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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 2008
06. Revidert årsregnskap for 2008

Pause med noe å spise (gratis) 

07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent 2010
10. Budsjettforslag 2009, 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
 f)  Kapitalfondets styre
 g)  Hyttekomiteens styre
 Neste valg ledes av styrelederen:
 h)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Bergen Døvesenter
har årsmøte 
lørdag 21. 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 2008

Årsmelding
2008

48 sider!
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Seminar for tillitsvalgte på Lofthus 
13-15 februar 2009

Fra venstre �l høyre: Erling Buanes (bak, seniorgruppen), Kje�l Høgestøl (senterstyret), Ingunn Storlykken Herland 
(tegnspråkkonsulent), Åge Lauritzen (museumsutvalget), Kris�n Fuglås Våge (kulturstyret/drama), Sverre Johansen (senior-

gruppen), Marta Ringsø (kvinneklubben), Klement A. Våge (senterstyret), Gabrielle Kverneland (foran, beast), Rune Anda 
(daglig leder), Tor S. Fiksen (ungdomsklubben), Lena Mei Kalvenes Anda (foran, ungdomsklubben), Harald Gåsland (bak, 

døvbli�gruppen), Mar�n Skinnes (senterstyret), Gunnar Hansen (idre�sklubben), Egil Johansen (senterstyret/eiendomsleder), 
Monica Lone Madsen (senterstyret), Tore Birkeland (hy�ekomiteen), Arne Nesse (idre�sklubben), Norunn Kalvenes (kvin-

neklubben), Sigrun Ekerhovd (senterstyret), Sunniva Lyngtun (senterstyret), Gøril Grindhaug Haave (kulturleder) og Randi 
Ulvatn (kulturstyret). Foto: Helge Herland.

Program for seminaret:

* Velkommen �l seminaret v/Klement 
Våge. Navneopprop.

* Oppfølging av saker som ble ta� opp 
på seminaret 30. nov-2. des. 2007 

* Spørsmål fra Norges Døveforbunds 
�Ny Giv�-utvalg 

* �Bergen, et godt sted å bo i - også 
for døve�

* Diskriminerings- og �lgjengelighets-
loven trådte i kra� fra 01.01.2009

* Åpen �me (fri� ord)

* Evaluering

Rapport fra seminaret kommer senere.

Helge Herland på jakt e�er visjoner...

Foto: Lena Mei Kalvenes Anda
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Bergen Døvesenter er �lslu�et Norges 
Døveforbund, FFO Hordaland og FFO 
Bergen.

Det har som vanlig vært stor ak�vitet 
i døvesenteret hele året. Vi er veldig 
begeistret over at så mange engasjerte 
medlemmer som frivillig gjør en vik�g 
innsats for at arrangementer blir gjen-
nomført. Når �ltak blir foreslå� og enig-
het fa�et, så opplever man at det ikke 
er vanskelig å få medlemmer �l å s�lle 
opp og hjelpe �l. Og så har vi mange 
valgte ledere som koordinerer og 
delegerer oppgaver. Her sikter vi også 
�l underavdelinger og andre grupper 
som organiserer �ltak for medlemmer. 
Denne samarbeidsfæren er kanskje 
grunnen �l at mange trives. De�e er 
også med på å avlaste administrasjo-
nen, som for øvrig kun har en full�ds-
ansa� på kontoret. Det vi sparer på å 
anse�e ekstra kontorpersonell, frigjør vi 
�l både huset og �l ak�viteter.

Ellers vil vi for året 2008 spesielt huske 
at vi åpnet Nubben Barnehage 25. mars 
2008 e�er at kjellerlokalene ble omar-
beidet �l formålet siden høsten 2007. 
Barnehagen er et aksjeselskap som eies 
100% av Bergen Døvesenter. 

Årsmelding for 
Bergen Døvesenter 2008

I samme periode ble terrassen rehabili-
tert e�er flere år med lekkasjeproblem. 
Deler av finansieringen der ble støt-
tet av Riebers legat og av �lskudd fra 
Hordaland Fylkeskommune �l rehabi-
litering av kulturhus. Det gikk også �l 
utvendig maling av huset. Og huset ble 
vakker!
I løpet av året ble døvesenteret beæ-
ret med to store gaver fra våre eldste 
medlemmer: kr 100.000 fra Gunhild 
og Nils Johan Bjørø (30.05.2008), 
og kr 100.000 fra Sverre Samuelsen 
(27.10.2008).  
Vi var også spent på hvordan bruken av 
Rorbua på Austevoll ville arte seg. Og 
ble bare posi�v overrasket over suk-
sessrike sommermåneder der Rorbua 
ble beny�et så å si hele �den fra mai �l 
ut i september!
På slu�en av året ble det bestemt hvor-
dan logo for Bergen Døvesenter skulle 
se ut, og det ble ta� i bruk fra årsski�et 
2008/2009!

Nå som arbeidet med huset er fullført 
fremstår Døvesenteret stadig som et 
flo� og prek�g bygg – bygget i 1869 
- som er med på å markere og oppre�-
holde Kalfarets spesielle arkitektoniske 
s�l. 

1 Bergen Døvesenter
S��et 30. mai 1880 
og er en av byens eldste organisasjoner!
1880-1912: Bergens Døvstummeforening
1912-1914: De Døves Forening i Bergen
1914-1965: Bergens Døveforening
1965-2001: Bergen Døveforening
2001-2009: Bergen Døvesenter

Vi holder �l i
Kalfarveien 79

Huset er bygget
i 1869
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2 Medlemmer Det var pr. 31.12.2008 registrert 355 
(340) betalende medlemmer i Bergen 
Døvesenter, noe som er 15 mer enn 
året før. Disse er fordelt på 286 hoved-
medlemmer, 59 ungdomsmedlemmer 
og 10 barnemedlemmer. Pr. 31.12.2007 
var det 207 hovedmedlemmer, 73 fami-
liemedlemmer, 44 ungdomsmedlem-
mer samt 16 nye medlemmer høsten 
2007 i forbindelse med medlemskam-
panjen (kr 170). Spesielt gledelig er 
veksten i tallet på ungdomsmedlem-
mene! Medlemskapet administreres av 
Norges Døveforbund (NDF) og lands-
møtet �l NDF vedtar kon�ngentsatser. 

1963:  191
1964:  219
1965:  224
1966:  224
1967:  235
1968:  251
1969:  265
1970:  294
1971:  309
1972:  310
1973:  322
1974:  294

1975:  300
1976:  294
1977:  337
1978:  341
1979:  344
1980:  365
1981:  366
1982:  358
1983:  351
1984:  422
1985:  420
1986:  436

1987:  400
1988:  377
1989:  337
1990:  326
1991:  330
1992:  332
1993:  341
1994:  346
1995:  344
1996:  266
1997:  279
1998:  262

1999:  238
2000:  238
2001:  230
2002:  289
2003:  293
2004:  292
2005:  298
2006:  309
2007:  340
2008:  355

Kon�ngenten for 2008 var kr 350 (også 
for ektefeller/samboer), for studenter/
skoleungdom var kr 250 i årskon�ngent, 
inkludert Døves Tidsskri�, samt kr 100 
for et familiemedlem (0-12 år). Bedri�s-
medlemskap kostet kr 1.000. 
Bergen Døvesenter har stående avtale 
med Bergen Døves Idre�sklubb om 
at idre�sklubben får kr 50 for hvert 
medlem, �l sammen kr 17.750 for 355 
medlemmer i 2008. I praksis er det slik 
at alle som er medlem i Bergen Dø-
vesenter automa�sk også er medlem 
i Bergen Døves Idre�sklubb (og alle 
andre avdelinger for den saks skyld).

Medlemstall år for år siden 1963:

Æresmedlemmer:
1909: Chris�ane Rein (hørende)
1909: Kaja Hagemann (hørende)
1929: Lolly von Erpecom/Magnus 
 (hørende)
1948: Jakob Hovland (døv)
1950: Ansgar Breiteig (døv)
1950: Nils Gjerstad (døv)
1970: Torkel Eikjeland (døv)
1980: Albert Breiteig (hørende)
1980: Birger Breiteig (hørende)
1980: Eilif Anton Ohna (døv)
1980: Helge Magnus Kjølleberg (døv)

1980: Konrad Rendedal (hørende)
1980: Ragnvald Hammer (hørende)
1980: Thorbjørn Johan Sander (døv)*
1985: Harald Nesse (døv)
1985: Marta Sander (døv)*
1985: Sverre Bjørø (døv)
1995: Toralf Magne Ringsø (døv)*
1995: Margot Kaasa Hammer 
 (hørende)*
2005: Erling Buanes (døv)*
2005: Arne Nesse (døv)*
* = nålevende medlem

Følgende medlemmer 
har gå� bort siden 

forrige årsmøte: 

Marta Bjørnsen, 
Jan Thomsen, 

Ingrid Storedale, 
Karl Mar�n Eivindsen, 

Helge Kjølleberg, 
Harald Storedale,

Kirsten Viki.

 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Alle er velkommen 
�l døvesenteret 
uanse� 
medlemskap.
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Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet 
man i �llegg �l gra�s medlemsblad kan 
ha ny�e av ulike �lbud:
    * Redusert pris på fest-arrangemen-

ter i døvesenteret
* Rimelig leie hvis du vil feire store 

dager i døvesenteret (#)
* Rimelig leie av rorbua (hy�en) på 

Austevoll (#)
* Førstere� ved søknad om plass for 

barn i Nubben barnehage (#)
* Iblant stø�e �l deltakelse på u�lukter 

o.a
* Rimelig deltakeravgi� på kurs
* Døves Tidsskri� og Buds�kken inklu-

dert i medlemskapet
* Medlemskap i Bergen Døves Idre�s-

klubb

* Alle under 26 år er automa�sk med-
lem av Bergen Døves Ungdomsklubb

* Alle kvinner er automa�sk medlem 
av Døves Kvinneklubb

* Andre medlemsfordeler

(#) Man må ha vært medlem i minst e� 
år og betalt to årskon�ngenter

Du blir medeier i et flo� døvesenter, 
men aller vik�gst:
- Du blir på lag med oss som kjemper 

for et bedre samfunn for døve.
- Du blir med i demokra�et som styrer 

Bergen Døvesenter. 
- Og du blir automa�sk medlem av 

Norges Døveforbund. 

Bergen Døvesenters styre 2008-2009. 
Bak fra venstre: Klement Våge (styreleder), Mar�n Skinnes (styremedlem), Monica Lone Madsen (2. varamedlem), Sigrun Ekerhovd (1. 
varamedlem) og Rune Anda (daglig leder). Foran fra venstre: Sunniva Lyngtun (styremedlem), Kje�l Høgestøl (nestleder) og Egil Johan-
sen (styremedlem og eiendomsleder). Foto: Gunn Kris�n Selstad, 03.04.2008. Styrets gjennomsni�salder (utenom daglig leder): 39,4 år

Styret i Bergen Døvesenter 2008  - et ungt styre!

Ønsker du å være med-
lem, se hvilke fordeler 
det det gir!
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Døvesenterets styre har e�er årsmøtet 29.03.2008 bestå� av følgende:
Styreleder:  Klement A. Våge
Nestleder:  Kje�l Høgestøl
Styremedl.:  Egil Johansen (eiendomsleder)
   Sunniva Lyngtun
   Mar�n Skinnes
1. varamedlem:  Sigrun Ekerhovd
2. varamedlem:  Monica Lone Madsen

3 Styret

Daglig leder har fungert som sekretær 
for styret. (Styrets gjennomsni�salder 
- utenom daglig leder: 39,4 år). Styret 
har i 2008 ha� 11 styremøter og be-
handlet 149 saker (derav 3 styremøter 
og 40 saker før årsmøtet 29.03.2008). 
Foran hvert styremøte fikk styret 
�lsendt regnskap pr. slu�en av foregå-
ende måned. Samarbeidet i styret har 
som vanlig vært godt.

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
10.01: Medlemsmøte: Hy�en på Austevoll
29.03: Ordinær årsmøte i Bergen Døvesenter
23.04: Møte i Samarbeidsforum
18.09: Medlemsmøte: Logo �l Bergen Døvesenter
12.11: Møte i Samarbeidsforum

Styret oppnevnte et eiendomsstyre, 
med Egil Johansen som leder og med 
disse medlemmene: Tore Birkeland og 
Svein Tore T. Olsen. 
Likeså har senterstyret oppnevnt kul-
turstyre, med Ane�e Mortensen som 
leder. Gøril G. Haave overtok som leder 
25. november 2008.

1880-1891: Niels Chris�an Waage, skolestyrer 
(hørende)

1891-1893: Hans Bjørset, skolestyrer (hørende)
1893-1895: Ernst Hadeler Ziesler, skolestyrer (hø-

rende)
1895-1902: Fredrik Klaveness, prest (hørende)
1902-1919: Georg Johan Madsen, prest (hørende)
1919-1925: Anders Rendedal, skreddermester (døv)
1926-1928: Johan C. H. S. Prytz, prest (hørende)
1929-1939: Lolly von Erpecom/Magnus (hørende)
1939-1953: Einar Stueland (hørende)
1953-1959: Eilif Anton Ohna (døv)
1959-1962: Harald Nesse (døv)
1962-1969: Thorbjørn Johan Sander (døv)

1969-1971: Helge Magnus Kjølleberg (døv)
1971-1977: Gu�orm Karlsen (døv)
1977-1982: Toralf Magne Ringsø (døv)
1982-1984: Marta Sander (døv)
1984-1988: Rune Anda (døv)
1988-1991: Erling Buanes (døv)
1991-1993: Arne Nesse (døv)
1993-1996: Erling Buanes (døv)
1996-2001: Arne Nesse (døv)
2001-2002: Gunn Kris�n Selstad (døv)
2002-2005 : Toralf Magne Ringsø (døv)
2006-   Klement A. Våge (døv)
Siden 1953 har det vært sammenhengende døv 
leder i døvesenterets styre.

Tidliger ledere i Bergen Døvesenter:

1880-1891:
Niels Chris�an Waage

1919-1925:
Anders Rendedal

1953-1959:
Eilif A. Ohna

1971-1977:
Gu�orm Karlsen

1969-1971:
Helge M. Kjølleberg

Oversikt over
alle styremedlemmer
siden 1880 finner du
på www.bgds.no!
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Rune Anda har siden 3. mars 2003 arbeidet i 100% s�lling som daglig 
leder. 

Sigrun Ekerhovd (januar – november) og Sunniva Lyngtun 
(januar – august) har jobbet på kontoret med stø�e fra NAV, 
hhv 50 % og 100 %.

Svein Ole Johansen ble ansa� som vaktmester i Bergen Døvesenter 
(10%) fra 11.02.2008. Han overtok også som brannvernleder (fra og 
med 01.04.2008) e�ersom han allerede innehadde den rollen på 
Konows senter, og han er vaktmester på Konows senter (50%) og 
Nubben Barnehage (10%).

Mona de Lange har vært kan�neansvarlig annenhver �rsdag 
i forbindelse med seniortreff.

Magdalena Bugaj slu�et som midler�dig renholder 30.04.2008. Da 
gikk vi over �l å bruke et renholdsfirma, samme firma som Nubben 
Barnehage bruker. 

