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Har du noen ønsker om hva BDUK skal/kan 
gjøre?
Jeg ønsker at styret kan jobbe godt sammen 
og få et tilbud som ungdommer kan bruke og 
tilrettelagt for alle.

Hvor/hva skal du i julen?
I julen skal jeg være hjemme sammen med 
familien min.

Hva er dine juleønsker?
Jeg ønsker meg klær, spill, filmer og at familien 
min har det bra.

Hva er dine dine nyttårsforsetter?
I 2008 blir det et nytt år med nye muligheter, 
ellers så har jeg ikke noen spesielle 
nyttårsforsetter.

Noe mer du ønsker å si?
Jeg ønsker alle sammen en GOD JUL OG GODT 
NYTT ÅR!!

Intervju med Chris Andrè Curran
Av Mona-Birgitte Johnsen og Rune Anda

Chris Andrè er styremedlem i Bergen Døves Ungdomsklubb (BDUK). Intervjuet var beregnet på julenum-
mer av Budstikken. Men av en eller annen grunn kom ikke e-post fram selv om det var sendt fra Mona. 
Men bedre sent enn aldri, her kommer det!

Ditt navn, alder, skole/jobb?
Chris Andre Curran, snart 19 år gammel og går 
på Slåtthaug vdg skole og jobber en dag i uken på 
AVSO Bergen.

Døv? Født døv?
Jeg er døv, men er ikke føldt døv, har CP og 
bruker rullestol

Er tegnspråk verdifullt for deg?
Ja, det er verdifullt fordi jeg kan kommunisere 
med andre døve som jeg kjenner.

Dine fremtidsønsker?
Å få meg jobb, og eget hus. Kanskje bli 
millionær? Hehe.

Hvordan føles det å bli valgt inn i 
Ungdomsklubbens styre?
Jeg ble veldig glad.

Noen fra ungdomsklubbens styre 2007-2008:
Roda (styremedlem), Christine (leder) og Chris Andrè.
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Bilder fra juletrefesten lørdag 5. januar 2008
(foto: Bjørnar Stene og Klement Våge)

Snitter, pølser med brød,  
brus, masse kaker og kaffe 
gikk ned på høykant i stor-
salen. Politiorkesteret koste 
seg med sammen oppe på 
styrerommet. I hallen var det 
leker og underholdning for 
store og små. Døveprest Lars 
Hana fortale et gammelt jule-
eventyr til barna fra bibelen, og 
så var det juletregang den siste 

halvtimen. Barn skottet mye på døren til hallen den siste 
tiden , ”mon tro kanskje nissen snart er her?” Og jammen 
kom nissen, en tynn snill nisse som nok uten problemer ville 
kommet ned skorsteinen! Som vanlig ble det stor trengsel 
foran nissen. Ikke lett å være liten da... men nissen hadde 
tid til alle sammen og ble der til alle hadde fått gave og 
håndhilst. Alt i alt en kjekk fest og markering for julen 
2007 som nå gått over i historiebøkene. 

Takk til gjengen som stod på med forberedelser, servering 
og rydding og til fotografen !

Klement 

Lørdag 5.januar var det tid for den store julefesten som 
er en tradisjon i døvesenteret.

Politiets musikkorkester stilte sterkt opp og var med 
å lage en fin stemning med julesanger.

Mange hadde funnet veien til døvesenteret. Med 
105 påmeldte store og små var kapasiteten sprengt 
for lengst. Den siste tiden måtte vi beklage til flere 
at det var fullt med påmeldte til festen. Kjelleren er 
under ombygging, så det ble bare brukt 1. etasjen i år. 
Med fullt kjør og løpende barn over alt var det litt tett 
og trangt i perioder. Med tiden håper vi at vi kan låne 
kjelleren/barnehagen til slike store arrangementer. 
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Stor interesse for hytten
Godt frammøte på medlemsmøtet 10. januar - Møtet varte i 3 timer

