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Søndag 18. mai var det mottakelse på Clarion Hotel Royal 
Christiania i Oslo med ca 130 deltakere, deriblant forbun-
dets høye beskytter prinsesse Märtha Louise. 
Noen døveforeninger i landet hadde åpent den dagen og 
begivenheten i Oslo ble direkteoverført til storskjerm, også 
i Bergen Døvesenter (se bildet under). Det kom etterhvert 
ca 70 personer i storsalen.
Døveforeningene i Norge gikk sammen om en fellesgave til 
jubilanten. Odd-Inge Schröder fra Norges eldste døvefore-
ning (Oslo Døveforening) talte på vegne av døveforenin-
gene. Sammen med vår egen Kristin Fuglås Våge, avduket 
han den 30 kilo tunge statuen; en kvinne som viste tegnet 
"språk". Deretter levendegjorde Kristin det kjente diktet 
"Jeg kan høre hånden din".
Døves Tidsskrift kommer med reportasje fra mottakelsen. 
Interesserte kan koble seg til video fra mottakelsen via vår 
hjemmeside www.bgds.no. Der er også mange bilder, både 
fra mottakelsen og fra jubileumskonferansen 19. mai.
 

Kristin Fuglås Våge: «Kom hit, min venn, skal jeg si deg noe. Vet 
du at du har hender som kan hjelpe meg så jeg kan se hva du sier?
Du må bruke hendene dine, ikke gjemme dem bort. Mine ører er 
døve, så jeg ikke kan høre, men tro meg: Vi har en masse å dele 
med hverandre likevel.» (Det var det første av 5 vers. Du finner 
alle versene på www.andata.no.)

Statuen, som er en gave fra døveforeningene, er laget av Nina 
Nesje. Odd-Inge Schröder talte på vegne av døveforeningene.

Prinsesse Märtha Louise gratulerer NDF med jubileet. I sin tale sa 
hun blant annet: “I informasjonsamfunnet er kommunikasjon svært 
viktig, og ofte en forutsetning for fullverdig deltakelse. Det å kunne 
utrykke seg, skaffe seg kunnskap og forstå omgivelsene er blant men-
neskets grunnleggende behov. Og for hørselshemmede er tegnspråket 
fremdeles det viktigste verktøyet i denne sammenhengen.” Hun har 
nettopp vært på Madagaskar - kom hjem 14.mai - og hun fortalte 
at på et smedverksted, som bråkte så fælt, har de nesten bare døve 
ansatte. Om de var ansatt for å hjelpe dem, er uviss. Men det var 
iallefall bra at mange døve fikk jobb!

Direkte visning av mottakelsen på storskjerm 
i Bergen Døvesenter søndag 18. mai kl 15.



2 3

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

Bløtkaker delt ut i døvesenteret søndag 18. mai 2008, spandert av 
jubilanten selv.

Geir Jensen fra Foreningen Norges Døvblinde.

Åpent hus i Oslo Døveforening etter mottakelsen på Clarion Hotel 
Royal Christinia søndag 18. mai. Det ble trangt om plassen.

Det var hyggelig å møte tidligere forbundsleder Rolf Hansen, som 
fortsatt ser like sprek ut som da han gikk av som forbundsleder i 
1984!

Norges Døveforbund 90 år

    Ikke-medlemmer:  Medlemmer:
c Storsal med kjøkken (fredag kl. 18.00 - lørdag kl. 12.00) kr 6.500 kr 3.000
c Storsal med kjøkken (lørdag kl. 12.00 - søndag kl. 12.00) kr 8.500 kr 4.000
c Lørdagsleie: Ønsker man å forberede lokalene fredag fra kl. 18:  kr 2.750 kr 1.250
c Lørdagsleie: Ønsker å beholde lokalet for rydding hele neste dag 
 - (dette for at ikke andre skal reservere lokalene søndag), tillegg kr 700 kr 500
c Søndagsleie storsal m/kjøkken (kl. 12.00-24.00)  kr 3.500 kr 1.750
c Dag-/kveldsleie storsal med kjøkken (ikke torsdager), pr. time  kr 500 kr 400
c Leie av musikkanlegg i storsalen (kan bestemmes senere)  kr 1.000 kr 700
c Leie av videokanon/-projector i storsalen (kan bestemmes senere) kr 400 kr 200
c Duker, kr 50,- pr. stk. (kan bestemmes senere)  kr_______ kr_______

Nye leiepriser i Bergen Døvesenter - gjelder 2009

Medlemspris: Man må ha vært medlem i minst ett år, og betalt TO årskontingenter.

