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Nå er Døves Hus ferdig rehabilitert

- og nymalt!
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Tilskudd for 2009
I budsjettforslag fra Bergen kommune er følgende 
tilskudd oppført for Bergen Døvesenter:

467.000 (2008: 446.000) – tilskudd til døvesenteret fra 
Byrådsavdeling for helse og omsorg.

260.000 (2008: 260.000) – tilskudd til døvesenteret fra 
Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett.

NØDMELDING på SMS
FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE
Når det dukker opp noe nytt i forbindelse med 
SMS nødmeldingstjenesten, legger vid et inn på 
egen side (under www.bgds.no):

BADSTUE på Rorbua!
Fredag 17 oktober var Edvard Rundhaug og Klement 
Våge på Austevoll og satte sammen badstue som vi 
kjøpte etter pengegaven fra ekteparet Gunhild og Nils 
Johan Bjørø. 

De som leier i høst- og vintermånedene vil nå få det 
godt og varmt på døvesenterets fl otte Rorbua!

Styreleder Klement er fornøyd.

Edvard og Klement har satt sammen badstue, så nå kan 
medlemmene ha det riktig koselig på Austevoll!
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De fleste av oss som iblant bruker tolk, vet at det ikke er le� å få tak i tolk om e�ermiddagen 
eller om kvelden. Problemet har vært der i flere år. Og mange av oss har e�er hvert gi� opp å 
delta på for eksempel foreldremøter i barnehagen, skolen eller andre møter/arrangementer. 

Vi opplever også problemet, vi som jobber i døveorganisasjonen. 

Tolketjenesten har helt siden starten utarbeidet “tolkesta�s�kk”. Denne oversikten var og er 
nok med på å vurdere om det er mange nok tolker hos tolketjenesten, eller om det var/er 
nødvendig å utvide bemanningen.

Det vi vet – og som tolketjenesten dessverre bekre�et – er at tolkesta�s�kken IKKE tar hensyn 
�l om det gjelder tolking på dag�d og/eller kvelds�d. Vi mener derfor at sta�s�kken gir et feilt 
bilde av de fak�ske forhold.

Her følger tallene fra 1 mai �l 31 august 2008:

Sta�s�kk 
Døve (tegnspråk)
Bes�lte oppdrag 1.151
Avbes�lte oppdrag 111
Udekkete oppdrag 147
Dekningsprosent 85,8%

Vi har grunn �l å tro at størsteparten av “udekket oppdrag” gjelder e�ermiddags- og kvelds�d. 
Men tallet må nok skrives med mer enn 147 hvis man i det hele ta� kan tenke seg hvor mange 
det var som har droppet å bes�lle tolk (man orker ikke lenger å vente i uvisshet om man får 
tolk eller ei - og så oppleve et par dager før møtene at "Vi beklager å må�e gi beskjed om at vi 
dessverre ikke har lykkes med å finne tolker �l...."). Vi mener nok at tolketjenesten i dag KAN 
gå gjennom alle bes�llingene på ny� og dele opp mellom dag�d og e�ermiddag-/kvelds�d. De 
har alle tall – også langt �lbake i �d, håper vi. De må kunne spandere �d på å lage ny oversikt 
som tydelig skal kunne dokumentere når på dagen tolkemangelen er størst. Det bør de gjøre 
NÅ. Regjeringens budsje� for 2009 er ikke ferdigbehandlet og vedta�. 

Klarer tolketjenesten å få med de fak�ske tallene på plass, og helst for 2008, 2007, 2006 osv, 
rekker man kanskje å få NAV sentralt �l å gjøre noe med bemanningen i landets tolketjenester, 
eller hos de tolketjenestene som leverer dokumentasjon. For dem kan det vel bli "sjokkerende" 
e�ermiddags- og kveldstall?

Vi trenger flere tolker, og det er meget uheldig at nye, utdannede tegnspåktolker må finne 
seg i å se e�er andre jobber eller å tolke i ny og ne som frilanstolker. Kanskje de e�er hvert 
forsvinner fra tolkemiljøet.

