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

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

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

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

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

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

Gunn Kristin Selstad
lærer ved Slåtthaug videre-
gående skole

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

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

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

Jan de Lange
jobber på Havforsknings-
instituttet

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

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

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

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

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



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

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

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

Hans-Carl Tveit
kommunalråd 
i Bergen kommune

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

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

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

Torill Ringsø
Møller kompetansesenter, 
Trondheim

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

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

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

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

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

Per Harald Sunde
sjåfør hos Bakers Maratens 
siden 1991

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

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

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

Nina Dahle
tolk på arbeidsplass 
(Statped Vest)

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

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

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

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

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

Unni Stenberg, 
leder i Bergen Hørselslag:

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

Svært postitivt i året som har vært og ...

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

VI JOBBER FOR SAMME SAK.

Paal Richard Peterson
Generalsekretær 
i Norges Døveforbund

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

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

500 medlemmer!

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

Å få ferdigmalt Døvesenteret. 

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

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

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

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

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

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

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

Opprettholde aktivitetene i alle underavde-
lingene. 

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

At vi - medlemmene - og bergenserne 
- fortsatt har lov å være stolt av Bergen 
Døvesenter og det som skjer der!



5

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

Vi har vært i kontakt med døvblinde 
Kjell Johnsen, som sist høst ble nor-
gesmester i sjakk for døvblinde, med 
spørsmål om han kunne tenke seg å 
arrangere korrespondanseturnering i 
sjakk, der også døve sjakkinteresserte 
kan delta.

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

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

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

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

Korrespondanse-sjakk-turnering i 2009

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

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

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

Lars Hana
Døveprest i Bergen

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

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

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

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

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

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

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

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning dagen min.

Aud-Berith Johnsen.

TAKK
for oppmerksomheten i anledning av min 70 års dag.

Willy Einar Johansen.

NYE MEDLEMMER 2009

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

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

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

Bergen Forsikringssenter
Forsikringsrådgiver med tegnspråk kunnskap

Glenn Blakstad
Sønn av Reidar Blakstad & Elisabeth Guldberg

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

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

E-post: Glenn.Blakstad@if.no

If Forsikringssenter
Bergen Forsikringssenter AS

Minde Allè 48, 5822 BERGEN
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Bergen Døves Idrettsklubb

Årsmøte torsdag 26. februar kl 18 
i Bergen Døvesenter.

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

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

4 Komiteer
Fondsstyret: Erling Jacobsen, 

Pål Kjellid og Martin 
Skinnes. 

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

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

sen, Emil Leinebø og 
Nina Hammersland.

5 Revisorer
Kjetil Høgestøl og Tore Birkeland er 
årsmøtevalgte revisorer.

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

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

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

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

Idrettsforbund.
C: Kr. 20.000 i driftstilskudd fra Bergen 

Kommune.

Bergen Døves Idrettsklubbs årsberetning for 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NB!!
Ta årsmeldingen med på årsmøtet.

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

http://www.bdik.no
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Vårt flotte stedet på Austevoll er 
åpen  for utleie for både medlem-
mer og ikke medlemmer.  Det er 8 
sengeplasser i huset. Stedet tilbyr 
mange muligheter som fiske, bading, 
fjell- og marktur, båttur, kulturopple-
velser etc. Butikksenteret ligger 2,5 
km fra Rorbua.

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

RORBUA på Austevoll

Ā Ā

ĀȀ̀ЀԀ kvinners kulturklubbက

ᄀሀጀ᐀܀ሀԀ܀ᔀᘀᜀ᠀ጀᜀࠀ܀ᜀ܀ᤀᨀᬀᬀᄀሀጀ᐀܀ሀԀ܀ᔀᘀᜀ᠀ጀᜀࠀ܀ᜀ܀ᤀᨀᬀᬀ

ᰀᴀᄀ܀ഀሀഀ᐀ԀఀԀ܀ᰀᴀᄀഀ܀ഀሀഀ᐀ԀఀԀ܀ഀ

Ḁἀ ሀ!܀" ఀԀሀఀጀ᐀#ሀԀༀጀ#᐀ഀఀ "܀ጀ᐀ᜀḀἀ ሀ!܀" ఀԀሀఀጀ᐀#ሀԀༀጀ#᐀ഀఀ "܀ጀ᐀ᜀ

ᰀԀ$܀ἀЀԀ$܀Ѐഀ܀ༀഀ܀ԀሀԀఀࠀ܀ఀ "܀ऀༀༀԀᜀᰀԀ$܀ἀЀԀ$܀Ѐഀ܀ༀഀ܀ԀሀԀఀࠀ܀ఀ "܀ऀༀༀԀᜀ

%Ԁࠀ܀ЀഀԀఀ܀Ԁఀ܀ЀԀࠀ $$Ԁᜀ%Ԁࠀ܀ЀഀԀఀ܀Ԁఀ܀ЀԀࠀ $$Ԁᜀ

&ጀ܀$Ԁሀഀ܀ሀԀԀఀᜀ&ጀ܀$Ԁሀഀ܀ሀԀԀఀᜀ

'"ᜀԀࠀᜀ܀ἀԀጀఀഀ᐀#"ጀఀ᐀Ԁ# ᜀ('"ᜀԀࠀᜀ܀ἀԀጀఀഀ᐀#"ጀఀ᐀Ԁ# ᜀ(

%ఀఀᜀ܀)ऀऀఀࠀ܀ $ഀԀԀ%ఀఀᜀ܀)ऀऀఀࠀ܀ $ഀԀԀ

Ā Ā

ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀ܀̀ࠀఀഀࠀ
ༀЀऀကऀȀऀᄀሀԀȀऀጀጀ
ഀȀࠀ܀᐀ᔀᘀȀᜀሀ᠀ༀሀࠀЀ̀ࠀᤀᨀᬀᬀᰀᴀᤀᔀᬀᬀ

ᘀԀሀࠀကԀЀᄀ܀Ȁᔀ

ḀༀࠀȀἀࠀἀࠀ܀Ȁ Ȁࠀ܀!Ԁᜀᜀ"#ࠀԀ ࠀကᄀࠀἀȀऀࠀ܀̀ࠀἀȀࠀༀ܀ἀሀȀᔀ

$%ሀᄀऀȀࠀἀༀ ࠀက̀ࠀကࠀἀᄀЀ᠀ऀȀሀȀࠀ!ကༀࠀကࠀက̀̀ࠀ&ሀȀࠀԀࠀ
!Ԁᜀᜀ"Ȁ܀Ȁᔀ
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Frilanstolker sier fra 
seg oppdrag
Tolkeforbundet har meddelt at en 
del av landets frilanstolker kommer 
til å si fra seg sine oppdrag fra 
og med mandag 19 januar 2009 
som ledd i en markering overfor 
departementet i kampen for bedre 
lønnsforhold for frilanstolkene. Det 
betyr at de som evt har avtale med 
frilanstolker etter den tid,kan være 
rammet. (Kilde: www.bgds.no)

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

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

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

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

NRKs Tegnspråkkanal Døves Ungdomsklubb på Vannkanten 9. januar:

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

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

JANUAR:
31. lø: Kulturstyret arr. lørdagskafe i 

døvesenteret kl. 12 - 15

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

Sandsli kl 17.30
02. ma: Tegnspråkkurs for 

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

styremøte på styrerommet kl. 
16.30.

