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Hva var best i 2008? Hva bør gjøres i 2009?
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Hva var best i 2008? Hva bør gjøres i 2009?
Tidlig i januar sendte vi spørsmål til en del personer, både medlemmer og ikke-medlemmer, også døve og hørende. 
Det var to spørsmål vi ønsket svar på:

2) Hva synes du Bergen Døvesenter 
bør gjøre eller oppnå i 2009?

1) Hva synes du var det beste 
Bergen Døvesenter gjorde i 2008?

Ellinor Hjelmervik
hørende medlem, lærer 
ved tolkelinjen, Høgskolen 
i Bergen

For 2009 ønsker jeg at vi skal beholde 
det gode samarbeidet, og at nettsi-
den holder seg like god. Den er utro-
lig flott og en viktig kanal for mange!

Jeg synes Bergen Døvesenter gjør vel-
dig mye bra som vi ved tolkeutdannin-
gen på Høgskolen i Bergen også i 2008 
har hatt mye glede av. Det er vanske-
lig å plukke ut bare en ting! Vi setter 
stor pris på det gode samarbeidet, og 
at senteret er åpent for studentene 
ved ulike arrangement. 

Gunn Kristin Selstad
lærer ved Slåtthaug videre-
gående skole

Det har vært en spennende år som Bergen 
Døvesenter, senterstyret, underavdelinger 
og medlemmene har hatt en stor glede 
av. Blant annet etablering av barnehage, 
innvielse av Nubben barnehage og hytten 
Rorbua på Austevoll.  Og så har Bergen 
Døvesenter fått ny logo.
Så Bergen Døvesenter har bidratt med 
maaange spennende tema om torsdagene 
og alle underavdelinger har vært flinke med 
å bidra sine festlige begivenheter på hver sin 
måte. Det må vi gi ros for!
Hadde stor glede i å delta på et seminar i 
mai da det var kulturdager for senior i Ber-
gen. Festlig å møte på livlige fjes! :-)
Så var det flott å se noen aktive deltakere i 
drama for ungdommer og at dramagruppen 
fortsatt pågår for de voksne! Tillegg var det 
flott at Sunniva og Sigrun kunne jobbe i Ber-
gen Døvesenter!

Jeg er imponert over hvor mye daglig leder 
har klart å holde oversikt over. En mengde 
med arbeidsoppgaver nesten alene! Så 
her bør Bergen Døvesenter jobbe videre 
med å få økt de økonomiske tilskuddene 
fra kommunen og sikte på å ansatte en 
tegnspråklig kontormedarbeider/konsulent 
i 2009. 

Til slutt: Det er også lurt å fortsette med 
dramagruppe for ungdom og fortsette å 
jobbe for at ungdommen søker til bgds 
- de skal jo en gang overta det hele.

Jan de Lange
jobber på Havforsknings-
instituttet

Det er flere gode:
God dekning av problemet med direk-
te nød-sms som døve ikke når frem i 
det offentlige nød-apparatet. Det må 
være LETT for døve å ta kontakt med 
det offentlige rednings-apparatet!!

Eldre Døves Kulturtreff. Jeg var ikke 
med, men syntes at det var en fantas-
tisk begivenhet for alle over 50 år. Jeg 
blir gjerne med neste gang, og håper 
jeg får oppleve det fenomenale skue-
spilleriet som ble vist for et begeistret 
publikum.

Nubben Barnehage er kjempeflott! 
Hadde jeg vært barn, ville jeg med 
største glede gått der! 

Oppussingen av Døvesenteret har gitt 
huset et meget vakkert utseende, som 
alle vil være stolte av.

Fint om BGDS holder fest for delta-
kere i alderen 40 årsalderen og oppo-
ver – for eksempel 40-65 år. Gjerne 
en gang for hver årstid, altså en gang 
om vinteren, en gang om våren, osv. 
Man kan prøve de samme vinene 
hver gang, og se om smaken foran-
drer seg! Man kan lage de samme 
rettene også. 
Det blir det samme som å fotografe-
re et tre gjennom 4 årstider, og opp-
leve at det samme treet forandrer 
seg totalt for hver årstid!
Nå er det populært med digitalfoto-
grafering, og masse bilder blir tatt 
– så det kan være en god ide å starte 
opp igjen en fotoklubb, med utveks-
linger av bilder – hvordan man kan 
komponere bilder og kan gjøre dem 
bedre osv. Jeg foreslår at fotoklubben 
blir medlem av “Bekkalokket” som 
er en stor fotoklubb i Bergen. 



Hva var best i 2008? Hva bør gjøres i 2009?

2) Hva synes du Bergen Døvesenter 
bør gjøre eller oppnå i 2009?

1) Hva synes du var det beste 
Bergen Døvesenter gjorde i 2008?

Hans-Carl Tveit
kommunalråd 
i Bergen kommune

Fullføringen av rehabiliteringen 
av Døvesenteret med etablering av 
den flotte nye barnehagen står for 
meg som det viktigste som ble gjen-
nomført i 2008. 

Det å være bevist på å ta vare på byg-
ningen og utvikle bruksmulighetene 
og ta samfunnsansvar ved å etablere 
en barnehage skal dere ha all ære for.