Vi har også engasjert en vikarrenholder om mandagene e�er utleie-
helger, fra ca kl 07 – før barnehagen tok i bruk lokalene i 1. etasje. 
(Renholdsfirmaet har ikke muligheter �l å gjøre rent �dlig på morgenen.)

Asle Karlsens firma Karlsdata har vært kny�et �l administrasjonen 
som regnskapsfører. Ellers har administrasjonen ha� god ny�e av 
frivillige tjenester. 

Skjalg Iversen har hjulpet med å forberede utsendelse av Buds�kken 
hver måned. 

Harald Gåsland var ansa� som kokk og servitør for lokalavdeling av 
Foreningen Norges Døvblinde. De leide 1. etasje �l dagsenter annen-
hver onsdag gjennom hele året. 

Gunn Helen Johansen ble ansa� 17. september som ak�vitør for 
døvblinde med økonomisk stø�e fra Bergen kommune og som 
administreres av Bergen Døvesenter.

Samarbeidet blant de ansa�e har vært preget av godt miljø og godt 

4 Personalet

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

a

a
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Valgkomiteen besto i 2008 av Bjørn 
Olav Magnusdal, Ane�e Mortensen og 
Edvard Rundhaug med Åge Lauritzen 
og Anne Grete Magnussen som vara-
medlemmer. I �llegg �l å ha ansvaret 
for valg, skal komiteen også kontrollere 

5 Revisorer
Statsautorisert revisor, Kjell Zahl, har 
revidert regnskapene våre. Bilagsrevi-

sor er Hans Erik To�e med Toralf Ringsø 
som varabilagsrevisor.

6 Lovkomiteen
Lovkomiteen besto også i 2008 av 
Arvid Hauge, Erling Jacobsen og Ellen 
Østrem. De har i løpet av året behand-

let vedtektsforslag �l Bergen Døves 
Museumsutvalg og hy�ekomiteen.

7 Valgkomiteen
om alle som deltar på årsmøtet har 
vært medlem i 2008 og betalt kon�n-
gent, samt levere stemmeseddel før de 
slippes inn �l årsmøtet i lokalet. De skal 
lede valget på årsmøtet 21. mars 2009.

8 Eiendommen Kalfarveien 79
Huset vårt er en gammal sveitserbolig. 
Bygget var opprinnelig bygget som 
sommerhus av skipsreder Peter Jebsen 
i 1869, og senere omgjort �l Jebsens 
aldershjem. Innredningen i styrerom-
met er vi spesielt stolt av. Populært er 
styrerommet også kalt kongerommet, 
fordi kong Haakon VII overna�et i de�e 
rommet da han var vert hos enken fru 
Sophia Jebsen i forbindelse med åpning 
av Bergensbanen 27. november 1909. 
Huset er i dag verneverdig, men ikke 

fredet. Vi har �dligere investert mye 
penger i brannsikkerhet i samarbeid 
med eksper�se på området, og holder 
oss à jour e�er lover og forskri�er. Hu-
set er forsikret som forsamlingshus.

Eiendomsstyret har ansvaret for 
eiendommen, og besto av Egil Johan-
sen (leder), Tore Birkeland og Svein 
Tore T. Olsen. Eiendomsleder Egil har 
- sammen med Tore Birkeland og Svein 
Tore T. Olsen - blant annet ha� ansvar 
for �lsyn med det elektriske i henhold 
�l sikkerheten i ”Helse, miljø og sik-
kerhet”. De har ellers gjennomført en 
rekke dugnadsarbeider i huset. Torsdag 
8. mai 2008 deltok ca 55 personer i 

November 2009 er det 100 år siden Kong Haakon VII 
overna�et i "Kongerommet" i døvesenterets 2 etasje, i 
forbindelse med åpning av Bergensbanen.

Huset ble
rehabilitert
i 2008
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dugnadsarbeid i og rundt døvesenteret. 
Arbeidet ble ledet av vaktmesteren og 
eiendomsstyret. Unge og eldre, døve 
og hørende. Fotballspillere droppet tre-
ning for å delta på dugnaden! Tiltaket 
var et samarbeid mellom døvesenteret, 
Døves menighet og Konows senter. Det 
ble gra�s pizza og brus �l alle.

Det er i 2008 gjort et vesentlig vedli-
kehold på huset med eksterne fagfolk. 
Sam�dig med at barnehagen bygget om 
kjelleretasjen, rehabiliterte døvesen-
teret terrassen på baksiden av huset, 
Videre ble det ski�et ut en del panel ut-
vendig på veggene, kloakkrørene under 
huset ble reparert og huset ble malt. 
De�e var et kjærkomment og nødven-
dig lø� for huset. 

For fellesarealer ute som Konows sen-
ter, døvekirken og døvesenteret bruker, 

har vi delt likt på utgi�er �l snøbrøy-
�ng, sal�ng samt kjøp av kompost-
binge. 

I �llegg �l at huset rommer administra-
sjonen �l Bergen døvesenter og dennes 
underavdelinger og deres ak�viteter, 
har vi også valgt å leie ut lokalene �l 
andre. Hele kjelleretasjen leies av Nub-
ben Barnehage AS. 1.etasje leies ut �l 
selskaper og lignende. I 2.etasje,der vi 
finner administrasjonen �l døvesente-
ret, leier vi også ut �l Norsk Døvehisto-
risk Selskap, Døves Tidsskri� og Dataf-
ryd. Her holder også lokal døvehistorisk 
museum, Døves Ungdomsklubb og 
Døves Idre�sklubb �l. 

Hele 3. etasje leier Kirkens SOS. De har 
vært vår største leietaker i mange år. 
Samarbeidet med dem opplever vi som 
veldig godt. 

9 Hy�ekomité 2008
Bergen Døves Idre�sklubb. Samarbei-
det har fungert bra på samme måte 
som i �or slik at Rorbua på Austevoll 
er bli� ordnet så langt som mulig der 
medlemmene vil ha glede av å ha et 
slikt ferie-/weekend�lbud på et flo� 
sted. Stedet �lbyr mange muligheter 
som bl.a. sjø-, fiske- og badeliv. 

Dugnadsarbeidet i første halvår har 
vært stort, der vi har satset på å bli 
ferdig med kjellerprosjektet med hjelp 
av eksterne fagfolk. Videre har vi malt 
hus og gjort en del innvendige arbeider 
på dugnad. Det som gjenstår nå, er 
utbygging av utebod, endring av ute-
plass under altan og en del innvendige 
arbeider. De�e tar vi e�er hvert når 
kronene ruller inn. I denne anlednin-
gen vil lederen av hy�ekomitéen takke 
medlemmene som har bidra� og brukt 
�den �l de�e dugnadsarbeidet. 

Sta�s�kk over utleievirksomhet
Utleievirksomheten startet e�er 16. 
mai og har vært i høy helt frem �l okto-
ber, før det avtok i vinter. Det er lagt ut 
annonse på finn.no for å øke interessen 
for leie også vinters�d. Bildet er fra innvielsen av Rorbua søndag 20. april 2008. Hele 92 personer var med.

Hy�ekomitéen har bestå� av Edvard 
Rundhaug (leder), Egil Johansen, Tore 
Birkeland, Sunniva Lyngtun, Sigrun Eker-
hovd og Gunnar Hansen (representant 
for Bergen Døves Idre�sklubb). 

Det har vært 8 hy�emøter, og det er 
også bli� informert på en del medlems-
møter for både Bergen Døvesenter og 
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Uke (man-
søn)

Uke lite (man-
fre)

Helg (fre-søn) Døgn Dagstur

8 2 11 4 1

Uke (man-
søn)

Uke lite (man-
fre)

Helg (fre-søn) Døgn Dagstur

8 1 7 1 0

Selve leieinntekter kom på kr. 44.250 
for Rorbua og kr. 13.000 for båt. Vi reg-
ner med at prisnivå på utleie vil være 
omtrent samme i 2009, da vi trenger 
li� mer �d på stabilisering av dri�en og 
skape interesse rundt utleievirksomhe-
ten.

Vi var heldige i år som mo�ok to større 
gaver �l hy�en. Den ene gaven, stort 
kr 30.000, fra ekteparet Nils Johan og 
Gunhild Bjørø har vi skaffet oss en fin 
infrarød sauna, som er plassert i bade-
rommet i kjellerstua. Den andre gaven, 
stort kr 50.000, fra Bergesens allmenn-
ny�ge s��else har gå� �l innrednin-
gen av kjelleren. 

Kapitalen som var fris�lt �l investering i 
hy�en er utny�et maksimalt for å gjøre 
hy�en klar �l utleie. Pr. 31.12.08 har 
vi gjenstående kapital på kr 30.688. I 

Utleie av båt

Utleie av Rorbua

2009 vil vi satse på å leve på leieinntek-
ter og evt andre legatstø�er som vi skal 
basere oss på hy�edri�en. 

Bergen Døvesenter eier 5/6 del (inves-
terte i kr. 2.500.000) av Rorbua mens 
Bergen Døves Idre�sklubb eier resten, 
dvs. 1/6 del (investerte i kr. 500.000). 

Vi håper at medlemmene fortsa� vil få 
glede av å bruke vår flo�e Rorbua, og 
at hy�en vil tas i bruk som helårshy�e. 
Vi vil jobbe for en eller annen løsning 
som skal gjøre stedet populært også i 
lav-sesongen.  

Til slu� ønsker vi å takke både senter-
styret og medlemmene av Bergen Dø-
vesenter for stø�e og ulike idéer eller 
forslag under vårt arbeid og håper på et 
videre godt samarbeid også i 2009. 

Hjemmesiden: h�p://www.bgds-rorbua.no/
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Styret har bestå� av Erling Jacobsen, 
leder, Kje�l Høgestøl, Arvid Hauge og 
daglig leder med Arne Nesse som vara-
medlem. 

Fondsstyret har ikke ha� noen fysiske 
møter, men ha� meget god kontakt pr 
e-post. Vi har få� månedlige oppdate-
ringer fra daglig leder om status på våre 
investeringer/plasseringer. 
Den globale økonomiske situasjonen 
har ikke gå� vår vei i 2008. Børsfall ver-
den over vil nødvendigvis også påvirke 
våre investeringer i aksjefond. Vi har 
valgt å holde oss i ro, da vi investerer 
med langsik�ghet for øye. Sam�dig 
skal det innrømmes at utviklingen på 
verdens børser ble verre enn vi kunne 
se for oss. Når alle børser i verden faller 

10 Fondsstyret
sam�dig er det ikke �l å unngå at våre 
investeringer i aksjefond også rammes 
hardt. Vi har likevel valgt å holde oss 
i ro, og beny�e muligheten �l å kjøpe 
”billigere” andeler i et lengre perspek-
�v. De�e vil vi fortse�e med også i 
2009 med de midler vi har �l rådighet. 
Vi tror utviklingen vil snu, vi har histo-
rikken på vår side, men vi må uanse� 
ha et langsik�g perspek�v på investe-
ringene og tålmodighet. Situasjonen i 
finansmarkedet i dag er spesiell, og det 
kan ta lang �d før de�e snur.

Investeringene/porteføljen består i 
dag av aksjefond, utlån (barnehagen 
og DIK) og bankinnskudd. Jfr oversikt 
under:

Pr. 31.12.08 har et urealisert tap på 
aksjefond på kr 277.953. Verdien av 
porteføljen var da kr 622.047, mot en 
kjøpspris på kr 900.000. Av bankinn-
skudd har fondet kr 260.912 på konto 
pr 31.12.08, rente på bankinnskudd har 
i 2008 vært kr 18.690. 
Av utlån har Kapitalfondet lånt ut kr. 
370.000 �l 9 % rente �l Nubben Barne-
hage pr 01.01.08. Lånet skal �lbakebe-
tales Kapitalfondet i 2009 i sin helhet. 
Renter mo�a� fra Nubben utgjør 
33.300 for 2008.  
 
Senterstyret valgte i 2008 å e�ergi 
midler�dig ”lån” �l Rorbua, kr 200.000, 

der DIK dekker halvparten (kr 50.000 
umiddelbart og kr 50.000 på nedbeta-
ling). Videre er y�erligere kr 334.230 
e�ergi� �l Rorbua. E�ergivelse av gjeld 
er skjedd ved nedse�ng av kapitalen 
i Kapitalfondet med totalt kr 434.230, 
da senterstyret ikke finner det hensikt-
messig å låne disse pengene pr i dag. 
Pengene er brukt �l investeringer i 
Rorbua. 

I ulike møter med idre�sklubb, Rorbuas 
styre og døvesenteret har fondsstyret 
vært representert ved Kje�l Høgestøl 
og Erling Jacobsen. 
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Torsdags-foredrag i løpet av året:
24.01: Presentasjon av videotelefon v/ANCs representanter
28.02: Filmkveld: ”Kjærlighet har mange språk”
06.03: Ungdomsklubbens temakveld: Hva ønsker du at DUK skal �lby ungdom-

mene i dag?
13.03: Paal Richard Peterson: ”Tegnspråk som offisielt språk”.
03.04: Advokat Geo Wilson om ski�e, arv og gaver (testamente)
17.04: Pe�er de Presno Borthen om ” Fakta om flyktninger og innvandrere – u�or-

dringer som ny i Norge”
24.04: Døveprest Lars Hana om ”Pilegrimsvandring i Nord-Spania, veien �l San-

�ago de Compostella”
29.05: Jon Mar�n Brau�: ” Folkevandring fra England �l Amerika”
11.09: Bistandskveld med Toralf, Ellen og Rune
25.09: Jochen Muhs, Tyskland: ”Eduard Fürstenberg, grunnlegger av Tysklands 

første døveforening i 1848, Berlin”
09.10: Kurt Oksnes fortalte om sin reise i Brasil sommeren 2008
16.10: Informasjonsrådgiver Rune Jensen fra Bergen kommune orienterte om 

Bybanen
23.10: Ak�vitør Gunn Helen Johnsen fortalte om healing
13.11: Brukerseminar i døvesenteret v/Tolketjenesten
20.11: Jan Gunnar Bøe fra Trafikkseksjonen orienterte om trafikksikkerheten
04.12: Niels Kristensen orienterte om videotelefon

11 Vanlig samlingskveld i døvesenteret - torsdager i 2008 

08.05

17.05

28.02

03.04

20.11

25.09
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Andre programmer:
17.01: Ane�e og Johannes spilte drama
01.05: Åpent hus i døvesenteret v/Seniorgruppen
08.05: Stor-dugnad med over 50 deltakere
18.05: Markering av NDFs 90 års jubileum i Oslo vist på storskjerm, kl 14.18.
17.05: Nasjonaldag med åpent hus i døvesenteret, arr: Kulturstyret og Ungdoms-

klubben
19.06: Sommeravslutning med grillfest
16.09: Teater Manu besøkte døvesenteret og viste en klovnefors�lling v/franske 

skuespillere
01.11: Dialogseminar i samarbeid med FONTS, videofon på storskjerm med Trond-

heim og Stavanger
27.11: Døves Idre�sklubbs medlemsmøte i storsalen
06.12: Juleverksted for barn (i lokaler �l �dligere SFO)
18.12: Juleavslutning med fores�lling av dramagruppen (”Snekker Andersen”)

Noen lørdager arrangerte kulturstyret ”Lørdagskafe” i døvesenteret kl 11-14.

