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Har du noen ønsker om hva BDUK skal/kan 
gjøre?
Jeg ønsker at styret kan jobbe godt sammen 
og få et tilbud som ungdommer kan bruke og 
tilrettelagt for alle.

Hvor/hva skal du i julen?
I julen skal jeg være hjemme sammen med 
familien min.

Hva er dine juleønsker?
Jeg ønsker meg klær, spill, filmer og at familien 
min har det bra.

Hva er dine dine nyttårsforsetter?
I 2008 blir det et nytt år med nye muligheter, 
ellers så har jeg ikke noen spesielle 
nyttårsforsetter.

Noe mer du ønsker å si?
Jeg ønsker alle sammen en GOD JUL OG GODT 
NYTT ÅR!!

Intervju med Chris Andrè Curran
Av Mona-Birgitte Johnsen og Rune Anda

Chris Andrè er styremedlem i Bergen Døves Ungdomsklubb (BDUK). Intervjuet var beregnet på julenum-
mer av Budstikken. Men av en eller annen grunn kom ikke e-post fram selv om det var sendt fra Mona. 
Men bedre sent enn aldri, her kommer det!

Ditt navn, alder, skole/jobb?
Chris Andre Curran, snart 19 år gammel og går 
på Slåtthaug vdg skole og jobber en dag i uken på 
AVSO Bergen.

Døv? Født døv?
Jeg er døv, men er ikke føldt døv, har CP og 
bruker rullestol

Er tegnspråk verdifullt for deg?
Ja, det er verdifullt fordi jeg kan kommunisere 
med andre døve som jeg kjenner.

Dine fremtidsønsker?
Å få meg jobb, og eget hus. Kanskje bli 
millionær? Hehe.

Hvordan føles det å bli valgt inn i 
Ungdomsklubbens styre?
Jeg ble veldig glad.

Noen fra ungdomsklubbens styre 2007-2008:
Roda (styremedlem), Christine (leder) og Chris Andrè.
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Bilder fra juletrefesten lørdag 5. januar 2008
(foto: Bjørnar Stene og Klement Våge)

Snitter, pølser med brød,  
brus, masse kaker og kaffe 
gikk ned på høykant i stor-
salen. Politiorkesteret koste 
seg med sammen oppe på 
styrerommet. I hallen var det 
leker og underholdning for 
store og små. Døveprest Lars 
Hana fortale et gammelt jule-
eventyr til barna fra bibelen, og 
så var det juletregang den siste 

halvtimen. Barn skottet mye på døren til hallen den siste 
tiden , ”mon tro kanskje nissen snart er her?” Og jammen 
kom nissen, en tynn snill nisse som nok uten problemer ville 
kommet ned skorsteinen! Som vanlig ble det stor trengsel 
foran nissen. Ikke lett å være liten da... men nissen hadde 
tid til alle sammen og ble der til alle hadde fått gave og 
håndhilst. Alt i alt en kjekk fest og markering for julen 
2007 som nå gått over i historiebøkene. 

Takk til gjengen som stod på med forberedelser, servering 
og rydding og til fotografen !

Klement 

Lørdag 5.januar var det tid for den store julefesten som 
er en tradisjon i døvesenteret.

Politiets musikkorkester stilte sterkt opp og var med 
å lage en fin stemning med julesanger.

Mange hadde funnet veien til døvesenteret. Med 
105 påmeldte store og små var kapasiteten sprengt 
for lengst. Den siste tiden måtte vi beklage til flere 
at det var fullt med påmeldte til festen. Kjelleren er 
under ombygging, så det ble bare brukt 1. etasjen i år. 
Med fullt kjør og løpende barn over alt var det litt tett 
og trangt i perioder. Med tiden håper vi at vi kan låne 
kjelleren/barnehagen til slike store arrangementer. 
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Stor interesse for hytten
Godt frammøte på medlemsmøtet 10. januar - Møtet varte i 3 timer

Hyttekomiteens leder, Edvard Rundhaug, gav en god 
presentasjon av hytten (Bryggehuset) på Austevoll, som 
døvesenteret kjøpte før jul. Deretter gikk han gjenom 
hyttekomiteens tanker omkring kjøp av inventar (noe er 
allerede ordnet, se bildet til høyre), varslingsanlegg osv. 
og likeså bruk av hytten. 
Man er opptatt av at hytten skal være selvfinansierende, 
dvs. at døvesenteret ikke skal ha noe med hytteøkonomien 
å gjøre. Derfor har hyttekomiteen laget oversikt over antatte 
utgifter (sum ca kr 50.000 i året), og likeså satt opp forslag 
til leiepris for hytten (halv pris for medlemmer). De har 
beregnet ca kr 60.000 i inntekter, altså et lite overskudd 
på ca kr 10.000.
Man gikk også gjennom forslag til regler for bruk/leie av 
hytten. Mer om det kommer i Budstikken senere.
Følg ellers med på www.bgds.no.
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* Døveperlen
* Austperlen 
* Bjånesperlen 
* Døvebrygge
* Kalfarbrygge
* Bjånesbryggen
* Bergen Døves 

Feriesenter
* Fjordperle
* Bryggeperlen
* Sjøperlen
* Døve Maritim Brygge
* Rundperlen
* Døve Naustet

* Roligheten
* Austebua
* Utsikten
* Bryggeloftet
* Døves rorbua
* Bryggebua
* Fredens Brygge
* Fredensbolig
* Solgløtt
* Austevollperlens 

døverorbua
* Døves 

Austevollsperlen
* Perlen

* Koseperlen 
Døvehytte

* Dvergen 
Døvehytte

* Møgster 
Døvehytte

* Austevoll 
Tegnspråk 
Feriehjem

* Austevoll 
Døvebrygge

Mye smil og latter da navneforslagene ble vist fram på lerrett

Navn på hytten vil bli diskutert 
videre. Man ønsker at også andre 
medlemmer får oppleve hytten før 
man diskuterer navnet. Komiteen 
kommer tilbake til dato for felles 
besøk på hytten.
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Ny medlemefordel:

Barnehagebarn av 
døvesenterets medlemmer 
har førsterett til barnehageplass i Nubben Barnehage. Er du 
medlem, og er mor eller far til barn i alderen 0-6 år, kan du 
søke plass for barnet i Nubben barnehage. Men du må ha 
vært medlem i minst ett år for at medlemsfordelen skal være 
gyldig. Søknadsfristen er 31. januar 2008. Denne annonsen 
sto i Bergens Tidende lørdag 12. januar 2008:

Tone slutter i sommer
Tone Høylandskjær har meddelt at hun slutter som virksom-
hetsleder i Konows senter 31.07.2008. Hun har vært ansatt 
på Konows senter siden 1.8.1992 og var med i prosessen fra 
Døves aldershjem på Landås til flyttingen til Kalfarveien. 
Det blir vanskelig å erstatte en slik populær leder. Det blir 
uansett spennende å se hvem det blir som skal overta hen-
nes ”sko”. Tone har foreløpig ingen ny jobb men ønsker 
seg tilbake til mer ”brukerrettet” arbeid og regner med at 
der dukker opp noe utover våren.

Anja Daazenko (bildet), 
som er ansatt som styrer 
ved Nubben barnehage, 
deltok på juleavslutningen 
i døvesenteret torsdag 
13. desember. Hun ble 
presentert av styreleder 
Klement Våge. Nå har 
hun gått på tegnspråkkurs 
på Eikelund og er blitt lett 
å kommunisere med på 
tegnspråk.

Forbundsleder Hanne Kvitvær 
var i Bergen i forbindelse med informasjon om NDF til 
studentene ved Høgskolen i Bergen 11. januar. Hun benyt-
tet anledningen til å besøke Bergen Døvesenter torsdag 10. 
januar, i forbindelse med medlemsmøte om hytten på Auste-
voll. Hanne fortalte siste nytt fra Norges Døveforbund.



6 7

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

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:
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 500

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 det eldre døves kulturtreff i Tønsberg i fjor, der over 100 deltok. Pr. 18. januar 2008 har vi mottatt påmelding 
fra 63 personer fra hele landet! Vi har reservert 100 hotellrom, og det er fortsatt god plass.

mailto:sunniva@bgds.no
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Nå er det liv i kontoret til daglig leder. Både redaktør Helge Herland (Døves Tidsskrift) og journalist Finn Arild Thordarson 
(Døves Media) leier kontorplass i det lille kontorlandskapet i 2. etasje. I tillegg har vi fått en kontormedarbeider i Sun-
niva Lyngtun (innfelt) som skal jobbe hos oss i 3 - 6 måneder. Hennes oppgave blir blant annet å registrere påmeldinger 
i forbindelse med "Eldre Døves Kulturtreff" i Bergen 30. mai - 1. juni, utleievirksomhet, medlemsregister osv. Og helt 
sikkert å rydde på kontoret (når det bare er mannfolk på kontoret, blir det ikke ryddig nok!).

Coca Cola cup 6. jan 2008
- rapport fra trener Arne Nesse på www.bdik.no.
Deafboys deltok og spilte 3 følgende kamper innled-
ningsvis:
CRONUS Titans - Deaf Boys 1 - 1 
Mål : Espen Rosvold
Deaf Boys - Gogutane 5 - 2 
Mål : Espen 2, Dag Bøe 2 og Øyvind R 1
FK Kinsek - Deaf Boys 3 - 2 
Mål : Stian H 2
16 dels finale:Lav Odds - Deaf boys 9 - 2 
Mål : Dag 1 og Espen 1.
Jeg er fornøyd med spillet guttene presterte og tror for-
men vil komme frem mot DM, og vi skal spille 4 helger 
til i Coca Cola cupen for å bli bedre.

DIK- klubbmesterskap 2007
Bergen Bowlinghall a/s, Sandsli 29. desember 2007

Resultat, menn, singel AM, 6 serier.

Sum Snitt

1. Egil Allan 
Marthinussen 1 087 181,16

2. Dag Hafstad 1 067 177,83
3. Asle Karlsen 1 040 173,33
4. Egil Johansen 1 033 172,16
5. Harald Håverstad 923 153,83

Beste serie: Egil Allan Marthinussen 267 p.

Flere på kontoret i Bergen Døvesenter
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FBI inn i Tid for Tegn?
NRK1-programmet "Tid for tegn" kommer i 2008 til å ha flere 
kortere reportasjer, opplyser Finn Arild Thordarson. - Da er 
vi interessert i forbrukersaker og personer i døvemiljøet som 
skiller seg ut på et eller annet vis. For eksempel skal vi nå 
presentere en døv jente som er bioingeniør på Rikshospitalet, 
en døv kvinne som åpner egen butikk i Trondheim og slike 
”miniportretter”. Forbrukersaker kan være for eksempel døve 
som har opplevd noe som kunne presenteres omtrent som i 
NRKs ”FBI”. Hvis du kjenner til interessante saker i Bergens-
området, tips meg gjerne, sier Finn Arild. Han leier kontor i 
Bergen Døvesenter fram til sommeren. Hans e-post adresse 
er: thordarson@thordarson.no

NMT?
Vet du at det heter NMT og ikke TSS nå?
NMT = Norsk med tegnstøtte
TSS = Tegn som støtte
Forkortelses-forvirring? Det sies at mange mener det bør hete 
NMT og ikke TSS nå. Kanskje NMT er bra da det kommer 
tydelig fram at det først og fremst er norsk. 
Vi spurte NDFs generalsekretær Paal Richard Peterson om 
hvilken forkortelse man skal bruke. - Det er ingen som har 
"bestemt" at det skal hete NMT ennå, det er mer et begrep 
som er under debatt, svarer han.
Det som er nevnt ovenfor er norsk som blir synlig ved hjelp av 
tegn, og som altså ikke rent tegnspråk. Det siste er som man 
vet et eget språk: "Norsk tegnspråk".

Hørselhemmede Emil på 5 år 
trenger fosterhjem 

Emil er en blid og kvikk gutt. Han liker å være 
i aktivitet. Han trives godt med fotball, sykling 
og vannaktiviteter. Han er ikke redd for noe så 
han blir gjerne med på på nye aktiviteter. Emil 
går i barnehage og trives godt med det. Han har 
cocleaimplanat. 

Det er viktig for Emil at aktuelle fosterforeldre kan 
tegn til tale eller tegnspråk. Emil trenger stor grad 
av forutsigbarhet, struktur og trygge rammer for å 
kunne utvikle seg best mulig. Det kan godt være 
barn i familien, men Emil må få være minstemann 
og barna bør være flere år eldre. 

En av fosterforeldrene kan påregne å være hjemme 
det første året og kanskje lenger. 

Vi tilbyr som minimum første året: 
-    Lønnskompensasjon / arbeidsgodtgjøring  
 inntil kr. 29 150,- pr. mnd.
- Utgiftsdekning kr 4020,- pr.mnd. 
- Individuell veiledning 
- Avlastningsordning 

Ønsker du å vite mer ta kontakt med: 
Liv Randi Øieren, tlf. 40466253 eller 
E-post: liv.randi.oieren@bufetat.no

15 deltakere 
på tegnspråkkurs i vinter
8 deltakere i "Kurs i norsk med tegnstøtte". På det 
kurset lærer man hovedsakelig tegn for de norske 
ordene. Det blir også anledning til å lære litt tegnuttrykk 
og norsk tegnspråk innimellom. Dette er mest kjent 
som TSS (“tegn som støtte”) eller NMT (“norsk med 
tegnstøtte”). Kursleder: Mona-Birgitte Johnsen.

