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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN

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 noe å spise (gratis) 

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent 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
  (+ ny: Valg på kapitalfondets styre)
  (+ ny: Valg på hyttekomiteens styre)
 f)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Bergen Døvesenter
har årsmøte 
lørdag 29. 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 2007
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Barnehagen åpnes rett etter påske!

Torsdag 3. april 2008 kl. 19.00:
Advokat  Geo Wilson holder foredrag om skifte, arv og gaver (testamente) og om fri 
rettshjelp. Han kan også svare på spørsmål.  Velkommen!

Torsdag 17. april 2008 kl. 19.00:
Petter de Presno Borthen fra "Det flerkulturelle Norge" holder foredrag om "Fakta 
om flyktninger og innvandrere - utfordringer som ny i Norge". Alle - spesielt døve inn-
vandrere - er hjertelig velkommen!

Søndag 30. mars 2008 kl. 16.00:
Teater Manu viser "Natta lyser sitt mørker" på USF i Bergen.
Mira Zuckermann forteller om stykket på www.teatermanu.no: 
Den unge mannen ligger bare i sofaen og leser.  Han har ikke jobb, ingen venner og kommer seg ikke ut. 
Den ungen kvinna er fortvilet, føler seg desperat, innestengt og helt hjelpesløs. Hun vil komme seg ut - ønsker at det 
skal skje noe.  “Natta lyser sitt mørker” handler om en kvinne, en mann og deres nyfødte barn. I løpet av ettermid-
dagen, kvelden og natten skjer det mye. Paret prøver å nærme seg hverandre - skape kontakt, men får det ikke til.

Fra venstre  assistentene: Tina, Linda, Jørgen, Elena, Anette og Fredrik

Fra v.: Pedagogene Ismar Duhovic, Anja Daazenko 
(styrer), Ann Iren Bjørndal og Helen Angeltveit. 

Styrer, Anja Daazenko, begynte å arbeide i Nubben 
barnehage 2.januar 2008. Mandag 25. februar fikk hun 
selskap av tre pedagoger, Ismar, Ann Iren og Helen. 
Assistentene hadde sin første arbeidsdag tordag 6. mars. 
Nå venter vi bare på barna som skal begynne 25.mars. 
Innen den tid håper vi at hele barnehagen er klar! 

Dette blir barnehagens logo.

Torsdag 24. april 2008 kl. 19.00:
 Døveprest Lars Hana viser bilder og forteller fra pilegrimsvandring i Nord-Spania,
 veien til Santiago de Compostella.
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ÅRSMELDING
FOR BERGEN DØVESENTER 2007

2 Medlemstallet
Det var pr. 31.12.2007 registrert 340 (309) betalende 
medlemmer i Bergen Døvesenter, noe som er 31 mer 
enn året før. Disse er fordelt på 207 (203) hovedmed-
lemmer, 73 (67) familiemedlemmer, 44 (28) ung-
domsmedlemmer samt 16 (11) nye medlemmer høsten 
2007 i forbindelse med medlemskampanjen (kr 170). 
Spesielt gledelig er veksten i tallet på ungdomsmed-
lemmene! Medlemskapet administreres av Norges 
Døveforbund (NDF) og landsmøtet til NDF vedtar 
kontingentsatser. Kontingenten for 2007 var kr 500. 
Kontingenten for husstanden var kr. 500 for hoved-
medlemmet, og kr. 100 for ektefelle/samboer og barn 
under 18 år. Kontingent for studenter/skoleungdom 
var kr 250 i årskontingent, inkludert Døves Tidsskrift. 
Døveforeningene fikk kr 200 for hvert hovedmed-
lem, samt kr 100 for samboer/ektefelle og kr 100 for 
ett barn under 18 år. Bergen Døvesenter har stående 
avtale med Bergen Døves Idrettsklubb om at idretts-
klubben får kr 50 for hvert medlem, til sammen kr 
17.000). I praksis er det slik at alle som er medlem i 
Bergen Døvesenter automatisk også er medlem i Ber-
gen Døves Idrettsklubb.

1 Bergen Døvesenter
Det har vært stor aktivitet i døvesenteret hele året, 
noe denne årsmeldingen også kan berette om. For året 
2007 vil vi spesielt huske a) igangsetting av ombyg-
ging av kjellerlokalene til barnehageformål, b) kjøp 
av ny medlemshytte/rorbu ved sjøen i Austevoll, c) 
fortsatt jevn økning av medlemstallet, d) deltakelse 
i felles landsdekkende demonstrasjon i Oslo for å 
fremme tegnspråk som offisielt språk i Norge. En sårt 
tiltrengt rehabilitering av terrassen og stor oppussing/
vedlikehold av huset utvendig er endelig også påbe-
gynt.. For at alle arbeider skal kunne gjennomføres 
har Døvesenteret i år investert flere større beløp. Årets 
regnskap illustrerer dette.  Dette vil sannsynligvis også 
bli tilfelle i 2008. Når arbeidet etter hvert er fullført 
vil Døvesenteret utvendig fremstå som et flott, prektig 
bygg som til liks med andre bygg i området vil være 
med å markere og opprettholde Kalfarets spesielle ar-
kitektoniske stil. Vi har mange frivillige medarbeidere 
blant oss, og likeså underavdelinger og andre som 
gjør utmerket innsats for døve og hørselshemmede i 
Bergens-området og ellers i fylket.

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

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

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige års-
møte: 
Ingeborg Thomsen, Anfred Sunnarvik, Rolf Mjaaseth, 
Geir Morten Flatemo, Einar Magnussen, Guttorm 
Karlsen og Konrad Thunes.

Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet man i tillegg til 
gratis medlemsblad kan ha nytte av ulike tilbud:
*  Redusert pris på fest-arrangementer i døvesente-

ret
* Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesen-

teret #)
* Rimelig leie av bryggehuset (hytten) på Austevoll 

#)
*  Førsterett ved søknad om plass for barn i Nubben 

barnehage #)
    * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a
*  Rimelig deltakeravgift på kurs
*  Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i med-

lemskapet
*  Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb
*  Andre medlemsfordeler
 #) Man må ha vært medlem i minst ett år og betalt 

to årskontingenter

Du blir medeier i et flott døvesenter, men aller vik-
tigst:
Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre sam-
funn for døve.
Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døve-
senter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døvefor-
bund. 
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6 Lovkomiteen
Lovkomiteen besto i 2007 av Arvid Hauge, Erling Ja-
cobsen og Ellen Østrem. De har i løpet av året behand-
let lovforslag til nyopprettet underavdeling Beast.

5 Revisorer
Statsautorisert revisor, Kjell Zahl, har revidert regn-
skapene våre. Han har også vært vår rådgiver i øko-
nomiske saker, også i forbindelse med opprettelse av 
aksjeselskapet Nubben Barnehage AS. 
Bilagsrevisor er Hans Erik Tofte med Arvid Støyva 
som varabilagsrevisor.

4 Personalet
Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% 
stilling som daglig leder. 
Eivor Berg har vært engasjert som kontormedhjel-
per i 40% stilling fra 1. november 2006 til medio juni 
2007. Stillingen var 100% finansiert med lønnstil-
skudd fra NAV.
Hilde Nygård har jobbet som 20% renholder hos oss 
fra 1. aug. 2005 til 30. april 2007.
Magdalena Bugaj overtok som midlertidig renhol-
der fra 01.05.2007.
Mona de Lange har vært kantineansvarlig annen-
hver tirsdag i forbindelse med seniortreff.
Sigrun Ekerhovd har vært vikar for daglig leder 
noen dager høsten 2007.
Asle Karlsens firma Karlsdata har vært knyttet til 
administrasjonen som regnskapsfører. Ellers har ad-
ministrasjonen nytt godt av frivillige tjenester. 
Skjalg Iversen har hjulpet med å stifte sammen 
Budstikken hver måned. En gang fikk han hjelp av 
noen seniorer når Skjalg selv var opptatt.
Erling Buanes har fungert som vaktmester i døve-
senteret. Nesten hver dag gjennom hele året har han 
vært i døvesenteret på dagtid og kontrollert at alt var 
i orden, skiftet lyspærer, sjekket brannsikkerheten og 
tatt en god del vedlikeholdsarbeider. Han har trappet 
ned på slutten av året.
Tore Birkeland har fra 01.08.2007 overtatt som 
brannvernleder i døvesenteret.
Harald Gåsland var ansatt som kokk og servitør for 
lokalavdeling av Foreningen Norges Døvblinde. De 
leide 1. etasje til dagsenter annenhver onsdag gjen-
nom hele året. Samarbeidet blant de ansatte har vært 
preget av godt miljø og godt humør!
Harry Ellingsen hadde sin siste torsdagsservering 
den 20. september 2007. Fra og med 27. september 
2007 overtok gruppen ”Døvetreff” dette oppdraget 
v/Anette Mortensen, Vera Aas, Hilde Evensen, Heidi 
Seltveit, Cathrine Grindhaug og Johannes Lutro. (13. 
desember ble Harry takket for mange år med frivil-
lig innsats på kjøkkenet og overrakt et gavekort på kr 
2.000.)

3 Styret
Døvesenterets styre har i 2007 – etter årsmøtet 
17.03.2007 
- bestått av følgende:
Styreleder:  Klement A. Våge
Nestleder:  Kjetil Høgestøl
Styremedl.:  Egil Johansen (eiendomsle-
der)
   Sunniva Lyngtun
   Martin Skinnes
1. varamedlem:  Sigrun Ekerhovd (kulturle-
der)
2. varamedlem:  Gunn Kristin Selstad
Daglig leder har fungert som sekretær for styret.
Styret har i 2007 hatt 12 styremøter og behandlet 147 
saker (derav 2 styremøter og 33 saker før årsmøtet 
17.03.2007). 
Foran hvert styremøte fikk styret tilsendt regnskap pr. 
slutten av foregående måned. Samarbeidet i styret har 
fungert godt.
Styret har oppnevnt eiendomsstyre, med Egil Jo-
hansen som leder og med disse medlemmene: Tore 
Birkeland og Geir Morten Flatemo. 
De har hatt en veiledende rolle i forhold til sentersty-
ret 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, Vibeke V. Flatemo som 
nestleder, Tore Sande som sekretær og Rachel Iversen 
som medlem. Randi U. Slettebakk og Monica Lone 
Madsen ble knyttet til kulturstyret som medhjelpere 
høsten 2007.
Noen torsdager i løpet av året, etter årsmøtet i fjor, 
har styrelederen informert fra siste styremøte. 