11 - og noen andre arrangementer

24.04

01.11 16.09

13.11

18.12
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05.01: Juletrefest arr av BDS, Hordaland foreldrelag for hørselshem-
mede og Døves menghet.

18.01: Kulturstyret med ”Spøkelsesfest”
25.04: Døvbli�egruppen arrangerte 25 års fest i storsalen
25.10: Idre�sklubben hadde årsfest
22.11: Lutefiskenes Venner hadde julebord i døvesenteret
29.11: Kulturstyrets ”Nissefest”
02.12: Seniorgruppens julebord på Hotel Norge
05.12: Kvinneklubbens julebord
13.12: Beast arrangerte julebord
31.12: Seniorgruppens ny�årstreff

I løpet av 2008 gjennomførte BEAST mange tegnspråkfester + tegn-
språkkafeer + biljardkvelder.

12 Selskapelige arrangementer i 2008
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Ane�e Mortensen har vært kulturleder 
i perioden 3. april �l 25. november 
2008. De andre i kulturstyret bestod 
av: Heidi Seltveit, Johannes Lutro, Ali 
Emami og Randi Ulvatn. Fra 25. novem-
ber 2008 ble ledervervet overta� av 
Gøril G. Haave e�er et vedtak i møte i 
Kulturstyret. Ulike ak�viteter i regi av 
kulturstyret finner man i oversikt over 
ulike gjennomførte program over. De 
har også ha� en del møter der de disku-
terte videre planer. Følgende punkter 
var blant de som sorterte under kultur-
styret:
• En del foredragskvelder
• Servering om torsdagene og enkelte 

lørdagskafeer, samt sommer- og jule-
avslutning

• Selskapelige arrangementer en del 
lørdagskvelder i døvesenteret

• Ukentlige samvær på Zakken i fe-
riemånedene når døvesenteret var 
stengt

• Gjennomføring av både linjedanskurs 
og smykkekurs

• Skuespilløvelse og dramakurs
• Juleverksted for barn

13  Kulturak�viteter
I løpet av året hadde Bergen besøk av 
Teater Manu to ganger: Tirsdag 16. 
september kl 18.00 med stykket ”Min 
beste venn” i storsalen i Bergen Døve-
senter, spilt av to franske døve skuespil-
lere. Det var nesten 120 publikummer. 
Det andre stykket var ”En julefortel-
ling” vist ved en fullsa� sal på Ole Bull 
Scene lørdag 22. november kl 14.00.

Fjernsynsfilmen ”Kjærlighet har mange 
språk” som ble vist i døvesenteret 28. 
februar 2008 ble senere ble kopiert og 
bes�lt av flere andre. Det var opprinne-
lig daglig leder som tok opp filmen fra 
NRK (VHS) i 1986 og den kopien ble ta� 
godt vare på.

Ane�e Mortensen.

Gøril Grindhaug Haave.

Hver torsdag er det mange som by�er om å hjelpe �l på kjøkkenet. "Serveringsgjengen" tar seg også av serve-
ring enkelte lørdager ("lørdagskafe"). De er med på å skape trivsel i lokalet :-)

Se hundrevis av bilder på www.bgds.no
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Seniorgruppen på tur �l Sle�a på 
Radøy søndag 24. august 2008
18 personer reiste med bil �l Vestnorsk 
utvandringssenter på Radøy. De besøk-
te emigrantkirken Brampton Lutheran 
Church fra Nord Dakota, som ble de-
montert og gi� i gave �l Sle�a i 1996. 
Det var informasjon (som ble tolket) 
om utvandring, vist film og bilder. Om-
rådet har 5 ulike bygninger: Skolestue, 
nybyggerstue, læreboligen, legekontor 
og fengsel/rådhus. E�erpå var de på 
Alver hotell og spiste god mat.

Døvestevne på Bremanger Brygge 
29.-31. august 2008
Det var 27 personer fra de tre fylkene; 
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre 
og Romsdal som var med. Det er trolig 

14 U�lukter 
37. gang døvestevnet ble holdt i Sogn 
og all�d med de samme samarbeids-
partnere: Møre og Romsdal Døvefo-
rening, Bergen Døvesenter og Døves 
menigheter i Bergen og Møre. Fra 
Bergen deltok 9 personer, og de fleste 
reiste med flaggruten. Deltakerne fikk 
dekket hele reisen – mest ved hjelp av 
midler fra Norges Døveforbund (”triv-
selsmidler”). Klement Våge var styrets 
representant.

Døvestevne gjennom årene:

1. 1969 Vereide i Nord�ord
2. 1972 Førde
3. 1973 Ingen?
4. 1974 Vereide
5. 1975 Bryggja
6. 1976 Balestrand
7. 1977 Sogndal
8. 1978 Nord�ordeid
9. 1979 Førde
10. 1980 Ingen?
11. 1981 Vereide
12. 1982 Førde
13. 1983 Skilbrei
14. 1984 Nord�ordeid
15. 1985 Hauglandssenteret
16. 1986 Hauglandssenteret
17. 1987 Innvik
18. 1988 Hauglandssenteret
19. 1989 Måløy
20. 1990 Sogndal
21. 1991 Loen
22. 1992 Hauglandssenteret
23. 1993 Eike�ord
24. 1994 Nord�ordeid
25. 1995 Lavik
26. 1996 Nesholmen
27. 1997 Hauglandssenteret
28. 1998 Sogndal
29. 1999 Florø
30. 2000 Avlyst
31. 2001 Sogndal
32. 2002 Stryn
33. 2003 Innvik
34. 2004 Kalvåg
35. 2005 Sandane
36. 2006 Nesholmen
37. 2007 Hafslo
38. 2008 Bremanger

i

h
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Døves kulturdager i Stavanger 
10.-12. oktober 2008
Bergen Døvesenter v/Døves Ungdoms-
klubb deltok i skuespill ”Ka er klokka?” 
under kulturdagene i Stavanger. Ca 80 
personer reiste med båt fra Bergen �l 
Stavanger og �lbake, leiet av Bergen 
Døvesenter. Tolkestudenter ved Høg-
skolen i Bergen var med �l kulturdagen 
som en del av den prak�ske utdan-
ningen. En slik helg sammen med døve 
fra hele landet, og å få oppleve ulike 
kulturinnslag, uts�lling osv, er garantert 
med på å lø�e studentenes kjennskap 
�l døvekulturen flere hakk oppover! 

"Ka er klokka?" var vist i Bergen Døvesenter e�er 
kulturdagene.

Tegnspråkkurs:
Mona-Birgi�e Johnsen underviste nybe-
gynnere i tegn som stø�e, og hadde en 
gruppe vinteren 2008 og en ny gruppe 
høsten 2008. Kurset varte 8 mandager a 
3 �mer, �l sammen 24 �mer.
Bri�-Merete Schroder underviste ny-
begynnere i norsk tegnspråk. Også hun 
både vinter og høst. 8 mandager a 3 
�mer, �l sammen 24 �mer.

Kurs i linjedans:
Amund Storsveen fra Kom og Dans 
gruppen underviste 7 spreke da-
mer i linedance. Det ble lært 4 ulike 
danser på like mange kurskvelder. 

15 Kurs / seminar

Jentene fremførte så et lite linedance-
show på Eldre Døves Kulturtreff i mai 

Smykkekurs:
S�ne Brodin Dahl kom og lærte 7 
nysgjerrige damer hvordan de selv kan 
lage sine egne smykker. Kurset pågikk 2 
kvelder . Hver deltaker fikk lage 3 smyk-
ker som ble brent og man fikk også 
lære hvordan man lager anheng �l et 
smykke

Skuespilløvelse:
Fra august �l oktober deltok 6 døve 
ungdommer i skuespilløvelse med 
Ingunn Herland og Gunn Kris�n Selstad 
som instruktører. De øvde i stykket ”Ka 
e klokka?”, som ble fremført i forbin-
delse med Døves kulturdager i Stavan-
ger, og som igjen ble vist i døvesenteret 
torsdag 16. oktober og under idre�s-
klubbens årsfest lørdag 25. oktober.

Dramakurs:
I oktober startet vi dramakurs for in-
teresserte med Kris�n Fuglås Våge som 
instruktør. Det var hele 15 medlemmer 
som deltok på kurset to �mer hver uke 
fram �l vi fikk se deres opptreden på 
scenen med stykket ”Snekker Ander-
sen” i forbindelse med døvesenterets 
”juleavslutning” torsdag 18 desember 
2008.  
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16 Underavdelinger/�lslu�ede grupper

Kvinneklubben 
(S��et 13.10.1902) 

I 2008 har vi ikke vært særlig ak�v i 
forhold �l året før da Kvinneklubben 
fylte 105 år. Fredag 5. desember hadde 
vi julebord i døvesenteret. Kvinne-

Bergen Døves Idre�sklubb
(S��et 29.10.1905) 

Bergen Døves Idre�sklubb
Leder:  Gunnar Hansen
Nestleder: Ellen Østrem
Sekretær: Helge Herland
Kasserer: Arne Nesse
Styremedlem: Tor Fiksen
Styremedlem: Cecilie Gudmundsen
Varamedlem:  Christer Orningård
I 2008 gikk kvinnelaget i fotball �l 
topps i døvemesterskapet i futsal som 
ble arrangert i Trondheim. Det var stort 
for jentene å slå hjemmefavori�ene i 
avgjørende kamp. Ak�viteten i fotball-
gruppen har vært bra både for kvinner 
og herrer. Begge lagene har delta� i en 
rekke privat turneringer både uten- og 
innendørs og har sine faste trenings-
kvelder.

klubbens kontaktpersoner var: Marta 
Ringsø (leder) og Birgit Karlsen (kas-
serer). Begge deltok også på møtene i 
Samarbeidsforum.

Bowlinggruppen teller ikke mange, men 
er har veldig høyt ak�vitetsnivå. De 
spiller i 2. divisjon i kretsserien i Bergen 
og ligger helt i toppen. De deltar ellers 
på en rekke turneringer for døve i inn- 
og utland. 
Idre�sklubben prøvde i høst med faste 
�ellturer om søndagene og vil gjen-
oppta ordningen når våren melder sin 
ankomst. 
I 2008 mo�ok vi rause gaver fra Gun-
hild og Nils Johan Bjørø, kr. 20.000 – og 
fra Kavli AS kr. 25.000. Det siste var en 
minnegave kny�et �l Ingrid Storedale 
som på en så tragisk måte gikk bort i en 
ulykke på Kavli før påske i 2008.
Mer informasjon om idre�sklubben 
leser man på www.bdik.no

Bergen Døves Idre�sklubbs kvinnelag gikk �l topps i DM i futsal! Gunnar Hansen mo�ok Kavli-gaven �l DIK.

Gunnar Hansen.

Marta Ringsø.
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Bergen Døves Ungdomsklubb:
(S��et 25.10.1962)

Styret for ungdomsklubben har bestå�  
av følgende: 
Leder:  Tor S. Fiksen
Nestleder:  Sara Wivegh
Sekretær:  Iselin Hauge
Kasserer:  Erlend Lønning
1. styremedl.:  Lena Mei Kalvenes Anda 
2. styremedl.: Sissel Kleppe

De vik�gste og planlagte ak�viteter 
i 2008:
Februar: Vestkanten
Ca 15 ungdommer var med. Det ble 
pizza e�er bading.
Mars: Wasteland
10 ungdommer var med på laserkamp
April: Brann Stadion omvisning (av-
lyst)
11 var påmeldt, men det ble avlyst pga 
sykdom �l Jan Erik Larsen hos Brann.

Mai: WL (bå�ur)
Avlyst pga for få påmeldte
Juni: Oslo tur
Ni ungdommer var med på Oslo turen, 
noen bodde privat, resten bodde på 
Edderkoppen hotell midt i Oslo sen-
trum. Vi besøkte Paff i Oslo Døvefore-
ning. Lørdag morgen dro vi �l Tusenfryd 
og koste oss masse der med sol og 
skyfri himmmel. Om kvelden var det 
fellesmiddag med noen ungdommer fra 
Oslo.
Oktober: Teater Døves Kulturdager
Seks ungdommer var med �l Døves Kul-
turdager i Stavanger 10.-12. oktober og 
fremførte teaterstykket ”Ka e’ klokka?”. 
De hadde øvd på stykket i to måneder.

Poli�kerhøring på 
Grand selskapslokaler
Flere ungdommer var med og fikk 
anledning �l å s�lle poli�kerne inn�l tre 
spørsmål torsdag 23. oktober. Vi spurte 
om tolkeordning, skolesituasjonen som 
er dårlig for døve og hørselhemmende, 
og det siste spørsmålet vi s�lte var 
hvorfor det var nesten ingen tekst på 
norsk filmer. Vi fikk noen rare og teite 
svar. Men også noen kjempegode svar. 
Totalt se� er vi meget fornøyd.

November: Trafikkpoli� holdt foredrag
Poli�overbetjent Jan-Gunnar Bøe fra 
Trafikkseksjonen var – e�er invitasjon 
av ungdomsklubben – i døvesenteret 
og holdt et flo� foredrag om trafikksik-
kerhet. Det var ikke mange ungdommer 
i døvesenteret den kvelden.

Sigrun Ekerhovd har bistå� Ungdoms-
klubben med fornying av hjemmesiden 
vår. 

Poli�kerpanel, fra venstre: 
Kjers� Toppe, gruppeleder Komite for miljø og byutvikling, Kultur og ressursutvalget, Fylkes-
�nget.
Ruth Grung, Gruppeleder, leder i komite for miljø og byutvikling, Bergen Bystyre
Simen Johan Willgohs, Komite for oppvekst, Bergen Bystyre, SV
Hans-Carl Tveit, gruppeleder, nestleder i komite for Kultur, Idre� og Næring, Bergen Bystyre, V
Tomas Moltu, Byråd for barnehage og skole, KrF
Eivind Nævdal Bolstad, Nestleder i Opplæring og helseutvalget og medlem i Fylkes�nget, H
Liv Røssland, Byråd for helse og omsorg, Bergen Bystyre, Frp

Fra venstre: Yvonne Christoffersen, Kris�an Bårtveit, Lena Mei Kalvenes Anda og Tor S. Fiksen.