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

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

04. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

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

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

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

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

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

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

11.
09. ma: Tegnspråkkurs for 

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

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

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

jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

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

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

14. lø: Kulturkveld med program/
underholdning kl 20.00

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

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

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

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

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

jenter i Slåtthaughallen kl 
20.00-22.00 

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

Tolkeforbundet har møte i 
døvesenteret (styrerom) kl 
18.00

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

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

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

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

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

25. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

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

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

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

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

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

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

28. lø: Lørdagskafe kl. 12-16.

MARS:
02. ma: Døvblitte har årsmøte i 

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

Sandsli kl 17.30

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

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

(behandling av innkomne 
forslag til årsmøtet).

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

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

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

04. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

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

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

08. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 
11.

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

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

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

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

11. on: Bowlingstrening i Sandslihallen 
kl 19.00-21.00 

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

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

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

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

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

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

“onkel Lauritz” kl 19.30

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

Bergen Døvesenter har årsmøte lørdag 21. mars 2009:

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

Alle verv er både viktig og nyttig for døvesenteret.



14 15

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

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

Hilsen mamma.

Juletrefest lørdag 3. januar 2009



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

Foto: Lena Mei Kalvenes Anda.

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, 
gi oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Ulike måter å kontakte 
Tolketjenesten i Hordaland på: 

Tekst-telefon:  55 52 67 52 
Tale-telefon:  55 52 67 50 

Telefaks:  55 52 67 51 

E-post:  tolk.hordaland@nav.no

SMS:  26626
og du som bor i Hordaland skriver følgende: 

tolk hordaland <bestilling> ditt navn

som sendes til mobil-nummer 26626.
Eksempel: “tolk hordaland trenger tolk til 
legetime onsdag 7/12 kl 12-13 ved Slettebø 
legekontor, Slettebøvn 12, gjelder allergitest 
for mitt barn. Ola Nordmann” 

Akuttvakttjenesten: 
Telefon (149):  994 81 810 

SMS:  994 81 810

To
lk!

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

TERMINLISTE

Se side 14
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN

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.



46 47

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

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.
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HANS LIE 80 ÅR
Klærne er fra 1950-årene!
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Minnerik fest for en stor idrettsmann 30. april 2009:

Alpinkongen Hans Lie fylte 80 år!
Festen ble holdt i Bergen Døvesenter med spesielt 
innbudte. Nesten 50 gjester. Tidligere alpinister, 
Harald Håverstad og Kåre Neeraas sto i spissen for 
arrangementet, støttet av Bergen Døves Idrettsklubb 
og Bergen Døvesenter. (Døvekirken åpnet sine lokaler 
til sosialt samvær istedenfor døvesenteret, som var 
opptatt den torsdagskvelden.)

Det var mange taler på festen. Ukjente og spennende 
sider av Hans Lie kom fram under talene. Og som 
leder i Døves Idrettsklubb, Gunnar Hansen, sa: Hans 
Lie gjorde NORGE kjent i verden, og han gjorde 
Bergen Døves Idrettsklubb kjent i Bergen og i Norge, 
der han ofte ble omtalt i media. Ikke bare var han 
en god aplinist. Han var også en dyktig organisator, 
planlegger, reiseleder og et forbilde for unge alpinister. 
Og han fikk ungdommer til å drive aktiv idrett 
istedenfor å tenke på pub-besøk og fest og jenter!
Blant gjestene var mange tidligere store døve 
alpinister! Også en som satte en del verdensrekorder 
for døve i friidrett (løp)!

Hans Lie deltok som aktiv alpinist i hele 10 
deaflympics! Første gang i Oslo i 1953, siste gang 
også i Oslo i 1987. Hvem andre kan vise til lignende 
bragder? Foto: RA

Harald Håverstad, Hans Lie og Kåre Neeraas.
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1. FORMÅL
Hyttekomiteens formål er å drive Rorbua til beste for 
foreningens medlemmer. 

2. EIENDOM OG NAVN
Eiendommens navn er Rorbua som er en av 24 
seksjoner av eiendommen gnr. 44, bnr. 151 i Austevoll 
og eies av Bergen Døvesenter (5/6) og Bergen Døves 
Idrettsklubb (1/6). Rorbua består av en rorbu med 
tilhørende bilplass og en båtplass i �lytebrygge. 

3. ANSVAR
Senterstyret i Bergen Døvesenter er den øverste 
myndighet og som har det juridiske ansvaret for 
driften og de økonomiske forpliktelser for Rorbua. 
Hyttekomitéen er delegert oppgaver (mandat) som 
følger under punkt 5. 

4. VELFORENING
Rorbua er pliktig medlem av Velforeningen for Bjånes 
Fritidsboliger som ivaretar felles eiendommens 
interesser. Hyttekomitéen og daglig leder forplikter 
å følge opp deres vedtekter. Det henvises til egne 
vedtekter for velforeningen. 

5. MANDAT
Komitéen skal:
A) Holde hyttemøter etter behov og behandle saker som 
gjelder Rorbua.
B) Ivareta driften og vedlikehold av Rorbua inkl. andre 
eiendeler i en slik tilstand som tilfredsstiller brukernes 
behov. Medlemmer av Døvesenteret kan trekkes inn til 
dugnadsarbeid når det er behov for det. 
C) Sørge for økonomiske avsetninger til fremtidig 
vedlikehold. 
D) Holde idrettsklubben, senterstyret og administra-
sjonen løpende oppdatert om komitéens arbeid, 
herunder referater fra møter i komitéen og periode-
regnskap. 
E) Drive utleievirksomhet for medlemmer av Bergen 
Døvesenter (BGDS)/Norges Døveforbund (NDF) og 
andre leietakere. Medlemmene i BGDS/NDF skal 
ha leiefordeler. Daglig leder kan trekkes inn ved 
leieoppdrag når det er behov for det. 
Utleiepriser kan justeres etter behov mht. 
driftsregnskap. 
F) Foreslå til senterstyret, nødvendige hytteregler og 

leievilkår for både Rorbua og båt, og endringer i 
disse. 

G) Ha eget regnskap og budsjett knyttet til driften av 
Rorbua.
ü Det �inansielle grunnlaget for Rorbua skal baseres 

på leieinntekter. 
ü Eventuelt overskudd skal bygge opp 

egenkapitalen for Rorbua og dens fremtidige 
vedlikehold. 

ü Lederen av hyttekomitéen signerer for 
godkjenning av bilagene og innhenter 
perioderegnskap fra regnskapsføreren/daglig 
leder. 

