulle støtte.

Brannvernlederkurs
Tore Birkeland er påmeldt til brannvernlederkurs torsdag 12. 
april 2007. Kursavgift kr 2.490 + eksamens- og sertifiserings-
avgift kr 900. Målet er at han skal overta som brannvernleder 
i Bergen Døvesenter etter Erling Buanes.
Vedtak: Til orientering.

Døvestevne 31. august – 2. september 2007
Vi har tidligere blitt enige i å holde døvestevnet på Sogndal 
Folkehøyskole 17.-19. august 2007. Men på grunn av program-
kollisjoner kom man fram til at 31.08-02.09 passet bedre. Vi 
har avbestilt Sogndal Folkehøyskole. Døvestevnet vil da bli 
holdt på Lyngmo på Hafslo, 15 km nord for Sogn-dal, mot 
Lom. Før det har vi konferert med Møre og Romsdal Døve-
forening, så den saken er ok.
Vedtak: Til orientering.

Sak 33/2007: Daglig leder orienterer
a) Kr 218.500 mottatt fra Bergen kommune v/avdeling for 
helse og omsorg. 50% av summen.

Medlemsmøte torsdag 1. mars 2007 
Sak: Innkomne lovforslag til Norges Døveforbunds landsmøte 
+ forslag på kandidater i forbindelse med valg 

Det var 8 personer til stede da Rune Anda ønsket velkommen 
til møtet.

Han beklaget at medlemsmøtet ikke var skikkelig kunngjort, 
og at det bare sto oppført i terminlisten i Budstikken og på 
hjemmesiden. Rune orienterte om fristene for innlevering av 
lovforslag (15. mars) og forslag på kandidater i forbindelse 
med valget (1. mars).

Rune opplyste at styret ikke hadde noen lovendringsforslag 
å komme med til landsmøtet, men at man visste at behandling 
av loven blir sak på kommende landsmøte. Likeså opplyste 
Rune at Døves menighet i Bergen kom med forslag om kol-
lektiv medlemskap, noe som ifølge NDF også vil bli behandlet 
på landsmøtet.

Da ingen hadde noe å bidra med forslag til lovendring i 
NDFs vedtekter, gikk man over til valg på kandidater til for-
bundsstyret o.a. NDFs valgkomite hadde sendt ut oversikt over 
hvem av de nåværende i styret etc. som har sagt ja til gjenvalg 
og hvem som ikke ønsket gjenvalg. Alle 3 representanter fra 
Bergen har sagt at de ønsket å fortsette. Medlemsmøtet hadde 
ikke nye forslag å komme med.

Rune orienterte ellers at det blir medlemsmøte i døvesen-
teret torsdag 12. april der vi skal behandle vanlige innkomne 
forslag til landsmøtet. 

Han sa også at på årsmøtet i døvesenteret 17. mars vil det bli 
valg på 4 personer som skal representere Bergen Døvesenter 
på landsmøtet i Molde 15.-17. juni 2007. Disse 4 skal motta 
årsmelding, regnskap, innkomne forslag, osv. på forhånd. Det 
skal de fortelle om på medlemsmøtet torsdag 7. juni 2007. 
Og da kan medlemmene komme med sine synspunkter o.a. 
som representantene skal notere og ha med til landsmøtet i 
Molde.

Etter det ble medlemsmøtet hevet.
Rune Anda, ref.

b) Avviksrapport fra Bergen Brannvesen etter besøket 
22. januar 2007
c) Statped Vest melder at samarbeidsrådet er utvidet med ett 
medlem, og at Mariann Nødtvedt representerer hørselssektoren 
med Rune Anda som vararepresentant.
d) BDS, HLF Hordaland og Rådgivningskontor for hh og 
db var på møte med DNS 9. febr for å diskutere teksting av 
teaterforestillinger. Felles brev fra HLF Hordaland og BDS 
sendt DNS.
e) Innkalling til Norges Døveforbunds landsmøte er mottatt

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

50 ÅR
Emil Leinebø, Fyllingsdalen, fyller 50 år 8. mai.
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Innkomne forslag til NDFs 
landsmøte 15.-17. juni 2007 
På medlemsmøtet torsdag 12. april 2007 ble man enige om 
å sende følgende forslag fra Bergen Døvesenter til punktet 
"Innkomne forslag" på Norges Døveforbunds landsmøte i 
Molde.

1) Katastrofevarsling
Flyalarmen i dag når ikke fram til døve, selv om det 
allerede for ca 20 år siden var lagt inn varslingsmottak i 
forbindelse med flyalarm i tekniske hjelpemidler utarbeidet 
av Vestfold audio. Det som mangler er sender utplassert der 
hvor man sender ut flyalarm-signaler.
Varsling om sprengning i forbindelse med vei- og 
tunnelarbeid når ikke fram til døve. 
Katastrofevarsling om plutselig flom, skred, orkan eller 
lignende når ikke fram til døve.
Varsling kan for eksempel gjøres direkte til et armbåndsur, 
til sms eller andre løsninger.
Bergen døvesenter  ber NDF ta kontakt med myndighetene 
for å få gjort noe med saken.

2) Oppdatert teksttelefonkatalog
Det er fremdeles mange, spesielt eldre, som ikke har skaffet 
seg mobiltelefon. Men uavhengig av det er det mange som 
likevel ønsker at den sist oppdaterte teksttelefonkatalogen 
fra 2002 skal komme ut i en ny, oppdatert versjon i 2007. 
Vi døve må ha samme rett som hørende til å få ”vår 
telefonkatalog” oppdatert og utgitt minst annet hvert år. På 
medlemsmøtet i Bergen Døvesenter var det delte meninger 
om saken, men likevel er det noen som savner det. 
Bergen døvesenter ønsker at denne saken legges frem til 
drøfting på landsmøtet.

3) Servicerutiner ved Hjelpemiddelsentralene
Det har vært mange unødvendige problemer forbundet med 
reparasjon av tekniske hjelpemidler, og ikke minst med 
teksttelefon. Til tross for mange klager, mange forklaringer 
på hvordan man helst bør gjøre, er vi like langt. Problemet 
eksisterer i flere fylker. Vi ønsker at det blir gjort omlegging 
i rutinen hos Hjelpemiddelsentralene, som skal være 
skikkelig brukervennlig.
Bergen døvesenter ber NDF ta kontakt med NAV sentralt 
for å få gjort noe med saken.

4) Aksjon landet rundt
Bergen Døvesenter foreslår følgende, og her med tekst på 
TV som et eksempel:
Norges Døveforbund setter inn en opplysnings-annonse 
i Døves Tidsskrift når det er behov for det, med oversikt 
over e-post adresser, telefonnumre, adresser og lignende. 
Poenget med det er at døve/hørselshemmede skal få lettere 
muligheter til å sende klage til de rette instanser, her for 
å klage på manglende teksting av et tv-program. Når man 
oppdager at tekstingen uteblir, kan man klage ”på direkten”. 
Oversikten skal vise riktig adresse til de respektive 
instanser, der klager skal komme fram til riktig sted:
 e-post adresse Tlf.nr SMS-nr Postadresse
NRK-TV: 
TV2:
TV Norge:
TV3:
o.s.v.

Alle som ønsker det kan rive ut siden og ha det i nærheten 
av telefon/datamaskin. Opplever man mangel av tekst i 
et program, kan alle som reagerer sende klage med det 
samme. Kanskje vi kan bli flere enn de 30 telefoner fra 
sinte hørende seere som ikke oppfattet hva som ble sagt 
i programmet fordi det ble brukt dialekt. For TV2 var 30 
klager mer enn nok til at de handlet! I dag er det ikke lett å 
finne fram til e-post adresse, tlf nummer etc. til den man vil 
klage til. Her mener vi at vi kan ha nytte av samarbeid med 
Hørselshemmedes Landsforbund. Jo flere vi er dess bedre 
trykk vil det få!
 
5) Minibuss-sertifikat
Bergen Døvesenter foreslår at NDF tar opp med de rette 
instanser minibuss-sertifikat-saken. Mange døve føler 
hindring i denne saken som urettferdig. Det heter at man 
må kunne høre en samtale på 4 meters avstand uten bruk av 
høreapparat for å få minibuss-sertifikat. Vi vet at det finnes 
dispensasjon fra bestemmelsen, men det oppleves som å 
gå gjennom nåløyet for å få godkjennelse. Behov for døve 
minibuss-sjåfører kan blant annet være kjøring av et helt 
fotball-lag til kamper/stevner.

Vi har hentet informasjon om fire-meters-kravet fra en 
semesteroppgave skrevet av Geir Frode Lunden (han er 
hørselshemmet og ble i 2006 ble ansatt som sjåførlærer i 
Bergen):

”Veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. pkt 
9” om hørselsvekkelse:
Til tross for synets store betydning, er hørselen ikke uten 
betydning for evnen til å bli oppmerksom på hendelser i 
trafikken. Av hensyn til passasjersikkerheten stilles strenge 
krav til sanseevne hos fører av buss og minibuss. Føreren 
bør dessuten kunne høre passasjerene. Forskriften krever 
derfor at talestemme skal oppfattes på fire meters avstand 
uten høreapparat for førerkort i klasse D1(E), D(E) og 
kjøreseddel. For øvrige klasser er det ikke spesifikke krav 
til hørsel. Undersøkelsen utføres på vanlig måte, med 
pasientens rygg mot undersøkeren.

”Veiledningen er bygget og harmonisert med EUs direktiv 
(EØS-avtalen) som angår helsekrav i førerkortforskriftene 
som Norge har forpliktet seg til å implementere. 
Helsetilsynet tror at dette regelverket vil skape klarere 
ansvarsforhold for publikum, leger og forvaltningen.” Dette 
er skrevet av daværende helsedirektør Anne Alvik, mai 
1997.

6) Brann-varsling ved overnatting på hotell etc.
Brannsikkerheten for døve på hoteller og lignende, både 
inn- og utenlands, er i dag mildt sagt elendig. Dette 
er uholdbart og det er stort behov for et transportabelt 
brann-varslings-system, som kan medbringes av døve på 
reiser både inn- og utenlands. Vi forstår at det er viktig 
at varslingssignaler som sender ut brannalarmen passer 
inn i mottakssystemet. For om mulig å løse problemet, 
kan man kanskje ta med seg en ”sender”, for eksempel et 
apparat med ringeknapp som resepsjonen låner så lenge den 
døve/hørselshemmede overnatter hos dem. Ved brannalarm 
skal de automatisk trykke på den knappen som da sender 
signaler til den døve/hørselshemmede som overnatter hos 
dem.
Bergen Døvesenter foreslår at NDF tar opp forslag til 
transportabel brann-varslings-løsning med NAV sentralt.
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7) Grunnstønad
Døve/hørselshemmede får i dag grunnstønad til 
kompensasjon for merutgifter man har til teksttelefon. 
Grunnstønaden varierer, av uforståelige grunner, fra person 
til person. Vi mener at alt dette er meningsløst. Det som vi 
synes kanskje vil være mer rettferdig, er at grunnstønad gis 
på grunnlag av registrering av døve/hørselshemmede ved 
landets hørselssentraler.
Bergen Døvesenter foreslår derfor at Norges Døveforbund 
ber myndighetene om å endre ordningen slik at denne blir 
mer rettferdig. 

Styremøte torsdag 22. mars 2007 kl. 16.00
Tilstede: Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Gunn Kristin 
Selstad, Sigrun Ekerhovd, Martin Skinnes og Rune Anda. 
Forfall: Sunniva Lyngtun og Egil Johansen.

Referat 
fra styremøtet tirsdag 20. februar, medlemsmøtet torsdag 1. 
mars 2007 og årsmøtet lørdag 17. mars 2007 godkjent. 

Takkeskriv
Mottatt takkeskriv fra Statped Vest for bok-gaver til Hun-
stad skoles bibliotek, fra Anlaug I. Sørhaug for oppmerk-
som på 50 års dagen, fra Jan Thomsen i anledning sin kones 
bortgang og fra Haugaland Døvesenter for pengegaven ved 
60 års jubileet.

Hunstad skole - Nattland skole:

Kommunalt Råd for funksjonshemmede (KRFF) 
har kommentert høringsutkast fra Bergen kommune i forbindelse med samlokalisering av Hunstad skole med Nattland 
skole. Referat fra møtet i KRFF 29.11.2006 er mottatt 12.04.2007. Rådet hadde følgende kommentar til høringsut-
kastet, som ble sendt til Bergen kommune:

Forts. neste side.

KRFF har et styre med representanter fra 1) Bevegelseshemmede, 2) Utviklingshemmede, 3) Blinde og svaksynte, 4) 
Hørselshemmede, 5) Miljøhemmede og 6) Politisk oppnevnt, med Liv Skreden som sekretariatsleder.
Representanter fra hørselshemmede består av: Rune Anda, med Gunn Kristin Selstad og Thorbjørn Thorsen som 
varamedlemmer.

Døvesenteret er
ÅPEN FOR ALLE uansett

om man er medlem eller ikke! 
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Medlemsbevegelse: 
Nye medlemmer siden sist: Linda Veronica Steinsbø (døv), 
Tysse, Trine Arnli, tolkestudent, Bergen, Tone Sypriansen, 
Eidsvåg. Utmelding: Asta Marie Anda, Stavanger , Konrad 
Thunes, Bergen. Dødsfall: Ingeborg Johannes Thomsen 
døde 23. februar, Anfred Sunnarvik døde 8. mars.

Konstituering:
Nestleder: Kjetil Høgestøl
Eiendomsleder: Egil Johansen
Kulturleder: Sigrun Ekerhovd 

Arbeidslivskontaktpersoner
Ann Liss Opdal og Arvid Hauge utpekes som Norges Dø-
veforbunds arbeidslivskontaktpersoner i Bergen. De - og 
daglig leder - deltar på NDFs Arbeidslivsutvalgs minise-
minar i Oslo 24. mars 2007. 

Daglig leder orienterer
a) Mottatt kr 20.000 fra Helse Vest (samme som i fjor)
b) Stiftelsen Konsul August Konows legat til døve er re-
gistrert i Stiftelsesregisteret
c) Buet vegg i storsalen skriver seg fra før vannlekkasjen, 
iflg takstmann Skålevik

Barnehage-saker
a) Søknad om arbeidstilsynets samtykke og helseverneta-
tens godkjennelse for drift av barnehage er sendt
b) Vedtekter for Nubben Barnehage: Styret fikk kopi av 
vedtektene som Klement Våge, Wenche Hansen og Rune 
Anda hadde laget.
c) Det forelå forslag til leiekontrakt mellom Bergen 
Døvesenter og Døves Menighet vedr lekeplass og parke-
ringsplass. 

Besøk av døve studenter 
fra Sverige, Danmark og Finland

Torsdag 29. mars og torsdag 19. april åpnet Ungdoms-
klubben kjelleren til disco-kveld sammen med ungdommer 
fra Finland, Danmark og Sverige. De var på besøk hos 
Slåtthaug vg. skole. I tillegg inviterte Ungdomsklubben 
til Go-kart ved Nesttun. Det så ut til at alle koste seg, og at 
ungdomsklubbens tiltak ble satt stor pris på.

Ungdomsklubben: Kasserer Erlend, leder Tor og styremedlem 
Thomas.

Ellen Vabø
instruerer i folkedans for 6 per-
soner som skal delta i forbindel-
se med Eldre døves kulturtreff i 
Tønsberg 12. mai 2007. Det er 
mange år siden sist hun instru-
kerte våre folkedansere! Bildet 
er tatt 11.04.2007. RA

Kursledere søkes:
Datakurs: 

Internett for nybegynnere
Vi trenger en person som kan undervise i å bruke internett 
(for nybegynnere). Kurset skal foregå på kveldstid. Inter-
esserte kan ta kontakt med daglig leder i døvesenteret.

Word for nybegynnere
Vi trenger en person som kan undervise i word (for ny-
begynnere). Kurset skal foregå på dagtid (pensjonister, 
uføre). Interesserte kan ta kontakt med daglig leder i 
døvesenteret.

Kurs som pågår nå
Tegnspråkkurs for nybegynnere (5 deltakere)
Tegnspråkkurs for viderekomne (8 deltakere)
ASL-kurs - American Sign Language (7 deltakere)
Folkedanskurs (6 deltakere)
Trimkurs (varierende deltakelse)
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Fredag 25. eller lørdag 
26. mai 2007:

BEAST
har tegnspråkfest i kjeller-
lokalene i Bergen Døvesenter. 

fikk relevant bakgrunnsinformasjon 
for aktiv deltagelse i det nye Sam-
arbeidsrådet. 

Det ble også gitt mer utfyllende 
informasjon bl.a. om det landsom-
fattende statlige spesialpedago-
giske støttesystemet Statped som
Statped Vest er del av, tilknyt-
ning til Utdanningsdirektoratet, 
hvordan Statped Vest skal bi-
stå kommunene i de tre vest-
landsfylkene, samarbeid med
andre statlige institusjoner i inn-
satsen for barn, unge og voksne 
med særlige og/eller sammensatte 
behov. 

På møtet ble Håkon Askeland 
valgt til leder i Samarbeidsrådet (på 
bildet ser vi ham som nr 5 fra høyre, 
delvis skjult, med hvit skjegg).

Mariann Nødtvedt ble valgt til nest-
leder (på bildet nr 4 fra venstre). Hun 
var tidligere leder i Brukerrådet for 

Vestlandet kompetansesenter, som 
ble oppløst 31.12.2006. Begge valg 
ble gjort etter forslag fra direktør 
Steinar Sandstad. Det skal senere 
(på siste møtet til høsten) bli ordnet 
med valg ettersom deltakerne blir 
bedre kjent med hverandre. Håkon 
Askeland, Mariann Nødtvedt og Eli 
Gundersen utgjør arbeidsutvalget 
for 2007 inntil valg på ordinær måte 
gjennomføres.

Helt til venstre på bildet ser vi 
Jørgen Varden.

RA

etter sammenslåing av de tre kompetansesentrene:
Eikelund, Vestlandet og Søreide
Det nye kompetansesenteret dekker nå flere områder: Døvblinde, hørselshemmede, synshemmede, barn 
med språk-/talevansker, barn med sammensatte lærevansker/sosiale og emosjonelle vansker.
Deltakerne i samarbeidsrådet representerer mange brukerorganisasjoner: Blindeforbundet, Norges Døveforbund/
Bergen Døvesenter, Dysleksiforeningen i Bergen og Rogaland, SAFO, Foreningen Norges Døvblinde avd. Ber-
gen (v/Rune Anda), Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund (Tore Svane, helt til høyre), ADHD 
Rogaland, FFO/HLF Hordaland, Handikappede barns foreldreforening i Rogaland, - og likeså representanter fra 
myndighetene, så som Fylkeskommunene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Stavanger kom-
mune, Osterøy kommune, Randaberg kommune, Volda kommune o.a. 

Mandag 26. mars 2007: Første møte i det nye Samarbeidsrådet ved 

Statped Vest 

Følgende var tilstede på møtet: 
Helen Aareskjold, Rune Anda, Hå-
kon Askeland, Gunn Fondenes, Eli 
Gundersen, Stein Loftesnes, Tove 
Marø,Randi Myren, Jenny Nilsen, 
Mariann Nødtvedt, Janne Lisen R. 
Strøm, Tore Svane, Tove Tendenes, 
Torunn Trollebø, Steinar Sandstad 
og Jørgen Varden. De som meldte 
forfall: Eirik H. Hamre, Kari Heggen, 
nne Skår, Hilde Rudlang og Tone 
Leirvik Sandvik.

Direktør Steinar Sandstad (bak-
erst, nr 2 fra høyre) inviterte til 
konstituerende møte i nyopprettet 
Samarbeidsråd ved Statped Vest 
mandag 26.03.07. Møtet var lagt opp 
med felles informasjon og drøfting av 
grunnleggende forhold ved rolle og 
funksjon for det nye Samarbeidsrå-
det ved Statped Vest. Innkallingen 
gikk derfor til samtlige representan-
ter og vararepresentanter slik at alle 
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«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
APRIL
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 
i døvekirken v/ Tom S. Tomren. 
Konfirmasjon

30. ma: Kurs i ASL (American Sign 
Language) i storsalen kl. 19-21.

MAI
01. ti: Åpent hus kl. 11-14. 
           Arr.: Seniorutvalget
02. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kjelleren. Kl. 18-21.
02. on: Folkedans med Ellen Vabø i 

storsalen kl. 18.00-21.00 (3)
03. to:Døves Idrettsklubb fortsetter 

årsmøtet i kjelleren kl. 18.00
03. to: Kl 19.00 i storsalen: Foredrag om 

ungdom og narkotika, samt litt 
ungdomspolitikk, unges rettigheter 
osv. v/Stian Breivik. Det er i orden 
med tolk.

07. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 
internettkafeen (4). Kl. 18-21.

07. ma: Kurs i ASL (American Sign 
Language) i storsalen kl. 19-21.

08. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
08. ti:  Folkedans med Ellen Vabø i 

storsalen kl. 18.00-21.00 (4) 
08. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen. Kl. 18-21.
09. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 

storsalen kl. 10
10. to:  Senterstyret har møte kl. 16.
14. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

(5) i internettkafeen. Kl. 18-21.
14. ma: Kurs i ASL (American Sign 

Language) i storsalen kl. 19-21.
15. ti:  Bergen lokallag av NDHS har 

møte i storsalen kl. 12.00.
15. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen. Kl. 18-21.
17. to kl 8.00 flaggheis og frokost - kl 

9.00 andakt i Døvekirken v/ Lars 
Hana. ”Tegn til tale”

17. to:Nasjonaldag og Kristi 
himmelfartsdag (Åpent hus i 
døvesenteret)

20. sø kl 11 gudstjeneste i på ”tegn til 
tale” i døvekirken v/ Lars Hana 

21. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
(6) i internettkafeen. Kl. 18-21.

21. ma: Kurs i ASL (American Sign 
Language) i storsalen kl. 19-21.

23. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 
storsalen kl. 10

25. fr (eller 26. lø): BEAST har tegn-
språkfest i døvesenteret kl 19

29. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 
(7) i kjelleren. Kl. 18-21.

29. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 
storsalen. Kl. 18-21.

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

Bunad til salgs
Bergen Døvesenter har 4 herrer- og 
2 dame-bunad som tidligere var 
brukt av våre medlemmer  i forbin-
delse 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.

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

1. mai
i døvesenteret:

Åpent
10.00-14.00
Seniorutvalget serverer.

To
lk!



Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen
 Nr. 5  Torsdag 25. mai 2007 47. år gang

BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Folkedansoppvisning
under "Eldre døves kulturtreff"

i Tønsberg 12. mai 2007
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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."
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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)!



8 9

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

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
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN

I dette nummer:

Intervju med 
Bjarne Rieber
og litt fra 
Rieber-familiens 
historie

God
sommer!
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Familien bak
"Tordis og Fritz C. Riebers legat"

Dermed ble det ordnet avtale med 
Bjarne Rieber, mannen som først 
vurderer søknadene og uttaler seg før 
legatstyret tar sin beslutning.

Bjarne Rieber har mange arbeidsopp-
gaver og han reiser verden rundt som 
representant for Rieber-konsernet. 
Han har sitt kontor noen få minutters 
gange fra døvesenteret, like oppe i 
Kalfarveien, hvor også det danske 
konsulat holder til. Bjarne Rieber er 
generalkonsul for Danmark.

Fredag 4. mai 2007 hadde vi gleden av 
å få besøk av ham og han tok seg god 
tid den timen han var hos oss.
Nå var det tid for å få vite litt mer om 
det vi lurte på. Våre spørsmål ble godt 
besvart (de fleste over e-post/brev et-
terpå).

Hvem er/var de to som bærer lega-
tets navn: “Tordis og Fritz C. Riebers 
legat”?

De som har gitt navn til Legatet er min 
mor som var dansk og min far Fritz C. 
Rieber som var norsk. Min far Fritz 
C. Rieber var født 7. juli 1903 og var 
sønn av Fritz Carl Rieber senior som 
var født i 1860 og døde i 1938. 

Familien går tilbake til Didrik Rie-
ber som var født i 1538 i Ebingen i 
Syd-Tyskland. Min oldefar Gottlieb 
Christian Rieber som kom fra Ebingen 
grunnstøtte utenfor Herdla i 1817 og 
døde i Bergen. De hadde i alt 9 barn 
hvorav 3 døde i forliset.

Hvis man vil lese mer om Rieber fa-
milien oversender jeg separat boken 

”Historien om en bedrift” skrevet av 
Carl Gram Gjesdahl (1984).

Når ble legatet opprettet og av hvilken 
grunn?

Legatet ble stiftet av Tordis og Fritz C. 
Rieber i 1973 og jeg vedlegger statut-
tene for legatet til orientering.

Hva var det som gjorde at støtte 
til døve kom med i statuttene? (Du 
fortalte om din far som fikk redusert 
hørselen sin ved 65-års alderen, kan 
det ha vært med på å utvide med døve 
som potensielle søkere til legatets for-
mål?)

Som en vil se skal utdeling av legat-
porsjoner hjelpe døve i Bergen og 
omliggende distrikter. Min far hadde 

Eivor Berg, Bjarne Rieber og Rune Anda på "kongerommet" i døvesenteret fredag 4. mai 2007.

Vi kontaktet familien Rieber i mars 2007 for å høre om det var mulig å bli litt mer kjent med 
bakgrunnen for opprettelsen av legatet og årsaken til at døve var blant den gruppen som ble 
tilgodesett av legatets midler.
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Stiftelsesdokument

Undertegnede direktør Fritz C. Rieber og hustru Tordis Rieber oppretter 
herved den selveiende stiftelse

TORDIS OG FRITZ C. RIEBERS
LEGAT

Vi øverfører herved til legatet 80 -åtti- aksjer i Rieber & Søn A/S - gruppe 
L – pålydende kr. 480.000,- som skal utgjøre legatets grunnkapital.

Grunnkapitalen i Tordis og Fritz C. Riebers legat skal ikke kunne angripes.

Legatet skal ikke være underlagt Legatinspeksjonen

Bergen, den 17. desember 1973.

Fritz Rieber (s.)                     Tordis Rieber (s.)

STATUTTER

for

TORDIS OG FRITZ C. 
RIEBERS LEGAT

§ 1.
Tordis og Fritz C. Riebers legat er opp-
rettet den 17. desember 1973. legatets 
stiftere er direktør Fritz C. Rieber og 
hustru Tordis.

§ 2.
Legatets grunnkapital utgjøres av 80 
aksjer på kr 600,- i Rieber & Søn 
A/S - gruppe L -, samlet pålydende 
kr. 480.000,- og samlet nåværende 
ligningskurs kr. 1.280.000,-.

Legatets grunnkapital skal ikke kunne 
angripes.

§ 3.
Stiftelsen ledes av et styre på 3 med-
lemmer med 3 personlige varamenn, 
som alle oppnevnes for 3 år ad gan-
gen.

Det ene medlem med varamann skal 
oppnevnes av styret i Bergens Spa-
rebank.

som sagt en sterkt redusert hørsel de 
siste ti år av hans liv. Det at det står 
som eget punkt i legatets statutter har 
nok gjort at man over årene har utvidet 
legatporsjonene til døve.

Jeg må også si at Døveforeningen og 
Landsforeningen har vært flinke til å 
søke og finne frem til denne kilden.

Hvor mange søknader fra døve mottar 
dere hvert år?

Vi har over de senere år hatt følgende 
antall søknader fra døve og hørsels-
hemmede, både private og organisa-
sjoner: 
2004: 25 stk, 2005: 17 stk, 
2006: 17 stk og 2007: 16 stk.