Hyttekomiteens leder, Edvard Rundhaug, gav en god 
presentasjon av hytten (Bryggehuset) på Austevoll, som 
døvesenteret kjøpte før jul. Deretter gikk han gjenom 
hyttekomiteens tanker omkring kjøp av inventar (noe er 
allerede ordnet, se bildet til høyre), varslingsanlegg osv. 
og likeså bruk av hytten. 
Man er opptatt av at hytten skal være selvfinansierende, 
dvs. at døvesenteret ikke skal ha noe med hytteøkonomien 
å gjøre. Derfor har hyttekomiteen laget oversikt over antatte 
utgifter (sum ca kr 50.000 i året), og likeså satt opp forslag 
til leiepris for hytten (halv pris for medlemmer). De har 
beregnet ca kr 60.000 i inntekter, altså et lite overskudd 
på ca kr 10.000.
Man gikk også gjennom forslag til regler for bruk/leie av 
hytten. Mer om det kommer i Budstikken senere.
Følg ellers med på www.bgds.no.
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* Døveperlen
* Austperlen 
* Bjånesperlen 
* Døvebrygge
* Kalfarbrygge
* Bjånesbryggen
* Bergen Døves 

Feriesenter
* Fjordperle
* Bryggeperlen
* Sjøperlen
* Døve Maritim Brygge
* Rundperlen
* Døve Naustet

* Roligheten
* Austebua
* Utsikten
* Bryggeloftet
* Døves rorbua
* Bryggebua
* Fredens Brygge
* Fredensbolig
* Solgløtt
* Austevollperlens 

døverorbua
* Døves 

Austevollsperlen
* Perlen

* Koseperlen 
Døvehytte

* Dvergen 
Døvehytte

* Møgster 
Døvehytte

* Austevoll 
Tegnspråk 
Feriehjem

* Austevoll 
Døvebrygge

Mye smil og latter da navneforslagene ble vist fram på lerrett

Navn på hytten vil bli diskutert 
videre. Man ønsker at også andre 
medlemmer får oppleve hytten før 
man diskuterer navnet. Komiteen 
kommer tilbake til dato for felles 
besøk på hytten.



6 7

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

Ny medlemefordel:

Barnehagebarn av 
døvesenterets medlemmer 
har førsterett til barnehageplass i Nubben Barnehage. Er du 
medlem, og er mor eller far til barn i alderen 0-6 år, kan du 
søke plass for barnet i Nubben barnehage. Men du må ha 
vært medlem i minst ett år for at medlemsfordelen skal være 
gyldig. Søknadsfristen er 31. januar 2008. Denne annonsen 
sto i Bergens Tidende lørdag 12. januar 2008:

Tone slutter i sommer
Tone Høylandskjær har meddelt at hun slutter som virksom-
hetsleder i Konows senter 31.07.2008. Hun har vært ansatt 
på Konows senter siden 1.8.1992 og var med i prosessen fra 
Døves aldershjem på Landås til flyttingen til Kalfarveien. 
Det blir vanskelig å erstatte en slik populær leder. Det blir 
uansett spennende å se hvem det blir som skal overta hen-
nes ”sko”. Tone har foreløpig ingen ny jobb men ønsker 
seg tilbake til mer ”brukerrettet” arbeid og regner med at 
der dukker opp noe utover våren.

Anja Daazenko (bildet), 
som er ansatt som styrer 
ved Nubben barnehage, 
deltok på juleavslutningen 
i døvesenteret torsdag 
13. desember. Hun ble 
presentert av styreleder 
Klement Våge. Nå har 
hun gått på tegnspråkkurs 
på Eikelund og er blitt lett 
å kommunisere med på 
tegnspråk.

Forbundsleder Hanne Kvitvær 
var i Bergen i forbindelse med informasjon om NDF til 
studentene ved Høgskolen i Bergen 11. januar. Hun benyt-
tet anledningen til å besøke Bergen Døvesenter torsdag 10. 
januar, i forbindelse med medlemsmøte om hytten på Auste-
voll. Hanne fortalte siste nytt fra Norges Døveforbund.