H) Ivareta alle andre saker av felles interesse. 
I) Ikke ha anledning til å oppta lån eller pantsette 

eiendommen. 

6. SAMMENSETNING OG VALG AV KOMITÉ
Hyttekomitéen kan ha opptil 5 medlemmer fordelt på:
1. Leder
2. Sekretær
3. Medlem
4. Eiendomsleder Døvesenteret
5. Representant fra Bergen Døves Idrettsklubb
De tre første medlemmene velges på årsmøtet til 
Bergen Døvesenter. Funksjonstiden for alle er 1 år. 
Kun medlemmer av Bergen Døvesenter kan sitte i 
hyttekomitéen. 

7. MEDLEMS-/INFORMASJONSMØTE
Det avholdes et medlems-/infomøte med medlemmer 
minst en gang for året for å ivareta medlemmenes 
interesse for Rorbua, herunder driften og regnskap. 
Hyttekomité i samråd med daglig leder innkaller til 
møtet med to ukers varsel.

8. ENDRING AV INSTRUKSEN
Ved behov for endring av vedtekter skal det foregå ved 
et alminnelig �lertall og kan endres av enten hyttekomité 
og/eller senterstyret i samarbeid med idrettsklubben. 
Senterstyret foretar den endelige godkjenningen i 
samarbeid med idrettsklubben. 

9. OPPLØSNING
Senterstyret i Bergen Døvesenter i samarbeid med 
Bergen Døves Idrettsklubb kan oppløse hyttekomitéen 
når det ikke er behov for egen hyttekomité eller ved en 
omorganisering under forutsetning av at det har vært 
gjennomført et medlemsmøte med �lertallsenighet.

Instruksen er godkjent av styret i Bergen Døvesenter og 
Bergen Døves Idrettsklubb 23.04.2009.

INSTRUKS for HYTTEKOMITÉEN
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01 ÅPNING
Leder i Bergen Døvesenter, Klement Våge, åpnet 
møtet med å ønske velkommen og presentere 
dagsorden. Han informerte årsmøtet om at 
daglig leder, Rune Anda, hadde meldt forfall pga 
sykdom. Han ba så om 1 minutts stillhet for å 
minnes medlemmene som gikk bort sist år. 

02 VALG AV MØTELEDER OG 
VARAMØTELEDER
Toralf Ringsø valgt til møteleder og med seg fikk 
han Erling Jacobsen som vara.  

03 VALG AV TO REFERENTER
Kjetil Høgestøl og Helge Herland ble valgt. 
Til tellekorpset ble Ingunn Storlykken Herland, 
Gunnar Hansen og Hans Tofte ble valgt. 

04 GODKJENNING AV INNKALLING OG 
SAKSLISTE
Innkallingen og sakslisten ble godkjent uten 
bemerkninger.

05 ÅRSMELDING FOR ÅR 2008
Følgende bemerkninger fremkom til 
årsmeldingen: 
Punkt 11 - Arvid Hauge, påpekte at ”Lutefiskens 
venner” er uteglemt. Møteleder svarer ved å 
henvise til at det faktisk er nevnt.
Punkt 14 - Klement Våge, bemerket at vi ikke 
brukte Flaggruten, men Fjord 1.
Punkt 15 - Ingunn Storlykken Herland, ønsket at 
hennes navn ble skrevet fullstendig, altså også 
med Storlykken inkludert.
Punkt 16 - Åge Lauritzen, foreslo å endre navnet 
på Bergen Døvesenters Museumsutvalg til Bergen 
Døves Museumsutvalg. Møteleder repliserte at 
dette er en sak som museumsutvalget selv må ta 
opp.
Punkt 16 - Nils Johan Bjørø, uttrykt bekymring 
seg for Bergen Døves Idrettsklubb sin fremtid, 
da aktivitetsnivået er dalende. Han ønsket seg en 
sterkere idrettsklubb. 
Punktene 26 og 27 - Erling Jacobsen, mente 
at punktene 26 ”Rådgivningskontoret” og 27 
”FFO Hordaland” var unødvendige. De burde 
bare nevnes under punktet om døvesenterets 
samarbeidspartnere.
VEDTAK: MED DISSE BEMERKNINGENE 
BLE ÅRSMELDINGEN ENSTEMMIG 
VEDTATT.

06 REVIDERT ÅRSREGNSKAP FOR 2008
Regnskapet ble kort gjennomgått av 
varamøteleder, Erling Jacobsen, og årsmøtet fikk 
anledning til å stille kritiske spørsmål ved både 
resultat- og balanseoppstillingen. Møteleder 
viste ellers til revisors revisjonsberetning og 
bilagsrevisor sin erklæring. 
Nils Johan Bjørø bemerket at regnskapet er bra 
og at det er fint å ha et lite underskudd med tanke 
på dem vi søker penger fra, da får de se at vi 
trenger mer penger.
VEDTAK: REGNSKAPET BLE 
ENSTEMMIG VEDTATT. 

O7 INNKOMNE LOVFORSLAG
Senterstyret hadde et forslag om endringer av 
formålsparagrafen, § 1, der man ønsket å markere 
at vi også er et døvesenter for Hordaland ellers. 
Klement Våge redegjorde for saken. 
Erling Buanes reiste spørsmål om hva som hadde 
skjedd med eventuelle gjenværende midler i 
Sunnhordaland døveforening, som var lagt ned 
for en stund siden.  
Klement svarte at dette ikke var et spørsmål 
for årsmøtet, og at det uansett var Norges 
Døveforbund sitt bord. 
VEDTAK: SENTERSTYRETS FORSLAG 
BLE ENSTEMMIG VEDTATT.
08 ANDRE INNKOMNE FORSLAG
Det var et forslag fra BEAST, som ønsket seg en 
kontingentordning lik den Idrettsklubben hadde 
med Døvesenteret. Det var ingen representanter 
fra BEAST til stede for å presentere forslaget. 
Klement Våge redegjorde for senterstyret sin 
mening.
VEDTAK: BEAST SITT FORSLAG BLE 
ENSTEMMIG NEDSTEMT.

09 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 
2010
Erling Jacobsen mente det ble påpekt i fjor å få 
fjernet denne fra dagsorden, da det er landsmøtet 
i NDF som bestemmer kontingenten i dag. 
Døvesenteret sine vedtekter må også endres på 
dette punktet.  
VEDTAK: SENTERSTYRET FØLGER OPP 
MED EN ENDRING AV DAGSORDEN FOR 
NESTE ÅRSMØTE, SLIK AT PUNKTET OM 
KONTINGENT UTGÅR.

Protokoll årsmøtet Bergen Døvesenter 21.03.2009
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79. Tid: 11.15 – 13.15.