Den viktigste oppgaven for Døvesen-
teret i 2009 vil være å utvikle aktivi-
tetstilbudet for medlemmene og være 
en pådriver for å følge opp språkmel-
dingen som skal sikre tegnspråket 
som offisielt norsk språk. 

Torill Ringsø
Møller kompetansesenter, 
Trondheim

Jeg er imponert over all aktiviteten i BGDS. 
Spesielt ser det ut som om ungdommene 
har funnet sin plass og det synes jeg er 
kjempeflott! At ungdommene var med i 
ungdommens bystyre for å tale sin sak var 
også veldig bra, og på tide! 

Jeg bor i Trondheim, så jeg får ikke deltatt 
på aktivitetene, men BGDS sine nettsider 
er supre. Jeg er ofte innom og får informa-
sjon om hva som skjer i Bergen og ellers i 
døveverden – veldig bra. 

Ellers så var kjekt for ”Foreningen hø-
rende barn av døve – CODA Norge” å få 
arrangere den årlige samlingen i Bergen 
døvesenter sine lokaler i juni 2008. Jeg vil 
benytte muligheten til her å reklamere for 
samlingen for 2009, som finner sted i Kris-
tiansand i juni – se www.coda-norge.no
– for mer informasjon. 

Fortsett som dere stevner, gi ungdommen 
enda mer plass, kanskje? 

Og send dem ut i resten av landet for å vise 
andre døve ungdommer at de kan være 
med å påvirke sine lokale døveforeninger! 

Per Harald Sunde
sjåfør hos Bakers Maratens 
siden 1991

Hei takk for spørsmål. Siden jeg ikke 
har vært så mye på døveforening 2008 
vil jeg si det har skjedd en del akti-
viter på forskjellige saker i døvesen-
teret, blant annet Rorbua og nymalt 
Døves hus.

Nye året 2009 håper jeg og min kone 
kan komme litt oftere dit . 

Når det gjelder hva døvesenter vil 
oppnå i år vil bli enda bedre. Hva det 
enn måtte være ønsker vi bare alt 
godt fremover.

Nina Dahle
tolk på arbeidsplass 
(Statped Vest)

Jeg  synes det er riktig at døve svarer og 
kommer med ønsker, det er primært deres 
senter og medlemsblad!

Ellers hadde jeg en rik dag på senteret da 
det var ”Dialektseminar”. Utrolig morsomt, 
men også en viktig kilde til å utveksle tegn 
og ta vare på tegn.
Synd at det ikke var flere eldre døve tilste-
de, det villle gjort utbyttet enda større. 

Vi venter på at tegnspråket får sin god-
kjenning, nå er det viktig å ivareta mang-
foldet og gjøre det kjent. Bygge oppunder 
variasjoner og ulikheter, vise hvor rikt 
spåket egentlig er! Studentene skulle hatt 
minst  en hel dag med de eldre og lært av 
dem. Jeg kommer gjerne igjen for å samles 
om vårt fantastiske felles språk! Dette er jo 
også noe som bør bli undervist i, både på 
barne/ungdomsskole og viderergående!
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Hva var best i 2008? Hva bør gjøres i 2009?

2) Hva synes du Bergen Døvesenter 
bør gjøre eller oppnå i 2009?

1) Hva synes du var det beste 
Bergen Døvesenter gjorde i 2008?

Unni Stenberg, 
leder i Bergen Hørselslag:

Som leder for BERGEN HØRSELSLAG er 
jeg svært glad for at vi kan samarbeide med  
dere for å fremme  hørselhemmede sak.

Svært postitivt i året som har vært og ...

med  håp om at Bergen Døvesenter også
for året 2009 vil være like positivt til sam-
arbeid.

VI JOBBER FOR SAMME SAK.

Paal Richard Peterson
Generalsekretær 
i Norges Døveforbund

Jeg synes Bergen døvesenter gjør mye 
bra og det er vanskelig å trekke frem 
bare en sak! 

Vil derfor si: Hold fast ved det gode 
interessepolitiske arbeidet som gjø-
res, samt de sosiale treffene som 
alltid er vellykket!

500 medlemmer!

Toralf Ringsø 
Tidligere leder i Bergen 
Døvesenter, og tidligere 
leder i Norges Døvefor-
bund, jobber som tegn-
språkkonsulent ved avd 
Hørsel Statped Vest på 
Eikelund

Å få ferdigmalt Døvesenteret. 

At Bergen Døvesenter har fått Barnehage 
slik at vi får faste leieinntekter som var et 
mål i flere år! 

I tillegg til flere arrangementer synes jeg 
Eldre kulturtreffet ble vellykket gjennom-
ført. 

At Bergen Døvesenter fikk 2 store penge-
gaver fra noen medlemmer som viser at de 
setter stor pris på det Bergen Døvesenter 
betyr for dem. 

At Bergen Døvesenter har kjøpt et fantas-
tisk fint feriested på Austevoll hvor jeg fikk 
gleden av å være den første sammen med 
7 andre å leie Rorbua. Fantastisk helgeopp-
levelse! 