6 7

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

Påmeldingsskjema ”Eldre døves kulturtreff” 30. mai – 1. juni 2008

Scandic Bergen City Hotel
Navn:..................................................................................................................................................................

Adresse:..............................................................................................................................................................

Postnr./-sted: ......................................................................................................................................................

E-post adresse: ......................................................................... Mobilnr.: ......................................................

“Eldre døves kulturtreff”-pakke (ca 150 personer) fra fredag til søndag:
q Enkeltrom m/frokost kr 890 pr. døgn pr. person x 2 døgn = ..................................................kr 1.780
q Dobbeltrom m/frokost kr 565 pr. døgn pr. person x 2 =.........................................................kr 1.130
 -  Jeg skal dele dobbeltrommet med:......................................................................................
q Deltakeravgift (både for turister og aktive) ............................................................................kr 200
q Kveldspakke fredag fra kl 16.30 (inkl kaffe/te, frukt, sal med scene) ...................................kr 150
q Middag fredag kveld kl. 21 ...................................................................................................kr 295
q Dagpakke lørdag kl. 09.00-17.00 (inkl. 2 x pausemat og 1 x lunsj) ......................................kr 445
q Festmiddag lørdag kveld .......................................................................................................kr 550

Sum “Eldre døves kulturtreff” ....................................................................................................kr 

”Eldre døves kulturtreff”-pakke  30.-31. mai (KUN FOR DE SOM IKKE SKAL OVERNATTE):
q Deltakeravgift (både for turister og aktive) ............................................................................kr 200
q Kveldspakke fredag fra kl 16.30 (inkl kaffe/te, frukt, sal med scene) ...................................kr 150
q Middag fredag kveld kl. 21 ...................................................................................................kr 295
q Dagpakke lørdag kl. 09.00-17.00 (inkl. 2 x pausemat og 1 x lunsj) ......................................kr 445
q Festmiddag lørdag kveld ........................................................................................................kr 500

Sum “Eldre døves kulturtreff” – uten overnatting ...................................................................kr 

Pengene overføres til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen – bankkonto nr. 3624.51.47486 
innen 8. april 2008. Påmeldingsfrist: 26. mars 2008 (eller hvis det blir fullt før den tid)

Bruk telefaks nr 55 31 11 88 eller skanner skjemaet og send over e-post til sunniva@bgds.no eller 
send pr. vanlig post til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.

Velkommen til nasjonal arrangement "Eldre Døves Kulturtreff" i Bergen!

Bildene er fra det eldre døves kulturtreff i Tønsberg i fjor, der over 100 deltok. Pr. 18. januar 2008 har vi mottatt påmelding 
fra 63 personer fra hele landet! Vi har reservert 100 hotellrom, og det er fortsatt god plass.

mailto:sunniva@bgds.no
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Nå er det liv i kontoret til daglig leder. Både redaktør Helge Herland (Døves Tidsskrift) og journalist Finn Arild Thordarson 
(Døves Media) leier kontorplass i det lille kontorlandskapet i 2. etasje. I tillegg har vi fått en kontormedarbeider i Sun-
niva Lyngtun (innfelt) som skal jobbe hos oss i 3 - 6 måneder. Hennes oppgave blir blant annet å registrere påmeldinger 
i forbindelse med "Eldre Døves Kulturtreff" i Bergen 30. mai - 1. juni, utleievirksomhet, medlemsregister osv. Og helt 
sikkert å rydde på kontoret (når det bare er mannfolk på kontoret, blir det ikke ryddig nok!).