Nå er leiepriser for neste år klar (styrevedtak 15.05.2008). Man kan ikke lenger leie ut kjellerlokalene da vi nå driver bar-
nehage. Men 1. etasje leies ut som før. Her ser man at det er en stor fordel å være medlem. Da er leieprisen mye lavere.
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Har du lyst til å være med på felles 
båtreise Bergen-Stavanger-Bergen
i forbindelse med Døves kulturdager 
i Stavanger 10.-12. oktober 2008?

Vi har avtale med Norway Fjord Cruise AS om leie av en hel 
båt (westamaran). Plass til inntil 100 personer. Har du lyst 
til å være med på denne felles båtturen?  Avgang fra Bergen 
fredag 10. oktober kl 13.00. Avgang fra Stavanger søndag 
12. oktober kl. 13.00. Pris pr person kr 600 tur/retur. Kjøp 
av mat og drikke ombord. Påmelding til sunniva@bgds.no 
(bindende fra 10. august 2008). Påmelding til selve kul-
turdagene (turister og aktive) tar vi ikke imot, det må man 
gjøre direkte til arrangøren i Stavanger.
Pr. 24.05.2008 har vi mottatt påmelding fra 28 personer.

Seniorgruppen har
tur til Austevoll!

Tirsdag 10. juni 2008

Vi leier minibuss som går fra 
Døvesenteret kl. 10.00

(fint om du møter opp i god tid før den tid!)
Vi skal besøke Rorbua som

Bergen Døvesenter har kjøpt før jul.
Etterpå skal vi en tur til Bekkjarvik og spise 

middag på Bekkjarvik Gjestgiveri.
Kr 195 pr. person.

Nå har vi nesten 20 personer påmeldt.
Vil du også være med, kontakt Erling Bua-

nes på sms nr 926 01 237 innen 2. juni.

Nubben Barnehage
har hatt generalforsamling 30. april.

Bergen Døvesenter deltok
ved styreleder Klement Våge (100% aksjeeier).
Barnehagens styre består nå av: Kjetil Høgestøl

(leder), Tone Høylandskjær og Rune Anda (styremed-
lemmer) samt Sigrun Ekerhovd (varamedlem)

Ungdommene på weekendtur til Oslo
Døves Ungdomsklubb skal på ungdomstreff i Oslo 13.-15. 
juni 2008. Vi har mottatt påmelding fra noen over 18 år og 
noen flere under 18 år til arrangementet (med foreldrenes 
godkjennelse underskrevet). De skal møte Oslo Døves Ung-
domsklubb, som kaller seg PAFF. Blant annet skal de innom 
Tusenfryd, og ellers ha samvær og program sammen.

Møte i Rådhuset
Styreleder Klement Våge og daglig leder Rune Anda har 
9. mai hatt samtale med Øyvor Johnson i kommunalt 
avdeling for kultur, næring og idrett.

Hun ønsket å vite hvordan det gikk med rehabiliterings-
arbeid der døvesenteret er tilkjent kr 400.000 fra Horda-
land fylkeskommune. Den saken ser grei ut.

I tillegg snakket vi om 2009. Vi har før møtet søkt om 
økt tilskudd fra den nevnte avdelingen i kommunen med 
tanke på å tilsette en fast barne- og ungdomsarbeider i 
50% stilling fra og med 01.01.09. Øyvor Johnson forstår 
behovet, og lovet å legge inn et godt ord for oss når 
2009-budsjettet skal behandles. Samtidig fortalte hun at 
kommunen har bestemt at 2009 skal være et "hvileår", 
dvs at ingen kan forvente økt tilskudd det året.

