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Felles båttur til Kultur-
dagene i Stavanger !

Bergen Døvesenter har leid båt som skal frakte oss tur/retur 
Stavanger. I skrivende stund har vi 73 påmeldte, men vi har 
plass til 100. Turen (tur/retur) koster kr 600 kr pr. person.  
Båten drar fra Bergen 10. oktober kl 13 og returnerer fra 
 Stavanger 12. oktober kl 13. Reisetid ca 4,5 timer.
Ta snarest kontakt med post@bgds.no dersom du ønsker 
å melde deg på.

Rorbua.

Rorbua har vært utleid i hele sommer, og 
mange medlemmer har hatt flotte dager 
med sol, fiske og båtturer der ute. Utover 
høsten er det foreløpig en del ledige uker/
helger.
 
•	15.-18. september (mandag - fredag) 
•	��.-�5. september (mandag - fredag) 
•	�9. september- 3. oktober (mandag - fredag) 

Sjekk ut www.rorbuutleie.net for oppdatert 
liste over ledige datoer. 

Helge og Erling prøver fiskelykken ved Rorbua

Påmeldingsfrist 15. sept.

Takk til Sunniva
Sunniva Lyngtun har nå vært kontormedarbei-der hos oss 
fra januar til slutten av august. Blant de siste oppgavene 
hennes, var å redigere dette nummer av Budstikken. Vi 
takker henne for god kontorhjelp alle disse månedene!

Sigrun Ekerhovd fortsetter 50% på kontoret der hun 
skal prøve å se hvordan døvesenterets hjemmeside skal 
bli bedre. Innimellom tar hun "hjemmesidekurs" i Oslo. 
Sigrun blir "ansatt" hos oss (med støtte fra NAV) fram til 
31.12.2008. Daglig leder.
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Søndag 24. august møtte 18 personer opp ved døvesenteret. 
Vi fordelte oss i biler og kjørte ut til Vestnorsk utvandrings-
senter på Radøy. Turen tok 1 time. Vel fremme møtte vi 
hun som skulle tolke omvisningen for oss. Guiden tok oss 
først med inn i kirken. Dette er emigrantkirken Brampton 
Lutheran Church fra Nord Dakota. Kirken ble opprinnelig 
bygget av norske emigranter som slo seg ned i Nord Dakota 
like før og etter forrige århundreskifte.  Den ble demontert 
og gitt i gave til Vestnorsk utvandringssenter 22.juni 1996. 
Kirken ble vigslet på Sletta av biskop Ole D. Hagesæther 
6. juli 1997.
Guiden fortalte om utvandringen som offisielt startet 4. juli 
1825 da ”Restauration” seilte ut fra Stavanger. I 1837 seilte 
skuten ”Ægir” ut fra Bergen med mange hordalendinger 

om bord. I en hundreårsperiode preget utvandringen Norge. 
Vestnorsk utvandringssenter er et æresminnesmerke over 
de som reiste og deres etterkommere.

Vi fikk også sett film og mange bilder nede i kjelleren. 
Her kunne noen av oss finne bilder av slekt som hadde 
utvandret til Amerika.  
Området har 5 ulike bygninger: skolestue, nybyggerstue, 
lærerboligen, legekontoret og fengsel/rådhus.  Vi rakk så 
vidt å besøke alle bygningene før vi kjørte videre til middag 
på Alver hotell. Her fikk vi servert koldtbord. Etter maten 
slappet vi av og koste oss utenfor hotellet.  Hotellet hadde 
et stort område med gjerde rundt hvor det var både hjort 
og ponnier. Alle var fornøyde med turen, og det fine været 
gjorde dagen ekstra hyggelig. 

Seniorgruppens tur til Sletta på Radøy
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Jochen Muhs foreleser i 
Bergen døvesenter torsdag 
25. september kl 19.

I forbindelse med Norsk Døvehistorisk selskap sitt seminar 
i kristiansand 27. september kommer den anerkjente, døve 
foreleseren Jochen Muhs til Norge. Han skal besøke Oslo, 
Ål og Bergen før han drar sørover. Vi i Bergen Døvesenter 
får gleden av han forelesning på "internasjonalt tegnspråk" 
torsdag 25. september kl. 19. Temaet er:”Eduard Fürsten-
berg, grunnlegger av Tysklands første døveforening i 1848, 
Berlin. Vel møtt!

