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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
160 døve fra Danmark
på cruisereise i Norge, var i Bergen torsdag 13. august 2009

Arrangør: FællesRejser (tegnsprogrejser)
http://www.signtours.dk/

Ca 100 av dem besøkte Bergen Døvesenter 
ca kl 10.30 �l 12.30

Disse s�lte opp og serverte på kort varsel: Ali Emami, Skjalg Iversen, Birgit T. Karlsen, Marta Ringsø og Toralf Ringsø. Daglig 

leder ledet danskene fra Skoltegrunnskaien �l døvesenteret, med innlagt historieinformasjon + info om døvesenteret 
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Taxi-bestilling på SMS (kun i Bergen!): 
Send TAXI <gatenavn> <gatenr> til 07000 
(Når du får svar, må du bekrefte med: TAXI OK.)

Polsk kvinne som behersker norsk 
flytende, er å finne på kontoret i 
døvesenteret i ca en måned
Krystyna Sieroslawska (26) er født i Polen, vokst opp 
i Mosjøen og har bodd i Hamburg i Tyskland siden 
2004. Hun går på Universitetet i Hamburg: Engelsk 
og tegnspråk. Hun har lært tysk tegnspråk og litt 
amerikansk tegnspråk (ASL). I den forbindelse fikk 
hun lyst til å lære norsk tegnspråk og bli litt kjent med 
døves kultur i Norge. I ca en måned - fra og med 
10. august 2008 - er hun å finne på kontoret, og i 
storsalen om torsdagene, evt andre sammenkomster 
for døve.

POLITISK DEBATT 
I BERGEN DØVESENTER 3. SEPTEMBER 2009
Politikerne skal kort presentere sitt program (ca 5 min) og svare på de tre spørsmålene fra 
oss, og til slutt svare på spørsmål fra salen.

I forbindelse med Stor�ngsvalget 14 september, blir det poli�sk deba� i Bergen Døvesenter 
torsdag 3. september 2009 kl. 19.00 - 21.00.
Invitasjon er sendt �l ulike poli�ske par�er. Tilbakemelding fra dem blir oppdatert her:
Tolk er bes�lt. De som kommer:
A :  Dag Ole Teigen (Hordaland Ap sin 4. kandidat �l stor�ngsvalget)
FrP :  Laila Reiertsen (4. kandidat)
H :  Henning Warloe (3. kand.) eller Ragnhild Stolt-Nielsen (5. kand.)
KrF :  (venter svar)
V :  Lars-Henrik Paarup Michelsen (V sin 2. kandidat �l stor�ngsvalget)
SV :  (venter svar)
Rødt:  Torstein Dahle (Rødt sin 1. kandidat �l stor�ngsvalget)

Dette bildet er fra politisk debatt i døvesenteret 23. august 2007, i forbindelse med kommunevalget.

På Sjøfartsmuseet i Barcelona kan man låne et interessant 
apparat (se bildet over). Man trykker på utstillingsnummer 
og så dukker det opp en person som forklarer om utstil-
lingens gjenstand på tegnspråk (spansk eller catalensk). 
Man kan også velge om man vil få info i lyd (høretelefon 
medfølger), eller i tekst, i valgfritt språk! (Foto: Rune)

Tegnspråk på museum i Barcelona
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Døvestevne 18.-20. september 2009:
ASKVOLL – EI KYSTPERLE I SUNNFJORD
Deltakere fra Møre og Romsdal Døveforening, Bergen Døvesenter og i samarbeid med Døves 
menigheter. Påmelding til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen. E-post: post@bgds.no.

Ny rekord? Allerede før sommerferien ble døvestevnet fulltegnet!!! Alle rom på Askvoll 
Fjordhotell ble fort okkupert, og i tillegg fikk vi 12 rom på motellet ved siden av! Tilsammen 
blir vi 55 personer (kanskje noen til, som skal bo i båt).

875,- pr person i dobbeltrom pr døgn = TOTAL kr 1.750 

210,- tillegg for enkeltrom pr døgn = TOTAL kr 2.170 
Prisen inkluderer overnatting med full pensjon fra middag ankomstdagen til og med lunsj 
avreisedagen, eget lokale for program på kvelden. Rommene er ferdig redde (man skal IKKE 
ta med sovepose eller laken osv) – hotellet har trådløst internett til fri benyttelse uten tillegg i 
prisen. Alle som skal bo på motellet, skal spise på fjordhotellet. Alle rom, både på hotellet og 
på motellet har wc og dusj.