«RORBUA»-utleie
Rorbua ble leid ut for første gang

23.-25. mai 2008.

De melder til Budstikken at de har hatt 
en fantastisk helg, og vært på sjøen med 

båten. Og været var nydelig.
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Sommeravslutning
i døvesenteret torsdag 19. juni kl 18.00

Grillmat. Pølser. Osv.

Arr. Kulturstyret.
Hjertelig velkommen!

Personalia
65 ÅR
Else Johanne Sveaas, Bergen, fyller 65 år den 7. juni 
2007.

60 ÅR
Ingunn Storlykken Herland, Hordvik, fyller 60 år den 13. 
juni 2007.

TUSEN TAKK
for gaven på min 75 års dag.

Hilsen fra Sverre Johansen.

HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten ved min 60 års dag!

Hjertelig hilsen fra Eva M. Lauritzen.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet i forbindelse med 
50-årsdagen min! 

Hilsen Mary-Ann Grønås.

HJERTELIG TAKK 
for gave og besøk på min 80 års dag. Begge deler var meget 
hyggelig å få.

Hilsen Thorbjørn J. S.

TAKK
for gaven kr 500,- til gruppas 25 års jubileum.

Bergen Døvblittgruppe
Harald Gåsland, leder.

Eldre Døves Kulturtreff
finner sted på Hotel Scandic City

Vi ønsker å informere om at alle som har bestilt og 
betalt hotell har fått plass.

Billetter, program og navneskilt blir delt ut av 
Bergen Døvesenter i lobbyen på hotellet.

Vi gjør oppmerksom på at innsjekking  ved hotellet 
ikke starter før kl. 15.00. Hjertelig velkommen!

Døvestevne 29-31 august
Overnatting per person blir: kr. 1200 + 300 for to 

ekstraseng =1500 per hytte : 8 senger x 2 døgn = 
kr. 375 per person (uten sengetøy). Mat full pensjon 

middag fredag kveld til lunsj søndag + havets 
delikatesser lørdag kveld  kr. 900.

Tilsammen  kr.1275
Bremanger Brygge har tilsammen 42 sengeplasser. 

For de som har internett, se 
www.bremangerbrygge.no

Noter datoen.
Vi kommer tilbake med påmelding i neste nummer.

Renhold
Etterat barnehagen kom i gang, har vi enga-
sjert et rengjøringsfirma (Elite) til å gjøre rent 
hver dag i barnehagen og etter avtale i 1 og 2 
etasje. Vi takker Magda for sin innsats som vår 

midlertidige renholder i ett år!

Sommerlukking
Siste åpningskveld i døvesenteret før 

sommerferien er torsdag 26. juni.
Første åpningsdag etter ferien er

torsdag 7. august.

«RORBUA»
Det er nå bestemt at navnet på rorbua på 

Austevoll ganske enkelt skal hete:

« R O R B U A »
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Ungdomsklubben 
skal ha tur til Oslo

Helgen 13.-15. juni skal medlemmer 
av Bergen Døves Ungdomsklubb på 
weekendtur til Oslo. Der skal de møte 
medlemmer av PAFF (ungdomsklub-
ben i Oslo). Sammen drar de til Tu-
senfryd, og de skal ha samvær og 
program i lokaler til Oslo Døvefore-
ning lørdag kveld. 
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Thorbjørn Johan Sander har nettopp 
fylt 80 år. Bergen Døvesenter besøkte 
jubilanten ved styreleder Klement Våge 
under åpent hus hjemme hos ham på 
selve bursdagen, onsdag 7. mai 2008.

Thorbjørn Johan Sander er fortsatt i ”full jobb” selv 
om han har oppnådd pensjonsalder for 13 år siden. 
Han er nesten hver dag på kontoret som Norsk 
Døvehistorisk Selskap leier i døvesenteret. For tiden 
holder han på å bli ferdig med jubileumsbok for 
Krisitansand Døvesenter, som blir 100 år til høsten.