Torsdag 11. september kl 
19 blir det info 
om bistandsarbeid 
Toralf, Ellen og Rune har bidratt med prosjekter/hjelp i 
ulike deler av verden. Torsdag 11. september kl 19 skal de 
fortelle om det interessante arbeidert de deltar i. 
Velkommen! 

Medlemsmøte
i Bergen døvesenter 18. sept. kl 19.

Tema: LOGO!
Vi skal se på ulike forslag 

til døvesenterets logo

Velkommen!

Teater Manu med Kultur-
kafé på klovneturné 
- til Bergen døvesenter 
tirsdag 16. september.  Vel møtt!

Kl 17.00: Hallen åpner. Salg av kaffe og 
kaker.

Kl.17.45:  Dørene til storsalen åpner.

Kl. 18.00:  Forestillingen starter.

Kl. 19.00  Teatersjef Mira Zuckermann in-
formerer om siste nytt i teateret 
og  om høstens og vinterens pro-
gram.

Kl 20.00  Servering og sosialt samvær fort-
setter

    Aldersgrense 13 år. 

GRATIS ENTRE
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Personalia
70 ÅR
Erling Buanes, Fyllingsdalen, blir 70 år den 10. sept.

70 ÅR
Åse Reidun Rosenvold, Sauda, blir 70 år den 18. sept.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven i anledningen min 60 års dag.

Hilsen Ingunn Storlykken Herland.

TUSEN, TUSEN TAKK
Kjære Rune og alle andre i Bergen Døvesenter!
Tusen, tusen takk for flott bok som jeg fikk i avskjedsgave 
på vår sommerfest! Jeg har lest litt i boken og ser at det er 
en spennende tilnærming til "det gode liv"! August blir nok 
en god måned for mer lesing for da har jeg ferie.
Tusen, tusen takk for gode ord, Rune! Jeg satte veldig stor 
pris på alt. Jeg er takknemlig for at jeg er blitt godt mottatt 
i døvemiljøet, og jeg er takknemlig for alt jeg har fått være 
med på. Jeg har trivdes svært godt i jobben og med dere 
naboer, og jeg vil nok savne ALT og ALLE!
Lykke til videre i Bergen Døvesenter!

De beste hilsener fra Tone.

Tysnes rundt

Den spreke gjengen som rodde Tysnes rundt i år bestod 
av:
Jan Ivar Hansen, Petter Sørensen, Torstein Bernås, Øyvind 
Madsen, Herman Gerritsen, Hedvig Sinnes, Terje Lund, 
Gro Hege S. Urdal (tolk), Gunn Kristin Selstad, Arne Nesse, 
Kjetil Høgestøl og John Nesse (bror til Arne). Foto: Rune

Kjære Gunnar Hansen (DIK), Erling Buanes (BDM), 
Klement Våge (BDS) og Edvard Rundhaug (Rorbua)

Det var hyggelig å få takkeskriv fra Bergen 
Døvesenter med bilde fra overrekkelsen av vår gave 
til dere. 

Vi har hatt samtale med daglig leder, som foreslår at 
gaven blir fordelt etter vårt eget ønske, og at de som 
får gaven selv bestemmer hva pengene skal brukes til.

Det synes vi var et godt forslag, og nå har vi den glede 
å si at vi ønsker at pengene blir fordelt på de som har 
betydd mye for oss:

Bergen Døves Idrettsklubb 20.000

Bergen Døves Museumsutvalg 20.000

Bergen Døvesenter 30.000

Rorbua 30.000

De tre første representerer vår fortid og vårt minne. 
Det siste (rorbua) kan vi si representerer framtiden, og 
at vi ønsker medlemmene lykke til med et flott sted.

Daglig leder skal sørge for at pengene kommer til 
deres konto så snart som mulig.

Vi håper at dere alle vil få glede av gaven, like mye 
som det gledet oss å gi det til dere.

Med vennlig hilsen

Gunhild og Nils Johan Bjørø

TEGN OG TALE 1959

Vi har Døves Tidsskrift / Tegn og Tale komplett 
fra 1941 til 2007 i døvemuseet.

I tillegg har vi innbundet blader fra 1950 til 
2005 på styrerommet. Der kan man sitte i ro 
og mak og lese gjennom tidligere årganger. 
Men der mangler vi Tegn og Tale fra 1959 samt 
Døves Tidsskrift fra 2002. Noen av leserne som 
har det, som vi kan få kjøpt?