Til stede: 31 med stemmerett.
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10 BUDSJETTFORSLAG 2009, 
VEILEDENDE FOR STYRET
Arvid Hauge stilte spørsmål om det var noe nytt i 
budsjettet i forhold til i fjor. 
Klement Våge svarte at det ikke var noe nytt. 
Han fortalte ellers at budsjettet som ble lagt frem 
var noe for høyt budsjettert både på inntektsside 
og kostnadssiden, siden eldre døves kulturtreff 
ble avlyst. Men det hadde ingen betydning for 
Døvesenteret. Han fortalte videre at Døvesenteret 
fortsatt må sette av en del midler til reparasjon av 
huset. 
Arvid Hauge lurte også på hva kostnadsposten 
”Fremmed tjenester” betydde. 
Kjetil Høgestøl svarte at det var en post med 
kostnader til revisor og regnskapsfører. 
VEDTAK: BUDSJETT ENSTEMMIG 
VEDTATT UTEN ENDRINGER.

11 VALG
Valgene ble ledet av valgkomiteens varamedlem 
Åge Lauritzen.
Valgkomiteens forslag til senterstyret ble 
enstemmig vedtatt og styret har denne 
sammensetningen. 

- Klement Våge ble gjenvalgt for 1 år, som 
styreleder. 

- Kjetil Høgestøl ble gjenvalgt for 2 år, som 
styremedlem. 

- Martin Skinnes ble gjenvalgt for 2 år, som 
styremedlem.

- Sigrun Ekerhovd ble gjenvalgt for 1 år, 
som 1.varamedlem.

- Monica Lone Madsen ble gjenvalgt for 1 
år, som 2.varamedlem.

Sunniva Lyngtun og Egil Johansen, begge 
styremedlemmer, var ikke på valg.

Valg av revisor, bilagsrevisor og vara for denne:
- Kjell Zahl ble gjenvalgt som autorisert 

revisor.
- Hans Tofte ble gjenvalgt som 

bilagsrevisor.
- Toralf Ringsø ble gjenvalgt som vara for 

bilagsrevisor.

Valg av kandidater til lovkomiteen:
- Arvid Hauge, ble gjenvalgt.
- Erling Jacobsen, ble gjenvalgt.
- Helge Herland, nyvalgt.

Valg av kandidater til Kapitalfondets styret:
- Arvid Hauge ble gjenvalgt som 

styremedlem.
- Arne Nesse ble gjenvalgt som vara.

Kjetil Høgestøl og Erling Jacobsen, begge 
styremedlemmer, var ikke på valg. Det 
femte medlemmet er reservert daglig leder i 
Døvesenteret.

Valg av kandidater til hyttekomiteen: 
Etter at årsmøtet stemte for Edvard Rundhaug 
og Rita Lone Borlaug, stod vi igjen med en 
plass og tre kandidater. En kandidat foreslått av 
valgkomiteen og to benkeforslag. Med skriftlig 
valg ble det avstemning mellom følgende 
personer (stemmer i parentes): Tore Birkeland 
(13), Sigrun Ekerhovd (9) og Åse Ejankowski (8). 
Etter dette ser hyttekomiteen slik ut:

- Edvard Rundhaug, gjenvalgt medlem.
- Rita Lone Borlaug, nyvalgt medlem.
- Tore Birkeland, gjenvalgt medlem.

To av plassene er reservert idrettsklubben og 
eiendomsstyret, som selv velger hvem som skal 
representere disse. 

Til slutt var det valg på kandidater til 
valgkomiteen, og Klemet Våge tillot seg å spørre 
folk i salen om noen ville stille. Dermed ble 
valgkomiteen seende slik ut:

- Lene Larsen, nyvalgt medlem.
- Svein Tore Olsen, nyvalgt medlem.
- Erling Buanes, nyvalgt medlem.
- Toralf Ringsø, nyvalgt vara.
- Erling Jacobsen, nyvalgt vara.

AVSLUTNING
Klement Våge takket alle for deltakelse på 
årsmøtet. Og etterpå kunne årsmøtet innta middag 
med kaffe og kake attåt, som var ordnet av de 
flinke damene Sigrun Ekerhovd og Sunniva 
Lyngtun.  

Referenter

Kjetil Høgestøl Helge Herland

Pen farge på huset! Til daglig leder. Hei, Jeg har flere ganger gå� forbi bygningen deres i Kalfarveien og 
hver gang synes jeg at det utvendige fargevalget er meget pent. Jeg vil derfor be om å få opplyst hvilken 
hovedfarge (gråfargen) /fabrikant som er brukt på huset. På forhånd takk. Med vennlig hilsen O. S.
(Vi har sendt svar og oppgi� fargenummer 762 Capri.)
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Personalia
80 ÅR
Hans Lie, Nesttun, fylte 80 år den 30. april.

70 ÅR
Harry Ellingsen, Åsane, blir 70 år den 1. juni. Han er bortreist 
på dagen.

65 ÅR
Hans Erik Tofte, Rådal, fylte 65 år den 1. mai.

60 ÅR
Jerzy Macha, Fyllingsdalen, blir 60 år den 11. mai.

Norunn Kalvenes, Søreide, blir 60 år den 18. mai. Hun er bort-
reist på dagen.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet ved min 60 års dag.

Mvh Pål K.
TAKK
for oppmerksomheten.       Hilsen Gyda Einemo.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet i anledning min 50 års dag.
                                          Med vennlig hilsen Trine Wraamann.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 1, mars 2009:
15. Anita Hafstad Norheim, hørende
16. Sissel Osland, hørende
17. Torbjørn Tokle, døv

I tillegg er det kommet 3 utmeldinger, to hørende samt 
en døv som er overført til en annen døveforening.

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!

Torsdag 28. mai kl 19.00
får vi besøk av Con Mehlum fra Oslo. Han skal 
fortelle om Teater Manu sitt stykke ”Stormen” som 
har premiere 21. august.

Alle er hjertelig velkommen!

UDI: Ali må �lbake �l Iran
Leserne har kanskje lest portre�ntervju med Ali i 
Døves Tidsskri� nr 1 (februar 2009). Han har nå vært i 
Norge i snart 7 år, de siste årene uten oppholds�llatel-
se. Han er samboer med en norsk kvinne. Ali har vært 
i kontakt med UDI (Utlendingsdirektoratet) og forklart 
sin situasjon. Og håpet på oppholds�llatelse. Men sva-
ret kom nylig: Han må �lbake �l Iran. Kanskje kommer 
poli�et og tvinger han ut av landet.
Ali forbereder å reise �lbake og så komme �l Norge 
e�er e� år. Hvis ikke noe mirakel skjer...

Torsdag 26. mars hadde vi besøk av 
Svein Arne Peterson fra Teater Manu. Han 
orienterte om temaet: "Vi døve forteller".
Her ser vi ham i samtale med Annlaug Koppen.

Det var 8 deltakere på Tapaskurs 
i døvesenteret tirsdag 31. mars. 
Kursleder: Tone Schulstock
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17. mai
DØVESENTERET ER ÅPEN 
FRA KL 10.00 TIL 15.00
PÅ NASJONALDAGEN

Salg av hot dog, rømmegrøt, is, kaker, 
brus osv.