Tor S. Fiksen.
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Bergen Døves Seniorgruppe 
(Oppre�et 19. mars 1973)

Styret har bestå� 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 �dligere ha� senior-
treff i Bergen døvesenter annenhver 
�rsdag hele året, utenom sommerens 
ferie�d. Det har vært variert program, 

mest informasjon og korte foredrag, og 
utlodning som regel en gang i måne-
den. Det har vært middagsservering 
ved første treff i månedene. Mona de 
Lange har ha� ansvaret for kjøkkenet 
både med vaffel-steking og middag. På 
treffene har det vært besøk av skole-
barn, studenter og andre. 
Gruppen arrangerte en vellykket hel-
dags kultur-tur �l Utvandrermuseet på 
Radøy søndag 24. august med stø�e 
av kulturmidler fra NDF kr 1.800. Det 
ble også arrangert tur �l Rorbua på 
Austevoll �rsdag 10. juni. Før jul ble det 
gjennomført en ”handletur” �l Dan-
mark, med stø�e fra gruppen.
Noen høydepunkter var rømmegrøt 
og karbonader på siste treff før ferien, 
julebord på Hotell Norge og årsavslut-
ningen i døvesenteret med rekord-del-
takelse.
Erling Buanes og Sverre Johansen 
deltok på likemannskurset for seniorer 
som NDF arrangerte i Bergen.
Eldres kulturtreff ble arrangert i Ber-
gen, men BDS ordnet nesten alt, slik 
at utvalget slapp le� fra den jobben. 
Vi deltok med skuespillet ”Slik kan det 
gå”, med bl.a. hypnose (skuespiller: 
Erling Buanes, Sverre Johansen, Gyda 
Einemo og Rune Anda – som også var 
manusforfa�er.). Vi klarte ikke å s�lle 
lag i folkedans.
Seniorgruppen hadde ansvaret for ser-
veringen i BDS på 1. mai. 
Fra BDS er mo�a� �lskudd på kr 
15.000. 

Seniorgruppen på Rorbua-besøk 10. juni 2008. Ferge fra Krokeide kl 10, �l Rorbua kl 11, så �l 
Bekkjarvik Gjestgiveri for middag kl 13. På vei �lbake var man innom Bente Bjånesøy si� verk-
sted, møbeltapetsering. Det var regnvær. De døve som bor fast på Austevoll, Frode og Bente 
var med. Likeså Norunn som har hy�e (og familie) på Austevoll.

Seniorgruppen var på tur �l Utvandrermuseet på Radøy søndag 24. august 2008.

Erling Buanes.
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Døvbli�gruppen 
(S��et 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 ha� 4 møter i 2008 og 
behandlet 28 saker. Gruppa har ha� 8 
møter i 2008. Møtene har vært jevnt 
godt besøkt. Skrivetolk på alle møter.

Årsmøte 29. februar 2008
Tor-Bjarne Westgård ble valgt �l møte-
leder. Årsmelding og regnskap ble fram-
lagt og godkjent av årsmøtet. Valget 
som ble ledet av Thorbjørn J. Sander 
ga gjenvalg på hele styret. Årsmøtet 
godkjente tur for gruppa �l København 
september 2008.

25. april feiret gruppa 25 års jubileum
Vi feiret oss selv i Storsalen i Bergen 
Døvesenter. Leder i Døvesenteret Kle-
ment Våge og daglig leder Rune Anda 
med fruer var invitert. Harald ledet fes-
ten. Thorbjørn J. Sander hold fes�ale og 
viste lysbilder fra gruppas historie. En 
trivelig og verdig kveld der vi koste oss 
med god mat. Klement Våge overrakte 
en gave fra Bergen Døvesenter. 

Tur �l København 
11.- 14. september 2008
Vi var 13 personer som reiste �l Køben-
havn torsdag 11. september med fly fra 
Flesland.
Gruppa bodde på hotell Admiral i Kø-
benhavn. Det ble noen trivelige dager i 
kongens by.
Det ble �d �l Slo�sbesøk, besøk i 
Zoologisk hage og sjømannskirken. En 
kveld �lbrakte vi sammen med Døvblit-
te i København der vi ble godt mo�a� 
på alle måter.

Bingokvelden 23. oktober.
Som vanlig en fin og spennende kveld 
med mange flo�e gevinster. Det gav 
oss også et pent overskudd økonomisk.

Juleavslutningen 28. november
Trivelig kveld som Marta Sander ledet 
med flere spennende konkurranser.
God mat sa�e en ekstra spiss på kvel-
den og årets siste møte.

Gruppa har ha� et godt og trivelig 
arbeidsår med bra frammøte. Takk �l 
hver enkelt i gruppa som har gjort si� 
�l at året ble så bra for oss alle.

Harald Gåsland.
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Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk 
Selskap (NDHS) vedtok på si� årsmøte 
2008 å endre navn �l 
Bergen Døvesenters Museumsutvalg. 
(opprinnelig Bergen lokallag av 
Norsk Døvehistorisk Selskap, s��et 
07.05.1992, endret �l Bergen Døvesen-
ters Museumsutvalg  12.02.2008)

Fram �l lokallagets årsmøte i februar 
besto styret av: Nils Johan Bjørø, leder, 
med Thorbjørn Johan Sander som 
personlig varaleder, Åge Lauritzen, kas-
serer, Marta Sander, sekretær, Annlaug 
Koppen, styremedlem.

Museumsutvalget fikk et styre bestå-
ende av: 
Leder: Erling Buanes
Kasserer: Åge Lauritzen
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander
Vara: Annlaug Koppen
I forbindelse med endringen ble det 
laget nye vedtekter, og som er godkjent 
av styret i Bergen Døvesenter.

Museumsutvalget

Endringen betyr at virksomheten er 
bli� konsentrert om museet i døvesen-
teret, men utvalget skal også ha kontakt 
med NDHS, og Erling Buanes og Åge 
Lauritzen deltok på NDHS si� årsmøte 
og kurs i Kris�ansand, som representan-
ter. Der deltok også Marta og Thorbjørn 
Johan Sander, sistnevnte som foreleser. 
På årsmøtet der ble Rune Anda valgt 
som personlig vararepr. for NDHS-le-
deren, og han styrer NDHS sin hjem-
meside, mens Thorbjørn Johan Sander 
fortse�er som redaktør for NDHS si� 
medlemsblad Nye Journal for Døve.
Fra Gunhild og Nils Johan Bjørø er 
mo�a� kr 20.000, øremerket nyanskaf-
felser �l museet. Denne gaven vil gjøre 
det mulig å oppfylle noen større planer, 
som vil gjøre museet mer a�rak�vt og 
publikums-vennlig. Det kan derfor få 
stor betydning i årene som kommer.
Det er mo�a� mye gammelt skomaker-
utstyr e�er Sverre/Sivert Samuelsen, 
og de�e skal bli grunnlaget for å lage et 
lite ”skomakerverksted” på museet, det 
yrket som var så spesielt for de fleste 
døve i gamle dager. De store skomaker-
symaskinene er plassert i garderoben i 
1. etasje (se bildet).
”Døvepresten” har få� en liten ”preke-
stol” med hjelp fra døvekirken og Arne 
Nesse.
De to ”skolebarna” er bli� malt, slik at 
de nå har rik�g hud-farge, men de man-
gler klær, og de�e skal skaffes, slik at 
de blir ”ekte” gammeldagse døveskole-
barn foran sin ”lærerinne”.
Det er arbeidet en del med å finne et 
bord med låsbar glassplate for uts�lling 
av verdifulle �ng. Det arbeides med 
kontroll av billedsamlinger og avisut-
klipp, spørsmål om gamle filmer og 
videoer/vhs overspilt �l dvd, først noen 
prøver. De�e vil bli videreført i 2009.
Besøket på museet har vært godt, og 
museet oppleves som verdifullt. BDS 
kan være stolt av å ha et slikt museum 
å vise fram.
Det er mo�a� stø�e på kr 1.500 fra 
BDS i 2008.

Erling Buanes.

Besøk vårt
museum!
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(BErgens Akademiske & Sosiale 
Tegnspråklige forum) for perioden 
24.09.2008 �l 24.09.2009

BEAST er et konsept som er sa� igang 
av døve og tolkestudenter i Bergen. 
Målet er å sosialisere døve, tunghørte, 
tolkestudenter og andre tegnspråkbru-
kere (/-interesserte) i Bergen.
I 2005 tok tegnspråk- og tolke-studen-
tene ved Høgskolen i Bergen ini�a�v 
�l “Tegnspråk-kafé” i Bergen sentrum 
annenhver uke og det fortsa�e de med 
også i 2006 og 2007. I løpet av 2006 ble 
konseptet BEAST oppre�et. 
14. juni 2007 ble Beast godkjent som 
egen underavdeling av Bergen Døve-
senter. Beast har egen hjemmeside (se 
link fra www.bgds.no).
Beast har tegnspråk-kafeer hver �rsdag 
på Onkel Lauritz i Vaskerelven, biljard 
på slu�en av hver måned på Dubliner, 
felles middag på ulike restauranter i 
begynnelsen av hver måned og tegn-
språk-fest som regel annenhver måned. 
Formålet er sosialisere døve, tunghørte, 
tolkestudenter og andre tegnspråkbru-
kere (/-interesserte) i Bergen. Det er 
vik�g å ha sosialt samvær, å bli kjent 
med hverandre, å møte kjente og nye, 
å få �lbud på ulike ak�viteter, og å dele 
erfaringer. Ikke minst at tegnspråk- og 
tolkestudentene skulle kunne bli vant 
med å avlese døves tegnspråk.

1. Styret består av:
a. Leder: Jon Nordvik
b. Nestleder: Gabrielle Kverneland
c. Sekretær: Ane Marte Halkjelsvik 

Espevol
d. Kasserer: Øystein Sle�en
e. 1. styremedl.: Guro Houth Fjellseth
f. Varamedlem: Lill-Beate Ulstein

2. Møter og arrangementer:
a. Styremøter annenhver �rsdag 
b. Arbeidsmøter annenhver �rsdag
c. Årsmøte i septembermåneden
d. Tegnspråk-kafe hver �rsdag
e. Tegnspråk-middag første torsdag, 

hver måned
f. Tegnspråk-biljard siste torsdag, hver 

måned

Beast 

g. Tegnspråk-fester annenhver måned

3. Saker:
a. Det varierer på antallet saker som 

blir ta� opp på styremøtene. På 
arbeidsmøtene viderearbeider vi på 
saker som ble ta� opp og vedta� på 
styremøtene.

b. Saker som blir ta� opp og behandlet 
går for det meste ut på våre arran-
germenter, og forbedringer �l styret 
og i organisasjonen. Økonomi har 
vært et vik�g tema denne perioden: 
pr i dag har vi kr 15 636,- (økt fra kr 
4 205,- i �or). De�e har vært vik�g 
på grunn av at vi ønsker å utvide 
kassen vår slik at våre medlemmer 
kan få større glede av Beast (dvs. 
fordeler og raba�er bl.a.).

4. Medlemstall:
a. Alle 355 medlemmer av Bergen 

Døvesenter er automa�sk medlem 
av Beast.

b. Det er snakk om å utarbeide en 
søknad �l Bergen Døvesenter om å 
få en del av medlems kon�ngent.

c. Det er i �llegg diskusjon på gang 
om å utarbeide en egen løsning på 
å ha egne  medlemmer som ikke er 
medlem av Bergen Døvesenter.

5. Oppgaver i det kommende året:
a. Styret si� syn på nye arbeidsoppga-

ver for Beast:
i. Forbedre �lbud
ii. Informere om arrangementer �dlig, 

utarbeide terminliste �dlig.
iii. Få et sterkere samarbeid mellom 

styremedlemmer, og ikke minst med 
Bergen Døvesenter og dens under-
avdelinger.

iv. Eventuell se e�er om mulige endrin-
ger av Beast’s lovvedtak

v. Få mer kompetanse om driv av 
organisasjon/foreninger.

b. Prioritering / planer som:
i. Søke legater, og få flere økonomisk 

innskudd.
ii. Videreutvikle Beast som en organi-

sasjon
iii. Få flere medlemmer
iv. Forbedre hjemmeside

Jon Nordvik.

Tilslu�et BDS
14.  juni 2007
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Følgende klubber ligger i ”dvale”, noen 
ble aldri formelt oppløst: 
Døves Sjakklubb (s��et 1946), 
Døves Bridgeklubb (s��et 1969), 
Døves Motorklubb (s��et 1982) og 
Døves Fotoklubb (s��et 1985). 

Nubben Barnehage
Barnehagen hadde sin første åpnings-
dag �rsdag 25. mars 2008. Innvielses-
festen skjedde onsdag 23. april. Mange 
gjester var invitert og byråd Tomas 
Moltu stod for den offisielle åpningen,
Barnehagen hadde 37 barn. Barn i bar-
nehagealder, av medlemmer i Bergen 
døvesenter, har fortrinnsre�. Styret i 
Nubben Barnehage AS bestod i 2008 
av: styreleder Kje�l Høgestøl, styrer 
Anja Daazenko (møte- og forslagsre�), 
styremedlem Tone Høylandskjær (over-
tok e�er Sunniva Lyngtun e�er gene-
ralforsamlingen), styremedlem Rune 
Anda og varamedlem Sigrun Ekerhovd.

Døves Menighet 
er også det vi betegner som ”�lslut-
tede gruppe”. Menighetsrådets leder 
og daglig leder deltar på Samarbeids-
forumets møter. Det samarbeides 
om døvestevne i august/september 
og julefest e�er jul. Menighetsrådet 
inviteres �l å delta når vi arrangerer se-
minar for �llitsvalgte. Menighetsrådet 
s�ller ”SFO-lokalene” �l rådighet for 
døvesenteret �l ak�viteter som passer 
der når lokalene er ledig, slik som det 
ble gjort lørdag 6. desember 2008 da 
vi hadde juleverksted for barn. Det er 
mulig at det blir plassert ulike leke- og 
spilleutstyr i lokalet. 

Kalfarveien Bore�slag
(omsorgsboliger) og Konows Senter 
Hver fredag nesten hele året gjennom 
deltar våre ansa�e og medarbeidere 
i lunsj hos Konows senter, der også 
Døves menighets ansa�e er med. En 
representant fra Konows senter deltar 
også i Samarbeidsforumets møter. 

Samarbeidsforum
Underavdeligene og �lslu�ede grup-
per har som vanlig ha� to møter 

(23.04.2008 og 12.11.2008) i sam-
arbeidsforum der vi diskuterte saker 
av felles interesse. I �llegg var det 
informasjon fra senterstyret. Inn�l to 
representanter fra ulike grupper var 
invitert �l å delta i Samarbeidsforumet 
sammen med styreleder og daglig leder 
fra døvesenteret: Eiendomsstyret, Kul-
turstyret, Idre�sklubben, Kvinneklub-
ben, Ungdomsklubben, Seniorutvalget, 
Døvbli�gruppen, Historielaget, Beast, 
Hy�ekomiteen samt representant(er) 
fra Døves menighet, Konows Senter 
og Rådgivningskontor for hørselshem-
mede og døvblinde. De fleste deltok på 
møtene.