REISEMÅTE:
Med Fjord1, fra Strandkaien:

Fredag 18. september 2009: 
Fra Bergen: kl. 16.30 - til Askvoll kl. 19.05 

  
Søndag 20. september 2009: 

Fra Askvoll: kl. 17.45 – til Bergen kl. 20.10. 

BETALING:
  

Bergen Døvesenter betaler reisen for deltakerne
Du som deltar, betaler kun for oppholdet (prisen står over),

og det betales i resepsjonen på Askvoll Fjordhotell
(evt på motellet?).
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Bergen Døvesenters lån på kr 496.038
(pantelån hos Konsul August Konows legat for døve)

er nå sle�et! Vi skal ikke betale �lbake lånet.
Vi har i mange år ha� god ny�e av lånet fra Konows legat, som ble oppre�et i 1931. Blant annet kom det �l 

ny�e ved bygging av Døves Aldershjem på Landås i 1965. Senere ble pantelånet overført �l eiendommen 
Welhavensgate 68 som døvesenteret kjøpte i 1974. Lånet ble utvidet med legatets ledige midler (kr 134.830) i 
1979 for å hjelpe døvesenteret med ombygging og oppussing av lokalene. Og endelig, i 1985 ble lånet overført 

�l nåværende eiendom Kalfarveien 79. Men nå trenger vi ikke å tenke på det mer. Vi søkte om omdanning/
oppløsning av legatet da legatets formål ikke var aktuelt i dag. Og det gikk i orden.

Husk teaterfores�lling søndag 30. august kl. 16.00!
Sted:

Kultursalen i Vannkanten
(Lodde�ord)

Du kan forhåndsbes�lle på:
h�p://www.teatermanu.no/

bille�er.asp?id=11

Teater Manu leverer bille�ene �l deg
før du skal inn i kultursalen 30 august,
og du betaler der (enten kontant eller

med kort).
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Sjakkbre�et består av 64 rubrikker 
– 32 hvite felter  og 32 sorte felter.
Hvert felt har sin egen posisjon 
Det er 8 rader  og 8 linjer .Radene 
nummereres fra en �l å�e .Linjene 
nummereres fra bokstav a �l 
bokstav h.

Vi bruker fone�sk (lyd) 
bokstavering  på denne måten:
A  for anna 
B  for bella 
C  for ceasar 
D  for david 
E  for eva 
F  for felix 
G  for gustav 
H  for hector 

For den som begynner som hvit 
har første feltet nærmest �l 
venstre  med sort felt. 
Og det er a1, dvs. anna en 

Startplasseringer for hvite brikker:
Tårn:  a1  anna en 
Springer:  b1  bella en 
Løper:  c1  ceasar en 
Dronning:  d1  david en 
Konge:   e1  eva en 
Løper:  f1  felix en 
Springer:  g1  gustav en 
Tårn:  h1  hector en 

Bøndene:
A2  anna to 
B2  bella to 
C2  ceasar to 
D1  david to 
E2  eva to 
F2  felix to 
G2  gustav to 
H2  hector to 

Sorts startposisjon:
Tårn:  a8  anna å�e 
Springer:  b8  bella å�e 
Løper:   c8  ceasar å�e 
Dronning:  d8  david å�e 
Konge:  e8  eva å�e 
Løper:  f8  felix å�e 
Springer:  g8  gustav å�e 
Tårn:  h8  hector å�e 

Sorte bønders posisjoner:
A7  anna sju 
B7  bella sju 
C7  ceasar sju 
D7  david sju 
E7  eva sju 
F7  felix sju 
G7  gusta sju 
H7  hector sju 

Hvilke bokstav-symboler bruker 
man på brikkene?
Bøndene brukes ikke som symboler 
– bare posisjonen.

Følgende symboler på offiserer:
Tårn   t 
Springer   s
Løper   l
Dronning   d
Konge   k.v 

Hvordan melder man?
Hvit foretar det første trekket 
og skriver for eksempel:  
1. e2-e4  eva to �l eva fire 
Man gjentar all�d meldingen med 
fones�sk (lyd) melding 
Sort svarer med først å gjenta hvits 
melding  slik:

1. e2-e4  eva to �l eva fire 
1. e7- e5  eva sju �l eva fem.

Så svarer hvit med først å gjenta 
svarts trekk.

1. e7-e5 eva sju �l eva fem 
2. sg1-f3 springer gustav en 

�l felix tre 

De�e blir gjort for å unngå 
misforståelser slik at mo�akeren 
får bekre�else på at trekket er 
oppfa�et rik�g.

Når man melder er det vanlig at 
man sender samme fil frem og 
�lbake. Bruk REPLAY (eller SVAR) 
når du skal sende mail �lbake �l 
konkurrenten din. På den måten 
bruker man meldingene som 
�lagringsplass�.  