At Bergen Døvesenter sin hjemmeside 
www.bgds.no har vært nordens beste opp-
daterte hjemmeside for døve (mange andre 
har også oppdaget den og bruker den). Her 
vil jeg gi en stor ros til daglig leder Rune 
Anda!

Først og fremst ønsker jeg at aktivitetsnivå-
et opprettholdes og at økonomien er innen 
for budsjettrammen som åremøtet vedtar. 

At seminaret 13-15. februar (som jeg me-
ner er meget viktig investering) vil komme 
fram til gode og positive resultater på 
hvordan Bergen Døvesenters medlemmer 
og andre kan se på senteret som et viktig 
sted å treffes i et tegnspråk miljø. 

Opprettholde aktivitetene i alle underavde-
lingene. 

At det skal være spennende og inspireren-
de å delta i styrene og utvalgene som finnes 
i alle underavdelingene. 

At vi - medlemmene - og bergenserne 
- fortsatt har lov å være stolt av Bergen 
Døvesenter og det som skjer der!
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Vi har vært i kontakt med døvblinde 
Kjell Johnsen, som sist høst ble nor-
gesmester i sjakk for døvblinde, med 
spørsmål om han kunne tenke seg å 
arrangere korrespondanseturnering i 
sjakk, der også døve sjakkinteresserte 
kan delta.

Han skriver: 
"LSHDB (Landsforbundet for kom-
binert syns- og hørselshemmede/
døvblinde) er svært positvt til en 
korrespondansesjakkturnering med 
både døve og døvblinde  medlemmer 
både i døveforbundet og LSHDB. Jeg 
skal i løpet av våren gjøre klar for-
slag til turneringsregel og innbydelse 
med pratiske opplysninger.

Det skal ikke koste noe for å være 
med fordi alt gjøres på dugnad. Det 
er jo mange som ikke har anledning 
til å reise eller delta i andre turne-
ringer. Jeg tenkte vi kunne deles 
opp i grupper på 4-5 spillere slik at 
det blir 3-4 partier på hver spiller. 
Meldingene foregår på den måten 
at man sender samme fil frem og 
tilbake slik at meldingene blir lagret. 
Vanligvis noterer hver spiller på egne 
fil eller på ark.
Men dette er noe jeg kommer til-
bake til."

Ja, vi kommer tilbake til det, kanskje 
med innbydelse i mars-nummer av 
Budstikken.

Bildet er tatt hjemme hos Kjell på Askøy. Kjell slo Budstikkens redaktør. Legg merke til hans 
spesielle sjakkbrett. Han er døvblind, men kan føle seg fram på sjakkbrettet og kjenner alle 
brikkene ved å føle på dem med fingrene!

Korrespondanse-sjakk-turnering i 2009

Hva var best i 2008? Hva bør gjøres i 2009?

2) Hva synes du Bergen Døvesenter 
bør gjøre eller oppnå i 2009?

1) Hva synes du var det beste 
Bergen Døvesenter gjorde i 2008?

Lars Hana
Døveprest i Bergen

Det er mye som kunne trekkes fram, men 
jeg ønsker å fokusere på den daglige driften. 
Gjennom året driver Bergen Døvesenter et 
godt tilbud for oss medlemmer med arran-
gementer, med å ta opp viktige saker, og ikke 
minst ved en god hjemmeside som holder 
oss orientert og oppdatert. Jeg synes både 
ansatte og frivillige gjør en flott jobb, noen er 
veldig flinke til å stille opp!

Jeg forventer at en fortsetter på samme 
måte. En utfordring nå kan være hva ny tegn-
språklov vil bety, og hva blir konsekvensene 
av den nye antidiskriminerings og tigjengelig-
hetsloven? Hvordan kan døvesenteret følge 
opp dette? Og jeg håper på fortsatt godt 
samarbeid mellom Bergen Døvesenter og 
Døves Menighet. Jeg håper at vi også kan få 
et bedre samarbeid om ungdomsarbeid.
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Vil du bli kjent med

Photoshop 
og hvordan du kan bruke programmet? 
 
Kurs hver tirsdag fra 3 febr til 24 febr
Kurskvelder: 4
Klokkeslett: 18.00-20.00
Sted: Aktivitetsrommet i døvesenteret
Kursavgift: Kr 1.000
 
Du bør helst ha med egen pc- men kan låne en pc 
hvis det er noen ledige her på huset- Ta kontakt. 
Du bør kunne litt data fra før
 
For dere som ikke har programmet, kom en time 
før kursstart kl 17.00 så legges en 30 dagers 
prøveversjon inn på din pc- 
 
Er du interessert og vil vite mer send en email til 
Rune.

Personalia
75 ÅR
Berit Bjørø, Landås, fyller 75 år den 16. februar 2009.

60 ÅR
Paal N. Kjellid, Nesttun, fyller 60 år den 27. januar 2009.

50 ÅR
Øystein Ådnanes, Fyllingsdalen, fyller 50 år den 13. februar 
2009.

Trine Wraamann, Bergen, fyller 50 år den 25. februar 2009.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning dagen min.

Aud-Berith Johnsen.

TAKK
for oppmerksomheten i anledning av min 70 års dag.