Coca Cola cup 6. jan 2008
- rapport fra trener Arne Nesse på www.bdik.no.
Deafboys deltok og spilte 3 følgende kamper innled-
ningsvis:
CRONUS Titans - Deaf Boys 1 - 1 
Mål : Espen Rosvold
Deaf Boys - Gogutane 5 - 2 
Mål : Espen 2, Dag Bøe 2 og Øyvind R 1
FK Kinsek - Deaf Boys 3 - 2 
Mål : Stian H 2
16 dels finale:Lav Odds - Deaf boys 9 - 2 
Mål : Dag 1 og Espen 1.
Jeg er fornøyd med spillet guttene presterte og tror for-
men vil komme frem mot DM, og vi skal spille 4 helger 
til i Coca Cola cupen for å bli bedre.

DIK- klubbmesterskap 2007
Bergen Bowlinghall a/s, Sandsli 29. desember 2007

Resultat, menn, singel AM, 6 serier.

Sum Snitt

1. Egil Allan 
Marthinussen 1 087 181,16

2. Dag Hafstad 1 067 177,83
3. Asle Karlsen 1 040 173,33
4. Egil Johansen 1 033 172,16
5. Harald Håverstad 923 153,83

Beste serie: Egil Allan Marthinussen 267 p.

Flere på kontoret i Bergen Døvesenter
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FBI inn i Tid for Tegn?
NRK1-programmet "Tid for tegn" kommer i 2008 til å ha flere 
kortere reportasjer, opplyser Finn Arild Thordarson. - Da er 
vi interessert i forbrukersaker og personer i døvemiljøet som 
skiller seg ut på et eller annet vis. For eksempel skal vi nå 
presentere en døv jente som er bioingeniør på Rikshospitalet, 
en døv kvinne som åpner egen butikk i Trondheim og slike 
”miniportretter”. Forbrukersaker kan være for eksempel døve 
som har opplevd noe som kunne presenteres omtrent som i 
NRKs ”FBI”. Hvis du kjenner til interessante saker i Bergens-
området, tips meg gjerne, sier Finn Arild. Han leier kontor i 
Bergen Døvesenter fram til sommeren. Hans e-post adresse 
er: thordarson@thordarson.no

NMT?
Vet du at det heter NMT og ikke TSS nå?
NMT = Norsk med tegnstøtte
TSS = Tegn som støtte
Forkortelses-forvirring? Det sies at mange mener det bør hete 
NMT og ikke TSS nå. Kanskje NMT er bra da det kommer 
tydelig fram at det først og fremst er norsk. 
Vi spurte NDFs generalsekretær Paal Richard Peterson om 
hvilken forkortelse man skal bruke. - Det er ingen som har 
"bestemt" at det skal hete NMT ennå, det er mer et begrep 
som er under debatt, svarer han.
Det som er nevnt ovenfor er norsk som blir synlig ved hjelp av 
tegn, og som altså ikke rent tegnspråk. Det siste er som man 
vet et eget språk: "Norsk tegnspråk".

Hørselhemmede Emil på 5 år 
trenger fosterhjem 

Emil er en blid og kvikk gutt. Han liker å være 
i aktivitet. Han trives godt med fotball, sykling 
og vannaktiviteter. Han er ikke redd for noe så 
han blir gjerne med på på nye aktiviteter. Emil 
går i barnehage og trives godt med det. Han har 
cocleaimplanat. 

Det er viktig for Emil at aktuelle fosterforeldre kan 
tegn til tale eller tegnspråk. Emil trenger stor grad 
av forutsigbarhet, struktur og trygge rammer for å 
kunne utvikle seg best mulig. Det kan godt være 
barn i familien, men Emil må få være minstemann 
og barna bør være flere år eldre. 

En av fosterforeldrene kan påregne å være hjemme 
det første året og kanskje lenger. 