Leker for barn!

Alle er hjertelig velkommen!

Arr.: Bergen Døves Idre�sklubb



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. 

MAI 2009
17. sø: Flaggheis kl 08. Frokost i 

døvekirken. Andakt.
17. sø: Døvesenteret er åpent kl 10 

til 15. Ansvar: Bergen Døves 
Idrettsklubb

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

20. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
20. on: Dansekurs i storsalen om 

kvelden.
20. on: Bowlingstrening i Sandslihallen kl 

19.00-21.00 
23. lø: Beast har tegnspråkfest i 

døvesenteret.
26. ti: Seniortreff kl 11 - 14. Middag
26. ti: Beast har tegnspråk-kafe på 

“onkel Lauritz” kl 19.30
27. on: Kulturkvinneklubb har temakveld
27. on: Bowlingstrening i Sandslihallen kl 

19.00-21.00
28. to: Con Mehlum holder foredrag om 

Teater Manu sitt stykke “Stormen” 
som har premiere 21. aug. 

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

30. lø: Lørdagskafe kl. 12-16
31. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

Pinsedag

JUNI 2009
02. ti: Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 17.30.
02. ti: Hordaland regionlag, tolke-

forbundet leier lokalet fra kl 17.
03. on: Dagsenter for døvblinde kl. 10-14
03. on: Hobbykveld (scrapbooking) for 

voksne i aktivitetsrommet kl 18.
04. to: Foredrag: 70 år siden Olaf 

Hassel oppdaget en komet 
(16.04.1939)

05. fr: Misjonsforeningen har møte hos 
Astrid Tokle kl. 19

09. ti: Seniortreff kl 11 - 14. Middag
10. on: Kvinneklubben har hyggekveld kl 

19.00
11. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
14. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

Deretter hagefest.
18. to: BUDSTIKKEN nr 4 
 (frist for stoff: 11. juni)
18. to: Sommeravslutning med grill i 

døvesenteret kl. 18(?)
23. ti: Seniortreff kl 11 - 14 

(sommerbord?).
26. fr: Døve kvinners kulturklubb har 

program fra kl 20.00
27. lø: Midtsommeravslutningsfest v/

kulturstyret kl. 13-17.

DØVES 
MISJONSFORENING
har møte hos Astrid Tokle 
fredag 5. juni kl. 19.00. 
Hjertelig velkommen!

Dugnad i Bergen Døvesenter
Torsdag 7. mai 2009 kl. 16 og utover - ca 35 personer 
deltok. Fantastisk innsats av dugnadsgjengen!
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN

God sommer!

Styret i Bergen Døvesenter 2009-2010:
Fra venstre: Monica Lone Madsen (2. varamedlem), Egil Johansen (styremedlem),

Sigrun Ekerhovd (1. varamedlem), Kjetil Høgestøl (nestleder), Martin Skinnes (styremedlem),
Klement A. Våge (leder) og Sunniva Lyngtun (styremedlem). Foto 14.05.2009: Rune Anda.
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Døvblinde på tur til Geilo 12-14 mai 2009
Vi møtte på tog-stasjon i Bergen kl 10. Alle etter tidsplanen passerte fjellet med godt humør. To 
av tolkene møtte opp på Geilo, etter avtale. Hentet med hotellets buss på stasjonen, heldigvis for 
de eldste. Noen valgte å gå etter noen timers stille sitting på toget. Velkomsten var fin og det ble 
servert deilig treretters-middag begge dagene. Vin-smaking var spennende, og lærerik. Fem sorter, 
tre hvite og to røde. Ulike alder. Alle fra samme land. Frankrike. Eldste var 18 år gammel. Alle var 
med på Spa, bading og vin-smaking. Bowlingen gikk overraskende bra. «De blinde ser» er det noen 
som sier. Jeg er overbevist. Det beste med hele turen var Spa-opplevelsen. Alle deltagerne fikk 
massasje og ansiktsbehandling, boblebad, svømming og sauna. De var meget fornøyd med dette. 
Samtlige ville på en slik tur igjen til vinteren. Veldig fin tur og været var strålende.

Med vennlig hilsen aktivitør Gunn Helen Johnsen
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Spa-tur med døvblindetreff 
Av Kjell R. Johnsen 

12- 14 . mai ble det arrangert spa-tur til Geilo med døvblindetreff arrangert av Bergen Døvesenter under ledelse av 
aktivitør Gunn Helene Johnsen. Slike døvblindetreff er åpen for alle døvblinde i Bergen og omegn, enten man er 
tilknyttet LSHDB eller FNDB eller noe annet. Vi var en fin blanding på tvers av organisasjonstilknytning. Reisen 
foregikk med tog fra Bergen kl. 10.28. Da vi kom til Geilo stasjon, stod hotellets buss klar til å frakte oss til dr. 
Homs Hotell. Etter innsjekking fikk vi lunch på hotellets kafe. Kl. 17.00 var det vinsmaking der vi fikk smake tre 
hivtvinsorter og deretter tre forskjellige rødvinsorter. Det var en kåsører med tydelig fransk aksent som innviet oss 
i vinprodusentenes måter å lage vinen på.

Om kvelden kl. 19 var det klart for middag. Og her 
var menyen følgende: Forrett: Frikasse på andelår 
servert med sitrus-karamell buljong. Hovedretten: 
Ramslok bakt laks med hvitlok- og spinat saute med
rødvin og pastinakksaus. Dessert: Devils food cake med 
bringebærsorbet. 
Etter middagen trakk vi oss tilbake til biblioteket der akti-
vitøren hadde klar underholdningsspårsmål som vi prøvde 
å svare på.
Det ble henvist til en artikkel i et ukeblad om at dr. Homs 
hotell var gjemsøkt av spøkelser. Mystiske ting foregikk på 
hotellet uforklarlige ting skjedde på hotellet. Ting flyttet på 
seg  og det var mystiske lyder i hotellrommene. Hotelldirek-
tøren utlovet kr. 10.000 til den som fotograferte spøkelse.
Vi som har to sansetap kunne med hånden på hjertet si at 
vi verken så eller hørte spøkelser.  Men det var verre med 
tolkene, uten at jeg skal insinuere noe som helst.

Neste morgen var det frokost kl. 8.00. Etter frokosten og 
utover formiddagen var det massasje på rygg, skulder og 
nakke samt ansiktbehandlign med forskjellige krem. Så 
var det velassortert lunch med varme retter og koldtbord.  
Etterpå kunne vi boltre oss i boblebad  eller gå på sauna 
med påfølgende tur i  svømmebasseng. 

Det var nesten sommerlig vær og noen av oss tok oss en 
tur på Geilo sentrum og ruslet rundt i området.
Klokken 19.00 var det igjen spennende middag  og se på 
denne menyen: Forretten besto av: Asparges med lagret 
fjellost og røkt fjellørret. Hovedretten: Rosa stekt kalv med 
kyllinglever, kapers och rødløk samt dijonsennepsjy. Og 
desserten: Mango og kokos mousse på en hasselnøtsbunn 
med en exotisk sorbet.

