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F A N T A S T I S K !!!

Igjen er Bergen Døvesenter beæret med en stor 
gave fra et mangeårig medlem! Leserne husker sik-
kert den store gaven fra Gunhild og Nils Johan Bjørø 
på døve senterets stiftelsesdag fredag 30. mai 2008, 
med en gave på kr 100.000.

Denne gangen, mandag 27. oktober 2008 kom et 
 annet, mangeårig medlem "Olav", med en like fan-
tastisk gave til Bergen Døvesenter: Kr 100.000!

Vi kunne ikke tro våre egne øyne, men også denne 
nye gaven kommer kjempegodt med. "Olav" leste 
forrige nummer av Budstikken at døvesenteret har 
et stort lån, og han ønsket å hjelpe døvesenteret 
økonomisk.

12. november 2008 besøkte vi ham for å takke 
for gaven. Han syntes at det ble vanskelig å holde 
hemmelig hvem som var giveren. Han er ikke så 
glad i publisering, sa han. Men han tenkte det var 
greit at folk vet hvem som har gitt gaven, og han 
understreket igjen at pengene i sin helhet går til 
hjelp i forbindelse med rehabilitering av huset.

Giverens navn ble opplyst på møte i Samarbeids-
forumet 12 november 2008: Sverre Olav Samuelsen

Kavli Norge vil hedre Ingrid Storedale 
og de idrettskvaliteter hun sto for:

Gir kr 25.000 til
Bergen Døves 
Idrettsklubb
21. november 2008 fikk vi  e-post 
fra Kari Hamnes ved Kavli Norge. 
Kavli hadde samme dag sendt følgende melding til 
sine ansatte i Kavli Norge (Bergen, Jæren, Gausdal 
og Vestfold):
-------------------------
Hei alle sammen.
Julen nærmer seg med raske skritt og slik som de 
siste 9 årene, ønsker Kavli til å gi et pengebeløp til en 
organisasjon som bidrar positivt i vårt samfunn. Dette 
i stedet for julegaver til våre forretningsforbindelser. 
Våre forretningsforbindelser mottar et hyggelig jule-
kort med informasjon om hvilken organisasjon Kavli 
har valgt å gi penger til.
Følgende organisasjoner har hittil blitt tildelt pen-
gegave:
1999 - Bymisjonen
2000 - Slumsøstrene
2001 - Frelsesarmeen
2002 - Bakkegaten
2003 - Frelsesarmeens 1 Korps i Bergen / øre-
  merket kontaktsenteret for vanskeligstilte
2004 - Kirkens Bymisjon Bergen V 13
2005 - "Samen om nøden " - SoN Grimstad
2006 - Natteravnene
2007 - Juleflyet

I mars i år opplevde vi her på O. Kavli i Bergen den 
tragiske ulykken hvor Ingrid Storedale omkom, en 
ulykke som satte spor i oss alle. Som kjent var Ingrid 
døv, men det la ingen demper på hennes idrettsglede 
og idrettsutfoldelse. Hun var medlem i Bergen Dø-
vesenter og Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK), hvor 
hun gjennom sistnevnte hadde en imponerende 
idrettskarriere.

For å hedre Ingrid og de idrettsmessige kvaliteter 
hun sto for, ønsker vi i år gjennom årets julegave, å 
støtte Bergen Døves Idrettsklubb sin aktivitet med 
kr. 25.000,-.

Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK) er en idrettsklubb 
for døve og sterkt tunghørte. Klubben som har 340 
medlemmer, ble stiftet allerede 29. oktober 1905.
-------------------------
Bergen Døves Idrettsklubb v/leder Gunnar Hansen er 
invitert til juleavslutning hos Kavli på Midtun fredag 
19. desember for å motta årets gavesjekk.
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Styreleder Klement Våge ønsket velkommen. Deretter orienterte Kjersti Ørn-
haug (leder i tolketjenesten i Hordaland) kort om Tolkeutredningen 2008.

Informasjon fra Tolketjenesten
Torsdag 13 november 2008 i Bergen Døvesenter

NAVs visjon: VI GIR MENNESKER MULIGHETER

INFO OM AKUTTVAKT-
TJENESTEN

Akuttvakttjenesten har eksistert en 
stund nå. Den er fordelt på region 
vest: Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Rogaland og Vest-Agder. Det er Roga-
land, med Stavanger som har hoved-
ansvaret. Vaktene er fordelt mellom 
Rogaland og Hordaland. 