7 deltakere i "Kurs i norsk tegnspråk". På dette 
kurset lærer man norsk tegnspråk, uavhengig av det 
norske språket. Denne kommunikasjonsformen er 
vanlig blant døve. Kursleder: Bjørg Storesund.

“Tolkeavisa” nr 6/2007 (utkom i julen) beskriver 
forskjellen mellom de to ovennevnte slik: "Den stør-
ste forskjellen mellom TSS-tolking og tolking til og fra 
norsk tegnspråk, er at siden tegnspråk har egen gram-
matikk og struktur må tolken oversette ytringene til en 
ny språkdrakt, mens i TSS-tolking så følger tegnene og 
visualiseringa av ordene strukturen i det norske språ-
ket."

Bestill taxi via SMS!
07000 Bergen Taxi har utviklet en ny SMS-løsning som gjør 
det lettere å bestille taxi. Løsningen er unik i norsk sammen-
heng og bergensere kan glede seg over at de er de første i 
Norge som kan benytte dette.
Og best av alt - tjenesten er GRATIS! Brukere blir kun belastet 
for SMS fra sin mobilleverandør!
Hvordan fungerer SMS bestilling?

Send følgende melding til 07000:
TAXi <gatenavn> <gatenr>
For eksempel: "TAXI Kalfarveien 79" (du kan skrive din pri-
vatadresse der du bor og vil bli hentet av taxi der)

Man vil da få en melding fra 07000 som inneholder hentea-
dressen vi har registrert. Dersom dette er korrekt sender man 
en ny melding med teksten TAXI OK til 07000.

Deretter går bestillingen rett inn i biltildelingsprogrammet 
vårt, uten menneskelig håndtering. Det er altså kjappere å 
bestille via SMS enn å ringe vårt kundesenter!
Når bil er tildelt får man en melding fra 07000 Bergen Taxi 
om at bilen på vei.

Husk: SMS kan kun benyttes for direktebestilling av vanlig 
bil (inntil 4 passasjerer)
Det er ikke mulig å forhåndsbestille via SMS
Benytter man SMS slipper man å vente i telefonkø!

Brannøvelse
Vi gjennomfører av og til brannøvelse i døvesenteret. Som 
regel går det fint, og oftest var alle ute av huset innen 3 minut-
ter. De som hadde vakt om torsdagene, reagerte automatisk og 
sjekket alle rom for å sjekke om alle var kommet seg ut. 
Vi har hatt øvelse under seniortreff, noen torsdagskvelder, 
under døvblindes samling osv. Iblant har vi rullestolbrukere i 
lokalene. Øvelsen er nødvendig, og gjennomføres etter pålegg 
av branntilsynet.
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Tegnspråk i døvekirken
På bakgrunn av at døveprest Per Walle i Trondheim 
har skrevet om tegnspråk i døvekirken i Døves Tids-
skrift og på Døves menighet, Trondheims hjemmeside, 
kan det være på sin plass å si litt om språket i Bergen 
døvekirke.

Vi er oss bevisst at vi er døvekirke. Det betyr at vi har 
fokus på tegnspråk, og at tegnspråk har prioritet frem-
for talespråk. Derfor bruker vi tegn i alle sammenhen-
ger, men legger også til rette for hørende, siden mange 
døve har hørende familie og nettverk. Vi kan akseptere 
at hørende noen ganger føler seg utenfor p.g.a. språket, 
men aldri at døve blir satt utenfor.

Her i Bergen er det menighetsmøtet (alle medlemmer 
i kirken kan delta) som har bestemt gudstjenestespråk: 
veksling mellom tegnspråk og tegn til tale. Slik prøver 
vi å ivareta forskjellige behov og aldersgrupper. 

Vi prøver å fokusere på språket på flere måter. Vi 
ønsker å øke kompetansen til oss som er hørende. I 
høst arrangerte vi et tre dagers språkseminar for dø-
veprestene på Vestlandet. Hvert halvår har prestene en 
uke språkopplæring. Flere fra menigheten deltok på 
tegnspråkpoesi-seminar i november. Poenget er at vi 
aldri blir utlært, men hele tiden forsøker å utvikle oss. 
Sammen prøver vi, både døve og hørende, å utvikle 
språk og utrykksformer.

Døvekirken er ikke prestens kirke, men menighetens. 
Derfor er det viktig at andre deltar, slik at også perso-
ner med tegnspråk som morsmål er aktive, for eksem-
pel som tekstlesere i gudstjenestene.

Vi prøver også å få nye impulser til tegnspråklige 
uttrykk. I fjor sommer oversatte en gruppe fra menig-
hetsrådet en tegnspråksalme fra tysk tegnspråk. Det er 
vi stolt over, for så vidt vi vet er dette den eneste tegn-
språksalmen som finnes på norsk tegnspråk. Vi ønsker 
å fortsette arbeidet for å få flere og bedre tegnspråklige 
uttrykk i gudstjenestene.

Menigheten har i lengre tid arbeidet for at organiststil-
lingen skal gjøres om til en kombinert stilling med en 
del som organist, og en del som drama / poesi arbei-
der. Nå ser det ut som om vi kan lykkes med dette. En 
organist må nødvendigvis ha noe hørsel, men for andre 
yrkesgrupper har vi prøvet å legge til rette for å få 
døve ansatte.

Språk er mer enn kommunikasjon. Det handler om 
kultur, tilhørighet og identitet. Det er fint å få tilbake-
meldinger. Gi kommentarer, det hjelper oss til å utvikle 
oss i riktig retning!

Lars Hana.

Oversikt over tolker
I siste nummer av "Tolkeavisa", som kom ut før jul, var det 
laget oversikt over antall tolker i alle fylkene. Her gjengir 
vi det som er oppgitt for de to fylkene: Hordaland og Sogn 
og Fjordane.

Spørsmålene som var stilt til tolketjenestene, var:
1) Hvor mange tolker har dere ansatt påå tolketjenesten som er a) 
faglærte, b) ufaglærte.
2) Hvor mange frilansere er tilknyttet deres sentral som er a) faglærte, 
b) ufaglærte, c) skrivetolker - faglærte, d) skrivetolker - ufaglærte.
3) Hvilke steder i deres fylke er det også tilsatt tolker som dere ikke 
har med i oversikten over, vi tenker spesielt på f.eks. Signosystemet, 
barneskoler, videregående skoler etc. Vi vet at noen tolketjenester 
har disse med i sin frilansoversikt, men om dere ikke praktiserer det 
på denn emåten, hadde det vært ønskelig å få greie på det, slik at vi 
selv kan kontakte stedene for mer informasjon.

Hordaland:
1. a) 13 fast ansatte (4 av disse i permisjon) og 4 vikarer
    b) 0 ufaglærte
2. a) 48 frilansere (noen kun faglært for døvblinde, noen kun for 

døve, noen av disse tar også skrivetolkoppdrag)
    b) 18 ufaglærte frilansere
    c) 1 faglært skrivetolk (modulutdanning)
    d) 3 ufaglærte skrivetolker
3. Vi har dessverre ikke oversikt over alle tolkre som virker i Bergen. 

Noen barneskoler har hatt tolker tilknyttet seg, men hvilke dette 
er vet vi ikke per i dag. Slåtthaug videregående skole har tolker 
ansatt, og 3 av disse er med i oversikten over. Alle tolkene i ord-
ningen Tolk på arbeidsplass er med i ordningen (Signo, ASVO, 
Designtrykkeriet, Statped Vest).

Sogn og Fjordane:
1. a) 1 faglært
    b) 0 ufaglærte
2. a) 2 faglærte frilansere
    b) 1 ufaglært frilans
    c) 2 + den ene av de to faglærte tolkene som tok skrivetolk-
        oppdrag + + 
    d) 2 ufaglærte skrivetolker
3. Èn tolk arbeider på videregående skole, men har ikke avtale med 

oss.

Innbyggere pr. oktober 2007 (jfr Statistisk Sentralbyrå)
Fylke / by: Innbyggere: Antall døve (ca):
Hordaland fylke 459.224 459
  - Hvorav Bergen kommune 245.997 245
Sogn og Fjordane fylke 106.108 106

Antall døve i fylket/kommunen er basert på vanlig utregning, at en 
promille av befolkningen består av døve som behøver tegnspråk.
I virkeligheten har Bergen kommune minst dobbelt så mange døve, 
da man normalt flytter til stedene der flere døve befinner seg.

Misjonsforeningen
har møte hos Sonja Eikenes fredag 8. februar og hos Grete 
Elvebakk fredag 11. april. Noter datoene!

"Døvetreff"-gjengen
er superaktiv for tiden! De serverer om torsdagene, står 
for onsdagstreff annenhver onsdag kl 11-14, lager un-
derholdning og arrangerer fest flere ganger!



10 11

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

Personalia
Nye medlemmer i 2008:
01 - Kjell Johnsen (døvblind), Askøy
02 - Hege Ulstein (døv), Nesttun
03 - Ingrid Johannessen (hørende), Bergen
04 - Vivi Hurtley (døv), Bønes

Pr 31.12.07 har Bergen Døvesenter 

340 medlemmer
Av disse:
207 hovedmedlemmer
  44 ungdomsmedlemmer
  73 familiemedlemmer
  16 nye medlemmer (i forbindelse med 
       medlemskampanjen, 170 kr)

Pr. 31.12.2006 hadde vi 309 medlemmer.

85 ÅR
Nils Johan Bjørø, Bergen, blir 85 år den 28. januar.

80 ÅR
Helge Kjølleberg, Bergen, blir 80 år den 6. februar.

60 ÅR
Gerd Berit Lamela, Godvik, blir 60 år den 1. februar.

50 ÅR
Reidun Vatne Moe, Straumsgrend, blir 50 år den 23. febr.

50 ÅR
Arvid Støyva, Rådal, blir 50 år den 27. februar.

Bilder fra seniorgruppens julekos
nyttårsaften kl. 11

(foto: Klement Våge)

TAKK FOR DELTAKELSE
- hilsener, blomster og pengegave i forbindelse med min 
mann Geir Morten og vår fars bortgang.

Hilsen Vibeke, Charlotte, Helena og Kevin



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.

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

«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.

TERMINLISTE

07. fr:  Bergen Døves Idrettsklubb har 
årsmøte kl 18

08. lø: Frist for innlevering av innkomne 
forslag til årsmøtet 29. mars. 

09. sø:Gudstjeneste kl 11. Tegnspråk 
v/vikar.

10. ma: Møte i senterstyret kl 16.00.
11. ti:   Lokallaget har møte kl 12.
11. ti:   Møte i senterstyret kl 16.00.
11. ti:   Hordaland regionlag av 

Tolkeforbundet har årsmøte i 
storsalen kl. 18.00-20.00.

12. on:Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
13. to: Budstikken nr 2 med årsmelding 

kommer ut
14. fr:  Innvielse av barnehagen kl. 11.00 
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 Kors-
kirken til døvekirken. Kirkekaffe.

JANUAR
25. fr:  Døvblittgruppen har sosial 

samvær kl 18.30
28. ma: Møte med Tolketjenesten på 

Kokstad kl. 12
28. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18-21 (4)
30. on: Sosial-lunsj og scrapbooking v/

”Døvetreff” kl. 11.00-14.00.
31. to: Møte i senterstyret kl 16.00 (?)

FEBRUAR
04. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18-21 (5)
05. ti:  Kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken 

(kort andakt og lystenning) 
05. ti:  Seniortreff kl 11-14 
06. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14 
06. on:Askeonsdag i døvekirken kl 18. 
           “Pusterom”. Enkel måltid,rolig 

vandringsgudstjeneste i kirke-
rommet. Nattverd. 

08. fr: Døvetreff kl. 19: Sosialt samvær 
og kinokveld i døvesenteret.

08. fr:  Døves Misjonsforening kl 19 hos 
Sonja Eikenes

10. sø:Gudstjeneste kl 11. Tegnspråk v/
Lars Hana. Menighetens årsmøte 
etter gudstjenesten. 

11. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
kl 18-21 (6) 

12. ti:  Lokallaget har årsmøte på 
Konows senter (3 etg) kl 12. 

13. on:Sosial-lunsj v/”Døvetreff” kl. 
11.00-14.00. 

16. lø: Frist for innlevering av lovforslag 
til årsmøtet 29. mars. 

18. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
kl 18-21 (7) 

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

19. ti:  Seniortreff kl 11-14 
19. ti:  Møte i senterstyret kl 16.00. 
20. on:Dagsenter for døvblinde kl. 10-14 
22. fr:  KARNEVAL kl 19 v/Døvetreff.
24. sø: Gudstjeneste kl 11. Tegn til tale 

v/vikar. 
25. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18-21 (8)
27. on:Sosial-lunsj og Scrapbooking v/

”Døvetreff” kl. 11.00-14.00.
28. to: Filmkveld kl. 19: “Kjærlighet har 

mange språk” (fra boken “Ved 
dette tegn”) 

29. fr:  Døvblittgruppen har årsmøte i 
storsalen kl 18.30 

MARS
01. lø: Tegnspråkfest kl 19 v/ Beast
04. ti:  Kl.10.30: Åpen kirke i døvekirken 

(kort andakt og lystenning) 
04. ti:  Seniortreff kl 11-14. Årsmøte 
15. on:Sosial-lunsj og Scrapbooking v/

”Døvetreff” kl. 11.00-14.00.
05. on: “Pusterom” i døvekirken kl. 18
           Enkel måltid, rolig vandrings-

gudstjeneste i kirkerommet. 
Nattverd.

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

Høytidsgudstjeneste på tegn-
språk v/Lars Hana.

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

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
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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. 



4 5

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

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.
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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 
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Rorbua på Austevoll ble innviet 20. april 2008

Nubben Barnehage ble innviet 23. april 2008
Byråd fra Bergen kommune, Tomas Martin Moltu klippet 
i snoren sammen med et av barna i barnehagen
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Bilder fra innvielsen av Nubben Barnehage
onsdag 23. april 2008

Maria Drivenes fra Bergen kommune trodde 
det ikke skulle bli så fint i barnehagen! 
Lokalene ble veldig fine og lyse!

Blomst og kosedyr fra 
Hans-Carl Tvedt.

Hilsen og gaver fra 
naboene våre.

Leiv Høgestøl har 
fullført sin oppgave!
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Noen spørsmål 
til prosjektleder 
Leiv Høgestøl

Hva føler du nå som 
barnehagen er ferdig?
Jeg har en god følelse, 
spesielt fordi vi klarte 
å bli ferdige til den datoen styret hadde bestemt.

Visste du hva du gikk til da du sa ja til å påta deg 
prosjektlederoppgaven?
Delvis, ja, men det var mange overraskelser i et gammelt 
hus som jeg ikke hadde forutsett. 

Dessuten var jeg ikke klar over hvor vanskelig det var å 
få tak i arbeidskraft. 
 
Barnehagen åpnet 25. mars. Var alt i rute hele tiden, 
eller måtte du be fagfolkene jobbe ekstra for å bli 
ferdig innen den dato?
Det ble nok en del ekstraarbeid de siste tre ukene. 
Vanskelig å forhåndsberegne tidsforbruket. Hadde ikke 
ekstra fagfolk å sette inn heller.
 
Du har vært i døvesenteret nesten hver dag i et halvt 
år. Hva var dine oppgaver?
* Koordinere arbeidet mellom de forskjellige faggrupper.
* Finne løsninger på tekniske problemer i samarbeid med 
arkitekt og de respektive fag.
* Kontrollere at resultatet var som forutsatt.
* Følge med på fremdriften av arbeidet.
* Kontakt med leverandører av utstyr, innhente tilbud, og 
bestille. 
 
Var det tider da du var veldig bekymret?
Ja, spesielt når kostnadene begynte å stige.
 
Hva skal du gjøre nå som du er ferdig med oppgaven 
din?
Først skal jeg gjøre alt det jeg ikke har fått tid til i den ti-
den jeg har jobba med barnehagen. Jeg har 3 hus, båt, bil 
og  et lite småbruk. Alt trenger vedlikehold. Innimellom 
skal jeg nyte livet, fiske, gå turer i skog og fjell, passe 
mine barnebarn osv.

Noe du har lyst til å si?
Etter å ha vert førtidspensjonist i tre år var det kjekt å 
møte arbeidslivet igjen. Vi hadde få, men dyktige medar-
beidere i alle fag som kunne samarbeide og som det var 
inspirerende å arbeide sammen med. 

Dessuten har jeg truffet mange hyggelige mennesker 
i døvemiljøet. Når jobben nå er gjort ser jeg tilbake på 
denne perioden med stor glede. Jeg beklager bare at jeg 
ikke klarte å tilegne meg mere tegnspråkkunnskap.

Intervjuet av Rune

Nesten hver dag var han i døvesenteret og jobbet, sjekket regningene 
og avtalene, kontaktet fagfolkene, organiserte arbeidets gang. Her er 
han på kontoret i døvesenteret. Dette bordet var hans arbeidsbord 
i ett år.

Siste sjekkrunde og måling av åpninger under gjerdeport og gjerder 
før endelig godkjenning til å ta i bruk uteplassen.

Leiv i arbeid, slik han har gjort nesten hver dag siden han ble enga-
sjert som prosjektleder 22. mars 2007!
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Innlegg i Bergens Tidende lørdag 19. april 2008
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Nye medlemmer siden 
mars 2008:
14. Inger M. Knudsen, Bergen (hørende)
15. Kåre Neeraas, Nesttun (døv)
16. Andreas Kartveit, Os (døv)
17. Celine Nord Tøkje, Nesttun (døv) 
18. Danuta Macha, Fyllingsdalen (døv)
19. Eli Heggelund Westgård (døvblitt)
20. Kjersti Øverland (hørende)
21. David Eddie (hørende)

Fredag 30.mai

Kl. 1800   Åpning ved NDFs forbundsleder Hanne B. 
Kvitvær

Kl. 1830   QUIZ (spørrekonkurranse)
                 Alle kan delta (både aktive og turister)

Kl. 2030   Middag

Lørdag 31. mai

Kl. 1000   ”ROSER” – Leikny Holden

Kl. 1010   SÅNN KAN DET VEL GÅ
                 - Bergen Døves Seniorgruppe 

Kl. 1030   FRA IDRETTSBANEN – Arnulf Pedersen 

Kl. 1050   TOLK 
                 (Oslo Døves Seniorforening; Brynjulf Dam-

men, Juliea Dammen, Svein Sundkvist, Rei-
dar Brenden, Jarle Lid og Unni Arnesen)

Kl. 1130   SOLOOPPTREDEN – Kåre Høgsve 

Kl. 1145   Kaffepause

Kl. 1215   ONEMANSHOW -  Brynjulf Dammen 

Eldre døves kulturtreff 30. – 31. mai 2008

Kl. 1230   FILM

Kl. 1300   KLOVN – Bjørn Myran og Henrik Hansen
                 TRILLEBÅR – Bjørn Myran og Henrik 

Hansen
                 FOTOGRAF – Bjørn Myran og Henrik Han-

sen

Kl. 1330   Lunsj

Kl. 1500   ”Døves utvandring fra Norge til Amerika” 
– Jon Martin Brauti

Kl. 1545   Pause

Kl. 1600   Diskusjon - 
                 Film

Kl. 1700   Avslutning

Kl. 1900   Festmiddag m/Casino

Programleder – Toralf Ringsø

Utstillinger ved Bente Bjånesøy, Anne Folland, Kolbrun 
Sigurbjørg Hreidarsdottir (Kolla), Bente Larsen, Åse 
Sigvartsen og Berit Halvorsen.

Med forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Dugnad i døvesenteret
torsdag 8. mai kl. 16.00 og utover

Gratis Peppes Pizza
til alle som deltar!
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1) Åpning med minnetale
 Styreleder Klement Våge ønsket velkommen til 
årsmøtet og begynte med å minne våre medlemmer 
som gikk bort siden forrige årsmøte med ett minutts 
stillhet.

2) Valg av møteleder: 
Møteleder: Bjørn Olav Magnusdal (Bomma)
Varamøteleder: Arvid Hauge

3) Valg av referenter:
Rune Anda og Kjetil Høgestøl

Bomma overtok og ledet årsmøtet.

Valg av tellekorps:
Erling Jacobsen og Arne Nesse

4) Innkalling og saksliste ble godkjent.
Her ble de påpekt at valgkomiteen ikke skulle lede 
valg på ny valgkomite. Man ba derfor om at pkt 11 
f) på dagsorden ble strøket under valg som ledes av 
valgkomiteen.

5) Årsmelding for år 2007
Møtelederen gikk gjennom årsmeldingen punkt for 
punkt.

Punkt 10 - Nubben Barnehage:
Styreleder Klement Våge ba om ordet. Han ga en rose 
til Kjetil Høgestøl, som er styreleder i den nystiftede 
stiftelsen Nubben Barnehage AS, og takket for hans 
store innsats og ønsket ham lykke til i det videre 
arbeidet. 

Punkt 12 – Selskapelige arrangementer:
Erling Buanes savnet info om at Seniorgruppen hadde 
nyttårssamling 31. desember.

Punkt 16 – Underavdelinger / tilsluttede grupper:
Under “Andre klubber” er Døves Dataklubb utleatt.
Under “Døves misjonsforening” ble det opplyst at det 
hører under Døves Menighet
Og så manglet man “Lutefiskens Venner”  under 
dette punktet. Den gruppen har hatt lutefisk-fest i 
døvesenteret før jul hvert år i over 11 år.
Under “Eikelund kompetansesenter” bemerket 
møtelederen at det nå heter “Statped Vest”. Det ble 
også påpekt at navnet på psykologen Sissel Grønlie 
inneholdt en stavefeil.

Årsmøte i Bergen Døvesenter
lørdag 29. mars 2008 

Punkt 19 – Gaver/oppmerksomhet
Åge Lauritsen bemerket at vi har glemt å sende gave 
til hans kone da hun fylte 60 år. 
Dette ble beklaget. Et arbeidsuhell. Gaven blir sendt 
til henne omgående (samt blomster samme dag som 
årsmøtet).

Punkt 23 – Hjemmeside
Erling Jacobsen lurte på om det finnes retningslinjer 
for hva som er privat og hva som er offentlig når man 
legger ut tekst/bilder på døvesenterets hjemmeside. 
Styreleder Klement Våge svarte at han vil ta det 
opp på styremøtet, og drøfte et forslag på et senere 
medlemsmøte.

Punkt 26 – FFO Hordaland
Arvid Hauge mente at det var vanskelig å delta på 
møter i regi av FFO – som ofte skjer på dagtid. Han 
lurte på om vi kunne høre med dem om møtene kunne 
gjennomføres på kveldstid.

Punkt 28 – Representasjon
Her var det uteglemt at Erling Buanes og Marta 
Ringsø representerte Bergen Døves Seniorgruppe på 
“Likemannstreff for aktive eldre” i Tønsberg 11.-13. 
mai 2007. 
Det ble også påpekt stavefeil i navnet til Rachel 
Iversen, som representerte Bergen Døvesenter på 
Døvestevnet i fjor.

6) Regnskap
Så gikk man over til regnskapet. Møtelederen 
leste oppsummering av revisjonsberetning fra 
statsautorisert revisor Kjell Zahl samt rapport fra 
bilagsrevisor Hans Erik Tofte.

Erling Buanes lurte på hvorfor beløpet på eiendeler 
ble større (kr 4.318.829) i forhold til året før (kr 
3.050.968). Kjetil Høgestøl forklarte at døvesenteret 
har tatt opp et lån i forbindelse med rehabilitering 
av terrassen. Hele lånet var ikke brukt opp og 
står derfor på bankkontoen i vente av ytterligere 
vedlikeholdsarbeid fremover. I tillegg har senterstyret 
valgt å balanseføre vedlikeholdsarbeidet på terrassen i 
samråd med revisor og god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner. 
Ellers var det trykkfeil i balansen. Det står 
“underskudd” på kr 248.670 under egenkapital, men 
det skal stå “overskudd”.
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Kl. 12.09: Pause

I pausen fikk deltakerne anledning til å se de nye 
lokalene i Nubben Barnehage, vist rundt av Kjetil 
Høgestøl. Etterpå ble det god betasuppe servert av 
Sunniva og Sigrun i storsalen.

Årsmøtet fortsatte etter pause kl 13.02.

7+8 – Innkomne forslag
a) Forslag om å slå sammen regnskap for 
kapitalfondet, hytten og interessefondet i 
døvesenterets hovedregnskap. Klement forklarte hva 
styret mente med forslaget.
Erling Jacobsen mente i utgangspunktet at forslaget 
om avdelingsvise regnskap var en administrasjonssak. 
Da det ble opplyst at revisor hadde støttet en slik 
fremgangsmåte hadde han ikke noe imot at årsmøtet 
behandlet saken.

Det ble avstemning med følgende resultat:
1) Flertall for alternativ a) at Interessefondet 

avvikles og mellomværende mellom Bergen 
Døvesenter og interessefondet strykes.

2) Flertall for at de ulike regnskapene 
Bergen Døvesenter har slås sammen med 
hovedregnskapet.

3) Forslag B ble trukket av styret, og slik at vi 
bare stod igjen med alternativ A, men med 
strykning av “interessefondet”. Flertallet gikk 
da inn for at det opprettes avdelingsregnskap 
for hytten, kapitalfondet, Bergen 
Døvesenter(kultur/utleie) og eventuelle 
underavdelinger der det er hensiktsmessig.