Rent konkret, til hvilke formål kan 
støttemidlene gå dersom det er døve 
privatpersoner som søker og/eller or-
ganisasjoner for døve som søker?

Som en ser av Legatets vedtekter er 
det ingen begrensninger når det gjelder 
privatpersoner og/eller organisasjoner. 
Styret i Legatet prøver å tilgodese de 
formål som man til enhver tid føler er 
mest prekært for søkeren.

Legatets styre føler nok at der er en 
begrensning når det gjelder midler fra 
Legatet til årsmiddager, reiser etc., 
uten at det kommer direkte frem i 
statuttene.

I styret sitter Høyesterettsadvokat Jan 
Einar Greve, formann og Direktør for 
informasjon og samfunnskontakt i 
Sparebank1 Vest, Jørn Lekve, styre-
medlem, og meg selv, Bjarne Rieber, 
styremedlem og forretningsfører.

Legatet har gitt ut følgende legat-
porsjoner i de siste 3 år: i 2007 kr 
1.515.500, i 2006 kr 1.406.320 og 
i 2005 kr 1.053.395.

Det annet styremedlem med varamann, 
som skal være praktiserende jurist i 
Bergen med kvalifikasjoner som for 
høyesterettsdommere bestemt, opp-
nevnes av Justitiarius i Bergen byrett.

Det tredje styremedlem med varamann 
oppnevnes av stifterne, og etter stifter-
nes bortgang av stifterens sønn Bjarne 
Rieber. Når også Bjarne Rieber er falt 
bort, oppnevnes det siste styremedlem 
av styret i Rieber & Søn A/S.

Styret velger selv sin formann og va-
raformann.

For at styret skal være beslutningsdyk-
tig må alle tre styremedlemmer eller 
personlige varamenn være til stede. 
Avgjørelser treffes ved alminnelig 
flertall, med mindre annet er bestemt 
i disse statutter.

Styremøtene innkalles med minst to 
ukers skriftlig varsel.

Legatet forpliktes ved 2 styremedlem-
mers underskrift.
Styret kan gi spesial-prokura.

§ 4.
Styret skal i sin forvaltning av legatets 
kapital ta i betraktning så vel hensynet 
til plasseringenes sikkerhet som til mu-
ligheten for rimelig avkastning.
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Endring av vedtektene § 2, 4 og 5 kan 
dog ikke finne sted.

§ 9.
Dersom endrede samfunnsforhold 
skulle medføre at der blir fremsatt 
forslag om at stiftelsen skal oppløses, 
fremsettes og behandles forslag herom 
i styremøte i en oppnevnelsesperiode, 
jfr. § 3, 1. ledd, uten at det sittende 
styre kan treffe endelig beslutning 
om oppløsning. Styrets eventuelle 
innstilling om oppløsning av legatet 
må fremmes på ny etter at nytt styre 
er valgt for ny oppnevnelsesperiode. 
Etter at nytt styre er oppnevnt treffer 
dette beslutning om hvorvidt forslaget 
skal godkjennes eller ikke. Så vel inn-
stilling om oppløsning av legatet som 
senere godkjennelse av samme krever 
enstemmighet. Under behandlingen av 
hvorvidt godkjennelse skal gis kan det 
ikke gjøres endringer i det fremsatte 
forslag.

Dersom stiftelsen oppløses, skal stif-
telsens midler overføres til Bergens 
Sparebank, som ved anvendelse av 
midlenes avkastning fortsatt skal ha 
de i § 5, punktene 1-5 nevnte formål 
for øyet.

Bergen, den 17. desember 1973
Fritz Rieber (s.) Tordis Rieber (s.)

Størrelsen av legatporsjonene bestem-
mes likeledes av styret.

Styret er berettiget til å tilgodese 
samme formål gjennom flere år, 
dersom styret finner at angjeldende 
allmennyttige tiltak fremmes best på 
denne måte.

Utdeling av legatporsjoner for angjel-
dende år finner sted når årsregnskapet 
for foregående år foreligger i revidert 
stand.

§ 6.
Styret skal ved hvert års avslutning 
oversende årsregnskap i revidert 
stand og årsberetning til stifterne, og 
etter disses bortgang til styret i Rieber 
& Søn A/S. Likeledes skal årsregn-
skapet sendes til Legatinspeksjonen 
i Bergen.

§ 7.
Revisjon av legatets regnskap utfø-
res av statsautorisert revisor, som 
oppnevnes av styret. Den oppnevnte 
revisor fungerer inntil ny revisor blir 
oppnevnt.

§ 8.
Endring av legatets vedtekter kan 
alene gjennomføres etter enstemmig 
styrebeslutning.

Utdeling av legatporsjoner kan på-
begynnes når legatets likvide formue 
har nådd minimum kr. 100.000,- (etter 
dagens pengeverdi).

Styret er også ellers berettiget til å fore-
ta oppsamling av legatets avkastning 
før utdeling finner sted, men styret er 
ikke forpliktet til å henlegge noen del 
av avkastningen til grunnkapitalen.

§ 5.
Legatet skal gjennom utdeling av 
legatporsjoner fremme nedennevnte 
almennyttige formål:

1.  Hjelp til døve i Bergen og omlig-
gende distrikter.
2.  Eldreomsorgen, herunder også 
hjelp til pensjonister i Rieber & Søn 
A/S, som pga sykdom eller andre for-
hold er vanskelig stillet.
3.  Astma- og allergisaken, ved Astma- 
og Allergiforeningen i Bergen.
4.  Arboretet på Milde.
5.  Andre med i de punktene 1-4 be-
slektede, almennyttige formål etter 
styrets bestemmelse.

Styret avgjør hvilke formål som skal 
tilgodesees, idet ovenstående oppreg-
ning danner rammen for utdelingene av 
legatporsjoner, uten å angi en bindende 
prioritering.

Vi plukker ut noen avsnitt fra boken. (Tekst i kursiv er redaktørens egen tekst.)

Bokens annet kapittel tok for seg glimt 
av livet i Bergen slik gutten Paul Gott-
lieb Rieber (bestefar til Bjarne Rieber) 
så det i årene fra 1817 til 1821 (i Paul 
Gottlieb Riebers åttende til tolvte år, 
reds. anm.). Byen var - tross tilbake-
gangen i krigsårene - etter folketallet 
fortsatt rikets største: Cirka 16.000 av 
en riksbefolkning på omkring 800.000. 
Skipsfarten var på vei til å ta seg opp 
igjen. Og om seilingsmønsteret var noe 
endret - blant annet som følge av nye 
store sildekunder i Østersjøen, for ber-
genske skip fortsatt til de gamle mar-
keder i Tyskland, Holland, Frankrike og 
Middelhavslandene der tørrfisk, rogn 
og tran stadig stod høyt i kurs. Men 
flere sjøfarende nasjoner foretrakk selv 
å føre varer både til og fra Bergen. "Ti 

tungemål svirret for mine stakkars 
ører, og godt var det at ett av dem var 
tysk," sa den aldrende Paul Gottlieb 
Rieber da han mintes prøvelsens tid i 
Bergen. Og hjem igjen til Würtemberg 
måtte gutten… (Utsnitt øverst på neste 
side av Dreier-prospekt datert 1816).

Rieber-familien kom til Bergen i 1817. 
Sitat fra boken: "Nå var vi far- og mor-
løse i et fremmed land. Men den kjære 
Gud forlot oss ikke, og ble alle seks 
søsken underbragt hos gode folk… Jeg 
og min yngste søster Elisabeth var de 
siste som forlot skipet… I omtrent fjor-
ten dager var jeg hos familien Görbitz, 
så kom jeg til Chr. Wiedeman hvor jeg 
ble i tre år - forsømt på sjel og legeme. 
Deretter skulle jeg i skredderlære, men 
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forinnen var jeg i to måneder hos en 
hanskemaker Ottilji fra Würtemberg…
" (hentet fra notisene til Paul Gottlieb 
Lebrecht Rieber).

Rieber-familien kom fra byen Ebingen 
i Schwaben (Tyskland), som ved inn-
gangen til 1800-tallet hadde omkring 
fire tusen innbyggere. 

Paul Gottlieb Rieber prøvde i flere år 
å finne ut hvilke importerte varer han 
kunne benytte seg av for produksjon 
og salg i Bergen. Blant de tingene 
han vurderte å innføre, var "kjemiske 
fyrstikker". I 1835 kom den fabrikk-
messige fremstilling av tennstikker i 
gang i Wien og spredte seg raskt utover 
Europa. Disse nye fosforstikkene el-
ler svovelstikkene som kunne antennes 
ved gnidning mot enhver flate, ble en 
sensasjon i tiden, ikke minst fordi de 
falt så meget rimelig i pris. Men så 
viste de seg også farlige i anvendelse, 

både fordi de tente så lett, og fordi 
satsen var giftig. Det var fabrikasjon 
av slike fyrstikker Paul Gottlieb Ri-
eber ville sette seg inn i. Full av iver 
og spenning søkte han seg frem til en 
beskjeden kjemisk fabrikk utenfor 
Antwerpen. Produksjonsmetoden var 
for så vidt enkel. Det var maskinut-
styret som kunne komme til å skaffe 
ham problemer. Men helt andre årsaker 
fikk interessen til å kjølne: Rapporter 
om eksplosjonsartede branner under 
produksjon, lagring og transport. Og 
synet av arbeidere hvis helbred var 
åpenbart svekket - selv etter kort tids 
virksomhet i bedriften.

Men unge Rieber ga seg ikke. Det 
skulle heldigvis ikke gå lang tid før 
han fant noe han kunne starte virk-
somheten med:

Eddik, oldtidens kjølende leskedrikk 
og vaskemiddel, alkymistens brusende 

prøvetinktur, gourmetens utsøkte kryd-
dervann og jedermanns bestandige 
konserveringsmiddel. Eddik, fortsatt 
en pest i vinkjelleren, et under i kjemi-
kerens verksted og stadig den samme 
uunnværlige hjelper i kjøkkenet hvor 
mat skulle gjøres holdbar og smakelig. 
Som over vinen, dens verdige stammor, 
hvilte der også over eddiken en evighet. 
Man hadde vanskelig for å tenke seg at 
den kunne erstattes.
Eddik kunne etter hvert fremskaffes 
på så mange måter. Og eddikbrygger 
Beck i Ebingen visste beskjed om de 
fleste. Han kjente de gamle fremstil-
lingsmåter for vineddik og malteddik, 
og kunne også demonstrere de nyeste 
prinsipper, i 1823 offentlig beskrevet 
som "de Schüzenbach’ske metoder for 
produksjon av snareddik", eller schnel-
leddik som man sa. Han delte villig 
sin viten med unge Rieber og anbefalte 
ham overfor en kollega i Reutlingen 
som der drev en større bedrift i bran-
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sjen. Det var således en ganske befaren 
eddikprodusent in spe som ut på som-
meren 1838 vendte hjem til Bergen for 
å begynne for seg selv.

(…)

Det var vanskeligheter på dette områ-
det som førte til mange av de skuffelser 
Paul Gottlieb Rieber måtte døye, før 
han utpå nyåret 1839 mente å ha fått 
frem en eddik som kunne måle seg 
med den beste importvare. Først da 
følte han seg så sikker i sin sak at han 
turde gå videre. Der skulle ansettes 
pålitelige medarbeidere, der skulle 
skaffes fustasje, der skulle finnes frem 
til de rette salgskanaler og fremfor alt 
skulle der skaffes brukbare lokaler for 
fabrikken. 
Han søkte lenge etter en passende 
eiendom. Valget falt på No. 29 i 16de 
Rode, et våningshus i Gråmuren, 
kvartalet mellom Rådhuset og øvre 
del av Torvet. Der var gode kjellere, 
en rommelig gårdsplass, lokaler egnet 
for handel - og bolig for en passe stor 
familie. Prisen var tolv hundre daler. 
Noen hundre hadde han spart. Resten 
lånte han mot pant.
Den 29. oktober 1839 løste Paul Gott-
lieb Rieber borgerbrev som kjøpmann 
i Bergen, og åpnet handel og eddik-
fabrikk i Gråmuren. Det var en liten 
fabrikk, men den var landets første i 
sitt slag, sa man.
Han var blitt tredve år gammel og var 
endelig kommet i gang med sitt eget: 
En bergensk begynnelse, et forsiktig 
lite industriforetagende.

Denne oktoberdagen regner den eld-
ste Rieber-bedriften i Bergen som sin 
stiftelsesdag."

Rieber-imperiet har etter hvert utvi-
det sin virksomhet til å omfatte mye 
annet, blant annet sement, mur, mar-
morverksted, stenhugger, kalkbrenneri, 
kunstgjødsel, import og salg av høy, 
halm, havre, havrefórmel, maismel, 
byggfôrmel, hvetegriss og ruggriss, 
o.a.. De hadde sin virksomhet på Ny-
gård, og senere på Nøstet. Rieber var 
i høyeste grad med på forberedelsene 
fram til åpning av Vossebanen, ikke 
minst fordi Rieber var interessert i å 
få jernbanen helt fram til sitt indus-
triområde på Nygård. Vi vet ikke om 
Rieber-familien har vært i kontakt med 
konsul Peter Jebsen, som bygget huset 
som i dag tilhører Bergen Døvesenter. 
Da Bjarne Rieber var på besøk i dø-
vesenteret 4. mai 2007, fortalte vi om 
besøk i Jebsen-huset av kong Oscar II i 
forbindelse med åpning av Vossebanen, 
og besøk av kong Haakon VII i forbin-
delse med åpning av Bergensbanen.

Om Fritz Riebers første oppdrag skri-
ver han: "Da jeg i 1921, direkte fra Ber-
gens Handelsgymnasium, midt under 
generalstreiken, kom inn i firmaet, ble 
jeg av min far satt til å gå med regnin-
ger. Det var jo slett ikke hva jeg hadde 
tenkt da jeg ivret etter å få arbeide med 
min far, min halvbror Nicolay, Johan 
Strømmen, Johan Eyde og alle bedrif-
tens folk som jeg kjente så godt. Jeg 
hadde også så mange idéer om selv å 
drive forretning, og jeg lengtet etter å 

få prøve på egen hånd. I stedet ble det 
bokstavelig talt å gå fra dør til dør, fra 
kontor til kontor og be om oppgjør el-
ler avdrag. Det var slett ikke morsomt. 
Noen klaget og ba for seg. Andre var 
overmodige og arrogante. atter andre 
forklarte rolig og saklig om sine van-
skeligheter og om årsakene til dem. Og 
så var det de som man slett ikke fikk i 
tale. Enkelte forstod jeg så godt, mens 
andre kunne gjøre meg aldeles rasende. 
Men det skulle jo ikke vises, for da 
ville jeg få med far å bestille, og han 
hadde en evne til å få vite alt."
(…)
"Hos min far fikk jeg gå i en god 
skole," sa Fritz Rieber i en tale til 
de ansatte i firmaet mange år senere. 
"Hans system besto i å la meg prøve 
nye veier, og deretter hyggelig forklare 
når - og hvorfor - han fant at jeg hadde 
gjort galt."

Ja, det var litt om Rieber-bedriften. Av 
synlige varer i dag kan vi ikke unngå 
å legge merke til Rieber-logoen på 
baksiden av TORO-posene. De 3 døve 
bergensere (Torbjørn Tokle, Erling 
Jacobsen og Rune Anda) skaffet i 
1980 mange nok TORO-poser til sin 4 
måneders reise med selvbygget bobil 
gjennom flere land i Vest-Afrika (og 
Sahara). Det kom godt med!

Til produksjon av eddik.
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Det var da også disse få, i første rekke 
fru Tordis Rieber, som best visste 
hva denne "moroen" hadde kostet av 
utrettelig innsats for å få hjul i sving 
og å holde dem svingene til det store 
fellesskapets beste. De hadde også 
mang en gang gått på helse løs og det 
hadde titt og ofte krevet store ofre på 
familielivets bekostning.
Selv har Fritz Rieber sagt: "Det er ikke 
morsomt - bare morsomt - å være leder. 
Ansvaret - og ansvaret er stort - blir i 
det daglige en følelig belastning…"
Men for ham var "gleden ved arbeidet 
vesentlig for et menneskes trivsel" og 
han kunne ikke tenke seg en uproduk-
tiv tilværelse. Arbeid og liv var for ham 
ett og samme."
Den dag var allikevel kommet også 
til Fritz Rieber da sviktende hørsel 
og andre alderstegn hadde tvunget 
ham inn i isolasjonen. De siste leveår 
tilbragte han sammen med sin hustru 
tilbaketrukket på Hordnes ved Fana-
fjorden, der en prektig eiendom gav 
mulighet for rik naturopplevelse." (Det 
var langt mer tekst etter det, men vi 
slutter her.)

Når man leser denne boken, som er på 
370 sider, blir man mektig stolt av Fritz 
Rieber. Han har gjennomført ufattelig 

Fritz Rieber intimae
"Du så moro han må ha hatt det i livet!" Det er ord som falt sogneprest Einar Ims i munnen i Fana kirke 
den februardagen i 1978 da Fritz Rieber ble stedt til den siste hvile. Ordene var inspirert av hva sogne-
presten i løpet av noen dager hadde hørt og lest om en fargerik og dynamisk personlighet, en ener som 
tilhørte så mange mennesker, men som samtidig var så sterkt knyttet til noen få…

mye i Bergen. Han var blant annet aktiv 
i arbeidet med å forkorte Bergensba-
nen, å få bygget Puddefjordsbroen og 
Eidsvågstunnelen. Hvem vet at Tordis 
og Fritz Rieber sto bak opprettelsen av 
Arboretet på Milde - som ble stiftet 30. 
mars 1971? I forbindelse med åpningen 
sa Fritz Rieber: "Hele nasjonen skylder 
Fana kommune en dypfølt takk for å ha 
stilt sin store og velegnede herregård til 
disposisjon for arboretet". Ordføreren 
repliserte: "Det kan være rett nok, men 
vi vet at uten Fritz Rieber intet arbore-
tum på Milde."

Side 332 i boken: "Det stod respekt 
av Fritz Rieber, naturlig respekt for 
den selvskrevne leder. Selv satte han 
nok størst pris på de mennesker som 
så ham i øynene og førte åpen tale. Det 
jeg trenger, sa han en gang, er positive 
nei-menn. Uttalelsen røper at han ikke 
bare stolte på seg selv, han ville også 
ha noen å stole på. Sin sterke lederstil-
ling til tross, var det selvsagt for ham å 
gi sine folk handlefrihet og tillit. Han 
ledet sitt firma etter retningslinjer som 
lå foran sin tid. I den sterke Frits Ri-
ebers ansikt var der alltid et lunt glimt 
og en plass for det frigjorte smil. Han 
var åpen for en god replikk, beredt til 
å la lyset og det gode humør trenge inn 

i den strenge hverdag."

"I september 1982 døde fru Tordis 
Rieber etter lang tids sykdom. I ne-
krologen skrev Peter Frølich blant an-
net om hennes rolle som Fritz Riebers 
nærmeste støttespiller og rådgiver. Og 
han fortsatte: "…Hun var en personlig-
het. Bak hennes milde, lune ytre kunne 
det ligge sterk vilje. Derfor løste hun 
sin vanskelige oppgave på en så fin 
måte. Klok, rolig og med humor vir-
ket hun både som korrektiv og som en 
god inspirator for den særdeles aktive 
og oppfinnsomme forretningsmannen 
hun hadde giftet seg med."
Og om fru Riebers direkte engasjement 
i firmaets arbeid heter det blant annet: 
"…Hun interesserte seg for alle sider 
av vår virksomhet og for dem som ar-
beidet her. Omsorgsfull som hun var, 
viste hun både i sorg og glede at deres 
ve og vel lå henne på hjertet. Hun bidro 
til å trekke opp myke linjer og skape 
sosial forståelse."
Vi har her bare fått fram en liten brøk-
del av det store arbeidet Rieber-paret 
har utført, og jo mer man leser jo mer 
forstår man at Rieber-bedriften har 
vært "innblandet" i mange saker som 
forandret Bergen! 
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skal få tak i midler til å starte det hele, 
altså å leie det første året og kanskje 
også til å omgjøre lokalet til kaféfor-
mål?

Vi tror at en eventuell tegnspråkkafe 
i sentrum vil gi gode resultater, og at 
byen vil ha god nytte av en original og 
interessant kafé. 

For øyeblikket har vi ikke muligheter 
til å bidra med noe økonomisk, vi som 
var med på felles-samtalen 8. juni. Men 
viljen til å samarbeide er til stede.

RA

Tegnspråk-kafé i Bergen sentrum?

Vi nevnte i Budstikken for to år siden at 
det var interesse blant våre medlemmer 
for et samlingssted i sentrum. Ønske om 
det var nevnt av folk i alle aldre. En 
tegnspråk-kafé er noe som ka passe godt 
til formålet. Det skal også være åpen 
for alle som ønsker å ta seg en matbit 
og en kopp kaffe i et originalt miljø, 
med meny som viser tegn-illustrasjoner, 
kelnere som skal kunne lære folk noen 
tegn osv. Og det er faktisk et par døve i 
Bergen som drømmer om å jobbe i en 
tegnspråk-kafé. Kanskje man her kan 
skaffe ca 10 arbeidsplasser? 

En torsdagskveld i døvesenteret ble 
studentorganisasjonen BEAST presen-
tert. De innviterte til "tegnspråkkafé" 
annenhver uke, ulike steder i byen. Den 
kvelden spurte vi tilhørerne om om det 

var noen som ville støtte tanken om å få 
igangsatt egen tegnspråkkafé i sentrum. 
Resultat: Samtlige rakk opp hånden! Jo, 
ønsket og interessen er stor.

Møtet 8. juni var veldig positivt. Alle 
var positiv til å bistå med det de har. 
NAV Bergen Sentrum med lønnstil-
skudd til nye arbeidsakere i startfasen, 
ASVO Bergen med personer de kanskje 
har å bidra med. 

Før påske var vi innom et ledig lokale 
i Bergen sentrum, under John Smørs-
gate. Der var leien kr 16.000 pr. måned, 
men det manglet kjøkken og toalett, så 
det så ikke bra ut. Men restauranten ved 
siden av, en viatnemesisk restaurant var 
ledig for leie til kr 31.000 i måneden, 
inkl. kjøkken og wc.

Det store spørsmålet er hvordan vi 

Fredag 8. juni var det et uformelt møte i døvesenteret. Temaet var "Tegnspråkkafé i Bergen sen-
trum". Og de som deltok i samtalen var: Roald Synnevåg fra NAV Bergen Sentrum, Mona Machin 
fra ASVO Bergen, Mary-Ann Grønås fra Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i 
Bergen kommune og Birger Johnsen samt Rune Anda, daglig leder av Bergen Døvesenter.

Daniel Abbou (døv) og Martine Lejeau Perry (hørende, direktør for 
“ASVO” og døvecafeen) viser tegnet for tegnspråkcafeen (“tegnspråk 
cafe”) i Paris. Foto: Rune Anda, 20.10.2003.

Er det plass til "Tegnspråk-kafé" i Bergen sentrum?

Interessen og viljen er der - men hva med midler i startfasen? Og lokale?

OBS! Hvis det lykkes å få oppret-
tet en tegnspråkkafe i sentrum, så 
betyr det IKKE at døvesenteret i 
Kalfarveien 79 skal selges! Det er 
ikke aktuelt.
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APRIL-SPØK 2007
Det var noen som møtte opp i Vestre Torvgt. 
søndag 1. april. En fra døvesenteret møtte 
dem og sa: ”Unnskyld, det er 1. april”.
Alle moret seg over spøken, men de ønsket 
at det ikke var noen spøk i det hele tatt, for 
en Tegnspråk-kafe var noe alle håpet ville 
bli en realitet!
 

Tegnspråk-kafé
åpner i Bergen sentrum i dag, 
SØNDAG !
Velkommen til åpning av Tegnspråk-kafé
i Vestre Torvgate 2 kl. 19.00 i kveld! 
Ansatte består av døve og tegnspråktolker!
Til deg som ikke kan tegnspråk: Kom inn, 
velg noe fra menyen, lær tegnene, og bestill 
på tegnspråk!
Du skal se at det vil fungere fint!
Lokale 1: Kafeteria 
Lokale 2: Lekerom for barn (med tegnspråk-
spill fra Møller på CD) 
Lokale 3: Tegnspråkkurs / andre kurs / 
møterom 
Lokale 4: Kjøkken 
 
Ansatte:
- 1 fagperson (innkjøp, kjøkken, servering) 
- 1 bakemester  - 2 servitører - •2 tolker 
- (50% tolk, 50% tegnspråklærer) 
- 1 renholder

Ved hvert bord finnes det trykk-knapp der 
gjestene kan trykke på for å påkalle servi-
tører. Det lyser en ring-lampe rundt bordet! 
Stilig! Hos servitøren vibrerer en lommevi-
brator, og bak disken lyser lamper. 

Hva er formålet med tegnspråk-kafeen?
- Jo, døve, hørselshemmede og tegnspråkin-
teresserte skal nå ha muligheter til å møtes 
midt i Bergen! 
Hvorfor ikke stikke innom og slå av en prat 
med andre, på tegnspråk? Og forsyne deg 
med noe å spise, noe å drikke?
 

Vi har også avtale med BEAST, Seniorgrup-
pen, Ungdomsklubben, Idrettsklubben, 
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund, Bergen Hørselslag, Ber-
gen Døvesenter, ASVO Bergen, Hunstad 
skole, Slåtthaug vg. skole (kommer: Sørås 
skole), Døves menighet, Konows senter, 
Designtrykkeriet/Åstvedt AS m.fl. Og så 
har vi Høgskolen i Bergen med studenter 
på tegnspråk- og tolkelinjen.
 
I tillegg har vi godt samarbeid med NAV Ber-
gen Sentrum, Statped Vest, Tolketjenesten og 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og 
døvblinde. 
 
På kafeen kan folk kjøpe tegnspråk-CD 
fra Møller kompetansesenter. Og folk kan 
stikke innom uten avtale og få lynkurs i 
tegnspråk!

Man kan også lære noen få tegn, som for 
”kaffe”, ”kaker”, osv. før man går og be-
stiller. Og så se om de døve i betjeningen 
oppfatter og leverer akkurat det de bestil-
ler! Kanskje hørende blir stolt over å kunne 
bestille på tegn?
 
En-håndsalfabet skal vi gi ut gratis, i mas-
sevis! Og salg av T-skjorter fra NDF samt 
tegnordbøker (også på CD), døvebøker, og 
mere til.
 
Hver fredag kl. 20 vises ”døvefilm” på 
storskjerm i møtelokalet. Vi har inngått 
avtale med firmaet Homeenter.com på leie 
av filmer og på kjøp av film til fordelaktige 
priser. Første fredag etter påske viser vi den 
Oscarpris-belønte filmen ”Kjærlighet trenger 
ingen ord”. Homeenter.com har funnet fram 
ikke mindre enn 50 ”døvefilmer” og alle fil-
mene blir vist her, en ny film hver fredag.
 
ASVO Bergen 
er godt med i kafe-prosjektet- og utplasserer 
lærlinger til å praktisere servitør-jobben og 
til å lage noe godt til gjestene. De kan også 
ta ansvaret for filmfremvisning, skaffe mat, 
frukt og drikke samt skaffe materialer til 
tegnspråkkurs osv. Ja, det er mye man kan 
ordne med der! 
- Vi har avtale med Baker Brun - til fordel-
aktige priser - om levering av ”farlig gode” 
småkaker, forteller en strålende fornøyd 
daglig leder Mona Machin. Dessuten lager 
de en helt ny kaketype som bare vi severer 
(hemmelig oppskrift)! Kom og smak, al-
lerede i dag! 
 