CI-gruppen i Bergen
Det er e�er hvert bli� mange voksne 
CI-opererte blant medlemmene i BDS. 
Disse har behov for å utveksle erfarin-
ger. NDF har ikke CI-utvalg, men det 
har HLF, og det utvalget arbeider for å 
bedre oppfølgingen av voksne CI-ope-
rerte, og bl.a. utdanning av likemenn 
for CI-brukere. Flere medlemmer av 
BDS har gå� på kurs og er bli� godkjent 
som slike likemenn. Det er bare HLF 
som arrangerer slike godkjennings-kurs, 
og deltakerne må være medlemmer i 
HLF, men de kan jobbe som likemenn 
for alle, uanse� medlemskap.
Medlemmene av BDS som nå er god-
kjente som CI-likemenn har derfor dob-
belt medlemskap (i NDF/BDS og i HLF). 
CI-utvalget i HLF består av 6 personer, 
hvorav halvparten er medlemmer i BDS: 
Thorbjørn Johan Sander (leder), Kje�l 
Høgestøl og Sigrun Ekerhovd. Disse er 
valgt for perioden som utløper somme-
ren 2009.
Lærings- og mestringssenteret (LMS) 
ved Haukeland sykehus holder kurs for 
CI-pasienter, og BDS blir fast invitert 
�l å delta med bruker-representanter 
på disse kursene, for å fortelle om sine 
erfaringer. Det er god PR for BDS.
En uformell CI-gruppe for Bergens-
området har ha� et møte i BDS i 2008, 
åpent for både NDF- og HLF-medlem-
mer, og for personer uten noe medlem-
skap. Tanken er å holde slike treff hvert 
halvår. Det er mulig at de�e kan �lføre 

Noen av våre forbindelser
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BDS nye medlemmer. CI-brukerne er 
glad for at BDS ser CI-brukerne som en 
naturlig del av ”døvemiljøet”.

Hordaland foreldrelag 
for Hørselshemmede
Vi samarbeider med foreldrelaget i 
forbindelse med arrangementer der 
barn er med. Og foreldrelaget har 
bidra� med økonomisk stø�e i forbin-
delse med juletrefest 5. januar 2008 (og 
3. januar 2009). Foreldrelaget hadde 
årsmøte i døvesenterets lokaler onsdag 
12. mars 2008. H.F.H. har ha� høs�ur 
�l Ullensvang Fjordhotell 22.-24. august 
2008, bowlingdag på Askøy 30. oktober 
2008 samt familiedag på Vannkanten 
29. november 2008.
Rune Eng var leder i foreldrelaget i 
2008. De andre i styret: Birger Kindt 
(nestleder), Monica Kindt (kasserer), 
Lars Kåre Holmaas (styremedlem) og 
Jarle Avløyp (styremedlem).

Hordaland fylkeslag av 
Hørselshemmedes Landsforbund og 
Bergen Hørselslag
Vi er av og �l i kontakt med både HLF 
Hordaland og Bergen Hørselslag. I 2007 
var vi i kontakt i forbindelse med tekste-
prosjektet ved Den na�onale Scene. 
Man vil prøve å tekste enkelte teaterfo-
res�llinger for den del av publikum som 
ikke hører så godt eller er helt døve. 
Det førte �l at Helse og Rehabilitering i 
november 2007 godkjente å gi stø�e på 
kr 259.000 �l prosjektet for 2008, søkt 
via Hørselshemmedes Landsforbund 
samt kr 35.000 fra Sparebanken Vest. 

Imidler�d stoppet det opp i 2008 pga 
sykdom hos prosjektlederen. Prosjektet 
kom dessverre ikke i gang i 2008. 

Hjelpemiddelsentralen i Hordaland
Liv Huus Iversen representerer FFO/
Hordaland fylkeslag av Hørselshem-
medes Landsforbund i Områdeutvalg 
for Hjelpemiddelsentralen i Hordaland 
med Rune Anda fra Bergen Døvesenter 
som varamedlem. 
Høsten 2008 var det en del møtevirk-
somhet der følgende var representert:
Bergen Døvesenter: Rune Anda
Hordaland HLF: Liv Huum Iversen
Rådgivningskontor for hørselshemmede 
og døvblinde i Bergen: 
 Norunn Kalvenes
Syns- og Audiopedagogisk Teneste i 
Hordaland: Kari Mowa� 
 Haugland
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland: 

S�ne Morbech
Vernepleierstudent: Erling Jacobsen

Møtet ble �l e�er et ønske av Område-
utvalget ved HMS, som var bekymret 
for manglende informasjon �l hørsels-
hemmede brukere. Den første �den var 
det administrasjonen i Bergen Døve-
senter som sto for innsamling av infor-
masjon fra representantene. Forslag 
�l hvordan informasjonsbrosje skulle 
se ut, tok form i november/desemebr 
2008 og deltakerne ble fornøyd med 
resultatet. Nå ligger saken hos NAV 
Hjelpemiddelsentral Hordaland for 
forberedelse �l layout og trykking av 
brosjyren. Meningen er at brosjyren 
skal sendes �l alle hørselshemmede 
i fylket, og deles ut �l ulike kontorer 
(venteværelser oa)

Tolketjenesten i Hordaland
Torsdag 13. novemebr 2008 innbød 
Tolketjenesten i Hordaland �l bruker-
seminar i døvesenteret. I løpet av to 
�mer fikk brukerne orientering om 
Tolkeutredningen, aku�vak�jenesten, 
organisering av tolking ved høgskole 
og skoletolking, studenter i praksis-
oppdrag, bes�llingsprosedyre, tolk �l 
torsdagsforedrag i døvesenteret og bil-
ledtolkprosjektet. Ellers var det spørs-
mål fra brukerne som tolketjenesten 
svarte på.

Arbeidsgruppen som diskuterte utgivelse av informasjonsbrosjyre for hørselshemmede, fra 
venstre: Rune Anda, Norunn Kalvenes, Erling Jacobsen, S�ne Morbech, Liv H. Iversen og Kari 
Mowa� Haugland (se tekst under Hjelpemiddelsentralen i Hordaland).
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Innvielse av Rorbua 20. april 2008: ................... Kje�l Høgestøl

Innvielse av Nubben Barnehage 23. april 2008: Klement Våge (og hele styret)

Døvbli�gruppens 25 års jubileum 25. april 2008: Klement Våge og Rune Anda

Generalforsamling i Nubben Barnehage AS 30. april 2008: Klement Våge

NDFs 90 års jubileum 18. mai:........................... Kje�l Høgestøl og Rune Anda

NDFs jubileumsforedrag 19. mai 2008: ............. Klement Våge og Rune Anda

Fordypningsdager i skrivetolking 9.-10. juni 2008: Rune Anda

Døvestevne på Bremanger 29.-31. august 2008: Klement Våge

Kris�ansand Døveforenings 100 års jubileum: .. Kje�l Høgestøl

Norges Døveforbunds "Ny Giv-2"-seminar: ....... Klement Våge og Rune Anda

Samarbeidsforum 23. april: ............................... Klement Våge og Kje�l Høgestøl
Samarbeidsforum 12. november 2008: ............. Klement Våge og Rune Anda

FFOs lederseminar 29. november 2008: ............ Klement Våge og Rune Anda

Bergen Hørselslag 75 års jubileum 29. november 2008: Rune Anda

KoKom – møte om SMS-nødmelding 18. des.:... Rune Anda og Erling Jacobsen

Einar Eriksens legat-styre: ................................. Klement Våge (valgt 17.12.2008)

Teksteprosjekt ved Den na�onale scene i Bergen: Rune Anda (deltok i star�asen)
Referansegruppen består av: ............................ Sunniva Lyngtun
 Erling Jacobsen
 Astrid Tokle
 Kate Traasdahl Rundhaug

Prosjekt for Nordahl Grieg videregående skole (knutepunktskole), Universell u�or-
ming med hovedvekt på døve og sterkt tunghørtes behov: Klement Våge

LMS = lærings- og mestringssenteret i Bergen:
Brukerrepresentant for døvbli�e: ............... Harald Gåsland
Brukerrepresentant for �nnitus: ................. Arvid Hauge (slu�et i 2008)
Brukerrepresentant for CI-gruppen:............ Kje�l Høgestøl og Sigrun Ekerhovd

NAV Hjelpemiddelsentralens Områdeutvalg: .... Rune Anda (vara for Liv Huus Iver-
sen, HLF Hordaland) 

17 Representasjon
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Utkom første gang i 1961.

Foreningens informasjonsblad ”Buds� k-
ken” kom ut med 10 nummer i 2008. 
Daglig leder har vært bladets redaktør. 
Sunniva Lyngtun redigerte blad nr 6/
2008 (også layout). Buds� kken sendes 
ut � l medlemmer + noen abonnenter, 

18 ”Buds� kken”
samt � l døveforeninger i landet + andre 
forbindelser. I � llegg kan Buds� kken 
lastes ned gra� s (PDF-fi l) over inter-
ne� . Noen medlemmer får Buds� kken 
over e-post istedenfor papirversjon. Vi 
håper at fl ere gjør det samme, slik at vi 
både kan spare arbeids� d og utgi� er � l 
papir, kopiering og frankering. 

Buds� kkens redaktør siden starten:

1961: Thorbjørn Johan Sander
1962: Thorbjørn Johan Sander
1963: Thorbjørn Johan Sander
1964: Thorbjørn Johan Sander
1965: Thorbjørn Johan Sander
1966: Thorbjørn Johan Sander 
1967: Thorbjørn Johan Sander
1968: Thorbjørn Johan Sander
1969: Torbjørn Tokle 
1970: Torbjørn Tokle
1971: Toralf Ringsø
1972: Toralf Ringsø
1973: Toralf Ringsø
1974: Toralf Ringsø
1975: Toralf Ringsø
1976: Rune Anda
1977: Rune Anda 
1978: Rune Anda 
1979: Rune Anda 
1980: Rune Anda / Marta Sander
1981: Rune Anda
1982: Rune Anda
1983: Rune Anda
1984: Rune Anda
1985: Vidar Sæle

1986: Rune Anda
1987: Jan de Lange
1988: Jan de Lange
1989: Jan de Lange
1990: Jan de Lange/Asbjørn Midtskogen
1991: Rune Anda
1992: Rune Anda
1993: Rune Anda
1994: Rune Anda
1995: Rune Anda
1996: Rune Anda
1997: Heidi Dyrøy/Bente Ulstein
1998: Bente Ulstein
1999: Lillian E. Sætre
2000: Lillian E. Sætre
2001: Lillian E. Sætre/Thorbjørn Johan 
Sander
2002: Thorbjørn Johan Sander
2003: Thorbjørn Johan Sander
2004: Rune Anda
2005: Rune Anda
2006: Rune Anda
2007: Rune Anda
2008: Rune Anda

Fra januar 2006 kunne døvesenteret 
� lby sine medlemmer gra� s nyhetsmel-
dinger / kunngjøringer på sms. De� e 
er frivillig (man må selv gi beskjed � l 
daglig leder – post@bgds.no) om man 
 ønsker å ”være med”), og alle som 

19 SMS-gruppe
 ønsker det kan få slike meldinger gra� s. 
Vi kan også dele opp i interessegrup-
per, for eksempel egne meldinger � l se-
niorer, egne meldinger � l ungdommer, 
egne meldinger � l idre� sinteresserte, 
� l kirkegjengere osv. 
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Daglig leder har stå� for redigering av 
stoff �l døvesenterets hjemmeside: 
www.bgds.no
Hjemmesiden har vært godt besøkt, 
e�er vår målestokk. 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 

20 Hjemmeside
helgene (ca 20-25 i 2003 og ca 80 i 
2004). Pr. 31.12.2008 viste besøkstallet 
over 360.000 siden telleren ble lagt inn 
04.04.2003.
I desember 2008 fly�et vi webhotellet 
fra Servetheworld �l Sur�own. 
På styremøte 16. juni 2008 ble det utar-
beidet retningslinjer for hjemmesiden.

Norsk lo�eridri�
Vi har de siste årene ha� god ny�e av 
automa�nntekter som Norsk Lo�eri-
dri� hadde ansvaret for. I 2007 kom det 
inn kr 47.395 �l Bergen Døvesenter, 
for perioden januar �l juni. Departe-
mentet hadde bestemt at de�e �ltaket 
skulle avvikles, og det ble avslu�et 
20.06.2007. Men det ble gi� rom for 
kompensasjon for tapte inntekter, og 
for 2008 fikk Bergen Døvesenter kr 
112.046. 

Det var mye omtale både i aviser (også 
ne�aviser), tv og radio om tegnspråk, 
tolkehjelp og nødmeldingstjenesten 
i 2008, først om tegnspråk som språk 
og om to-språklighet (nesten hver dag 
fra april �l juni), dernest om språkmel-

21 Diverse annet

dingen, der tegnspråk ble nevnt som et 
språk på lik linje med bl.a. bokmål og 
nynorsk (i slu�en av juni), og om man-
glende nødmelding på sms (september-
oktober). Det var også pressedekning 
om store mangler på tolkehjelp. 

Teaterprosjekt
Bergen Døvesenter og Hordaland 
fylkeslag av Hørselshemmedes Lands-
forbund har sammen med Rådgivnings-
kontor for hørselshemmede og døv-
blinde i Bergen ha� tre møter i 2007 
med Den Na�onale Scene, som førte �l 
at søknad om prosjektmidler ble sendt. 
Her ser vi at Helse & Rehabilitering har 
svart posi�vt! Kr 259.000.
Teateret fikk i �llegg stø�e på kr 35.000 
fra Sparebanken Vest �l samme pro-
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sjekt. Teateret får hjelp av en tekste-ek-
spert fra TV2 �l å prøve ut teks�ngen. 

Man må prøve seg fram, og i den for-
bindelse ble det oppre�et en referanse-
gruppe på 10-12 personer bestående av 
personer med ulike grad av hørselshem-
ning. Møtet skulle ha kommet i gang i 
januar 2008, men ble utsa� på grunn 
av sykdom hos prosjektledelsen ved 
teateret. 

Følgende er med i referansegruppen fra 
Bergen Døvesenter: Sunniva Lyngtun, 
Erling Jacobsen, Astrid Tokle og Kate 
T. Rundhaug.  Reserver: Rune Anda og 

Sigrun Ekerhovd. (Prosjektet kommer 
endelig i gang igjen i februar 2009.)

Tysnes Rundt
Arne Nesse sto som vanlig i spissen for 
å samle mange døve (og noen høren-
de) �l arrangementet ”Tysnes Rundt”, 
der 11 personer rodde rundt øya fra 
fredag 11. �l søndag 13. juli 2008. De 
hadde også en tegnspråktolk med på 
hele turen.

Lutefiskens Venner
Erling Jacobsen og Arne Nesse påtok 
seg som vanlig gjennomføring av jule-
bord �l Lutefiskens Venner i døvesen-
teret 22. november, som for øvrig ble 
arrangert for 13. gang på rad.

Bistandsarbeid
E�er ini�a�v av Ellen Østrem ble det 
gjennomført en bistandkveld i døve-
senteret torsdag 11. september 2008 
der Ellen Østrem, Toralf Ringsø og Rune 
Anda orienterte om bistandsarbeid i 
henholdsvis Kenya, Pales�na og Ma-
dagaskar. 22. oktober var det et møte 
med interesserte der man diskuterte 
ulike muligheter �l å reise ned og 
hjelpe �l på ulike måter. Man ble enige 
om å samle inn informasjoner om mu-
ligheter for �lskudd �l slike formål, som 
så skal samles hos daglig leder.

Ak�vitet for døvblinde
I samarbeid med FNDB vest ble det 
startet ak�vitets�lbud for døvblinde i 
Bergen kommune, og nærmeste kom-
muner fra september 2008. Den første 
�den ble brukt �l å få ak�vitøren �l å 
bli kjent med døvblinde og deres inter-
esser i forhold �l de ulike ak�vitetene. 
Ak�vitøren opplevde at forventninger 
og ønsker var store i henhold �l de 
ulike ak�vitetene som �lbys. I �llegg �l 
sosiale sammenkomster har det vært 
ak�viteter utendørs, blant annet �l 
Naturhistorisk museum og �l Akvariet 
i Bergen, noe som brukerne var glad 
for. Det er godt humør og engasjement 
blant brukerne og de gav u�rykk for at 
de trives. De opplevde nok en mest-
ringsfølelse i henhold �l ak�viteter. Ak-
�vitøren opplever at ak�vitets�lbudet 
har stor verdi for brukerne som deltar.