Bjørø-gaven er nå 
fordelt - gaven gledet!
Gaven fordelt mellom Døves Idrettsklubb, 
Døves Museumsutvalg, Døvesenter og Rorbua.
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Enda en gang har styret/tur komiteen klart å få til en kjempe 
flott helg for både de voksne og ikke minst den yngre genera-
sjonen. Etter så mange flotte turer som HFH har stelt i stand 
for medlemmene var det vel ikke mange som ville trodd at 
dette kunne fortsette.

Denne gangen gikk turen til Lofthus i Hardanger nærmere kalt 
Hotell Ullensvang. Bare det å kunne bo på ett slikt flott hotell 
med de aktivitetene hotellet kunne tilby er i utgangspunktet 
godt nok.
Denne gangen var det 20 voksne og 15 barn med på turen (9 
fam). Det er flott å se at så mange er med hver gang og det var 
hyggelig å se nye medlemmer, men det hadde selvsagt vært 
kjekt om også flere av medlemmene ble med (en er aldri for 
ung/gammel til å være med).

Hotellet med sin fantastiske beliggenhet ved fjorden og en 
storslått hage hvor de fleste om ikke alle satt ute i enten det 
var ettermiddag eller sent på kvelden. Når en ser tilbake på de 
turene som har vært har været nesten alltid vært perfekt. Denne 
gangen kunne en ikke fått noe bedre vær. Utfra tilbakemeldin-
gene var nok denne turen så perfekt som det kunne bli.

Fredags kveld var det felles middag med så mange retter at en 
kom ut av tellingen. Etter middag var barna og lekte utenfor 
hotellet på ett trygt sted borte fra trafikken. De voksne fant seg 
en fin stille krok inne på hotellet litt borte fra danse gulvet. Da 
en skulle opp forholdsvis tidlig lørdags morgen ble det tidlig 
kveld på fleste, noen måtte selvfølgelig sitte oppe og passe på 
at alle kom seg vel i seng.

Lørdags morgen var det frokost, og barna var så spente på 
det som skulle skje resten av dagen at de nesten ikke klarte 
å få ned frokosten.. Kl 1030 bar det av gårde til en Go-kart 
bane som ligger noen kilometer oppi fjellene over Kinsarvik 
sentrum.
HFH hadde til barna sin glede og ikke minst de voksne leiet 
banen for 4 timer.
De eldste barna fikk starte først og der var ca 5 biler (karter) 
som kunne kjøre samtidig, og etter at de første barna hadde 

kjørt i ca 10-15 min gikk det i ett de neste 4 timene med 
bytte mellom barna og de voksne. Dette var skikkelig gøy for 
mange av de yngre barna for de fikk kjøre akkurat de samme 
bilene som de voksne ( og da kan en selv tenke seg hvor fort 
det gikk). Der var en del av de aller alle yngste som nok var 
potensialer for Formel 1 racing om noen år. 
De som ikke kjørte pratet eller så på de som kjørte og de som 
var sulten fikk en stor og god lunsj pakke som turkomiteen 
hadde skaffet tilveie (her manglet det ikke på noe).
Der var noen få hendelser underveis men heldigvis kom ingen 
til skade. Vi så noen tendenser til at noen av de voksne knyttet 
neve til hverandre (og etterpå skulle de ha det til at de ikke 
tok dette alvorlig!)

Etter vel 4 timer var de fleste fornøyd for det tok på kreftene 
å kjøre så intensivt over lang tid.
Etterpå bar det rett tilbake til hotellet hvor de fleste badet 
og noe Bowlet. De tøffeste badet i  sjøen. Hotellet hadde en 
flott trampoline (kjempesvær) som lå å fløt ett stykke ute fra 
standen.

Senere på kvelden var det felles middag igjen og med alle 
den maten en kunne tenke seg: Der var nok noen som trodde 
magen var større enn den var.
Etterpå satt de voksne ute på en koselig utstikker og pratet 
sammen. Mange av barna lånte padle båter og tok seg tur rundt 

Hordaland	Foreldrelag	for	Hørselshemmede	(HFH)	
har	hatt	sin	årlige	høsttur	22-24	august	2008
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omkring i Hardangerfjorden. Da mørket kom var det nok en 
del av foreldrene som begynte å bekymre seg (men alle hadde 
redningsvest og var sammen med noen).
Vi fikk senere høre at der nok var noen færre epler i Hardanger 
etter at  HFH hadde vært der (om dette har noe med HFH å 
gjøre vil nok være ubesvart men der er nok fortsatt nok epler 
igjen til en flaske saft eller to)

Søndags morgen våknet en til det samme flotte været og barna 
måtte ut å bade igjen. De fleste reiste etter lunsj tider. Jammen 
var en heldig for rundt ett tiden begynte det å skye til.