4) Kjetil opplyste om bakgrunnen for å be 
lovkomiteen gå gjennom vedtektene til 
kapitalfondet med sikte på å omdanne 
fondsstyret til et kapitalutvalg.  Endringen 
skulle legges frem til midlertidig godkjenning 
av e.o. årsmøte. Erling mente det ikke var 
nødvendig med e.o. årsmøte, men at det holdt 
med medlemsmøte. 
Flertallet stemte så for at lovkomiteen skal 
se gjennom det nye mandatet 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 medlemsmøte for midlertidig godkjenning.

b) Gavekonto: Flertall for styrets forslag om at 
kontoen som til nå hørte under “Interessefondet” 
endres til “Gavekonto”.

c) Gebyr ved gjen-innmelding: Flertall for styrets 
forslag om å stryke dette avsnittet i lovens paragraf 5 
om de som ikke har betalt etter purring og blir strøket: 
“…og må for å bli medlem igjen betale den skyldige 
kontingenten med tillegg av et gebyr, fastsatt av 
årsmøtet.

d) Forslag til mandat for hyttekomiteen: Med en 
liten rettelse under punkt b) i setningen “I tillegg 
utpeker Idrettsklubben et medlem til komiteen”, som 
endres til “I tillegg utpeker Idrettsklubbens styre 
et medlem til komiteen”, gikk flertallet inn for det 
foreslåtte mandatet for hyttekomiteen.

e) Forslag fra hyttekomiteen: Støtte / tilskudd på kr 
200.000 fra kapitalfondet til rorbua på Austevoll: 
Hyttekomiteens leder, Edvard Rundhaug, begrunnet 
forslaget. Deretter var det diskusjonen, som varte 
i ca en halv time, og endte med avstemning over 
hyttekomiteens forslag mot et nytt forslag.  Det nye 
forslaget, fremsatt av Erling Jacobsen gikk ut på at 
hyttekomiteen lånte kr 200.000 fra Kapitalfondet. 
Døvesenteret, Idrettsklubben, Hyttekomiteen og 
Kapitalfondets styre skal så diskutere og bli enige om 
hvordan lånet skal tilbakebetales. 
Avstemning:
For hyttekomiteens forslag: 7 stemmer
For det nye forslaget:             26 stemmer

9) Fastsettelse av kontingent 2009
Vi forholder oss til de satsene bestemt av Norges 
Døveforbunds landsmøte.

10) Budsjettforslag 2008, veiledende for styret
Budsjettforslaget ble presentert. Det kom ingen 
bemerkninger til budsjettet, som dermed ble godkjent.

11) Valg
Valget ble ledet av valgkomiteen v/Edvard Rundhaug.

Styret i Bergen Døvesenter 2008:
Styreleder: Klement Våge
Styremedlem:  Kjetil Høgestøl 
 (1 år igjen - ikke på valg)
Styremedlem:  Martin Skinnes 
 (1 år igjen - ikke på valg)
Styremedlem:  Egil Johansen
Styremedlem:  Sunniva Lyngtun
1. varamedlem: Sigrun Ekerhovd
2. varamedlem: Monica Lone Madsen
 
Revisorer:
Statsaut.revisor: Kjell Zahl
Bilagsrevisor:   Hans Erik Tofte
Varabilagsrev.:  Toralf Ringsø
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Lovkomite:
Arvid Hauge
Erling Jacobsen
Ellen Østrem
 
Kapitalfondets styre:
Erling Jacobsen (2 år)
Kjetil Høgestøl (2 år)
Arvid Hauge
Daglig leder
Vara: Arne Nesse
 
Hyttelkomite:
Edvard Rundhaug
Sunniva Lyngtun
Tore Birkeland
Egil Johansen
Sigrun Ekerhovd
+ en valgt av styret i Døves Idrettsklubb
 

Valgkomite, ledet av styreleder Klement Våge:
Bjørn Olav Magnusdal (Bomma )
Anette Mortensen
Edvard Rundhaug
Vara:
Åge Lauritzen
Anne Grete Magnussen

Da valget var unnagjort, takket Klement Våge for 
tilliten medlemmene viste ved å gjenvelge ham 
som styreleder enda ett år. Deretter gav han en rose 
til det avgåtte varamedlemmet (Gunn Kristin), til 
møtelederen (Bomma), til valgkomiteens medlemmer 
(Edvard, Erling og Tore), til de to damene (Sigrun og 
Sunniva) som serverte betasuppe i pausen, til daglig 
leder (Rune), og til Åge Lauritsen som tok i mot for å 
gi rosen til sin kone Eva som fylte 60 år før jul.

Årsmøtet ble hevet kl. 15.02.

Ref.
Rune Anda   Kjetil Høgestøl

Bak fra venstre: Klement Våge (styreleder), Martin Skinnes 
(styremedlem), Monica Lone Madsen (2. varamedlem), Sigrun 
Ekerhovd (1. varamedlem) og Rune Anda (daglig leder). Foran 
fra venstre: Sunniva Lyngtun (styremedlem), Kjetil Høgestøl 
(nestleder) og Egil Johansen (styremedlem og eiendomsleder). 
Foto: Gunn Kristin Selstad, 03.04.2008. 
Styrets gjennomsnittsalder (utenom daglig leder): 39,4 år

Bergen Døvesenters styre 2008-2009 Personalia
80 ÅR
Thorbjørn Johan Sander blir 80 år den 7. mai.

50 ÅR
Mary-Ann Grønås blir 50 år den 7. mai.

TUSEN TAKK
for gaven på min 75 års dag. Hilsen fra Sverre Johansen.

DØDSFALL
Konrad Thunes (90 år) døde 3. mars 2008 og begravelses-
gudstjenesten ble foretatt i Bergen Døvekirke 11. mars. 
Han ble gravlagt på Takvam. 

DØDSFALL
Ingrid Storedale (64) døde 13. mars 2008. Hun ble gravlagt 
fra Hålandsdalen kyrkje på Eide onsdag 19. mars 2008.

Ingrid med premien etter sine mange 7-fjellsturer! Foto: Skjalg 
Iversen.

Misjonsforeningen
har samvær på hytten til Anlaug Sørhaug på 
Lindås lørdag 14. juni 2008 fra kl 12.00. Alle er 
velkommen!
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Kurs i linjedans startet 22 april 2008

Tale under offisiell åpning 
av hytten på Austevoll
Kjære medlemmer! På vegne av sen-
terstyret vil jeg ønske velkommen til 
vår nye hytte, rorbua her på Storebø. 
Etter noen magre hytteår kan vi nå 
endelig glede oss over et nytt “ferie-
hjem”. Og hvilken fantastisk dag det 
er å besøke hytten i dag, vi håper på 
mange slike dager fremover. Vi håper 
rorbua vil gi oss mange gode min-
ner, slik også det gamle feriehjemmet 
“Risperlen” har gitt oss. Hytten er 
for mange et sted å trekke seg til-
bake, en pause fra hverdagens mas 
og stress, et sted for rekreasjon og 
refleksjon over livet.  Hytten gir oss 
mange nye muligheter, fiske, tur til 
lands og til sjøs, bading, grilling og 
mye mer. Mange nye muligheter, så 
det er bare å gripe sjansen. Vi håper 
også rorbua kan bli et sted for kreativ 
utfoldelse og livsglede som Bergen 
Døvesenter og Idrettsklubben kan ha 
utbytte av i sitt organisatoriske arbeid 
framover, både interessepolitisk og 
kulturelt. 

Jeg har lyst til å gi ros til hytte-
komiteen, med Edvard Rundhaug i 
spissen, for innsatsen med hyttejak-
ten. Jeg synes engasjementet deres 
har vært moro å følge med på, et 
veldig smittende engasjement. Og 
senterstyret er godt fornøyd med 
innsatsen deres. Dere har gjennom-
ført denne prosessen på en ryddig og 
åpen måte i forhold til medlemmene. 
Så takk til dere for arbeidet dere har 
gjort hittil, og lykke til videre. Jeg 
vil også takke de som har stilt opp 
til dugnad, og ikke minst de som har 
reist i forveien for å forberede mottak 
av gjester denne dagen.

Til slutt vil jeg få overrekke en liten 
gave til hytten. Hytten har sjel, men 
ikke armer og ben, så hyttekomiteens 
leder får motta gaven fra senterstyret. 
Senterstyret håper på godt besøk, og 
at mange vil dele sine opphevelser 
og erfaringer i denne gjesteboken, til 
glede og inspirasjon for alle som bru-
ker hytten. Da vil eg bare få gratulere 
alle sammen med ny hytte, ta vare på 
hytten og lykke til med bruken. 
Kjetil Høgestøl
Nestleder Bergen Døvesenter
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Periode: 16. mai – 1. oktober 
(båten blir tatt opp på land om vinteren) 

                                                                                                      Helg Uke 
For medlemmer kr 500 kr 1000 
Ikke medlemmer kr 1000 kr 2000 

Utleiepris - rorbua

Utleiepris - båt

E-post til Hyttekomiteens leder Edvard Rundhaug: erund@broadpark.no - SMS: 990 27 350

Se http://www.rorbuutleie.net/ for info om ledige datoer og retningslinjer for utleie

Ellers er det åpent for fleksible leieløsninger i uken for en eller flere dager (bl.a. dagstur eller døgnleie).
Dette avtales med utleieansvarlig. Prisen ved dagstur eller døgnleie vil komme snart. 

NB! Du betaler for bensinen selv. 

                 Høysesong   Lavsesong
       Periode: 16.05.08 - 14.09.08 Periode: 15.09.08 - 01.05.09

       Helg                 Uke Helg  Uke
       fre-søn                man-søn fre-søn  man-søn

     Leie for medlemmer kr 1.500              kr 2.500 kr 1.000  kr 1.750

     Leie for ikke-medlemmer kr 3.000              kr 5.000 kr 2.000  kr 3.500

Nå skal 
huset males!
Nå som arbeidet med barnehagen er 
ferdig er vi i gang med å få malt huset. 
Veggfarge: 762 Capri (grå) med hvite 
rammer/lister/ornamenter. 

Leserne husker kanskje at døvesenteret er 
tilkjent kr 400.000 fra Hordaland fylkes-
kommune til rehabilitering av huset. 

Det går blant annet til utvendig maling.

Vi gratulerer Bergen Døvblittgruppe med 25 års jubileum (stiftet 10.06.1982)
På Døvblittgruppens hjemmeside skriver de blant annet: "Gruppa er en del av Bergen Døvesenter. På stiftelsesmøte, 
som var annonsert i Budstikken, var det ikke så mange frammøte. Men 2 av oss som var på det møte gikk ut i dags-
presse å fortalte om denne gruppa for tunghørte, døvblitte og deres pårørende. Dette gav en enorm respons, så på 
neste møte i august og videre utover høsten var vi mellom 40 og 50 personer på møtene.  Gruppas hovedmål var et 
godt sosialt felleskap der ingen skulle føle seg utenfor."
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Bilder fra innvielsen av rorbua på Austevoll
92 personer var tilstede på Bjånestangen søndag 20. april 2008

God parkeringsplass nær rorbua.

Flere bestilte leie av rorbua

Gjesteboken overrakt fra døvesenteret

Gunnar (DIKs repr. i hyttestyret), Edvard (leder i 
Hyttekomiteen) og Kjetil (repr fra senterstyret).

Det ble mange turer med den nye båten.

Noen av våre medlemmer 
kom med båt



1. mai
Døvesenteret er åpent

kl 10 - 14
Alle er hjertelig velkommen!

Arr. Døves Seniorgruppe

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

TERMINLISTE 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
    * Fortrinnsrett til plass for eget barn i Nubben Barnehage
    * Iblant støtte til deltakelse på utfl ukter o.a
    * Rimelig deltakeravgift på kurs
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet
    * 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,- 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.

«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.

Døvesenteret
er åpent 17. mai
fra kl 10.00 til 15.00

Servering - konkurranser - leker

Allle er hjertelig velkommen

Arr. Kulturgruppen

MAI
01. to: Åpent hus kl. 10-14 (se notis)
02. fr: Sosialt samvær i døvesenteret kl 

19.00-02.00. “Herrekveld”
05. ma: Idrettsklubben har styremøte på 

styrerommet kl 16.30.
06. ti kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken 

(kort andakt og lystenning) 
06. ti:  Seniortreff kl 11-14
08. to: Stor-Dugnad i “døvelandet” fra kl 

16.00 og utover. Gratis Peppes 
pizza til alle som deltar!

08. to: Tema kl 20: Manikyr.
09. fr: Ungdomsklubben har hyggekveld 

kl 19
15. to: Møte i senterstyret kl 15.30 
17. lø: (Nasjonaldag) kl. 08.00: Flaggheis 

og frokost. Kl. 09.00: Andakt i 
døvekirken.

17. lø: Døvesenteret er åpent kl. 10.00-
15.00 (arr.: Kulturgruppen)

17. lø: Storsalen utleid fra kl 18
18. sø:14.00 - 18.00: Vi følger med i 

jubileumsmarkering for Norges 
Døveforbund, på storskjerm i 
storsalen, direktesendt fra Oslo! 
Gratis bløtkaker og kaffe og brus!

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

20. ti:  Seniortreff kl 11-14
30. fr - 01. sø: Eldre Døves Kulturtreff 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
10. ti:  Seniorgruppen har tur til rorbua 

på Austevoll 
12. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
13. fr til 15. sø: CODA-samling 
           i døvesenteret
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: Sommeravslutning i døvesenteret 
kl 19. Grillfest ute på 
parkeringsplassen v/Døvetreff

20. fr: Kvinneklubben har sommerbord kl 
19.
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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.
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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)
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Storslått gave

til Bergen Døvesenter
fra ekteparet Gunhild og Nils Johan Bjørø!