Telefon nummeret er fortsatt det 
sam me 99 48 18 10. Se for øvrig 
denne linken: http://www.bgds.no/
bodyFrame/Tolkesaker/Kontakt-
tolketjenesten.htm

Hvis en har behov for tolk i forhold 
til sykdom, eller kommer i prekære 
situasjoner utenom tolketjenesten 
sin åpningstid, kan man sende SMS 
eller ringe.

Det er informert om det på lege-
vakt og sykehus. De har nummeret 
tilgjengelig ved for eksempel akutt 
innleggelse.

Det har vært mest utrykinger i Hor-
daland. Frem til nå har man kun hatt 
2 oppdrag der Tolketjenesten ikke 
hadde klart å få tak i tolker. Ellers har 
det meste vært dekket. 

Når man bestiller akutt-tolk, skal 
man raskt få svar om at meldingen er 
mottatt. Når tolketjenesten mottar 
en bestilling, tar de kontakt med de 
tolkene som har sagt seg frivillig til å 
bli tatt ut på akuttoppdrag. 
Det kan ta tid. Det er der de ikke har 
garanti for om man kan skaffe tolk. 
Hadde de hatt tolk i vakt, som måtte 
rykke ut, hadde det vært bedre. Det 
er fremdeles frivillig, så de må kanskje 
ringe gjennom hele listen, og det kan 
ta tid. Man skal få svar forholdsvis 
raskt tilbake igjen.

TOLKEUTREDNINGEN 2008

Kjersti opplyste at NAV med sine arbeidsgrupper har vært med på å utarbeide 
utredningen etter et halvt års diskusjon om alt som har med tolking å gjøre (re-
gelverk, resurser, organisering osv). Rapporten ble levert til departementet. 

Arbeidsgruppen som har jobbet med rapporten, mener at tolkebehovet vil 
øke i årene som kommer.  
Dette står blant annet i utredningen: 
* Arbeidsgruppen knytter tolking til ytringsfriheten, noe som er en viktig ting 
i vårt samfunn, og det er nedfelt i menneskerettighetsærklæringen. 
* Når tolkebehovet øker, trenger man flere tolker (også frilanstolker). Det er 
behov for en dobling av ansatte tolker ved tolketjenestene. Til det trenger man 
ekstra tilskudd fra staten. Regelverket kan ikke NAV lage, det er det departe-
mentet som gjør.

Rapporten ligger inne hos departementet som et forslag. NAV mener at regel-
verket må gjøres lettere, og det er ulike vilkår for brukere etter hvor en bor (i 
byen, på landet e.a.). Frilans tolkene bør ha bedre vilkår, bedre avlønningssys-
tem, og de ønsker også at NAV skal betale for all tolkehjelp uansett hvem som 
bestiller - døve eller hørende - og uansett hva slags tolkehjelp det dreier seg om. 
NAV bør ordne all finansiering av tolkene. Man venter nå på at departementet 
skal behandle rapporten, og ta beslutninger på bakgrunn av den. Det samme 
med frilanstolkene, om de skal lønnes bedre.

Det er ikke kommet noe ekstra midler til tolketjenestene i statsbudsjett for 
2009, men man håper at departementet vil godkjenne tolkeutredningen.

Brukerorganisasjoner har vært med på å uttale seg, blant annet organisasjoner 
for skrivetolk-brukere, tegnspråk-brukere og døvblinde.
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BESTILLINGSPROSEDYRE

* Når Tolketjenesten mottar en bestilling, bekrefter de at den er mottat. 
Om det er over telefon, så har du fått bekreftelse på bestilling med det 
samme.

* Men om bestillingen kom via SMS eller e-post, så får man svar tilbake samme 
vei om at bestillingen er mottat og at det jobbes med det.

* Om det er noen opplysninger som mangler, slik som varighet og så videre, så 
ber Tolketjenesten om svar på det samtidig som de bekrefter at bestillingen 
er mottatt. 