Etter middagen dro vi alle til bowlinghallen. Selv om vi 
enten var helt blinde eller sterk svaksynte, var det moro å 
kaste de tunge kulene .  Tolkene var flinke til å sikte for oss 
og vi fikk sa bra med poeng selv om kulene gjerne gikk i 
hytt og pine.
Neste dag etter frokost kunne vi igjen velge mellom 
boblebad og sauna samt svømmebasseng. Vi kunne nes-
ten ikke bli nok mettet. Tiden gikk fort og plutselig var det 
bare å gjøre unna lunchen og sette oss i drosjen som skulle 
frakte oss til jernbanestasjonen.
NSB holdt ruten og vi kom tilbake til Bergen kl. 17.50.
Alle deltakerne var svært godt fornøyd med turen og det 
ble uttrykt ønske om at slike turer måtte gjentas.  
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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.

Askvoll Fjordhotell er et nyrenovert familiehotell i Askvoll, sentralt ved kysten 2,5 time med 
ekspressbåt til/fra Bergen, 1 times busstur fra Førde. Hotellet har foruten 17 rom – alle med 
dusj/telefon, tv og trådløst internett – salong /bar, cafe /spisesal, konferansefaseliteter for 150 
personer og stor hage/uterestaurant. Hotellet kan tilby ett stort aktivitetsprogram i fantastisk 
natur, egen båt til turer for gjestene, god mat og fin dansemusikk eller karaoke i trivelige 
omgivelser.

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.

Bergen Døvesenter satser på at alle egne påmeldte medlemmer reiser GRATIS (som vanlig), 
enten med bil eller buss eller båt. Det kommer vi tilbake til senere.

UTFLUKT TIL BULANDET OG VÆRLANDET

Bulandet. Gøsta har �dligere bodd der i mange år. Kanskje 
han blir med på turen?

Melding fra hotellet:
Hotellbåten MK LAUVANGER tar 23  
passasjerer og vi tar kr 1500,- pr time. 
Dette er ei skøyte 56 fot og vi bruker ca 
1 time til Bulandet - men den blir kanskje 
for liten? 
Vi har også en annen båt tilgjengelig 
som tar opptil 38 personer – 
hurtiggående og kr 3000,- pr time. Den 
bruker ca en halv time ut 
Vi kan og ta fergen i Værlandet – 1 time 
fra Askvoll – guide og buss møter oss 
og evt. hurtigbåt tilbake. Værlandet og 
Bulandet er fantastisk og vi anbefaler 
det på det sterkeste – her kan vi lage et 
opplegg om det er ønskelig. 
(Vi tror vi satser på større båt, plass til 
opptil 38 personer ca tre timers tur(?)- til 
ca kr 300 pr. person) 
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Hotellets forslag til aktiviteter: 
HELLE KNIVFABRIKK 
Omvisning, museum og fabrikkutsalg. Kjent for bestikk 
og kniver i alle varianter i mer enn 30 land.
 
VÆRLANDET og BULANDET 
Et fantastisk stykke Norge som består av 365 øyer 
- hvor noen er bundet sammen med bru. En times 
fergetur fra Askvoll. Her kan vi lage en heildagstur 
eller en halvdags tur i fantastisk natur - på en dag kan 
du oppleve 4 årstider. Besøk på Steinindustrien – de 
utvinner stein som de eksporterer mye til Italia 
eller de lager bord, benker, smykker, bilder osv . 
Temaparken – museum fra krigens dager, absolutt 
verdt å få med seg. 

Shetlandsgutta under krigen gikk ut herifra. 
Fiskesuppe til lunsj hos Gillesøy på Bulandsferie. 
Sightseeing på Bulandet og Værlandet.
Besøk hos lokale kunstnere 

Værlandet båt – kaffe, vafler og trekkspillmusikk 
Vi hare med oss lokal guide på hele turen 
Retur til Askvoll 

BÅTTUR 
Hotellet har egen båt på 54 fot – faktisk eneste båten 
i Norge som er vigsla. Den har en utrolig historie 
fra krigens dager da den gikk som kirkebåt på 
Finnmarkskysten. Vi kan ta ein tur på sjøen – kanskje 
spise litt reker, fiske litt? eller bare kose oss og nyte 
dagen. 

URTEHAGEN 
I Holmedal ikke langt fra hotellet – har 100 vis av urter 
og er ein opplevelse i seg sjølv. 

BARNELEIKARINGEN I ASKVOLL og HOLMEDAL 
kan underholde oss til kaffien etter middag 
Kanskje en spasertur i sjøkanten, langs kaia og 
båthavna før middag? 

Dr. Holms hotel på Geilo - og brannvarsling
Jeg og min familie har vært på dr Holms Hotell på Geilo helgen 22 til 24 mai. Jeg er døv. 
Holms Hotell har brannalarm, ringevarsel, brannslukkningsapparater, brannslange og spinkleranlegg på 
tak. 
Jeg har sovet alene på rommet mitt. Jeg hadde ikke noen avtale med resepsjonen eller min familie om vars-
ling til meg i tilfelle brann.
Hvis det skulle begynne å brenne på hotellet, lurer jeg på om resepsjonens personer kan løpe fort og åpne 
døra og vekke døve? 
Holms Hotell har ikke brannvarsel i form av blinklys eller vibrator under puten. 
Med vennlig hilsen Steinar Heggertveit.

Vi har forelagt saken for Dr. Holms hotell, og de svarer:

Vi takker for tilbakemeldingen og skjønner at dette kan være en utfordring. Når vi har bevegelseshemmede 
gjester har vi rutiner for at disse skal hjelpes først ved en eventuell evakuering. Vi skal ta denne tilbake-
meldingen med oss i det videre arbeide for å forbedre sikkerheten også for hørselshemmede gjester. Det vil 
være en ekstra sikkerhet for både gjester og vårt personal dersom gjesten ber oss være ekstra oppmerksom 
på å varsle manuelt til gjester som er hørselshemmede.  

Det kan for oss være en mulighet for oss å installere varsellys på noen rom, slik at vi har ett ekstra sikkert 
tilbud til gjester med slike behov. Vi skal ta dette med i planen vår når vi gjør den siste oppgraderingen av 
brann alarm systemet vårt neste år. I mellomtiden vil vi forbedre rutinen vår med ekstra varsling til hørsels-
hemmede gjester.

Med vennlig hilsen/ Best regards
Dr. Holms Hotel AS 
 
Stein Åge Hære
Driftsdirektør
Operating manager
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17. mai i Bergen Døvesenter
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Con Mehlum var i døvesenteret torsdag 28. mai og for-
talte om William Shakespeare og om "Stormen" som 
Teater Manu skal presentere i Kultursalen Vannkanten på 
Loddefjord søndag 30. august kl 16.00 (noter datoen!)