Bergen, 22. oktober 2008

Red. Rune Anda

Tolkemangel i dag - og sta�s�kken
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Den døve historieforskeren, Jochen Muhs fra Tyskland 
holdt foredrag om Tysklands første døveforening som ble 
stiftet i 1848. I løpet av en time på såkalt “internasjonalt 
tegnspråk” fikk han publikum gjennom en spennende 
historie, der mye skjedde i Tyskland (revolusjon osv). 
Døveforeningen i Berlin er den tredje døveforeningen 
som ble opprettet i Europa (den første var i Edinburg, den 
andre i Paris).

Torsdag 25. september 2008:
Foredrag om Tysklands første 
døveforening, stiftet i 1848

Program i døvesenteret september og oktober 2008

Torsdag 16 oktober 2008
Foredrag om bybanen i Bergen

Foredragsholderen Rune Jenssen (tolket av Gudrun Boge 
Karlsen) er informasjonsrådgiver i Bergen kommune. Han 
har vært politiker, ansatt i nærradio og i snart 20 år i Bergen 
kommune med hovedvekt på informasjon. Da foredraget 
var ferdig, inviterte Rune Jenssen oss til prøvetur med 
bybanen våren 2010! Du kan følge med i utviklingen av 
arbeidet på: http://www.bybanen.no/

Torsdag 9. oktober 2008:
Kurt Oksnes fortalte om sine 
opplevelser i Brasil sist sommer

Kurt er - som vanlig - morsom å høre på. Hans reise til 
Brasil ble til etter flere måneders bekjentskap med en døv 
brasilaner via web- og tekst-kommunikasjon på Internett 
(noe lignende som msn). Det ble en spennende opplevelse 
og han hadde mye å fortelle. 

De døve skuespillerne Isabelle Voizeux og Kheira Lamada 
er tilknyttet IVT (International Visuel Theater) i Paris. IVT 
er et profesjonelt teater for døve. Det var mest pantomime, 
men også "internasjonalt tegnspråk", ASL og noen norske 
tegn. Etter forestillingen var det samtale mellom publikum 
og teatersjef Mira Zuckermann. Hun noterte mange gode 
synspunkter. Kulturstyret sto for salg av mat og drikke. 

Tirsdag 16. september 2008 kl 18

Fransk forestilling "Min beste 
venn" med mye latter - nesten 120 
personer var tilstede i storsalen 
Arr.: Teater Manu

HALLOWEEN FEST
i døvesenteret fredag 31. oktober 2008 kl. 18.00-22.00

Vi selger varme taco og pizza, brus og saft. 

Kaffe, cappucino, te osv.

Flott premie for flott kostyme

Kun til barna: Hemmelig overraskelse!

Alder: 0-15 år - Gratis adgang. Påmeldingsfrist: 24. okt. 
SMS til Heidi 45666409 eller Anette 41267570
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Torsdag 11. september 2008 kl. 19.00:
Informasjon om bistandsarbeid

Ellen har vært i Kenya 5 1/2 uker i sommer, Rune har vært 
på Madagaskar 18.-24. august (for 6. gang) og Toralf har 
vært i Palestina hele 20 ganger. 
De fortalte om bistandsarbeid. Det ble en fin og interessant 
kveld, med visning av mange bilder på lerrettet. 

Torsdag 16 oktober 2008 
Ungdomsklubben viste 
skuespillet ”Ka er klokka?

Ungdomsklubben fremførte samme stykke under Døves 
kulturdager i Stavanger lørdag 11 oktober 2008. Så nå 
fikk våre egne se det her hjemme, i døvesenteret. Et riktig 
morsomt stykke. Fra venstre: Iselin, Lena Mei, Ingvild, Tor, 
Renè og Linda Veronica.