NAV Bergen Sentrum 
bistår med lønnstilskudd i startfasen. Roald 
Synnevåg har gjort en strålende innsats. - Det 
har vært et godt lagspill hele veien fra ideen 

ble unnfanget til kafe-driften nå er blitt en 
realitet, sier han.
 
Bergen Døvesenter
Styreleder i Bergen Døvesenter, Klement 
Våge, er glad for at vi er kommet i mål! 
- Dette har først og fremst vært et lag-spill 
der alle interessenter har stått sammen om 
å få etablert Tegnspråk-kafeen i Bergen 
sentrum. På spørsmålet om ikke det blir for 
mye for Bergen Døvesenter for tiden, å tenke 
på hyttekjøp, på etablering av barnehage, og 
nå tegnspråkkafeen, svarer han: 
- Nei, overhodet ikke! Her har det vært 
samarbeid mellom partene som har løftet 
prosjektet opp og jeg synes det har gått 
veldig fint. Jeg vil også berømme alle parter 
for åpne holdninger, vilje til samarbeid, 
initiativ til egne tiltak, samarbeid om ulike 
oppgaver, tilpasning av innhold og program 
i kafeen. Bedre kan det ikke bli, mener 
Klement Våge. 
- Vi har i samarbeid med NAV Bergen Sen-
trum og ASVO Bergen utarbeidet et budsjett 
som ser veldig bra ut. Kafeen skal også bidra 
til tilgjengelighet/likestilling døve/hørende.  
 
Kafeen i kinoenes reklamefilm
I tiden framover må vi markedsføre kafeen. 
Det blir gjort i reklamefilm på alle Bergen 
Kinos filmer, sponset av Bergen kommune 
som et ledd i programmet ”Universall ut-
forming” (tilgjengelighet i samfunnet)! Nå 
gjenstår det å se hvordan besøket til kafeen 
blir. Det er de besøkende som avgjør om 
tegnspråkkafeen har livets rett. 
 
Birger Johnsen har - sammen med ASVO 
Bergen og NAV Bergen Sentrum - deltatt 
aktivt i ansettelsesprosessen. - Kom i kveld, 
oppfordrer han, - for det blir mye latter! Jeg 
har selv sett generalforestillingen av skue-
spillet til Tyst Teater!, ler han. 
 
Byråd for byutvikling,
Lisbeth Iversen har hjulpet til med å få 
tegnspråkkafeen godkjent i de forskjellige 
avdelinger i kommunen. Hun kommer til 
den offisielle åpningen i kveld, og skal selv 
- sammen med Trude Drevland og Hans-Carl 
Tveit - klippe den røde snoren kl. 19.00! Til 
venstre på bildet ser vi to tegnspråktolker. 

Statped Vest
Direktør Steinar Sandstad fra Statped Vest 
uttaler sin støtte til opprettelsen av Tegn-
språkkafeen i Bergen sentrum. Han sier at 
Hunstad skole kan ha god nytte av kafeen, 
både som møtested utenom skoletid og der 
elevene fra ungdomstrinnet kan lære å jobbe 
i forbindelse med arbeidsuke. Han har hatt 
samtale med utdanningsdirektøren i Horda-
land - og med rektor ved Slåtthaug vg. skole 

Kan deler av aprilspøken en dag bli en realitet?
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- om hvordan man kan tilrettelegge mulig-
hetene for døve studenter ved Slåtthaug vg. 
skole til aktivt å dra fordel av Tegnspråk-ka-
feen. - Det kan hende at skolen vil tilby døve 
studenter til å jobbe på tegnspråkkafeen, dvs. 
to studenter etter tur en gang for uken, som 
en del av kunnskapsløftets program.
 
Hunstad skole
Rektor Hilde Sundve Jordheim ved Hunstad 
skole tror at Tegnspråkkafeen blir flittig 
besøkt av elever og ansatte ved Nattland 
skole. - For oss vil det være til stor hjelp i 
forberedelsene fram til Hunstad skole skal 
samlokaliseres med Nattland skole fra 1. 
august 2009!, sier Jordheim. 
- Vi har planer om tegnspråkkurs, informa-
sjon om døve osv. og kafeen som møtested 
vil bidra til at besøkende også lærer seg 
tegnspråk får kurs der en gang i blant, for 
der står tegnspråklærer til disposisjon hele 
tiden, fra kafeen åpner til den stenger! - I 
tillegg skal det være bibliotek-hjørne på 
kafeen der kafe-gjestene kan lese litt om 
døves verden.
 
Designtrykkeriet AS
Administrasjonsleder Rune Kvalheim ved 
Designtrykkeriet informerte om åpning 
av Tegnspråkkafeen. Han fortalte at tryk-
keriet har levert over 30 forskjellige bøker 
som har med døve og tegnspråk å gjøre, til 
Tegnspråkkafeens bibliotek. 
Videre opplyser han at det blir egen mini-
avdeling i kafeen der folk kan studere ulike 
materialer for eventuel kjøp: 
Døvehistoriske bøker, kortstokk med tegn-
språkillustrasjoner både på norsk og engelsk, 
og ellers satser trykkeriet på å være kreativ 
med hensyn til nye salgbare materialer, i 
samarbeid med ulike samarbeidspartnere.
Det er ellers inngått avtale med Møller kom-
petansesenter om salg av deres materialer 
(tegnspråkbøker, CD-rom med tegnspråk 
osv). 
Vi kjøper dem til halv pris og selger til or-
dinær pris. Også på denne måten prøver vi 
å holde økonomien oppe i forbindelse med 
drift av kafeen. 
 
Norges Døveforbund
Generalsekretær Paal Richard Peterson ved 
Norges Døveforbund uttaler at Tegnspråkka-
feen som i dag åpnes i Bergen sentrum, har 
så mye å tilby, og alt samlet på ett sted! Det 
må være enestående, kanskje også i verdens-
sammenheng? 
Og her har til og med flere aktører vært 
inne i bildet. Han sier seg glad for at Nor-
ges Døveforbund også blir inkludert med 
informasjonsmateriell og ikke minst salg av 
tegnspråk-souvenier som vi nå har begynt 
å lage.  
 

Tolketjenesten i Hordaland
Kjersti Ørnhaug fra Tolketjenesten er svært 
glad for at Tegnspråkkafeen er blitt en reali-
tet, ikke minst fordi Tolketjenesten har gode 
fordeler av det! For det første skal det til 
enhver tid være to tegnspråktolk-ansatte fra 
Tolketjenesten i arbeid på kafeen. De skal 
fungere som tolk for døve ansatte, 50% stil-
ling. Den andre 50%-delen skal de jobbe som 
tegnspråklærer for tilfeldige besøkende på 
kafeen. På den måten vil lønn bli dekket både 
av Tolketjenesten (50%) og ved kursinntekter 
(50%). Tolketjenesten er ferdig med ”vaktlis-
te” for frivillige tegnspråktolk-ansatte. - Det 
gøyale her er at ALLE har meldt seg! Det ser 
lovende ut!, sier Kjersti Ørnhaug.
 
Hordaland fylkeslag av
Hørselshemmedes Landsforbund
Tore Svane er leder i Hordaland fylkeslag av 
Hørselshemmedes Landsforbund. Også han 
er begeistret for et møtested for hørselshem-
mede. Han gleder seg til å fortelle sine mer 
enn 3.000 medlemmer om tegnspråkkafeen, 
som også har installert teleslynge. Tegn-
språktolkene som er ansatt der kan også 
brukes som skrivetolker, og det ordnes lett 
på 1-2-3 ! Det skal bli slutt på å måtte be-
stille skrivetolk til egne arrangementer. Her 
kan man bare bestille møterom ved siden 
av tegnspråkkafeen, og skrivetolken(e) kan 
være klar på null komma null! Man kan til 
og med kjøpe kaffe og kaker uten å tenke 
på å ordne med frivillige til å lage kaffe og 
be noen bake kaker. - Jeg vil oppfordre våre 
medlemmer til også å lære seg litt tegn, sier 
Tore Svane, - for jeg ser at det har mange for-
deler. Der kan man få lært det ”på direkten” 
ved å samtale med døve tegnspråkbrukere 
og få hjelp av tolk på stedet.
 
Rådgivningskontor 
for hørselshemmede og døvblinde
Daglig leder ved Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde, Mary-Ann 
Grønås, uttrykker sin glede over at kafeen 
endelig blir åpnet! Mange har uttrykt ønske 
om å møtes sammen med andre i samme 
situasjon, i Bergen sentrum, gjerne der 
man kan kjøpe kaffe og kaker og kose seg i 
sosiale omgivelser, på sitt språk, tegnspråk. 
- Vi har mange ganger snakket om å finne 
et Dagsenter et sted i byen, men nå kan vi 
endelig si at Tegnspråkkafeen er et brukbart 
sted til formålet: Dagsenter for døve kan 
vi også kalle det. Dagsenter for døvblinde. 
Dagsenter for hørselshemmede, og hva 
mere? - Vi planlegger et møte der vi skal bli 
enige om hvilke dager vi kan ha dagsenter 
for eldre døve, dagsenter for døvblinde osv. 
Og selvsagt skal stedet være åpen for alle 
andre som stikker innom ”på måfå”. Herlig!, 
utbryter Mary-Ann. 
 

Døves menighet
Døveprest Lars Hana sender i dag ut kunn-
gjøring om at programmet i forbindelse med 
langfredag denne gangen blir gjennomført på 
en ny måte! Vi skal samles på Tegnspråkka-
feen fredag 6. april 2007 kl. 14.00 og vise 
filmen ”Passion of the Christ” (gratis). 
Kafeen er åpen den dagen for salg av kaker 
og kaffe o.a. Deretter går vi samlet til Kors-
kirken hvor det blir korsvandring kl 17.00 
og fram til Døvekirken med etterfølgende 
kirkekaffe. Beboerne på Konows senter blir 
skysset med gratis buss fra Tide og med Egil 
Johansen som sjåfør. - Jeg gleder meg! sier 
Lars Hana.
 
Byråd for oppvekst
Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst, gleder 
seg til å besøke Tegnspråkkafeen i ny og ne 
og nyte kaffen sammen med oss. Han ser 
for seg hvilke nytte tegnspråkkafeen kan 
ha for innbyggerne i Bergen, ikke minst 
for barn og ungdommer. - Kanskje det kan 
bli en fast post på skolene at de skal besøke 
tegnspråkkafeen og lære litt om døve og 
tunghørte, og more seg med spennende 
tegn? undrer han. Jo, han er optimistisk på 
at kafeen vil gå godt, ikke minst fordi det er 
lagt opp til en hel rekke prosjekter der. Han 
kommer sammen med Lisbeth Iversen og 
Trude Drevland til åpningen i kveld.
 
Også Høgskolen i Bergen er godt involvert i 
forberedelsene til Tegnspråk-kafeen! Studen-
tene fra både tegnspråk- og tolkelinjen klør 
etter å praktisere sine tegnspråkkunnskaper 
på Tegnspråkkafeen. Der vil det finnes bru-
kere de kan øve å avlese, øve å kommunisere 
med, øve å se om de blir forstått. Og de kan 
arrangere sine vanlige ”Tegnspråkkafe” 
sammen med BEAST der også. Og ikke 
minst ha fest og dans og kose seg til sene 
nattetimer. 
 
Naboene
Mange av de som jobber i nærheten av 
Tegnspråkkafeen sier at de vil spise lunsj 
der, for de tror at det blir mange spennende 
og matnyttige pauser: Man spiser seg mette 
og lærer noen tegn hver dag. - En dag blir vi 
kanskje tegnspråktolker vi også, hvem vet? 
sier en av naboene!

Kan deler av aprilspøken en dag bli en realitet?

På hjemmesiden var det flere info 
og mange bilder. Se www.bgds.no, 
klikk på "Billed-arkiv" og deretter 
på 1. april 2007.
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Lyngmo er en leirplass som ligger på Hafslo, 15 km nord for Sogndal, mot Lom. 
Eierorganisasjonene til Lyngmo er Sogn og Fjordane Indremisjon og NLM Bergen Krets. I 2004 
ble det bygd ny internatdel, der rommene har bad med dusj/toalett. Denne delen har 16 rom og 80 
sengeplasser inkl. 8 dobbeltsenger. 

I tillegg har de en gammel internatdel, med 10 nyoppussede dobbeltrom, og 7 hytter med plass til 4-
6 personer. Den gamle internatdelen og hyttene har felles sanitæranlegg. Møtesalen har amfiløsning 
og rommer ca 150 personer. Matsalen rommer ca 70 personer, med mulighet for å utvide til ca 100 
personer. De har to peisestuer, en med plass til ca 45 personer og en til ca 30 personer. Av aktiviteter 
kan de tilbybiljard, bordtennis og airhockey.

Hovedoppgaven for leirplassen er å arrangere barne-, ungdoms- og familieleirer. I tillegg er de svært 
glade for at plassen blir brukt til arrangement av eierorganisasjonene og andre kristne organisasjoner. 
Slike arrangementer er viktige for økonomien på plassen, siden dette gir en mer kontinuerlig og 
helhetlig drift.

Aktivitetstilbudet på og i området rundt Lyngmo er variert og godt. 
I nærområdet er det for eksempel muligheter for bading, fiske, 
hesteriding, fjellturer, tur på Sognefjorden og Urnes stavkirke. 
Sognefjordområdet, med ulike natur- og kulturopplevelser, 
byr på mange muligheter. Regionssenteret Sogndal ligger 15 km 
unna med sine ulike tilbud. 

Følg med på tekst-TV, oppslag og hjemmesiden.

Opplegg
 Fredag – søndag
 Fredag: Varm mat/kvelds ved ankomst. Kaffe/te på kvelden.
 Lørdag: Frokost m/niste, middag, enkel kveldskos med kaffe
 Søndag: Frokost m/niste, middag

 Pris pr person 0 - 4 år:  Gratis
 Pris pr person 5 – 13 år:  440,- 
 Pris pr person 14 – 16 år: 560,-
 Pris pr person over 16 år:  890,- 

Diverse opplysninger:
Ø 1 leder pr 20. deltager er gratis
Ø Prisene er basert på at man har med sovepose/eget sengetøy
Ø Pris for leie av sengetøy (må legges på selv)      80,- pr person
Ø Dersom noen ønsker enkeltrom blir det et tillegg i prisen på  300,- pr person
Ø Pristilbudet forutsetter at det blir minst 30 deltakere. 
 Ved færre deltakere blir det et pristillegg på 20 %
Ø Dersom det ikke er plass til alle i den nye internatdelen og noen må bo i den gamle delen, 
 får de det gjelder et prisavslag på 20 %.

Døvestevne 31. aug. - 2. sept. 2007
Sted: Lyngmo på Hafslo, nord for Sogndal

Påmeldingsfrist: 
Torsdag 23. august 2007

Påmelding til: Daglig leder
Ttlf. 55 32 79 76
SMS: 995 89 562
E-post: post@bgds.no

Deltakerne betaler selv for 
oppholdet
GRATIS REISE
(vi ordner med bil-skyss)

Oppholdspris for voksne:
Kr 890,-

(fra fredag til søndag)
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Kjære Budstikkens lesere!

Sommeren er kommet, og det er tid for 
litt ”siste nytt” fra Konows Senter. 

Årene går fort, og nå har bofelles-
skapet vært i Kalfarveien i 12 år, og 
sykehjemmet og administrasjonen ved 
Konows Senter har vært i nybygget i 
over 4 år.  

Bofellesskapet: 
I bofellesskapet bor de samme 6 
personene som tidligere. 5 av dem 
har dagtilbud på Eidsvåg Dagsenter 4 
dager pr. uke. Det arbeides igjen med 
å få i gang et dagsentertilbud på ASVO 
Bergen for våre beboere og for andre 
døve med flere funksjonshemninger. 
Denne gangen er det Bergen kommune 
som har tatt et initiativ, og det er veldig 
positivt. 
Alle beboerne våre skal reise på fe-
rie 1-2 uker i løpet av sommeren og 
høsten, og det ser alle frem til. Der 
er vanligvis mye trivsel i hagen på 
sommerstid – spesielt etter at vi fikk 
utepeis med grill for noen år siden. 
Roald Grimsø er avdelingsleder i 
bofellesskapet. 

Sommerhilsen 2007

på kortidsopphold og langtidsopphold, 
og i 2006 hadde vi i alt 30 beboere i 
kortere og lengre tid. Bare 2 av bebo-
erne våre har vært i sykehjemmet helt 
siden Landås-tiden. På samme måte 
som hørende kommer også døve først 
inn i sykehjem når de har problemer 
med å klare seg i egne hjem. Vi har 
et godt samarbeid med Mary-Ann 
og Norunn på Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og Bergenhus bydel 
angående inntak av sykehjemsbebo-
ere. Kjersti Mossige Øverland er av-
delingssykepleier i sykehjemmet. 

Frivillighetsarbeid:  
Stiftelsen Signo har tidligere utfor-
dret Konows Senter til å få i gang et 
frivillighetsarbeid – få inn frivillige 
medarbeidere som kan ha forskjellige 
oppgaver i vår virksomhet. 

Vi har ikke så mange faste aktiviteter 
for beboerne i sykehjemmet, og vi 
satte derfor i gang med ”Hyggetreff ” 
hver mandag formiddag fra desem-
ber. På disse ”Hyggetreffene” har der 
kommet beboere fra sykehjemmet, 1-2 
beboere fra bofellesskapet, beboere fra 
omsorgsboligene og der har kommet 
døve utenfra. Det har særlig vært 
flott med alle døve utenfra som har 
kommet til ”Hyggetreffene”. De har 
fortalt historier fra gamle dager, deltatt 
i aktiviteter sammen med beboerne og 
skapt god stemning. 

Vi vil fortsette med ”Hyggetreff ” 
til høsten, og vi håper mange vil 
komme. 

Vi håper at vi etter hvert kan få tak 
i personer – kanskje noen litt yngre 
– som har tid og lyst til å være frivillig 
medarbeider og som kan gjøre enkle 
arbeidsoppgaver etter en fastsatt plan 
noen ganger hver måned. Arbeidsopp-
gavene kan for eksempel være å steke 
vafler, rydde og/eller servere kaffe. 
Det er også mulig å gjøre en frivillig 
innsats på andre områder – for ek-
sempel komme på besøk på bestemte 
dager for å prate med beboerne, ta 
med beboere til gudstjeneste eller til 

Sykehjemmet:  
I sykehjemmet har vi 20 døve, sterkt 
tunghørte og døvblindblitte beboere 
fordelt på 3 grupper. Vi har beboere 



12 13

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

seniortreff, stelle blomster inne eller 
ute. Der er mange muligheter, og det 
er bare å ta kontakt med oss. 

Styret:
Konows Senter har et flott styre hvor 
fem medlemmer (eierrepresentanter) 
oppnevnes av hovedstyret i Stiftelsen 
Signo. Bergen Døvesenter foreslår to 
av disse eierrepresentantene. For tiden 
er Erling Jacobsen og Gunn Kristin 
Selstad oppnevnt av hovedstyret et-
ter forslag fra Bergen Døvesenter. 
I tillegg sitter Kjell Håland (Helse 
Bergen) og Mary-Ann Grønås som 
eierrepresentanter. Margot Haugland 
og Anett Christoffersen er ansat-
trepresentanter mens Turid Nordeide 
med Sidsel Kjølleberg som vara er 
pårørenderepresentant. 
Lars Hana er oppnevnt av hovedsty-
ret som ny styreleder fra 1. juli. Dette 
betyr at Ragnar Moe går av som sty-
releder 30. juni. 

Noen ord 
om den 
avtroppende 
styrelederen:
Ragnar Moe ble 
i desember 1990 
- på medlems-
møte i Bergen 
Døveforening 
– valgt til nytt 

styremedlem på Døves Alders- og 
sykehjem i Bergen fra 1. januar 1991. 
Eilif Ohna var den gangen styreleder, 
og styret arbeidet for å få Stiftelsen 
Hjemmet for Døve til å overta Døves 
Alders- og sykehjem. Allerede i fe-
bruar 1991 ble Gudrun Boge Karlsen 
valgt til ny leder av styret, og Ragnar 
Moe ble nestleder. Stiftelsen Hjem-
met for Døve overtok Døves Alders- 
og sykehjem fra 1. januar 1992, og 
Ragnar Moe var ny styreleder fra 1. 
januar 1993. 

Ragnar (herfra dropper vi etternav-
net!) har sittet i styret i 161⁄2 år hvorav 
141⁄2 som leder. Det er lang ”fartstid”, 
og Stiftelsen Signo som har vedtatt 
maksimumstid for styremedlemmer på 
8 år, har gått på akkord med noen av 
sine prinsipper fordi Ragnar har vært 
en viktig person for Konows Senter. 
Det har i alle disse årene vært mange 
møter, kamp for pengene, mange for-

som ligger i et tospråklig arbeidsmiljø. 
Og han har en trygg forankring i vårt 
verdigrunnlag – troen på mennesket 
skapt i Guds bilde med en verdi og li-
keverdighet uavhengig av kjønn, rase, 
alder og personlig utrustning! 

Vi er takknemlige for den innsats 
Ragnar har gjort for Konows Senter 
gjennom alle disse årene, og vi er 
glade for at medlemmene i Bergen 
Døveforening en gang for lenge siden 
valgte ham inn i styret!

Til høsten er vi klare igjen med ”fre-
dagslunsj” og ”hyggetreff ” og ny 
styreleder!

I mellomtiden ønskes dere alle en 
GOD SOMMER fra beboere og 
ansatte ved Konows Senter!

Tone Høylandskjær

handlinger og mye styr for å få på plass 
bofellesskapet og sykehjemmet. Rag-
nar har deltatt i byggekomiteer og for-
handlingsmøter. Han har vært trøster 
og oppmuntrer for virksomhetsleder, 
avdelingsledere og økonomikonsulent 
i ”tunge” dager, og han har delt gleden 
med oss i ”gode” dager. Da grunnstei-
nen for nybygget – Kalfarvn. 81b – ble 
lagt, sa Ragnar i sin tale: ”På seierens 
dag så teller vi ikke de tapte slag!” Og 
med en entusiastisk styreleder og et 
like entusiastisk styre så har vi alltid 
sett nye utfordringer og nye muligheter 
– til beste for brukerne våre. 

Ragnar har vært en flott styreleder 
for Konows Senter fordi han med 
sin bakgrunn og erfaring har stor 
forståelse for og stor kunnskap om 
vårt arbeid. Han vet noe om arbeid 
i bofellesskap og sykehjem. Han 
kjenner døve og døvblinde og alle de 
kommunikasjonsmessige utfordringer 
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Tur til Danmark
torsdag 29. november til mandag 3. desember 2007

Døvesenteret skal ha seminar for tillitsvalgte ombord 
på danmarksbåten mellom Bergen og Hanstholm og på et 
hotell i Aalborg.

Som tidligere (2002 og 2003) ser vi også frem til at tu-
rister vil reise sammen med oss!

De foreløpige opplysningene vi har er at det vil koste 
kr 1.706 pr. person (turist). Det inkluderer følgende: Båt 
tur/retur i innvendig 2-sengs lugar, 1 frokostbuffet, 1 vel-
komstdrink, 1 middagsbuffet og brobesøk etter avtale, og 
det inkluderer også 2 netter i dobbeltrom inkl. frokost på 
Quality hotell i Aalborg, samt buss til og fra båten. Vi må 
dog ta forbehold om små prisjusteringer. Påmeldingsskjema 
lager vi etter sommerferien.

Noter datoen!

Kurs til høsten?
Datakurs? ASL-kurs? Noe annet?
I forrige nummer opplyste vi at vi har fått tak i en kursleder 
til ulike datakurs til høsten. Vi var interessert i å vite om 
noen er interessert. Hittil har ingen henvendt seg. Men vi vet 
jo at det er en del som gjerne vil lære å bruke internett, og 
også tekstbehandling (word). Ta kontakt med daglig leder, 
så noterer vi. Vi trenger minst 5 deltakere for å gjennomføre 
et kurs og kurset må vare i minst 12 timer. 

Kjellerstuene stengt 
fra og med 23. juli 2007
Lørdag 21. juli blir det siste utleie av kjellerlokalene. Et-
ter det er kjelleren stengt. Da kan arbeidene begynne med 
å bygge om til barnehageformål. Sannsynligvis begynner 
man først når sommerferien er over når arbeidsplanene er 
klare. 

Møblene i kjelleren
Vi har hatt medlemsmøte torsdag 14. juni der vi diskuterte 
hva som skal gjøres med møblene i kjelleren. Man kom til at 
vi skal beholde de fleste. De blå stuemøblene kan muligens 
brukes til en framtidig hytte. Møblene (de høye stolene og 
baret) i diskoteket kan kanskje flyttes til deler av storsalen. 
De runde bord med tilhørende stoler foreslår medlemmene 
blir plassert i hallen. De gamle skinnmøblene i hallen kan 
vi gi bort, kanskje til Fretex. 

Disse møblene som er i spisestuen i kjelleren blir sannsynligvis flyttet 
til hallen i 1. etasje.

Sommeravslutning for senior-
gruppen - med underholdning
Tirsdag 19. juni var det mange i storsalen. Det ble servert 
vaffler, kaker, kaffe, te osv. Og det var utlodning, og så var 
det underholdning v/Thorbjørn Johan Sander, Sverre Jo-
hansen, Elin Buanes, Erling Buanes og Bjørg Storesund. De 
spilte de samme stykkene som var vist under "Eldre Døves 
Kulturtreff" i Tønsberg 12. mai. Sverre og Bjørg var de nye 
som steppet inn og øvde stykkene sine på kort tid.

Underholdningen ble det satt stor pris på. Kanskje det blir 
flere slike etterhvert?

Til slutt var det gratis rømmegrøt m/tilbehør. Som vanlig 
var det Mona de Lange som sto for serveringen.
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Sommeravslutning med grillfest og hoppeslott
- med deltakere også fra England

Det var over hundre personer i døvesenteret den siste sam-
lingskvelden før ferien, torsdag 21. juni 2007. Mange barn 
var med, sikkert pga hoppeslottet. (Det var godt at regnet 
sluttet tidlig.) Og blant deltakerne var ungdomstrinnet både 
fra Hunstad skole og fra døveskolen i Derby, England. Den 
ettermiddagen ble Hilde Nygård og Eivor Berg takket for 
sin innsats som arbeidstaker i døvesenteret (begge har slut-
tet), og den nye renholderen Magda ble presentert og ønsket 
velkommen. Kulturstyret sto for grilling etc og hoppeslottet. 
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede var med og splei-
set leie av hoppeslottet. Ungdomsklubben hadde ansvaret for 
diskotektimene. BEAST sto for servering fra kl 18 og utover. 
(Foto: RA)
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Arbeidspraksis i Døvesenteret
Mange av dere har sikkert fått med seg at Rune ikke har 
vært alene på kontoret i Døvesenteret de siste månedene. 
Jeg begynte å jobbe på kontoret i november 2006, som tiltak 
fra NAV arbeid (tidligere Aetat). Tiden i Døvesenteret har 
flydd fra meg, 15. juni var min siste arbeidsdag.