En stor takk til styret/tur komiteen for en vellykket tur. Det 
utrolige med disse turene er at de aller fleste er sammen uav-
hengig av alder/døv/tunghørt/hørende.

Som alltid er målet med disse turene å komme sammen og 
så fikk en alt det andre med på kjøpet hva mer kan en ønske 
seg?

Med hilsen

En svært fornøyd tur reporter

Medlemskap	og	medlemsfordeler

Leserne av  Budstikken er velkommen til friskvernrådgiver
(forebyggende helse og velvære)

Medlemmer av Bergen Døvesenter får 10% rabatt på behandlinger

Aud Våge Johannessen
DIPLOMERT FRISKVERNKONSULENT

FRISKVERNRÅDGIVER FOR BEDRIFTER OG PRIVAT

Ring eller send
sms/e-post for time:

Mobiltelefon: 901 83 048
E-post: audvj@online.no

Treffes etter avtale
torsdager og fredager på

Auds Velværestove

Østre Murallm. 1 A
5012 BERGEN

Jeg tilbyr kompetanse innen:
- Klassisk velværemassasje, 

hode og ansikt massasje
- Kontormassasje for bedrifter

Foredag/kurs /coaching innen:
- Scanning og måling av 

antioksidanter
- Personlig vekst og utvikling
- Kosthold, ernæring og 

matlaging
- Arbeidsglede

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

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Layout- og stoff-ansvarlig for dette nummer: 
Sunniva.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

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 døve-
senteret
    * Rimelig leie av bryggehuset (hytten) på Austevoll
    * Fortrinnsrett til plass for eget barn i Nubben Bar-
nehage
    * Iblant støtte til deltakelse på utflukter o.a
    * Rimelig deltakeravgift på kurs
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i med-
lemskapet
    * Automatisk medlem i ungdomsklubben (13-�� år) 
og idrettsklubben
    * Andre medlemsfordeler
Du blir medeier  i et flott døvesenter, men aller vik-
tigst:

Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre 
samfunn for døve.
Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døve-
senter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døvefor-
bund. 
   
Norges Døveforbund sender ut giro til alle medlemmer 
av de tilsluttede døveforeninger. Kontingenten er som 
følger:
Kr 350,- pr. voksen medlem (ektepar/samboer = kr 
350 på hver)
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.

Utvendig maling
Vi er snart i mål med 
utvendig maling. 
Huset er blitt vakker med den 
nye fargen, vil vi påstå (og 
det er det mange som også 
sier)!



8

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

Intervju med den nye 
virksomhetsledereren ved 
Konows senter: 
 

Navn: Kjell Frydenlund - Moldestad

Alder: 45

Sivilstand: gift – i Døvesenteret i 2006

Født: Haugesund – bodde der til han var 6 år, 
oppvokst i Bergen

Bosted: Bergen

Du som har fått ny jobb, har du hatt tid til ferie i år? 

Ja jeg sluttet i min forrige jobb 30. juni slik at jeg har hatt 
en hel måned sommerferie. Det må være den lengste ferien 
jeg har hatt siden barneskolen.  Jeg har besøkt min søster i 
Telemark og kjørt hjem via Sørlandet. Deretter har jeg jobbet 
på hytten til svigerforeldrene mine i Manger.

Hvilken utdannelse har du 
– og hva har du arbeidet med tidligere?

Jeg er utdannet vernepleier med tilleggsutdannelse innen 
offentlig administrasjon. Neste høst er jeg ferdig med alle 
eksamener og kan gå i gang med min master oppgave innen 
styring og ledelse. 

Vi skjønner at Kjell har bred arbeidserfaring. Han forteller 
at han har jobbet på Vestlandsheimen i døveavdelingen der, 
og fulgte med til Eidsvåg dagsenter da Vestlandsheimen ble 
lagt ned. Deretter jobbet han i Bergen kommune som styrer 
i en barnebolig før han i 1998 flyttet til Årdal i Sogn. Der fikk 
han arbeid som enhetsleder og hadde ansvar for både syke-
hjem, hjemmesykepleie, kjøkken og psykiatritjenesten. Frem 
til 2006 ledet han spesialomsorgen der. Videre flyttet han til 
Vaksdal – med kontor på Dale – hvor han var enhetsleder 
for hjemmetjenesten. 