* Det som trengs i en bestilling er dato, klokkeslett, hvor lenge det skal vare, 
tolkestedet, hvis det er forskjell på tolkested og møtested. Også navn på de 
som skal ha tolk, tolkemetode, om det skal være skrivetolk, tegnspråk eller 
tegn til tale. Også tema, hva man skal snakke om.

* Når alle nødvendige opplysninger er notert, blir det registrert i OTS, som er 
et dataverktøy. Hvis Tolketjenesten har ledige tolker selv (de fast ansatte), 
setter de dem på oppdraget. 

* Men om de er opptatt, så sender de opplysningene ut og kontakter frilans-
tolkene. Er det kort tid til oppdraget, så sender de oppdraget på SMS, men 
om det er lengre tid til oppdraget, sender de det på e-post.

* Tolketjenesten har en e-post-liste over ledige oppdrag som de sender ut 
jevnlig til frilanstolkene.

* Noen ganger sender de også forespørsel til andre tolketjenester i Norge, 
som sender til sine frilanstolker med spørsmål om de er ledige og kan ta 
oppdraget.

* Tolketjenesten registrerer tolk til oppdrag, skriver ut oppdragskort, skriver 
de inn i ukeplan, som de har til de fast ansatte tolkene. De gir tilbakemelding 
til de som har bestilt, om hvilken tolk(er) som kommer.

* De gangene de ikke klarer å skaffe tolk, gir de bestiller tilbakemelding senest 
to virkedager før oppdraget finner sted. Men de prøver gjentatte ganger å 
skaffe tolk til det. (Du kan be om å få svar tidligere, for eksempel en uke før 
oppdraget.)

* Når det er avbestilling, om en ikke trenger tolken, er det viktig om bru-
keren gir beskjed så tidlig som mulig, så man kan bruke tolken til annet 
oppdrag.

* Tolketjenesten ønsker at bestillingen skal gå gjennom dem, men om noen 
selv klarer å få tak i noen til å tolke, er det greit. Har vedkommende avtale 
med Tolketjenesten, kan de få lønn. En må da gi beskjed til Tolketjenesten 
samme dag, eller dagen etter at en klarte å få tak i tolk selv.

* Når døve kontakter tolker direkte, har tolkene nok allerede fått spørsmål fra 
tolketjenesten om å ta det oppdraget, for de blir spurt via SMS og e-post. 
Men det er vanskeligere å si nei når de får en personlig telefon/SMS fra den 
døve enn på en e-post-liste fra Tolketjenesten med oversikt  over mange 
ledige oppdrag.

INFO OM ORGANISERING 
AV TOLKING VED HØG-
SKOLE, SKOLETOLKING

Hvert år får Tolketjenesten mange 
søknader til tolk på skoler for høyere 
utdanning. Det kan være utdaning 
som sosiologi, filosofi, og så videre. 
Tolketjenesten bruker store ressurser 
for å klare å dekke dette, og det gjør 
de slik at brukerne skal få sin utdan-
ning og komme seg ut i arbeidslivet. 

Sommeren 2008 var det ti søknader, 
inkludert de som er inni et skolefor-
løp. Det er varierende hvor mye som 
trengs, noen flere ganger i uken, noen 
bare noen timer kanskje.

Når Tolketjenesten mottar en søk-
nad, kontaker de alle frilanstolkene 
i Hordaland, og i hele Norge. I år fikk 
man tilbakemelding fra 7 frilanstol-
ker, pluss egne ansatte. Man klarte å 
skaffe tolk til 9 døve studenter.

Tolketjenesten prøver først å dekke de 
som allerede er i et studieforløp, slik 
at de kan bli ferdige med sin utdaning. 
Så prøver de å sette sammen brukere 
og tolker, slik at de fleste skal få dekket 
sine behov. 

Det er veldig viktig å søke så tidlig som 
mulig, gjerne når de blir sendt til sam-
ordnet opptak. Men det er ikke sikkert 
en kan få tolk likevel. Tolketjenesten 
trenger informasjon om fag, antall 
timer o.a., og man kan sende dette 
på e-post, SMS eller ringe.

Tolketjenesten prøver å orientere 
seg så snart som mulig om hvordan 
det ligger an i forhold til tolk, men 
vet aldri før i august, for man vet ikke 
hvor mange tolker man har, hvem som 
kan være kompetente, og om hvor 
mange som skal ha tolk i forhold til 
utdanning.