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
01.03: Medlemsmøte: Behandling av lovforslag til 
NDFs landsmøte + kandidater til valget
17.03: Ordinær årsmøte i Bergen Døvesenter
12.04: Medlemsmøte: BDSs forslag til ”innkomne 
forslag” til NDFs landsmøte
07.06: Medlemsmøte: Rapport fra NDFs landsmøte i 
Molde 
13.09: Ekstraordinært årsmøte: Meromkostninger i 
forbindelse med ombygging til barnehage
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8  Eiendommen Kalfarveien 79
Eiendomsstyret besto av Egil Johansen (leder), Tore 
Birkeland og Geir Morten Flatemo

Brannvernleder Erling Buanes har med sine erfaringer 
vært en verdifull mann både med hensyn til å kontrol-
lere brannsikkerheten (fram til 01.08.2007) og til å 
se til at alt sto bra til med huset. Hver uke sjekket han 
også om alarmsystemet og spinkleranlegget var i or-
den. Den årlige befaring av branntilsynet (22.01.2007) 
viste at Erling har gjort en god jobb. Som tidligere 
nevnt, har Tore Birkeland nå overtatt som brannvern-
leder. Han deltok på brannvernleder-kurs våren 2007. 

Eiendomsleder Egil har - sammen med Tore Birkeland 
og Geir Morten Flatemo - blant annet hatt ansvar for 
tilsyn med det elektriske i henhold til sikkerheten i 
”Helse, miljø og sikkerhet”. Eiendomslederen har også 
hatt ”ambulerende” oppgaver, der han ordnet opp 
småproblemer i huset.

Vi har som vanlig hatt hjelp av firmaet Datafryd til 
forskjellig datavedlikehold, nettverk osv. 

Det er viktig å holde det gamle 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 kom-
mune innstilte vår søknad som første prioritet blant 
søkere i kommunen. Midlene skal gå til reparasjon av 
terrassen og til utvendig maling av huset med mer. 
Støtten blir ikke utbetalt før arbeidene er gjort, innen 
to år etter at tilsagnet er gitt, dvs. innen 4. oktober 
2008. Bergen Døvesenter må selv sørge for 2/3 av 
utgiftene. I november tok vi opp et lån på kr 1.097.024 
fra Den norske Bank til rehabilitering av huset.
Arbeidene kom godt i gang høsten 2007. Terrassens 
overside er fornyet og bordkledning langs 1. etasje 
rundt huset er skiftet ut. Likeså er kloakkrør rehabi-
litert, for det var mye skade og sprukket rør. Vi har 
sendt ut anbud på utvendig malerarbeid.

For fellesarealer ute som Konows senter, døvekirken 
og døvesenteret bruker, har vi delt likt på utgifter til 
snøbrøyting, salting samt kjøp av kompostbinge. 

Torsdag 26. april 2007 deltok ca 65 personer i dug-
nadsarbeid i og rundt døvesenteret. Arbeidet ble ledet 
av eiendomsstyret. Unge og eldre, døve og hørende. 
Fotballspillere droppet trening for å delta på dugna-

7 Valgkomiteen
Valgkomiteen besto i 2007 av Tore Birkeland, Edvard 
Rundhaug og Erling Buanes. I tillegg til å ha ansva-
ret for valg, fungerte komiteen også som kontrollør i 
forbindelse med årsmøte og ekstraordinært årsmøte. 
De sjekket om de frammøtte var medlemmer, og delte 
ut stemmeseddel. De skal lede valget på årsmøtet 29. 
mars 2008.

den! Tiltaket var et samarbeid mellom døvesenteret, 
Døves menighet og Konows senter. Det ble gratis pizza 
og brus til alle.

Eiendommen Kalfarveien 79 ble forsikret for kr 
50.466 i 2007 (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 lokaldøvehistorisk museum i samme 
etasje, samt kontor for Døves Ungdomsklubb og Dø-
ves Idrettsklubb.
Hele 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 2007 på kr 151.700. 

Vi har også hatt utleie av lokaler i kjelleren (fram til 
23. juli 2007) og storsalen til bryllupsfest, runde dager 
osv. Utleievirksomheten gav en inntekt på kr 219.000 
i 2007 (kr 211.675 i 2006).

9 Hyttekomite
Hyttekomiteen har bestått av Edvard Rundhaug, 
leder, Tore Birkeland, Sigrun Ekerhovd, Egil Johan-
sen, Helge Herland – disse er oppnevnt av styret i 
Bergen Døvesenter. I perioden oppnevnte Bergen 
Døves Idrettsklubb Arvid Støyva som sin representant 
i komiteen. Samarbeidet i komiteen har vært godt.

Hyttekomiteen har hatt til rådighet 2,4 millioner som 
ble vedtatt av årsmøte i Bergen Døvesenter i 2007, og 
kr. 400.000 fra Bergen Døves Idrettsklubb, vedtatt på 
deres årsmøte i 2007, samlet kr. 2,8 mill. 

Hyttekomiteen har hatt 8 møter og har deltatt på flere 
medlemsmøter der medlemmene har fått informasjon 
om hyttekomiteens arbeid, og der medlemmene har 
fått komme med sine ønsker og synspunkter. 
Hyttekomiteen har vært på en 14 befaringer for å 
se på hytter og hyttetomter. På noen av befaringer 
har alle medlemmene vært invitert til å delta. Vi har 
brukt mest tid på å sjekke mulighetene for hyttekjøp 
i Øygarden, Fjell og Sund kommuner. Det viste seg 
vanskelig å finne en hytte som oppfylte våre ønsker og 
som samtidig lå innenfor de økonomiske rammene vi 
har. Vi sjekket også ut hyttetomter nord for Bergen, i 
Gulen kommune. Til slutt endte vi likevel med å kjøpe 
en hytte, 26. november 2007, i Austevoll kommune.
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10  Nubben Barnehage
Bergen Døvesenter har de siste årene hatt en 
anstrengt økonomi, blant annet pga av et stort 
hus, som krever mye vedlikehold. Man har derfor 
sett seg ut mulige alternative måter å utnytte 
inntektspotensialet i huset. Dette kommer vi ikke 
utenom om vi fortsatt  skal beholde vårt flotte hus, 
som vi er meget stolt av. Dette var bakgrunnen for at 
ideen om barnehagen dukket opp sommere 2006, og 
ideen kom fra daglig leder.
Barnehageideen ble presentert som en tilleggssak 
på medlemsmøtet 24. august 2006, og arbeidet 
med barnehagen ble jevnlig oppdatert i 
”Barnehagedagbok” på www.bgds.no, samt at det 
ble informert 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 også hatt god dialog med 
virksomhetsleder Tone Høylandskjær på Konows 
senter, og med assisterende generalsekretær Ken 
Davidsen i Stiftelsen Signo (som eier Konows senter). 
Ekstraordinært årsmøte tirsdag 19. desember 2006 
vedtok enstemmig at døvesenteret skulle jobbe videre 
med barnehagesaken med det formål å starte opp 
barnehage. Bergen Døvesenter opprettet også sin 
egen interne prosjektgruppe,  som har bestått av 
Klement Våge, Kjetil Høgestøl, Rune Anda og Wenche 
Hansen (senere  kom Anja Daazenko inn istedenfor 
Wenche). Leiv Høgestøl har gjort en enestående 
innsats som prosjektleder.
Sommeren 2007 fikk vi oppdatert budsjett som 
viste at byggingen kom til å koste minst dobbelt så 
mye som tidligere antatt. Ekstraordinært årsmøte 
13. september 2007 gav senterstyret grønt lys til å 
fortsette arbeidet med å få realisert barnehagen.
11. oktober 2007 ble Nubben Barnehage AS stiftet 
med Kjetil Høgestøl som styreleder, Sunniva Lyngtun 
og Rune Anda som styremedlemmer og Sigrun 
Ekerhovd som varamedlem. Aksjeselskapet tok 
deretter over prosjektet til Døvesenteret.
Ved utlysning av stilling som styrer, fikk barnehagen 
15 søknader. Wenche Hansen, Sunniva Lyngtun 
og Rune Anda deltok i august 2007 i to dagers 
intervjurunde. Til de øvrige stillingene (3 pedagogiske 
ledere og 6 assistenter/ungdomsarbeider) kom det 
søknader fra 70 interesserte. Kjetil Høgestøl og Anja 
Daazenko gjennomførte over tre dagers intervju med 
utvalgte søkere i desember 2007.
Barnehagens stab består nå (mars 2008) av 1 styrer, 
3 pedagogiske ledere og 6 assistenter, derav en med 
erfaring som barne- og ungdomsarbeider.

Austevoll ligger sør for Bergen, med ankomst ferge 
fra Krokeide – som tar 40 minutter og så kjøring 10 
minutter fra fergen til Bjånestangen, der hytten ligger. 
Austevoll byr på rike muligheter for sjø- og badeliv, 
men gir også muligheter til turer i skog og fjell, og til 
handleturer, kafebesøk med mer. Kort sagt en kom-
mune som har tilbud for enhver smak.

Hytten er et helt nytt treetasjes bryggehus som ligger 
i kjede, med en flott opparbeidet brygge, med marina 
og med havet som nærmeste nabo. Inngangen er i 
øverste etasje, med parkering rett utenfor døren – og 
gjesteparkering et stykke i fra. I øverste etasje finner 
en to soverom, bad/toalett og gang. En trapp fører ned 
til 2. etasje til stue med åpent kjøkken og bad/toalett. 
Det er også en romslig veranda hvor en kan nyte solen 
fra formiddag til den går ned vest i havet om kvelden. 
Første etasje er foreløpig ikke innredet. Den etasjen 
skal gjøres tilgjengelig også for rullestolbrukere. Der 
vil vi ha kjellerstue med tekjøkken, et soverom og 
toalett – og utgang til bryggen. Det er altså mulig for 
bevegelseshemmede å bruke inngangen til hytten i 1. 
etasje. Til hytten følger det en båtplass. 
Kjøpesummen kr. 2.390.000, pluss omkostninger kr 
63.440. Hele beløpet, på til sammen, kr 2.453.440 
ble overført 05.12.2007 og finansiert slik: kr. 
2.053.440 fra midler avsatt til hyttekjøp fra Bergen 
Døvesenter og kr. 400.000 fra Døves Idrettsklubbs 
fond.
I tillegg er det brukt kr. 6.551 til driften av hyttekomi-
teen (bensin, fergebilletter, mat).