Vi tilbyr som minimum første året: 
-    Lønnskompensasjon / arbeidsgodtgjøring  
 inntil kr. 29 150,- pr. mnd.
- Utgiftsdekning kr 4020,- pr.mnd. 
- Individuell veiledning 
- Avlastningsordning 

Ønsker du å vite mer ta kontakt med: 
Liv Randi Øieren, tlf. 40466253 eller 
E-post: liv.randi.oieren@bufetat.no

15 deltakere 
på tegnspråkkurs i vinter
8 deltakere i "Kurs i norsk med tegnstøtte". På det 
kurset lærer man hovedsakelig tegn for de norske 
ordene. Det blir også anledning til å lære litt tegnuttrykk 
og norsk tegnspråk innimellom. Dette er mest kjent 
som TSS (“tegn som støtte”) eller NMT (“norsk med 
tegnstøtte”). Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.

7 deltakere i "Kurs i norsk tegnspråk". På dette 
kurset lærer man norsk tegnspråk, uavhengig av det 
norske språket. Denne kommunikasjonsformen er 
vanlig blant døve. Kursleder: Bjørg Storesund.

“Tolkeavisa” nr 6/2007 (utkom i julen) beskriver 
forskjellen mellom de to ovennevnte slik: "Den stør-
ste forskjellen mellom TSS-tolking og tolking til og fra 
norsk tegnspråk, er at siden tegnspråk har egen gram-
matikk og struktur må tolken oversette ytringene til en 
ny språkdrakt, mens i TSS-tolking så følger tegnene og 
visualiseringa av ordene strukturen i det norske språ-
ket."

Bestill taxi via SMS!
07000 Bergen Taxi har utviklet en ny SMS-løsning som gjør 
det lettere å bestille taxi. Løsningen er unik i norsk sammen-
heng og bergensere kan glede seg over at de er de første i 
Norge som kan benytte dette.
Og best av alt - tjenesten er GRATIS! Brukere blir kun belastet 
for SMS fra sin mobilleverandør!
Hvordan fungerer SMS bestilling?

Send følgende melding til 07000:
TAXi <gatenavn> <gatenr>
For eksempel: "TAXI Kalfarveien 79" (du kan skrive din pri-
vatadresse der du bor og vil bli hentet av taxi der)

Man vil da få en melding fra 07000 som inneholder hentea-
dressen vi har registrert. Dersom dette er korrekt sender man 
en ny melding med teksten TAXI OK til 07000.

Deretter går bestillingen rett inn i biltildelingsprogrammet 
vårt, uten menneskelig håndtering. Det er altså kjappere å 
bestille via SMS enn å ringe vårt kundesenter!
Når bil er tildelt får man en melding fra 07000 Bergen Taxi 
om at bilen på vei.

Husk: SMS kan kun benyttes for direktebestilling av vanlig 
bil (inntil 4 passasjerer)
Det er ikke mulig å forhåndsbestille via SMS
Benytter man SMS slipper man å vente i telefonkø!

Brannøvelse
Vi gjennomfører av og til brannøvelse i døvesenteret. Som 
regel går det fint, og oftest var alle ute av huset innen 3 minut-
ter. De som hadde vakt om torsdagene, reagerte automatisk og 
sjekket alle rom for å sjekke om alle var kommet seg ut. 
Vi har hatt øvelse under seniortreff, noen torsdagskvelder, 
under døvblindes samling osv. Iblant har vi rullestolbrukere i 
lokalene. Øvelsen er nødvendig, og gjennomføres etter pålegg 
av branntilsynet.
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Tegnspråk i døvekirken
På bakgrunn av at døveprest Per Walle i Trondheim 
har skrevet om tegnspråk i døvekirken i Døves Tids-
skrift og på Døves menighet, Trondheims hjemmeside, 
kan det være på sin plass å si litt om språket i Bergen 
døvekirke.

Vi er oss bevisst at vi er døvekirke. Det betyr at vi har 
fokus på tegnspråk, og at tegnspråk har prioritet frem-
for talespråk. Derfor bruker vi tegn i alle sammenhen-
ger, men legger også til rette for hørende, siden mange 
døve har hørende familie og nettverk. Vi kan akseptere 
at hørende noen ganger føler seg utenfor p.g.a. språket, 
men aldri at døve blir satt utenfor.