Det vurderes om teksten skal vises over scenen. 

Tysnes Rundt 11-13 juli 2008.
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Bergen Døvesenters felleslegat
Legatet er et privat legat, og styret 
for legatet er �l enhver �d det valgte 
styret i døvesenteret. Kapitalen per 31. 
desember 2008 var kr.224.301.  Det ble 
ikke delt ut noe fra legatet i 2008.

Riebers legat
I 2008 mo�ok vi – e�er søknad - kr 
3.000 fra Riebers legat �l anskaffelse 
av en VHS/DVD-opptaker/spiller, med 
det formål å konvertere VHS-filmer �l 
DVD-plater.

Einar Eriksens legat
De�e er et legat oppre�et for blinde, 
hjerte- og lungesyke og døve. Legatet 
bestyres av en advokat og vår re-
presentant i styret er Klement Våge. 
Det blir delt ut 1/3 �l hver av grup-
pene hvert år. Legatets formål er å yte 
stø�e �l omskolering, utdannelse og 
undervisning. I 2006 ble det foreslå� 
å oppløse legatet og at gjenværende 
midler ble delt ut i 3 likelydende deler 
�l organisasjoner �l de tre nevnte 
grupper, der Bergen Døvesenter repre-
senterer gruppen døve. De�e ble det 
ikke noe av e�ersom S��elses�lsynet 
avslo søknad om oppløsning. Saldoen 
pr 31.12.2008 var på kr 1.646.461,69 
(2007: kr 1.578.345,08). Renter kr 
91.617,86 (2007: kr 59.041,16).

22 Legater / Økonomisk stø�e

Konows legat
Regnskap for Konsul August Konows 
legat for døve for regnskapsåret 2008 
viser et årsresultat på kr 0,00. Regn-
skapet viser et langsik�g gjeld på kr 
496.038. Det er penger som døvesen-
teret lånte av Konows legat da vi kjøpte 
huset i Welhavensgate i 1974. Det er 
i 2008 søkt om oppløsning av legatet. 
Svar fra S��elses�lsynet er ikke kom-
met ennå.

Helse Vest
Har også i 2008 �lkjent Bergen Døve-
senter kr 20.000 for opplysningsvirk-
somhet, bl.a. nyhetskvarter, informa-
sjon, forebyggende �ltak osv. Helse Vest 
står også som ansvarlig for Lærings- og 
mestringssenteret (LMS) der personer 
som har mistet hørselen, har få� �nni-
tus, osv får hjelp og informasjon. Noen 
av våre medlemmer bistår der.

NDF Ungdomsutvalgs Frifond
E�er søknad har Ungdomsklubben 
mo�a� kr 20.000 fra ovennevnte fond 
i 2008. Pengene går �l ak�viteter for 
ungdommer. 

Styret i Einar Eriksens legat, fra venstre: Hjalmar Olseth (advokat), Hans Jørgen Botheim (Norges Blindeforbund), 
Gerd Gran (Bergen Astmaforening) og Klement Våge (Bergen Døvesenter.
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Døvesenteret fikk to store gaver i 2008: 
Kr 100.000 fra ekteparet Gunhild og Nils 
Johan Bjørø og kr 100.000 fra Sverre 
Samuelsen. I forbindelse med Kirsten 
Vikis minne (hun gikk uventet bort i 
november 2008) mo�ok Døvesenteret 
kr 15.800 i gave.

Døvesenteret har i 2008 gi� jubileums-
gaver �l Kris�ansand Døvesenter (100 

23 Gaver / oppmerksomhet 
år) og �l Bergen Hørselslag (75 år), 
samt vært med i fellesgaven (statue) �l 
Norges Døveforbund (90 år).

Som vanlig gav døvesenteret gavekort à 
kr 300 �l medlemmer som fylte runde 
år (50 år, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95). Vi 
minnet også våre bortkomne medlem-
mer med bårekrans/-buke� og siste 
hilsen fra døvesenteret. 

Bergen Døvesenter fikk to store gaver i 2008, først fra Gunhild og Nils Johan Bjørø 30. mai 2008, og fra Sverre 
Samuelsen (�l høyre) 27. november 2008.

Pr. 31.12.2008 har Bergen Døvesenter 
4 aksjer hos Åstvedt AS a kr 500 og 

24 Aksjer
1.000 aksjer i Nubben Barnehage AS a 
kr 100.

Bergen Døvesenter er �lslu�et Nor-
ges Døveforbund (NDF). 18. mai 2008 
feiret NDF 90 års jubileum, og dagen 
ble markert med mo�akelse på Clarion 
Hotel Royal Chris�nia i Oslo der prin-
sesse Märtha Louise deltok. Hun er 
forbundets høye besky�er. Om kvelden 
var det samling i Oslo Døveforenings 
lokaler. Døveforeningene gikk sammen 
om en felles gave �l døveforbundet: 
Skulptur av en kvinne som viste tegnet 
for ”(tegn-)språk”. Denne innsamlingen 
ble organisert av Bergen Døvesenter 
i samarbeid med Oslo Døveforening. 
Skulpturen ble laget av Nina Nesje. 
Dagen e�er var det jubileumsseminar 
i Oslo kongress-senter med mange 
foredrag. 
30.-31. mai arrangerte NDF ”Eldre 
Døves Kulturtreff” i Bergen i samarbeid 

25 Norges Døveforbund (www.deafnet.no)

med oss. Det deltok ca 200 personer, 
og arrangemente ble beskrevet som 
”braksuksess” (kilde: Døves Tidsskri�).

Bergen Døvesenter har få� økonomisk 
stø�e fra forbundet �l kurs, foredrag og 
andre �ltak. Noen av våre medlemmer 
har delta� i kurs i regi av NDF. 

Vårt medlem Gunnar Hansen er sty-
remedlem og Gunn Kris�n Selstad er 
varamedlem i døveforbundets styre. 
Toralf Ringsø er bilagsrevisor. Helge 
Herland er redaktør for NDFs blad Dø-
ves Tidsskri�.
Med over 300 medlemmer kan Bergen 
Døvesenter delta med 4 representanter 
på Norges Døveforbunds landsmøte.
Som vanlig har vi ha� godt samarbeid 
med Norges Døveforbund.
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1. september 2005 ble Rådgivnings-
kontoret åpnet i Bergen med Mary-Ann 
Grønås som daglig leder. Kontoret ble 
utvidet med en konsulent (Norunn 
Kalvenes) fra 1. januar 2006. Begge 
er ansa� i 100% s�lling. Det er mulig 
å komme på kontoret uten avtale på 
forhånd mandag �l fredag kl 10-14. 
Det er også mulig å lage avtaler mellom 
kl 8 og 15. 
Vi har – som vanlig - ha� god kontakt 
med rådgivningskontoret gjennom 

26 Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen
hele året. En del av arbeidet som vi 
�dligere gjorde for hørselshemmede, 
har rådgivningskontoret overta� - som 
har både personale og kompetanse på 
mange områder og likeså har de gode 
forbindelser/ne�verk i hjelpeapparatet. 
Rådgivningskontoret deltar i samar-
beidsforum.
På Rådgivningskontor for hørselshem-
mede kan du spørre om: 
* Dine alminnelige re�gheter som 
bosa� i Bergen kommune (helse- og 
sosiale tjenester, andre kommunale 
tjenester…) 
* Dine re�gheter som hørselshemmet/
syns- og hørselshemmet (tekniske 
hjelpemidler, trygdere�gheter, tolk- og 
ledsagertjeneste, arbeid, opplæring, 
a�øring…) 
* Hjelp �l å få kontakt med hjelpeap-
paratet 
* Hjelp �l å skrive brev og søknader.
Rådgivningskontor for hørselshemmede 
samarbeider med det alminnelige hjel-
peapparatet for å gi deg et godt �lbud.

Bergen Døvesenter har i mange år vært 
�lslu�et FFO Hordaland og FFO Ber-
gen. FFO Hordaland har 52 �lslu�ede 
medlemsorganisasjoner. Som vanlig har 
det strømmet �l av informasjon fra FFO 
Hordaland. Mye av det dreide seg om 
tekniske hjelpemidler, hjelpemiddel-
sentralen, re�gheter, service, �lgjen-
gelighet, kurs, informasjon og mye mer. 
Styreleder og daglig leder deltok på 
ledersamlingen hos FO Hordaland 29 
november 2008, der temaet var ”Dis-
kriminerings- og �lgjengelighetsloven” 
som trer i kra� fra 01.01.2009.

27 FFO Hordaland

Bergen Døvesenter har eget hus (og kontor), men det 
har ikke alle organisasjoner som er �lslu�et FFO. FFO 
Hordaland har flere kontorer som blir brukt av ulike 
organisasjoner e�er avtale (bildet viser oppslag ved e� 
av kontorene).
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Vi synes at vi har god kontakt med by-
ens poli�kere. Vi føler at vi ”kjenner” 
både den poli�ske ledelsen og noen i 
administrasjonen, og vi opplever at de 
forstår den spesielle rollen som Bergen 
Døvesenter har i kommunen. 

28 Bergen Kommune
Det totale �lskuddet fra Bergen kom-
mune har øket fra kr 549.000 i 1999 
�l kr 706.000 i 2008, det siste fordelt 
på avdeling for helse og omsorg (kr 
446.000) og avdeling for kultur (kr 
260.000). I �llegg mo�ok vi kr 160.000 
som i sin helhet går �l ak�vitet for døv-
blinde i kommunen. 

29 Økonomi

Den oppmerksomme leser vil merke seg 
at årsregnskapet for 2008, på de neste 
sidene, ser annerledes ut enn �dligere. 
De�e skyldes at senterstyret har fulgt 
opp årsmøtevedtak (årsmøtet 2007) 
som skal gjelde fra 2008. Vi har regn-
skapsmessig konsolidert (slå� sammen) 
alle ”ak�viteter”, som vi �dligere hadde 
separate regnskap for. 

I �llegg er det �dligere interessefondet 
lagt ned, da det ikke hadde noe god 
funksjon lenger. En gavekonto er opp-
re�et istedenfor. Vi har nå en økono-
misk oversikt for hele virksomheten �l 
Bergen Døvesenter (døvesenteret, Ror-
bua og Kapitalfondet), som vi håper vil 
gjøre det le�ere for både medlemmer 
og samarbeidspartnere å følge med på. 

Resultatet for Bergen døvesenter sin 
dri� endte med et overskudd på kr 
135.478. De�e er bedre enn budsjet-
tert, og skyldes blant annet at vi mot 
slu�en av året mo�ok automa�nntek-
ter på over 100.000. De�e var penger 
vi hadde søkt om, men ikke budsjet-

tert med. Pengene kom såpass sent 
at det ikke var mulig å bruke de opp, 
sam�dig har vi �dligere sli� med stram 
likviditet. De�e var med andre ord et 
kjærkomment �lskudd som styrker vår 
likviditet.

Året 2008 har ellers vært preget av at vi 
var arrangør for kulturdagene for eldre, 
som har gi� over 400.000 i inntekter, 
og nesten samme sum i utgi�er. I �l-
legg har døvesenteret få� leieinntekter 
fra den nye leietakeren i kjelleren, Nub-
ben Barnehage AS. 

Det har også drysset hyggelige gaver 
på døvesenteret, som er regnskapsført 
enten i resultat eller i balanse avhengig 
av plasseringen av �lhørende utgi� (for 
eksempel ble kjøpet av badstuen �l 
Rorbua balanseført, dermed ble også 
den del av gaven som skulle gå med �l 
kjøpet av badstuen balanseført). Re-
sultatet for Rorbua viser et overskudd 
på kr 488.492. I utgangspunktet ventet 
man et underskudd pga at man i det 
første dri�såret har ha� en del ekstra-
ordinære kostnader (f eks innkjøp �l 
hy�en, som ikke kan balanseføres). 
Men senterstyret bestemte seg for at 
Rorbua skulle få e�ergi� gjelden, kr 
438.098, som den skyldte Kapitalfondet 
(jfr finansinntekter). De�e fordi alter-
na�vet for døvesenteret var å ta opp 
ekstra lån, slik at man kunne �lbakeføre 
utlånt kapital �l kapitalfondet. Sen-
terstyret mener det er bedre å bruke 
egenkapital, og vedtok derfor å ned-
se�e kapitalen i Kapitalfondet �l fordel 
for Rorbua.

Underskudd i
2008:
kr 92.075

Gavekonto ble
oppre�et i 2008
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Kapitalfondets resultat viser et un-
derskudd på kr 716.045. I �llegg �l at 
senterstyret vedtok å se�e ned kapita-
len i Kapitalfondet med kr 438.098 (jfr 
finanskostnader) �l fordel for Rorbua, 
har man nedskrevet verdiene på an-
delene i aksjefondene pga finanskrisa 
med kr 277.953. Regnskapsregler 
krever at vi må nedskrive (”tapsføre”) 
de�e for 2008. Men vi har fremdeles 
de samme andelene i aksjefondene, 
så det er i realiteten bare en verdire-
duksjon på papirene vi snakker om. 
Dersom aksjefondene begynner å s�ge 
igjen, vil det være rimelig å vurdere 
å reversere hele eller deler av årets 
nedskrivning. Kapitalfondet har mao 
få� seg en røff start med finanskrisen, 
men vi er ikke så bekymret for de�e 
om vi ser 5-10 år frem i �d. Vi har ledig 
kapital �l å investere videre gjennom 
Kapitalfondet, når vi finner �den mo-
den for de�e. Kapitalfondet har elles 
ha� gode renteinntekter på innskudd 
og utlån. Man kan i e�er�d bare kon-
statere at det å ha penger i banken, kan 
være vel så fornu�ig som å ha pengene 

i aksjemarkedet, og at "�mingen" �l 
Kapitalfondet ikke var spesielt heldig. 
Resultatet for Bergen døvesenter 
som helhet viser et underskudd på kr 
92.075, som senterstyret ser seg veldig 
godt fornøyd med alt ta� i betraktning.
Balansen (kommenteres samlet) 
viser en samlet bokført totalkapital på 
kr 8.78 mill. Av de�e utgjør vår bok-
førte egenkapital kr 6,34 mill. Langsik�g 
gjeld utgjør kr 2,31 mill. og kortsik�g 
gjeld bare 0,13 mill. Bokført langsik�g 
kapital pr 31.12.08 (egenkapital pluss 
langsik�g gjeld) utgjør 90 % av anleggs-
midlene (tommelfingerregel > 50 %). 
Bokført samlet egenkapital utgjør ellers 
72 % av totalkapitalen. Med andre 
ord en meget solid balanse basert på 
bokførte verdier (reelt skulle vi komme 
mye bedre ut pga den reelle verdien av 
eiendomsmassen). Nøkkeltall for likvidi-
teten virker også god basert på tallene 
pr 31.12.08, f eks gir likviditetsgrad 1 
oss tallet 4,75 (omløpsmidler/kortsik�g 
gjeld = > 2). For døvesenteret, utenom 
Rorbua og Kapitalfondet, er tallet 2,46 
pr 31.12.08.