I løpet av tiden her har jeg gjort mye forskjellig. Noe av 
det som har vært aller mest spennende var å få komme til 
FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og holde 
foredrag til skoleklasser om hva det vil si å være døv og 
hva Døvesenteret tilbyr. Jeg har videre gjort en del arbeid 
i forbindelse med å lage en informasjonsbrosjyre om Dø-
vesenteret og i forrige nummer av Budstikken var det en 
oversikt over hvor døve i Bergen bor, den er det også jeg 
som har utarbeidet. Utover det har jeg gjort småting som 
å lese korrektur og svare på e-post.

Jeg har fått anledning til å treffe mange ulike mennesker 
i løpet av tiden min her. Annenhver tirsdag har jeg spist 
lunsj sammen med seniorgruppa i storsalen, noe som har 
vært kjempehyggelig! Fint å kunne spise lunsj sammen 
med noen andre enn ”mannfolka” som jobber her på huset 
innimellom.

Det har også vært mange som kommer innom kontoret og 
slår av en prat, det syns jeg har vært veldig koselig.

Noe jeg syns har vært litt morsomt, er at det er så mange 
som tror jeg er hørende. Har fått mange spørsmål om ak-
kurat det, men jeg er altså døv hvis det fortsatt er noen 
som lurer. 

Tiden i Døvesenteret har gitt meg erfaringer jeg vil ta med 
meg videre i livet. Jeg har sett og lært mye, og hatt mange 
varierte arbeidsoppgaver. 

Jeg har våknet hver morgen og sett fram til å gå på jobb!
Vil derfor benytte sjansen nå til å takke for en lærerik og 
hyggelig tid i Døvesenteret, og ønske alle en riktig god 
sommer!

Eivor.

Blant arbeidsoppgaver til Eivor Berg var å utarbeide et in-
formasjonshefte om Bergen Døvesenter (se over). Dette er 
noe vi lenge har tenkt å få laget, men det ble aldri noe av. Så 
nå er den her!

De første sidene forteller litt om døvesenteret og dets under-
avdelinger o.a. Der er også tatt med navn på kontaktpersoner 
vedr CI, Tinnitus og Døvblitte/tunghørtblitte. Heftet vil bli 
justert og oppdatert etterhvert. Vi skal få med noen bilder. 

Det er mulig det blir 3 forskjellige hefter: a) Informasjon 
om døvesenteret, b) Historisk tilbakeblikk og c) Litt info om 
huset (Jebsen-huset). Heftene kan deles ut til de som kommer 
på besøk, til omvisning, til deltakere på tegnspråkkurs osv.

Ellers har Eivor også redigert og lagt ut på www.bduk.no 
flere klipp fra Ungdomsklubbens "Tegnuttrykk"-kvelden i 
mars 2006.

Siste nytt: Eivor Berg er valgt inn som 1. varamedlem i 
Norges Døveforbunds styre.

Til ungdommer!
Døves Ungdomsklubb (DUK) har fått økonomisk støtte 
fra Riebers legat. Av tilskuddet går kr 1.000 til grup-
pesending av nyhetsmelding/kunngjøringer fra Døves 
Ungdomsklubb til alle ungdommer som er interessert i 
å motta slike tekstmeldinger direkte på mobiltelefon. 

Er DU som er mellom 13 og 26 år interessert i å 
motte sms-melding fra DUK, gi beskjed til Tor S. 
Fiksen, som er leder i DUK. Hans e-post adresse er: 
tor_sf@hotmail.com, eller gi beskjed til ham på mobil-
telefon 971 54 104!
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* Landsmøtet skal gjennom-
føres hvert 3. år istedenfor 
som nå hvert 2. år
* Forbundslederen kan, når 
forbundsstyret f inner det 
ønskelig, og forbundsstyret 
gjør avtale med forbundsle-
der, engasjeres på hel- eller 
deltid i forbindet
* Loven skal ellers ryddes 
opp. Tekst som ser ut som 
instruks for ansatte hører 
ikke hjemme i loven. 
* Det blir ikke utgitt noen 

Forbundsstyret 2007-2010
Forbundsleder: 
Hanne Kvitvær
Styremedlemmer: 
Siv Mittet
Gunnar Hansen
Cathrine Stensrud
Hedvig Sinnes
Niels Kristensen
Irene Greftegreff
Varamedlemmer:
1. vara: Eivor Berg
2. vara: Arne Lundquist
3. vara: Gunn Kr. Selstad

Norges Døveforbund har hatt landsmøte
i Molde 15.-17. juni 2007

Det var mange avstem-
ninger. Blant annet ble 
følgende vedtatt:
* Det skal innføres “be-
driftsmedlemskap” på en 
eller annen måte. NDF skal 
jobbe med saken
* Forbundsstyret skal ha 
stemmerett på landsmøtet, 
unntatt i forbindelse med 
årsmelding og regnskap
* Det skal ikke gis stemme-
rett til de som representerer 
utvalg etc.

ny, oppdatert teksttelefon-
katalog
* Mange av saker i inn-
komne forslag blir overført 
til forbundets handlingsplan 
2007-2010
* NDF skal fortsatt beholde 
medlemskapet i FFO (det 
var de siste årene diskusjon 
om man skulle ut av FFO og 
inn i SAFO)
* Det blir demonstrasjonstog 
i Oslo 3. november for tegn-
språk som offisiell språk

Representanter fra Bergen Døvesenter, fra v.: Klement Våge, Sigrun 
Ekerhovd, Rune Anda og Ann-Liss Opdal.
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Det vil skje store arrangementer i 
Oslo lørdag 3. november 2007. Om 
dagen skal vi gå i demonstrasjons-
tog fram til Stortinget der vi skal 
fremme støtte til tegnspråk som 
offisielt språk. Om kvelden blir 
det en stoooor tegnspråkforestil-
ling som blir til etter samarbeid 
mellom Teater Manu, Tyst Teater 
og Cirkus Cirkor. Forestillingen 
skal vises et annet sted da lokaler 
til Teater Manu er for liten til det! 
Det er lovet delvis øknomisk støtte 
til reisen. Mer informasjon kommer 
i august.

Bli med til Oslo 
3. november!

Siri Antonsen (tegnspråktolk) fra NRK1 Tegnspråkkanal fenget interessen 
blant tilhørerne før åpning av Norges Døveforbunds landsmøte i Molde. Hun 
er vår kontaktperson hos NRK som har med tegnspråkkanal ("tolkekanalen") 
å gjøre. Vi kan også kontakte henne med klager (tegnspråk, tekst osv). E-post 
adressen er: siri.antonsen@nrk.no.

Hun fortalte at NRK nå tekster 58% på “åpen teksting” (tekst fra fremmed-
språklige), og 42% på skjult tekst (777). Nesten en time direkte teksting pr. 
dag. NRK tekster “alt” mellom kl 18 og 22, unntatt musikk og sport. (Men 
det er ønskelig at også disse tekstes).
Tekstoversetteren bruker normalt 24 timers arbeid for en times teksting av 
norsktalende programmer, og 30 timers arbeid for en times teksting av frem-
medspråklige programmer. Det tekstes ca 15 timer i døgnet, noe som er 6,5% 
mer enn i 2006. NRK har 52 årsverk som tar seg av tekstingsarbeidet.
Siri Antonsen fortalte også om arbeidet med direkteteksting, fra tale til 
tekst.

Til høsten blir det forandring
fra NRK:

NRK1 blir som før
NRK2 blir aktualitetskanal
NRK3 blir for unge voksne
NRKSuper blir for barn
(men det er ikke helt klart ennå)
Alle må gå over til digitale motta-
kere. For Hordalands vedkommende 
starter overgangen fra sept/okt. 
2007, og alt skal være ferdig til 
okt/nov 2008, og da er det slutt med 
analoge sendinger.

Siri Antonsen spurte hvor mange av 
deltakerne på landsmøtet som har 
tegnspråkkanal. Det viste seg at ca 
halvparten har det.

Tolket nyhet i Dagsrevyen, på Internett. Adressen er: 
http://www1.nrk.no/nett-tv/prosjekt/326

Siri Antonsen i Molde.

Tore Birkeland 
- ny brannvernleder 
fra 1. august 2007

Tore Birkeland har gått på brannvern-
lederkurs i april, og bestått eksamen. 
Fra 1. august 2007 overtar han som 
brannvernleder etter Erling Buanes. 
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§ 1. Navn
Klubbens navn er Bergens 
Akademiske og Sosiale 
Tegnspråklige forum. Den er 
en underavdeling av Bergen 
Døvesenter.

§ 2. Formål og oppgaver
Klubbens formål er 
A.  å sosialisere tegnspråk-brukere 

(1), tolkestudenter, tolker og 
andre interesserte (2).

B. at det skal være tilgjengelig for 
alle

C.  å skape et godt miljø 
for tegnspråk-brukere, 
tolkestudenter, tolker og andre 
interesserte.

D. å tilby fritidsaktiviteter
E. å  øke tegnspråk-kunnskap

§ 3. Medlemskap
Fra 18 år og oppover, som er 
medlem av Bergen Døvesenter, 
kan bli opptatt som medlem 
i BEAST. Bare medlemmer 
kan velges til tillitsverv og til 
representasjonsoppgaver nasjonalt 
og internasjonalt.

§ 4. Kontingent
Årskontingent for medlemskap 
i Bergen Døvesenter betales til 
Norges Døveforbund. Denne 
inkluderer medlemskap av BEAST.

Klubbens styre skal ha en jevnlig 
kontakt med den som har Bergen 
Døvesenters medlemsregister, 
for å kontrollere at disse stemmer 
overens.

LOV FOR BERGENS AKADEMISKE OG SOSIALE 
TEGNSPRÅKLIG FORUM (BEAST)

- OPPRETTET 10.09. 2006 –

Godkjent som underavdeling av Bergen Døvesenter 14. juni 2007.

§ 5. Årsmøte
A) Årsmøtet er klubbens høyeste 

myndighet, og holdes hvert år i 
slutten av september måned.

Det innkalles av styret med 4 
ukers varsel, gjennom oppslag i 
Døvesenteret, hjemmeside og i 
Døvesenteret sitt medlemblad.

Innkomne forslag skal være 
mottatt av styret senest 2 uker 
før årsmøtet. 

Alle valg og avstemninger krever 
et alminnelig flertall, og valget 
skal skje skriftlig dersom det er 
flere kandidater å velge mellom.

 B) Årsmøtet behandler
 - Godkjenning av sakslisten
 - Valg av møteleder
 - Valg av referent
 - Årsberetning
 - Regnskap
 - Innkomne forslag
 - Valg
 
 Styret
 - Leder
 - Nestleder
 - Sekretær
 - Kasserer
 - 1. styremedlem
 - 2. styremedlem

- Valgkomite, 3 personer. Lederen 
velges av  årsmøtet

§ 6 Styret 
Styret skal bestå av minst 2 døve 
eller andre hørselshemmede, og 
minst 2 tolkestudenter.
 

§ 7. Styremøter og ordinære 
medlemsmøter
Styremøter og medlemsmøter 
innkalles når styret finner det 
nødvendig, eller minst 4 av 
medlemmene krever det. 

Disse innkalles med 1 uke varsel ved 
oppslag i Døvesenteret, hjemmeside 
og Døvesenteret sitt medlemsblad.

§ 8. Lovendringer
Forslag til endringer av klubbens 
lov sendes til styret og behandles på 
årsmøtet. Lovendringer krever 2/3 
flertall av de fremmøtte stemmer. 
Større lovendringer skal godkjennes 
i Bergen Døvesenter før de trer i 
kraft.

§ 9. Oppløsning
Oppløsning kan bare vedtas på 
årsmøtet med 2/3 flertall av de 
fremmøtte stemmer. Ved oppløsning 
tilfaller klubbens eiendeler Bergen 
døvesenter til oppbevaring og 
administrasjon.

1. Tegnspråk-brukere defineres 
som døve, tunghørte, CI-brukere, 
døvblitte og andre som bruker 
tegnspråk, altså ALLE som kan 
tegnspråk.

2. Andre interesserte kan være 
studenter og andre som ikke kan 
tegnspråk, og som ønsker å lære 
dette.

Vedtatt på_(Beast’s årsmøte sept 
2007?) 

Bergen Døvesenter ønsker BEAST velkommen som underavdeling - og ser frem til deres første årsmøte 
i slutten av september 2007. Da skal de også diskutere ovennevnte lov. Og da blir det endelig vedtatt (evt 
endringer skal dog gå gjennom døvesenterets lovkomite igjen for ordens skyld.)
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Døve motorsyklister fra flere land
besøker Bergen i sommer!

31. juli - 2. august 2007
Noen som vil treffe dem? Ungdomsklubbens leder, 
Tor, kan stille opp. Hvem andre? Send e-post til 
post@bgds.no

Hei,
Jeg er norsk (Kristiansand, Flekkerøy) og bor i Paris. 
Jeg er medlem i den Franske Døve Motorsyklisters 
Foreningen.

Denne sommer skal vi delta i et treff i Finland med 
den Finske Motorsyklister Foreningen. I denne for-
bindelse organiserer den Finske of den Franske Døve 
Motorsyklister Foreninger en tur rundt Skandinavia og 
planlegger å komme til Bergen på Tirsdag 31 Juli om 
kvelden.
Til sammen er vi en gruppe på 32 døve motorsyklister 
fra 9 land: Frankrike, Italia, Portugal, Tyskland, Eng-
land, Finland, Sverige, Norge og Kina.

En del av gruppen som har tenkt seg til Nord Kapp 
reiser videre dagen etter og en annen del som forblir i 
syd Norge skal besøke Bergen på Onsdag 1 August og 
reise videre Torsdag 2 August.

Vi lurte på om det var anledning til å få noen gode 
råd om hva vi burde gjøre og se i Bergen området. 
Kanskje kunne vi også få treffe noen døve fra Bergen 
og få litt veiledning på byen.

Jeg har skrevet til både Bratland Camping og Lone 
Camping og ingen av disse kan ta imot forhåndsbestil-
lingen av gruppen vår. Kunne dere gi oss råd om et 
passende sted i nærheten av byen?

Den første natt fra tirsdag 31 juli til onsdag 1 august 
blir vi 26 personer (19 motorsyklister med forer og 7 
passasjerer). Den andre natt fra onsdag 1 til torsdag 2 
august blir vi 8 personer (6 motorsyklister og 2 pas-
sasjerer).

Takk på forhand for hjelpen.

Erik Laading
15 rue Thibault, 78160 Marly-le-Roi, Frankrike

www.motardsourd.net

Tegnspråkkurs for 
nybegynnere
august - oktober 2007
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 8 mandager a 3 skoletimer (til sammen 24 timer) 
- start kl. 18.00 følgende datoer:
20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10 og 08.10.
Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.
Hun underviser i TSS (tegn som støtte til talespråket)
Kursavgift: Kr 1.600 (inkl. ”Tegn-start 1” på CD-ROM) 
(Giro blir delt ut på første kurskveld)
Påmelding 9. august 2007 til 
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, 
eller over e-post til post@bgds-no
Maks antall deltakere: 10. 

Tegnspråkkurs 
for viderekomne
august - oktober 2007
De som har gått på tegnspråkkurs for nybegynnere, og tegn-
språkkurs for viderekomne kan delta, for dette kurset er ulik 
det som var gjennomført for “viderekomne” sist vår.
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 8 tirsdager a 3 skoletimer (til sammen 24 timer) 
- start kl. 18.00 følgende datoer:
28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10 og 16.10.
Kursleder: Bjørg Storesund (undervisningen foregår uten 
bruk av stemmen og på norsk tegnspråk).
Kursavgift: Kr 1.400 - 
(Giro blir delt ut på første kurskveld)
Påmelding 16. august 2007 til 
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, 
eller over e-post til post@bgds.no
Maks antall deltakere: 8.

Døves Idrettsklubb etterlyser

VANDREPOKAL!
Idrettsklubbens leder, Cecilie Gudmundsen, har prøvd å 
finne ut hvor det er blitt av vandrepokalen (bragdpoka-
len). Hun har spurt mange - men hittil uten hell.

Er det noen som vet hvor vandrepokalen er, hvem som 
tar vare på det? Klubben blir glad om pokalen kommer 
tilbake, og den skal brukes videre. 

Ta kontakt med Cecilie, de som vet noe!
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Bergen Hørselslag
trenger hjelp

Bergen Hørselslag skal feire 75 års ju-
bileum til neste år. I den forbindelse 
forsøker de å få til et jubileumshefte. 
Bergen Hørselslag har ikke hatt faste 
lokaler før de siste 10 årene, derfor 
er det svært lite informasjon som er 
samlet om Hørselslaget.

De spør om Bergen Døvesenter har 
noe materiale om Bergen Hørselslag 
“forhistorie” vil de være svært takk-
nemlig for å få det oversendt enten til 
Nygaten 3, postboks 651, 5807 Bergen, 
e-post til bergen.horselslag@c2i.net. 
Det var styremedlem Tordis Heimvik 
som tok kontakt med oss.

Selv om vi har mye døvehistorisk 
materiell, er det svært lite vi har av 
stoff om vår gode "nabo", Bergen 
Hørselslag.

Har du noe historie å hjelpe dem 
med? De blir glad om du tar kontakt. 
Du kan gjøre det via oss eller direkte 
til Hørselslaget.

Bildet er fra mottakelsen 14. mai 2005 der 
Unni Stenberg (t.h.) fra Bergen Hørselslag 
gratulerte Bergen Døvesenter med 125 
års jubileum, tegnspråktolket av Anita 
Hafstad.

I forbindelse med at døveprest Tom 
Sverre Tomren er innvilget permi-
sjon for å arbeide i Kamerun (han og 
familien reiser dit i begynnelsen av 
august), er Veronica Volsund Troland 
ansatt som vikar i Vestenfjelske dø-
vedistrikt i 50% stilling. Hun studerer 
teologi, og meningen er at tiden som 
prestevikar også skal tjene som praksis. 
Ansettelsen er foreløpig for et halvt år, 
fra og med 1. august 2007. I tillegg vil 
prostiprest Siv Henriksen ha ansvar for 
noen gudstjenester i Bergen døvekirke 
til høsten.

Rammeavtale 
BDS – BDIK
for tilfellet hytteeiendom

BDS = Bergen Døvesenter     
BDIK = Bergen Døves Idretts-
klubb

1) Kjøpesummen danner utgangs-
punkt for fordelingsavtalen inkl. 
gebyr/avgifter i forbindelse med 
kjøpet

2) BDIKs eierandel av hytten skri-
ves i prosent av kjøpesummen

3) Hytteregnskapet (over-/
underskudd) skal ikke berøre 
BDS/BDIKs driftsregnskap

4) I tilfelle overskudd skal taes ut 
til BDS/BDIK, følger man pro-
sentandelen i henhold til punkt 2

5) BDS/BDIKs bruk av hytten 
skal betales i henhold til fastsatt 
leiepris

6) BDS skal ha ansvar for den 
daglige driften av hytten og har 
overordnet ansvar for økonomi 
knyttet til dette

7) Ved evt salg av hytteeiendom-
men skal BDS/BDIK få hver sin 
andel i prosent jfr punkt 2

8) Minst ett medlem fra BDIKs 
styre skal være medlem av hyt-
tekomiteen

9) I tilfelle økonomisk krise hos 
Idrettsklubben, skal det være 
anledning til å drøfte mulige til-
tak som fritar klubben fra denne 
avtalen

Bergen, 7. juni 2007 

Klement A. Våge 
styreleder BDS

Cecilie Gudmundsen
leder BDIK

Veronica (døv) 
vikarierer som prest 

i Bergen Døvekirke

Torsdagsprogrammer i august og september 2007:

Torsdag 9. august kl 19: Hvilke spørsmål skal vi stille til politi-
kerne i forbindelse med politisk debatt i døvesenteret torsdag 23. 
august?

Torsdag 23. august kl. 19: Politisk debatt foran kommunevalget

Torsdag 6. september kl. 19: Foredrag: "TV over IP - hvilke mulig-
heter  gir det?" v/Svein Kåre Grønås.

Torsdag 20. september kl. 19: Foredrag: "Utbrent - eller bare litt 
sliten?" v/Atle Roness. Han har skrevet flere bøker.
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1982:
Foreningsleder: Marta Sander.

Døves Motorklubb ble stiftet 20. januar med Torbjørn 
Tokle som leder, Arne Nesse som sekretær og Egil Jo-
hansen som kasserer. Klubben hadde 18 medlemmer i 
starten.

20 teksttelefoner var fortsatt på prøve i Norge, deriblant 
hos Toralf Ringsø. Han fortalte til Bergens Tidende: “Et 
prøveår med teksttelefoner har vist at dette er et hjelpe-
middel av uvurderlig betydning for svært mange døve. 
Problemet er at teksttelefonen er forholdsvis kostbar og 
vi vet ennå ikke om vi får noen stønad til meromkostnin-
gene i forhold til en vanlig telefon.

Døves Alders- og sykehjem fikk kr 1.000 i gave fra Ha-
rald Stensrud. Hjemmet takket “for dette gode bevis for 
omtanke overfor de eldre døves situasjon”. (Som vi kjen-
ner til, har Harald Stensrud testamentert hele sin formue 
til Bergen Døveforening i 1981.)

Gunnar Hansen i Døves Idrettsklubb kritiserte Norges 
Døve-Idrettsforbund fordi de utgav bladet “Døve-idrett” 
uten at det var godkjent av forbundstinget. (Bladet 
“Døve-idrett” viste seg etter en del utgivelser å være en 
fiasko. Gunnar er i dag forbundsleder i NDI og har de 
4 siste årene utgitt “NDI-Informasjon” som stadig øker 
antall abonnenter.)

Skjegget borte! Budstikken skriver: “Døveprest Asgeir 
Straume var klarere og lettere å forstå da han orienterte 
om forholdene i ekteskapet under temaet: “Det gjelder 
ditt ekteskap” i døveforeningen 4. febr. Han hadde nem-
lig fjernet skjegget! På spørsmål om hvorfor han hadde 
tatt vekk skjegget, svarte han: “Det klødde så fælt!” 
Samme hva grunnen var; det var mye lettere å se munnen 
hans heretter.”

Driftsproblemer for døvekirken i Bergen. Døveprest 
Asgeir Straume syntes at Bergen kommunes tilskudd til 
driften i Nonneseterkapellet var latterlig lav (kr 12.900 
for 1981 og kr 14.300 for 1982). (Bergens Tidende 
13.3.82.) I september kunne Bergens Tidende opplyse at 
Bergen Formannskap vedtok å bevilge Døves Menighet 
et tilskudd på kr 39.220 til dekning av driftsutgifter i 
1982 og driftsunderskudd i 1981.

NM i håndball for døve i Oslo 13.-14. mars: 
Gull til Bergen.

Døves Kirkemøte ble holdt i Bergen 10.-12. september 
(det ble utsatt fra 23.-25. april pga. streik i det offentlige 
transport).

Dramagruppen med “Døv i går - i dag - hva med i 
morgen” satte punktum 17. februar 1982 etter å ha reist 
land og strand rundt og vist stykket hele 28 ganger. Det 
ble satt opp i forbindelse med Bergen Døveforenings 100 
års jubileum i 1980.

Kontaktklubb for døvblinde hadde første møte mandag 
14. juni kl. 11-14. “På møtet vil det bli valg på klubb-
styre” skrev Annlaug Koppen i Budstikken.

Ekstraordinært årsmøte 15. april vedtok en økning i 
medlemskontingenten med kr 25,- pr. medlem, som i sin 
helhet skulle gå til feriehjemmet Risperlen. Fra da av var 
oppholdet på feriehjemmet gratis for foreningens med-
lemmer, mens andre skulle betale oppholdspriser som 
før.

Lokale kurs for nye tegnspråklærere gjennomført for 
første gang, 17.-18. april. Deltakerne var: Vidar Sæle, 
Gøsta Rougnø, Frida Olsen, Olaug Johansen, Grete El-
vebakk, Gunn Bratsberg og Helle Grete Frøiland. Aslaug 
Walters og Marta Sander var instruktører.

Kassa-apparatet som brukes under servering om torsda-
gene ble kjøpt i mai 1982 (kr 1.785).

Døvekirken i Kaigaten utsatt for innbrudd. Pengeskap 
sprengt. Tyvene fant ikke noe av interesse.

Etter stadige innbrudd i storsalen (Welhavensgate 68) 
ble det besluttet å mure igjen en av vinduene som vendte 
mot Nygårdsparken.

21 øst-europeiske døve flyktninger kom til Norge, noen 
av dem bosatte seg i Bergen.

Hobbytreff gjennomført hver onsdag kl 10-13 (fra 1. 
sept.) med Berit Bjørø og Kolbrun Hansen som ansvars-
havende.

“Trenger vi ny døvekirke i Bergen” var tema på et 
diskusjonsmøte 23. sept. som ble ledet av Eilif Ohna 
fra Døves Menighet. Konklusjonen var at “det er behov 
for en ny døvekirke, og stedet ble foreslått: Ved Døves 
Aldershjem på Landås”, stod det i Budstikken.

Medlemsmøtet i oktober bestemte at Budstikken skulle 
komme ut som før, hver måned, selv om Døves Tidsskrift 
nå var kommet ut hver uke.

Arne Nesse valgt som ny leder i Døves Idrettsklubb på 
slutten av året.

Bergen Døvesenter - for 25 år siden
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Gave og testamentariske gaver

oppfordres til å gi en gave til 
døveforeningen, er vi familien 
takknemlig for det. Enhver gave 
til foreningen er kjærkommen og 
vil minne oss om avdøde. 

Vi har for eksempel brukt ga-
ver vi har fått ved medlemmers 
bortgang til innramming av bilder 
i storsalen, anskaffelse av kakkel-
ovn etc.

Det er ikke så ofte at noen gir 
gaver eller testamenterer noe til 
døveforeningen og vi kan ikke 
huske at noen "vilt fremmede" 
har testamentert noe til Bergen 
Døvesenter. Hvis noen fra Hor-
daland har testamentert noe til 
"døvesaken" eller noe sånt, så 
går det  fortrinnsvis til Norges 
Døveforbund sentralt og gaven 
deles mellom forbundet og dets 
26 lokalforeninger. Men fremgår 
det tydelig at det er "Bergen Dø-
vesenter" som skal ha gaven/arv, 
så er det ikke til å misforstå.

Vi kan ikke oppfordre folk til 
å gi gaver, men når det skjer, så 
setter vi stor pris på det!  

Bergen Døvesenter
Rune Anda
daglig leder

Rolf H. Mjaaseth var det eldste 
medlemmet i Bergen Døvesenter. 
Han meldte seg inn i 1940, før 2. 
verdenskrig brøt ut, og var trofast 
medlem i 67 år! 

Døveforeningen/Døvesenteret 
betydde mye for Rolf Mjaaseth, 
som  gjennom hele sitt voksne liv 
hadde stor glede av medlemska-
pet  og tok del i de ulike tilbu-
dene her. Familien ønsket derfor 
en gave til Bergen Døvesenter i 
stedet for blomster ved hans bi-
settelse. Vi er veldig takknemlige 
for de gaver vi fikk ved Rolf Hall 
Mjaaseths bisettelse.

Det er egentlig ikke noe rart at 
døve flest har blitt medlem av en 
lokal døveforening, her i Bergen 
eller i resten av landet. Ikke minst 
fordi det var her man fant sitt 
naturlige "sted å være". Det var 
her man følte seg hjemme. Når 
ikke hørselen strakk til, fikk man 
mangfold igjen via tegnspråket. 