Her i Bergen er det menighetsmøtet (alle medlemmer 
i kirken kan delta) som har bestemt gudstjenestespråk: 
veksling mellom tegnspråk og tegn til tale. Slik prøver 
vi å ivareta forskjellige behov og aldersgrupper. 

Vi prøver å fokusere på språket på flere måter. Vi 
ønsker å øke kompetansen til oss som er hørende. I 
høst arrangerte vi et tre dagers språkseminar for dø-
veprestene på Vestlandet. Hvert halvår har prestene en 
uke språkopplæring. Flere fra menigheten deltok på 
tegnspråkpoesi-seminar i november. Poenget er at vi 
aldri blir utlært, men hele tiden forsøker å utvikle oss. 
Sammen prøver vi, både døve og hørende, å utvikle 
språk og utrykksformer.

Døvekirken er ikke prestens kirke, men menighetens. 
Derfor er det viktig at andre deltar, slik at også perso-
ner med tegnspråk som morsmål er aktive, for eksem-
pel som tekstlesere i gudstjenestene.

Vi prøver også å få nye impulser til tegnspråklige 
uttrykk. I fjor sommer oversatte en gruppe fra menig-
hetsrådet en tegnspråksalme fra tysk tegnspråk. Det er 
vi stolt over, for så vidt vi vet er dette den eneste tegn-
språksalmen som finnes på norsk tegnspråk. Vi ønsker 
å fortsette arbeidet for å få flere og bedre tegnspråklige 
uttrykk i gudstjenestene.

Menigheten har i lengre tid arbeidet for at organiststil-
lingen skal gjøres om til en kombinert stilling med en 
del som organist, og en del som drama / poesi arbei-
der. Nå ser det ut som om vi kan lykkes med dette. En 
organist må nødvendigvis ha noe hørsel, men for andre 
yrkesgrupper har vi prøvet å legge til rette for å få 
døve ansatte.

Språk er mer enn kommunikasjon. Det handler om 
kultur, tilhørighet og identitet. Det er fint å få tilbake-
meldinger. Gi kommentarer, det hjelper oss til å utvikle 
oss i riktig retning!

Lars Hana.

Oversikt over tolker
I siste nummer av "Tolkeavisa", som kom ut før jul, var det 
laget oversikt over antall tolker i alle fylkene. Her gjengir 
vi det som er oppgitt for de to fylkene: Hordaland og Sogn 
og Fjordane.

Spørsmålene som var stilt til tolketjenestene, var:
1) Hvor mange tolker har dere ansatt påå tolketjenesten som er a) 
faglærte, b) ufaglærte.
2) Hvor mange frilansere er tilknyttet deres sentral som er a) faglærte, 
b) ufaglærte, c) skrivetolker - faglærte, d) skrivetolker - ufaglærte.
3) Hvilke steder i deres fylke er det også tilsatt tolker som dere ikke 
har med i oversikten over, vi tenker spesielt på f.eks. Signosystemet, 
barneskoler, videregående skoler etc. Vi vet at noen tolketjenester 
har disse med i sin frilansoversikt, men om dere ikke praktiserer det 
på denn emåten, hadde det vært ønskelig å få greie på det, slik at vi 
selv kan kontakte stedene for mer informasjon.

Hordaland:
1. a) 13 fast ansatte (4 av disse i permisjon) og 4 vikarer
    b) 0 ufaglærte
2. a) 48 frilansere (noen kun faglært for døvblinde, noen kun for 

døve, noen av disse tar også skrivetolkoppdrag)
    b) 18 ufaglærte frilansere
    c) 1 faglært skrivetolk (modulutdanning)
    d) 3 ufaglærte skrivetolker
3. Vi har dessverre ikke oversikt over alle tolkre som virker i Bergen. 