Døve i Hordaland skal søke om tolk til 
Tolketjenesten i Hordaland, selv om 
man skal studere i en annen fylke, og 
Tolketjenesten videreformidler dette, 
slik at Tolketjenesten i en annen fylke 
overtar.
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BILLEDTOLKPROSJEKT

Til slutt ble det gitt en orientering om billedtolkprosjektet som fremdeles er på 
utprøvingsstadiet. Man kan søke til NAV Hjelpemiddelsentral om å få en bilde 
telefon og samtidlig bli bruker av bildetolketjeneste. I dag er det slik at brukerne 
i Bergen ringer til Ålesund, og kaller opp tolker som tolker via tv overføring. Så, 
om dere sitter i møte på jobb, kan dere klargjøre PC med mikrofon og kamera, 
så overføres lyd og bilde til Ålesund, så kan man lese det av på deres dataskjerm 
(tegnspråktolking eller skrivetolking).

Pr i dag er prosjektet kun knyttet til tolk på arbeidsplass, så man må være i 
jobb for å få dette. Om en først har fått tolking på arbeidsplass, kan en også 
bruke det i private samtaler. Kan ha utvilkingssamtale med ditt barn på skolen 
og ha med utstyret og få det tolket. 

TOLK TIL TORSDAGSFOREDRAG I DØVESENTERET

Det har vært vanskelig å få tolk de torsdagene når døvesenteret har hørende 
foredragsholdere. 

Kjersti opplyste at Tolketjenesten har diskutert torsdagskveldene med tolkene, 
og forstår at det er viktig for en hel brukergruppe. Og når det er gjentagende 
problem, så vil de løse det. De har blitt enige om en avtale, i forhold til lønn og 
så videre, og slik at tolkene lettere kan gå inn på torsdagskveldene og tolke. 

- Vi har snakket om mellomtolk, et forslag som Rune har kommet med over 
e-post til tolketjenesten, opplyste Kjersti. - Rune foreslår at en døv kunne vært 
mellomtolk, som stemmetolk for tolkene, og så videre. Og det var de ansatte 
tolkene positive til, og villige til å prøve. Og se om vi kan prøve det ut!

NAV: "VI GIR MENNESKER MULIGHETER"

Roald (”arbeidskonsulent for døve”): - Jeg vil begynne med å skryte av tolke-
tjenesten. Jeg bruker tolk en del i møter i NAV, med arbeidsgivere. Jeg setter 
stor pris på vårt samarbeid, og vi finner alltid løsninger, og har ikke dere tid, 
så tilpasser vi til dere har tid. Vi er avhengig av tolker, det er sjelden jeg tolker 
selv, da er det akutt krise. Men jeg er takknemmelig for jobben dere gjør.
Stortinget og politikerne har laget en fin visjon for NAV – vi gir menneser 
mulighet.
Det er et godt poeng, om de ikke øker antall tolker i Norge. Det er et godt 
poeng for organisasjonene å bruke det mot politikerne om det ikke blir gjort 
noe med det.

STUDENTER 
I PRAKSISOPPDRAG

Tolketjenesten har for tiden studenter 
hos seg. Det har de lang erfaring med. 
I mange år har Tolketjenesten tatt 
imot studenter. Måten Tolketjenesten 
her organiserer studenter på er ulikt 
andre steder. De har student-team, så 
de er flere om veiledningen. I denne 
perioden er de 4 sammen i teamet, 
men størrelsen på teamet varierer, 
også i forhold til hvor mange studen-
ter man har.

Tolketjenesten har muligheten til å 
få veiledning av flere når det er flere 
i teamet, og de kan være med på flere 
tolkesituasjoner. Tolketjenesten synes 
det har gode erfaringer med det.
De tar imot andre-års tolkestudenter, 
som er i observarsjonspraksis. Når 
døve bestiller tolk i den perioden 
man har tolkestudenter i observa-
sjonspraksis, får de spørsmål om det 
er ok å ha med tolkestudenter som 
kan observere tolkesituasjon. Da 
ser de på hvordan godkjente tolker 
tolker. Etter oppdraget diskuterer de 
sammen om tolkesituasjonen.

Men 3. års studenter er ute i praksis. 
I løpet av deres siste år er de i praksis 
to ganger.