Og med døveforeningen som 
innfallsport åpnet døren seg for 
andre muligheter: Døves Ung-
domsklubb, Døves idrettsklubb, 
Døves bridgeklubb, Døves 
sjakklubb, Døves kvinneklubb, 
Døves motorklubb o.a. Man kan 
si det slik at å være medlem i en 
døveforening falt seg naturlig. 
Her kunne en føle en  person-
lig samfunnstilhørighet, i rette 
miljø. 

Når ett av våre medlemmer 
går bort og det i dødsannonsen 

Bildet er fra Seniorgruppens nyttårskos 
31.12.2004. Til venstre ser vi Rolf Mjaaseth 
og Anne Berg, samt Norvald Eikenes, Odd 
Birkeland, Thorbjørn Johan Sander og Ann-
laug Koppen.

Mange har lagt merke til noe spesielt i dødsannonsen til
Rolf Hall Mjaaseth. Der sto det: "I stedet for blomster ønskes heller en 

gave til Døveforeningen. Konto nr. 5238.68.10591."
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Personalia
85 ÅR
Aslaug Sørhaug, Fana, fyller 85 år den 10. august.

70 ÅR
Gerd Bjørnsen, Bergen, fyller 70 år den 26. august.

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

50 ÅR
Egil A. Marthinussen, Nesttun, fyller 50 år den 30. juli.

Tusen takk 
for for hilsen og gavekort på min 85 års dag.

Marta Bjørnsen

Tusen takk 
for gaven jeg fikk fra Bergen døveforening da jeg var 50 år. 
Jeg satte satte stor pris på at dere husket meg. 

Ragnar Moe

Tusen takk 
for oppmerksomheten på 50 års dagen min!

Hilsen Emil Leinebø

DØDSFALL
Rolf Hall Mjaaseth døde 2. juni, 85 år gammel etter lang 
tids sykdom. Han har de siste årene bodd på Konows senter, 
som ligger like ved døvesenteret. Han var til nå den som har 
vært lengst medlem i Bergen Døvesenter, siden 1940, altså 
i hele 67 år.

Lars Hana overtar som ny styreleder
etter Ragnar Moe i Konows senter

Ragnar Moe slutter som 
styreleder i styret for 
Konows senter 30. juni 
(se egen artikkel i bladet). 

Fra og med 1. juli 2007 
heter den nye styrelederen 
Lars Hana (bildet).

Skal din teksttelefon til reparasjon?
Si ifra til Hjelpemiddelsentralen at du er DØV! Blir det 
ikke notert at du er døv, så risikerer du at Hjelpemiddel-
lageret ringer og ringer og ringer til deg for å fortelle at de 
kan komme og levere varen. De vet ikke at du er DØV og 
at det er teksttelefonen de skal levere. Derfor: Si at du er 
DØV! Sjekk at de skriver det ned og!

TEGNSPRÅK PÅ STORSKJERM
på Brann Stadion?
I vinter kontaktet vi Brann Stadion for å høre om det er mu-
lig å gjøre noe mer ut av storskjermen av hensyn til døve/
hørselshemmede tilskuere på Stadion.

Det er mange døve/hørselshemmede som ser på kampene 
på Stadion. Selvsagt med stor glede. Med opplevelse av spen-
ning både før og under kampene. Og med samme humør som 
hørende etter kampene avhengig av resultatet.

Men det hadde vært kjekt å få litt mer ut av oppholdet på Sta-
dion. Det er nok ikke mulig å gi døve/hørselshemmede samme 
utbytte som hørende får via høyttalerne. Men noe kan man 
kanskje få til? For eksempel tegnspråktolk på storskjerm.

Svar fra Sportsklubben Brann 15.04.2007:
Vi klarer IKKE å få gjort noe med “døvetolk” i denne om-
gang, beklager!

Det vil bli rulletekst på storskjerm hva angår resultater fra 
de andre arenaer. Når det gjelder annen info fra speaker - så 
vil dette foregå i begrenset omfang, da mye av vår informasjon 
vil bli distribuert via TV og storskjermer (lesende info).

Håper dette var utfyllende i denne omgang - så får vi holde 
kontakten ift videre utvikling.

Jan Tore Guntveit

TILPASNINGSKURS FOR 
DØVE, OM DIABETES
Oslo Døveforening samarbeider med Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve, og vi tilbyr en ukes kurs for døve fra hele landet 
som har diabetes type 1, 2 og deres pårørende.

Tid: Mandag 20.august – fredag 24.august (ankomst søndag 
kveld 19.august)

Sted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Påmelding innen mandag 6.august til Oslo Døveforening, Nedre 
Vollgt. 5-7, 0158 Oslo, post@odf.no, fax 23 50 24 30.

NAV dekker kurset som tilpasningskurs, noe som betyr at delta-
gerne blir trukket fra reiseutgifter en egenandel tilsvarende den du 
betaler ved innleggelse på sykehus, dvs. kr 265 eller frikort.

Du har krav om sykemelding fra arbeid eller skole, og det kan 
du få hos din fastlege. Du får tilsendt et søknadsskjema, hvor du 
fyller ut som sendes til din lokale Nav Trygdekontor for dekning 
av reise, opphold, mat, kursmateriell etc.

Temaer:
•  Motivasjon og diabetes
•  Sunn kosthold
•  Forsikring
•  Særfradrag pga diabetes
•  Diabetes for livet
•  Diabetes ved lege og sykepleier
•  Gruppediskusjoner
•  Trim aktiviteter

Du vil få tilsendt mer detaljert informasjon om kurset som delta-
kerliste og program, etter at du har meldt deg på.



24 25

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

Visste du at du kan få 
tak i et transportabelt 
brannvarslingsutstyr?
Jo, det kan du.
Reiser du ofte? Er du med på 
store arrangementer for døve? 
Døves kulturdager? Døvemester-
skap i ulike grener; fotball, bowling 
o.a.? Deltar du på ulike seminar 
for døve? Både her i Norge og i 
utlandet? 
Har du noen gang sovet trygt, vel 
vitende om at du ville blitt varslet i 
tilfelle brann?
Nei? - Det må du virkelig tenke 
på! Du kan komme til kontoret og 
hente søknadsskjemaet ”Søknad 
om hjelpemidler, ...” Der kan du 
fylle ut det du søker om. 
Du kan gjerne bruke den teksten 
vi foreslår (se til høyre). Det skal 
ikke gå lang tid (håper vi) før du 
får svar og du bør få positiv svar. 
Hjelpemiddelsentralen vil nok ikke 
finne på å avslå noe som er viktig 
for deg.
Sett i gang! Hvorfor vente?
Det utstyret det her vises til, har et 
slags ”armbåndsur”, men ikke ak-
kurat det. Det viser ingen urskive, 
men derimot vil de ulike symbolene 
på skiven fortelle deg hvorfor ”klok-
ken” vibrerer.
Se ellers: www.gnresound.no, og 
les mer om utstyret.

RA.

Jeg er døv og er ofte ute og reiser. Jeg deltar også på 
store arrangementer for døve, og overnatter som regel på 
hotell. 

Det er ikke nok sikkerhet/trygghet for oss døve på hoteller 
da de fleste ikke har brannvarslingsanlegg tilknyttet 
sengevibrator. Og de som har det, har noen få stykker. 
Men når vi er mange døve så holder det ikke. For å kunne 
føle trygghet og bli varslet ved en eventuell brann ol. er jeg 
avhengig av et transportabelt varslingsutstyr. 

Jeg vil her søke om varig utlån av et transportabel 
brannvarslingsanlegg type Lynx Mini Vib og Lynx 
Audiodetektor. 

Her skal teksten inn!

SØK!

KLOKKEVARSLERE
På et møte i Områdeutvalget (Hjel-
pemiddelsentralen) i april ble det 
stilt spørsmål fra representanten 
for Bergen Døvesenter om hvorfor 
det gis avslag på klokkevarslere til 
hørselshemmede: 

Det gis ofte avslag på Tactum 
fordi behovet kan avhjelpes med et 
rimeligere alternativ. Lynx innvilges 
alternativt fordi det vurderes slik at 
dette hjelpemidlet dekker brukers 
behov. Tactum koster ca. 8 000 kr 
mens Lynx koster 1 500 kr. 

Du kan fylle ut funksjonsbeskrivelse og begrunnelse for behovet (pkt. 3 i skje-
maet), og selvsagt ditt navn, fødselsnr. osv, og undertegne og sende til:
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, Postboks 121 Kokstad, 5863 Bergen.
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Utlån av en bærbar teksttelefon
Bergen Døvesenter har inngått en avtale med Hjelpemiddelsentralen 
i Hordaland om oppbevaring av en ekstra teksttelefon. 
Hjelpemiddelsentralen har en teksttelefon på lager som de kan låne ut i 
forbindelse med teksttelefon-reparasjon og Bergen Døvesenter har også 
en teksttelefon som lånes ut av samme grunn. 

1) Når du leverer din teksttelefon til reparasjon hos 
Hjelpemiddelsentralen (HMS) i Hordaland kan du få låne en 
bærbar teksttelefon hos dem.

2) Du kan eventuelt levere din defekte (feil/problem) teksttelefon 
til døvesenteret og forklare hva som er problemet. Vi tar imot 
og gir deg en bærbar teksttelefon på utlån. Vi gir beskjed til 
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland og de kommer og henter din 
teksttelefon hos oss.

3) Når din teksttelefon er reparert og returnert til oss, kontakter 
vi deg og ber deg komme og hente. Du må ta med den 
teksttelefonen du har lånt og bytte med den som er reparert.

Vi kan ikke komme ut til deg og hjelpe til med å koble sammen 
teksttelefonen, og sjekke om det fungerer. Det må du ordne selv, 
eller be noen om å hjelpe deg hvis du trenger hjelp.

Vi noterer hvem som har kommet med problem-teksttelefon og 
utlån av bærbar teksttelefon og vi kontakter Hjelpemiddelsentralen 
for reparasjon. Slike utstyr blir merket med gul lapp som forteller 
dem at de skal levere den tilbake til Bergen Døvesenter når de har 
reparert den. Vi kan ikke komme hjem til deg og hente eller bringe 
teksttelefonen.

Bergen Døvesenter
Kontoret

"Jobbklubb"
etter ferien
En noe treg start til tross, etter som-
meren er vi i gang for alvor. Da skal 
praktiske ting være på plass, noe som 
har tatt litt tid.

Først og fremst har vi nå egen maila-
dresse du kan sende mail til for å få 
kontakt og avtale møter, det er:

arvid@bgds.no for Arvid Hauge og 
ann-liss@bgds.no for Ann Liss.

Dernest planlegger vi å få i gang 
en jobbklubb. Vi satser på å treffes 
en gang i måneden ute på kafé, før-
ste møte blir mandag 20. august kl. 
18.00 på Mr. Bean i Kong Oscars 
gate. Her kan vi komme sammen og 
prate jobb, utveksle erfaringer, avtale 
et møte med en av oss likemenn, eller 
få hjelp der og da. 

Utenom kafétreffene satser vi mye 
på å være tilgjengelige via mail, slik at 
vi kan ha kontakt på den måten.

Vi håper mange kommer på tref-
fene!

God sommer – husk vi sjekker mai-
len om sommeren og!

Arvid og Ann-Liss.

Arvid Hauge.
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Seminar for ansatte ved Rådgivningskontor for 
hørselshemmede i Norge

(Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen) i Bergen Døvesenter
31. mai - 1. juni 2007

Første del av den første dagen var det også flere tegnspråkstudenter til stede samt noen fra 
Tolketjenesten, der tolking var tema for diskusjon. Mary-Ann Grønås og Norunn Kalvenes 
hadde ansvaret for gjennomføring av seminaret. Foto: Helge Herland.

Linedance,salsa,tango og sving fra kl. 
10 til kl 18 og fest på kvelden. Søndag 
gikk turen til fløyen og vi danset der 
og hadde det sosialt med mange men-
nesker. gikk nedover til torgalminning 
og hadde oppvisning i Linedance og 
sving.

Søndag ettermiddag og kveld ble 
det flere kurs-økter og danse-aften 
fra kl 20 til kl 04 neste dag. Mandag 
2. pinsedag tok vi farvel med noen 
dansetimer i hallen.

Vi fikk prate og hilse på Mrs. Kom 

Fløyen Rockefestival 25.-28. mai 2007

Vi sender et lite reportasje fra årets 
Fløyen Rockfestival som ble arrangert 
i Landåshallen i pinsen fra fredag til 
mandag. Blant ca 500 deltakere var 
døve fra Bergen representert med: 
Tove Haugstad; Kurt Oksnes,Bjørg 
Storesund og meg. Fra Sandnes kom 
Sigrun Andersen.

Deltakere kom fra hele landet,men 
fleste fra Stavanger-distriktet siden 
vi arrangerer festival annethvert år i 
begge byene.

Lørdag var det økter med kurs fra 

og Dans Norge Sissel Fasting fra Oslo. 
Hun var veldig behagelig som instruk-
tør i gå-dans og Bugg. 

Nå håper vi vi vil vokse litt og bli 
flere som interesser for dans og gjen-
nom dans møte mange nye utfordrin-
ger og hyggelige mennesker.

Kom og Dans arrangerer mange tu-
rer på kloden og neste høst blir turen 
til USA.

Vennlig hilsen Arne Nesse og 
danse-frelste som var med.

Døve passasjerer 
ikke alltid informert
Etter henvendelse fra vårt medlem, 
tok vi kontakt med Kystbussen. Det 
dreide seg om varsling til passasjerne 
over høyttaler om når fergen kom (evt. 
endret tid), om bytte av buss underveis 
osv. Slike ting går den døve hus forbi. 
Svar kom 11. juni 2007:

Takker for e-post som dessverre har 
blitt liggende ubesvart på grunn av andre 
presserende gjøremål.

Har dessverre ikke et konkret, godt 
svar rede nå, men kan love at vi skal se 
nærmere på problemstillingen til høsten. 
Vi har i bestilling et nytt billettsystem, 
og det er mulig at en del GPRS-koor-
dinater kan styre visning av tekst på 
skjermene. Videre vil vi vurdere å ha 
en liten løpeseddel eller annen informa-
sjon til utdeling.

Inntil videre er nok den beste løsnin-
gen at kunden, via en lapp eller lignende, 
ber sjåføren informere den hørselshem-
mede spesielt ved behov.

Med vennlig hilsen Per Vold, Tide 
Reiser AS.
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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!

Sommer-treff
Hver fredag i sommer kan vi møtes på Zakariasbryggen!
Fra 29. juni til 3. august 2007 (dvs. hver fredag) kan vi møtes på 
Zakariasbryggen til sosialt samvær fra kl 20.00 og utover!
Minst en av oss fra kulturstyret skal være der, så du kommer 
ikke forgjeves!
Men vi tror det kommer mange, og det skal bli koselig å treffe 
dere alle sammen!

Torsdag 5. juli og torsdag 2. august, begge gangene kl 18.00 blir 
det andakt i Bergen døvekirke, med etterfølgende sosial samvær. 
Velkommen!

Juni:
29. fr: Sommertreff på Zakken kl. 10

Juli:
05. to:  Andakt i døvekirken kl 18, deretter 

sosialt samvær.
06. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
13. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
20. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
27. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.

August:
02. to:  Andakt i døvekirken kl 18, deretter 

sosialt samvær.
03. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20. 
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

16. to:  Senterstyret har møte på 
styrerommet kl. 16.

20. ma: “Jobbklubb for døve”. Vi treffes 
på Mr. Bean i Kong Oscars gate 
kl. 18.00.

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

20. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
i storsalen (første kurskveld) kl. 
18.00-21.00

21. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
23. to: Politisk debatt i døvesenteret kl. 

19.00-21.00. 
24. fr:  Døvblittgruppen har sosialt 

samvær i storsalen kl. 18.30.
25. lø:  Kulturstyret inviterer til kinokveld, 

sosialt møte på Dickens før kino, 
kl 17. Bestill billetter gjennom 
kulturstyret.

28. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne 
i storsalen (første kurskveld) kl. 
18.00-21.00

31. fr - 02. sø: Døvestevne på Lyngmo på 
Hafslo, 15 km nord for Sogndal.

September:
01. lø:  Døvetreff har lørdagskafe i 

storsalen kl. ?
04.-06. Seniorgruppen på tur til 

Stavanger.
06. to:  Foredrag kl 19: “TV over IP - hvilke 

muligheter gir det?” v/Svein Kåre 
Grønås.

07. fr - 09. sø: Idrettsleker for 
hørselshemmede elever 5.-10. 
årstrinn i Trondheim.

09. sø  kl 11 gudstjeneste på tegnspråk v/ 
Lars Hana

13. to: Senterstyret har møte på 
styrerommet kl. 16.

DØVESENTERET er stengt 
mellom 29. juni og 5. august.
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Grete Kvilvang
V

Anders Kambo Tangerås
Ap

Tina Åsgård
SV

Liv Røssland
FrP

Marte Mjøs Persen
RV

Ragnhild Stolt-Nielsen
H

Norunn Hågan Walvick
KrF

Politikerne
som deltok i debatten
i Bergen Døvesenter

torsdag 23. august 2007
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Rør i dårlig forfatning
Firmaet Vitek AS har undersøkt kloakkrør, med 
utgangspunkt fra WC i kjelleren. Undersøkelsen 
avdekket flere skader, også sprukket rør (som fo-
tografiet viser). 

Det er kalkulert ca kr 125.000 til rehabilitering 
av rør, kanskje mer.

Døv bergenser, Asbjørn Bakka, har utstilling
på Fana Folkehøgskule 18. aug - 27. sept. 2007

Det er første gang Asbjørn Bakka har utstilling utenfor An-
debu! Og hvor passer det bedre enn å holde det på Asbjørn 
Bakkas hjemsted like utenfor Bergen?!

Virksomhetsleder Tone Høylandskjær fra Konows sen-
ter holdt tale og overrakte blomster til Asbjørn Bakka. 
Hun skrøt av Andebu og måten de fikk beboerne til å bli 
kreative. “Å skape er å sette spor”, sa hun blant annet, 
og Asbjørn Bakka har satt spor etter seg. Tone viste også 
en gave som Konows senteret fikk fra Stiftelsen Signo i 
2005 i forbindelse med bofellesskapes 10 års jubileum og 
aldershjemmets 40 års jubileum. Gaven var et silkemaleri 
laget av nettopp Asbjørn Bakka!

Han ble født i Bergen i 1956, men bodde på Andebu siden 
1966. Utstillingen ble åpnet lørdag 18. august 2007 kl. 
11.00. Mange fant veien til folkehøgskulen. Vi var vitne 
til mange gode og kreative silkemalerier. Folk sto i kø for 
å skaffe seg en av Bakkas mange mesterverk! Stiftelsen 
Signos avdeling på Andebu har gjennom kurs og hobby-
aktiviteter gjort hverdagen meningsfylt for mange. Noen 
av dem er blitt gode kunstnere, og her er det bergenseren 
Asbjørn Bakka som nå “går ut i verden” med resultatene 
sine! Foto: RA.
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Bergen Døvesenter innkaller til 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Torsdag 13. september 2007 kl. 18.00 (merk tiden!) 

Ekstraordinært årsmøte 19. desember 2006 godkjente at Bergen Døvesenter skulle 
gå i gang med arbeidet for å realisere barnehagedrift i løpet av høsten 2007, med en 
antydet kostnad på mellom 2 og 3 millioner kroner. 

Nå har forundersøkelsen konkludert med at kostnadene vil komme på mer enn 5,5 
millioner kroner. 

Styret ønsker derfor å diskutere med medlemmene hva døvesenteret bør gjøre. 

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen! 

(Dette møtet var kunngjort både på www.bgds.no og på tekst-tv fra 20.08.2007)

Ekstraordinært styremøte tirsdag 14. aug. 2007
Tilstede: Kjetil Høgestøl, Sunniva Lyngtun, Sigrun Ekerhovd, 
Egil Johansen, Gunn Kristin Selstad og Rune Anda. Forfall: 
Klement Våge og Martin Skinnes. I tillegg var Andreas Rieber 
Borgnes fra Bergen kommune til stede, som stilte opp på kort 
varsel (samme dag). Det var ikke mulig å få tak i tolk.

Styreleder Klement Våge hadde sendt tekstmelding (SMS) til 
daglig leder like før møtet med forslag om at igangsetting av 
arbeidene kunne vente til etter neste styremøte.

Barnehageprosjekt 
Møtet ble innkalt på kort varsel, etter avtale med nestleder 
Kjetil Høgestøl og daglig leder Rune Anda. Bakgrunnen 
var at kostnadene i forbindelse med barnehageprosjektet 
kom til å bli mye høyere enn tidligere antatt. Prosjektleder 
Leiv Høgestøl har hatt befaring med fagfolk og han har inn-
hentet prisoverslag på ulike arbeider. Man har også funnet 
skader og mangler under kontrollarbeid som nødvendiggjør 
reparasjon/rehabilitering. Og dette er ting som døvesenteret 
før eller siden er nødt til å gjøre noe med, uavhengig av 
barnehagedrift. Det foreløpige kostnadsoverslag lyder på 
5.612.447.

Styret studerte budsjettet som prosjektlederen hadde utar-
beidet, og Kjetil svarte på spørsmål. Det er ikke mulig for 
styret på det nåværende tidspunkt å kontrollere riktigheten 
av de oppsatte beløpene, men man håper at det er mulig å 
få ned prisene.

Kjetil Høgestøl hadde på forhånd utarbeidet lønnsomhetsa-
nalysen som styret fikk tilsendt 6. august. Dette ble også 
vist på lerretet og Kjetil forklarte.

Man diskuterte hvordan barnehageprosjektet kan finan-
sieres uten at døvesenteret skal oppleve økonomiske 
vanskeligheter. 

Andreas R. Borgnes sa, som han sa tidligere, at døvesenteret 
kan ta inn leie-inntekter fra Nubben Barnehage, på ca kr 
300.000 pr. år, men som kan økes med årene. *

Han sa også at lån som Bergen Døvesenter tar opp for å få 
omgjort lokaler og omgivelsene til barnehagedrift, vil bli 
hjulpet av den avtalen som kommunen har med barneha-
gene. Bergen kommune kan bidra med inntil kr 270.000 
i renter og avdrag så lenge barnehagen er i drift – fram til 
lånet er nedbetalt. *

* Disse punktene er til orientering, med forbehold om hva 
som skjer framover.

Man diskuterte også om man skal stoppe framdriften og 
ikke gjøre noe mer med barnehageprosjektet. Styret er av 
den mening at dette ville få uheldige konsekvenser, idet 
de nødvendige reparasjons- / rehabiliteringsarbeider nes-
ten helt og holdent vil bli belastet døvesenteret, uten de 
fordelene som økonomisk støtte fra Bergen kommune gir, 
nettopp på grunn av barnehagesatsingen.

Konklusjon:

1) Styret er positiv til å videreføre prosjektet, men 
ønsker ikke at vedtak om oppstart av arbeidene blir 
bestemt av styret alene, spesielt ettersom beløpet 
er blitt mye høyere enn det som ble oppgitt under 
ekstraordinært årsmøte 19. desember 2006. Styret 
ønsker derfor å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 
torsdag 13. september kl. 18.00. 

2) Arbeidet med terrassen kan komme i gang når 
som helst, uavhengig av barnehageprosjektet.

3) Prosjektlederen fortsetter forberedelsene, men 
skal ikke binde seg med noen før etter ekstraordi-
nært årsmøte.
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Følgende politikere deltok: 
Arbeiderpartiet: Anders Kambo Tangerås (bystyrekandidat) 
Fremskrittspartiet : Liv Røssland (1. kandidat)
Rød Valgallianse: Marte Mjøs Persen (3. kandidat) 
Høyre: Ragnhild Stolt-Nielsen (6. kandidat) 
Sosialistisk Venstreparti: Tina Åsgård (3. kandidat)
Venstre: Grete Kvilvang (4. kandidat)
Kristelig Folkeparti: Norunn Hågan Walvick (4. kandidat) 

Tegnspråktolker: Gudrun Boge Karlsen, Ingeborg Skaten og 
Gro Hege Saltnes Urdal

Tekst og foto: Rune Anda

SV var også god, klar og tydelig. Tina Åsgård fortalte ellers 
at hun de siste årene fulgt godt med i døvesenterets med-
lemsblad Budstikken, og viste tydelig at hun kjente til hva 
som skjer i døvemiljøet, også at døvesenteret nylig feiret 
125 års jubileum. Hun mente at Rådgivningskontoret ble 
opprettet, takket være døvesenterets iherdige innsats. Hun 
har også lest om aprilspøken om “Tegnspråk-kafé”. Hun vil 
gå inn for “døvekafé” i sentrum + dagsenter i tilknytning 
til Konows senter.

Ellers sa hun at SV har forsøkt å få øket støtten både til 
drift og vedlikehold av døvesenteret uten å få gjennomslag. 
Men dette har de lagt inn penger til i deres alternative by-
budsjetter. Hun var ikke klar over at støtten mht spørsmål 

Det var gledelig å oppleve at de representanter fra politiske partiene som deltok i debatten, 
hadde satt seg grundig inn i spørsmålene vi sendte dem en uke i forveien (se spørsmålene 
på side 8 og 9). Kommentarene og de positive svarene får oss til å føle at problemstillingene 
snart blir løst. Vi får håpe at det skjer, og at det ikke bare havner i “valgløfter-skuffen”. Nei, vi 
har tro på dem, idet ALLE var samstemte!

Politisk debatt i døvesenteret
torsdag 23. august 2007 kl. 19.00-21.00 

KrF og spesielt FrP gjorde det godt i kveld. Høyres repre-
sentant steppet inn samme dag da den egentlige represen-
tanten likevel ikke kunne komme.

Liv Røssland, som er Fremskrittspartiets leder og fremste 
representant i Bergen, sa klart ifra at “det som jeg sier her, 
det står jeg for!” (Kanskje hun - og andre i debatten for den 
saks skyld - havner i Stortinget snart? Slik som Halvard 
Bakke, Erna Solberg, Anne-Grethe Strøm-Erichsen og 
andre som også var innom debatten i døvesenteret? :-) )

Liv Røssland (FrP) sa på spørsmål 1 at det er en selvfølge 
at Døves Menighet skulle ha fått støtte på lik linje med de 
andre menighetene i Bergen. Det som er skjedd, er i strid 
med bystyrets intensjoner. Uheldig at bevilgningen her falt 
ut. På spørsmål 2 sa hun at hun leste hva som finnes av 
dagsenter for døve og døvblinde i Trondheim og Oslo, at 
det gikk opp for henne at vi måtte få det på plass i Bergen 
også. “Det bør være lett å få det til”, sa hun. Hun sa ellers 
innledningsvis at hun ikke hadde problemer med å forstå 
behovet og nødvendigheten at pleiere som jobber med eldre 
døve på alders- og sykehjem måtte beherske tegnspråk, 
og at de ikke kan jobbe og prate med de eldre samtidig. 
Hendene måtte frigjøres for i det hele tatt å kunne kom-
munisere med døve pasienter. På spørsmål 3 nevnte hun at 
døvesenteret var med på høring om psykisk utviklingshem-
mede og bolig (kjekt at hun husket det!) Dagsenter: FRP: 

“Hvis byrådet avslår søknadenang. dagsenter jfr spørsmål 
2, send det til oss.”

H mente at det var feil at Døves Menighet ikke fikk støt-
ten; her må svaret bli JA! 

Ellers visste H ikke særlig mye om spørsmål 2 (“opp-
læringspakke” ble nevnt) og 3. “Må få tid til å studere 
sakene”.