Hvordan kom du i kontakt med døvemiljøet? 

På Vestlandsheimen møtte jeg både døve ansatte og beboere. 
I forbindelse med nedleggingen av Vestlandsheimen var jeg 
også i kontakt med Konows senter, eller Hjemmet for døve, 
som det het den gang. Jeg traff  både Tone og et par i Signo 
sentralt som jeg nok vil treffe igjen nå.

Når begynte du i stillingen som virksomhetsleder ved 
Konows senter?

Jeg begynte her for snart 14 dager siden – det er derfor skri-
vebordet mitt fremdeles er så ryddig…. 

Hva vil det si å være virksomhetsleder 
– hvilke arbeidsoppgaver har du?

Arbeidsoppgavene er mange og varierte. I en slik liten ad-
ministrasjon som vi har her, er det viktig at vi kan hjelpe 
hverandre der det trengs. 
I samarbeid med økonomikonsulenten har jeg ansvar for 
økonomistyrigngen, og sammen med avdelingslederne har 
jeg det faglige ansvaret for virksomheten. Kontakt opp 
mot Signo, Bergen kommune og fagforeningene er også 
en naturlig del av stillingen. Ansettelser og intervjuer i den 
forbindelse likeså. Det er ellers en del møtevirksomhet som 
skal planlegges, gjennomføres og evt også ledes, blant annet 
personalmøter og styremøter. Planlegging av videre drift og 
dataverktøy hører også med. Dessuten har jeg en del oppgaver 
innen arbeidet med HMS (Helse Miljø og Sikkerhet) I tillegg 
til disse mer selvsagte oppgavene for en virksomhetsleder, 
kommer oppgaver som Tone har innført, f. eks. hyggetreff  
på mandagene og fredagslunsj for alle på området. Det er 
kjekt å overta en stilling som dette når alt er så systematisk 
og ryddig i utgangspunktet. Selv om jeg må finne min egen 
måte å lede virksomheten på, er det en stor fordel å slippe å 
måtte rydde opp etter andre først.

Hvilke planer/ideer har du for 
Konows senter fremover?

Det er nok litt tidlig å legge frem nye planer nå. Men plan-
leggingen vil skje sammen med styret og personalet, og alt 
bygger jo på Signo sine grunnprinsipper og verdier. 

Vi ønsker Kjell velkommen og ser med glede og spenning 
fram til hva han og de andre ved Konows senter vil utrette 
i tiden fremover.
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Følgende protokoller er levert til arkivering 
i LAB (Lokalhistorisk arkiv i Bergen)

Underavdelingene oppfordres til å gjøre det samme med 
sine protokoller. Spesielt de eldste protokollene er det 
viktig å bevare. 

Juli 2008 
1) 1894-1928: Bergens Døvstummeforening. 
Forhandlingsprotokoll nr 2, 25.02-1894 
2) 1929-1947: Bergens Døveforening. 
Forhandlingsprotokoll nr 3, 28.01-1929 
3) 1947-1955: Bergens Døveforening. 
Forhandlingsprotokoll nr 4, påbegynt 4.03-1947 
4) 1955-1963: Bergens Døveforening. 
Forhandlingsprotokoll nr 5, påbegynt 11.03-1955
5) 1963-1967: Bergens Døveforening. Protokoll nr 6, 
påbegynt 15.05.1963
6) 1967-1971: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 7, 
påbegynt 11.10.1967
7) 1972-1977: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 8, 
påbegynt 05.06.1972 
8) 1977-1980: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 9, 
16.02-1977 (til 4.12-1980)
9) 1981-1984: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 10, 
07.01.1981 (håndskrift)
10) 1981-1984: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 10, 
07.01.1981 (skrivemaskin)
11) 1985-1988: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 11, 
påbegynt 02.01.1985
12) 1989-1992: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr. 
12, påbegynt 11.01.1989
13) 1992-1994: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 13, 
påbegynt 27.02.1992
14) 1994-1996. Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 14, 
påbegynt 01.06.1994
15) 1997-2002: Bergen Døveforening. Styreprotokoll nr 15, 
påbegynt 08.01.1997
16) 1951-1959: Bergens Døveforening, Huskomiteens 
forhandlingsprotokoll, 27/2-1951 
17) 1962-1979: Bergens Døveforening, Formannsmøte-
protokoll, det første, 24.10.1962
18) Revisjonsberetning for regnskapene fra 1964 til 
1989
19) Hovedbok for Bergen Døveforenings ”Dødelade” 
1952-1957
20) 1946-1957: Døves Sjakklubb Bergen, protokoll nr 1 
(stiftet 25.01.1946)
21) 1957-1975: Døves Sjakklubb Bergen, protokoll nr 2 
22) Regnskap for feriehjemmet Risperlen 1970-1974
23) Henriette Stoltz legatbestyrelse. Forhandlingsprotokoll 
9/11-1915 – 1983
24) Bergen Døveforenings Opplysningskomite 16/3-1956 
– 1972