Willy Einar Johansen.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Fram til 20. januar 2009 har vi mottatt føl-
gende innmeldinger:

01. Knut Einar Haave, døv
02. Gøril Grindhaug Haave, døv
03. Elin Hestvik, hørende
04. Kristian Bårtveit, døv
05. Inghild Lien, hørselshemmet

Spørsmål fra BDS 
til Bergen Kino:
Det er flott at dere tekster MaxManus på alle forestillinger 
nå. Hva var det som gjorde at dere kom fram til å gjøre det 
slik? 
Forresten har vi et spørsmål til Bergen Kino nå som Dis-
kriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft fra 
01.01.2009: 
Vil alle kommende norske filmer bli tekstet fra nå av, og fra 
dag en? 
Svar 12.01.2009: 
“Det er ikke opp til Bergen kino hvorvidt norske filmer 
blir tekstet. Det er opp til produsenten av filmen. I og med 
at Max Manus vises i digitalt format kan vi vise den med 
undertekster så lenge den går i en sal hvor vi har dette 
utstyret. Når den går over i mindre saler, må vi bruke 35 
mm filmrull som ikke er tekstet. Da har vi dessverre ingen 
mulighet til å tekste denne visningen hos oss. 
Max Manu går pr d.d. i saler hvor vi har digitalt utstyr. Der-
for har vi valgt å legge inn tekst på alle visninger, for å gjøre 
det lettere for publikum å orientere seg. Vi har også kom-
met til at følgene av at noen måtte finne tekstingen irrite-
rende langt på vei oppveies av merverdien visningen får for 
våre kunder som er avhenig av tekstingen for en fullverdig 
opplevelse av filmen." (Kilde: www.bgds.no)

Bergen Forsikringssenter
Forsikringsrådgiver med tegnspråk kunnskap

Glenn Blakstad
Sønn av Reidar Blakstad & Elisabeth Guldberg

Ønsker du et godt tilbud fra oss, ta kontakt
Kontormøte kan avtales over:

Telefon: 982 32 719 (SMS)
Telefaks: 55 33 78 79

E-post: Glenn.Blakstad@if.no

If Forsikringssenter
Bergen Forsikringssenter AS

Minde Allè 48, 5822 BERGEN
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Bergen Døves Idrettsklubb

Årsmøte torsdag 26. februar kl 18 
i Bergen Døvesenter.

Saksliste:
1 Åpning
2 Valg av møteleder
3 Valg av referenter
4 Godkjenning av innkalling og sakliste
5 Årsberetning for 2008
6 Revidert årsregnskap for 2008
7 Innkomne lovforslag
8 Andre innkomne forslag
9 Budsjettforslag
10 Valg    
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2 Styrets arbeid
Styret som fungerte fram til årsmøte 7. mars 
gjennomførte 3 møter og behandlet 20 saker.
Det nye styret har gjennomført 9 styremøter og 
protokollert 78 saker. I tillegg er det gjennomført 
et AU-møte for leder, nestleder og sekretær 
– der 8 saker ble protokollert. Frammøte og 
samarbeidet i styret har vært svært godt.
Det er også gjennomført et medlemsmøte.

3 Oppmenn for avdelinger
Bowling Dag Hafstad
Fotball menn Arne Nesse
Fotball kvinner Cecilie Gudmundsen
Veteran Dag Hafstad

4 Komiteer
Fondsstyret: Erling Jacobsen, 

Pål Kjellid og Martin 
Skinnes. 

Lovkomite: Erling Jacobsen, Gunn 
Kristin Selstad og 
Edvard Rundhaug.

Jubileumsbokkomite: Styret.
Barne og ungdomsidrett: Styret.
Bragdpokalkomite: Styret.
Valgkomite: Egil Allan Marthinus-

sen, Emil Leinebø og 
Nina Hammersland.

5 Revisorer
Kjetil Høgestøl og Tore Birkeland er 
årsmøtevalgte revisorer.

6A Medlemstall
Pr. 31. desember 2008 har vi 355 medlemmer.
6B Død
Vi minnes følgende gode idrettsvenner som 
har gått bort i løpet av 2008: Guttorm Karlsen, 
Konrad Thunes, Marta Bjørnsen, Ingrid Storedale 
(æresmedlem og en av våre beste idrettskvinner 
gjennom tidene) og Helge Kjølleberg 
(æresmedlem, tidligere leder og topp svømmer).

7 Tilsluttet følgende organisasasjoner
Bergen Døves Idrettsklubb er medlem av Norges 
Idrettsforbund og olympiske komite, Hordaland 
Idrettskrets, Norges Bowlingforbund, Bergen 
Bowlingkrets, Hordaland Fotballkrets og Norges 
Fotballforbund gjennom døvefotballutvalget.

8 Tilskudd
Vi har mottatt følgende tilskudd i 2008: 
A: Kr. 10.000 fra Bergen kommune fra posten 

handikapptilskudd.
B: Kr. 13.995 i reisestøtte til aktive fra Norges 

Idrettsforbund.
C: Kr. 20.000 i driftstilskudd fra Bergen 

Kommune.