30 Visjon og konklusjon
Vår visjon er å bidra �l å gi døve et 
meningsfullt liv i et samfunn der det 
meste skjer på hørendes premisser. 
En vik�g del av vår visjon er et levende 
kulturhus – et sted der folk kan mø-
tes 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 forstå�, 
på samme måte som alle innbyggere i 
kulturbyen Bergen har møteplasser der 
de kan realisere seg selv. 

Derfor er det gledelig at Eldre Døves 
kulturdager, som døvesenteret hadde 
ansvaret for, ble en stor suksess. Så stor 
at vi er bedt om å arrangere det også i 
2009, noe vi selvsagt ikke kunne takke 
nei �l. Vi minnes også dramagruppens 
”comeback” med feiende flo� fores�l-
ling �l fullsa� sal før jul. 
Med det håper vi at publikums inter-
esse kan bidra �l å blåse skikkelig liv i 
dramagruppen igjen. 

Vår årlige juletrefest var som vanlig 
godt besøkt. Det har også vært mange 
andre arrangementer som denne 
årsmeldingen kan fortelle om. Men alt 
de�e går ikke av seg selv. Vi kunne ikke 
klart de�e uten administrasjonen og 
alle de frivillige som s�ller opp i ulike 
sammenhenger. 

Vi er takknemlig for alle bidrag fra våre 
medlemmer, som legger mange �mers 
frivillig arbeid i å skape et levende kul-
turhus �l beste for alle døve og andre 
som føler seg vel sammen med oss i 
vårt tegnspråklige miljø. Frivillig innsats 
er, selv om vi gjerne skulle klart oss 
uten i dagens samfunn, god økonomi 
for døvesenteret og døvemiljøet! 

Selv om vi har ha� et godt år økono-
misk (om vi ser på kun dri� av døve-
senteret) må vi fremover ha fokus på 
økonomien. Skal vi oppre�holde det 
gode �lbudet vi har �l våre medlemmer 
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er det vik�g med god kontroll på økono-
mien, at man ikke bruker mer penger 
enn man har. Vi vet f eks ennå ikke om 
vi får kompensert automa�nntektene i 
frem�den, derfor blir det vik�g med et 
stramt budsje�. 
Senterstyret er glad for at Rorbua er 
populær blant medlemmene og at 
Rorbua var godt besøkt i �or. Det blir 
vik�g fremover å sikre god økonomi i 
hy�en, utleie hele året, slik at denne 
kan stå på egne ben og bestå som et 

godt rekreasjons�lbud for våre med-
lemmer og andre. Kapitalfondet vil 
fortse�e å investere e�er si� mandat 
inn�l annet blir bestemt. Vårt håp er 
at kapitalfondet i frem�den kan bidra 
med li� ekstra �l eiendommer og dri�, 
og at de�e sammen med god kontroll 
på økonomien ellers gjør oss i stand 
�l å jobbe videre med vår visjon om å 
bidra �l å gi døve et meningsfullt liv i et 
samfunn der det meste fremdeles skjer 
på hørendes premisser.

Bergen, 19. februar 2009
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Eget he�e med regnskap og noter blir delt ut på årsmøtet.
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Innkomne forslag

1) Formålsparagrafen

Paragraf 1 sier i innledningen: �Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å kjempe for at 
døve skal oppnå likes�lling og likeverd med de hørende som bor i Bergens-regionen.� Her er ikke 
Hordaland fylke nevnt.
Tidligere hadde vi Døves Fylkeslag, så vi konsentrerte oss om Bergens-regionen. Men nå som Sunn-
hordland Døveforening ikke lenger er i dri�, og Døves Fylkeslag er lagt på is, behøver vi å fortelle de 
som leser vedtektene at døvesenterets arbeidsområde er hele Hordaland. De�e er også vik�g når 
man skal søke om midler fra fylket.
Senterstyret foreslår at setningen – som legges fram på årsmøtet - blir slik:
Bergen Døvesenter (BDS) har som fremste formål å arbeide for at døve skal oppnå likes�lling og like-
verd med de hørende som bor i Bergen og ellers i Hordaland fylke.

2) Fordelsavtale

Den nye underavdelingen BEAST foreslår at Beast kan inngå samme fordelsavtale som Døves 
Idre�sklubb har med døvesenteret. Idre�sklubben mo�ar kr 50 pr. medlem i døvesenteret. Man har 
ikke diskutert beløpets størrelse.

Kommentarer:
Senterstyret anbefaler ikke å gjennomføre �lsvarende avtale med Beast som Døves Idre�sklubb har 
med døvesenteret. Styreleder Klement Våge vil legge fram styrets begrunnelse på årsmøtet.

07

08

Politisk kveld i døvesenteret torsdag 19. mars 2009 kl. 19.00
Initiativtaker Yvonne Christoffersen håper det kommer mange som er interessert i politikk. 
Kanskje man kan opprette et politisk utvalg, som kan bestå av noen personer som kan 
fungere som en liten tankeboks for døve og politikk, der utvalget arrangerer møter mellom 
døve og de ulike politikerene i Bergen. Og ha diskusjonskvelder/ informasjonskvelder der 
man kan få ta opp sine spørsmåler og hvordan man kan ta de videre. Og det skal være 
åpent for alle aldersgrupper. Så nærmer vi jo oss et nytt valg, og da vil kanskje flere høre 
hva politikerene har å si om sine partier osv. Og da hadde det vært fint om noen flere vil 
være med på å hjelpe med å arrangere dette, kanskje vi kunne holdt en kveld hver måned 
om det er aktuelt :)  VELKOMMEN!

Kunngjøring:
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§ 1. Formål 
Bergen Døvesenter (BDS) har som 
fremste formål å kjempe for at døve 
skal oppnå likes�lling og likeverd 
med de hørende som bor i Bergens-
regionen. – Som døve regnes også 
sterkt tunghørte og de som har mistet 
hørselen i forskjellig alder. 
Virksomheten i døvesenteret er i 
hovedsak basert på tegnspråk og 
tegnstø�et kommunikasjon.
§ 2. Tiltak
For å oppnå målse�ngen skal styret 
og de ansa�e følge nøye med i 
utviklingen, vurdere situasjonen og ta 
kontakt med myndighetene og andre 
ansvarlige når noe bør re�es på eller 
døves re�gheter er truet.
Det skal sørges for �lfredss�llende 
lokaler, hvor alle døve og deres 
ne�verk innen regionen skal ha fri 
adgang �l å komme sammen for å 
drø�e saker av felles interesse, og 
hvor det blir �lre�elagt for �lpassede 
kulturelle ak�viteter.
Bergen Døvesenter eier og 
administrerer eiendommen 
Kalfarveien 79 i Bergen som si� 
ak�vitetssenter, og som går under 
navnet Bergen Døvesenter.
E�er behov skal døvesenteret 
oppre�e egne avdelinger/utvalg for 
spesielle oppgaver/�ltak.
§ 3. Medlemskap
Alle interesserte kan bli oppta� som 
medlemmer i BDS og på den måten 
oppnå innflytelse og medbestemmelse 
i organisasjonen både lokalt og på 
landsplan. 
Medlemskap i døvesenteret medfører 
automa�sk medlemskap også i Norges 
Døveforbund og at man får forbundets 
�dsskri�. 
Bare medlemmer kan velges �l 
�llitsverv og �l representasjons-
oppgaver nasjonalt og internasjonalt. 
Medlemskap gir dessuten fordeler 
bl.a. i form av raba�er ved en del 
arrangementer.
Utmeldinger skal skje skri�lig �l 
døvesenteret.
§ 4. Æresmedlemskap.
Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, 
e�er inns�lling fra styret, utnevne 
æresmedlemmer, som en honnør 
for iherdig og oppofrende innsats for 
døvesenteret og �l beste for de døve 
og sterkt tunghørte i døvesenterets 
distrikt, eller i spesielle �lfelle på 
landsbasis. Æresmedlemmer er frita� 
for kon�ngent, men har stemmere�. 
Som tegn på utnevnelsen �ldeles 
æresmedlemmene diplom.
§ 5. Medlemskon�ngent
Kon�ngent betales i samsvar 
med vedtak på årsmøtet og 
NDFs landsmøte. Ny-innmeldte 
medlemmers medlemskap gjelder fra 
den dato kon�ngenten er betalt. De 
som ikke har betalt e�er purring, blir 
strøket.
§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er døvesenterets høyeste 
myndighet og holdes hvert år innen 
utgangen av mars. Det innkalles 
med to måneders varsel og er 
vedtaksdyk�g uanse� frammøte 
når det er innkalt i samsvar med 
vedtektene. Medlemmer som skylder 
kon�ngent fra foregående år, har ikke 
adgang. Valg og andre saker avgjøres 
med alminnelig flertall, bortse� fra 
vedtekts-endringer og oppløsning. 
Ledervalget krever absolu� flertall. 
Hvis det ved valg er flere kandidater, 
skal valget være skri�lig.
Årsmøtet behandler:

Vedtekter for BERGEN DØVESENTER
Stiftet 30. mai 1880 - Tilsluttet Norges Døveforbund siden 1918

1. Valg av møteleder, varaleder og to 
referenter.
2. Godkjenning av innkalling og 
saksliste.
3. Årsmelding, som utdeles minst to 
uker før årsmøtet.
4. Årsregnskap, som i revidert stand 
skal være utdelt sammen med 
årsmeldingen.
5. Lovforslag, som skal være 
styrelederen i hende seks uker i 
forveien.
6. Andre innkomne forslag, som skal 
være styrelederen i hende tre uker i 
forveien.
7. Fastse�else av kon�ngent og gebyr 
for neste år.
8. Budsje�orslag.
9. Valg, som ledes av valgkomiteen:
a) Styreleder, for e� år.
b) Fire styremedlemmer, for to år, 
men rullerende, slik at det årlig er 
bare to på valg. Hvis styreleder velges 
blant dem som har e� år igjen i styret, 
velges tre styremedlemmer de�e året, 
hvorav en for bare e� år.
c) To varamedlemmer, for e� år.
d) Autorisert revisor, bilags-revisor og 
varabilagsrevisor.
e) Lovkomité på tre medlemmer.
f) Styre for døvesenterets kapitalfond.
g) Representanter �l landsmøte og 
lignende.
h) Valgkomité på tre medlemmer og to 
varamedlemmer.
§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle �l ekstraordinært 
årsmøte e�er behov, eller når minst 
10 medlemmer skri�lig framse�er 
krav om det. Det innkalles med tre 
ukers varsel og kan behandle bare de 
saker som er nevnt i innkallingen. Det 
kan ikke vedtas vedtektsendringer 
eller omgjøres årsmøtevedtak på disse 
møtene.
§ 8. Medlemsmøter
Styret innkaller �l medlemsmøter 
e�er behov, særlig for å orientere 
medlemmene om si� arbeid, for å 
få medlemmenes syn på forskjellige 
saker, få forslag �l landsmøter o.a. 
Disse møtene innkalles med to ukers 
varsel.
§ 9. Styret
Døvesenterets styre består av de på 
årsmøtet valgte fem medlemmer 
og to varamedlemmer. Døve skal 
være i flertall i styret. Alle, også 
varamedlemmene, har møteplikt. 
Daglig leder fungerer som styrets 
sekretær, uten stemmere�.
Styret kons�tuerer seg senest to uker 
e�er årsmøtet ved å velge nestleder, 
eiendomsleder og kulturleder. E�er 
forslag fra henholdsvis eiendomsleder 
og kulturleder, velger styret 
medlemmer av eiendomsstyret og 
kulturstyret. Styret oppnevner videre 
utvalg og komiteer e�er behov.
Styrelederen innkaller �l møter e�er 
behov, men minst 6 ganger i året. 
Styret er vedtaksdyk�g når minst fire 
av styre-/vara-medlemmene er �l 
stede, e�er normal innkalling. Alle 
vedtak i styret avgjøres med vanlig 
flertall.
Døvesenterets styre har sammen 
med eiendomsstyret ansvaret for 
dri�en av døvesenteret, og sammen 
med kulturstyret for et rikt og 
variert kultur�lbud for de døve i 
Bergensregionen.
Døvesenterets styre er arbeidsgiver 
for de ansa�e i senteret. Nyanse�elser 
foretas e�er inns�lling fra daglig leder.
§ 10. Styrelederen
Styrelederen er den som vanligvis skal 

representere BDS ved arrangementer. 
Han/hun har et overordnet 
ansvar for at døvesenteret ledes i 
samsvar med vedtekter og vedtak. 
Lederen skal jevnlig gå gjennom 
arbeidsprogrammet og sammen 
med daglig leder og styre foreta 
prioriteringer og planlegge framdri�. 
Han/hun innkaller �l og leder 
styremøtene, e�er sammen med 
daglig leder å ha sa� opp saksliste.
Styrelederen har også et overordnet 
ansvar for at daglig leder fungerer 
i samsvar med sin instruks. I 
styrelederens fravær, overtar 
nestlederen dennes oppgaver.
§ 11. Eiendoms- og kulturstyre
På første styremøte e�er årsmøtet 
velges en eiendomsleder og en 
kulturleder blant styremedlemmene. 
Disse skal så snarest komme med 
forslag �l styret på to medlemmer 
�l henholdsvis eiendomsstyre og 
kulturstyre.
I �lfelle ingen i styret er villig �l å påta 
seg vervet som eiendomsleder eller 
kulturleder, kan disse velges utenfor 
styret. De innkalles da �l styremøter 
som skal behandle saker under deres 
ansvarsområde.
Eiendomsstyret skal føre det daglige 
�lsyn med senteret, og komme med 
forslag �l reparasjoner, nyanskaffelser 
etc. Slike forslag og planer skal 
legges fram for BDS-styret før de kan 
gjennomføres. 
Kulturstyret skal planlegge og 
gjennomføre kultur-ak�vitetene i BDS. 
De kan oppre�e egne underavdelinger 
for eksempel for drama, kurs o.a. 
Planer skal legges fram for BDS-styret 
�l godkjennelse.
§ 12. Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for 
den daglige administrasjon og 
forretningsmessige ledelse og tegner 
juridisk for BDS innenfor den rammen 
styret fastse�er. Daglig leder har 
ledelsen av kontoret og er de øvrige 
ansa�es overordnede. Som sådan skal 
han/hun også ved alle nyanse�elser 
ha ansvaret for å lage inns�lling �l 
døvesenterets styre.
I samråd med styreleder, se�er daglig 
leder opp saksliste �l styremøtene og 
sørger for at sakspapirene sendes ut i 
re� �d. Han/hun fører protokollen fra 
styremøtene, utarbeider årsmelding 
og sørger for at denne sammen med 
revidert regnskap og innkomne forslag 
blir sendt medlemmene i re� �d før 
årsmøtet.
Daglig leder utarbeider forslag �l 
årsbudsje�, som legges fram �l 
behandling og godkjennelse i styret 
før det forelegges årsmøtet.
§ 13. Regnskap og revisjon
Daglig leder har det daglige 
ansvar for at regnskapene blir ført 
på betryggende måte, og for at 
revisjonen blir gjennomført i re� �d 
før årsmøtet. 
Regnskapene revideres av autorisert 
revisor. Bilagsrevisor skal kontrollere 
bilagene med jevne mellomrom, og på 
den måten gjøre arbeidet enklere for 
autorisert revisor. 
Rapport fra begge revisorene skal 
vedlegges regnskapene �l årsmøtet.
§ 14. Samarbeidsforum
BDS har oppre�et et 
samarbeidsforum, som innkalles �l 
møte minst to ganger i året. I �llegg �l 
representanter for døvesenterets styre 
og daglig leder, består forumet av 
underavdelinger/grupper under BDS 
og samarbeids-partnere på området, 