Det betyr at det er ca. kr. 340.000 igjen (av de 2,8 
millionene). Dette er ikke nok til å dekke utgifter til in-
ventar, ferdiggjøring av 1. etasje, malerarbeid inne og 
ute og kjøp av båt. Bare ferdiggjøringen av 1. etasje vil 
trolig koste ca. kr. 250.000. Derfor vil hyttekomiteen 
søke om støtte fra legater og bedrifter slik at hytten 
kan stå ferdig til bruk i mai 2008.

http://www.bgds.no
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13 Andre arrangementer i 2007
18.02: Døve småbarnsforeldre og deres barn møttes 
på Vannkanten
25.03: Scrapbooking – treff
21.04: Teater Manu viste ”Arven etter Frankenstein” 
på USF Verftet
22.04: Scrapbooking – treff
10.06: Hagefest m besøk fra Machester, England
29.06: Sommertreff på Zakken
06.07 - 13.07 – 20.07 – 27.07 – 03.08: Sommertreff 
på Zakken
30.07: Sammenkomst med døve motorsyklister fra 
flere land
20.08: Jobbklubb for døve, treff på Mr. Bean
25.08: Kinokveld m treff på Dickens først arr: kultur-
styret.
02-04.11: Busstur til Oslo, Demonstrasjon og teaterfo-
restillingen Osysseen av Teater Manu.
25.11: Bowling ettermiddag for barn og ungdom på 
Sandsli v/ ungdomsklubben.
08.12: Julekafe og julemesse arr: Kulturstyret
21.12: Nissefest v/Døvetreff
31.12: Nyttårsfest v/Døvetreff

12 Selskapelige arrangementer 
i 2007
06.01: Juletrefest arr av BDS, Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede og Døves menghet.
24.02: Vinkveld i døvesenteret arr: døvetreff
01.05: Åpent hus arr seniorutvalget
17.05: Åpent hus arr: tegnspråkstudentene, kultursty-
ret og ungdomsklubben
26.05: Tegnspråkfest arr: BEAST
01.09: Lørdagskafe arr Døvetreff
29.09: Kosekveld arr: Døvetreff
20.10: Lørdagskafe arr: Døvetreff
26.10: Halloween – fest arr. BEAST
10.11: Døvetreff 10 års jubileum arr: Døvetreff
23.11: Kulturkveld arr: kulturstyret / døvetreff
21.12: Nissefest arr: Døvetreff
31.12: Nyttårsaften arr: Døvetreff

11  Vanlig samlingskveld i 
døvesenteret - torsdager i 2007
Torsdags-foredrag i løpet av året:
18.01: Torill Solbø Zahl: ”Tospråklige barn i tospråk-
lige familier”
15.02: Diskusjon med innledning v/Lilly Koppen Mjan-
ger: ”Lyd i døvemiljøet”
03.05: Stian Breivik: ”Ungdom og narkotika”
22.05: Presentasjon av Beast v/Bergen Akademiske 
& Sosiale Tegnspråklige forum
31.05: Marit Kolstadbråten: ”Deaf Aid”
30.08: Gunnar Hansen: ”Verdenskongress i Madrid”
20.09: Atle Roness: ”Utbrent eller bare litt sliten?”
04.10: Joao Velege: ”Døves situasjon i Angola”
08.11: Linda Day: ”Døves historie i England”
15.11: Svein Kåre Grønås: ”TV over IP – hvilke mulig-
heter gir det?”

Andre torsdagsprogrammer:
01.02: Årsmøte i Bergen Døves Idrettsklubb
08.02: Besøk av forbundsleder Hanne Kvitvær med 
informasjon fra døveforbundet
22.03: Film: ”Tilbakeblikk på det kunstneriske arbeid 
vist på scene og TV i årene 1992-2006” som Døves 
Video/Døves Media og Teater Manu fremførte gjen-
nom årene.
29.03: Besøk av døve studenter fra Danmark sammen 
med Slåtthaug vg. skole.
19.04: Besøk av døve studenter fra Danmark/Finland 
sammen med Slåtthaug vg. skole.
26.04: Stor-DUGNAD i døvesenteret fra kl 16 og 
utover.
21.06: Sommeravslutning med grill, hoppeslott og 
besøk av døve ungdommer fra Derby.
09.08: Åpen diskusjon i storsalen: Hvilke spørsmål 
skal vi sende til de politiske partiene før politisk debatt 
i døvesenteret
23.08: Politisk debatt.
27.09: Vi presenterte de nye tolkestudentene.
11.10: Arbeidsliv v/arbeidslivskontaktpersoner Ann-
Liss og Arvid
25.10: Brukerseminar kl 19.00-21.00 med Tolketje-
nesten.
01.11: Vitsekveld v/Kulturstyret
13.12: Juleavslutning sammen med senterstyret og 
”døvetreff”.
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15 Kurs / seminar
Tegnspråkkurs:
Kurs for nybegynnere med Mona-Birgitte Johnsen 
som kursleder:
11 deltakere vinteren 2007
05 deltakere våren 2007
05 deltakere høsten 2007

Kurs for viderekomne med Bjørg Storesund som 
kursleder:
08 deltakere våren 2007
05 deltakere høsten 2007

Trimkurs:
Sverre Johansen har vært”gym-lærer” annenhver tirs-
dag i hele 2007. Trim for eldre begynte høsten 2003 
med Nils Johan Bjørø som trimleder. Frammøtet 
varierte mellom 3 og 8 personer. Etter hver trim, koste 
deltakerne seg med kaffe og noe å bite i. 

ASL-kurs:
I april/mai 2007 var det kurs i ASL (amerikansk tegn-
språk) med Maren M. Oriola som kursleder. 

Seminar ”Kunnskap og visjon”
30. november – 2. desember 2007 gjennomførte vi 
et seminar for tillitsvalgte om bord på danskebåten 
”Prinsesse Ragnhild”. Paal Richard Peterson var med 
som foreleser over temaet ”Døvesamfunnet mot ny 
tid” og ”Motivasjon ved endring”, mens Klement Våge 
hadde temaet ”Døvesenterets prioriteringer og visjo-
ner i 2008-2010”.

Kurs i ”Aksjelov og styreledelse”
I og med at døvesenteret opprettet eget aksjeselskap 
”Nubben Barnehage AS”, var det behov for kurs i 
aksjelov etc. 7 personer deltok på kurset som varte i til 
sammen 3 dager (12 timer) i desember 2007.

Norsk kurs og matematikk kurs for døve for-
eldre med barn i skolealder 
ble avlyst pga manglende påmelding.

14  Utflukter / kultur
Seniorgruppen på tur til Lyngheisenteret på 
Lygra søndag 16. september 2007
Ca 10 personer fra Seniorgruppen + tolker var på 
dagstur på Lygra i Lindås kommune og det kystkultur-
historiske landskapet der. Håkon den Gode (920-960) 
var blant berømtheter gruppen fikk vite litt mer om. 
Han var den første kongen i Norge og han innførte 
kristendommen til landet.

Døvestevne på Lyngmo, Hafslo 31. august – 2. 
september 2007
Det var 36 personer fra de tre fylkene; Hordaland, 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som var med. 
Det er trolig 36. 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. Fra Bergen deltok 19 
personer, og alle dro med privatbil. Deltakerne fikk 
dekket hele reisen (utgifter til ferge og kilometergodt-
gjørelse) – ved hjelp av midler fra Norges Døvefor-
bund (”trivselsmidler”).

Døves kulturdager i Bodø 12.-14. oktober 2007
Bergen Døvesenter deltok ikke i skuespill eller noe 
lignende i forbindelse med kulturdagene i Bodø. Tol-
kestudenter ved Høgskolen i Bergen var med til Bodø 
som en del av den praktiske utdanningen. En slik helg 
sammen med døve fra hele landet, og å få oppleve 
ulike kulturinnslag, utstilling osv, er garantert med på 
å løfte studentenes kjennskap til døvekulturen flere 
hakk oppover! 
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Bergen Døves Ungdomsklubb:
(Stiftet 25.10.1962)

Styret for ungdomsklubben høsten 2007 – høsten 
2008 består av følgende: 
Leder:   Christine Valestrand
Nestleder:  Sara Wivegh
Sekretær:  Iselin Hauge
Kasserer:  Simen Gorseth
1. styremedlem: Roda Bashar Thonan Al-Jabouri
2. styremedlem: Chris Andrè Curran

I løpet av 2007 har ungdomsklubben gjennomført 
følgende arrangementer:
a) 11. januar: Foredrag om SMS-forkortelser i døve-

senteret torsdag 
b) 8. februar: Tur til vannkanten og samling i pizzare-

staurant 
c) 29. mars: Discokveld i døvesenteret med kursele-

ver fra Slåtthaug vg. skole 
d) 19. april: Go-cart kveld med unge døve fra Sverige 

og Finland
e) 3. mai: Foredrag om ungdom og narkotika i døve-

senteret
f) 17. mai: Ansvar for leke-konkurranser for barn i 

døvesenteret
g) 7. juni: Ungdommenes kosekveld med sosialt sam-

vær i byen
h) 1. november: Årsmøte i Ungdomsklubben
i) 25. november: Bowling med barn og unge på 

Sandsli
j) 14. desember: Juleball i døvesenteret

Bergen Døves Idrettsklubb
(Stiftet 29.10.1905) 

Leder: Cecilie Gudmundsen
Nestleder: Ellen Østrem
Sekretær:  Arne Nesse
Kasserer:  Arne Nesse
1. styremedlem: Arvid Støyva
2. styremedlem: Nina Hammersland

Aktiviteter i Bergen Døves Idrettsklubb i 2007:

Det har vært et sportsrikt år, spesielt innen fotballen 
da det er kommet flere unge, mest jenter, på banen. 
Fotballkvinnene har satset mye på døvemesterskape-
ne, og de har vist god fremgang med tanke på at laget 
består av mange ferske med potensial. 
Herrerfotballen har vært mer aktiv, da de deltok i 
turneringer ved siden av døvemesterskapene. Også de 
har fått nytt blod i laget.
Bowlinggruppen deltok i flere turneringer i utlandet 
i tillegg til mesterskapene ”hjemme” og har gjort det 
bra. Badmintonjentene har prestert mye, både i inn- 
og utlandet, og det skal bli spennende å følge med dem 
framover. 