Bergen Døves Idrettsklubbs årsberetning for 2008

1 Styrets sammensetning
 Fra 01.01.2008 Fra 07.03.2008
Leder Cecilie Gudmundsen Gunnar Hansen
Nestleder Ellen Østrem Ellen Østrem
Sekretær Arne Nesse Helge Herland
Kasserer Arne Nesse Arne Nesse
Styremedlem Arvid Støyva Tor Fiksen
Styremedlem Nina Hammersland Espen Rosvold
Varamedlem  Cecilie Gudmundsen
Varamedlem  Christer Orningård 

Espen Rosvold ba etter en tid om å få trekke seg som styremedlem. Dette sa styret ja til og Cecilie 
Gudmundsen rykket opp som styremedlem.
Styret har brukt Asle Karlsen som regnskapsfører og er godt fornøyd med hans arbeid.
Dag Hafstad, leder i bowlinggruppen, har vært invitert til å delta på alle styremøtene. Dermed har vi 
hatt både leder av bowlinggruppen, kvinnefotballen – Cecilie, og herrefotballen – Arne, med på alle 
styremøtene.
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9 Gaver
Vi har mottatt kr 20.000 i gave fra Gunhild og 
Nils Johan Bjørø. Fra fabrikken Kavlie AS har vi 
mottatt kr 25.000 som en minnegave etter Ingrid 
Storedales tragiske bortgang i en bedriftsulykke 
like før påske i 2008.    

10 Medeiere i Rorbua
Bergen Døves Idrettsklubb eier Rorbua i 
Austevoll kommune sammen med Bergen 
Døvesenter. Tidligere har vi gått inn med kr. 
400.000 fra idrettsfondet vårt til Rorbua. I tillegg 
sa vi på slutten av 2008, med medlemsmøtets 
godkjenning ja til å gå inn med ytterligere 
100.000 kroner. Av dette har vi betalt inn 
halvparten kr. 50.000, finansiert gjennom 
driftsregnskapet. De resterende 50.000 vil 
bli betalt etter nærmere avtale med Bergen 
Døvesenter. Det betyr at idrettsklubben eier 1/6 
del av Rorbua, og vi oppfordrer medlemmene til 
å benytte det praktfulle rekreasjonsstedet som 
både har båt, badstue og 3 – tre - toaletter!!! 
Besøket til Rorbua i 2008 var meget bra, slik 
at leieinntektene dekker drift og vedlikehold av 
Rorbua, slik ønsker vi at det skal fortsette.
Gunnar Hansen er idrettsklubbens representant i 
styret for Rorbua. 

11 Fotball kvinner
Treningstidene både for kvinne- og herrelaget 
har vært i Slåtthaughallen onsdager og ute på 
Gyldenpris om torsdagene. Stian Hammersland 
har vært trener. Frammøte på treningene har bra 
innendørs, men veldig dårlig utendørs.
Kvinnelaget imponerte ved å gå helt til topps i 
døvemesterskapet i futsal i Trondheim i februar. 
I siste kampen beseiret de hjemmefavorittene 
Trondheim på straffespark etter at det stod 2 – 2 
etter ordinær tid og ekstraomganger. En super 
prestasjon av jentene med Cecilie Gudmundsen 
i spissen.
Dessverre måtte vi trekke laget fra døvemester-
skapet i 7-er fotball i Stavanger. Bare 8 spillere 
ville reise og flere av disse trente dårlig i forkant 
av mesterskapet. Derfor fant styret det uforsvarlig 
å sende laget. Det er en utfordring å finne nok 
kvinnelige fotballspillere for å klare å stille lag!
På slutten av året ble det en ny giv, blant annet 
med deltakelse i Løkkecupen i Bøneshallen, som 
et ledd i forberedelsene til futsalmesterskapet i 
Tønsberg januar-09.

12 Fotball menn
Frammøte på treningene har vært variabelt. Det 
samme har trenersituasjonen. Vi ønsker oss en 
voksen trener med autoritet og kunnskap, men 
det har så langt ikke vært mulig å finne. Derfor 
har laget måtte nytte den nest beste løsningen, 
det vil si at spillerne har byttet på å være trenere.
Under døvemesterskapet i futsal i Trondheim kom 
vi på 4. plass.
Ved døvemesterskapet i 11-er fotball i Stavanger 
kom laget på 4. plass. Vi slo Hamar, spilte 
uavgjort mot Stavanger, men tapte både mot 
Oslo A og Oslo B og kan derfor ikke si oss 
fornøyd med resultatet.
I tillegg til døvemesterskapene har herrelaget 
gjennomført flere helgesamlinger og deltatt i flere 
private turneringer i Hordaland.
Det har vært flere møter mellom spillerne 
og styret for å få til bedre resultater i 2009. 
Møtene konkluderte med at vi meldte på lag 
i bedriftsserien i Hordaland under navnet 
Døvealliansen. Dessverre fikk vi tilbakemelding 
om at bedriftsidrettskretsen ikke ville godkjenne 
laget, de henviste oss til å delta i seriespill i 
Hordaland fotballkrets – men det skrittet har vi 
ikke våget å ta. Vi er redd for at våre spillere, 
der mange har familie andre steder enn Bergen, 
ofte reiser hjem i helgene og at vi derfor kan få 
problemer med å stille lag. 