Skomakersymaskiner som 
tilhørte den døve skomakeren 
Sivert Samuelsen er å se 
i garderoben i 1 etasje

Etterkommere til Sivert Samuelsen har sammen med Siverts 
sønn, Sverre Samuelsen, ordnet det slik at Bergen Døves 
Museumsutvalg fikk overtatt utstyret!
Skomakersymaskinene var brukt av døve Sivert Samuel-
sen (1894-1981) som i mange år drev skomakerverksted 
i Bergen. Skomakeryrket var en av de 3 "S-yrkene" som 
før i tiden var de vanligste yrker blant døve: Skomaker 
- Skredder - Snekker.
Både svennebrevet og skomakerutstyr finner man i dø-
vemuseet vårt i 2 etasje. Gratis adgang. Ta kontakt med 
kontoret for visning.

Så du duellen mellom de to komifyrene Harald og Thomas, 
samt Ylvis-brødrene? Og så du Paal Richard Peterson som 
dommer? Det var en riktig morsom kveld der vi satt hjemme 
og koste oss med programmet, som for anledningen var 
222-tekstet hele tiden!

Så dere "Senkveld" 
fredag 26 september 2008 kl 22.10?
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Tolketjenesten i Hordaland 
inviterer til

Brukerseminar 
for døve og døvblitte på Bergen Døvesenter 

TORSDAG 13. november kl 19 – 21

Tolketjenesten vil informere om hva som skjer på 
tolkeområdet i Hordaland og i NAV ellers. 

Vil også sette av tid til å svare på spørsmål og til å 
diskutere saker som brukerne er opptatt av.

Meld gjerne spørsmål på forhånd til 
tolk.hordaland@nav.no.

Vel møtt!

Nye forslag til logo for 
Bergen Døvesenter

Senterstyret skal behandle forslagene på sitt møte tirsdag 
28. oktober. Om det blir tatt en avgjørelse da, eller om styret 
igjen vil drøfte det på et medlemsmøte, gjenstår å se!

Seniorgruppens julebord
Tirsdag 2. desember blir det igjen julebord for senior-
gruppen, og som vanlig finner det sted på Hotel Norge. 
Det koster kr 480 pr person, men Seniorgruppen støtter 
med kr 230,- pr medlem, slik at deltakerne bare betaler 
kr 250 hver. Seniorgruppen støtter også ledsagerne til de 
som bruker rullestol, slik at hver ledsager også betaler 
kun kr 250,- (tidligere år måtte ledsagerne selv betale 
full pris).

Boken er på 192 sider og koster kr 200.

Boken kan kan du få kjøpt på kontoret til Ber-
gen Døvesenter, eller den kan bestilles hos: 
post@doveforbundet.no
Her finner du en samling med 19 faglige artikler fra døve-
samfunnet i Norge, og emner knyttet til norsk tegnspråk 
og døves kultur. Samtlige artikler er skrevet av døve.

Av innholdet:
Forord Drømmen om det gode liv 
Hilde Haualand Døvesamfunnet, hvem, hva og hvor er 

det? 
Paal Richard Peterson Om broer 
Odd-Inge Schröder Norsk tegnspråk 
Rune Anda Vil døveidretten overleve? 
Hege Lønning Lav terskel, høy takhøyde og vide dører 
Tone-Britt Handberg Tospråklighet et gode 
Sonja Myhre Holten Se mitt Språk! 
Svein Arne Peterson Et kort historisk tilbakeblikk på 

NDF 
Odd-Inge Schröder Hva hendte når? 
Eivor Berg Ungdom og framtiden 
Svein Sundkvist Det gode liv som eldre 
Knut Rune Saltnes og Toralf Ringsø Bistandsarbeid 
Sissel Gjøen Verdens beste tolkeordning 
Knut Bjarne Kjøde Døve kan gjøre en god jobb 
Finn Arild Thordarson Døve og teknologi 
Hanne Kvitvær Norges Døveforbund i dag 
Mira Zuckermann Teater på norsk tegnspråk 
Niels Kristiansen Fra gammel dansk - til ny norsk frem-

tid 
Helge Herland Døves Media med viktig funksjon 

NDF 90 år
Skaff deg Norges Døveforbunds 
jubileumsbok

mailto:post@doveforbundet.no
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Ønsker du samtale 
med psykolog 
Sissel Grønlie?