Vi ser fram til et nytt og sporty år! Mer om aktivitetene 
kan dere lese på www.bdik.no

16 Underavdelinger/tilsluttede 
grupper

Kvinneklubben 
(Stiftet 13.10.1902) 

I 2007 har vi hatt 5 arrangementer:
Årets første samling var i mars i Døvesenteret. Ikke 
mange møtte men vi hadde det koselig sosialt. Der ble 
vi enig etter en diskusjon å arrangere en tur til Voss 
som ble gjennomført i mai. En lørdagstur med besøk 
på Voss museum og vandring i Voss sentrum i et ny-
delig vær. Septembersamlingen hadde tema ”Kvinne-
klubbens105 års jubileum. Den ønsket de fleste å feire 
ute et sted. Stedet ble restauranten ”2 små kokker” ved 
Bryggen den 20. oktober. 16 personer deltok. Årets 
siste samling var ”Julekurvbord” i Døvesenteret 8. de-
sember. Kvinneklubben fikk – etter søknad - kr 5.000 
i støtte fra døvesenteret til sine aktiviteter.
Kvinneklubbens kontaktperson Marta Ringsø og med-
hjelper Birgit Karlsen deltok på Bergen Døvesenter sitt 
seminar på båten til Danmark. Begge deltok også på 
møtene i Samarbeidsforum.



10 11

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

Døvblittgruppen
(Stiftet 1983)

Leder:  Harald Gåsland
Nestleder: Bjørn Ruste
Sekretær: Eli Hegglund Westgård
Styremedl.:  Tor-Bjarne Westgård
  Marta Sander
Valgkomite: Thorbjørn J. Sander
  Oskar Einen

Styret har hatt 4 møter i 2007 og behandlet 37 saker.

Gruppa har hatt 8 møter i 2007
Møtene har vært jevnt godt besøkt. Skrivetolk på alle 
møter.

Årsmøte 12. mars 2007: Harald Gåsland ble valgt 
til møteleder. Årsmelding og regnskap ble framlagt og 
godkjent av årsmøtet. Valget som ble ledet av Thor-
bjørn J. Sander ga gjenvalg på hele styre(t). Årsmøtet 
godkjente tur for gruppa til Newcastle i september.

08.- 12. september tur til Newcastle med M/S 
” Queen of Skandinavia”: Vi var 12 personer fra 
gruppa som reiste til England. Vi bodde på et flott 
hotell i Newcastle 3 netter. Var på busstur til York, en 
stor opplevelse på mange måter. Men selv om ikke alt 
klaffet på turen så hadde vi det veldig kjekt sammen 
sosialt, alle var i godt humør og ingen følte seg uten-
for. Så turen gav virkelig mye på flere måter.

Bingokvelden 19. Oktober: Som vanlig en fin og 
spennende kveld med mange flotte gevinster. Det gav 
oss også et pent overskudd økonomisk.

Vi har hatt gode foredragsholdere i 2007. 
Thorbjørn J. Sander 20. januar: Kalfaret for 100 år 
siden.
Turid Anne Ruste, 23. mars: Hvordan snu det 
triste til noe positivt.

Juleavsluttningen 29. November: Trivelig kveld 
med konkurranser og pakkeleken.

Rådgivingskontoret for hørselshemmede: Mary 
Ann Grønås og Norun Kalvenes har besøkt oss flere 
ganger, det setter vi stor pris på.

Harald Gåsland har vært med på noen møter i ReSo-
nare.
Harald har også vært vår representant med Døvesen-
terets seminar på Prinsesse Ragnhild 30. novem-
ber – 02. desember 2007. Tema: Kunnskap og 
Visjon.

Bergen Døves Seniorgruppe 
(Opprettet 19. mars 1973)

Styret har bestått av: 
Leder   Erling Buanes. 
Nestleder  Sverre Johansen. 
Sekretær  Thorbjørn Johan Sander. 
Kasserer  Thora Gåsland. 
Styremedlem  Annlaug Koppen. 
Vara:   Marta Ringsø og Birgit T. Karlsen. 

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. Det har vært 
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. Vi har hatt 
besøk av en seniorgruppe fra Hedmark.
Gruppen arrangerte en vellykket kultur-tur til 
Lyngheisenteret på Radøy. Underskuddet ble dekket 
av kulturmidler fra NDF. 
Noen høydepunkter var rømmegrøt og spekemat 
på siste treff før ferien, julebord på Hotell Norge og 
årsavslutningen i døvesenteret med stor deltakelse.
Sverre Johansen deltok på BDS sitt org.kurs på båten 
T/R Danmark.
Erkling Buanes og Marta Ringsø deltok på 
likemannskurs for seniorer som NDF arrangerte i 
Tønsberg, og Thorbjørn J. S. var kursleder der.
Vi deltok med en stor tropp ved det første eldres kul-
turtreff i Tønsberg, med folkedansgruppe og skuespill. 
Vi stilte også med to lag i den store kunnskapstevlin-
gen, og tok 2. og 3. plass.
Seniorgruppen hadde ansvaret for serveringen i BDS 
på 1. mai. 
Fra BDS er mottatt tilskudd på kr 15.000. Gruppen 
har også fått kr 3.000 fra BDS sitt felleslegat.
Thorbjørn Johan Sander fra vår gruppe var leder i 
NDFs seniorutvalg fram til landsmøtet. Han ønsket 
ikke gjenvalg, og ingen fra Bergen var villige til å gå 
inn i det nye utvalget.
BDS er teknisk arrangør for likemannskurs og 
kulturtreff i 2008, i Bergen, og har bestilt lokaler 
m.m. Seniorgruppen vil bistå med hjelp når det trengs 
under arrangement
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Gruppa har hatt et godt og trivelig arbeidsår 
med bra frammøte. Takk til hver enkelt i 
gruppa som har gjort sitt til at året ble så bra 
for oss alle.

STYRET  I BERGEN DØVBLITTSEKSJON

Bergen lokallag av 
Norsk Døvehistorisk Selskap 
(stiftet 07.05.1992 – tilsluttet Bergen Døvesenter 
1998) 

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

Laget har hatt åpne medlemsmøter en gang i må-
neden, utenom sommerferie-tiden, den siste tiden 
er disse holdt i fellesstuen for omsorgsboligene på 
Konows senter. NDHS har mange medlemmer i Ber-
gen og omegn, men det er dessverre ikke mange som 
kommer på møtene.
Laget har ansvaret for museumslokalet i Bergen dø-
vesenter. Der har det vært bra med besøk av interes-
serte, også flere fra utlandet. I løpet av året er den 
historiske dokumentasjonen om Bergens Døvstum-
meinstitut – på veggen – blitt gjort ferdig, og historien 
om Bergens Døvstummeforening er kommet et stykke 
på vei. – En del ting er anskaffet, og en del er på gang 
i forbindelse med døvelærer/elever og presten/kirken. 
Disse arbeidene er blitt forsinket.
Annlaug Koppen og Skjalg Iversen har av og til ar-
beidet på NDHS-kontoret, hvor det oppbevares bl.a. 
bøker og annet som tilhører museet.

Beast (BErgens Akademiske & Sosiale Tegnspråk-
lige forum)
(opprettet 25.09.2007 ved dets første årsmøte som 
underavdeling av døvesenteret)

 Leder:          Jon Nordvik
 Nestleder:    Gabrielle Kverneland
 Sekretær:     Hildegunn Fjelltveit
 Kasserer:     Øystein Sletten
 1. styremedlem:  Ingvild Eggerud
 2. styremedlem:  Tone Dahl
 (Ifølge BEASTs lov skal minst to i styret være hørende 
- tolkestudenter - og minst to av hørselshemmede)
 
I 2005 tok tegnspråk- og tolke-studentene ved 
Høgskolen i Bergen initiativ til ”Tegnspråk-kafé” i 
Bergen sentrum annenhver uke og det fortsatte de 
med også i 2006 og 2007. I løpet av 2006 ble BEAST 
opprettet. 14. juni 2007 ble Beast godkjent som egen 
underavdeling av Bergen Døvesenter. Beast har egen 

hjemmeside (se link fra www.bgds.no)
Beast har tegnspråk-cafeer hver tirsdag på Onkel 
Lauritz i Vaskerelven og biljard på slutten av hver 
måned på Kong Oscar Biljard, og har tegnspråk-
fest en gang i blant (som regel to ganger pr. halvår). 
Formålet er sosialt samvær, blir kjent med hverandre, 
møte kjente, nye aktiviteter, og dele erfaringer. Og 
ikke minst at tegnspråk- og tolkestudentene skulle bli 
vant med å avlese døves tegnspråk.

http://www.bgds.no
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Andre klubber:
Følgende klubber ligger i ”dvale”, noen ble aldri for-
melt oppløst: Døves Sjakklubb (stiftet 1946), Døves 
Bridgeklubb (stiftet 1969), Døves Motorklubb (stiftet 
1982) og Døves Fotoklubb (stiftet 1985). 

Døves Menighet 
er også det vi betegner som ”tilsluttede gruppe”. Me-
nighetsrådets leder og daglig leder deltar på Samar-
beidsforumets møter. Det samarbeides om døvestevne 
i august og julefest etter jul. Menighetsrådet inviteres 
til å delta når arrangerer viktige seminarer. Nubben 
barnehage leier menighetens lekeområde. Det er inn-
gått avtale om leie og samarbeid mellom partene.

Kalfarveien Borettslag (omsorgsboliger) og 
Konows Senter 
Hver fredag nesten hele året gjennom deltar våre 
ansatte og medarbeidere i lunsj hos Konows senter, 
der også Døves menighets ansatte er med. Konows 
senter deltar også i Samarbeidsforumets møter. De 
deltok også på seminartur til Danmark i månedsskiftet 
november/desember 2007. Ragnar Moe gikk av som 
styreleder ved Konows senter etter å ha sittet i styret 
der siden januar 1991, og som styreleder fra januar 
1993. Lars Hana overstok som ny styreleder fra og 
med 1. juli 2007.

Samarbeidsforum
Underavdeligene og tilsluttede grupper har som vanlig 
hatt to møter (25.04.2007 og 14.11.2007) i samar-
beidsforum 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, Kultur-
styret, Idrettsklubben, Kvinneklubben, Ungdomsklub-
ben, Seniorutvalget, Døvblittgruppen, Historielaget, 
Beast (ny), Hyttekomiteen (ny), Døves menighet, Ko-
nows Senter, Rådgivningskontor for hørselshemmede 
og døvblinde. De fl este deltok på møtene.

”Døvetreff”
Også i 2007 har gruppen ”Døvetreff” vært aktiv på 
mange måter. Det er en gruppe uavhengig av orga-
nisasjonstilknytning. ”Døvetreff” sto blant annet for 
lørdagskafe, fredags-/lørdagsfester, og ikke minst er 
de kommet i gang med å ta seg av servering i døve-
senteret om torsdagene (startet torsdag 27. septem-
ber 2007). Gruppen består av frivillige og engasjerte 
ungdommer som er glad i å gjøre noe for fellesskapet: 
Servering, underholdning, sosialt samvær osv.