I begynnelsen av første perioden får 
de observere noen oppdrag, og så 
ta over litt, og prøve å tolke selv. Det 
er da Tolketjenesten spør brukerne 
(døve) – om de kan ta med en student 
i praksis, som kan prøve seg.

Tolkeveiledere har ansvar for det 
tolkede produkt, og de tar over om 
den døve ønsker det. Eller om tolke-
studentene blir sliten.
I tillegg til studenter fra Høgskolen i 
Bergen, har man også hatt studenter 
fra Trondheim og Oslo. Tolketjenesten 
bruker en god del ressurser på å koor-
dinere oppdrag, og de setter pris på 
om brukerne svarer ok om de kan ta 
med studenter, slik at de kan få dem 
i praksis. Men brukerne bestemmer 
selvsagt om de synes det er ok el-
ler ikke. Tolketjenesten respekterer 
brukernes valg.



6

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

Misjonsforeningen
har juleselskap fredag 9. januar 2009 
kl. 19.00 hos Grete Elvebakk, Birke-
veien 45 A.

Personalia
VIL TAKKE
så masse for oppmerksomheten til 
60-års dagen min. Tusen takk!

Masse varme hilsener 
fra Jorunn Hartveit

DØDSFALL
Helge Kjølleberg døde 15. november 
2008. Han var født 6. februar 1928, 
og var medlem i Bergen Døvesen-
ter i "en mannsalder". Han har hatt 
mange tillitsverv, deriblant har han 
vært foreningsleder i 1969-71. Han 
ble æresmedlem i 1980, i forbindelse 
med døvesenterets 100 års jubileum. 
Han ble gravlagt fra Døvekirken 25. 
november.

Harald Storedale døde 13. novem-
ber 2008. Han var født 3. april 1929. 
Også han var medlem i Bergen Dø-
vesenter i mange år. Han ble grav-
lagt fra Ølve kyrkje 20. november.

Kirsten Viki forlot oss helt uventet 
14. november 2008, bare 51 år 
gammel. Hun var født 3. mars 1957. 
Hennes hjerte banket for ungdom-
mene. Hun jobbet ved internatet 
tilknyttet Slåtthaug vg skole og tok 
ofte med seg elever til Bergen Døve-
senter. Hun ble bisatt i Solheim 
kapell 20. november.

I dødsannonsen sto det: "Et alter-
nativ til blomster er en gave til 
Bergen Døvesenter, kontonr. 
5238.68.10591." 

HEI ALLE SAMMEN
Jeg er Frittstående Hudpleiekonsulent.
Jeg kan holde gratis  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 til å høre fra dere.
Med vennlig hilsen Monica Lone Madsen.

Siste nytt 30.10.2008: 
Kommunen har snudd: 
Nye Nattland skole / Hunstad 
skole blir nå høyt prioritert 
i Bergen kommunes budsjett!

23 oktober. Det er helt fantastisk at det 
blir ny Nattland skole. Samme hva som 
gjorde at kommunen snudde og be-
stemte seg for at denne saken ble høyt 
prioritert, reiser jeg meg opp og gir de 
døve ungdommene Tor, Kristian, Lena 
Mei og Yvonne en stor applaus. Jeg er 
sikker på at de ble hørt og at de gjorde 
alt de kunne. Jeg er så stolt over disse 
ungdommene. Bra gjort!!!!

BDS-logo
Dette blir døvesenterets logo, vedtatt 
på styremøtet 28 oktober 2008 (se 
forsiden).

Døve ungdommer i politiker-høringen på Grand torsdag 23 oktober, fra venstre: Yvonne 
Christoffersen, Kristian Søderstrøm Bårtveit, Lena Mei Kalvenes Anda og Tor S. Fiksen.