Gå inn på h�p://www.zoom.coip.no/ og følg med hva de forteller om "Stormen"!
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Vi hadde 52 års MIMRE-TREFFET
for oss som utgikk fra Alm-skole i 1958 

+ andre fra Holmestrand som 
ble konfirmert i 1957 samlet 
her i Bergen. Årsaken var at 
Tora Nisi (gift Pfeuffer) bor i 
Wurtsburg, Tyskland. Hun er gift 
med Norbert Pfeuffer. De hadde 
bestilt flybillet for å være med 
i Eldres Kulturtreff som skulle 
gjennomføres 29-31 mai. Dette 
arrangementet i regi av NDF 
ble som kjent avlyst. Men de 
kunne ikke forandre flybilletten 
og ville komme uansett. Så i den 
forbindelsen ble det likevel satt i 
gang å gjennomføre treffet for de 
som ville og kunne komme. 
Resultatet ble at 21 meldte 
seg på fra ulike deler av landet 
ville komme. Mimre-treffet ble 
vellykket gjennomført i Bergen 
Døvesenter lørdag 30. juni. 
Dagen før og dagen etter var 
vi bl.a. på Fløien, tur på torget, 
Akvariet og så på Bergen i sin 

vakre prakt i det nydelig og varme været.
Norbert Pfeuffer største ønske var å gå opp til 
Preikestolen, Lysefjorden. Den turen gjennomførte han 
med stolthet og vil minnes hele sitt liv. Dessuten ble han 
så imponert og fasinert av Bergen Døvesenter sitt flotte 
og prektige hus! 
Toralf 
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                                                                               Survey Results on the Status of the National Associations of the Deaf 
                                                                                                                            World Federation of the Deaf 

- 22 -

77 SSuurrvveeyy RReessuullttss

77..11 BBaacckkggrroouunndd ooff tthhee NNaattiioonnaall AAssssoocciiaattiioonn ooff tthhee DDeeaaff

7.1.1 When was the National Association of the Deaf established?  

Year Country Year Country Year Country
1880 USA    1971 Sudan    1993 Portugal  

1905 Finland    1973 Malta    1994 Guatemala  

1907 Hungary    1973 Uganda    1995 Nepal  

1913 Austria    1974 Costa Rica    1995 Zimbabwe  

1918 Norway    1975 Kuwait    1997 Malaysia  

1920 Latvia    1977 Brazil   1999 Mozambique 

1921 Croatia    1977 Belgium    2000 Dominican Rep 

1922 Estonia    1977 New Zealand    2002 Afghanistan  

1922 Sweden   1979 Niger   2002 Fiji  

1926 Chile    1979 Panama   2004 Madagascar  

1926 Georgia    1981 Indonesia      

1926 Russian Federation    1981 Ireland      

1927 Germany    1983 Tanzania     

1929 South Africa    1984 Colombia      

1931 Belarus    1984 Sri Lanka      

1931 Slovenia    1985 Guinea      

1932 Italy    1986 Australia      

1933 Ukraine    1987 Cuba      

1934 Bulgaria    1987 El Salvador      

1935 Denmark    1987 Republic of Benin     

1938 Lithuania    1988 Rwanda     

1940 Canada    1988 Mexico      

1945 Serbia and Montenegro   1990 Czech Republic      

1946 Poland    1990 Senegal      

1946 Switzerland    1991 Côte d�Ivoire      

1953 Israel    1991 Namibia      

1955 The Netherlands   1991 Slovakia     

1957 Argentina    1992 Cameroon      

1961 Turkey    1992 Ecuador      

1964 Bangladesh    1992 Gambia      

1964 Syria    1992 Nigeria      

1968 Ghana   1992 Republic of Congo      

1968 Peru   1993 Albania      

Oversikt over de ulike døveforbund i verden
Døves Verdensforbund utga nylig en oversikt over status for de ulike medlems-
land, pr. desember 2008. He�et er på 107 sider og interesserte kan laste det ned 
fra www.bgds.no. Her har vi hentet fram en liste som viser hvilket år de ulike land 
har oppre�et nasjonal døveforbund. Norges Døveforbund ble s��et i 1918.
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8.-9. klasse v/Hunstad skole viste film

Torsdag 11. juni hadde vi besøk av 9 ungdommer fra Hunstad skole sammen med Maren Herland, som er lærer 
for drama- og rytmikkfaget. De hadde vært på kulturtreff i Holmestrand, og der viste elevene frem en film 
de har laget - en stumfilm-versjon av "Askeladden som kappåt med trollet". Det var flo� at de også ville vise 
filmen hos oss i døvesenteret. Den ca 25 minu�er lange stumfilmen var morsom laget!

Personalia
80 ÅR
Skjalg Iversen, Bergen, blir 80 år den 12. juli.
Evelyn Osland, Flaktveit, blir 80 år den 26. juli.

70 ÅR
Astrid Tokle, Tertnes, blir 70 år den 11. juli.

60 ÅR
Gro Onarheim Anda, Rådal, blir 60 år den 5. juli. Hun er bortreist 
på dagen (Spania)
Britt E. Skogstrand, Ulset, blir 60 år den 29. august.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten med en gave til 80 års dagen.

Hilsen fra Hans Lie.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet på dagen min. Klem fra Norunn.

TUSEN TAKK
for oppmerksomhet ved min 75 års dag.

Hilsen fra Fridtjof Johnsen.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten!  Hilsen fra Gunhild H. Bjørø.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 7. mai 2009:
18. Elisabeth Kindt, hørselshemmet
19. Guro Houth Fjellseth, hørende

I tillegg er det kommet 4 utmeldinger, to hørende og 
to døve.

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!

Nils Johan og Gunhild Bjørø, i april 2009.
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Søndag 14. juni 2009: Hagefest 
etter gudstjenesten i døvekirken. Døves menighet og Bergen Døvesenters 
kulturstyre samarbeidet om hagefesten, der ca 90 personer deltok. 



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

TERMINLISTE

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Du kan få Budstikken
i FARGER på

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

JULI 2009
02. to: Lystenning i døvekirken kl 18, 
 så sosialt samvær med vafl er o.l.
03. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
10. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
16. to: Kort andakt i døvekirken kl 18, 
 så sosialt samvær med vafl er o.l.
17. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
24. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
30. to: Kort andakt i døvekirken kl 18, 
 så sosialt samvær med vafl er o.l.
31. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00 

AUGUST 2009
05. to: Første torsdagskveld i 

døvesenteret etter ferien
06. fr: “Døvetreff” på Zakken kl 18.00
11. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
11. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30.
12.-15. fr-sø: Døves kulturdager på Ål
20. to: BUDSTIKKEN nr 5 (frist for stoff: 

13.08)
20. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
22. lø: Deaf International Party (DUK + 

BEAST?)
24. ma: Døvblittgruppen har styremøte på 

styrerommet kl. 18.00.
25. ti:  Seniortreff kl 11 - 14.
25.ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
27. to: Politisk debatt i døvesenteret kl 

19.00 (til 21.00) 
27. to: Beast har TS-biljard kl 1930 på 

Dubliner 
30. sø: Teater Manu viser Wilhelm 
 Shakspeares “Stormen”kl. 16 i 

Kulturlokalet på Vannkanten. 
31. ma: Døvblitte har sosialt samvær kl. 