KrF: Hun var klar over at Døves Menighet, Bergen 
er organisert i Døveprostiet som er et prosti under Oslo 
bispedømme. Men hun mente at lederne i fellesrådet ikke 
var klar over problemet. “Jeg vet at systemet er komplisert, 
jeg har kontaktet lederen i fellesrådet i dag. Jo, her må det 
finnes en praktisk løsning, det var vi enige om”, sa hun. 
Ellers i debatten sa KrF at frivillighetsarbeid var blant de-
res viktigste sak i 2006. Før hun kom til døvesenteret, sa 
hun at hun ikke kjente mye til døve. Derfor kontaktet hun 
Ingar Sørhaug (far til Åge og Anlaug, og tidligere bystyre-
medlem) for å bli matet med informasjon. Og det var mye 
informasjon hun fikk, sa hun.
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RV-representanten er også klar i hva hun mener om ulike 
ting. Hun kjente godt til Universell Utforming. Hun hadde 
også lest om fødsel (døve foreldre) på Ål, uten at tolk var 
mulig å få tak i. Rystende. “Jeg har selv født barn og forstår 
problemet som manglende kommunikasjon gjør med en”, 
sa hun. Når det gjelder døve med utviklingshemming, så 
mente hun at det må intensiveres bolig for døve med ut-
viklingshemming, og at det ikke skal “plasseres blant de 
200 som behøver lignende plass”! 4-6 boliger med akutt 
behov må ordnes nå snart! Det må vi ta opp i komite for 
miljø og utbygging. 

RV ønsker også å styrke hjemmehjelpen med hjelpere 
som behersker tegnspråk. “Vi vil ta det opp så fort som 
mulig”, sa hun. Hun husket ellers at det er fire år siden 
(forrige kommunevalg-debatt i døvesenteret) alle parti-
ene var samlet om opprettelse av Rådgivningskontor for 
hørselshemmede.

AP-representanten sa at han satt igjen med inntrykk et-
ter at de andre partiene har svart, at de spørsmålene som 
døvesenteret sendte til politikerne egentlig resulterte i at 
alle de tilstedeværende partiene var enige, at vi mener å 
si JA til alle de 3 spørsmålene! Han mente ellers at det i 
spørsmål 1 var gjort behandlingsfeil et sted.

1 var falt ut, men sa at “vi må få det på plass”. Mht døve 
med utviklingshemming mente hun at den som tilbyr hjelp 
må være i stand til å kommunisere med dem. Det samme 
gjelder hjemmehjelp. 

V støtter alle de tre spørsmålene som vi sendte ut for å få 
svar på fra politikerne. Hun unnskyldte at hun ikke tok opp 
spørsmål 2 med avdeling for helse og sosiale tjenester.

Styreleder Klement Våge ledet debatten. Først presenterte 
partirepresentantene seg, og så ble det 4 minutters presenta-
sjon av partiprogram fra hver av dem (maks halv time til-
sammen), og deretter 4 minutter hver på å svare på spørsmål 
som døvesenteret sendte dem en uke i forveien. Til slutt var 
det spørsmål fra salen. Klement opplyste at Senterpartiet 
hadde sendt e-post og beklaget sterkt at de ikke klarte å få 
en representant til debattkvelden i døvesenteret.

Den siste halvtimen gikk med til å svare på spørsmål fra 
salen. Daglig leder Rune Anda var blant dem som hadde 
spørsmål, da i forbindelse med tolketjenesten. Han er 
bekymret for tolkesituasjonen. I 2004 jublet vi over at vi 
fikk tolkelinje ved Høgskolen i Bergen, og så fram til flere 
tolker i arbeid i Hordaland. Men av de 12 som fullførte 
tolkeutdannelsen var det bare plass til 4 nye tolker hos 
Tolketjenesten. Mange av de andre studentene er flyttet 
vekk fra fylket. Rune sa at det fortsatt er problemer med 
å få dekket tolkebehovet i fylket, og ikke minst på etter-
middags- og kveldstid. Mange døve har gitt opp å bestille 
tolk. Noe må gjøres. Snart er det 24 nye studenter som 
skal avslutte tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen. 
Vi trenger dem, men får de jobb? Han spurte politikerne: 
“Vil dere hjelpe oss?”

Her var det full støtte om å hjelpe til. Det ble spørsmål 
fra et par av politikerne om hvordan tolketjenesten er 
organisert. Debattleder Klement svarte at det er staten 
som har ansvaret, men han sa at vi trenger hjelp. Bergen 
Døvesenter “skriker”, men vi er for liten. Vi ønsker at også 
dere, politikere “skriker”. Slik referenten oppfatter SV sa 
hun at “selv om det er staten som har ansvaret, er det vår 
oppgave å bistå at noe blir gjort”. 
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1) KOMMUNALE MIDLER FOR Å STYRKE  FRIVILLIG ARBEID

Bergen kommune har bevilget penger til stillinger for å styrke det frivillig arbeid i menighetene. Disse pengene er bevilget 
til Bergen kirkelige fellesråd, og vi tror at en fra kommunens side ikke har vært oppmerksom på at en av Den norske kirkes 
menigheter i Bergen ikke er organisert under dette fellesrådet. Døves menighet er organisert under Døvekirkenes fellesråd, 
tilhørende Oslo bispedømme. Under behandlingen i bystyret ble det også gitt midler til frikirkemenigheter i Bergen. Det ser 
derfor ut til at bystyrets intensjon er at alle menigheter skal nås med slike midler. Likevel har Døve menighet falt utenfor.

Spørsmål til politikerne:
Vil dere sørge for at også Døves Menighet får tildelt midler til styrking av det frivillige arbeidet 
slik at døve kan få det samme tilbud som hørende har fått?

I døvemiljøet i Bergen arbeides det med et samarbeid rundt frivillige innsats. Det skjer i et samarbeid mellom Bergen 
Døvesenter, Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Konows senter (sykehjem for døve) og Døves menighet, Bergen. 
Bergen døvekirke, døvesenteret og Konows senter ligger i samme området på Kalfaret, noe som gir godt grunnlag for 
samarbeid. 

Det er ønskelig med frivillige arbeidere på flere områder: Menigheten driver besøkstjeneste, Konows senter har behov for 
hjelp til å ledsage beboere til arrangementer i døvesenteret og kirken foruten til egne arrangementer (hyggetreff). I tillegg 
kommer at eldre døve ikke kan dra nytte av de tilbud som i dag finnes i kommunen, som for eksempel dagsenter, og vi 
ønsker noe som i hvert fall kan kompensere noe for dette, og som kan utvikles slik at også døve får et dagsentertilbud tilbud 
på egne premisser. Det finnes også uforholdsmessig mange uføretrygdede unge døve, og det er behov for et organisert 
treffpunkt - tilbud for denne gruppen.

Skal vi kunne virkeliggjøre noe av dette, trenger vi en person som kan koordinere og tilrettelegge. Midler til en slik stilling 
har vi dessverre ikke i dag, verken i menighet eller hos samarbeidspartnerne våre.

2) DAGSENTER/DAGTILBUD OG HJEMMETJENESTER FOR DØVE OG DØVBLINDE I BERGEN

Døve og døvblinde trenger tjenester som er tilrettelagt ut fra sine språklige og kommunikasjonsmessige behov.

Bergen kommune har i dag ikke dagsenter/dagtilbud eller hjemmetjenester/hjemmesykepleietjeneste som er  tilrettelagt for 
døve og døvblinde eldre og uføre. Der er heller ikke dagsenter knyttet til sykehjemmet ved Konows senter. (Tilbudet ved 
Asvo Bergen er produksjonsrettet).

Døvesenteret mottar årlig tilskudd fra kommunen både til drift og aktiviteter. Men det gir ikke rom for å tilsette noen som 
kan aktivisere eldre og uføre døve og likeså til døvblinde på dagtid. Disse gruppene har sosialt samvær i døvesenteret 
annenhver uke. Fra og med våren 2008 er det planer om barnehagedrift i døvesenteret, og da vil lokalene stort sett bli 
opptatt til det formålet på dagtid.

Både Bergen Døvesenter og Kontaktklubben for Døvblinde i Vest har henvendt seg til Byrådsavdelingen for helse og 
omsorg angående behov for dagtilbud/dagsenter for eldre og uføre døve og døvblinde. 

Kontaktklubben for Døvblinde har fått svar i brev datert 21.06.2007. Byrådsavdelingen vil se på saken over sommeren, i 
forbindelse med gjennomgang av dagsentervirksomheten ved sykehjemmene i Bergen. Døvesenteret har fått tilbakemelding 
fra Trude Drevland datert 10.05.2007 om at Byrådsavdelingen skal undersøke behovet.

En ansatt i Hjemmesykepleien i Kalfaretgruppen har gått på et tegnspråkkurs. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp fra 
øvrige grupper blir utført av personer som ikke har opplæring i tegnspråk eller kommunikasjon med døvblinde. Bergen 
er en av de tre byene i Norge som har spesielt stor konsentrasjon av døve og døvblinde. De to andre byene har til 
sammenligning:

OSLO KOMMUNE:
Eldresenter; miljø-, service- og aktivitetssenter for døve og døvblinde opprettet i 2005 i tilknytning til St.Hanshaugen 
sykehjem. 
Ikke vedtaksbasert, åpent for alle hjemmeboende døve og døvblinde. Mandag og tirsdag er det eget tilbud for disse 
gruppene, men det generelle tilbudet åpent onsdag til fredag, og døve og døvblinde kan bruke tilbudet da. Kan kjøpe 
middag, kaffe, benytte datarom, gå til frisør og fotpleie.
Leder for tiltaket er ansatt ved Rådgivningskontoret i Oslo (kommune)

SPØRSMÅL SOM POLITIKERNE FIKK TILSENDT EN UKE FØR DEBATTEN
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Andre tilbud til døve og døvblinde i Oslo: St.Hanshjemmet omsorgssenter (kommunalt sykehjem) har egen avdeling med 
10 plasser for døve med vedtaksbasert dagsenter for døve og døvblinde to dager i uka.
I tillegg kommer at Døvekirken har åpent hus og døveforeningen har pensjonisttreff.

Hjemmehjelp: 3 tegnspråkkyndige hjemmehjelpere knyttet til Rådgivningskontoret for hørselshemmede kan velges av og 
gir tjenester til døve og døvblinde.

TRONDHEIM KOMMUNE:
Dag og aktivitetstilbud for døve og døvblinde opprettet i 2005. Åpent 3 dager i uken. Både faste og åpne plasser. 
Målsettinger: Forebygge isolasjon og gi meningsfullt innhold i hverdagen for alders- og uføre pensjonerte døve og 
døvlinde. Innhold: aktiviteter, fysisk trening og sosilae stimuli. 
Bemanning: 1 100% stilling for faglig leder + 1 1⁄2 stilling for aktivitør/omsorgsarbeider.
Sykehjemsavdelinger for døve og døvblinde ved Havstein sykehjem (kommunalt). Nylig etablert. Dagavdelinger?

Hjemmetjenester for døve og døvblinde, 1⁄2 bydekkende  stilling for hjelpepleier/omsorgsarbeider som behersker 
tegnspråk og taktilt tegnspråk. Stillingen er fra 2007 knyttet til Havstein sykehjem.

I tillegg kommer aktiviteter i døvekirken og eldretreff i Døveforeningen.

Spørsmål til politikerne:
Er ditt parti inneforstått med situasjonen for døve og døvblinde i Bergen med hensyn til 
udekkede behov for dagsenter/dagtiltilbud og hjemmetjenester, og hva vil ditt parti gjøre for å 
påvirke til at behovene blir dekket?

3) TILBUD TIL DØVE MED UTVIKLINGSHEMNING

På Bergen kommunes ”høring om boligbygging, tjenester og tiltak for mennesker med utviklingshemning” i mars 2006 
orienterte Bergen Døvesenter om at der finnes døve barn og ungdommer med utviklingshemning med behov for bolig, 
tjenester og tiltak fremover. Noen av disse har behov umiddelbart, mens andre vil få behov i løpet av de nærmeste årene. 

Døve med utviklingshemning er en liten gruppe med ulike tilleggsdiagnoser og ulike behov, og all trenger tilbud i et 
tegnspråklig miljø.

Boliger:
Stiftelsen Signo etablerte i 1995 et bofellesskap for 6 døve utviklingshemmede ved Konows Senter etter avtale med Bergen 
kommune. 
Det er nå behov for et nytt bofellesskap med leiligheter til 4-6 unge døve utviklingshemmede som et byomfattende tiltak.
Bergen kommune er tidligere orientert om behovene, og pårørende vil i nærmeste fremtid henvende seg som gruppe til 
Bergen kommune for å få hjelp. 

Dagsenter:
Bergen kommune tok i desember 2006 kontakt med Stiftelsen Signo og ASVO Bergen om etablering av et nytt dagsenter 
for døve utviklingshemmede. Dette er et meget positivt initiativ i samsvar med brukernes behov, og der er sendt et tilbud til 
Bergen kommune om dagsentertilbud til 15 brukere. 

Det har i alle år vært en tverrpolitisk forståelse for døves kommunikasjonsutfordringer generelt og for døve 
utviklingshemmedes situasjon spesielt. 
Døve utviklingshemmende er en liten gruppe. Tilbud til denne gruppen er av den grunn kostnadskrevende og passer 
dårlig inn i den kommunale ”pris pr. plass”-ordningen.  

Vi ber derfor innstendig om politisk støtte og oppfølging til etablering av bofellesskap 
og dagsenter i tegnspråklige miljøer – enten i regi av Bergen kommune eller etter avtale 
med Stiftelsen Signo – selv om tilbudene ikke kan tilfredsstille kommunens krav til 
kostnadseffektivitet. 

SPØRSMÅL SOM POLITIKERNE FIKK TILSENDT EN UKE FØR DEBATTEN
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Gunnar Hansen hadde også spørsmål. Han sa at det er 8 
bydeler i Bergen kommune, og de har kulturhus og mange 
tilbud til sine innbyggere. Han bor i Åsane og har studert 
tilbudene. Han kunne ikke finne noe som passet for ham 
som døv. Han mente derfor at Bergen Døvesenter, eller 
døvemiljøet, med fordel kunne være “bydel” også, der 
kulturtilbud til døve går på tvers av bydelene.

Før debatten var det omvisning i døvesenteret, ledet 
av daglig leder med Gudrun Boge Karlsen som tolk. 
To av politikerne hadde vært i døvesenteret tidligere, 
i forbindelse med politisk debatt, og to andre var i 
døvesenteret i forbindelse med fest (som alle vet, 
leier døvesenteret lokaler til bryllup, bursdager 
osv.)
Politikerne fikk en kort orientering om at vi er inne i 
en prosess med å omgjøre kjellerlokalene til barne-
hage, årsaken til det, og at vi skal ha ekstraordinært 
årsmøte 13 september da kostnadene kom til å bli 
mye høyere enn tidligere antatt. Alle fikk utdelt 
hver sin konvolutt med diverse innhold; Informa-
sjon om døvesenteret, om “Konsul Peter Jebsens 
sommerbolig - ‘Nubben’”, hefte fra døvesenterets 
125 års jubileum, Veiledningshefte tilgjengelighet 
for hørselshemmede i Hordaland, Budstikken (års-
meldingsnummer) samt NDFs hefte “Begrunnelser 
for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk”. 

Ove Kjeilen og Mona Machin var også blant tilhørerne som hadde 
noe å fortelle politikerne.

Fredag 24. august (dagen etter debatten) fikk vi e-post fra 
Liv Røssland, FrP og Marte M. Persen, RV:

Hei og tusen takk for i går ! 
Det var et veldig godt debattmøte, ikke 
minst fordi det var så profesjonelt lagt 
opp og grundig forberedt av dere. 
I morges leverte jeg spørsmålene vi 
fikk i går til Kommunal direktør Finn 
Strand og Byråd Trude Drevland, da 
det er viktig at disse problemstillingen blir grepet fatt i nå 
og ikke ligger “på vent” til nytt Bystyre konstituerer seg 
29. oktober. 
Har også sendt en henvendelse vedr. spørsmål 1 til Byråd 
Henning Warloe, som er ansvarlig for midler til frikirke-
menigheter. 
Ha en flott helg ! 
Vennlig hilsen 
Liv Røssland 

Hei og god morgen!
Takk for i går. Debatten hos dere var 
veldig bra, det er fint å være med 
i debatter som er så konstruktive.
I forhold til referatet som er lagt 
ut, vil vi reise saken om akutt bo-
ligbehov for døve utviklingshemmede unge. Jeg har 
snakket med Torstein Dahle som er vår representant i 
Komite for helse- og sosial, og han vil reise spørsmålet 
den komiteen, onsdag 29 august. Vi regner med at byråd
Trude Drevland da kan gi et utfyllende svar i og med at 
Liv Røssland har oversendt problemstillingene til byråden.
Ha en god dag, og en god helg!

Mvh Marte M. Persen, RV

Ove Kjeilen, far til en døv sønn med tilleggshandikap, 
leverte kopi av brev som han og hans kone, samt tre 
andre foreldre nylig har sendt til Bergen kommune v/
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. I 
brevet forteller de at de i mange år, første gang for ti år 
siden, hadde sagt ifra til kommunen om behovet for tilret-
telagte boliger for deres barn, som nå er i alderen 19-25 
år. Det viktigste er at de får bo sammen i et tegnspråklig 
miljø. I et hørende miljø ville disse unge døve med til-
leggshandikap være totalt isolert fra å kunne kommunisere 
med andre. Det holder ikke å tilby disse ungdommene et 
personale som ”kan noen tegn”. 

I brevet forklarer de også at behov for hjelp i dagliglivet 
varierer. Foreldrene har inntrykk av at Bergen kommune 
mener at deres unge skal kunne bo i bofelleskap med høren-
de som ikke har tegnspråk som sin kommunikasjonsform 
og som ikke har ansatte som behersker tegnspråk. ”Dette 
er umenneskelig”, skriver foreldrene. De ber nå Bergen 
kommune gi dem som gruppe en direkte tilbakemelding 
på mange år med henvendelser. De ønsker ikke en tilbake-
melding der det fremkommer at det ikke finnes denne type 
problematikk slik det ble gjort etter siste henvendelse. 

Foreldrene har nå bedt Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede og døvblinde om hjelp til å få i stand et møte 
med Bergen kommune, slik at de kan få lagt frem sine 
problemstillinger og få vite hva kommunen vil tilby denne 
gruppen ungdom.
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Vil du være med på
turen til Danmark?
fra torsdag 29. til mandag 3. desember 2007

Bergen Døvesenter skal ha seminar
og tenker at de som ikke blir med på seminaret også 

vil være med på reisen, slik som i 2002 og 2003.

Påmeldingsskjema for turister:

Navn:...............................................................................

Adresse: ..........................................................................

Postnr.: ............ Poststed: ................................................

Mobil nr: ........................   E-post:..................................

Dele rom med: ................................................................

Reiserute:
 Fra Bergen torsdag 29. nov.  15.00
 Til Hanstholm fredag 30. nov. 10.00
 Fra Hanstholm søndag 2. des. 14.00
 Til Bergen mandag 3. des. 07.30

Total pr. person: Kr 1.706
(med forbehold om prisjusteringer)

Prisen inkluderer:

Båtreise tur/retur 2-sengs innvendig lugar
1 frokostbuffet
1 velkomstdrink
1 middagsbuffet
Brobesøk etter avtale                        Kr 890

Buss til og fra Ålborg
Miljøavgift                                        Kr 126

2 netter i dobbeltrom på Quality Hotel Aalborg
- inkludert frokost                             Kr 690

Send påmeldingen til Bergen Døvesenter så snart 
som mulig!

Pengene, kr 1.706 pr. person, overføres til Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, konto 
nummer 5235.05.01053 innen 15. oktober 2007. 
Grunnen til en tidlig betalingsdato er at FjordLine 
skal ha pengene straks etter. 

Til Oslo 2.-4. november 2007:

Demonstrasjon og Teater!
Lørdag 3. november skal Norges Døveforbund 
ha demonstrasjon i Oslos gater med støtte for 
"Tegnspråk som offisielt språk". Det blir program 
og aktiviteter på Youngstorget og i Oslo Døve-
forenings lokaler og stor-telt den lørdagen!

Samme dag blir det teaterforestilling "Odysséen" som er 
et samarbeid mellom Teater Manu (Norge), Tyst Teater 
(Sverige) og Cirkus Cirkör (Sverige). Vi har fått tak i 40 
billetter som kan hentes i døvesenteret av de som samtidig 
bestiller bussreise! Teaterbilletten koster kr 230.
Vi har bestilt en skikkelig turbuss ("topp moderne turbuss 
med DVD / WC og Air Condisjon og meget god sittekom-
fort" sier Tide Reiser) til ca 40 passasjerer. Alle som melder 
seg på turen, får reise GRATIS, med økonomisk støtte fra 
Teater Manu. 
Avreise fra Bergen fredag 2. november kl. 14.00
Retur fra Oslo søndag 4. november kl. 14.00

Teater Manu har reservert rom på Radisson SAS, Nydalen 
og P-Hotels AS, Grensen.

Påmelding:

Navn:..................................................................................

Adresse:..............................................................................

Postnr/-sted: .......................................................................

Jeg bestiller følgende:
o Teaterbillett lørdag 3. november 2007, en person 230
o Teaterbillett lørdag 3. november 2007, to personer 460
     
o Busstur Bergen-Oslo-Bergen GRATIS

o Enkeltrom Radisson SAS, Nydalen 
     1.095 x 2 netter 2.190

o Dobbeltrom Radisson SAS, Nydalen 
     1.095 x 2 netter 2.190
     (Dele rom med: .............................................)
     (Pris pr person på dobbeltrom er kr 547,50 pr natt) 

o  Dobbeltrom på P-Hotels AS, 
     Grensen 19.   Kr 745 x 2 netter 1.490
     (Dele rom med: .............................................)
     (Pris pr person på dobbeltrom er kr 372,50 pr natt) 
     
o  Jeg/vi skal bo privat i Oslo!
     
Påmeldingsfrist 20. september 2007. 
Leveres til daglig leder i Bergen Døvesenter. Du kan også 
bestille på e-post til post@bgds.no.
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Personalia
DØDSFALL
Tordis Sunde, Olden, døde 21. juli. Hun var født 28. sept. 1944. 
Noen døve fra Bergensområdet deltok i begravelsen.

75 ÅR
Trygve Aase, Bergen, fyller 75 år den 9. september.

65 ÅR
Jon Stokvik, Mathopen, fyller 65 år den 7. september.

65 ÅR
Toralf Ringsø, Fyllingsdalen, fyller 65 år den 21. sepember.

50 ÅR
Kari Stensvand, Os, fyller 50 år den 28. september.

TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med min 50-årsdag 4. 
mai 2007.

Vennlig hilsen Tove Skotteberg

Til døvesenteret og kvinneklubben:
HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten til min 85 års dag!

Hilsen Jorunn Astrid Koppen.

TAKK
for oppmerksomheten på min 60 års dag!

Hilsen Sissel B. Tofte.

TAKK
for oppmerksomheten.

Hilsen fra Erna Stene.

TAKK
til Bergen Døvesenter for hilsen og gavekort til min 85 års 
dag. Takk for dere husket meg, det varmet.

Hilsen Aslaug Sørhaug.

HJERTELIG TAKK
for hilsen og gavekort i anledning min 60 års dag.

Med vennlig hilsen Asgeir Straume.

Nye medlemmer i år
01 Sigrid Hjørungnes, døv
02 Ziual Haque, døv
03 Karimi Hashmatullah, døv
04 May Britt Litsheim, døv
05 Victoria Bjørnseth, tunghørt
06 Camilla Voldsund, døv
07 Christine Valestrand, døv
08 Linda Veronica Steinsbø, døv
09 Trine Arnli, hørende
10 Tone Sypriansen, hørende
11 Lene Larsen, hørende
12 Maria Glenna Trolldalen, hørende
13 Gry Cecilie Thøger-Andresen, tunghørt
14 Guro Kvam, hørende
15 Aud Mary Brynildsen, døv
16 Bjørn Janson, hørende
17 Øistein Vabø Johannesen, døv
18 Monica Lone, døv  
19 Øyvind Madsen, døv  
20 Malin Lone Johansen, hørende
21 Filip André Lone Madsen, hørende
22 Espen Rosvold, døv
23 Aleksander Thuen, hørende
24 Ingvild Soldal Eggerud, hørende
25 Ane Marte K. Halkjelsvik, hørende

Trivselsmidler
Bergen Døvesenter har mottatt nærmere kr 30.000 av Triv-
selsmidlerutdeling fra Norges Døveforbund. Pengene gikk 
til dekning av våre representanter til landsmøtet i juni 2007 
og til dekning av utgifter i forbindelse med Døvestevne 
2007.

Program på seniortreff
tirsdag 4. september 2007
På seniortreffet 4.9. vil det bli informasjon om dagtilbud/
dagsenter i Bergen, og om hva som finnes av dagtilbud i 
Trondheim og Oslo, hvor det er egne tilbud for døve og døv-
blinde. Mary-Ann fra Rådgivnigskontoret vil informere. 

I tillegg kommer Kjersti Vindheim, som er Resultatsen-
hetsleder i Bergenhus, og leder for hjemmesykepleien og 
en del andre småtjenester, også Rådgivningskontor for hør-
selshemmede og døvblinde. Hun blir med fordi hun ønsker 
å få innblikk i døvemiljøet. Hun vil også fortelle litt om sin 
rolle og svare på spørsmål. VELKOMMEN!

Kvinneklubben er 105 år!
Lørdag 13. oktober skal Døves kvinneklubb ha 105 års 
fest. Noter datoen. Vi kommer tilbake med mer info i neste 
nummer av Budstikken.

Medlemskontingent 2007 
- nesten alle har gjort opp for seg!
Vi fikk nylig oppdatert medlemsliste fra NDF med oversikt 
over hvem som har betalt kontingent og hvem som ennå 
ikke har gjort det. Nå er det bare 2 igjen som skylder kon-
tingenten (mot vel 50 stykker på samme tid i fjor)! Dette 
ser veldig bra ut!

Seniortur til Stavanger avlyst
På grunn av for få påmeldte, har Seniorgruppen bestemt at 
utflukt til Stavanger 5.-6. september avlyses. 
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Lørdagscafé 1. september kl 11
Lørdag 1. september 2007 kl 11 – 15, eller så lenge er det 
folk der. 

Vi åpner café i storsalen i Døvesenteret. 
Det blir salg av kaffe, saft og kaker.
Vi ønsker alle, både store og små, velkommen til et 

hygge- treff på cafén. 
Ansvarlig: Hilde Evensen, Vera Aas, Anette Mortensen 

og Heidi Seltveit. 
Hilsen Kulturstyret/Døvetreff 

Torsdag 20. september kl. 19: 
Atle Roness holder foredrag over te-
maet ”Utbrent - eller bare litt sliten?”  
Roness har skrevet flere bøker. 

Torsdag 6. september kl 19: 
Svein Kåre Grønås forteller 
om "TV og medieverden er i 
endring. Hva kan vi forvente 
oss av TV løsninger i dag 
og fremover? Gir IP noen 
fordeler fremfor andre dis-
tribusjonsformer? Handler 
det bare om TV?”

Torsdag 30. august kl. 19.00: 
Gunnar Hansen forteller om sine opplevelser og inntrykk 
fra Døves Verdenskongress i Madrid.

Årsmøter i september
Den nye underavdelingen, BEAST, skal ha årsmøte i stor-
salen tirsdag 25. september 2007 kl. 18.00. 

Døves Ungdomsklubb skal ha årsmøte i storsalen onsdag 
26. september 2007 kl. 18.00 .