Døve ungdommer i politikerhøringen

Døve ungdommer hadde spørsmål 
rundt 3 viktige saker: Nattland skole/
Hunstad skole, tolkesituasjon og tekst 
på norske kinofilmer. (Se reportasje 
på www.bgds.no). På spørsmål om 
framtidig skole, svarte byråd Moltu at 
han jobbet med saken og ikke kunne 
gi noen svar. En uke sener kom glad-
meldingen:

- Er det sant?, spurte vi byråd Tomas 
Moltu. - Ja, det er sant, svarte han, - jeg 
lovet jo å prøve, og det gikk!
- Døve ungdommer er her og jubler, og 
de lurer på om de har litt “skyld” i at det 
gikk bra til slutt?
- Det har vært en lang prosess, svarte 
Moltu, - men de hjalp godt til i innspur-
ten! svarte byråd Moltu. 
Bergen Døvesenter fikk en liten hilsen 
fra en av de ansatte ved Hunstad skole 
31.10.2008:
Jeg tenker på de døve ungdommene 
som stilte opp på møtet med politiker 
(Ungdommens bystyre og Redd Barna) 

Det var Kristian som spurte politikerne om 
skolens framtid.
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JULETREFEST
- først og fremst for BARN!

Det blir juletrefest i døvesenteret 
lørdag 3. januar 2009 kl. 15.00 - 18.00

Som vanlig samarbeider Hordaland foreldrelag for hør-
selshemmede, Bergen Døvesenter og Døves menighet 
om arrangementet.

På grunn av at det er nødvendig med begrenset antall 
deltakere (maks 100) vil vi oppfordre familier til å melde 
på flere barn enn voksne. Det vil ikke være lurt med mor, 
far, bestemor, bestefar og bare ett barn (4 voksne og 1 
barn). Og heller ikke lurt å ta med andre enn nærmeste 
familie.  Jo flere barn, dess bedre!

Entre kr 40 pr barn og kr 50 pr voksne (prisene er ikke 
endelig bestemt).

Påmeldingsfristen er mandag 22. desember 2008 
(eller før hvis det blir fullt). 

Påmelding til post@bgds.no.

Lørdag 1. november 2008 gjennomførte FONTS sitt 
dialektseminar. Alle tegnspråkinteresserte var invitert 
til dette seminaret om dialekter og sosiolekter i norsk 
tegnspråk. Meningen med seminaret var å finne ut mer 
om dialektale forskjeller i norsk tegnspråk. Seminaret 
skjedde samtidig i Bergen, Stavanger og Trondheim og 
ble delvis gjennomført per videokonferanse. I alt deltok 
ca 50 personer på seminaret. 

Innledningsvis hilste FONTS-leder Sonja Erlenkamp 
velkommen og la fram og forklarte opplegget for semi-
naret. Hun ga også en kort oversikt over hva dialekt og 
sosiolekt er. 
Deretter jobbet deltakerne på de 3 stedene med å 
samle tegn. Det ble mange spennende diskusjoner om 
enkelte tegn, og det ble klart at enkelte tegn forekom-
mer i mange versjoner. Mange tegn med sine forskjellige 
versjoner ble tatt opp på video. Videoene skal senere 
analyseres og danne grunnlag for videre forskning på 
området. Avslutningsvis var det igjen fellesseanse per 
videokonferanse. 
Seminaret viste tydelig at tegnspråkbrukere er minst like 
mye som alle andre opptatt av sitt språk! 
 
FONTS takker alle deltakere og ikke minst de lokale ar-
rangørene for innsatsen! Seminaret viste at det er behov 
for mer dokumentasjon av og forskning på norsk tegn-
språk, og FONTS vil fortsette å bidra til dette. Vi kan godt 
tenke oss å arrangere lignende seminarer glere steder 
- ta gjerne kontakt hvis du er interessert!
Teksten er hentet fra FONTS' hjemmeside: 
http://norsktegnspraak.no

JULEAVSLUTNING

Kulturstyret arr juleavslutning 
i døvesenteret
torsdag 18 desember kl. 18.00
Det blir salg av julemat, kaffe, kaker o.a.

I tillegg skal dramagruppen fremføre juleforestilling på 
scenen.

Alle er hjertelig velkommen!

Bildet er fra dramaøvelsen en tirsdag i oktober.

Dialektseminar gjennomført!



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.

Nye medlemmer
42. Magdalene W. Nordal, 
 hørende
43. Patricio Villanueva-Donoso,
 døv

Denne kvelden hadde vi invitert med alle som ville være med av elever fra  
Hunstad Skole (faste, deltid og kortids elever). Ved neste anledning vil arran-
gere flere aktivitets-kvelder, men da kun for de som er medlemmer av HFH. 
Det var en spent gjeng på 16 unge som ventet utenfor gymsalen ved Hunstad 
skole denne ettermiddagen. Vi hadde bestilt 2 Maxi Taxier som transporterte 
dem til Askøy Bowling. 