Hun kan ta 
imot deg

Sissel 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@s
tatped.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.

Valget gav følgende resultat:
Leder:         Jon Nordvik
Nestleder:   Gabrielle Kverneland
Sekretær:    Anne Marte Espevoll
Kasserer:    Øystein Sletten
Styremedl.  Guro H. Fjellseth
Varastyrem: Lill-Beate Ulstein

BEAST har hatt 
ÅRSMØTE
onsdag 24. september 2008 
kl. 18.00 i døvesenteret 

Døves Ungdomsklubb 
har hatt ÅRSMØTE
tirsdag 23. september 2008
i døvesenteret
Valget gav følgende resultat:
Leder:         Tor Fiksen
Nestleder:   Sara Wivegh
Sekretær:    Iselin Hauge
Kasserer:    Erlend Lønning
Styremedl.: Lena Mei Kalvenes Anda 
                    og Sissel Kleppe

Selskapsutleie
(Se hjemmesiden i rammen over)

Gunnar Wæthing (døv) er nystartet 
gründer som driver med nyutviklet 
webportal for utleie av selskapslo-
kale.

Han forklarer hvorfor han har startet 
med tiltaket:
"Jeg jobbet tidligere som ungdoms-
leder for Oslo Døvesungdomsgruppe 
i fire år og ble kontaktet ofte av folk 
som lurte på det med leie av lokale. 
Oppdaget at spørsmålene var ofte 
det samme; se lokale, fra antall 
sitteplass, maks personer, leie av 
musikkanlegg til leiepris osv. Det 
medførte at jeg videreutviklet ideen 
med å drive et spesialutviklet og 
brukervennlig webportal, som viser 
frem bilder og der alle opplysninger 
var med. "

Nå, er den webportalen klar:
www.selskapsrom.no

Bergen Døvesenter har takket ja til å 
ha med informasjon om utleie, gratis 
ut året (prøvetid).
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Ut på tur aldri sur!
Idrettsklubben har denne høsten startet en turgruppe der 
idrettsvenner legger ut på søndagstur i Bergen og omegn. 
Dette er et sosialt tiltak som skal være positivt for medlem-
mene. Følg med på hjemmesiden www.bdik.no og teksttv 
(772) om turene. Hvis det ikke er annonsert betyr det at 
det ikke blir tur, men målet er tur hver søndag! Det er Ellen 
Østrem som er primus motor for turene.
Søndag 2. november er det Dag Hafstad og Arne Nesse 
som har ansvaret for søndagsturen. Følg med på tekst-tv 
og www.bdik.no.
Søndag 9. november blir det SKATTEJAKT sammen med 
Rune Anda. Han skal lede gruppen på tur opp til Fløyen. 
Underveis skal man prøve å finne skjulesteder for tre for-
skjellige "skatter". Posisjonene og flyfoto av stedene har vi 
fått, så det er opp til turdeltakerne sammen å finne fram!

Andre ønsker?
Ellers kunne vi tenke oss å prøve på noe nytt i 2009 og 
ønsker dermed å lage en aktivitetsplan. Har dere noen 
ideer til hva Idrettsklubben kan jobbe videre med, eller er 
det noe dere savner? Gi tilbakemelding til Gunnar Hansen 
eller Ellen Østrem.

Takk!
Idrettsklubben har mottatt kr. 20.000 av gaven fra Gunhild 
og Nils Johan Bjørø til Bergen Døvesenter. Vi sier tusen 
hjertelig takk. Hvordan vi skal bruke pengene vil vi disku-
tere med medlemmene på møte 27. november..

Medlemsmøte
Torsdag 27. november kl 19 blir det medlemsmøte i døve-
senteret. Målet med møte er å ha en dialog mellom styret 
og medlemmene, det betyr at medlemmene kan ta opp hva 
som helst på møtet. Men noen faste saker har idrettsklub-
bens styre på sakslisten. Vi vil fortelle om arbeidet i styret, 
om finansieringen av Rorbua, om julelotteriet, om idretts-
satsingen fremover. Ellers vil ha ideer til nye tiltak i 2009, 
vi vil lage en aktivitetsplan for hele året, så kom med tips 
om hva dere ønsker og hva dere savner i idrettsklubben. Ta 
gjerne kontakt med Gunnar Hansen eller Ellen Østrem.