Ny bok
Jan Kåre Breivik har igjen utgitt en ny bok. Denne gangen 
er tittelen: "Døv identitet i endring - Lokale liv - globale be-
vegelser", er nettopp kommet ut på Universitetsforlaget.
Det blir et lanseringsarrangement på Rokkansenteret i 
Bergen, torsdag 30. august kl. 16.00.

”Denne boken er uten tvil noe av det viktigste, og intel-
lektuelt mest spenstige, som har vært skrevet om identitet 
på lang tid her i landet. Den er velskrevet, original og noe 
så sjeldent som en helt nødvendig fagbok”. 

Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo

Misjonsforening har hatt sitt 
virke i 50 år!
Døves misjonsforening ønsker alle velkommen til samling 
hos Norunn Kalvenes fredag 21. september kl. 19, og til 
Astrid Tokle fredag 16. november kl. 19!

Det er 50 år siden Døves Misjonsforening kom i gang, med 
Margot Hammer i spissen. Formålet er å snakke om og å 
gi litt bidrag til døvearbeidet på Madagaskar. 

Foredrag

Svein Tømmerbakke fikk Budstikken i posten i juni, og 
leste om den etterlyste vandrepokalen. Han kontaktet 
redaktøren med en gang og sendte med mobil-foto som 
viser at han hadde pokalen hjemme. Han ble tildelt van-
drepokalen i 2002 som honnør for sine mange 7-fjellsturer 
(mer enn 25 ganger) gjennom flere år. (Nå har han gått 
7-fjellstur mer enn 30 ganger). Vandrepokalen er nå tilbake 
på kontoret til Døves Idrettsklubb. Og vi er spent på hvem 
som blir den neste som skal få sitt navn i den store, fine 
pokalen, som Døves Idrettsklubb fikk i gave fra Bergen 
Døveforening i forbindelse med Idrettsklubbens 50 års 
jubileum i 1955!

Vandrepokalen funnet!



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som-
meren). Ønsker du bladet kun tilsendt 
over e-post, gi oss beskjed!
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.
Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Flere tekst og bilder finner du på vår 
hjemmeside www.bgds.no (også bil-
ledarkiv helt tilbake til 2003).

TERMINLISTE
AUGUST
30. to kl. 16: Jan Kåre Breivik lanserer 

sin nye bok på Rokkansenteret
30. to: Kl. 19: Gunnar Hansen forteller 

om Døves Verdenskongress
31. fr - 02. sø: Døvestevne på Lyngmo 

på Hafslo.
SEPTEMBER
01. lø: Døvetreff/kulturstyret har 

lørdagskafe i storsalen kl 11.
03. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
04. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
04. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11. 
 Besøk fra kommunen (hjemme-

hjelptjenesten - se notis)
05. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 

storsalen kl. 10
06. to:  Foredrag kl 19: “TV over IP - 

hvilke muligheter gir det?” v/Svein 
Kåre Grønås.

07. fr - 09. sø: Idrettsleker for 
hørselshemmede elever 5.-10. 
årstrinn i Trondheim.

09. sø kl 11 gudstjeneste på tegnspråk v/ 
Lars Hana

10. ma: Senterstyret har møte kl. 16.
10. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
11. ti:  Lokallaget har møte på 

styrerommet kl. 18
11. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
13 to:  BDS har ekstraordinært årsmøte 

kl 18.00 (merk tiden). Sak: 
Barnehageprosjekt (se notis)

14. fr:  Kvinneklubben har hyggekveld 
kl. 19. Vi skal prate om 105 års 
jubileum i oktober.

17. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
18. ti:  Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
18. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
19. on: Dagsenter for døvblinde (FNDB) i 

storsalen kl. 10
19. on: Scrapbooking-kurs ( div. teknik-

kurs) kl. 18.00-21.00
20. to:  Storsalen opptatt kl 13.00-16.30.
20. to:  Foredrag kl. 19: “Utbrent - eller 

bare litt sliten?” v/Atle Roness. 
23. sø kl 11 familiegudstjeneste med 

”tegn til tale” v/ vikar 
24. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere
25. ti:  Tegnspråkkurs for viderekomne
25. ti:  Beast har årsmøte kl. 18.00
26. on: Døves Ungdomsklubb har 

årsmøte i storsalen kl. 18.00 
27. to kl. 19: Vi presenterer de nye 

tolkestudentene! 
28. fr: Døvblittgruppen kl. 18.30. 
29. lø: Kulturstyret har “Kulturpub” m/

standup i storsalen fra kl 19. 
OKTOBER
04. to: Foredrag kl. 19 om døve i Angola 

v/tidl. rektor João Velege som for 
tiden er på asyl i Norge.

06. lø: CI-treff enten i storsalen kl. 11-15 
eller i døvekirkens lokaler

Kulturstyret arrangerer pubkveld i døvesen-
teret lørdag 29. september 2007 kl. 19.30.

STAND UP!
Vi får besøk av morokvinnene 
Hanne Enerhaugen og Trine Våge

Entre kr 200 pr. person

For mer info: www.bgds.no
- du kan også kontakte kulturleder Sigrun 
på sms 416 19 359 / sekerhov@c2i.net

Følg med i NRKs 
kommunevalg-

debatt
på tegnspråk!

http://
www1.nrk.no/nett-

tv/prosjekt/609

Underskrifts-
aksjon

til støtte for hevet status for 
norsk tegnspråk

Norges Døveforbund har klar under-
skriftsark som alle som støtter det,

kan signere.
Vi har arkene på kontoret.

Alle som ønsker å være med på å støtte 
saken, kan stikke innom kontoret og 

undertegne!

I forbindelse med juleavslutning tors-
dag 13. desember blir det eget program 

i denne forbindelse.
Det er da Bergen Døvesenter overtar 

stafettpinnen og oppgaver med å frem-
heve denne saken!

Aksjonen er et ledd i NDFs
DVD-stafett som går på omgang i 

foreningene, og underskriftene
samles inn i forbindelse med denne.

Terrassen: Arbeidet med rehabili-
tering av terrassen blir påbegynt i må-
nedsskiftet august/september 2007.
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Vi presenterer tolkestudentene (side 5-7)

De blir også 
presentert 
i døvesenteret 
torsdag 27. sep. 
kl. 19.00.
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Ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 13. september 2007:

Full støtte for videreføring av plan-
lagt arbeid med barnehagen
- etter grundig fi nans-informasjon av nestleder Kjetil Høgestøl
Arbeidet med å få klargjort barnehagen kommer til å koste ca 5 millioner 
kroner

Kjetil Høgestøl (nestleder i Bergen Døve-
senter) gikk gjennom fi nansieringsmodel-
len: Investeringsoversikt to-delt; Barnehage 
og Døvesenteret, samt driftsoversikt for 
barnehagen.

Medlemmer som ikke var tilstede, men som 
ønsker å få se det som Kjetil presenterte - kan 
studere tallene på kontoret.

Fra venstre: Andreas Rieber Borgnes og Lisbeth Westrheim fra Bergen kommune, avdeling 
for oppvekst (som også har med barnehage å gjøre), og til høyre: Leiv Høgestøl, vår pro-
sjektleder i barnehagearbeidet. Kommunens representanter var med blant annet for å kunne 
bistå med svar på spørsmål om nødvendig. Men de synes at saken ble godt presentert at de 
ikke hadde noe å tilføye. 

Alle de 24 frammøtte stemmeberettigede medlemmene stemte da følgende 
forslag til vedtak sto på skjermen:
På bakgrunn av ny informasjon med hensyn til kostnader knyttet 
til etablering av Nubben barnehage ber styret om medlemmenes 
tilslutning til å fortsette arbeidet med barnehagen.

La oss se hva huset inneholder:
* Bergen Døvesenter
* Bergen Døves Kvinneklubb
* Bergen Døves Idrettsklubb
* Bergen Døves Seniorgruppe
* Bergen lokallag av Norsk Døve-

historisk Selskap
* Lokal døvemuseum
* Bergen Døvblittgruppe
* Bergen Døves Ungdomsklubb
* Bergens akademiske og sosiale 

tegnspråklige forum (BEAST)

Kontor til:
* Døves Tidsskrifts redaktør
* Norsk Døvehistorisk Selskap
* Datafryd (som bistår med repara-

sjon av datamaskiner osv.)
* Bergen Døvesenter
* Døves Idrettsklubb
* Døves Ungdomsklubb

Utleie til:
* Kirkens SOS
* Døvblindes Kontaktklubb
* Nubben Barnehage

Hva skjer i huset?

Bildet av Kalfarveien 79 er tatt fra en 
altan oppe i Hansaparken.

Følg med i utviklingen på www.bgds.no
(Barnehage-dagbok)

Kart og tegninger fi nner du på kontoret.
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To kokker
Enhjørningsgården

Bryggen
5003 BERGEN 

TRE RETTERS MENY 

HVAL CARPACCIO
Av røkt hvalskinke fra “ Lofoten “

FISKE TRIO
Laks, breiflabb og steinbit,

dampes i ovn
Servert med to utsøkte sauser

MARINERTE BJØRNEBÆR
Servert med sukker og kremfløte

kr. 495,- (medlem: kr 295)

Døves Kvinneklubb sponser med
kr 200 på hver av deltakerne!

(OBS! Alle kvinner som er medlem 
av Bergen Døvesenter, er automatisk 

medlem av Døves Kvinneklubb!)

Påmelding innen11. okt. 2007 til:
Marta Ringsø, sms 920 10 372

Tolkestudenter 
i praksisoppdrag
Vi vil informere om at vi skal ha stu-
denter uke 42, 43, 44 og 45, dvs. fra 
15. oktober til 9. november 2007.

Uke 42 og 43 kommer fire and-
reklassinger fra tolkeutdanningen i 
observasjonspraksis, og uke 44 og 
45 skal fire tredjeklassinger ha over-
gangspraksis. (De skal altså få prøve 
seg på noe tolking). Vi håper brukere 
(døve) av våre tolketjenester også i 
år er positivt innstilt til studenter, og 
kan bidra til at de får en fin praksis i 
Bergen og omegn. 

Tolketjenesten vil før tolkeoppdrag 
undersøke med brukere (den døve) 
om de er villige til å ha med student. 
Dette er helt frivillig!

Hilsen fra Studenteiledningsteamet 
v/Heidi Otterå, Tolketjenesten

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland
(se også spalten til høyre)

Døves Kvinneklubb feirer

105 års jubileum
lørdag 20. okt. kl. 19.00

Informasjon fra Tolke-
studiet ved Høgskolen
i Bergen
Dette året har vi tre klasser ved Tolke-
studiet! Det betyr at det hvert år utdan-
nes nye tolker i Bergen. Vi håper flere 
vil jobbe her etter utdannelsen.

En viktig del av studiet er praksis. Da 
får studentene virkelig lære hvordan 
det er å være tolk, først ved å obser-
vere tolking, deretter ved selv å prøve 
å tolke.  

I ukene 42 og 43 skal 2.klasse tolke-
studentene ha observasjonspraksis. Da 
skal de følge noen tolker under forbe-
redelse, gjennomføring og etterarbeid 
ved tolkeoppdrag. Slik kan de bedre få 
et inntrykk av tolkens yrkeshverdag. 
Tolkestudenten skal observere det 
tolken gjør og ikke andre forhold. 

I ukene 44-46 og ukene 3-7 skal 
3.klasse tolkestudenter ha tolkeprak-
sis. Dette betyr at studentene selv skal 
få muligheten til å tolke på enkelte 
oppdrag. Studentene vil alltid ha med 
seg en veileder/faglært tolk som har 
ansvaret for oppdragene.

I den forbindelse ber vi alle som bruker 
tolk å tenke gjennom hvilke oppdrag 
som kan passe for studenter. Det er 
selvfølgelig ikke mulig med studen-
ter på alle oppdrag, men vi ønsker at 
dere på forhånd tenker gjennom om 
det er mulig å ta med studenter når 
dere bestiller tolk. Da kan dere være 
forberedt hvis spørsmålet om student 
dukker opp. Vi håper dere kan være 
positivt innstilt.

Studentene har levert inn politiattest 
og underskrevet skjema om taushets-
plikt på Høgskolen før de er med ut på 
oppdrag. De etiske retningslinjene som 
gjelder for faglærte tolker gjelder også 
for tolkestudentene.

Vi håper dere ser på disse praksisperio-
dene som en mulighet til å bidra med å 
utvikle morgendagens tolker og være 
med på rekrutteringen til tolkegruppen 
i Bergen og omegn.

Seksjon for tegnspråk og tolking
Høgskolen i Bergen

102 års fest for døve-
idretten i Bergen!

Bergen Døves Idrettsklubb vil feire 
sine 102 år med fest i storsalen lør-
dag  27. oktober kl. 19.00.
Mer informasjon om årsfesten vil 
komme, følg med på oppslaget på 
Døvesenteret og på hjemmesiden 
www.bdik.no

Kr 30.000 til 
Ungdomsklubben
Døves Ungdomsklubb har mottatt kr 
30.000 fra Norges Døveforbund (Fri 
Fond). Pengene skal gå til månedlige 
sammenkomst (ca kr 3.000 hver 
måned), for eksempel til: Vannkanten, 
Wasterland, Grilling, Disco, Bowling, 
Filmkveld, Go card osv.
Følg med på Ungdomsklubbens hjem-
meside, www.bduk.no!

Døvemesterskapet i fotball i 
Oslo 15.-16. sept. 2007
Herrer: Lørdag: Stavanger - Bergen 7-
0, Oslo Oldboys - Bergen 6-0. Søndag 
vant Bergen 3-0 over Oslo B i kamp 
om 5. plass.
Damer: Lørdag: Oslo - Bergen 2-2, 
Trondheim - Bergen 4-1, Holtan - Ber-
gen 5-3. Søndag vant Bergen 4-3 over 
Holtan og havnet på 3. plass.

Kontoret første uke 
i oktober (høstferien)
Daglig leder er bortreist 28. sept. 
til 6. oktober. Styremedlem og 
kulturleder Sigrun Ekerhovd blir å 
finne som vikar på kontoret mellom 
kl 09 og 14, samt torsdag fra kl 14 
og utover.
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1. Aleksander Thuen

2. 26 år
3. Ålesund
4. Nei
5. Jeg hadde en venninne 

som jobbet på Konow bo-
fellesskap. Hun introdu-
serte meg for tegnspråk. 
Det var veldig morsomt 
og spennende og vi øvde 
i lag. Jeg ble kjent med tre 
døve og fikk lyst til å bli 
tolk.

6. Ja det er mange. Hånd-
ball, volleyball, data, 
dans og fotografering.

7. Om det er noe spesielt 
felt jeg ønsker å jobbe 
med senere vet jeg ikke 
helt sikkert. Tar det som 
det kommer.

1) Maren Geving

2) Er 23 år gamal
3) Eg er frå Stjørdal
4) Eg har to fjerne slektnin-

gar som er døve, men eg 
visste ikkje om dei før eg 
byrja på dette studiet.

5) Eg har alltid vore interes-
sert i språk, og forskjellige 
måtar å kommunisere på. 
I tillegg er eg interessert i 
og har lyst til å jobbe med 
menneske. Tegnspråk er 
kult!

6) Maling, teikning, for-
ming, friluftsliv, sakso-
fon, synging og dansing 
(swing)

7) Eg er glad i å jobbe med 
barn og/eller utviklings-
hemma. Kanskje eg vil 
kombinere tolk med pe-
dagogikk?

1. Ingrid Johannessen

2. 23 år
3. Jeg kommer fra en liten 

by som heter Finnsnes i 
Troms fylke

4. Nei
5. Vanskelig spørsmål. Had-

de lyst å lære tegnspråk, 
så hørte jeg om ei dame 
som jobbet som tolk, det 
hørtes veldig spennende 
ut så fikk jeg lyst til å bli 
det

6. Liker å se filmer av og til. 
Liker også å trene, men nå 
har det vært en liten pause 
så det er vel på tide å be-
gynne igjen. Liker også å 
gå på kafé og være med 
venner.

7. Vet litt lite enda, men tror 
kanskje jeg har lyst til å 
jobbe på en barneskole el-
ler ungdomsskole for det 
virker veldig interessant.

Tolkestudentene har intervjuet hverandre, for Budstikken,
og stilt disse spørsmålene:

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Presentasjon tolkestudenter 2007

1)  Ingvild Soldal 
Eggerud

2) 21 år.
3) Kjem i frå Stord.
4) Det er ingen døve i fami-

lien, ut i frå det eg veit.
5) Eg vil verte teiknspråk-

tolk fordi eg er veldig 
interessert i språk og liker 
å jobbe med menneske. I 
utgangspunktet hadde eg 
lyst til å verte sjukepleiar, 
og hamna eigentleg litt 
tilfeldig på dette studiet. 
Men det gav meirsmak, 
og eg vil verte tolk.

6) Før spelte eg mykje hand-
ball og fotball, men no har 
eg vel ikkje nokon spesi-
ell hobby. Eg liker å vere 
sosial og vere med vener, 
så eg kan kanskje seie at 
BEAST* er min hobby? 

7) Eigentleg har eg lyst til 
å jobbe på sjukehus. Ein 
kan kanskje ikkje få fast 
tolkestilling på eit sjuke-
hus, men eg kan ta i mot 
den typen oppdrag.

* (BErgens Akademiske So-
siale Tegnspråkforum)
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1. Kristine Steinstad

2. 22 år
3. Sandefjord
4. Nei
5. Hadde tegn til tale kurs på 

folkehøyskolen og syntes 
det var veldig gøy. Det var 
da jeg fattet interesse for 
tegnspråk og bestemte 
meg for å søke på tolke-
studiet.

6. Liker å fotografere, mu-
sikk og gå på kafé.

7. Føler jeg må lære litt mer 
om de ulike metodene 
før jeg bestemmer meg. 
Syntes det virker spen-
nende å jobbe som tolk 
på arbeidsplass. 

1.  Siw Merethe 
Helleland

2. 22 år
3. Tau i Ryfylket
4. Nei
5. Egentlig var det tilfeldig. 

Jeg oppdaget studiet da 
jeg bladde i studiekata-
logen og ble interessert.

6. Har spilt fotball før, men 
pga. skade er jeg nå bare 
tilskuer. HEIA BRANN!! 
Mye av tiden går til sko-
learbeid og jobb, men er 
også med venner.

7. Alt er veldig nytt for meg, 
så det vet jeg ikke ennå, 
men vi får se etter hvert.

1.  Charlotte Nagell 
Molvik

2. 22 år 
3. Bergen
4. Nei
5. Litt tilfeldig, liker å jobbe 

med mennesker, synets 
tegnspråk er et interes-
sant språk

6. Ja, spiller håndball
7. Ønsker å lære litt mer om 

de ulike tolkemetodene 
før det tar et valg, men 
jeg liker å arbeide med 
barn

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

1.  Tone Merete Larssen 
Dahl

2. 20 år
3. Jeg er fra Kodal i Andebu 

kommune
4. Nei
5. Egentlig veldig tilfeldig, 

men jeg syntes det hørtes 
spennende ut og har lyst 
til å jobbe med mennes-
ker

6. Håndball. Sport generelt 
og friluftsliv

7. Det er et vanskelig å si 
noe om nå, og blir nok et 
valg jeg vil ta seinere når 
jeg veit mer om de ulike 
mulighetene

Svarene ble samlet inn av Aleksander Thuen. Han har også tatt bildene.
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1. Birgit Eriksen

2. 25 år 
3. Er født og oppvokst i 

Bergen. Bodde i Oslo i 3 
år, men er nettopp flyttet 
hjem igjen. 

4. Nei. 
5. Jeg er språk interessert, 

og syns det er spennende 
å kunne bidra som bin-
deledd mellom to men-
nesker, to språk.

6. Driver med litt av hvert, 
for eksempel performan-
ce teater. Liker godt å lage 
mat, og er veldig kunstin-
teressert. Har nemlig gått 
tre år på kunsthøgskolen 
også. Ellers er det mye 
forskjellig.

7. Vet ikke helt enda, men 
synes det høres spen-
nende å jobbe med døv-
blinde…

1. Karen Hetland

2. 23 år
3. Jeg er fra Moi, et lite sted 

mellom Stavanger og 
Kristiansand i Rogaland.

4. Nei.
5. Jeg er lidenskapelig opp-

tatt av å lage kaffe og så er 
jeg glad i natur/ friluftsliv 
og fotografering.

6. Jeg er glad i språk og 
mennesker og da jeg gikk 
et år på folkehøyskole 
tok jeg et tegnspråkkurs 
og kunne nå tenke meg å 
lære mer om språket og 
begynte på høyskolen.

7. Jeg er åpen for det meste 
men synes det virker 
veldig spennende med 
tolking på teater. Tegn-
språktolking.

1. Mona Haugen

2. 29 år
3. Eg er fra Samnanger
4. Nei, det er det ikkje
5. Eg var aktivitør på Ko-

now senter tidligare, og 
der jobba jeg med døve. 
Synes tolkeyrket virkar 
spennande

6. Tilbringer mykje tid med 
dei 2 små jentene mine, så 
då blir det ikkje så mykje 
tid til overs til hobbyar

7. Veit ikkje ennå. Eg vil 
nok sikkert finna ut litt 
meir om kva eg har lyst 
til i løpet av dei neste to 
åra, så spør meg igjen om 
to år;)

1. Kristin Riise Fester

2. 26 år
3. Jeg er fra Bergen.
4. Nei, det er det ikke.
5. Jeg har jobbet på Konow 

senteret i bofellesskapet 
en stund, og hadde veldig 
lyst å lære meg mer tegn-
språk. Det virker veldig 
kjekt å jobbe som tolk.

6. Blir vel familie og venner, 
se film og strikking.

7. Nei, jeg må nok bare se 
det an om 2 år.

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Torsdag 18. oktober kl. 19: Foredrag v/Dagfrid. Tema: Håp, krise og styrke i hverdagen
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Døvesenteret er ÅPEN FOR ALLE uansett om man er medlem eller ikke! 

1.  Ane Marte K. 
Halkjelsvik.

2. Eg er 24 år gamal.
3. Eg kjem frå Volda.
4. Nei
5. Eg skreiv ei bacheloropp-

gåve om teiknspråk på 
Universitetet og vart ver-
keleg interessert i dette 
fascinerande språket då. 
Språkinteressa kombinert 
med at eg gjerne vil jobbe 
med menneske gjer at eg 
trur tolkeyrket passar for 
meg.

6. Eg likar handaarbeid, 
fjelltur, trening.

7. Eg synes det verkar veldig 
interessant å jobbe som 
tolk på høgare utdanning. 
Ellers så gler eg meg til 
resten av utdanninga, slik 
at eg finn ut meir om dei 
ulike moglegheitene! 

1. Jenny Lundal

2. Jeg er 21 år.
3. Jeg kommer fra Stord
4. Nei.
5. Fordi jeg liker tegnspråk, 

og synes det er gøy å prate 
med døve.

6. Mange forskjellige, men 
ikke noe spesielt. 

7. Jeg vet ikke, må vente og 
se etter hvert.

1. Kjersti Skagen.

2. 43 år!
3. Oppvokst i Bergen. Bor 

nå på Øvsttun.
4. Nei
5. Jeg har ønsket å jobbe 

som tolk siden jeg var 
ung. Fasinert av språket

6. Sang og musikk!
7. Tegnspråktolk er vel det 

jeg har tenkt mest på, men 
det vil være spennende å 
prøve litt forskjellig! 

1. Hva heter du?
2. Hvor gammel er du?
3. Hvor er du fra?
4. Har du noven døve i din familie?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobbyer og hvilken?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Tolketjenesten 
i Hordaland 
inviterer til

Bruker-
seminar 
Bergen Døvesenter 
TORSDAG
25. oktober kl 19 – 21

Tema:

* Informasjon
* Tolkeformidling

- hvordan behandles 
 din bestilling?
* Tolk på arbeidsplass

v/ tolkene på 
 ASVO Bergen AS
* Anledning til 
 å stille spørsmål

Det blir tegntolker 
og skrivetolker 
på kurset

ALLE ER 
VELKOMMEN!
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Helgen 31 august - 2. september  har det vært gjennomført 
en nyttig treningsleir på Tysnes som en forberedelse til årets 
DM i fotball i Oslo.

Vi var i alt 11 aktive spillere pluss med som lagleder 
og trener. Vi gjennomførte en trening fredag kveld da vi 
kom til Tysnes. Lørdag hadde vi to økter med trening på 
formiddagen og ettermiddagen.

Da hadde vi ikke akkurat været på vår side,men gut-
tene skal ha honnør for å stå på hele tiden mens det høljet 
ned.

Treningsleir på Tysnes 31. aug. - 2. sept. 2007
Søndag hadde vi lett trening før vi fikk bryne oss til kamp 

mot veteranene fra  øyas eneste fotball-lag Njardar.
Spillet gikk greit i 1. omgang,men så raknet det litt og 

Njardar herrene vant tilslutt 4-1.
Nyttig kamp på gress og laget fungerer godt til tider,men 

det skal bli bedre til DM.
Guttene overnattet i Kongsvik Grendahus hvor vi har hatt 

base i hver eneste tysnes-cup de siste 3 årene.
Arne.

Birgitte Hangenholen Gerd Holtenmoen Annie Jørgensen

        Karin Tanø Vidar Øien Nanna Hauklien

18.09.2007: Besøk fra seniorgruppen på 
Hamar til seniorgruppen i Bergen

Anton Hauge

Det er alltid hyggelig med besøk. De 7 fra 
Hamar var i løpet av 2 dagers opphold innom 
Døvekirken, Konows senter, Døvesenteret og 
ASVO Bergen. De overnattet på Travel Hotell 
i Vestre Torvgate 20 a, som i 1924-1974 var 
"Døves Hus" (også internat for yrkesskole for 
døve gutter). - Jeg overnattet i min egen sove-
rom fra nøyaktig 50 år siden! sa Anton.
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Vil du være med på
turen til Danmark?

fra fredag 30. til søndag 2. desember 2007

Opphold i Hirtshals lørdag 1. desember
fra ankomst kl 08.30 til avreise kl. 18.00

Bergen Døvesenter skal ha seminar
og tenker at de som ikke blir med på seminaret også 

vil være med på reisen, slik som i 2002 og 2003.

Påmeldingsskjema for turister:

Navn:...............................................................................

Adresse: ..........................................................................

Postnr.: ............ Poststed: ................................................

Mobil nr: ........................   E-post:..................................

Dele rom med: ................................................................

Reiserute:
 Fra Bergen fredag 30. nov.  13.00
 Til Hirtshals lørdag 1. des. 08.30
 Fra Hirtshals lørdag 1. des. 18.00
 Til Bergen søndag 2. des. 12.30

Total pr. person: Kr 1.212
(med forbehold om prisjusteringer)

Prisen inkluderer:
Båtreise tur/retur 2-sengs utvendig lugar

Julebord på tilbaketuren lørdag kveld
1 drikke (brus/øl/1 glass vin)

Lunsj og middag fredag, frokost og lunsj lørdag,
samt frokost søndag ordnes av deltakeren selv.

Send påmeldingen til Bergen Døvesenter så snart 
som mulig!

Pengene, kr 1.212 pr. person, overføres til Bergen 
Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen, konto 
nummer 5235.05.01053 innen 20. oktober 2007. 