CI-treff
CI-opererte voksne har hatt et uformelt treff i 
døvesenterets lokaler det siste året, og et i Døves 
menighets lokaler, med bra deltakelse. Disse treffene 
har vært åpne, og formålet har vært å utveksle 
erfaringer. I tillegg har det vært noe faglig innhold. De 
CI-opererte er takknemlige for at Bergen døvesenter 
og Døves menighet har stilt sine lokaler til disposisjon.

TEATER MANU VISER:

natta lyser sitt mørker
søndag 30. mars 2008

På Fjell Kulturhus (Sotra)
- IKKE på USF som tidligere kunngjort!

Vi leier buss fra Bergen Bystasjon søndag 
30. mars kl 15.00 - retur etter forestillingen til 
samme sted (Bystasjonen). Gratis bussreise. 
Påmelding TIL BUSS til Sigrun@bgds.no - 
eller sms 416 19 359.
Teaterbilletter kan du bestille via 
www.teatermanu.no 
(eller kjøpe på Fjell Kulturhus)

Billettpris Teater Manu: "Natta lyser sitt mørker":
250 kr. | Ordinær 
200 kr. | Medlemskap i Norges Døveforbund 
(må fremvises ved innslipp) 
150 kr. | Honnør/student 
200 kr. | Gruppe 
100 kr. | Barn (t.o.m 16 år)
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Eikelund kompetansesenter
Fra og med 1. oktober 2007 kunne voksne døve ende-
lig få avtale samtale med psykolog Sissel Grøblie på 
Eikelund (Hus 2). Hun fikk behandlerhjemmel og 
kunne tilby psykologpraksis onsdager og torsdager. 

Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund 
og Bergen Hørselslag
Vi er av og til i kontakt med både HLF Hordaland og 
Bergen Hørselslag. I 2007 var vi i kontakt i forbindelse 
med teksteprosjektet ved Den nationale Scene. Man 
vil prøve å tekste enkelte teaterforestillinger for den 
del av publikum som ikke hører så godt eller er helt 
døve. Det førte til at Helse og Rehabilitering i novem-
ber godkjente å gi støtte på kr 259.000 til prosjektet 
for 2008, søkt via Hørselshemmedes Landsforbund 
samt kr 35.000 fra Sparebanken Vest. 

Høgskolen i Bergen (HiB)
Vi har god kontakt med de som har ansvaret for tegn-
språk- og tolkelinjen ved Høgskolen i Bergen. Studen-
tene var flittige gjester i døvesenteret. Tegnspråkstu-
dentene hadde ansvaret for serveringen i døvesenteret 
17. mai 2007. Torsdag 27. september hadde vi besøk 
av ferske tolkestudenter, som ble presentert av styrele-
der Klement Våge. Se ellers under ”Beast” og andre 
arrangementer der studentene er nevnt. Tolkestu-
dentene lanserte sin egen hjemmeside høsten 2007: 
www.tolkestudentene.com.

Døves Misjonsforening
(opprettet i 1957) 
Leder: Astrid Tokle. Døves Misjonsforening har hatt 
samling fredagskvelder hjemme hos privatpersoner 
etter tur, ca 5-6 ganger i året. Misjonsforeningen ble 
opprettet av Margot Hammer i 1957 og formålet er 
å snakke om og å gi litt bidrag til døvearbeidet på 
Madagaskar.

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi samarbeider med foreldrelaget i forbindelse med 
arrangementer der barn er med. Og foreldrelaget 
har bidratt med økonomisk støtte i forbindelse med 
juletrefest 6. januar 2007 og leie av hoppeslott i 
døvesenteret i forbindelse med sommeravslutning 
og grillfest 21. juni 2007. Døves Ungdomsklubb 
inviterte foreldrelaget til gratis bowling og pølser/
hamburger på Sandsli søndag 25. novemebr 2007, 
der ca 25 barn og unge var med. Foreldrelaget hadde 
årsmøte i døvesenterets lokaler mandag 5. mars 
2007.

Hunstad skole
Det har vært møter og arbeidsforberedelser i forbin-
delse med bygging av ny skole på Nattland. Der skal 
døveskolen samlokaliseres med Nattlands skole. De 
hadde første møte mellom FAU Nattland skole og 
FAU Hunstad skole 13. mars 2007. 
I februar 2007 fikk Hunstad skole 7 forskjellige ”dø-
vebøker” i gave fra døvesenteret til deres bibliotek. 
I juni 2007 hadde Hunstad skole besøk av en gruppe 
døveskoleelever fra Derby i England. Blant annet var 
de på besøk i døvesenteret to ganger mens gruppen 
var i Bergen: Torsdag 21. juni (grillfest, hoppeslott) 
og mandag 25. juni (fortellerfestival). 

Slåtthaug vg. skole
Slåtthaug vg. skole har hatt besøk av døve studenter 
fra Sverige, Danmark og Finland. Torsdag 29. mars 
og torsdag 19. april åpnet ungdomsklubben kjelleren 
til discokveld sammen med ungdommer fra de nevnte 
landene. I tillegg inviterte ungdomsklubben dem til 
go-cart ved Nesttun.

Tolketjenesten 
Tolketjenesten leide noen ganger lokaler i døvesente-
ret til sine samlinger og møter. Torsdag 25. oktober 
2007 var det brukerseminar der alle interesserte var 
med og diskuterte saker og ting av felles interesse. 
En kort periode ansatte tolketjenesten en døv (Gunn 
Kristin Selstad) som vikar hos dem.

Hjelpemiddelsentralen i Hordaland
I juni 2007 lånte vi en bærbar teksttelefon fra Hjel-
pemiddelsentralen til oppbevaring på døvesenterets 
kontor. Hjelpemiddelsentralen har en teksttelefon selv 
som skal lånes ut til de som leverer egen teksttelefon 
til reparasjon. Dersom det dukker opp en til som også 
har teksttelefon til reparasjon, så har vi utlåns-tekst-
telefon på kontoret.
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18 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 2007 var kr.212.862,02.  Det ble delt 
ut kr 3.000 derfra i 2007 til Seniorutvalgets julebord 
4. desember.

Riebers legat
I 2007 mottok vi kr 20.000 fra Riebers legat. Fredag 
4. mai hadde vi besøk av han som er med og deler ut 
midler fra Riebers legat; Bjarne Rieber. Eivor Berg og 
Rune Anda hadde en times samtale med ham og viste 
ham rundt i huset.

Einar Eriksens legat
Dette er et legat opprettet for blinde, hjerte- og lun-
gesyke og døve. Legatet bestyres av en advokat og vår 
representant i styret er Toralf Ringsø. Det blir delt ut 
1/3 til hver av gruppene hvert år. Legatets formål er 
å yte støtte til omskolering, utdannelse og undervis-
ning. Døvesenteret fikk utdelt kr 15.000 i 2007 til 
ulike formål høsten 2007. I 2006 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 grup-
pen døve. Det er mulig at det blir gjort i løpet av 2008. 
Saldoen pr 31.12.2007 var på kr 1.578.345,08 (renter 
kr 59.041,16).

Konows legat
Autorisert revisor Kjell Zahl har revidert årsregnska-
pet for Konsul August Konows legat for døve for regn-
skapsåret 2007, 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 opplys-
ningsvirksomhet, bl.a. nyhetskvarter, informasjon, 
forebyggende tiltak osv.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond
Etter søknad har Ungdomsklubben mottatt kr 30.000 
fra ovennevnte fond i 2007. Pengene går til aktiviteter 
for ungdommer. 

17 Rådgivningskontor for hør-
selshemmede og døvblinde i 
Bergen
1. september 2005 ble Rådgivningskontoret åpnet i 
Bergen med Mary-Ann Grønås som daglig leder. Kon-
toret ble utvidet med en konsulent (Norunn Kalvenes) 
fra 1. januar 2006. Vi har – som vanlig - hatt god kon-
takt med rådgivningskontoret gjennom hele året. En 
del av arbeidet som vi tidligere gjorde for hørselshem-
mede, har rådgivningskontoret overtatt - som har både 
personale og kompetanse på mange områder og likeså 
har de gode forbindelser/nettverk i hjelpeapparatet. 
Rådgivningskontoret i Bergen hadde seminar i Bergen 
Døvesenter 31. mai – 1. juni 2007 med deltakere fra de 
andre rådgivningskontorene i Norge.

På Rådgivningskontor for hørselshemmede kan du 
spørre om: * Dine alminnelige rettigheter som bosatt 
i Bergen kommune (helse- og sosiale tjenester, an-
dre kommunale tjenester…) * Dine rettigheter som 
hørselshemmet/syns- og hørselshemmet (tekniske 
hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og ledsagertje-
neste, arbeid, opplæring, attføring…) * Hjelp til å få 
kontakt med hjelpeapparatet * Hjelp til å skrive brev 
og søknader.
Rådgivningskontor for hørselshemmede samarbeider 
med det alminnelige hjelpeapparatet for å gi deg et 
godt tilbud.
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23 Hjemmeside
Daglig leder har stått for redigering av stoff til døve-

senterets 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 måle-
stokk. 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).

22 SMS-gruppe
Fra januar 2006 kunne døvesenteret tilby sine med-
lemmer gratis nyhetsmeldinger / kunngjøringer på 
sms. Dette er frivillig (man må selv gi beskjed til dag-
lig 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 mel-
dinger til idrettsinteresserte, til kirkegjengere osv. 

21 ”Budstikken”
Foreningens informasjonsblad ”Budstikken” kom ut 
med 10 nummer i 2007. Daglig leder har vært bladets 
redaktør. Budstikken sendes ut til alle medlemmer + 
noen abonnenter, samt til døveforeninger i landet + 
andre forbindelser. I tillegg kan Budstikken lastes ned 
gratis (PDF-fil) over internett. 

20 Aksjer
Pr. 31.12.2007 har Bergen Døvesenter 4 aksjer hos 
Åstvedt AS a kr 500 og 1.000 aksjer i Nubben Barne-
hage AS a kr 100.

19 Gaver / oppmerksomhet 
I 2007, har døvesenteret gitt kr 500 i gave til Hauga-
land Døvesenter i forbindelse med dets 60 års jubi-
leum (stiftet 18.01.2947).
Som vanlig gav døvesenteret gavekort a kr 300 til 
medlemmer som fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 
85, 90, 95). Vi minnet også våre bortkomne medlem-
mer med bårekrans/-bukett og siste hilsen fra døve-
senteret.
Døvesenteret mottok kr 1.650 i gave etter Rolf Mjaa-
seths bisettelse.