13 Bowling
De mest aktive bowlingspillerne er Dag Hafstad 
og Asle Karlsen. De trener og spiller så mye at 
de er aktuelle som deltakere på døvelandslaget. 
Men også Egil Johansen, Harald Håverstad, Egil 
Allan Marthinussen er ofte på bowlinparketten. 
Gruppen ønsker seg flere spillere, også kvinner!! 
De trenerfast hver onsdag kl 19 til 21 på Sandsli.
I Bergen konkurrerer bowlinglaget i toppen av 
2. divisjon, et nivå som er godt tilpasset våre 
spillere. I tillegg til deltakelse i kampene her i 
byen har spillerne deltatt i en rekke nasjonale 
turneringer for døve, og også internasjonalt 
turneringer i Praha, Berlin og Trondheim. 
Ved døvemesterskapet i Porsgrunn kom Dag på 
4. plass, Asle på 7. plass og Egil Allan på 14. 
plass i single. Dag og Asle fikk bronse i dobbel. I 
All-events ble Asle nr 5 og Dag nr 6.
For flere informasjoner og resultater henviser vi 
til bowlinggruppens egen årsberetning, som kan 
hentes på idrettsklubbens kontor.
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14 Trimturer
Høsten 2008 kom vi i gang med trimturer i 
byfjellene. Alle som ville kunne dra på tur 
sammen med leder fra idrettsklubben. Frammøte 
har variert fra bare 2 – 3 deltakere til opp i 10 
trimglade. I vinter har turene tatt en pause, 
men tidlig på våren 2009 er det meningen å ta 
fatt igjen og da forhåpentligvis med enda flere 
deltakere.

15 Bragdpokalen
På årsfesten ble idrettsklubbens Bragdpokale 
tildelt kvinnelaget i fotball for deres seier i 
døvemesterskapet i futsal i Trondheim!

16 Nettsiden
På www.bdik.no kan alle lese siste nytt fra 
Bergen Døves Idrettsklubb. Da Hafstad har 
gjort en flott jobb med å gi sidene en ny og 
oversiktlig form. Det er også prøvd ut, med 
medlemsinformasjon på tegnspråk, noen vi 
ønsker å fortsette med.

17 Ledergalleriet
Alle tidligere ledere i idrettsklubben er nå kommet 
i nye, ensartede rammer, som skal henge i 
korridoren i 2. etasje slik at alle besøkende 
kan se våre tidligere ledere. Vi har mye å takke 
tidligere generasjoner for! 

18 Årsfesten
Vår 103 årsfest ble vellykket gjennomført i 
døvesenteret 25. oktober med ca 50 feststemte 
medlemmer.

19 Julelotteri
Vi arrangerte medlemslotteri til jul, julelotteriet. 
Det ble solgt 63 bøker med 50 lodd i hver bok 
og pris pr. lodd kr. 5. Premiene var pinneside, 

fruktkurver (stor takk til Asvo-Bergen!), konfekt, 
marsipan, julesylte og gavekort. Lotteriet ga et 
fint overskudd på kr. 15.750.

20 Konklusjon
Styret har prioritert å styrke økonomien og 
innføre gode administrative rutiner slik at vi kan 
legge best mulig til rette for den aktive idretten.
Vi har fremdeles ingen jubileumsbok, men vi har 
planene klare for hvordan en god bok kan lages 
og mener vi kan klare å gjennomføre arbeidet i 
2009.
Aktiviteten i fotballgruppen er god, men vi skulle 
gjerne hatt med flere trenere og ledere. De som 
jobber som ledere i dag gjør en flott jobb, men de 
trenger hjelp av flere.
Bowlinggruppen består av voksne mannfolk som 
styrer seg selv.
Barne- og ungdomsidretten får mer form av 
prosjekter, for eksempel egne bowlingkvelder, 
nasjonale mesterskap – og ikke tradisjonelle 
treningskvelder fordi mange døve er inkludert 
i nærmiljøidrettslaget. Vi vil likevel satse på 
nærmere samarbeid med Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede barn.
Styret har prøvd å få leie gymnastikksalen på 
Hunstad skole en kveld i uken, men fått et tydelig 
nei fra rektor. Vi synes det er leit fordi vi ser på 
Hunstad skole “som vår skole”, det er et sted 
mange føler tilknytning til og vi ønsker oss en fast 
treningskveld der barn og unge trener først og de 
voksne senere på kvelden. 
Samarbeidet med Bergen Døvesenter har vært 
nært og godt og vi vil gjerne spesielt takke daglig 
ledet Rune Anda fordi han alltid har vist interesse 
og hjelpsomhet når vi har tatt kontakt. Det betyr 
mye for idrettsklubben at vi føler oss fullt ut 
velkommen i Bergen Døvesenter

 Gunar Hansen Ellen Østrem Helge Herland
 Arne Nesse Cecilie Gudmundsen Tor Fiksen
 Christer Orningård

NB!!
Ta årsmeldingen med på årsmøtet.

Regnskaper og eventuelle innkomne forslag kan hentes på idrettsklubbens kontor.
Styret i idrettsklubbens ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet! 

http://www.bdik.no


10 11

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

Vårt flotte stedet på Austevoll er 
åpen  for utleie for både medlem-
mer og ikke medlemmer.  Det er 8 
sengeplasser i huset. Stedet tilbyr 
mange muligheter som fiske, bading, 
fjell- og marktur, båttur, kulturopple-
velser etc. Butikksenteret ligger 2,5 
km fra Rorbua.