Overraskelsen fant sted på Scandic City Hotell Bergen
i forbindelse med Eldre Døves Kulturtreff,

og på selve 128 års stiftelsesdagen til Bergen Døvesenter!
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En fantastisk helg!
Nærmere 200 deltakere - nesten dobbelt så mange som i Tønsberg i fjor
Det var andre gang man gjennomførte "Eldre Døves Kulturtreff" med deltakere fra hele landet.

Det ble uttrykt ønske om at Bergen skal påta seg arrangementet også neste år
- evt hvert år som Festspillene samtidig arrangeres i Bergen.

Døves Tidsskrift nr 5/2008: Fantastisk gave!

Nils Johan Bjørø kom fram på scenen omtrent midt under 
spørreleken fredag kveld 30. mai 2008. Han kom med en 
kjempehyggelig overraskelse: 

«Først vil jeg gratulere Bergen Døvesenter med 128 
års dagen akkurat i dag!  Min kone, Gunhild, og jeg 
har vært medlem i døvesenteret i mange, mange år. 
Jeg må si at Bergen Døvesenter har betydd veldig 
mye for medlemmene. Også for meg og min kone. 
Derfor vil Gunhild og jeg gjerne overrekke Bergen 
Døvesenter en liten gave. Jeg vil be daglig leder Rune 
Anda om å komme og ta imot gaven.»
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Noen bilder fra "Eldre Døves Kulturtreff"

Cowboy-jentene hadde oppvisning da gjestene var klar for festmid-
dag lørdag kveld!

Det var 8 som hadde utstilling, noe som passet helt perfekt i forbin-
delse med kulturtreff-arrangementet! Her ser vi Anne.

Kolla kom helt fra Island for å delta på kulturtreffet og hun benyttet 
sjansen til å stille ut sine praktverk.

Bente fra Austevoll, selvfølgelig! En dyktig møbeltapetserer skal 
man lete lenge etter. 

Det var fullt hus under gudstjenesten i Bergen Døvekirke søndag 1 
juni. Vikarierende døveprost Roar Bredvei forrettet.

Bryna og Svein fra Oslo - og mange mange andre - benyttet anled-
ningen til å besøke døvesenterets eget døvemuseum.

Tekst og bilder finner man i siste nummer av Døves Tidsskrift. Her bringer vi noen bilder fra kulturtreff-
helgen i Bergen. Det var flott vær med blå himmel hver dag. Samtidig med arrangementet var det også 
likemannskurs og kulturseminar samme sted, arrangert av Norges Døveforbund.
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Navn: Svein-Ole Johansen
Alder: 33 år

Bosted: Sentrum, Sverresgate.

Født: Drøbak, oppvokst i Kråkstad, Ski kommune.

Tidligere jobber: Garage (pub og nattklubb), 
Koba Christensen (begravelsesbyrå).

Vi hilser på vaktmesteren vår!

Du har 50% stilling som vaktmester hos Konows 
senter, og nå (fra februar 2008) også 10% i Ber-
gen Døvesenter og 10% i Nubben Barnehage, til 
sammen 70%.

Når begynte du som vaktmester på Konows 
senter?
Høsten 2002. Begynte først i det gamle sykehjem-
met i Gerhard Gransvei på Landås, ble deretter med 
på fl yttelasset hit til Kalfarveien.

Hvilke oppgaver har du som vaktmester?
- Ganske variert. Se til at hus, hage og omgivelser er 
i orden. Skaffe serviceavtaler på installasjoner som 
krever det og se til at avtalene blir fulgt opp. Følge 
opp brannsikkerhetsarbeide, spesielt i sykehjemmet 
som har strenge krav til brannsikkerhet. Kontakte 
fagfolk når det trengs, f.eks ved feil på elektrisk/
elektronisk utstyr som vi har mye av i sykehjem-
met. Ellers går dagene med til diverse reperasjoner, 
vedlikehold av diverse utstyr, skifte lysrør/lyspærer 
og stort sett se til at ting fungerer.

Du jobber hos oss (døvesenteret og barnehagen) 
om mandagene, men kan kalles inn dersom det blir 
behov for deg de andre dagene. Konows senter er jo 
en av naboene våre.

Er vaktmesterjobben en slitsom jobb?
- Det kan være det i perioder. Men som regel går det 
greit. Jeg kan i stor grad styre hverdagen selv, slik at 
jeg kan fordele arbeidsmengden jevnt utover uken. 
Veldig fi nt å ha en litt fl eksibel arbeidstid.

Du er også vår nye brannvernleder, sammen med 
brannvernassistent Tore Birkeland. Hvor lenge har 
du vært brannvernleder ved Konows senter?
- Har vært brannvernleder i sykehjemmet i nesten 
seks år nå.

8 mai var en uvanlig dag for deg. Både trist og 
glede. Kan du fortelle hva som skjedde?
- I forbindelse med dugnaden fi kk jeg en e-post fra 
Rune Anda om at et vindu i det gamle vognskju-
let ("vaktmesterhuset", red. anm.) var åpent, og et 
spørsmål om jeg kunne stenge igjen vinduet slik 
at uvedkommende ikke tok seg inn. Dette var tid-
lig på dagen. Jeg undersøkte vognskjulet og fant en 
død mann noen meter innenfor det åpne vinduet. 
Siden jeg har jobbet i begravelsebyrå så har jeg jo 
sett døde mennesker før, men det er litt annerledes å 
fi nne dem. Så det ble en en litt ubehagelig og uøn-
sket start på denne torsdags morgenen. Det endte 
med at ambulanse og politi kom til stedet. De kon-
staterte raskt at han hadde vært død i minst et døgn. 
Til slutt kom et begravelsesbyrå og hentet ham etter 
at politiet var ferdige med tekniske undersøkelser av 
dødsstedet. Mannen var i 40 årene. Politiet kunne 
ikke si noe om dødsårsaken.

Og nå som vi har deg som vaktmester, har du vel 
planer om å bli værende i mange år?
- Tja, si det. Jeg trives veldig godt. Det er et veldig 
godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger. Dagene 
er varierte og tiden går fort. Det er vel et tegn på 
trivsel. Jeg har iallefall ingen planer om å slutte 
ennå. Men før eller siden må jeg vel få meg en 
100% jobb jeg også.
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Hagefest i døvekirken søndag 15. juni 2008
Etter gudstjenesten den søndagen var det - som vanlig hvert 
år i juni - hagefest, og været var strålende.

Foto: Sonja Eikenes.

Tone slutter etter 16 år på Konows senter
Vi har tidligere opplyst at Tone Høylandskjær (57) slutter 
som virksomhetsleder i Konows senter 31.07.2008. Hun har 
vært ansatt på Konows senter siden 1.8.1992 og var med 
i prosessen fra Døves aldershjem på Landås til flyttingen 
til Kalfarveien. 
Men hun forsvinner ikke ut av miljøet. I april ble hun valgt 
inn som styremedlem i Nubben Barnehage AS, som eies 
av Bergen Døvesenter.
Vi ønsker henne lykke til videre!

BUDSTIKKEN på e-post
Noen av våre medlemmer mottar Budstikken kun på e-
post. Det er vi glad for, da det sparer oss for både papir, 
porto og arbeid med å stifte sammen sidene. Vi vil gjerne 
at flere gjør det samme. Alle som synes det er ok bare å 
motta Budstikken pr e-post, kan sende melding til daglig 
leder på post@bgds.no! God sommer!

Senior-tur til Radøy
Søndag 24. august skal Seniorgruppen på dagstur til 
Utvandringssenter på Radøy på Lindås. Interesserte kan 
melde seg på til Erling Buanes, mobil nr 926 01 237.

Kaptein Sabeltann
Forestillingen "Kaptein Sabeltann og Den Forheksede Øya" 
spilles på Kjuttaviga i Dyreparken, Kristiansand. Det blir 
tegnspråktolket følgende datoer: Søndag 13. juli, onsdag 
16. juli, torsdag 17. juli og fredag 18. juli. Forestillingen 
starter kl 23.00 (med værforbehold). Bestill billetter på 
bestilling@dyreparken.no eller ring direkte til Dyreparken 
booking, tlf 38 04 98 04. Oppgi "døvetolk" som referanse. 
Alle over 3 år: kr 260 + gebyr kr 25.  

Bergen Døvesenter ble - via FFO Hordaland - kontaktet 
av Dagmar Reutz Hillestad, som er rådgiver for Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hordaland fyl-
keskommune – et rådgivende organ for fylkeskommunen, 
politisk valgt og sammensatt av brukerrepresentanter fra 
FFO-SAFO og 3 politisk oppnevnte representanter – til 

sammen 7 personer. De har fått henvendelse fra eiendoms-
seksjonen i Hordaland fylkeskommune der seksjonen et-
terspør brukerkompetanse mht døve. Hillestad henviste oss 
til overingeniør Ragnhild Aak Skajaa i eigedomsseksjonen 
i fylkeskommunen, som igjen opplyste at man har startet 
byggingen av Nordahl Grieg videregående skole. De er 
opptatt av å følge opp Universell Utforming med hovedvekt 
på døve og sterkt tunghørtes behov (Knutepunktskolen). 
Klement har hatt sitt første møte med arkitekten onsdag 
18. juni.

Fotoskisse, hentet fra internett

Klement Våge er vår representant i prosjekt for 
Nordahl Grieg videregående skole

Skal du til kulturdagene 
i Stavanger? 
Klikk deg inn på
www.kulturdagene.net. 
Der finner du 
informasjon og 
påmeldingsskjema
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Døvestevne på Bremanger Brygge 29.-31. aug.2008

Døvestevne på Bremanger Brygge 29-31 august
Som vanlig samarbeider vi med Møre og Romsdal Døveforening, og med døves menigheter i Bergen og Møre. Vi 
kjører fra Bergen i privatbiler (slik som de siste årene). Sjåførene vil få kilometergodtgjørelse, og fergeutgifter vil 
bli dekket. Altså, gratis reise for medlemmene. Opphold betales selv. 
Prisen er slik: Overnatting per person blir: kr. 1200 + 300 for to ekstraseng =1500 per hytte (deler vi beløpet på 8 
personer x 2 døgn blir det kr. 375 per person fra fredag til søndag (uten sengetøy). 
Pris for full pensjon (fra middag fredag kveld til lunsj søndag) + havets delikatesser lørdag kveld kommer på kr 900 
pr. person. Total oppholdsutgiftter pr person kr.1275. 
Bremanger Brygge har tilsammen 42 sengeplasser. Medlemmer av Bergen Døvesenter kan melde seg på til 
Sunniva Lyngtun i døvesenteret (også på oppslag) og evt e-post: sunniva@bgds.no. For de som har internett, se 
www.bremangerbrygge.no. Påmeldingsfrist: 21. august 2008.
Klement Våge blir døvesenterets representant i år, og han gleder seg sikkert til bryggedansen :-)

NDF 90 år søndag 18 mai 2008

Norges Døveforbunds generalsekretær Paal 
Richard Peterson fulgte prinsesse Märtha Louise 
til plassen sin under mottakelsen i Oslo.
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Sommerlukking
Siste åpningskveld i døvesenteret før 

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

torsdag 7. august.

Skoleungdommer fra Håstein skole
intervjuet daglig leder via en 
billedtelefon-tolk
torsdag 12. juni 2008

Mika, Addi og Peter fra Håstein skole intervjuet daglig 
leder på kontoret torsdag 12. juni. Spørsmålene deres ble 
tolket via billedtelefon-tolken fra Møre og Romsdal (se pc-
skjermen), og daglig leder svarte direkte til ungdommene 
selv. Sånn kan man for eksempel gjøre når man ikke har 
tegnspråktolk fysisk til stede.
(Rune er - sammen med vel 25 andre - for tiden med i et 
billedtelefon-tolkprosjekt. Han tester bruk av billedtelefon-
tolk istedenfor 149 også.)

Felles båttur til kulturdagene i Stavanger
Har du lyst til å være med på felles båtreise 
Bergen-Stavanger Bergen
i forbindelse med Døves Kulturdager i Stavanger 10.-12. 
oktober 2008? 

NB! Meld dere på nå - ikke vent! Vi må vite at vi har nok 
påmeldte innen 10. august, ellers må vi avbestille båten...

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? Båt: Hardan-
gerprins. 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 kulturdagene (turister og 
aktive) tar vi ikke imot, det må man gjøre direkte til ar-
rangøren i Stavanger.

53 påmeldte (maks 100) pr. 16. juni 2008. 
«Først til mølla»-prinsippet!

Regler for www.bgds.no
1)  Kun personer som styret i Bergen Døvesenter har 

skriftlig avtale med, har adgang til å foreta rettelser 
og tilføyelser på Bergen døvesenters hjemmeside; 
www.bgds.no

2)  Ingen bilder som på noen måte kan virke anstøtelige 
skal benyttes på hjemmesiden. Datatilsynets retnings-
linjer er gjeldende. Det skal utvises særlig forsiktighet 
dersom bilder av barn legges ut på hjemmesiden. 
Datatilsynet skiller mellom situasjonsbilder og por-
trettbilder. Utgangspunktet er at situasjonsbilder kan 
offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så sant 
bildene er harmløse og ikke på noen måte krenkende. 
Når det gjelder portrettbilder er hovedregelen at man 
alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bildet 
legges ut på nett.