Oppstår det uenighet, skal dere 
kontakte turneringslederen 
Kjell R. Johnsen 
e-post: krei-jo@online.no

Alle som melder seg på innen 
15. september (husk å oppgi din 
e-post adresse), vil få samme 
informasjon over e-post, samt 
par�sammensetningene  i hver 
gruppe (spillerne som nevnes først 
spiller med hvite brikker).

Påmeldingsfrist: 

15 september 2009 
- men meld deg på allerede idag!

Ønsker du forklaringen oversa� på 
tegnspråk, ta deg en tur �l døve-
senteret (kontoret)!

Invitasjon �l korrespondanse-sjakkturnering
Sjakk-trekk over e-post. Deltakere: Døve og døvblinde
Vi håper at det er interesse for sjakk-spill (som i "gamle dager")

Velkommen til sjakkturneringen 15. okt.  2009 – 31.des. 2010

Denne turneringen foregår pr. e-post  og fordi det også 
deltar døvblinde spillere, vi vil derfor gi opplysninger om 
hvordan meldingene foregår.
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Personalia
80 ÅR
Odd Birkeland, Bergen, blir 80 år den 2. september.

65 ÅR
Asle Karlsen, Vaksdal, blir 65 år den 19. september.

60 ÅR
Britt E. Skogstrand, Ulset, blir 60 år den 29. august.

TUSEN TAKK
for pengegaven til min store dag! Den er omsatt i en god kas-
serolle, til glede på kjøkkenet i mange år.

Hilsen Astrid Tokle.
TAKK
for oppmerksomheten ved min 80 års dag. 

Hilsen Skjalg Iversen.

HJERTELIG TAKK
for hilsen til min 80 års dag.

Hilsen Evelyn Osland.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 25. juni 2009:
20. Nabai Kauppinen, døv

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!

Kr 60.000 for å reparere èn lekkasje
Når det regnet lekket det vann ved hovedinngangen 
i noen år. Tidligere forsøk å reparere lekkasjen lyktes 
ikke. Da må�e det gjøres noe. Et firma var hos oss og 
undersøkte problemet, og kom fram �l at arbeidet 
ville ta noen dager med to menn for �lsammen ca kr 
30.000. Men fra mars �l april 2009 brukte de mer �d 
enn anta� (se bildet), og regningen kom på nesten kr 
70.000, men de gikk med på å redusere prisen li� så 
slu�regningen kom på kr 60.000.  
Det ble også oppdaget lekkasje ved altanen i 2. etasje, 
og ved undersøkelse viste det seg en del rå�ent tre. 
Vaktmesteren vår tok på seg oppgaven med å re�e 
problemet (istedenfor et firma), så her kommer det 
også en del utgi�er. Nå håper vi at huset er helt te� 
og fri� for lekkasjer :-)

Døves Misjonsforening
Har sosialt samvær hos Norunn Kalvenes på Søreide 
fredag 11. september kl 19.00. Alle er velkommen.

TIL DE FORELØPIGE 23 TIPPERE: 
TUSEN TAKK FOR AT DU VELGER 
BERGEN DØVESENTER!
Fra 1. mars 2009 kunne du velge ditt lag når 
du tipper hos NORSK TIPPING - det er nok å 
gjøre det EN gang! Det er gratis for deg!
Pr i dag har vi 23 støttespiller. Hva med deg 
som ikke har valgt noen lag/organisasjon? Her 
håper vi at du velger enten Bergen Døvesenter 
eller Bergen Døves Idrettsklubb. Hittil i år har 
BDS tjent over kr 13.000 og DIK over kr 3.000.

Linedans for nybegynnnere 
og viderekomne
Velkommen til dans!
30. september - 07. oktober - 21. oktober - 28. 
oktober - 11. november
18. november.  Kl 18.30-20.00, oppmøte helst 15 min 
før - bruk lette sko som er god på føttene.
Pris 450 kr. Påmelding til post@bgds.no.
For at det ikke skal bli trangt om plassen settes det en 
grense for max 10 nye slik at alle får lært seg trinnene. 
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Medlemsmøte i døvesenteret
torsdag 10. september kl 19.00:

"NDFs NY GIV - og andre saker"

Velkommen!
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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.

DM i fotball i Bergen 3.-4. oktober 2009
Bergen Døves Idre�sklubb er verter for døvemesterskapet i 
fotball lørdag 3. og søndag 4. oktober. Kampene skal spilles på 
de to Nymarksbanene som ligger ved Brann-stadion. Det deltar 
9 lag: Tre fra Trondheim, e� fra Stavanger, tre fra Oslo og to fra 
Bergen.