Da vi kom frem ble vi godt mottatt av daglig leder som fortalte at denne 
kvelden ville vi være sammen med mange andre som var i samme situasjon 
(Handikappede) og dette viste seg å bli en god stemning blant våre barn/ung-
dom denne kvelden. Vi hadde leid 4 baner fra 1530 til 1930. Innimellom kom 
Peppes Pizza og leverte mat til en sulten gjeng. Da vi spurte de som var med, 
sa alle at de var enige om at dette har vært kjempe gøy. Noen spurte når vi 
skal bowle igjen neste gang. 

Når det gjelder det med å skape samhold blant våre barn / ungdom så vil vi i 
HFH  prøve å få til arrangement når det er deltid/ kortids elever på Hunstad 
slik at de som kommer kan delta i noe sammen om kvelden. Vi håper at våre 
tilbud blir godt mottatt blant de som ikke er medlemmer i dag. Vi håper ellers 
at vi på denne måten kan rekruttere nye medlemmer til HFH.

Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede (H.F.H.)

med barn  og unge på Askøy Bowling
torsdag 30. oktober 2008

DESEMBER 2008
02. ti:  Seniortreff kl 11-14 på Hotel Norge 
02. ti:  Drama-øvelse kl 18 til 20
02. ti:  Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
03. on: Aktivitetsdag for døvblinde - mulig 

besøk på Telavåg Museum
04. to: Kl. 18.00 (merk tiden): Besøk av Niels 

Kristensen, som skal orientere om 
bildetelefon.

05. fr:  Kvinneklubben har julebord kl 19.
09. ti:  Drama-øvelse kl 18 til 20
09. ti:  Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
10. on: Dagsenter for døvblinde - Juleavslutning 

kl 17-21
11. to:  Åpen kveld i døvesekteret, fra kl 18. 
13. lø:  BDUK har "GLITTER & HET-fest" i døve-

senteret kl 19
14. sø:  Gudstjeneste kl 11. Lysmesse v/Trygve 

S. Stabrun. Konfirmantene deltar.
16. ti:  Drama-øvelse kl 18 til 20
16. ti:  Tegnspråkkafe med Beast på Onkel 

Lauritzen kl 19.30.
18. to:  Siste åpningskveld før jul - julekos kl 18. 

Dramagruppen viser juleforestilling. 
19. fr:  Møte i senterstyret kl 15.30. 
24. on: Julaften. Gudstjeneste i Døvekirken kl 

15.00 
25. to:  Juledag. Kl 13. Andakt og lystenning. 
31. on: Nyttårstreff for seniorgruppen kl 11.
 
JANUAR 2009
03. lø:  Juletrefest i døvesenteret kl 15.00 (arr. 

BDS, HFH og DMH)
06. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
06. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte på 

styrerommet kl. 16.30.
07. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
07. on: Hobbykveld i aktivitetsrommet kl 18-21, 

arr. Kulturstyret.
09. fr:  Ungdomsklubben har curling-kveld (og 

pizza) på Vannkanten kl 18.00
09. fr:  Misjonsforeningen har juleselskap hos 

Grete Elvebakk kl. 19
10. lø: Beast har nyttårsgalla i døvesenteret 

kl 19.30
11. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11.
13. ti:  Beast har tegnspråk-kafe på Onkel 

Lauritz kl 19.30
14. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
19. ma: Døvblittgr. har styremøte kl. 18.00.
19. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) kl 

18.00.
20. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
20. ti:  Beast har tegnspråk-kafe på Onkel 

Lauritz kl 19.30
21. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
22. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
25. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11.
26. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) kl 

18.00. Styrerom og aktivitetsrom.
26. ma: Foreldremøte i storsalen fra ca kl 19 v/ 

Nubben Barnehage
27. ti:  Beast har tegnspråk-kafe på Onkel 

Lauritz kl 19.30
28. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
29. to: BUDSTIKKEN nr 1 (frist for stoff: 22.01)
29. to:  Beast har tegnspråk-biljard på Dubliner
30. fr:  Døvblitte har sosialt samvær kl. 18.30.
31. lø: Lørdagskafe kl. 11-14.