3)  Dersom man skal legge ut navn på avbildede perso-
ner, skal kun fornavn benyttes. Unntak kan gjøres i 
forhold til bilder av f.eks styret og representanter der 
det er hensiktsmessig at fullt navn fremkommer.

4)  Dersom noen ber om at et bilde fjernes fra hjem-
mesiden, skal dette gjøres umiddelbart.

5)  Hjemmesiden må ikke brukes til noen form for 
diskriminering eller andre former for ærekrenkende 
budskap. 



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.

JULI:
03. to:  Andakt i døvekirken kl 18, 

deretter sosialt samvær.
04. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
11. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
13. sø kl. 11: Gudstjeneste i Bergenshallen 

i forbindelse med Det norske 
Misjonsselskaps generalforsamling.

17. to:  Andakt i døvekirken kl 18, 
deretter sosialt samvær.

18. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
25. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.

AUGUST:
01. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
07. to: Første åpningskveld etter ferien
08. fr:  Sommertreff på Zakken kl. 20.
12. ti kl. 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
18. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18.
19. ti: Døvblittgruppen har styremøte på 

styrerommet kl 18.00
19. ti:  Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18 til 20
22-24 august: Hordaland foreldrelag for 

hørselshemmede har tur til Hotell 
Ullensvang i Hardanger.

24. sø: Seniorgruppen har dagstur til 
utvandrer-museet på Lindås. Påmelding 
til Erling Buanes. 

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

26. ti: Seniortreff kl 11-14
26. ti: Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18
28. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
29. fr:  Døvblittgruppen har sosial samvær i 

storsalen kl 18.30
29.-31 (fr-sø): Døvestevne i Bremanger 

Brygge (se egen omtale)

SEPTEMBER:
02. ti:  Ungdomsklubben har skuespill kl 18
09. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
09. ti:  Seniortreff kl 11-14
09. ti:  Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18
16. ti:  Ungdomsklubben har skuespill kl 18
18. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
18. to: Foredrag kl 19. Siv Mittet forteller om 

hennes arbeid som healer og svarer på 
spørsmål.

20 lø: Kulturtreff eller utleie (ikke avklart)
23. ti: Bergen Døves Ungdomsklubb har 

årsmøte kl. 18. 
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 Much (døv) fra Tyskland holder 

foredrag (på “internasjonal tegnspråk”) 
over temaet: “Eduard Fürstenberg, 
grunnlegger av Tysklands første 
døveforening i 1848, Berlin”. Kl. 19.00. 
Velkommen!

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

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

Nye medlemmer siden 
mai 2008:
30. Grethe Synsvoll (hørende)

Vi ønsker alle medlemmer 
en riktig god sommer!

Døvekirkens SFO takker for seg
Etter 15 års drift med mye aktivitet og moro, ser Døvekirkens SFO seg nødt 
til å låse dørene. Siste åpningsdagen er 27. juni 2008. Både de ansatte og 
elever har mange minner å ta vare på fra den tiden Døvekirkens SFO var i 
aktivitet med leker, turer, baking, video, aktiviteter o.a. 
Fra og med høsten 2008 blir "SFO-lokalene" omgjort til lokaler for døve/
hørselshemmede ungdommer. Både Døvekirkens Ungdomsråd og Bergen Dø-
ves Ungdomsklubb ser fram til å samarbeide om bruk av disse lokalene!
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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)!
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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.
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Rune Jenssen har vært politiker,
ansatt i nærradio og

i snart 20 år i Bergen kommune
med hovedvekt på informasjon.

Velkommen til døvesenteret torsdag 16 oktober!

Torsdag 16. oktober 2008 kl. 19.00:

Foredrag om
BYBANEN
v/Rune Jenssen

informasjonssjef for Bybanen i Bergen

Har du lyst til å tjene penger 
før jul?
Du får kr 10 for hvert blad du selger

Norges Døveforbund planlegger å utgi Døves Jul i år 
(det er mange år siden sist). Og bladet skal trolig koste 
kr 30. 

Er du interessert i å selge? Da gjør du døvesamfunnet 
en tjeneste med å spre informasjon om døve samtidig 
som leserne skal få koselige julestoff.

Selger du 100 blader, tjener du kr 1.000. Selger du 1.000 
blader (hmmm, kanskje litt vanskelig?) tjener du fort 
kr 10.000!

Send da din bestilling på til Svein Erik Johansen i Norges 
Døveforbund: svein.erik.johansen@doveforbundet.no. 
(Send gjerne kopi til oss, så vi kan se hvor mange her-
fra som bestiller.) Noter hvor mange blader du ønsker 
å selge. Frist for å bestille er den 15. oktober. Gjør det 
helst nå!

Svein Erik forbeholder seg retten til å redusere antal-
let hvis han synes du bestiller urealistisk mange (f eks 
10.000 blader, noe som kanskje er vanskelig å få tid til 
å selge). 

Gunn Helen Johnsen (33 år) begynte som aktivitør 
for døvblinde i Bergen onsdag 17. september 2008. 
Det er en engasjementsstilling fram til juni 2009, med 
muligheter for forlengelse. 

Fra nå av kan døvblinde møtes HVER onsdag iste-
denfor annenhver onsdag. 

Det var før sommer i fjor at Døvblindes Kontakt-
klubb søkte om støtte fra Bergen kommune til en 
aktivitør. Klubbens leder, Randi Myren, grunngav 
behovet under politisk debatt i døvesenteret 23. au-
gust 2007. Dessuten var både Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde, og Bergen Døvesenter 
med i forberedelsene. 

Liv Røssland (Frp) var blant dem som deltok i 
politisk debatt hos oss. Hun ble kort tid senere ny 
byråd for helse og omsorg i Bergen kommune. Hun 
har vært vår kontaktperson i denne saken, som førte 
til at kommunen tilgodeså kr 160.000 til aktivitør for 
døvblinde.

Det var laget et budsjett for tiltaket. Budsjettforsla-
get var sendt til kommunen før tilskuddet kom. Der 
er det tatt med lønn til aktivitør, transportutgifter for 
døvblinde, ekstra lokal leie, utflukter, kjøp av aktivi-
tetsmaterialer osv. 

Det nye nå er at tilbudet skal gjelde for alle døvblinde 
i Bergen kommune, og ikke bare forbeholdt medlem-
mer av en organisasjon. Det finnes to organisasjoner 
for døvblinde: FNDB (Foreningen Norges Døvblinde) 
og LSHDB (Landsforbundet for kombinert Syns- og 
hørselshemmede / Døvblinde). 

Vi ser frem til spennende onsdager framover og 
ønsker både døvblinde og aktivitør lykke til (og tolker/
ledsagere)!

Aktivitør Gunn Helen Johnsen

Døvblinde har fått 
sin egen aktivitør!
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På grunnlag av leserinnlegg av Rune 
Anda i BT 16.09.2008, har Brannsjef 
Arild Bjørnevoll i Austrheim kom-
mune sendt e-post til brannsjef i alle 
kommuner i Hordaland fredag 19. 
september 2008. 

Brannsjef Bjørnevoll hadde ansva-
ret for utrykning til nabokommunen 
Radøy, da en døv mann fikk båten sin 
satt i brann. 

Han skriver: “Innlegget beskriv godt 
kor vanskeleg det er å komme kontakt 
med nødetatene”. Han skriver blant 
annet (på nynorsk): “Me har sett litt 
på korleis dette fungerer i dag utan å 
få gode svar! Derfor reiser det seg ein 
del spørsmål me meiner alle ansvar-
lege myndigheter og 11X - vesen må 
ta tak i og få rette snarast: 

* Er det slik at 600.000 døve og 

hørselshemma ikkje kan nå nummera 
frå mobiltelefon?” (han ramset opp 
noen spørsmål)

Han viste bl.a. til utredningen 
"Forenkling og effektivisering av 
nødmeldetjenesten" og til den norske 
kommentaren til bestemmelser fra EU 
(punkt 3.3.), som blant annet skriver 
om nødtjenesten for funksjonshem-
mede. I den norske kommentaren le-
ser man blant annet denne setningen: 
“Dette er ivaretatt i Norge i dag igjen-
nom etablering av nødnummer 1412 
for brukere av teksttelefon”.

Men vi vet at 1412 nødmeldings-
tjenesten fungerer slik at man MÅ 
HA EN TEKSTTELEFON (eller en 
PC) for å nyttiggjøre seg muligheten. 
Vanlig mobiltelfon kan ikke kalle 
opp 1412. Derfor er den norske kom-

19. september 2008:

Brannsjefen i Austrheim kommune reagerer
Han vil at også hørselshemmede skal kunne nå nødtjenesten like lett som hørende gjør

mentaren til EU-bestemmelser nokså 
villedende. 

“Det må såleis være enkelt å teknisk 
sette opp ein slik SMS- nummer til 
nødnummera der nummeret er enkelt 
og lignar på 11X-nummera?” spør 
brannsjefen.

Til slutt skriver han: 
“I desse HMS tider med rutiner og 

Avvik må myndighetene og spesielt 
DSB ta fatt i dette og få lukka dette 
avviket som tross alt gjeld 600.000 
døve og hørselshemma i Norge”.

Vestfold Døveforening har en avtale 
med brannvesenet om en nødløsning 
via sms. Kanskje “tungvint”, men vik-
tig dersom man trenger å varsle 110 via 
sms NÅ. Det er flott at brannvesenet i 
Vestfold har tilrettelagt muligheten for 
nød-varsling for døve via sms

Bergens Tidende 16. september 2008: Se artikkelen fra bt.no på neste side.
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Så båten brenne opp
Erling Jacobsen hadde ingen mulighet til å varsle 
brannvesenet, fordi han er døv. 

bt.no 16. september 2008 - av journalist Kristine Askvik:

Erling Jacobsen har vonde minner fra det som skjedde på 
sjøen utenfor Radøy i forrige uke. 

– Plutselig var det full fyr på båten. Jeg prøvde å sende tekst-
melding til nødnummerne, men det gikk ikke, sier Jacobsen.  
Hos nødmeldingssentralene kan de ikke ta imot tekstmel-
dinger. Hvis du vil ha hjelp, er du nødt til å ringe. Jacobsens 
eneste utvei ble å sende følgende melding til venner om at de 
måtte ta kontakt med politiet umiddelbart. 

Først etter en time fikk han hjelp. Og det tok ytterligere 
en time før brannvesenet var på plass for å hjelpe ham. 

– Først og fremst er jeg sjokkert og sint. Jeg kunne for 
eksempel vært ute på sjøen, da kunne det gått helt galt, sier 
Jacobsen. 

Heldigvis var han gått i land for å sløye fisk da båten 
begynte å brenne. 

Da brannvesenet kom fram var det ikke mulig å redde båten 
hans.

 Døveforbundet har jobbet med å få til en nødmeldingstje-
neste i minst ti år, uten at det har skjedd noe. Døveforbundet 
krever nå at det må bli mulig å sende sms til nødsentralene, 
før liv går tapt. 

– Vi har tatt det opp lenge siden, men har fremdeles ikke 
kommet noen vei. Kanskje papiret bare ligger i skuffen, 
hvem vet, spør Rune Anda, leder ved Bergen Døvesenter. 

Ansvaret for nødsentralene ligger hos Samferdselsdepar-
tementet og Justisdepartementet. Der kan de ikke love rask 
bedring. 

– Vi tar sikte på å inkludere det som en mulighet i de nye 
nødmeldingssentralene som skal komme, og sørge for at de 
kan ta imot tekstmeldinger, sier avdelingsdirektør Andreas 
Agersborg i Justisdepartementet. 

– Når vil det bli mulig? 
– Det vil ta flere år å bygge ut det nye nødnettet, så det vil 

fortsatt ta noe tid. 
Også i Samferdselsdepartementet er tonen den samme. 
– Dette er en sak vi må jobbe videre med. Det er tekniske 

løsninger som må på plass, sier politisk rådgiver Anne 
Tingelstad Wøien. 

Frykter liv kan gå tapt 
Erling Jacobsen frykter at liv kan gå tapt neste gang døve 
ikke har mulighet til å varsle nødsentralene. Selv er han blitt 
skremt av det som skjedde. 

–Tør du å reise ut på sjøen igjen? 
–Ja, men da må det være trygt. Da må jeg ha mulighet til 

å sende tekstmelding til politi, brannvesen eller helsehjelp. 

Mange sendte klage til TV2. 