Vi har også en fin og solid båt med 40 
hk påhengsmotor som kan leies ut. 
Med båten kan dere oppleve mange 
fine turer innaskjærs og ute på ha-
vet. Ca 5 min å kjøre til nærmeste 
butikk. For nærmere informasjon 
og pris kan du se innom websiden 
www.bgds-rorbua.no eller ta kontakt 
med hyttelederen Edvard Rundhaug 
via sms 99027350 eller e-mail 
erund@broadpark.no.

RORBUA på Austevoll
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Frilanstolker sier fra 
seg oppdrag
Tolkeforbundet har meddelt at en 
del av landets frilanstolker kommer 
til å si fra seg sine oppdrag fra 
og med mandag 19 januar 2009 
som ledd i en markering overfor 
departementet i kampen for bedre 
lønnsforhold for frilanstolkene. Det 
betyr at de som evt har avtale med 
frilanstolker etter den tid,kan være 
rammet. (Kilde: www.bgds.no)

http://www.tolkeforbundet.no/
http://www.tolkeforbundet.no/
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Bergen Døvesenter arrangerer helgeseminar for 
tillitsvalgte på Ullensvang Fjordhotell 
på Lofthus 13-15 februar 2009
  
På seminaret skal vi gå gjennom følgende temaer:
 
a) Oppfølging av saker som ble tatt opp på forrige seminar 30. november – 2. 

desember 2007. 
 
b) Diskutere saker som ble tatt opp på NDFs ”Ny Giv-2” seminaret på Ål 31. oktober 

– 1. november 2008. (Se neste side.)
 
c) ”Bergen – også et godt sted for døve å bo i”
 
d) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 
 som trådte i kraft fra 01.01.2009. 
  
Kommunikasjonsformen på seminaret er tegnspråk.

Vet du at NRKs Tegnspråkkanal har “alt”? Den viser 
for eksempel Dagsrevy-skjerm (den lille), og den viser 
tegnspråktolken i stort format. Du avleser tegnspråket. 
Og er det noen i samme rom som deg som hører 
dårlig og som ikke kan tegnspråk, så er det bare å få 
på 777-tekst. Og er det hørende i samme lokale, da er 
selvsagt lyden i orden akkurat som i Dagsrevyen. “Alt-
i-ett”-kanal. Man behøver ikke PIP-funksjon, egentlig. 
PIP = Picture in picture (Bilde i bilde). RA 06.01.2008.

NRKs Tegnspråkkanal Døves Ungdomsklubb på Vannkanten 9. januar:

CURLING!
Bildene er tatt av Bjørn Aa. Johnsen og Mona-Birgitte Johnsen. Du 
finner flere bilder på www.bgds.no.

Bergen Hørselslag
Vi har god kontakt med Bergen Hørselslag, som nylig fei-
ret 75 års jubileum. Laget har vært aktiv med blant annet 
å presse frem tekst på norske kinofilmer, noe vi merket 
av deres medlemmer i avisenes leserinnlegg. Vi samarbei-
der også med dem mht prosjekt teksting av teaterfores-
tillinger ved Den nationale scene. Du kan også følge med 
på deres hjemmeside: www.bergenhoerselslag.no. 
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Dette er noen av sakene vi skal diskuter på seminaret på Lofthus 13-15. februar 2009
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TERMINLISTE

JANUAR:
31. lø: Kulturstyret arr. lørdagskafe i 

døvesenteret kl. 12 - 15

FEBRUAR:
02. ma: Bowling, Døve mot Os 1 - på 

Sandsli kl 17.30
02. ma: Tegnspråkkurs for 

nybegynnere (3) kl 18.00.
03. ti:  Seniortreff kl 11 - 14. Årsmøte
03. ti: Døves Idrettsklubb har 

styremøte på styrerommet kl. 
16.30.

03. ti:  Beast har tegnspråk-kafe på 
“onkel Lauritz” kl 19.30

04. on: Hobbykveld for voksne i 
aktivitetsrommet kl. 18-21

04. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

04. on: Fotballtrening for gutter og 
jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

05. to: Medlemsmøte kl. 19.00: 
Utleierutiner ved Rorbua.

05. to: Beast har tegnspråk-middag kl 
17.00. Sted ikke spesifisert.

06. fr:  Fotballtrening for gutter i 
Laksevåghallen kl 19.00-21.00 

07. lø: CI-treff på dagtid 
07. lø: Frist for innkomne lovforslag til 

BDS årsmøte (til styrelederen). 
08. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 

11.
09. ma: Tegnspråkkurs for 

nybegynnere (4) kl 18.00.
10. ti: Beast har tegnspråk-kafe på 

“”onkel Lauritz”” kl 19.30
11. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 

kl 19.00-21.00 
11. on: Fotballtrening for gutter og 

jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

13. fr:  Fotballtrening for gutter i 
Laksevåghallen kl 19.00-21.00 

13. fr - 15. sø: Mulig seminar for 
tillitsvalgte - på Voss?