Noen barneskoler har hatt tolker tilknyttet seg, men hvilke dette 
er vet vi ikke per i dag. Slåtthaug videregående skole har tolker 
ansatt, og 3 av disse er med i oversikten over. Alle tolkene i ord-
ningen Tolk på arbeidsplass er med i ordningen (Signo, ASVO, 
Designtrykkeriet, Statped Vest).

Sogn og Fjordane:
1. a) 1 faglært
    b) 0 ufaglærte
2. a) 2 faglærte frilansere
    b) 1 ufaglært frilans
    c) 2 + den ene av de to faglærte tolkene som tok skrivetolk-
        oppdrag + + 
    d) 2 ufaglærte skrivetolker
3. Èn tolk arbeider på videregående skole, men har ikke avtale med 

oss.

Innbyggere pr. oktober 2007 (jfr Statistisk Sentralbyrå)
Fylke / by: Innbyggere: Antall døve (ca):
Hordaland fylke 459.224 459
  - Hvorav Bergen kommune 245.997 245
Sogn og Fjordane fylke 106.108 106

Antall døve i fylket/kommunen er basert på vanlig utregning, at en 
promille av befolkningen består av døve som behøver tegnspråk.
I virkeligheten har Bergen kommune minst dobbelt så mange døve, 
da man normalt flytter til stedene der flere døve befinner seg.

Misjonsforeningen
har møte hos Sonja Eikenes fredag 8. februar og hos Grete 
Elvebakk fredag 11. april. Noter datoene!

"Døvetreff"-gjengen
er superaktiv for tiden! De serverer om torsdagene, står 
for onsdagstreff annenhver onsdag kl 11-14, lager un-
derholdning og arrangerer fest flere ganger!



10 11

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

Personalia
Nye medlemmer i 2008:
01 - Kjell Johnsen (døvblind), Askøy
02 - Hege Ulstein (døv), Nesttun
03 - Ingrid Johannessen (hørende), Bergen
04 - Vivi Hurtley (døv), Bønes

Pr 31.12.07 har Bergen Døvesenter 

340 medlemmer
Av disse:
207 hovedmedlemmer
  44 ungdomsmedlemmer
  73 familiemedlemmer
  16 nye medlemmer (i forbindelse med 
       medlemskampanjen, 170 kr)

Pr. 31.12.2006 hadde vi 309 medlemmer.

85 ÅR
Nils Johan Bjørø, Bergen, blir 85 år den 28. januar.

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

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

50 ÅR
Reidun Vatne Moe, Straumsgrend, blir 50 år den 23. febr.

50 ÅR
Arvid Støyva, Rådal, blir 50 år den 27. februar.

Bilder fra seniorgruppens julekos
nyttårsaften kl. 11

(foto: Klement Våge)

TAKK FOR DELTAKELSE
- hilsener, blomster og pengegave i forbindelse med min 
mann Geir Morten og vår fars bortgang.

Hilsen Vibeke, Charlotte, Helena og Kevin



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

    * Redusert pris på fest i døvesenteret
    * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesenteret
    * Rimelig leie av bryggehuset (hytten) på Austevoll
    * Iblant støtte til deltakelse på utfl ukter o.a
    * Rimelig deltakeravgift på kurs
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet
    * Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb
    * Automatisk medlem i ungdomsklubben (13-26 år) og idrettsklubben
    * Andre medlemsfordeler

Du blir medeier i et fl ott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som kjemper 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 350,- for hovedmedlem
Kr 350,- for ektefelle/samboer
Kr 250,- for ungdomsmedlemskap (13-26 år)
Kr 100,- for barn (0 - 12 år)
Kr 1.000 for bedriftsmedlemskap

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

07. fr:  Bergen Døves Idrettsklubb har 
årsmøte kl 18

08. lø: Frist for innlevering av innkomne 
forslag til årsmøtet 29. mars. 

09. sø:Gudstjeneste kl 11. Tegnspråk 
v/vikar.