LØRDAG KVELD. 
Vi ønsker å samle så mange som mulig �l sosial kveld i hotellets 
flo�e og moderne lokaler – Scandic Bergen City Menye blir Me-
xicansk buffet �l kr 295 pr. person.

Spennende smaker kombinert med de berømte tor�lla-lefsene 
og salsa i både milde og sterke varianter. På vår buffet finner 
man så vel fajita marinert kylling, taco marinert svinekjø� og 
selvfølgelig den spesielle krydrede kjø�deigen – alt sa� sammen 
med et rikholdig utvalg av garnityr samt noen gode desserter og 
kaffe. Spis så mye du vil!
Vi satser også på kulturinnslag fra scenen, så de�e blir en kveld 
alle vil minnes med glede.

Bergen vil ha publikum! 
Bergen Døves Idre�sklubb er verter for døvemesterskapet i fot-
ball lørdag 3. og søndag 4. oktober. Kampene skal spilles på de 
to Nymarksbanene som ligger nærmest Brann-stadion. 

Påmelding: �l buffeten/festen skjer før 1. september direkte �l 
Bergen Døves Idre�sklubb, post@bdik.no eller Gunnar Hansen 
mob. sms 93619895

KURS �rsdager Kl.18.30  -21.30 

Tradisjonsmat  og nyere  praksis for �lberedning.
5 kvelder a 3 �mer: Alle får utdelt kurshe�e  
med  oppskri�er og �ps. Råvarene kommer i �llegg. 
Ca kr 400,00 for hele kurset. pr pers. Da er det et fullt 
mål�d hver gang. Ønsket  er at det er ca 12 eller flere 
deltakere. Påmelding �l post@bgds.no innen 27. aug.   

Innhold:
01. sept: Menyer, ku�emetoder og fagutrykk. 
 Salater  og dressinger.
15. sept: Sni�er, smørbrød og koldtbord. Lære 
 å mengdeberegne for større grupper
29. sept: Varme/ kalde sauser og aromasmør. 
 Desserter
13. okt: Supper og brødbaking. Kurvertbrød, Grøt.
27. okt: Middager. Kjø�, fisk og fugl 

Kursleder: Aud Våge Johannessen.

SEPTEMBER:
01. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30. 
01. ti:  Matlagingskurs: Tradisjonsmat og 

nyere praksis for tilberedning kl. 
18.30-21.30 (1)

01. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på 
Onkel Lauritz

03. to: Beast har TS middag kl 17. 
03. to: Politisk debatt i døvesenteret 

fra kl 19 til 21
05. - 15. Deaflympics i Taiwan (Taipei) 
08. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
08. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
10. to: Medlemsmøte kl 18.00: NDFs 

“Ny Giv” + andre saker.
11. fr: Misjonsforening hos Norunn på 

Søreide kl 19.00.
12. lø: CI-treff i døvesenteret kl. 11-15.
12. lø: Kulturkveld med program/

underholdning kl 20.00
13. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

Etter gudstjenesten er det valg på 
menighetsrådet.

15. ti: Matlagingskurs kl. 18.30-21.30 (2)
15. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
17. to: BUDSTIKKEN nr 6 (stoff: 10.09)
17. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
18. fr - 20. sø: Døvestevne på Askvoll i 

Sogn og Fjordane. 
19. lø: Beast har TS-fest. 
22. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
22. ti: Ungdomskl. har årsmøte kl. 18.
22. ti: Beast har TS cafe kl 1930
23. on: BEAST har årsmøte kl 18.
24. to: Beast har TS-biljardkl 1930 på 

Dubliner 
26. lø: Lørdagskafe kl. 12-16. 
28. ma: Døvblitte samvær kl. 18.30. 
29. ti: Matlagingskurs kl. 18.30-21.30 (3)
29. ti: Beast har TS cafe kl 1930
30. on: Linjedanskurs for nybegynnere kl 

18.30-20.00 (1)
OKTOBER:
01. to: Beast har TS middag kl 17. 

Stedet: uspesifisert
02. fr - 04. sø: Bergen Døves 

Idrettsklubb arrangerer 
utendørs-DM i fotball

06. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
06. ti: Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30.
06. ti: Beast har TS cafe kl 1930
07. on: Linjedanskurs kl 18.30-20.00 (2)
13. ti: Matlagingskurs kl. 18.30-21.30 (4)
13. ti: Beast har TS cafe kl 1930
14. on: Kvinneklubben har hyggekveld 

kl 19.00