Døves Kvinneklubb:
25) 1935-1972 Protokoll for Døves syforening 
26) 1971-1982 Protokoll for Døves Dameklubb
27) 1982-1996 Protokoll for Døves Dameklubb
28) 1960-1981 Kassabok for Døves Syforening

Nytt fra idrettsklubben!
Turgruppe
Idrettsklubben starter søndag 21. september 
en turgruppe. Målet er at vi skal gå på tur 
sammen hver søndag med en turleder. Vi har 3 
– 4 turledere som vil bytte på denne oppgaven. 
De fleste turene vil bli slik at alle kan delta, 
noen ganger blir det turer som kanskje bare 
de sprekeste klarer – eller der vi deler oss i to 
grupper og noen kan snu før toppen. Turene 
vil bli annonsert med oppslag i døvesenteret 
og på teksttv side 772.m i uken før. Turen gir 
oss både bedre form og sosialt samvær, alle tar 
med mat og drikke i en liten sekk og selvsagt 
godt humør.

Hørende fotballspillere 
/ trenere
Idrettsklubben har både kvinne- og herrelag 
i fotball som trener to ganger i uken. Begge 
treningsgruppene har litt få spillere, vi har 
plass til flere. Begge lagene trenger også hjelp 
med instruksjonen. Vi er derfor på jakt etter 
hørende barn av døve foreldre, eller foreldre 
til døve barn, eller tolker / studenter – eller 
alle andre som kan tegnspråk til å bli med i 
treningsgruppene. En stor by som Bergen bør 
ha gode fotballag for døve og da må vi tenke 
utradisjonelt. Hørende som vil delta får masse 
tegnspråktrening gratis og kommer inn i et flott 
idrettsmiljø – samtidig får en fin trening! Ikke 
nøl, ta kontakt med leder Gunnar Hansen på e-
post hansen2g@start.no

Lyst å trene bowling
Vi har en flott bowlinggruppe, men den har 
plass til flere spillere på treningskveldene. 
Interessert? Ta kontakt med oppmann Dag 
Hafstad på daghaf@online.no

Allidrett for barn
Idrettsklubben har lyst til å begynne med 
allidrett for barn. Vi har Arne Nesse som 
toppinstruktør, men har foreløpig ikke fått tak i 
ledig treningslokale. Er det noen som har et tips 
om ledig tid i gymnastikksal eller idrettshall så 
kontakt Gunnar Hansen.
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EN SENSOMMERHILSEN 

Kjære Budstikkens lesere!

Det er sensommer, mange er tilbake fra ferie, og det er tid 
for en hilsen fra Konows Senter. 

Bofellesskapet og sykehjemmet: 
Det skjer ikke så store endringer i driften fra år til år, og 
bofellesskapet og sykehjemmet er fortsatt våre 2 avdelinger 
og ”tjenesteområder” hvor vi yter tjenester til brukere på 
vegne av Bergen kommune eller andre kommuner. 
Det er fortsatt de samme seks beboerne i bofellesskapet 
– bare litt eldre for hvert år som går.  
I sykehjemmet har vi som tidligere 20 beboere fordelt på 3 
grupper. Her har det vært endringer det siste året for flere 
døve og døvblinde beboere har gått bort. 

Roald Grimsø er avdelingsleder i bofellesskapet med Eli 
Korneliussen som assisterende avdelingsleder. Kjersti Mos-
sige Øverland er avdelingssykepleier i sykehjemmet med 
Janet S. Solsvik som assisterende avdelingssykepleier og 
gruppeleder i gruppe 3, Irene Treidene som gruppeleder i 
gruppe 1 og Reidun Vatne Moe som gruppeleder i gruppe 
2. 