Ingen teksting 
på lørdagsprogrammet 
"Vil du bli millionær?"
E-post sendt til TV2:
Vi fikk mange henvendelser fra hørselshemmede som 
gledet seg til å se på ”Vil du bli millionær?” lørdag 
kveld.
Manglende teksting var et skikkelig tilbakeslag, og selv 
om det sendes diretke, så burde TV2 få hjelp av NRK 
sine direktetekstede personell.
Kan dere prøve?
Vennlig hilsen
Bergen Døvesenter
Rune Anda, daglig leder

Dette er standardsvar som TV2 sender til alle som kla-
ger på manglende teksting på “Vil du bli millionær?” 
på TV2:

Fra: Hilde Hellebø [mailto:Hilde.Hellebo@tv2.no] 
Sendt: 15. september 2008 13:14 
Til: post@bgds.no 
Emne: SV: VIL DU BLI MILLIONÆR 

Hei,
Vil du bli millionær er en direktesending og det er derfor 
ikke mulig å tekste denne sendingen.
Vi har et godt tekstetilbud på TV 2 i tråd med konsesjo-
nen, dvs. programmer som sendes på TV 2 i tidsrommet 
18.00 - 22.00 blir tekstet på denne kanalen, unntaksvis 
når det går direkte, det er også gjeldende for, “Senkveld”, 
programmet går så tett opp mot sendetidspunktet, der-
med er det ikke mulig å få tekstet det på forhånd.
Mvh
Informasjonsavdelingen TV 2
Hilde Hellebø

Hei 
Ja, det er riktig som du sier. Dere kommer dere.
Men her er det snakk om en lørdagskveld, som – som 
regel - er den viktigste kvelden der familiene samles 
foran TVen. En del familier, med dominans av hørende 
foretrekker å se på ”Vil du bli milllionær?”, mens den 
ene som er hørselshemmet heller ville se på NRK1 ”Kvitt 
eller dobbelt” som er tekstet. Det blir jo en uheldig lør-
dagskveld for den hørselshemmede alene – uten å delta 
i alt som sies på TV2. 
Håper TV2 vil gjøre hva dere kan for at spesielt lør-
dagskvelden skal bli koselig også for hørselshemmede 
seere. 
Bergen Døvesenter v/Rune Anda 
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FONTS (Forening for norsk tegnspråk) inviterer alle 
tegnspråkinteresserte til seminar om dialekter i norsk 
tegnspråk. Meningen med seminaret er å finne ut mer om 
forskjeller mellom dialektene i norsk tegnspråk. Arran-
gementet skal skje samtidig flere steder i Norge; delvis 
skal vi samle og diskutere tegn på hvert sted lokalt, 
delvis skal vi ha fellesseanser via videokonferanse. 
Vi håper spesielt at de som er språkinteresserte og ”kan 
mye tegn” fra sin dialekt deltar, men alle er velkomne 
uansett! Det er ingen krav til deltakerne, og om du 
”bare” vil se på, er du like velkommen! Det er heller 
ikke nødvendig at man deltar på det stedet hvor ens egen 
dialekt er fra.

Seminaret finner sted lørdag 1. november 2008 mel-
lom kl 1100 og 1600. Hos oss blir det i Bergen Døvesen-
ter, storsalen. Kristin Fuglås Våge skal lede seminaret i 
Bergen. Bomma (Bjørn Olav Magnusdal) tar seg av det 
tekniske.
 
Så langt er følgende steder med på FONTS’ dialektsemi-
nar:	 •	 Bergen	
	 	 •	 Stavanger	
	 	 •	 Trondheim

Deltakelse på seminaret vil være gratis for FONTS sine 
medlemmer. For ikke-medlemmer er det gebyr på kr 150, 
men denne inkluderer FONTS-medlemskap for 2009!
 

Foreløpig program for dagen:
1. Videokonferanse:
FONTS styre hilser velkommen og leder Sonja Erlenkamp 
forteller kort om formålet med dialektseminaret og litt om 
dialekter generelt (ca 1/2 time+ tid for spørsmål) 

2. Diskusjoner og innsamlinger i de lokale gruppene.
Dette betyr at man drøfter forslag til dialekttegn for egen 
dialekt i sitt nærområde med alle som er tilstede. Når 
man er enig om at et tegn er et dialekttegn skal det taes 
opp på video med tilhørende informasjon (mal for hvor-
dan det skal taes blir sendt ut før seminaret). (2-3 timer) 
Vi skaffer oss kaffe og kaker hos Anette og gjengen på 
kjøkkenet ;) 

3. Fellesdiskusjon og utveksling av erfaringer via video-
konferanse og noen avsluttende ord (ca 1 time)

Sett av 1. november allerede nå!
Alle er hjertelig velkommen! 
Vi ønsker å vite om noen kommer av hensyn til mat og 
drikke. Greit å vite for kjøkkengjengen hvor mye de må 
handle inn. Send din påmelding til post@bgds.no nå, eller 
senest 28. oktober.

FONTS hjemmeside: http://norsktegnspraak.no/

Dialektseminar (tegnspråk)!
Har du noen ganger lurt på hva slags tegn som brukes i andre byer i Nor-

ge?
 

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

Anette Mortensen & torsdagsgjengen stiller opp 
og tar seg av lørdagskafe samtidig som det er 
Dialektseminar i døvesenteret. Det ordnes slik:

Hallen blir selve kafe-lokale, for alle som kom-
mer, enten de blir med på dialektseminaret eller 
ikke. Storsalen er opptatt for de som deltar på 
dialektseminar (FONTS-medlemmer og de som 

betaler kr 150 for å være med - og samtidig bli 
medlem av FONTS). 

Kanskje det blir mange i døvesenteret den lør-
dagen? Vi skal satse på at "roterommet" (tidliger 
internettrom) blir klar til lekeopphold for barn.

Hjertelig velkommen alle sammen. 
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudentene har intervjuet hverandre, for Budstikken,
og stilt disse spørsmålene:

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å jobbe 
   med som tolk?

Presentasjon tolkestudenter 2008

1) Amalie Hagen Skauge

2) 23 år, født 17.12.84.
3) Fra Frekhaug, ca 30 min utafor 

Bergen.
4) Har ingen døve i familien.
5) Har valgt å bli tolk pga en 

venninne anbefalte studiet, og 
synest det virket interessant å 
lære seg et nytt språk.

6) Jeg liker å være sosial - møte 
venner og nye mennesker. Liker 
å reise og lese, og er veldig 
glad i sport spesielt fotball og 
svømming, som jeg driver med 
selv.

7) Som tolk virker det interessant 
og utfordrende å jobbe med 
barn. Å få nye utfordringer og 
en varierende arbeidsdag er også 
noe som er interessant.

1) Jeanette Storli

2) 20 år.
3) Bodal i Sør-Trøndelag, ca 8 mil 

sør for Trondheim.
4) Nei.
5) Fordi jeg synes tegnspråk er 

interessant, og tolk et spennende 
yrke + at det er et stort behov 
for tolker i Norge.

6) Rosenborg, strikking, hekling, 
lese bøker (spesielt krim og 
bonderomantikk), tegnspråk, 
slalom/snowboard, fjellturer, 
skiturer, jakt (storvilt), feste, lage 
mat + + + 

7) Har lyst til å prøve mye 
forskjellig. Derfor vil jeg jobbe 
som frilanser og ta oppdrag 
rundt omkring i hele Norge 
de første årene.Hva som skjer 
videre får framtiden vise.

1) Eva Marie Fagerhaug 
Andersen

2) 33 år.
3) Nå bor jeg i Fusa, men er 

oppvokst i Hardanger.
4) Nei.
5) Interessen for tegnspråk kom da 

jeg hadde en døv elev på skolen 
for en del år siden. Jeg stod ved 
et veiskille da jeg måtte ta et 
valg mht. utdanning, og da bare 
bestemte jeg meg - dette vil jeg. 
Noe bedre svar på hvorfor, har 
jeg ikke…

6) Min lidenskap er fjell. Ingenting 
i verden kan måle seg med 
å stå på en fjelltopp og skue 
utover verden. Det setter ting 
i perspektiv. Jeg er glad i å lese, 
skrive og syr litt innimelom.

7) Det er for tidlig å si enda. Jeg vil 
først få så bred erfaring jeg kan 
i første omgang, og så får vi se 
etter hvert.
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1) Kirsten Bergly

2) 20 år.
3) Perla Skjervøy i Nord Troms 
4) Ja, ei lillesøster.
5) Jeg starta på Ål folkehøyskole i 

fjor for å lære meg tegnspråk, - 
og derra spant det på seg …

6) LESE, strikke, lære tegnspråk, 
stå på snowboard.

7) Har lyst til å reise og prøve litt 
forskjellig, alt fra skrivetolking 
til ledsaging. Tror man får 
veldig varierende oppdrag som 
frilanstolk.

1) Camina Korbi Takle

2) 24 år
3) Vadsø.
4) Nei.
5) Fordi det hørtes ut som et 

interessant yrkesvalg, og 
jobbmulighetene var gode.

6) Svømmer, er med venner, leser 
bøker, ser film

1) Anita Bøthun

2) 24 år
3) Er frå Os
4) Nei
5) Alltid synest språk er interessant, 

og gjennom ein bekjent fekk eg 
interessen for teiknsprå. Etter 
å hatt det jurrande i bakhodet 
ei stund fann eg ut at eg ville 
studera teiknspråk.

6) Likar å fotografera, reise, fiske, 
lese bøker.

7) Har ikkje tenkt så nøye på kva 
spesielt eg vil jobbe med.

1) Stine-Marie Hegrenes

2) Eg er 21 år gammal.
3) Eg vaks opp i ei lita bygd utanfor 

Førde i Sogn og Fjordane.
4) Det er ingen døve i familien min. 

Eg kjente ingen døve eller andre 
TS-brukere før eg byrja å studere 
her ved HiB.

5) Heile livet har eg vore oppteken 
av språk og kommunikasjon. 
Teiknspråk er ufatteleg spanande 
og tolkeprofesjonen kan eg også 
bruke i andre språk.

6) Eg brenn for naturopplevingar 
og ekstremsport. For tre år sidan 
byrja eg å hoppe i fallskjerm, og 
no i det siste har eg fått interesse 
for å segle. Draumen er å segle 
jorda rundt. I tillegg er eg glad i å 
rusle i fjellet, hekle, lese og reise.

7) Eg kan sjå føre meg ein jobb 
som frilans tolk, men også som 
fast ansatt i HMS eller på ein 
skule. Kan godt tenke meg å 
bli lærer faktisk. Det høyres 
spanande ut å arbeide med born.

1. Berit Hjelmås

2. 22 år gammel
3. Kommer fra Osterøy
4. Har ingen døve i familien
5. Virker som en interessant jobb
6. Eg er veldig glad i tegning, 

maling og i friluftsliv
7. Tolke for barn i skolen



8

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

1) Nina Hegge

2) 28 år.
3) Selbu i Sør-Trøndelag.
4) (ikke besvart)
5) Har to venninner som er 

utdannet døvetolker, og de trives 

1) Kaia Haugen Valvatne

2) 21 år i september.
3) Rosendal i Kvinnherad.
4) Eg har ei tante i Kristiansand 

som er døv.
5) Fyrst tenkte eg å få eit 

årsstudium i teiknspråk, men 
sidan det var så artig held eg 
fram med tolkeutdanninga. 

6) Ja, opptil fleire. Den største 
hobbyen min er foto, ellers er eg 
med vener og trener litt.

7) Eg har ikkje tenkt meg ut noko 
særskilt eg ynskjer å jobba med 
som tolk, men finn dei ulike 
tolkemetodane like interessante.

1) Guro Houth Fjellseth

2) 22 år.
3) Gjøvik.
4) Nei.
5) Jeg har alltid hatt lyst til å lære 

meg tegnspråk, så da jeg hadde 
gått ett år på studiet virket det 
interessant å fortsette, og lære 
mer om tegnspråk og tolking. Jeg 
har fått inntrykk av tolkeyrket 
som et spennende yrke med mye 

1) Birte Nesse

2) "gammel nok" 
3) Er fra Bergen. 
4) Nei, jeg har ingen døve i 

familien.
5) Det virker som et spennende 

yrke, og gode jobbmuligheter når 
jeg er ferdig utdannet.

6) Den største hobbyen min er 
korsang. Jeg synger i et blandet 
kor. Er aktiv også i flere verv i 
koret.

7) Har ingen spesielle ønsker ennå. 
Åpen for det meste. Gleder meg 
til å få en liten "føling" på yrket, 
nå når vi snart skal ut i praksis.

1. Andreas Ektvedt Andersen

2. 20 år
3. Sandefjord
4. Nei
5. Har alltid vært fascinert av 

tegnspråk og syntes det så 
spennende ut å være tolk og etter 
et år på Ål FHS fant jeg ut at det 
var det jeg ville bli

6. Jeg er veldig interessert i film og 
filmhistorikk

7. Ser frem til det meste tror jeg

variasjon. Det høres både gøy og 
utfordrende ut!

6) Jeg liker å synge og spille, spille 
teater, lese, gå på kino, trene, og 
være med venner. Og snakke 
tegnspråk selvfølgelig!

7) Det vet jeg ikke enda.
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5) Jeg syntes tegnspråk virket 
interessant og spennende 
allerede fra jeg såg "Den gylne 
hale" på barne-tv. Noen bedre 
gurnn har jeg ikke.

6) Jeg liker å trene spinning eller gå 
fjellturer. Ellers blir det en del 
kafébesøk.

7) Jeg drømmer om å kombinere 
tolk og advokatsekretær. Får se 
hva det blir til om to år.