vanligvis med to representanter fra 
hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og 
samordne ak�vitetene, informere 
hverandre om planer, utveksle 
synspunkter og se�e opp halvårlige 
terminlister.
Forumet har ingen vedtaks-
myndighet, men har en vik�g funksjon 
for samarbeidet innen BDS og dets 
samarbeidspartnere.
§ 15. Protokoller
Det skal føres referater fra alle 
styre-, medlems- og årsmøter. Disse 
skrives inn i, eller klebes inn i der�l 
bestemte protokoller. Når en protokoll 
er avslu�et, skal den innen fem år 
overføres �l betryggende oppbevaring 
på der�l bestemt sted.
§ 16. Utvalg og undergrupper
BDS skal være et inkluderende organ 
for alle døve og deres ne�verk i 
Bergens-regionen, og skal derfor 
arbeide for at de ulike gruppers 
spesielle interesser blir ivareta� på 
beste måte innenfor døvesenterets 
ramme.
BDS vil derfor s�mulere �l et godt 
utvalg av ak�viteter og �lbud, enten 
det gjelder grupper med eget styre, 
som idre�sklubb, kvinneklubb, 
døvbli�seksjon, seniorgruppe, 
ungdomsklubb, døvehistorielag, eller 
mer uformelle grupper som ønsker 
å drive med f. eks. drama, folkedans 
eller annet.
§ 17. Kapitalfondet
Til å forvalte kapitalfondet som 
er oppre�et e�er salget av 
døvesenterets feriehjem, velges 
et eget styre, som har ansvar i 
samsvar med vedtekter godkjent av 
døvesenterets årsmøte. 
§ 18. Vedtekts-endringer
Endringer av vedtektene for BDS kan 
bare vedtas av ordinært årsmøte, 
og det kreves da 2/3 flertall blant 
de frammø�e. Forslag må være 
styrelederen i hende senest 6 uker 
før årsmøtet. For å kunne vedtas 
må forslagene ikke være i strid med 
døvesenterets formål.
§ 19. Lovkomiteen
Lovkomiteen kons�tuerer seg selv ved 
å velge leder.
Forslag �l lovendringer skal sendes 
styrelederen senest 6 uker før 
årsmøtet, og denne skal snarest sende 
forslagene videre �l lovkomiteen for 
behandling. Lovkomiteen kan også 
framlegge egne forslag.
Komiteen har også som oppgave 
å vurdere eventuell uenighet om 
fortolkning av loven.
§ 20. Oppløsning
Oppløsning av Døvesenteren kan bare 
vedtas på ordinært årsmøte og med 
minst 4/5 av de stemmebere�gede 
medlemmer. Vedtaket blir dessuten 
først gyldig hvis det gjentas på 
ekstraordinært årsmøte fire uker 
senere.I �lfelle oppløsning, skal 
døvesenterets verdier overføres �l 
Norges Døveforbund for oppbevaring. 
Hvis det innen 10 år blir gjenoppre�et 
en interesseorganisasjon i Bergen 
med omtrent �lsvarende formål 
som den oppløste, skal midlene 
overdras �l denne. Hvis ikke, vil 
midlene kunne disponeres av 
forbundet, men fortrinnsvis �l fordel 
for døve i Bergens-regionen (jfr. 
formålsparagrafen).
Disse vedtektene er godkjent på 
årsmøtet i Bergen Døvesenter 29. 
mars 2008 og avløser �dligere 
vedtekter for Bergen Døvesenter. 
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Det nye styret: Bak fra venstre: Iselin Hauge, Gunnar 
Hansen, Lene Larsen og Helge Herland. Foran fra v: 
Tor S. Fiksen og Asle Karlsen. Foto: Dag Hafstad.

Kulturstyret i dag

 Ane�e Mortensen Heidi Seltveit Gøril G. Haave Randi U. Sle�ebakk

Årsmøte i Døves Idre�sklubb
torsdag 26. februar 2009

Ta deg en tur opp til gangen 
i 2. etasje. Der finner du 
"formannsgalleri" til Døves 
Idrettsklubb. Alle klubbens 
ledere siden stiftelsen i 
1905 henger på veggen der!

22 medlemmer deltok på Bergen Døves Idre�sklubbs 
årsmøte 26. februar. Det ble gjennomført på bare 1 1⁄2 
�me med Mar�n Skinnes som dyk�g møteleder. 

Både årsberetning og regnskap for 2008 ble vedta� 
uten diskusjon. Budsje�et for 2009 viser en omset-
ning på ca kr. 200.000 og balanserer med et lite over-
skudd. Den store begivenheten i 2009 er at laget er 
vertskap for døvemesterskapet i fotball �l høsten. 

Valgene var det eneste som skapte spenning. Norges 
Idre�sforbunds lover krevet at idre�sklubben skal 
ha minst to kvinner i styret. Både Cecilie Gudmund-
sen og Ellen Østrem ønsket avløsning fra styret e�er 
mange års innsats. Også Arne Nesse ble takket for god 
innsats i styret, han fortse�er heldigvis som oppmann 
for fotballaget. Valgkomiteen hadde ingen nye forslag 
på kvinner, men så løste det seg heldigvis ved at Iselin 
Hauge og Lene Larsen sa seg villig �l styreverv. 

Se hele det nye styret på bildet.    
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Personalia
80 ÅR
Gunhild Bjørø, Bergen, blir 80 år den 4. april.

75 ÅR
Gyda Einemo, Øystese, blir 75 år den 17. mars. Hun er bortreist 
på dagen.

Fridtjof Johnsen, Morvik, blir 75 år den 6. april.

65 ÅR
Lise Hammerhaug, Morvik, blir 65 år den 11. mars.

TAKK
for oppmerksomheten på min 80 års dag.

Harry Stene.
TUSEN TAKK
for oppmerksomheten ved min 50 års dag.
                                                                         Øystein Ådnanes.
TUSEN TAKK
for oppmerksomheten til min 75 års dag!
                                                          Vennlig hilsen Berit Bjørø.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 21. januar 2009:

06. Tony Machin, døv
07. Thomas Dale, hørende
08. Ask Stige Dale, hørende
09. Steffan Omdahl, døv
10. William Vinje McLoughlin, døv
11. Linda Hultvall, hørende
12. Anna Therese Hultvall Hodne, hørende
13. Sigrid Myklestad, døv
14. Anne Kvarme, døv

I tillegg er 4 strøkne medlemmer fra 2008 kommet 
tilbake. Tre utmeldinger, flyttet og overført til andre 
døveforeninger.

Styret i seniorgruppen kons�tuerte seg like e�er års-
møtet, med følgende resultat:
Leder:  Erling Buanes
Nestleder:  Sverre Johansen
Kasserer:  Thora Gåsland
Styremedl.:  Hans Erik To�e
Styremedl.:  Birgit T. Karlsen
1. varamedl:  Thorbjørn J. Sander (og sekretær)
2. varamedl:  Marta Ringsø

Seniorgruppen har ha� årsmøte 
3. februar 2009

Fra venstre: Thorbjørn Johan Sander, Sverre Johansen, Marta 
Ringsø, Hans Erik To�e, Birgit T. Karlsen, Thora Gåsland og Erling 
Buanes.

Det var 17 personer (unge, voksne og eldre) �lstede i 
døvesenteret onsdag 28. januar 2009, den eldste på 
88 år og den yngste på 27 år. Også kvinner fra Døves 
Kvinneklubb var med :-)
Vi diskuterte hva vi kvinner har behov for å lære og 
vite mer av om forskjellige tema.Og om hvilke ak�vi-
teter vi kan arrangere framover. Det kom mange gode 
og spennende forslag.

Vi ble enige om å arrangere programkveld for døve 
kvinner annenhver måned. Det skal lages program 
som oppdateres i terminlisten på Bergen Døvesenters 
hjemmeside. Vi “døpte” den nye klubben: “Kvinners 
kulturklubb”. Bjørg Storesund ble leder med Hilde 
Nygård som medhjelper. Alle kvinnene er hjertelig 
velkommen.

Kulturstyret.

Døve kvinners 
KULTURKVELD 28. januar 2009
- dannelsen av døve kvinners kulturklubb

Er det greit for deg å mo�a Buds�kken 
kun på e-post?
Vi trykker Buds�kken i over 350 eksemplarer, men 
håper å redusere det kra�ig og spare på utgi�er �l 
papir, fargetoner og porto, og dermed også være 
miljøbevisste! Er det ok for deg bare å mo�a Bud-
s�kken over e-post, så flo�! Send oss din e-post 
adresse - �l post@bgds.no!

Til seniorgruppen
Takk for blomster.

Hilsen fra Sverre Johansen.
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Nyanskaffelser i døvesenteret

3 stasjonære datamaskiner i ak�vitetsrommet, som bl.a. 
barnehagens eldste bruker.

Det er et stort kjølerom (her ser vi døren) i "blåkjøkkenet" 
bak kjøkkenet i første etasje, �l glede for de som leier loka-
ler �l fest.

Nye skap m/hyller har vi også kjøpt. Inne i skapene har vi 
kopper, tallerkner og glass.

Stellebord finner man i dametoale� i 1. etasje. De�e stel-
lebordet kan lukkes.

Over døren i hallen, mellom garderoben og hallen i 1 eta-
sje, har vi få� installert varmepumpe. Nå blir det endelig 
jevn varme i hallen.

Inntak av frisklu� �l varmepumpen finner man ved siden av 
den opprinnelige hoveddøren.
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Bergens Tidende 21.02.2009:

Døves Misjonsforening
har møte hos Sonja Eikenes fredag 
13. mars kl 19.00. Alle er hjertelig 
velkommen.

F������� �� M��, ����� �� ��������!
Døves Kvinneklubb får besøk av Aud Våge Johannes-
sen onsdag 25. mars kl. 19.00. Hun skal holde fore-
drag over temaet: “Mat, helse og livss�l”. 
Velkommen!

Svein Arne Peterson kommer til Bergen Døvesenter 
torsdag 26. mars kl 19:

Har du lest om ”Vi døve forteller”?

Svein Arne Peterson

Det går i korthet ut på at du kan 
fortelle en (eller flere) historie(r) 
du synes folk bør se, eller du har 
erfaringer du synes bør bli bevart for 
ettertiden. Da kan du fortelle det til 
prosjektet, og det vil bli lagt inn i en 
portal på Internett. Portalen heter 
nettopp ”Vi døve forteller”…
Det er også mulig at din historie vil 
være med og danne grunnlag for et 
teaterstykke, som vil få premiere i 
2010.
26. mars 2009 kl. 19.00 vil det 
bli gitt orientering i døvesenteret 

om prosjektet. Dagen etter vil det være mulighet for 
videoopptak for de som har noe de ønsker å fortelle. Det er 
fint om du på forhånd tar kontakt med Svein Arne Peterson, 
sveinarne@teatermanu.no.

Foredrag torsdag 2. april kl 19.00: 

Internett som sosial arena for unge døve

Lørdagskafe
Velkommen �l lørdagskafe i døve-
senteret 28. mars kl 12.00 (�l 15.00 
eller 16.00).

Sosiolog Ivar Eimhjellen kommer til 
døvesenteret og holder foredrag over 
temaet: “Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel 
- Internett som sosial arena for unge døve”. 
Eimhjellen er sosiolog med mastergrad fra 
Universitetet i Bergen 2007.
(Det er i orden med tolker.)

mailto:sveinarne@teatermanu.no


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.

Du kan få Budstikken
i FARGER på

www.bgds.no
Du finner også tekst og mange bil-
der fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

TEMA: BILDETOLKING
Torsdag 12. mars får Bergen Døvesenter besøk av tre 
representanter for Bildetolktjenesten. Det er tolkene Annelin 
Nerland og Anne Bri� Søreide og IT-tekniker Svein Erik Barstad fra 
NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal som kommer. De vil 
presentere hvordan bildetolking fungerer og hva som skal �l for å 
få bruke denne tjenesten. 

Bildetolking er et godt �lbud �l døve i �llegg �l vanlig tolking. Vi 
ønsker derfor at så mange som mulig vil prøve denne måten å 
bruke tolk på, enten gjennom 3G mobiltelefon eller bildetelefon. 
Mer info om de�e får du på samlingen i døveforeningen. Kanskje 
har du selv spørsmål om bildetolking? 

De tre fra Møre og Romsdal gleder seg og håper at så mange som 
mulig kan komme for å få informasjon om Bildetolktjenesten.

Informasjonskveld i Bergen Døvesenter
TORSDAG 12. MARS 2009:08. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11.

08. sø: Kulturstyret har program kl 17.00-
20.00 i døvesenteret i forbindelse 
med Kvinnedagen. 

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 

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

12. to: Informasjon om billedtolktjenesten 
(se info til høyre). Kl. 19.00.

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
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: Politisk kveld for interesserte kl. 

19.00, v/Yvonne Christoffersen. 
21. lø: Bergen Døvesenter har årsmøte 

kl 11.00. 
21. lø: Beast har tegnspråkfest kl. 20 på 

Feliz Club - Bar-Lounge, Øvre Ole 
Bulls plass 3:

21. lø:  Kulturkveld med program/
underholdning kl 20.00 (?)

22. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11.
25. on: Kvinneklubben har besøk av Aud 

Våge Johannessen med temaet: 
“Mat, helse og livsstil” - kl 19.00

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: Møte i senterstyret kl 15.30.
26. to: Svein Arne Peterson: "Vi døve 

forteller" - kl. 19.00. 
26. to: Beast har tegnspråk-biljard på 

Dubliner kl 19.30
28. lø: Lørdagskafe kl. 12-16. 

Påskeverksted for barn.
30. ma: Bowling, Døve mot BBC 2 - på 

Sandsli kl 17.30
30. ma: Døvblitte har sosialt samvær kl. 

18.30. 
APRIL:
01. on: Hobbykveld for voksne i 

aktivitetsrommet kl 18-21.
01. on: Bowlingstrening i Sandslihallen kl 

19.00-21.00 
02. to: BUDSTIKKEN nr 3 (frist for stoff: 

26.03)
02. to: Foredrag kl 19.00 v/sosiolog Ivar 

Eimhjellen: “Nettsosialisering, 
hørsel og tilhørsel - Internett som 
sosial arena for unge døve” (Tolk 
er ordnet)

05. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 
Palmesøndag.

07. ti: Døves Idrettsklubb har styremøte 
på styrerommet kl. 16.30.