Kalfarveien BL: 
De 10 omsorgsboligene i 3. etasje i Kalfarveien 81b utgjør 
Kalfarveien Borettslag som er en selvstendig enhet med 
eget styre. Alle leilighetene er solgt, 4 leiligheter er vide-
resolgt i løpet av årene, og 1 person står på venteliste for 
leilighet. Salg av leilighetene gikk tregt lenge, og derfor 
er dette en gledelig utvikling. Vi har fått flere yngre bebo-
ere (eller rettere sagt andelseiere) det siste året, så miljøet 
er blandet. Der er god trivsel i omsorgsboligene, og fel-
lesrommene blir mye brukt. Flere eldre beboere har mye 
kontakt med beboerne i sykehjemmet, og det er positivt 
for alle parter. 

Hyggetreff: 
Vi ønsket å få i gang et frivillighetsarbeid ved Konows 
Senter og håpet at vi kunne få tak i personer som hadde 
lyst å være med som frivillige medarbeidere. På slutten av 
2006 startet vi derfor opp med ”Hyggetreff ” hver mandag 
kl. 11-13. Beboere fra sykehjemmet, fra bofellesskapet og 
fra omsorgsboligene har samlet seg i vestibylen til vafler, 
kaffe, gratisutlodning og litt aktiviteter. Døve utenfra har 
også kommet, og det har vært kjempeflott. De har deltatt 

i aktiviteter, fortalt gode historier og hjulpet med kaffe-
servering. 
Hyggetreffene har vært et vellykket tiltak for våre bebo-
ere, og vi avsluttet vårsemesteret med en tur til Marsteinen 
Fjordhotell i nydelig junivær. Hyggetreffene fortsetter hver 
mandag fra 1. september, og vi håper at døve utenfra vil 
fortsette å komme til Konows Senter. 

Samarbeid i Kalfarveien: 
Vi er svært glade for at driften ved Konows Senter er samlet 
i Kalfarveien, og vi trives i naboskap med døvekirken og 
døvesenteret. Vi har hatt en godt samarbeid med døvesen-
teret i forbindelse med etablering av Nubben Barnehage det 
siste året. Barnehagen kommer tett på bofellesskapet, men 
det ser ut til å fungere bra med gjerder rundt lekeplassen 
og fri tilgang til bofellesskapet. Vi er glade for at Stiftelsen 
Signo (som er vår huseier) har lånt bort litt areal bak bofel-
lesskapet til barnehagens soveskur. 
På den faste fredagslunsjen for ansatte i Kalfarveien 77-79-
81 har vi i vårsemesteret hatt fast lynutlodning til inntekt 
for Deaf Aid. Dette har innbrakt kr. 8010 til Deaf Aid som 
vi har all grunn til å være stolte av. 
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Styret: 
Konows Senter har sitt eget styre som er ansvarlig for 
driften. 5 av medlemmene (eierrepresentanter) oppnevnes 
av hovedstyret i Stiftelsen Signo hvorav 2 oppnevnes etter 
forslag fra Bergen Døvesenter. Eierrepresentantene er pr. 
1. juli 2008 Lars Hana som styreleder, Mary-Ann Grønås, 
Kjell Håland, Erling Jacobsen og Gunn Kristin Selstad - de 
to sistnevnte etter forslag fra Bergen Døvesenter. 
Ansattrepresentanter er Anett Christoffersen og Kristin 
Wetlesen, og pårørenderepresentanter er Sidsel Kjølleberg 
og Birte Nordeide.

Virksomhetslederskifte:  
Som kjent sluttet jeg som virksomhetsleder ved Konows 
Senter 1. august etter 16 år i stillingen. Dette ble tydelig 
markert på sommerfesten vår 24. juni hvor jeg fikk mange 
flotte gaver og flotte taler. Jeg takker hjertelig for fin bok 
fra døvesenteret og døvekirken og for fine ord fra Rune 
Anda. Jeg har hatt det veldig fint i døvemiljøet i nesten 
25 år, og jeg takker dere alle for det. Tusen takk for godt 
samarbeid, gode diskusjoner og mange utfordringer! Der 
er ikke så mange stillinger for sosionomer i døvemiljøet, 
og jeg begynner 1. september som miljøterapeut i et bofel-
lesskap for hørende med psykiske lidelser i Fana. Jeg har 
ingen ”fallskjerm” med meg fra Konows Senter men jeg 
har to styreverv – nemlig Kalfarveien Borettslag og Nubben 
Barnehage. Så vi treffes nok igjen i miljøet….
Lykke til videre med det gode arbeidet alle sammen!