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

Døveforbundet har også i 2007 sendt ut giro til alle 
medlemmer i Norge med håp om gavestøtte til døve-
forbundets arbeid. 

2.-4. november 2007 var nesten hundre av våre 
medlemmer med på busstur til Oslo og deltok både i 
demonstrasjon der formålet var å få tegnspråk god-
kjent som offisielt språk i Norge, og for å se på teater-
forestillingen ”Odysseen” v/Teater Manu, Cirkus Cikör 
og Tyst Teater.

Høsten 2007 startet døveforbundet underskriftsaksjon 
og i denne forbindelse også DVD-stafett fra døvefore-
ning til døveforening. ”Stafetten” var innom Bergen 
i desember og vi benyttet juleavslutning torsdag 
13. desember til denne saken i tillegg til at vi hadde 
samlet inn flere underskriftsark. Tolkestudent Ale-
xander Thuen skaffet alene over 300 underskrifter, og 
sammen med våre ca 350 underskrifter, ble de sendt 
til Norges Døveforbund før jul. Underskriftsaksjonen 
varer fram til NDFs 90 års jubileum 18. mai 2008.

Vårt medlem Gunnar Hansen er styremedlem og 
Gunn Kristin Selstad er varamedlem i døveforbundets 
styre. Toralf Ringsø er bilagsrevisor.

Arvid Hauge og Ann-Liss Opdal var med i NDFs 
arbeidslivsprosjekt med likemenn i arbeidslivet. Oslo 
Døveforening deltok også med to representanter. 
Norges Døveforbund v/prosjektansvarlig Bjørn Kris-
tiansen sto i spissen for prosjektet. Arvid og Ann-Liss 
deltok på NDFs arbeidslivsutvalgets miniseminar i 
Oslo 24. mars 2007, og de har hatt noen torsdags-
kvelder i døvesenteret for å diskutere arbeidsliv med 
medlemmene. Døve som har problemer i arbeidslivet 
kunne kontakte dem direkte og de sammen prøve å 
finne løsninger. De har også kunngjort møtested på 
en kafe i byen, i tilfelle noen ønsket å prate med en av 
dem der.

15. januar 2007 åpnet Norges Døveforbunds nye 
hjemmeside, og Døves Tidsskrift fikk ny layout. 

Som vanlig har vi hatt godt samarbeid med Norges 
Døveforbund.
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25 Fondsstyret
Styret har bestått av Erling Jacobsen, leder, Kjetil Høgestøl, Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda med Tore 
Birkeland som varamedlem. Fondsstyret har – i tråd med vedtektene – investert i 3 forskjellige aksjefond i løpet 
av 2007:

Portefølje pr 31-12-07
Investert    
pr 31-12

Verdi pr 31-
12

Verdiutvikling 
i kr.

Verdi-utvikling 
i %

AKSJEFOND
Skandia Global 300 000 289 534 -10 466 -3,5 %
Skandia Kon Tiki 250 000 252 767 2 767 1,1 %
DnB NOR Asia 150 000 153 413 3 413 2,3 %
Sum  aksjefond 700 000 695 714 -4 286 -0,6 %

HØYRENTEPLASSERING
Narvik spb/DNBNOR 1 182 252 1 218 705 36 453 3,1 %
Sum høyrente 1 182 252 1 218 705 36 453 3,1 %

Utlån hyttekomite 100 000 100 000 0 0,0 %
Sum utlån 100 000 100 000 0 0,0 %

Sum portefølje 1 982 252 2 014 419 32 167 1,62 %

Gebyrer:
Skagen Kon-tiki:
Kjøpsgebyr: 0,7 %
Årlig forvaltningsgebyr: 2,5 % +/- 10 % av avkastningen over/under MSCI World (i NOK), maks 4 % og min 1 
%.
Salgsgebyr: 0

Skagen Global:
Kjøpsgebyr: 0,7 %
Årlig forvaltningsgebyr: 2,5 % +/- 10 % av avkastningen over/under MSCI World* (i NOK), maks 4 % og min 1 
%
Salgsgebyr: 0
 
*MSCI World er en av flere referanseindekser som Skagen måler sine fonds avkastning mot. Man tilstreber altså 
å alltid gjøre det bedre enn fondene sine referanseindekser.
 
DNBNOR Asia:
Kjøpsgebyr: 3,0 %
Årlig forvaltningsgebyr: 2,0 %
Salgsgebyr: 0,2 %

Renteinntektene i 2007 har vært på kr 33.098,05 (Narvik Sparebank) og kr. 3.355,02 (Den norske Bank).
Beholdningen på fondet pr. 31. desember er kr. 1.218.704,97. Kr 100.000 er lånt ut til hyttekomiteen og det 
påløper 9% renter på lånet. Og det var utplassert kr 700.000 i 3 ulike aksjefond, som nevnt over.
(02.01.2008 er det lånt ut kr 370.000 til 9% rente til Nubben Barnehage AS.)

.
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26 FFO Hordaland
Bergen Døvesenter har i mange år vært tilsluttet FFO 
Hordaland og FFO Bergen. FFO Hordaland har 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, tilgjenge-
lighet, 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 
hadde den oppgaven vinter/vår 2007.

27 Diverse annet
Vi har de siste årene hatt god nytte av automatinntek-
ter som Norsk Lotteridrift hadde ansvaret for. I 2007 
kom det inn kr 47.395 til Bergen Døvesenter, for pe-
rioden januar til juni. Departementet hadde bestemt 
at dette tiltaket skulle avvikles, og det ble avsluttet 
20.06.2007. 

Vi har i 2006 inngått avtale med Frivillighetsnorge.no 
som kan gi døvesenteret inntekter uten at vi betaler 
noe for det. Pr. 31.12.2007 var det 57 registrerte støt-

temedlemmer der (se www.bgds.no)

Teater Manu var innom Bergen med ”Arven etter 
Frankenstein” ble vist på USF lørdag 21. april 2007.

28 Representasjon
Haugaland Døvesenters 60 års jubileum:
 Klement Våge

Norges Døveforbunds landsmøte i Molde 15.-17. juni 
2007:
 Klement Våge, Sigrun Ekerhovd, Ann-Liss 
Opdal og Rune Anda 

Kommunalt Råd for funksjonshemmede
 Rune Anda

NAV Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg:
 Rune Anda (vara for Liv Huus Iversen, HLF 
Hordaland) 

Informasjon til studentgrupper hos FFO Hordaland:
 Eivor Berg

Døvestevne på Lyngmo på Hafslo 31. august – 2. 
september 2007: 
 Rackel Iversen

Representanter til kurs/møter i regi av Lærings og 
mestringssenteret i Bergen:
 Tema ”døvblitte”/”tunghørtblitte”: Harald 
Gåsland
 Tema ”tinnitus”: Arvid Hauge
 Tema ”CI”: Sigrun Ekerhovd, Kjetil Høgestøl, 
Klement Våge og Thorbjørn J. Sander

NDFs ”Ny giv!”-kurs 28.-30. september 2007:
 Martin Skinnes og Kjetil Høgestøl. Rune Anda 
deltok som foredragsholder.

Teksteprosjekt ved Den nationale scene i Bergen:
 Rune Anda

Bildet er hentet fra Teater Manu sin hjemmeside. 

29 Bergen Kommune
Vi synes at vi har god kontakt med byens politikere. 
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 i kom-
munen. Torsdag 23. august 2007 hadde vi besøk av 
følgende politikere til politisk debatt i døvesenteret, i 
forbindelse med kommunevalget: Anders Kambo Tan-
geråd (A), Liv Røssland (FrP), Ragnhild Stolt-Nielsen 
(H), Norunn Hågan Walvick (KrF), Marte Mjøs Persen 
(RV), Tina Åsgård (SV) og Grete Kvilvang (V).

Det totale tilskuddet fra Bergen kommune har øket 
fra kr 549.000 i 1999 til kr 697.000 i 2007, det siste 
fordelt på avdeling for helse og omsorg (kr 437.000) 
og avdeling for oppvekst (kr 260.000).

I hele 2007 har vi hatt mye kontakt med avdeling for 
oppvekst i forbindelse med barnehagesaken (se punkt 
10).  
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Skal Døvesenteret bestå i fremtiden og ha en 
betydning, er det viktig for Bergen Døvesenter å vise 
vei for våre medlemmer. Med visjoner kommunisere  
vi til våre medlemer om hva og hvor vi vil. Vår visjon 
er å bidra til å gi døve et meningsfylt liv i et samfunn 
der det meste skjer på hørendes premisser. En viktig 
del av vår visjon er et levende kulturhus – et sted folk 
kan møtes og kommunisere på tegnspråk, et kulturhus 
for alle døve og alle andre som føler seg vel sammen 
med oss. Et miljø der vi forstår og blir forstått, på 
samme måte som alle andre innbyggere i kulturbyen 
Bergen har møteplasser der de kan realisere seg selv.  

Økonomien i 2007 har som tidligere år vært anstrengt. 
Senterstyret har hatt stram budsjettstyring, og 
vedlikehold av vårt hus er i motsetning til tidligere år 
nå finansiert med lån for å kunne gi huset det løftet 
det så sårt har fortjent. Blant annet har vi skiftet noe 
panel rundt huset, terrassen blir ferdig-rehabilitert 
til våren 2008, og deler av kloakkrørene i kjelleren 
er ferdig rehabilitert. Til neste år venter maling 
av huset, opprustning av kjellerfasaden og kanskje 
uteområdene. Det koster med andre ord 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 23 årene, og det skulle bare mangle at vi ikke 
skulle følge opp med nødvendig vedlikehold av dette 
hus som vi er så stolt av og som har gitt oss så mye 
mer enn bare økonomske bekymringer. 
Vi gleder oss enormt til å sole oss i glansen av den nye 
flotte rehabiliterte terrassen, som vil stå klar til våren. 
Vi kan nesten ikke vente med ”17. mai feiringen”!

Til tross for lånefinansiert vedlikehold, har 2007 
ikke vært enkelt økonomisk. Blant annet pga 
reduserte/bortfall av automatinntekter. Vi håper vi får 
kompensert dette av myndighetene på en eller annen 
måte. Det jobbes ellers kontinuerlig med å utnytte 
inntektspotensialet til huset vårt, blant annet økte 
leieinnteker på kontorlokaler og selskapslokaler. Fra 
og med mars 2008 vil vi dessuten nyte godt av faste 
leieinntekter fra barnehagen. 