Husk årsfesten
Lørdag 25. oktober kl 19 arrangeres den tradisjonelle 
årsfesten med salg av god mat og drikke. Det koster kr 50 
å komme inn og så kjøper en selv det en ønsker. Det blir 
underholdning av teatergruppen og kulturkomiteen. 

Julelotteri
Idrettsklubben vil avholde et lite medlemslotteri til jul. Det 
er fotballagene som trenger penger til innendørsmesterska-
pet i fotball i Tønsberg i februar. Loddene vil koster kr 5 og 
premiene er pinnesider, fruktkurver, båtreiser og annet. Vi 
blir glad for alle som selger lodd og enda gladere for alle 
som kjøper lodd for å støtte idrettsklubben!

Døves Idrettsklubb

Idrettsklubben oppfordrer til 
felles søndagstur 
på fjellene om søndagene!
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HEI ALLE SAMMEN
Jeg er Fri�stående Hudpleiekonsulent.
Jeg kan holde gra�s  hudpleie kurs eller make 
up kurs hjemme hos dere. Her vil du lære 
hvordan man ta vare på huden og hvordan 
man kan legge på make-upen? Om du ønske å 
vite hva merke jeg har og eventuelt å ha kurs 
hos deg kan de kontakte meg på SMS: 97 16 
63 02. Mail: monical71@hotmail.com 
Jeg vet at du dere vil synes det er kjempe 
kjekt. Ser frem �l å høre fra dere.
Med vennlig hilsen Monica Lone Madsen.

Personalia
70 ÅR
Aud Berit Johnsen, Morvik, fyller 70 år 20. oktober.

Willy E. Johansen, Frekhaug, fyller 70 år 7. november.

65 ÅR
Grethe Johnsen, Bergen, fylte 65 år 18. oktober.

Ingvild Kristine Roald, Bergen, fyller 65 år 7. november.

60 ÅR
Jorunn Hartveit, Eiksund, fyller 60 år 30. oktober.

TAKK
for oppmerksomheten på min 70 års dag.

Erling Buanes.

Juletrefest
Det blir juletrefest i døvesenteret 
lørdag 3. januar 2009 kl 15.00. 
Noter datoen!

Seniorgruppen er i døvesenteret annenhver tirsdag

Tirsdag 21. oktober hadde vi besøk av Rod Chapman fra Internasjonal Døvemisjon (DMI 
Norge). Før det var han å treffe i Frikirken både lørdag og søndag, og på Konows senter 
mandag. Nå sto seniorgruppen for tur.

På DMIs hjemmeside leser en følgende: Internasjonal Døvemisjon (DMI Norge) arbeider i 
19 ulike land i Asia og Afrika, der vi på forskjellige måter hjelper til med ressurser og utstyr/
bygninger for å gi døve muligheten til utdannelse og et bedre liv, og å bringe dem budskapet 
om Kristus. Interesserte kan lese om deres arbeid på: http://norway.deafmin.org/
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Refi nansiering av døvesenterets lån 
Rehabiliteringsarbeidet er nå ferdig, og snart skal vi legge 
frem revidert sluttregnskap til Bergen kommune/Hordaland 
fylkeskommune. Leserne husker sikkert at døvesenteret i 
2006 ble tilkjent kr 400.000 i støtte til rehabilitering av huset. 
Kr 300.000 er mottatt, resten kommer når revidert regnskap 
foreligger. 