Gjennom årene har det blitt mange historiebøker, 
ført i penn av Sander. I tillegg har han vært redaktør 
for mange blader, der han fortsatt er redaktør for 
det døvehistoriske bladet Nye journal for døve, 

som kommer ut ca fi re ganger i året. Han har vært 
redaktør i Døves Tidsskrift (tidl. ”Tegn og Tale”) 
i en mannsalder. Og redaktør i ”Døves Blad”, 
utgitt av døvekirken, og ikke minst vært den første 
redaktøren i Budstikken (1961).

Sander er æresmedlem i Bergen Døvesenter og 
innehaver av Døveforbundets hedersmedalje. Han 
fi kk også Kongens fortjenstmedalje i gull.

Thorbjørn Johan Sander ble født hjemme på 
slektsgården Sander i Sør-Odal 7. mai 1928 som nr. 
4 av 5 søsken. Etter å ha fylt 8 år, begynte han på 
Sander skole.
Like over nyttår 1938 fi kk han skarlagensfeber, 
som gikk over til hjernehinnebetennelse, og det 
førte til at han ble helt døv. Han måtte slutte på 
hjemmeskolen og begynte høsten 1938 i 3. klasse 
(10 år) på Skådalen offentlige skole for døve. 
Høsten 1945 begynte han på yrkesskolen for døve i 
Bergen, på snekkerlinjen. 
Etter det fi kk han tilbud om læreplass hos 
boktrykker Hammer i Bergen. Der utdannet han seg 
til typograf. Han var en av grunnen til at Norges 
Døveforbund etablerte eget ”Døves Trykkeri” i 
Bergen i 1951. Sander ble faktor.
Han var daglig leder i Døves Forlag AS (som ble 
opprettet i 1985) fram til oppnådd pensjonsalder. 

I 1990 tok han initiativet til opprettelsen av Norsk 
Døvehistorisk Selskap, med ham som leder og 
redaktør for selskapets tidsskrift. 

Thorbjørn J Sander 80 år
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Stor-dugnad 8. mai 2008
Her er noen av de 55 frivillige i arbeid i "døvelandet"!



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, 
gi oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

17. mai i døvesenteret

Som vanlig strømmet det til med folk i bunader og andre pene antrekk til 
døvesenteret på nasjonaldagen. Nærmere 200 var innom, slik det pleier. 
Kulturstyret og Ungdomsklubben sto for servering og leker. 
Det var strålende vær!

MAI:
28. on: Kurs i linjedans kl 18 
29. to:  Foredrag kl 19 v/Jon Martin 

Brauti: “Folkevandring fra 
England til Amerika”.

30. fr - 01. sø: Eldre Døves Kulturtreff på 
Hotel Scandic i Bergen

JUNI
01. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegnspråk 

v/vikar 
01. sø: Kl. 12: Åpent i døvesenteret 

for deltakere på “Eldre Døves 
Kulturtreff”

02. ma: Idrettsklubben har styremøte på 
styrerommet kl 16.30.

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

03. ti:  Seniortreff kl 11-14
05. to:  Fri-kveld i døvesenteret 
10. ti: Seniorgruppen har tur til rorbua 

på Austevoll (se notis)
12. to:  Frikveld i døvesenteret 
13. fr (fra kl 16) til 15. sø: CODA
14. lø:  Misjonsforeningen samles på 

hytta til Anlaug Sørhaug (på 
Lindås) fra kl 12.00.

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

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

17. ti:  Seniortreff kl 11-14 med 
“sommerbord”

19. to:  Møte i senterstyret kl 15.30.
19. to:  Sommeravslutning i 

døvesenteret kl 18. Grillfest
20. fr:  Kvinneklubben har sommerbord 

kl 19.
26. to:  Siste åpningskveld før ferielukking 

i døvesenteret.

Nye medlemmer siden 
mars 2008:
22. Nina Hurtley (hørende)
23. Malcolm Hurtley (hørende) 
24. Mathias Høie Hausberg, døv) 
25. Maria Bårtveit (hørende)
26. Iselin Hauge (døv)
27. Stein Hovden (døv)
28. Elisabet Trengereid Olsen (h)
29. Oliver Høle Dahl (døv)