Samtidig må vi ikke glemme at vi skal ha rom for vår 
egen kultur og våre egne aktiviteter. Vi er takknemlig 
for og stolt av alle bidrag fra våre medlemmer, som 
legger mange timers frivillig arbeid i å skape eit 
levende kulturhus til beste for alle døve og andre som 
føler seg vel sammen med oss i vårt tegnspråklige 
miljø. 

Det vi har merket oss de siste årene, også i 2007, 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 26.
april 2007 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 2008 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.

30 Økonomi, visjon og konklusjon

http://www.bgds.no
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Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79

5018 Bergen

Regnskapsåret 2007 for Bergen Døvesenter

Jeg har gjennomgått samtlige bilag i Bergen Døvesenter og kontrollert at 

det er transaksjoner (bilag) som tilhører virksomheten, er ført i rett periode 

og er attestert av rette vedkommende (daglig leder).

Bergen, 18. januar 2008

            Hans Erik Tofte

(signatur)
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Bakgrunn:
Bergen Døvesenter har i dag minst 4 ulike regnskaper. 
Dette er regnskap for Bergen Døvesenter, Kapitalfondet, 
Hytten og Interessefondet (i tillegg har vi egne regnskap 
for underavdelinger?). Disse separate regnskapene skaper 
en lite oversiktelig situasjon for både senterstyret og med-
lemmene, og er egentlig unødvendig tungvint. Det beste 
ville være om alt var samlet i et regnskap, slik at man får en 
samlet oversikt over Bergen Døvesenter sitt reelle resultat 
og økonomiske stilling pr dato i et regnskap. Dette vil igjen 
være gunstig ifht eksterne interessenter som f eks finansin-
stitusjoner, som vil bruke Bergen Døvesenter sitt regnskap 
som et av flere momenter når man vurderer å yte lån.

I 2005 solgte Bergen Døvesenter hytten, “Risperlen”, 
som frigjorde ca 4 mill. kr. bundet i eiendom. Dette er regn-
skapsmessig behandlet i eget regnskap for hytten, slik vi 
alltid har gjort. Senere er disse pengene brukt til å kjøpe ny 
hytte og det er gjort investeringer i fond. Disse disposisjo-
nene fremkommer igjen i egne regnskap. Konsekvensen av 
dette er at disse disposisjonene ikke fremkommer i Bergen 
Døvesenter sitt eget hovedregnskap, og man får da heller 
ikke frem vår samlede reelle bokførte eiendeler eller reell 

Hovedregnskap Avdelingsregnskap
Tekst Bergen Døvesenter Administrasjon, 

kultur, utleie 
lokaler(K79)

Hytten Kapital- 
fondet

Interesse- 
fondet

Inntekter = A1+B1+C1+D1 A1 B1 C1 D1
Kostnader = A2+B2+C2+D2 A2 B2 C2 D2
Driftsresultat = A3+B3+C3+D3 A3 B3 C3 D3
Netto Finans = A4+B4+C4+D4 A4 B4 C4 D4
Resultat = A5+B5+C5+D5 A5 B5 C5 D5

bokført egenkapital pr dato.  Bergen Døvesenter sitt reelle 
resultat og økonomiske stilling pr dato ser dermed dårligere 
ut i hovedregnskapet enn det faktisk er!

Det vites ikke hvorfor Bergen Døvesenter har valgt å 
skille disse disposisjonene i egne regnskap, men det kan 
være at man tidligere har vært redd for at tilskuddsmyn-
dighetene skal redusere bevilgningene, om de ser at vi har 
mye penger eller verdier av hovedregnskapet. Vi mener 
det er liten fare for det i dag! Tvert imot viser det at vi 
har forvaltet våre verdier på en fornuftig måte, og midler 
fra kommunen er uansett brukt til nettopp kulturformål 
som vi skal. Det er ikke penger fra kommunen som gjør 
at vi i dag har store verdier, men fornuftige investering i 
eiendom med egne opptjente eller lånte midler.  Dette er 
lett å dokumentere.

Løsning:
Bergen Døvesenter fører alle transaksjoner som gjelder 
Bergen Døvesenter, Hytten, Kapitalfondet, Interessefondet 
og eventuelt underavdelinger i et regnskap. Det etableres 
avdelingsregnskap slik at senterstyret og medlemmene 
enkelt kan følge med utviklingen resultatmessig for alle 
avdelinger. Alle eiendeler og finansieringen av dette presen-
teres samlet i balansen med eventuelt spesifikasjon i note. 
Hytten, Kapitalfondet, Interessefondet og avdelinger vil 
fortsatt ha sine egne bankkonti til disposisjon, og saldo på 
disse vil pr dato fremkomme i note til balansen. 

Eksempel på samlet resultatregnskap for Bergen Døve-
senter (forenklet):

a) Forslag om å slå sammen regnskap for 
kapitalfondet, hytten og interessefondet
i døvesenterets hovedregnskap

Eksempel på samlet balanse for Bergen Døvesenter (forenklet):
EIENDELER
Varige driftsmidler
Hus K79 a1
Hytte Storebø a2
Sum varige driftsmidler =a1+a2= A

Finansielle fordringer og investeringer
Andre fordringer b1
Andre aksjer b2
Fonds b3
Sum finansielle fordr. og investering =b1+b2+B3= B

Bankmidler, kasse etc.
Bankkonto Hytte c1
Bankkonto Kapitalfondet c2
Bankkonto Interessefond c3
Bankkonto Døvesenter c4
Sum bankkonti, kasser etc. =c1+c2+c3+c4= 

C
SUM EIENDELER = A+B+C = 

D+E+F

EGENKAPIAL OG GJELD
Egenkapital D
Langsiktig lån E
Kortsiktig lån F
SUM EGENKAPITAL OG GJELD =D+E+F = 

A+B+C

For Kapitalfondet foreslås det at nåværende styre gjøres om 
til et investeringsutvalg med mandat til å forvalte fondets 
midler som i dag etter mandat. Slik beholder vi fleksibili-
teten til Kapitalfondets styret ifht til om senterstyret skulle 
godkjent alle transaksjoner på forhånd. 

Hytten har i dag et hytteutvalg, og det foreslås at dette 
fortsetter. Altså at vi ikke oppretter et eget styre som skal 
ha ansvar for forvaltningen av disse verdiene/midlene, men 
et utvalg med mandat til å forvalte verdiene/midlene som 
før etter mandat.

7 + 8: INNKOMNE FORSLAG
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Uansett vil senterstyret ha hovedansvaret for forvaltnin-
gen av alle verdier Bergen Døvesenter er i besittelse av.

Det foreslås videre at interessefondet enten oppløses 
eller beholdes, men at regnskapet for dette slås sammen 
med Bergen Døvesenterets eget regnskap. Også her vil 
vi til enhver tid ha egen bankkonto for fondet om det er 
aktuelt å beholde fondet. Senterstyret mener imidlertid at 
fondet ikke har noe reell funksjon, at det bør avvikles og 
at eventuelt mellomværende mellom Bergen Døvesenter 
og interessefondet bør strykes. Vi minner i denne sam-
menheng om at interessefondet er og har alltid vært et fond 
for Bergen Døvesenter. Det følger av vedtektenes pkt 1. 
at “…..Fondets formål er å stimulere den økonomiske 
virksomhet innen Bergen Døvesenter ved å yte tilskudd 
eller lån”.  Det følger videre av pkt 3 at “… Om sådant lån 
vanskelig kan tilbakebetales, kan det fattes vedtak om hel 
eller delvis avskriving”.

Forslag:
1) Alternativ  A) Interessefondet avvikles og mellomvæ-

rende mellom Bergen Døvesenter og interessefondet 
strykes.

 Alternativ B) Interessefondet beholdes, men mel-
lomværende mellom Bergen Døvesenter og interes-
sefondet strykes (årsmøtet skal da som før godkjenne 
eventuelt bruk av disse midlene).

 Alternativ C) Interessefondet beholdes og mellom-
værende mellom Bergen Døvesenter og interesse-
fondet består (årsmøtet skal da som før godkjenne 
eventuelt bruk av disse midlene).

2) Regnskapene for hytten, kapitalfondet, interessefondet 
slås sammen med Bergen døvesenter sitt hovedregn-
skap.

3) Alternativ A) Det opprettes avdelingsregnskap 
for hytten, kapitalfondet, interessefondet, Bergen 
Døvesenter(kultur/utleie) og eventuelle underavde-
linger der det er hensiktsmessig.

 Alternativ B) Det opprettes avdelingsregnskap for hyt-
ten, kapitalfondet, Bergen Døvesenter(kultur/utleie) 
og eventuelle underavdelinger der det er hensiktsmes-
sig.

4) Lovkomiteen bes gå gjennom vedtekter for Kapital-
fondet med sikte på å gjøre om styret til et utvalg 
med mandat til å disponere verdiene i kapitalfondet 
etter mandat som i dag. Nye vedtekter legges frem til 
ekstraordinært årsmøte for midlertidig godkjenning.

e) Forslag fra hyttekomité: 
Støtte / tilskudd på kr. 200.000 
fra kapitalfondet
Hyttekomité ber årsmøte i Bergen Døvesenter om å 
bevilge kr. 200.000 fra kapitalfondet til videre inves-
teringen av rorbua på Austevoll. 
Begrunnelsen er at vi har skaffet oss ei helt ny rorbu 
som ikke er helt ferdig innredet slik at vår økonomi-
ramme på 2,8 millioner (hvorav kr. 400.000 kommer 
fra idrettsklubben) ikke vil klare å oppfylle ferdigstil-
lelsen av rorbua. Ekstra nødvendige kostnader på 
rorbua vil se slik følgende (prisantydning): 

- innredningen av 1. etasje  kr. 220.000
- utebod    kr.   30.000
- møbler til 1. etasje   kr.   20.000
- møbler og tv til stue/kjøkken  kr.   40.000
- båt     kr. 100.000
Sum     kr. 410.000

Pr. i dag har vi ca. kr. 210.000 til disponibel. Derfor 
trenger vi kr. 200.000 til, men så må vi vurdere om 
å vente med utebod med hensyn til drift av hytte og 
komité inntil videre. Vi søker også selvfølgelig sam-
tidig om støtte fra andre steder som bl.a. fond, legat, 
firma etc., men for at vi kan drive full leievirksomhet 
fra tidlig sommer i år så trenger vi ekstra kapital til 
ferdigstillelse for det mesteparten av rorbua. Vi må 
også huske på at ferdig innredningen av 1. etasje vil 
bl.a. rullestolbrukere også få mulighet til å leie eller 
komme på besøk.