Total rehabiliteringsomkostninger + mer*) 2 050 024,00
Gammel banklån 349 976,00
Total 2 400 000,00
 
Dekkes av: 
Hordaland fylkeskommune 400 000,00
Riebers legat 200 000,00
Nytt lån (refi nansiering) fra banken 1 800 000,00
Total 2 400 000,00
 
Daglig leder la fram for senterstyret en oversikt over 
rehabiliteringsarbeidet 2007-2008. Styret ble enige om 
refi nansiering av eksisterende lån til kr 1.800.000, *) inkludert 
investering i blåkjøkkenet (rommet bak kjøkkenet med bl.a. 
anskaffelse av kjølerom) og evt rehabilitering av hovedtrappen, 
og avrunde det nye lånet til kr 1.800.000. 
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Blomsterhilsen

Blomster til døvesenteret som takk for 
lånet av lokalet i forbindelse med et 
bryllupsselskap.

Norges Døveforbunds "Ny giv-kurs" nr 2,
og NDFs landsråd 
Styreleder Klement Våge og daglig leder Rune Anda deltar på 
ovennevnte arrangement på Ål i dagene 31. oktober til 2. november 
2008.
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Dialektseminar (tegnspråk)!
Har du noen ganger 

lurt på hva slags tegn 
som brukes i andre 

byer i Norge?

Har du noen ganger 
møtt uforstående blikk 
når du brukte et tegn
som er helt vanlig for 

deg?

Vil du være med å 
kartlegge og bevare 
mangfoldet i norsk 

tegnspråk?

Lørdagskafe 1. november 2008 kl. 10.00 - 16.00

Det blir salg av mat og drikke i døvesenteret lørdag 1 november, fra kl 10.00 til kl 16.00. 

Ta gjerne med barn også. Vi skal holde aktivitetsrommet åpent.

Hjertelig velkommen alle sammen. 

kl. 11.00 Videokonferansen settes i gang:
1.  Velkomsthilsen ved FONTS leder Sonja Erlenkamp
2.  Kort hilserunde fra alle steder
3.  Sonja Erlenkamp gir en introduksjon i formålet med 

seminaret og programmet. Deretter forklarer hun hva 
dialekt og sosiolekt er og hvordan tegnene skal samles 
inn.

Ca kl. 12 Videokonferansen avsluttes i denne omgang og 
alle stedene jobber lokalt med innsamling av tegn.

-    Alle som har forslag kan komme med dem.
-    Forsamlingen på hvert sted drøfter forslagene i felleskap 

og 

i.   vurderer om tegnet er et dialekttegn eller sosiolekt-
tegn

ii.  vurderer hvilken region eller hvilken gruppe tegnet 
hører til

iii. prøver å fi nne en kontekst til tegnet som skal tas opp 
på video

-    underveis tar man opp tegnene man kommer frem til

ca kl. 15.00 Videokonferansen settes i gang igjen
-    kort oppsummering fra hvert sted
-    noen avslutningsord fra Sonja Erlenkamp

senest kl. 16.00 avsluttes seminaret

Program for dialektseminar 1. november 2008

Bildet er fra fredag 17 oktober 2008 i Bergen Døvesenter: Test av videokonferanse-utstyret. 
På det store bildet ser vi Petter Sørensen i Stavanger, oppe til høyre ser vi Guri Amundsen i 
Trondheim, og under til høyre: Bomma, Rune (med fotoapparat) og Kristin.

Er du medlem av FONTS (Forening for Norsk Tegnspråk)?

Hvis ikke, kan du melde deg inn på deres hjemmeside: http://norsktegnspraak.no/
Du kan også melde deg inn når du er sammen med oss i døvesenteret lørdag 1 november 2008!

Giro vil bli utdelt.



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.

Ulike måter å kontakte 
Tolketjenesten i Hordaland på: 

Tekst-telefon:  55 52 67 52 
Tale-telefon:  55 52 67 50 

Telefaks:  55 52 67 51 

E-post:  tolk.hordaland@nav.no

SMS:  26626
og du som bor i Hordaland skriver følgende: 

tolk hordaland <bestilling> ditt navn

som sendes til mobil-nummer 26626.
Eksempel: “tolk hordaland trenger tolk til 
legetime onsdag 7/12 kl 12-13 ved Slettebø 
legekontor, Slettebøvn 12, gjelder allergitest 
for mitt barn. Ola Nordmann” 

Akuttvakttjenesten: 
Telefon (149):  994 81 810 

SMS:  994 81 810

Tolk!