Alle reisende må kunne fremvise gyldig legi-
timasjon (ta med pass, sjekk om det er gyldig 

fremdeles)

Endret reisetid og -rute 
til Danmarksturen
Fjord Line beklaget at de hadde endret rutetider, og at det 
berørte vår tidligere bestilling, der vi bestilte avreise torsdag 
29. november, med retur til Bergen mandag 3. desember kl 
07.30. Ny rute viser retur tirsdag 4. desember kl 12.30. Det 
skapte problemer for mange av oss, som ikke kan ta to ekstra 
fridager fra jobben. Men nå har vi gått over til ColorLine, og 
kortere tur. Alle som tidligere har bestilt plass, får nå beskjed 
om endringen. Ved påmelding (for turister), bruk skjemaet 
til høyre.

"Utbrent eller bare litt sliten?"
Døvesenteret hadde besøk av professor dr. med. Atle Roness 
torsdag 20. september. Det var mange som møtte fram. Lars 
Hana (som fikk ham hit) fikk æren av å ønske ham velkom-
men. Det ble en informasjonsrik kveld. Roness, som er kjent 
over hele landet, var flink til å fortelle. Han hadde med seg 
ca ti bøker som han selv hadde skrevet: "Jobben og det gode 
liv". Alt ble solgt på et par minutter!

Atle Roness, her tolket av Christina Kryvi.

Torsdagsservering

Vi har vært så vant til å se Harry Ellingsen om torsdagene, han som 
solgte deilige vafler, lapper, hot dogs, sjokolade, kaffe, te og brus. 
Han har stilt opp torsdag etter torsdag, uten lønn, i mange år. Det er 
kanskje vanskelig å utføre så fin service som han har gjort? 

Nå er det mulig de unge damene fra "Døvetreff" prøver å gjøre det 
samme framover. De syntes det var moro å servere da de startet tors-
dag 20. september. De prøver også alternative varer. Kanskje man vil 
øve litt, innhente erfaringer og se om eventuell suksess kan overføres 
til et framtidig tegnspråkkafe i Bergen sentrum? Hvem vet?



10 11

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

Personalia
65 ÅR
Sonja Eikenes, Bergen, fyller 65 år den 8. oktober. Hun er 
bortreist på dagen.

65 ÅR
Thora Gåsland, Knarrevik, fyller 65 år den 11. oktober.

65 ÅR
Anne Marie Haugland, Bønes, fyller 65 år den 31. oktober.

TAKK
for oppmerksomheten til min 70-års dag.

Hilsen Gerd Marie Bjørnsen.

Nye medlemmer i september
I forrige nummer viste vi en oversikt over 25 
nye medlemmer innmeldt mellom januar og 
august 2007. Her følger nye innmeldinger den 
siste måneden:

26 Aleksander Thuen, hørende
27 Ingvild Soldal Eggerud, hørende
28 Hans-Birger Nilsen, døv
29 Karoline Lyngtun Vik, hørende
30 Hanne Moen, hørende
31 Tor Andreas Rundhaug, hørende
32 Lea Mayari Rundhaug, døv
33 Jon Nordvik, døv
34 Annette Urhaug, døv
35 Kirsten Viki, hørende
36 Cathrine Grindhaug, døv
37 Frank Høgelid,døv
38 Maren Geving, hørende
39 Jorunn Håverstad, døv

Joao Velege holder 
foredrag om sin døve-
skole i Angola, Afrika
Han har vært rektor på døvesko-
len, men pga uroligheter i landet 
måtte han flykte, og han havnet 
som asylsøker i Norge. For tiden 
bor han i Førde i Sogn og Fjor-
dane. Han kan nesten bare fransk, 

men dog litt forståelig “internasjonal tegnspråk”. 
Velkommen til en spennende kveld med presentasjon 

av bilder på storskjerm!

Foredrag torsdag 4. oktober kl. 19.00

Besøk av Hanne og Trine
er utsatt (til januar 2008?)

Stand Up-forestillingen
lørdag 29. september 2007 er UTSATT til senere! Årsaken 
er at 29. sept. er starten på høstferien her vest, og mange 
er bortreist. Mer informasjon senere.

Lørdag 01.09.2007 kl. 16:30: 

Hyttekjøpet: Vi tapte budrunden
Onsdag 29. august var mange medlemmer en tur å Viksøy 
og studerte hytten som var til salgs. Alle som var der var 
positiv til at døvesenteret kjøpte den hytten. Hyttekomiteens 
leder, Edvard Rundhaug, var i forhandlinger hele lørdagen 
(1. sept.), fra kl. 10.30 og fram til 16.30 (han fikk fullmakt 
siden daglig leder var på konferanse). Men vi vant ikke 
fram. Så nå er det igjen å se etter en passende hytte i an-
nonsene. Hyttejakten fortsetter...
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Ca 30% av våre
medlemmer reiser til 
Oslo 2.-4. november!

Program lørdag 3. november: Diverse arrangementer på 
Youngstorget, demonstrasjon langs Karl Johansgate til 
Stortinget til støtte for hevet status for norsk tegnspråk 
(tegnspråk som offisielt språk, tegnspråklov). Kl. 19.00: 
Teater: "Odysseen". (Les om stykket på www.bgds.no.)

Vi har kjøpt 92 teaterbilletter, og leier 2 busser, frammøte 
bak Bystasjonen (se svart ring på kartet) fredag 2. november 
kl. 13.45. Bussene kjører kl 14.00. Vi håper ikke at noen 
kommer for sent, og bussen har kjørt.

De som skal bo på P-hotels, betaler direkte ved resepsjo-
nen. Betal med kort. De godtar ikke kontanter. 

Vi blir altså over 90 personer fra Bergen som tar turen 
til Oslo den helgen!

Pr. 21.09.2007 har vi 9 ledige billetter igjen (og ledige 
plass på bussen).

Døvestevne 31. august 
- 2. september 2007

(Foto: Rachel Iversen, BDS' representant på stevnet)

Seniorgruppen på søndags-

tur til Lyngheiasenteret
(Foto 16. september 2007: Skjalg Iversen)



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som-
meren). Ønsker du bladet kun tilsendt 
over e-post, gi oss beskjed!
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.
Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Flere tekst og bilder finner du på vår 
hjemmeside www.bgds.no (også bil-
ledarkiv helt tilbake til 2003).

TERMINLISTE

Du kan få Budstikken
med alle bilder i FARGER på

SEPTEMBER
27. to  kl. 19:  Vi presenterer de nye 

tolkestudentene! 
28. fr:   Døvblittgruppen har sosialt samvær i 

storsalen kl. 18.30. 
29. lø:  Døvetreff har kosekveld i storsalen 

fra kl 20. Salg av god mat (pizza) og 
drikke! Gratis entre. Påmelding til 
Anette Mortensen sms 41 26 75 70. 

OKTOBER
01. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

storsalen kl. 18.00-21.00 
02. ti:   Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
02. ti:   Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen kl. 18.00-21.00
03. on: Scrapbooking-kurs ( div. teknik-kurs) 

kl. 18.00-21.00
04. to:  Foredrag kl. 19 om døve i Angola v/

tidl. rektor João Velege som for tiden 
er på asyl i Norge.

05. fr:   Lokallaget har møte på Konows 
senter (3. etg.) kl 12

07. sø  kl 11 gudstjeneste med ”tegn til tale” 
v/ vikar

08. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 
storsalen(siste kurskveld) kl. 18.00-
21.00

09. ti:   Regionsenter for døvblinde har 
program i storsalen kl 12 til 17

09. ti:   Tegnspråkkurs for viderekomne i 
storsalen kl. 18.00-21.00

11. to:  Senterstyret har møte på 
styrerommet kl. 16.

11. to:  Arbeidsliv kl 19 v/arbeidsliv-
kontaktperson Arvid.

12.-14. fr-sø: Døves kulturdager i Bodø.
16. ti:   Seniortreff i storsalen kl. 11.-14. 
16. ti:   Tegnspråkkurs for viderekomne i 

storsalen (siste kurskveld) kl. 18.00-
21.00

17. on: Scrapbooking-kurs ( div. teknik-kurs) 
kl. 18.00-21.00 

18. to:  Foredrag kl 19 v/Dagfrid. Tema: Håp, 
krise og styrke i hverdagen.

19. fr:   Døvblittgruppen har sosialt samvær 
med BINGO i storsalen kl. 18.30.

20. lø:  CI-treff i døvekirken kl. 11.00-15.00
20. lø:  Lørdagskafe i storsalen kl 11.00-15.00 
20. lø:  Døves Kvinneklubb har årsfest 

(105 år) på To Kokker ved Bryggen.
21. sø  kl 11 gudstjeneste på tegnspråk v/ 

Lars Hana 
25. to:  Brukerseminar kl 19.00-21.00 med 

Tolketjenesten, i døvesenteret. Alle er 
velkommen!

27. lø:  Døves Idrettsklubb har årsfest 
(102 år) i storsalen kl. 19.

30. ti:   Seniortreff i storsalen kl. 11.

NOVEMBER:
01. to:  Vitsekveld kl. 19.  Arr. Kulturstyret. 

(Hva med døve- og tolkevitser?)

Underskrifts-
aksjon

til støtte for hevet status for 
norsk tegnspråk

Norges Døveforbund har klar un-
derskriftsark, som alle som støtter 

aksjonen, kan signere.
Vi har arkene på kontoret.

Alle som ønsker å være med på å 
støtte saken, kan stikke innom kon-
toret og undertegne! (Du kan også 
laste arket ned fra www.bgds.no og 

samle underskrifter.)

I forbindelse med juleavslutning 
torsdag 13. desember blir det eget 

program i denne forbindelse.
Det er da Bergen Døvesenter over-
tar stafettpinnen og oppgaver med å 

fremheve denne saken!

Aksjonen er et ledd i NDFs
DVD-stafett som går på omgang
i foreningene, og underskriftene

samles inn i forbindelse med 
denne.

Historielaget
Bergen lokallag av Norsk Døvehisto-
risk Selskap skal ha sine månedlige 
møter på Konows senter, 3. etasje 
følgende datoer: 

Fredag 5. oktober kl 12.00
Fredag 9. november kl. 12.00
Fredag 7. desember (juleavslutning) 
kl. 12.00

Terrassen: Arbeidet med rehabili-
tering av terrassen er begynt.

Sissel (bilde) har fått behandler-
hjemmel og skal derfor begynne 
med psykologpraksis onsdager og 
torsdager fra og med uke 40 (fra 1. 
oktober 2007). Hun skal starte i Hus 
2 på Eikelund, og så se det an. 

Egenandel er kr 260,- som føres 
på egenandelskortet (frikort etter 
1.660 kr). 

Sissel kan kontaktes på e-post:
sissel.gronlie@statped.no 
og mobil 909 11 348 - eller brev til 
S.G. Gyldenprisv.12A, 5056 Bergen.

Ønsker du samtale med 
psykolog Sissel Grønlie?
Nå kan hun ta imot deg!

www.bgds.no
Du finner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 
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Se argumentene for tegnspråk som språk på:

www.tegnwebben.no

Klar for demonstrasjon i Oslo 3. november der temaet er:

"Norsk tegnspråk som offi sielt språk"
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Oslo 2.-4. november!

Klar for reisen til Oslo!
Her kommer rettelse av møtested der bussen kjører fra Ber-
gen, mellom bystasjonen og jernbanestasjonen. Se kartet! 
Fra Bergen kl 14.00, ankomst P-hotels i Oslo ca kl. 23.00. 
Vi vet ikke om det blir muligheter til å kjøpe middag un-
derveis. Derfor oppfordres alle til å spise før vi reiser, og 
likeså ta med matpakker, frukt o.a. (Det samme gjelder på 
tilbaketuren, fra P-hotels i Oslo søndag 4. november kl. 
11.00, til Bergen Bystasjon ca kl 20.00.)

Der skal vi møtes!
Bussen kjører 2. november kl 14.00 presis!

Ikke der slik vi opplyste 
i forrige nummer.

Det er ventet ca 1.000 døve 
fra hele landet til demon-
strasjonstog i Oslos gater 
lørdag 3. november 2007. 
Fra Bergen er det registrert 
minst 92 deltakere. Temaet 
er "Norsk tegnspråk som 
offisielt språk".

De som skal bo på P-hotels 
må ha med seg bankkort. 
Hotellet tar ikke imot kon-
tanter. Og man betaler med 
kort når man kommer fram 
fredag kveld.

Vi sees fredag 
2. november 
kl 13.45! 

Forklaring om “Tegn som språk”, videoversjon (bildet):
www.tegnwebben.no 

Her finner du begrunnelser for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk (PDF),
utgitt av Norges Døveforbund:

www.deafnet.no/index.php/nor/content/download/1858/9229/file/
Hevetstatusfortegnspråk.pdf
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Program i Oslo lørdag 3. november 2007
Arrangement på Youngstorget fra kl 10-13 med kafe og:
- Appeller ved enkeltpersoner, organisasjoner og støttespillere. Thomas Hylland Eriksen 

kommer!
- Teater Manus kulturverksted for ungdom opptrer
- Se kjendiser få tegnspråkundervisning fra scenen! Sven Nordin og Marianne Krogness 

kommer!
- Lynkurs i tegnspråk for hørende
- Aktiviteter for barn, ungdom og voksne 
- Vertsordning: spør om du lurer på noe!

FØLG MED PÅ FORTLØPENDE OPPDATERING AV PROGRAMMET!

Kl 13 starter demonstrasjonen, som går via Torggata og Karl Johans gate til Stortinget.
Ca kl 14 overrekker vi våre krav til politikerne. Du blir vel med?! Ryktene sier at det blir 
ca 1.000 personer som vil demonstrere til støtte for saken.
Kl 19: Odysseen spilles i Riksteatrets lokaler i Nydalen. 

Om kvelden er det fest! Oslo Døveforening stenger av hele gaten og setter opp telt! Det er åpent 
fra kl 15-01. Salg av hamburgere, pølser, smørbrød, kaker, øl, vin, brus og kaffe. Entre 20 kroner. 
Underholdning ved Oslo Døveteater. Eget ungdomsopplegg ved ungdomsgruppa PAFF. 

Klar for demonstrasjon i Oslo 3. november 2007!
Les siste nummer av Døves Tidsskrift side 7: "Derfor demonstrerer vi!"

Bildet er fra Døves Tidsskrift nr 46, 1990 med tittelen: "Kjempeoppslutning om kravet: LA DØVESKOLEN LEVE". Det var  ca 800 personer 
fra hele landet som deltok i demonstrasjonstog som endte foran Stortinget og møte med lederen for Kirke- og undervisningskomiteen, Theo 
Koritzinsky. Etter demonstrasjon dro de fleste av oss videre til Døves kulturdager i Drammen (2.-4. november 1990).
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Innbydelsen er også sendt ut til medlemmer av
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

(der er det flest hørselshemmede barn)

Tidligere døveskolerektor Joao Velege fortalte om sine opplevelser i Agola
Velege bor for tiden i Førde (asyl). Siden Velege nesten bare kunne fransk, var vi så heldige å få Fred Sætveit til å 

oversette fra fransk tale til tegn og omvendt! Mobil-bildene er tatt av Sigrun.

Her ser vi Fred Sætveit og Joao Velege i døvesenteret torsdag 4. oktober 2007. Leserne husker kanskje at Fred Sætveit var i døvesenteret 

for noen år siden og fortalte om ordtak/ordspråk. Han har gitt mange forklaringer (105 forskjellige!) på ordtak på denne nettsiden: 

http://www.andata.no/Ordtak/Ordtak.htm
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Nubben Barnehage AS
stiftet 11.10.2007

med Kjetil Høgestøl som midlertidig styreleder

Fra styremøte i Bergen Døvesenter 11.10.2007, fra venstre: styremed-
lem Sunniva Lyngtun, nestleder Kjetil Høgestøl, styreleder Klement 
Våge, kulturleder Sigrun Ekerhovd og eiendomsleder Egil Johansen. 
Foto: Daglig leder Rune Anda

Stiftelse av Nubben Barnehage AS: Vedtak: Selskapet Nub-
ben Barnehage AS skal stiftes 11.10.2007. Styret deltar i 
stiftelsen. Styreleder Klement Våge får fullmakt til å tegne 
stiftelsen. Følgende velges inn i styret for barnehagen: Dag-
lig leder Rune Anda, Kjetil Høgestøl og Sunniva Lyngtun, 
med Sigrun Ekerhovd som varamedlem.

På stiftelsesmøtet etter ordinært styremøte ble Kjetil 
Høgestøl utpekt som barnehagens styreleder med Sunniva 
Lyngtun og Rune Anda som medlemmer og Sigrun Eker-
hovd som varamedlem. 

Anja Daazenko
begynner som styrer 
i Nubben Barnehage 
01.01.2008
- men fram til da fungerer 
hun som konsulent i samar-
beid med prosjektleder Leiv 
Høgestøl

Anja Daazenko (31) bor på Askøy, og jobber i dag ved 
Sjøsprøyten Barnehage (tidligere Sjøkrigsskolens Forel-
drebarnehage). Der er det 64 barn fordelt på 4 baser. Hun 
er født i Bergen, har samboer og de har 1 barn.

Daglig ledere; Rune Anda og Vidar Sæle var på kurs på 
Scandic Hotel City i Bergen sentrum fredag 19. oktober 
2007. Både Oslo Døveforening og Bergen Døvesenter er 
medlem av HSH (Handels- og Servicenæringens Hoved-
organisasjon).

Klimakvoter
Døves menighet, Bergen er “Grønn menighet”. 
Det forplikter.
På menighetsrådmøte 4. september bestemte menig-
hetsrådet at hvis det er nødvendig å reise med fly, skal 
menighetsrådet kjøpe klimakvoter hos Kirkens Nød-
hjelp. En tur/reutreise i Norge koster bare 80 kr og det 
har vi råd til. 

Menighetsrådet utfordrer nå døves menigheter i Oslo, 
Stavanger og Tronheim, døveprosten og Døvekirkenes 
fellesråd til å reise mest mulig miljøvennlig og kjøpe 
klimakvoter dersom det er helt nødvendig å reise med 
fly.

Benytt www.kirkensnodhjelp.no/flyrens.

I forbindelse med Døves kulturdager og medarbeider-
samling i Bodø, har menighetsrådet kjøp klimakvoter.

JULETREFEST
Det blir juletrefest i døvesenteret 
lørdag 5. januar 2008 kl. 15.00 - 18.00

Etter juletrefesten januar 2007 ble vi enige om at neste 
gang skulle vi prøve å gjennomføre det på Hunstad skole, 
der Hordaland foreldrelag for hørselshemmede hadde 
arrangementet i mange år. Men Hunstad skole svarte at 
de ikke lenger leide ut lokaler i fritiden. Det betyr også at 
de ikke kan låne ut gymnastikksal til juletrefest til egne 
skoleelevers juletrefest.

Som vanlig samarbeider Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede, Bergen Døvesenter og Døves menig-
het om arrangementet.

På grunn av at det er nødvendig med begrenset antall 
deltakere (maks 100) vil vi oppfordre familier til å melde 
på flere barn enn voksne. Det vil ikke være lurt med mor, 
far, bestemor, bestefar og bare ett barn. Og heller ikke 
lurt å ta med andre enn nærmeste familie. 

Påmeldingsfristen er torsdag 27. desember 2007. 
Påmelding kan mottas fra nå av.

Helse, miljø og sikkerhet
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Personalia
90 ÅR
Konrad Thunes fyller 90 år den 20. november.

60 ÅR
Eva Lauritzen fyller 60 år den 10. november.

60 ÅR
Arnulf Richardsen fyller 60 år den 22. november.

TUSEN TAKK
for gavekort i forbindelse med min 50 års dag.

Hilsen fra Egil Allan Marthinussen.

TUSEN TAKK
for gavekortet jeg fikk på min 75 års dag. Gaven gledet meg!

Hilsen Trygve Aase.

MANGE TAKK
for gavekortet jeg fikk i forbindelse med min 50 års dag 
28.09.07.

Med hilsen Kari Stensvand.

Nye medlemmer i oktober
40 Wenche Bekkvik, Seim (hørende)
41 May Tove Rinde, Fjell (hørende)

KULTUR-KVELD
i døvesenteret

fredag 23. november kl. 19.30! 

kl. 20.00:
Varm mat: Tapas

2 valgfrie drikker gratis

kl. 21.00:

kl. 22.00: Sosialt samvær

Entré: Kr 200,-

Inngang etter kl 22.00: Kr 50

Påmelding innen 20. nov. til:
Sigrun Ekerhovd

sekerhov@c2i.net
sms 416 19 359

Tegnspråktolket forestilling i Grieghallen
søndag 2. desember 2007 kl. 18.00!
Billetter bestilles og hentes i Grieghallen billettkontor: 
55 21 61 50. Oppgi "Døvetolk" som referanse ved bestil-
ling av billetter. Bestillingsfrist 26. november. Billettpris 
er ikke oppgitt, men ligger på mellom kr 220 og 250.

Det blir kanskje Julemesse lørdag 8. desember, men da 
ønsker vi at døve selv står for salg av julegreier. Interesserte 
kan kontakte Sigrun Ekerhovd 416 19 359. Følg ellers med 
på www.bgds.no.
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Pass
Alle som reiser med båt til Danmark må ta med pass, eller 
ihvertfall anbefales det å ta med pass. Iblant vil pass være 
gyldig som eneste legitimasjon enkelte steder. Sjekk om 
passet ditt fortsatt er gyldig.

Rehabilitering av terrassen
Her er noen bilder. Men flere bilder kan du finne på 
www.bgds.no. Vi tar nye bilder etterhvert. Så er det bare 
å følge med!

Første styre i BEAST etterat gruppen ble underavdeling 
av Bergen Døvesenter. De har hatt årsmøte 25. september 
2007. Bak fra venstre: Jon Nordvik, Øystein Sletten og 
Hildegunn Fjelltveit. Foran fra venstre: Ingvild Eggerud 
og Gabrielle Kverneland. Tone Kodal (2. styremedlem) 
var ikke tilstede på årsmøtet. Forkortelsen BEAST blir til 
“udyr” hvis vi skal oversette ordet “beast” til norsk, ifølge 
ordboken. BEAST står for: BErgens Akademiske & Sosiale 
Tegnspråklige forum. (Foto: Rune)

BEAST har hatt sitt første årsmøte

Årsmøte i ungdomsklubben
Pga arrangementskollisjoner 26. september og få frammøtte 
til DUKs årsmøte, innkalles det nå til årsmøte torsdag 1. 
november 2007 kl. 17.00! Ungdomsmedlemmer mellom 
13 og 26 år er velkommen!

Klar for Danmarksturen!
40 personer er påmeldt. Avreise fra Bergen (se kartet) fre-
dag 30. november kl. 13.00 (vi møtes på kaien ca 12.00.)
Retur til Bergen søndag 2. desember kl. 12.30.



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som-
meren). Ønsker du bladet kun tilsendt 
over e-post, gi oss beskjed!
Redaktør: Daglig leder Rune Anda.
Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Flere tekst og bilder finner du på vår 
hjemmeside www.bgds.no (også bil-
ledarkiv helt tilbake til 2003).

TERMINLISTE

Du kan få Budstikken
med alle bilder i FARGER på

Neste nr av Budstikken kommer tors-
dag 13. desember (julenummer)

Sissel (bilde) har fått behandlerhjem-
mel og har derfor begynt med psyko-
logpraksis onsdager og torsdager 
fra og med uke 40 (fra 1. oktober 
2007). Hun startet i Hus 2 på Eikelund, 
og så se det an. 

Egenandel er kr 260,- som føres 
på egenandelskortet (frikort etter 
1.660 kr). 

Sissel kan kontaktes på e-post:
sissel.gronlie@statped.no 
og mobil 909 11 348 - eller brev til 
S.G. Gyldenprisv.12A, 5056 Bergen.

Ønsker du samtale med 
psykolog Sissel Grønlie?
Nå kan hun ta imot deg!

www.bgds.no
Du finner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

Tupperwarekonsulent
Jeg, Nina Hammersland, startet 
som Tupperwarekonsulent i mai 
2007. Det vil si at jeg holder demo 
hjemme hos folk og forteller om 
ulike produkter. Dette skjer på 
tegnspråk.
Hvis noen ønsker en demo så ta 
gjerne kontakt med meg på sms 41 
10 73 06 eller e-post 
ninahammersland@hotmail.com

OKTOBER
25. to: Brukerseminar kl 19.00-21.00 med 

Tolketjenesten, i døvesenteret. Alle er 
velkommen!

26. fr:  BEAST arr. Halloween-party i 
storsalen kl 19.

27. lø: Døves Idrettsklubb har årsfest (102 
år) i storsalen kl. 19.

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

NOVEMBER
01. to: Døves Ungdomsklubb har årsmøte kl. 

17. 
01. to: Kulturstyret: Vitsekveld kl. 19. 
04. sø kl 18 (Allehelgensdag) gudstjeneste 

med ”tegn til tale” v/ Lars Hana
06. ti:  Trim for eldre kl. 11.00
08. to kl. 19.00: Vi får besøk av Lorna Allsop 

(døv forsker som har spesiell 
interesse for døve kvinnerforskning) 
og Linda Day (spesiell interesse døves 
historie m.m.)

09. fr:  Lokallaget har møte på Konows 
senter (3. etg.) kl 12

10. lø: Døvetreff kl. 19.00. 10 års jubileum 
for “døvetreff”! God mat! Pubkveld. 

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

13. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
14. on: Møte i samarbeidsforum kl. 18.30.
15. to: Senterstyret har møte på 

styrerommet kl. 16.
15. to: Foredrag kl 19: "TV over IP - hvilke 

muligheter gir det?" v/Svein Kåre 
Grønås.

16. fr:  Døves misjonsforening har møte hos 
Astrid Tokle kl. 19 (se notis)

18. sø: kl 11 gudstjeneste
20. ti:  Trim for eldre kl. 11.00
23. fr:  Kulturkveld med STAND UP v/Hanne 

og Trine! Kl. 19.00. (Se notis.)
24. lø: Lutefiskfest (nr 12 siden 1996) kl 19
25. sø: Ungdomsklubben innbyr barn og 

ungdom til gratis bowling og pølser 
på Sandsli kl. 14.00-16.00!

26. ma: Døvblittgruppen har juleavslutning 
kl. 18.30.

27. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. 
30. fr - 02. sø: Seminartur til Hirtshals/

Danmark (turister deltar på turen) 

DESEMBER
02.sø  kl 11: familiegudstjeneste v/ 
07. fr:  Lokallaget har juleavslutning på 

Konows senter (3. etg.) kl 12
08. lø: Mulig Julemesse. Se www.bgds.no.
09. sø kl 18: Lysmesse på tegnspråk v/ 
11. ti:  Seniortreff - Julebord i byen 
13. to: Senterstyret har møte på 

styrerommet kl. 16.
13. to: Juleavslutning i storsalen kl. 19 v/

Kulturstyret og senterstyret.
24. ma kl 15 gudstjeneste med ”tegn til tale” 

v/ Lars Hana
31. ti:  Seniortreff kl. 11.-14. Årsavslutning.

MISJONSFORENING 
Husk misjonsforening hos 
Astrid Tokle fredag 16. 
november kl. 19! 
En fin anledning til sosialt 
kos og prat! Er du usikker på 
hvordan du skal komme dit? 
Ring! Astrids mobilnummer 
er 959 66 239, teksttelefon 
55 18 99 43. 

Lørdag 20. oktober feiret Døves kvinneklubb 
105 års jubileum på "To Kokker" på Bryg-
gen. 18 kvinner deltok sammen med Marta 
Ringsø (leder) og Birgit T. Karlsen (kasse-
rer). Foto: RA.

Døves Kvinneklubb
105 år
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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.



2 3

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

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).



4 5

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

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
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