c) Gebyr ved gjen-innmelding
§ 5. Medlemskontingent, paragraf 5 sier følgende: 
Kontingent betales i samsvar med vedtak på årsmø-
tet og NDFs landsmøte. Ny-innmeldte medlemmers 
medlemskap gjelder fra den dato kontingenten er 
betalt. De som ikke har betalt etter purring, blir strø-
ket, og må for å bli medlem igjen betale den skyldige 
kontingenten med tillegg av et gebyr, fastsatt av 
årsmøtet. 
Styret foreslår at vi dropper hele teksten fra og med 
”Ny-innmeldte…” til og med ”…av årsmøtet”. 

b) Gavekonto
Styret foreslår at kontoen som til nå hørte under ”In-
teressefondet” endres til ”Gavekonto” 

d) Forslag til mandat for hyttekomiteen: 
Styret foreslår følgende mandat for hyttekomiteen:
a)  Rorbu nr 9 på Bjånestangen, Austevoll, eies av Ber-

gen Døvesenter. 
b)  Døvesenterets årsmøte velger en hyttekomite på 

5 medlemmer – derav en leder. I tillegg utpeker  
Idrettsklubben et medlem til komiteen.

c)  Hyttekomiteen har ansvar for rorbua etter ret-
ningslinjer som senterstyret vedtar, herunder også 
pris for leie av rorbua. 

d)  Rorbua skal være selvfinansierende. 
e)  Alle som bruker rorbua plikter å forholde seg både 

til hytteregler og sameiets vedtekter. 

Senterstyret overlater til årsmøtet komme fram til 
enighet i denne saken.
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Valgkomiteen som skal lede valget på årsmøtet
består av:

Tore Birkeland, Edvard Rundhaug og Erling Buanes.
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Ønsker du samtale med 
psykolog Sissel Grønlie?

Hun kan ta imot deg
onsdag eller torsdag i vanlig arbeidstid (halv ni til 
fire) i Hus 3 på Eikelund, Sandbrekkeveien 27 på 
Paradis, til venstre etter brannstasjonen.

Ta kontakt med henne for avtale:
Mailadresse: sissel.gronlie@statped.no
Mobilnummer 909 11 348

Egenandel kr 280,-, husk egenandelskort - hvis de 
ikke har, kan de få hos meg. Må ha henvisning fra 
lege, men kan starte opp uten.

Bergen Døvesenter har sendt blomsterhilsen til 
barneombud Reidar Hjermann for at han har satt 
fokus på barn med CI og for at han oppfordret 
Helse- og omsorgsdepartementet til å invitere uli-
ke parter til debatt. Brevet hans til departementet 
finner man på www.bgds.no (det er på fire sider).

Bildet er fra Dagsavisen.

Blomster til barneombudet
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Personalia

75 ÅR
Sverre Johansen, Bergen, blir 75 år den 21. april.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet og gave i forbindelse med min 85 års 
dag!

Beste hilsen Nils Johan Bjørø.

Guttorm Karlsen er gått bort
Søndag 27. januar 2008 fikk vi den triste meldingen om at 
Guttorm Karlsen var død, 71 år gammel. Han var formann 
i Bergen Døveforening fra 1971 til 1977. Portrett (som vist 
over) av ham henger på veggen på Kongerommet (styrerom-
met) i døvesenteret. Begravelsesgudstjenesten fant sted i 
Bergen Døvekirke tirsdag 5. februar 2008, med begravelse 
på Møllendal kirkegård. Deretter var det minnestund i en 
fullsatt storsal i døvesenteret.

TAKKER
for oppmerksomheten til 50-årsdagen min. Satte 
stor pris på det. Skal nok kjøpe meg noe fint, 
Kanskje endelig skaffe meg boken “Døv identitet 
i endring “som har fått så god omtale.
Hilsen Reidun Vatne Moe

TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med min 60 års dag.

Hilsen Gerd Berit Lamela

Bergen Døves Idrettsklubb har hatt 

årsmøte fredag 7. mars 2008.

Det nye styret består av følgende:

Leder: Gunnar Hansen
Nestleder: Ellen Østrem
Kasserer: Arne Nesse
Sekretær: Helge Herland
Styremedlem: Tor Fiksen
Styremedlem: Espen Rosvold
1. varamedlem: Cecilie Gudmundsen
2. varamedlem: Christer Orningård

Gunnar Hansen er valgt til ny leder i BDIK.

Eldre døves kulturtreff 
30. mai - 1.juni 2008:
Vi minner om at det ikke er noen aldrersgrense for å 
delta på kulturtreffet! De aktive (skuespillerne) må 
være 55 år - men publikum i alle aldre er velkom-
men! Husk påmeldingsfristen 26. mars!

Påmelding sendes sunniva@bgds.no 

OBS OBS OBS OBS OBS!

Seniortreff 
tirsdag 25. mars kl 11 er flyttet til:

ONSDAG 26. MARS KL. 11.00!
Grunnen er at de første barna i barnehagen 
skal bruke storsalen 25. mars.
Altså: Seniortreff blir onsdag 26. mars kl 11!
God påske!
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Regnskap for juletrefest 
5. januar 2008

viste et underskudd på 4.495,20. 

Det ble dekket i sin helhet av Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede.

Bergen Døves Museumsutvalg 
Styre 2008-2009: 
Leder: Erling Buanes 
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander 
Kasserer: Åge Lauritzen 
Utvalget hører under Bergen Døvesenter. 
Til møter som utvalget innkaller til 
kan delta alle i Bergens-området som er medlemmer 
av 
Norsk Døvehistorisk Selskap. 
(Per 2008 er det 42 individuelle og 4 kollektive med-
lemmer.) 
Møter: 
Det innkalles til møter etter behov. 
MUSEUM: 
Utvalget har ansvaret for det døvehistoriske museet 
som er under oppbygging i døvesenterets 2. etasje. 
Vårt museum skal spesielt konsentrere seg om Bergen 
og Vestlandet, 
men har også med en del generell døvehistorie. 
Vi er kommet så langt at museet er vel verdt et besøk. 
Er du interessert? 
Ta kontakt med utvalget, 
eller du kan spørre på døvesenterets kontor. 
NDHS 
Norsk Døvehistorisk Selskap, v/ Thorbjørn Johan 
Sander 
har kontor i 2. etasje, vanligvis åpent hver dag 
Medlemskap koster kr 150,- per år. 
Medlemmene får bl.a. medlemsbladet 
Nye Journal for Døve (fire utgaver i året). 

Nye medlemmer i 2008:
05 - Magdalena Bugaj (døv)
06 - Charlotte Nagell Molvik (hørende)
07 - Finn-Arild Thordarson (døv)
08 - Terje Ulvatn (hørende)
09 - Trine Wraamann (hørende)
10 - Bjørn Janson (hørende)
11 - Chris André Curran (døv)
12 -  (døv)
13 - Solveig Flataker Instebø (hørende)

Sunniva og Sigrun på kontoret
Fra og med januar 2008 har daglig leder fått 
veldig god hjelp på kontoret, takket være NAV. 
Sunniva Lyngtun jobber 100% og er å finne på 
kontoret hver dag (mandag til fredag) mens 
Sigrun jobber 3 dager i uken. Det er mulig de blir 
å finne på kontoret helt fram til juni 2008 uten at 
døvesenteret belastes økonomisk. 
Sigrun konsentrerer seg mest om web-siden, 
nå for Døves Ungdomsklubb. Hun går gjennom 
innholdet sammen med klubbens styre. I tillegg 
hjelper hun til med øvrige kontorarbeid.
Sunniva tar seg først og fremst av ”Eldre Døves 
Kulturtreff” og noterer alle påmeldinger, svarer 
på spørsmål og sender brev og faktura. I tillegg 
tar hun seg av utleievirksomhet og medlemsregis-
ter samt litt av hvert.

FOLKEDANS?
Er det noen som er interessert i å trene 
folkedans, med tanke på oppvisning under 
"Eldre døves kulturfest" på Hotel Scandic i 
Bergen 30. mai - 1. juni 2008? Ta kontakt 
med Toralf Ringsø.

Bildet er fra eldre døves kulturtreff i 
Tønsbeg i fjor.
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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 m/HOTELL: 
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 550

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 eldre døves kulturtreff i Tønsberg i fjor, der over 100 deltok. Pr. 6. mars 2008 
har vi mottatt påmelding fra 106 personer fra hele landet! Vi har reservert 100 hotellrom, 
og det er fortsatt god plass. Har DUmeldt deg på?? 

mailto:sunniva@bgds.no


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

TERMINLISTE

Teater Manu viser:
"Natta lyser sitt mørker"

på USF søndag 30. mars 
2008 kl. 16.00.

(mer info, se www.teatermanu.no)

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.

«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.

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. 

MARS
13. to: Paal Richard Peterson: 

“Tegnspråk som offi sielt språk”.
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 
Korskirken til døvekirken. 
Kirkekaffe.

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

Høytidsgudstjeneste på tegnspråk 
v/Lars Hana.

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

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

25. ti:  Seniortreff kl 11-14 
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
30. sø:Teater Manu viser "Natta lyser sitt 

mørker" på USF kl. 16.00

APRIL
03. to: Besøk av advokat Geo Wilson kl. 

19.00. Han forteller om skifte, arv 
og gaver (testament), og om fri 
rettshjelp.

04. fr: Døvetreff kl. 19: Kvinnekveld med 
sosialt samvær og skrekkfi lm i 
døvesenteret.

06. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på “tegn til 
tale” v/Odd Erling Vik Nordbrønd

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

08. ti:  Seniortreff kl 11-14
11. fr: Døves Misjonsforening kl 19 hos 

Grete Elvebakk
17. to: Foredrag kl. 19.00: “Fakta om 

fl yktninger og innvandrere 
– utfordringer som ny i Norge” v/ 
Petter de Presno Borthen.

20. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/Lars Hana.

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

22. ti:  Seniortreff kl 11-14
24. to: Kl. 19.00: Døveprest Lars Hana 

viser bilder og forteller fra 
pilegrimsvandring i Nord-Spania, 
veien til Santiago de Compostella.

25. fr:  Døvblittgruppen markerer 
gruppens 25 års jubileum i 
storsalen kl 19.00

MAI
01. to: Åpent hus kl. 10 - 14 (arr. 

Seniorgruppen)
05. ma: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning)
06. ti: Seniortreff kl 11-14 