Kom og opplev en teaterforestilling på tegnspråk
på Ole Bulls plass lørdag 22. november 2008 kl. 14.00!

Ønsker du å bestille billetter på forhånd, kan du gjøre det via www.teatermanu.no

DESEMBER:
02. ti: Seniorgruppen har julebord på hotel
02. ti:  Drama-øvelse kl 18 til 20
02. ti:  Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
04. to:  Åpen kveld i døvesenteret, fra kl 18. 
05. fr:  Kvinneklubben har julebord kl 19.
09. ti:  Drama-øvelse kl 18 til 20
11. to: Åpen kveld i døvesekteret, fra kl 18. 

OKTOBER:
24. fr: Døvblittgruppen har sosial samvær 

med bingo i storsalen kl 18.30
25. lø: Døves Idrettsklubb har årsfest kl 19. 

Arr. i samarbeid med Kulturstyret.
28. ti: Drama-øvelse kl 18 til 20
28. ti:  Møte i senterstyret kl 15.30.
30. to:  Frikveld. 
31. fr:  Daglig leder er på Ål 
31. fr: Misjonsforening kl 19 hos Anlaug 

Sørhaug, Titlestadveien 44 
31. fr: Ny Giv! kurs - del 2, v/Norges 

Døveforbund, på Ål
31. fr: HALLOWEEN FEST for barn kl. 18. 

Taco og pizza. Påmelding til Anette 
Mortensen. Arr. Kulturstyret. 

NOVEMBER:
01. lø: DIALEKTSEMINAR med FONTS
01. lø: Landsråd v/Norges Døveforbund
02. sø: Gudstjeneste kl 18. Alle helgens 

dag. Lars Hana.
04. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken
04. ti: Seniortreff kl 11-14. Besøk av 

skoleelever fra Hunstad skole.
04. ti: Drama-øvelse kl 18 til 20
04. ti:  Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
05. on: Samvær for døve innvandrere i 

døvesenteret, kl 19.00.
06. to: Frikveld.
07. fr - 08. lø: Kurs i stemmetolking, arr. 

Tolketjenesten 
11. ti:  Drama-øvelse kl 18 til 20
11. ti:  Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
12. on: Møte i samarbeidsforum kl. 18.30. 
13. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
13. to: Tolketjenesten har brukerseminar 

i døvesenteret kl 19.00. Alle er 
velkommen!

16. sø: Gudstjeneste kl 11. Tegn til tale
 v/Lars Hana. Skrivetolking.
16. sø: CI-treff i døvesenteret kl 12 - 15. 
17. ma (til 21. fr): Daglig leder avspaserer. 
18. ti: Åpen kirke kl 10.30. Etterpå blir det 

kaffe og sosial samling i menighets-
salen.

18. ti: Drama-øvelse kl 18 til 20
18. ti: Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
20. to: Foredrag kl 19.00 om trafikksikkerhet 

v/politioverbetjent Jan Gunnar Bøe i 
Trafikkseksjonen. 

22. lø: Teater Manu med barneforestilling 
på Ole Bulls scene kl 14.00. 

22. lø: Lutefiskenes Venner har julekos kl. 
19 (nr 13 siden starten i 1996)

24. ma: Døvblittgruppen har styremøte på 
styrerommet kl 18.00 

25. ti: Seniortreff kl 11-14
25. ti: Drama-øvelse kl 18 til 20
25. ti: Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
26. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14 

- håndarbeid ( middag)
27. to: Døves Idrettsklubb har medlemsmøte 

kl 19.
28. fr: Døvblittgruppen har juleavslutning i 

storsalen kl 18.30 
29. lø: Kulturstyret arr. NISSEFEST kl. 19. 
30. sø: Familiegudstjeneste kl 11. Utdeling 

av kirkebok og video) v/Odd Erling 
Vik Nordbrønd.