Og så er det en stor glede å fortelle dere at ny virksomhets-
leder er på plass på Konows Senter fra 1. august  - Kjell 
Frydenlund-Moldestad. Han kjenner noen av våre bebo-
ere fra Vestlandsheimen og Eidsvåg Dagsenter, og han 
kjenner litt til døvemiljøet fra før. Han ønskes hjertelig til 
lykke med arbeidet ved Konows Senter og samarbeidet i 
døvemiljøet!

Alle gode sensommerønsker fra Konows Senter,

Tone Høylandskjær 

DMI-DAG 
I BERGEN 2008

HVA :Deaf  Ministry International (Stiftelsen interna-
sjonal døvemisjon) kommer til Norge igjen. treff/info-
dag  i Bergen. DMI ønsker kontakt med flere døve og 
hørende fra Norge.
Info/bilder om arbeidet som drives blant døve i Asia og 
Afrika .Spørsmål/samtale /mat/ prat ..

HVEM: misjonær/grunnlegger Lill Muir og døv pastor 
Rod Chapman fra Australia kommer
 
HVOR: Bergen Frikirke, St.Olavsv 10 (ved Gimle 
skole/Haukelandshallen)

NÅR:   Lørdag 18.oktober 2008 kl. 11 – 15 

Møtet blir tolket

   VELKOMMEN!!



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TerminlisTe

Nye medlemmer
31. Maiken Andrea Sudmann
32. Gunnar Fauskanger
33. Solveig Breivik
34. Henrik Nødtvedt

SEPTEMBER	2008
05. fr: Misjonsforening hos Astrid Tokle
07. sø: Gudstjeneste kl 11 v/vikar. 
09. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
09. ti:  Seniortreff kl 11-14
11. to: Kl. 19: Foredrag om bistandsarbeid 

v/Toralf, Ellen og Rune.
16. ti: Teater Manu med "Kulturkafe på 

klovneturne" kl. 18.00. Se omtale!
18. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
18. to: Kl. 19: Medlemsmøte: Logo (se notis)
21. sø: Gudstjeneste kl 11. Lars Hana.
23. ti: Bergen Døves Ungdomsklubb har 

årsmøte kl. 18. 

Døvestevne på Bremanger brygge 29-31.aug
Nok et døvestevne er gjennomført, og de som deltok er svært fornøyde. Fra Bergen var det kun 9 påmeldte i år.  14 
fra Ålesund og 4 fra Sogn. Kanskje noen glimt fra den vellykkede turen vil gi flere lyst til å reise neste år?
Deltakerne bodde i moderne rorbuer ogfikk nydelig mat servert i hoveduset som de kalte for "Farmen". Spesielt 
"Havets delikatesser" lørdag kveld falt i smak! Det ble tid til turer både til Grotle og til Kalvåg. Dessuten en flott 
fisketur med god fangst!

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

23. ti: Seniortreff kl 11-14
24. on: Beast har årsmøte kl 18. 
25. to: Jochen Muhs (døv) fra Tyskland 

holder foredrag (på “internasjonal 
tegnspråk”) Se notis i bladet.

26. fr: Døvblittgruppen har sosial samvær i 
storsalen kl 18.30 

27. lø: Kulturstyret arr. HØSTFEST kl 
19.00. Reker o.a. Aldersgrense: 18 
år. Påmelding til Anette Mortensen 
på sms 41 26 75 70 innen 23. 
september.

30. ti: Tolkesamling i storsalen kl 18.30 - 21. 

OKTOBER 2008:
05. sø: Gudstjeneste kl 11. Tegn til tale v/

Lars Hana. Skrivetolket gudstjeneste.. 

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

07. ti: Seniortreff kl 11-14
09. to: Åpen kveld i døvesekteret, fra kl 18.
10.-12. fr-sø: Døves Kulturdager i Stavanger
16. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
16. to kl. 19: Informasjonsrådgiver Rune 

Jensen fra Bergen kommune skal 
informere om Bybanen.

17. fr: Kvinneklubben har 106. årsfest kl 19.