14. lø: Kulturkveld med program/
underholdning kl 20.00

16. ma: Bowling, Åsane 2 mot Døve 
- Askøy bowlinghall kl 17.30

16. ma: Tegnspråkkurs for 
nybegynnere (5) kl 18.00.

17. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
17. ti:  Beast har tegnspråk-kafe på 

“”onkel Lauritz”” kl 19.30
18. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 

kl 19.00-21.00 
18. on: Fotballtrening for gutter og 

jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

19. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
20. fr:  Hordaland lokallag av 

Tolkeforbundet har møte i 
døvesenteret (styrerom) kl 
18.00

20. fr:  Ungdomsklubben har program 
i storsalen kl 19.

20. fr:  Fotballtrening for gutter i 
Laksevåghallen kl 19.00-21.00 

22. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 
11. Fastelavnssøndag.

23. ma: Tegnspråkkurs for 
nybegynnere (6) kl 18.00.

24. ti:  Beast har tegnspråk-kafe på 
“”onkel Lauritz”” kl 19.30

25. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

25. on: Fotballtrening for gutter og 
jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

26. to: Døves Idrettsklubb har årsmøte 
i storsalen kl 18.30

26. to: Beast har tegnspråk-biljard på 
Dubliner kl 19.30

27. fr:  Storsalen er utleid (fra kl 16 - til 
lørdag kl 12).

27. fr:  Fotballtrening for gutter i 
Laksevåghallen kl 19.00-21.00 

28. lø: Frist for andre innkomne 
forslag til BDS årsmøte (til 
styrelederen). 

28. lø: Lørdagskafe kl. 12-16.

MARS:
02. ma: Døvblitte har årsmøte i 

storsalen kl. 18.30.
02. ma: Bowling, Døve mot BBC 1 - på 

Sandsli kl 17.30

02. ma: Tegnspråkkurs for 
nybegynnere (7) på styrerom 
og i aktivitetsrom kl 18.00.

03. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
03. ti:  Møte i senterstyret kl 15.30 

(behandling av innkomne 
forslag til årsmøtet).

03. ti:  Døves Idrettsklubb har 
styremøte i lunsjrommet kl. 
16.30.

03. ti:  Beast har tegnspråk-kafe på 
“”onkel Lauritz”” kl 19.30

03. og 04. mars er det arrangement i 
døvekirken. Parkeringsplassen 
blir opptatt.

04. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

04. on: Fotballtrening for gutter og 
jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

05. to: BUDSTIKKEN nr 2 (frist for 
stoff: 26.02)

08. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 
11.

08. sø: Kulturstyret har program kl 
12.00-16.00 i døvesenteret i 
forbindelse med Kvinnedagen. 
Alle kvinner er velkommen.

09. ma: Tegnspråkkurs for 
nybegynnere (8) kl 18.00. Siste 
kurskveld.

10. ti: Beast har tegnspråk-kafe på 
“onkel Lauritz” kl 19.30

11. on: Dagsenter for døvblinde kl. 
10-14

11. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

11. on: Fotballtrening for gutter og 
jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

11. on: Hobbykveld for voksne i 
aktivitetsrommet kl 18-21.

12. to: Info om tolketjenesten kl 19.00 
(eller 19. mars). 

13. fr: Misjonsforeningen har møte hos 
Sonja Eikenes kl 19

16. ma: Bowling, Fyllingen 3 mot Døve 
- på Sandsli kl 17.30

17. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
17. ti: Beast har tegnspråk-kafe på 

“onkel Lauritz” kl 19.30

Nå er også program til Døves Idrettsklubb og BEAST kommet med :-)

Bergen Døvesenter har årsmøte lørdag 21. mars 2009:

Er du interessert i å bli med i noe? Kanskje velges inn i Bergen Døvesenters styre?
Ta kontakt med valgkomiteen ved Edvard Runghaug (erund@broadpark.no). 

Alle verv er både viktig og nyttig for døvesenteret.



14 15

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

Til Bergen Døvesenter!
Dette var den hyggeligste juletrefesten 
jeg har vært på! Min lille datter var 
så glad der hun sto oppå scenen og 
prøvde å synge julesanger, og hun løp 
rundt som en glad jente! Og jeg vil aldri 
glemme hvor flink jenta mi var til å gå 
rundt juletreet!!! 
Å oppleve en sånn fryd hos min datter! 
Det er tydelig at hun var i sine rette 
omgivelser! Jeg takker for verdens 
beste juletrefest! 

Hilsen mamma.

Juletrefest lørdag 3. januar 2009



Logoen er offisielt tatt i bruk fra 1. januar 2009. Vi tyvstartet nyttårsaften på www.bgds.no! Der er lagt 
inn en videofilm der daglig leder demonstrerer hva logoen forteller: Logoen forestiller et par hender 
- og dermed et uttrykk for at Bergen Døvesenter er et samlingssted der tegnspråk brukes.

Foto: Lena Mei Kalvenes Anda.

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«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

To
lk!

Nyheter på SMS
Ønsker du å få melding om hva 
som skjer i døvesenteret o.a. på 
sms? Ta kontakt med daglig leder! 
Oppgi mobilnummeret ditt.

TERMINLISTE

Se side 14