10. ma: Møte i senterstyret kl 16.00.
11. ti:   Lokallaget har møte kl 12.
11. ti:   Møte i senterstyret kl 16.00.
11. ti:   Hordaland regionlag av 

Tolkeforbundet har årsmøte i 
storsalen kl. 18.00-20.00.

12. on:Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
13. to: Budstikken nr 2 med årsmelding 

kommer ut
14. fr:  Innvielse av barnehagen kl. 11.00 
14. fr: Kvinneklubben har hyggesamvær 

kl 19.
15. lø: Lørdagskafe kl 11.00-14.00 v/

Døvetreff
20. to: (Skjærtorsdag) Kl. 18: 

Gudstjeneste på “tegn til tale” 
v/Lars Hana

21. fr: Kl. 17: Korsvandring fra Kors-
kirken til døvekirken. Kirkekaffe.

JANUAR
25. fr:  Døvblittgruppen har sosial 

samvær kl 18.30
28. ma: Møte med Tolketjenesten på 

Kokstad kl. 12
28. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18-21 (4)
30. on: Sosial-lunsj og scrapbooking v/

”Døvetreff” kl. 11.00-14.00.
31. to: Møte i senterstyret kl 16.00 (?)

FEBRUAR
04. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18-21 (5)
05. ti:  Kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken 

(kort andakt og lystenning) 
05. ti:  Seniortreff kl 11-14 
06. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14 
06. on:Askeonsdag i døvekirken kl 18. 
           “Pusterom”. Enkel måltid,rolig 

vandringsgudstjeneste i kirke-
rommet. Nattverd. 

08. fr: Døvetreff kl. 19: Sosialt samvær 
og kinokveld i døvesenteret.

08. fr:  Døves Misjonsforening kl 19 hos 
Sonja Eikenes

10. sø:Gudstjeneste kl 11. Tegnspråk v/
Lars Hana. Menighetens årsmøte 
etter gudstjenesten. 

11. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
kl 18-21 (6) 

12. ti:  Lokallaget har årsmøte på 
Konows senter (3 etg) kl 12. 

13. on:Sosial-lunsj v/”Døvetreff” kl. 
11.00-14.00. 

16. lø: Frist for innlevering av lovforslag 
til årsmøtet 29. mars. 

18. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
kl 18-21 (7) 

19. ti:  Kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken 
(kort andakt og lystenning) 

19. ti:  Seniortreff kl 11-14 
19. ti:  Møte i senterstyret kl 16.00. 
20. on:Dagsenter for døvblinde kl. 10-14 
22. fr:  KARNEVAL kl 19 v/Døvetreff.
24. sø: Gudstjeneste kl 11. Tegn til tale 

v/vikar. 
25. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18-21 (8)
27. on:Sosial-lunsj og Scrapbooking v/

”Døvetreff” kl. 11.00-14.00.
28. to: Filmkveld kl. 19: “Kjærlighet har 

mange språk” (fra boken “Ved 
dette tegn”) 

29. fr:  Døvblittgruppen har årsmøte i 
storsalen kl 18.30 

MARS
01. lø: Tegnspråkfest kl 19 v/ Beast
04. ti:  Kl.10.30: Åpen kirke i døvekirken 

(kort andakt og lystenning) 
04. ti:  Seniortreff kl 11-14. Årsmøte 
15. on:Sosial-lunsj og Scrapbooking v/

”Døvetreff” kl. 11.00-14.00.
05. on: “Pusterom” i døvekirken kl. 18
           Enkel måltid, rolig vandrings-

gudstjeneste i kirkerommet. 
Nattverd.

23. sø: Påskedag
24. ma: (2. påskedag) kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste på tegn-
språk v/Lars Hana.

25. ti:  Første barnehagedag for barn i 
Nubben Barnehage.

27.-30. to-sø: BEAST arr. tur til England
28. fr: Døvblittgruppen har sosial 

samvær i storsalen kl 18.30
29. lø: Bergen Døvesenter har årsmøte 

kl 11.00