1) Valgeir Freyr Grinde

2) 20 år.
3) Tilflytta islending, vaks opp i 

Balestrand i Sogn og Fjordane.
4) Ingen døve i familien.
5) Tegnspråk har vel alltid fascinert 

meg, husker eg så på nyheiter på 
tegnspråk som liten.

6) Dagdriving og anna sosialt gøy.
7) Tenker i utgangspunktet å jobbe 

for tolketjenesten her i Bergen, 
muligens en del som skrivetolk.

1) Joachim Hjelvik

2) 22 år.
3) No bur eg på Garnes, men er 

oppvaksen på Bruvik, Osterøy.
4) Nei.
5) Vanskelig å sei… Eg har alltid 

vært fascinert av tegnspråk siden 
eg såg det for første gang på TV 
(Den Gylne Hale).

6) Musikk, film, bøker, kunst og 
kampsport.

7) Eg kunne ha tenkt meg å jobbe 
som tegnspråk-tolk, skrivetolk, 
døvblindledsager og kanskje 
stemmetolk.

1) Ragnhild Marie Runde

2) 22 år.
3) Runde, en liten øy på Sunnmøre.
4) Nei.
5) Fordi jeg tror det blir 

utfordrende, spennende og 
veldig variert å jobbe som tolk. 
Og det blir interessant å møte 
mange forskjellige mennesker / 
situasjoner.

6) Hest er best! Har ikke hest nå, 
men liker å sykle, lese, og drikke 
øl i godt selskap.

7) Jeg gleder meg til å tolke i mange 
ulike situasjoner, men er veldig 
glad i å reise og se nye steder.

veldig godt med det. Derfor var 
dette noe jeg ville prøve selv.

6) Pr dags dato kan jeg ikke si at jeg 
har noen spesiell hobby, men jeg 
har store planer om å trene mer, 
og bli mer sporty før fylte 30.

7) Jeg er utdannet sykepleier, så 
det er mulig jeg kombinerer 
utdannelsen som tolk med 
sykepleie, men jeg er usikker.

1) Lene Vedaa

2) 24 år.
3) Kommer fra Skodvin utenfor 

Bergen.
4) Nei.



10

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

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

Døves kulturdager i Stavan-
ger 10.-12. oktober 2008
Som tidligere nevnt, leier vi en hel 
båt for oss selv med plass til 100 
personer. 
Det er fremdeles noen ledige plasser 
på båten (19 ledige pr 23.09.2008).
Kr 600 tur/retur, til konto nummer 
3624.51.47486.
Avreise fra Bergen fredag 10. oktober 
kl 13.00. Ca 4,5 timer til Stavanger.
Avreise fra Stavanger søndag 12. ok-
tober kl 13.00.
Du MÅ ikke delta på kulturdagene 
for å få plass på båten. Du kan gjerne 
besøke familie og venner eller bare ha 
en helgetur til Stavanger.
Ta kontakt med daglig leder. Beta-
lingen kan også gjøres kontant på 
kontoret.
Det er en liten kiosk om bord hvor man 
kan få kjøpt drikkevarer og snacks. Det 
selges mat og drikke om bord. Målti-
der må forhåndsbestilles (en uke før 
reisen). Se menyen på www.bgds.no. 

Døves Ungdomsklubb
deltar med skuespill

De øver og øver og øver. Ingunn 
Storlykken Herland og Gunn Kristin 
Selstad er instruktør for 7 ungdom-
mer som skal fremføre ca 15 minut-
ters skuespill under kulturdagene i 
Stavanger.

Disse ungdommene deltar:
Iselin Hauge
Ingvild Daae Lahti
Linda Veronica Steinsbø
Tor S. Fiksen
Lena Mei Kalvenes Anda
Rene Hermansen

Alle er under 20 år.

Til dere som tror at Rune bare sitter ved 
data - her er han på søndagstur med fruen! 
Hilsen NK.

Rune går også på tur

Døve innvandrere
Velkommen til døvesenteret onsdag 
5. november 2008 kl 19.00!

I Bergen om omegn bor mange 
 døve fra andre deler av verden, men 
de kommer sjelden i Døvesenteret. 
De er også velkommen hit, og vi øn-
sker at de også skal føle seg hjemme 
her. Nå ønsker vi å invitere spesielt 
til et møte for å snakke om hva vi kan 
gjøre for denne gruppen.

Døve innvandrere, uansett om de er 
medlem i Bergen Døvesenter eller 
ikke, - er alle hjertelig velkommen.
Denne kvelden skal være fri, og vi 
skal diskutere hvordan vi skal orga-
nisere samling for døve innvandrere 
i tiden framover. Bergen Døvesenter 
har lokaler til fri disposisjon. 
Kanskje noen vil underholde litt?

Bistandskveld
Velkommen til døvesenteret onsdag 
22. oktober 2008 kl 19.00!
Ellen Østrem, Toralf Ringsø og Rune 
Anda blir med. Vi skal diskutere hva 
vi skal gjøre for å støtte bistandsar-
beid til Deaf Aid, til Døvemisjonen 
(Madagaskar), o.a. 
Vi skal også snakke om NDFs bi-
standsarbeid i Palestina og på Ma-
dagaskar, formålet med disse osv.
Og så skal vi diskutere om vi skal 
opprette eget bistandsutvalg i Bergen 
Døvesenter. Alle er velkommen!

Bildet er fra informasjonskveld 11.09 om 
bistandsarbeid. Her ser vi Ellen Østrem.

Brasil !
Kurt Oksnes skal fortelle om sin 
reise til Brasil i sommer torsdag 9. 
oktober 2008 kl 19.00!
Velkommen til en spennende kveld i 
døvesenteret!

Healing !
Siv Mittet skal fortelle om sitt arbeid 
som healer og svarer på spørsmål 
torsdag 23. oktober 2008 kl 19.00!
Noen av leserne husker kanskje pro-
grammet i "Tid for tegn" i fjor der 
hun fortalte om healing. 
Velkommen!
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LOGO for døvesenteret?
På medlemsmøtet 18 september studerte 
man forslag/ideer til logo for døvesen-
teret. Se nedenfor. Medlemmene var 
mer stemt for logo nr 1 som et firma 
(Logoshop.no) har utarbeidet på oppdrag 
for døvesenteret (samme firma som laget 
logo til Nubben barnehage). Etter møtet 
kom det 3 nye forslag fra dem (de med 
bryggenhusene). Vi presenterer også 
andre forslag, som kom etter medlems-
møtet, se nederst. Det er uviss hvordan 
saken blir behandlet videre. Følg iallefall 
med på hjemmesiden, eller stikk innom 
kontoret og spør hvordan det går.

Disse tre er utarbeidet av tolkestudent 
Maren Geving:

Disse er utarbeidet av et firma (Logoshop.
no) på oppdrag for Bergen Døvesenter:

Jubileumslogoen er omarbeidet
av Sigrun Ekerhovd:

Døvesenterets jubileumslogo:

Høgskolestudenter på besøk i døvesenteret 
torsdag 4. september kl 10 til 14.

1. klasse = Tegnspråklinje (med lærer Hilde Hassum) -  Foto: RA

2. klasse = Tegnspråktolklinje 1. året

3. klasse = Tegnspråktolklinje 2. året



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.

Kongerommet (styrerommet) er opptatt til 
barnehagen hver mandag og onsdag kl 10-11 
og kl 13-14. Ellers er storsalen opptatt hver 
mandag, torsdag og fredag på dagtid - og 
annenhver tirsdag.

SEPTEMBER
25. to:  Kl. 19: Jochen Muhs (døv) fra Tyskland 

holder foredrag (på “internasjonal 
tegnspråk”) over temaet: “Eduard 
Fürstenberg, grunnlegger av Tysklands 
første døveforening i 1848, Berlin”. 

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

27. lø:  Høstfesten er AVLYST.
28. sø:  DØVES DAG
29. ma: Høstferieuken starter
29. ma: Storsalen er opptatt fra kl 17 til 20.00 

(KSOS)
30. ti:  Tolkesamling i storsalen kl 18.30.

OKTOBER
01. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
01. on:  Storsalen er opptatt fra kl 17 til 

20.00 (KSOS)
04. lø:  Storsalen utleid (M) (+03.10 og 

05.10)
05. sø: Gudstjeneste kl 11. Tegn til tale
 v/Lars Hana. Skrivetolket gudstj.
06. ma:  HMS arbeidsgruppe har møte i 

døvesenteret (styrerom) kl. 12.30 - 
14.30. 

06. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (6) 
kl. 18-21. 

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

07. ti:  Seniortreff kl 11-14
07. ti:  Ungdomsklubben har skuespilløvelse 

kl 18 til 20
08. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
09. to:  Kl. 19: Kurt Oksnes forteller om sin 

reise til Brasil i sommer
10.-12. fr-sø: Døves Kulturdager i Stavanger
13. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) 

kl. 18-21. 
15. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
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.
19. sø:  Gudstjeneste kl 11 v/Trygve S. 

Stabrun. Konfirmantpresentasjon.
20. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (8 - 

siste kveld?) kl. 18-21.
21. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
21. ti:  Seniortreff kl 11-14
22. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
22. on:  Bistandskveld kl 19.00! Se notis.
23. to:  Foredrag kl 19. Siv Mittet forteller 

om hennes arbeid som healer og 
svarer på spørsmål. 

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.

Nye medlemmer:
35. Vibeke M. Ludvigsen (hørende)
36. Jostein Bekkevold (døv)
37. Remy Martin Crøger Rafson (h)
38. Anne Lise Grønstad (tunghørt)
39. Kaia Haugen Valvatne (h)

Utmelding/død/strøket:
7 medlemmer

29. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14 
30. to:  Foredrag av trafikkpolitiet: “Ungdom 

og trafikk” kl 19.
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 (se 

egen artikkel)
01. lø:  Landsråd v/Norges Døveforbund
02. sø:  Gudstjeneste kl 18. Alle helgens dag. 

Lars Hana.. 
04. ti 10.30: Åpen kirke i døvekirken (kort 

andakt og lystenning) 
04. ti:  Seniortreff kl 11-14
05. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
05. on:  Samvær for døve innvandrere, i 

døvesenteret kl 19. (se egen notis)
06. to:  Foredrag om "Frontrunners"kl. 19.00!
07. fr - 08. lø: Kurs i stemmetolking, arr. 

Tolketjenesten
12. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
12. on:  Møte i samarbeidsforum i storsalen 

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. Skrivetolket gudstjeneste.

17. ma:  Døvblittgruppen har styremøte på 
styrerommet kl 18.00 

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

18. ti:  Seniortreff kl 11-14
19. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
20. to:  Foredrag kl 19.00 om 

trafikksikkerhet v/politioverbetjent 
Jan Gunnar Bøe i Trafikkseksjonen.

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

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

26. on:  Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
27. to:  Åpen kveld i døvesenteret, fra kl 18.
28. fr:  Døvblittgruppen har juleavslutning i 

storsalen kl 18.30 
29. lø:  Kulturstyret arr. NISSEFEST kl. 19.00 
30. sø:  Familiegudstjeneste kl 11. Utdeling av 

kirkebok og video) v/Odd Erling Vik 
Nordbrønd.

DESEMBER:
02. ti:  Seniortreff kl 11-14 (muligens 

julebord på Hotel Norge)
03. on:  Aktivitetsdag for døvblinde kl. 10-14 

(enkel mat-servering)
04. to:  Åpen kveld i døvesekteret, fra kl 18.
05. fr:  Kvinneklubben har julebord kl 19.
06. lø:  Storsalen utleid (+ 07.12)
10. on:  Dagsenter for døvblinde - 

Juleavslutning kl 19
11. to:  Åpen kveld i døvesekteret, fra kl 18.
12. fr:  Kvinneklubben har julekos kl 19.
13. lø:  BDUK har juleball
14. sø:  Gudstjeneste kl 11. Lysmesse v/

Trygve S. Stabrun. Konfirmantene 
deltar. 

18. to:  Møte i senterstyret kl 15.30.
18. to:  Siste åpningskveld før jul - julekos kl 

19. Foredrag: Jul i andre land (?) 
24. on:  Julaften. Gudstjeneste i Døvekirken kl 

15.00 
25. to:  Juledag. Kl 13. Andakt og lystenning. 
31. on:  Nyttårstreff for seniorgruppen kl 11.

Terminlisten 2009
Det er på tide å planlegge program for 
neste år. Mye må være klar innen vi skal 
ha møte i Samarbeidsforumet onsdag 
12. november. Send programoversikt til 
daglig leder i god tid på forhånd. Even-
tuelle "programkollisjoner" ordner vi 
opp mellom gruppene før møtet, eller 
på selve møtet.

De som deltar på Samarbeidsforumet er 
(2 repr. fra hver gruppe):

* Døvesenteret
* Eiendomsstyret
* Kulturstyret
* Idrettsklubben
* Kvinneklubben
* Seniorutvalget
* Døvblittgruppen
* Museumsutvalget
* Ungdomsklubben
* Døves menighet
* Konows Senter
* Rådgivningskontor for 

hørselshemmede og døvblinde
* Hyttekomiteen
* Barnehagen
* BEAST
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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.
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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.



4

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2008

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.
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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.
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