18.30. 

SEPTEMBER 2009
01. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30.
01. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
03. to: Beast har TS middag kl 17. 

Stedet: uspesifi sert
05. - 15. Deafl ympics i Taiwan (Taipei) 
08. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
08. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
10. lø: Medlemsmøte kl 18.00: NDFs “Ny 

Giv” + andre saker.
12. lø: Kulturkveld med program/

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

Etter gudstjenesten er det valg på 
menighetsrådet.

17. to: BUDSTIKKEN nr 6
17. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
18. fr - 20. sø: Døvestevne på Askvoll 

Fjordhotell i Sogn og Fjordane. 
19. lø: Beast har TS-fest. Mer info senere
22. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
22. ti:  Ungdomsklubben har årsmøte
23. on: BEAST har årsmøte i 

døvesenteret kl 18

Medlemskap og medlemsfordeler
Det lønner seg å være medlem av døvesenteret, da får du:

    * Redusert pris på fest i døvesenteret
    * Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesenteret
    * Rimelig leie av bryggehuset (hytten) på Austevoll
    * Iblant støtte til deltakelse på utfl ukter o.a
    * Rimelig deltakeravgift på kurs
    * Døves Tidsskrift og Budstikken inkludert i medlemskapet
    * Medlemskap i Bergen Døves Idrettsklubb
    * Automatisk medlem i ungdomsklubben (13-26 år) og idrettsklubben
    * Andre medlemsfordeler

Du blir medeier i et fl ott døvesenter, men aller viktigst:
Du blir på lag med oss som kjemper for et bedre samfunn for døve.
Du blir med i demokratiet som styrer Bergen Døvesenter. 
Og du blir automatisk medlem av Norges Døveforbund. 
   
Norges Døveforbund sender ut giro til alle medlemmer av de tilsluttede 
døveforeninger.
Kontingenten er som følger:
Kr 350,- for hovedmedlem
Kr 350,- for ektefelle/samboer
Kr 250,- for ungdomsmedlemskap (13-26 år)
Kr 100,- for barn (0 - 12 år)
Kr 1.000 for bedriftsmedlemskap

Du kan melde deg på som medlem ved å sende navn, adresse, fødselsdato, om du er 
hørende eller hørselshemmet, til: post@bgds.no.

Vi har bes� lt 
krus med BDS-
logo.
Selger for 
kr 90. 
Henvendelse: 
Kontoret

Vi har NDFs 
jubileumsbok 
for salg � l 
interesserte. 
Kr 200.
Henvendelse: 
Kontoret
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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
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Fire fra Madagaskar Døveforbund

var på Bergensbesøk
lørdag 12. og søndag 13. september 2009

Fra venstre: Lala (kasserer i Madagaskar Døveforbund), Rivo (prosjektleder 
tolkeutdanning), Rinja (prosjektleder tegnordbok DVD) og Dimby (leder i 

Madagaskar Døveforbund, samt prosjektleder organisasjonsutvikling).
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Kultur-tur for Bergens-seniorer
til Stavanger

Langhelgen 28.-30. september dro en gruppe på 
18 seniorer til Stavanger. Vi var en kortesje på 5 
privatbiler med passasjerer. Det er ikke lett å holde 
følge når det er mange rundkjøringer og lyskryss, men 
ingen ble borte!

Første mål var kirkegården i Øvre Vats, hvor 
mangeårig kasserer/forretningsfører i Bergen 
Døveforening er begravet, Torkel Eikjeland. Det var 
ikke lett. Adressen Øvre Vats var misvisende, for det 
finnes ingen kirke der. Vi kjørte gjennom Øvre Vats 
og kom til Nedre Vats, og langt nedenfor der var en 
kirke som bare het Vats kirke. Der fant vi Torkels 
grav, og vi satte en fin blomst på graven. Hans navn 
står under hans foreldres. Det var godt å minnes og 
ære en gammel venn/medarbeider. Og det var akkurat 
oppholdsvær mens vi var på kirkegården!

I Stavanger tok vi inn på hotell og spaserte til sentrum 
og en god middag.

Neste formiddag dro vi (med Gunhild og Arnulf 
Pedersen som veivisere) til Norsk Hermetikkmuseum 
i den eldste bydelen. Det er et veldig spennende 
museum. Vi hadde to tolker, så vi fikk vite mye om 
norsk hermetikks historie, med demonstrasjoner. 

Derfra dro vi til døvekirken, hvor Stavanger-
pensjonistene var vertskap. De hadde laget nydelig 
lapskaus, og senere var det kaffe og hjemmebakte 
kaker. Også utlodning, men ingen bergensere vant så 
store gevinster at det ble trangt i bilene. Arnulf fortalte 
kirkens historie. Thorbjørn fortalte bl.a. historien 
om den flotte døpefonten som er laget av den døve 
steinhoggeren Thore Skjørestad. Gunhild foreslo et 

nærmere samarbeid, 
også om turer, for 
seniorgruppene på 
Vestlandet. Det skal 
vi tenke mer over, 
lovet vår seniorleder 
Erling Buanes. – Om 
kvelden var det pizza 
på hotellet.

Søndag formiddag 
besøkte vi 
døvesenteret, og 
spesielt ”døvemuseet” 
i 2. etasje, der 
”yrkesskolen” for 
døve piker har den 
største plassen. Flere 
av deltakerne hadde 

Torkel Eikjeland
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gått på skolen der og syntes det 
var gøy å se igjen ting som var 
laget, som kjøkkenklærne de 
brukte (”uniform”) og spesielt 
gymnastikkdraktene, som skjulte 
nesten hele kroppen. 

Etterpå var vi en tur til 
Storhaugveien 10, det første Døves 
Hus/Døves kirke i Stavanger. Der 
fortalte Arnulf og Thorbjørn om 
husets historie, spesielt striden om 
”kapellet” der, som døvepresten i 
Oslo ikke ville godkjenne.

Så var tiden kommet til hjemreisen, 
og alle fant veien hjem, tilsynelatende 
meget fornøyde med turen. Spesiell 
takk skal Gunhild Pedersen ha for sin 
store hjelpsomhet, og som gjorde det så 
lett for oss i Stavanger.

Alle tre dagene var det ”fryktelig” vær, 
men merkelig nok var det opphold 
akkurat når vi trengte det, så egentlig 
tok værgudene bra hensyn til oss. 
Derfor også en takk til værgudene!

Th. J. S.

«Stormen av William Shakespeare på Teater 
Manu Regi Debbie Rennie Oversettelse til Norsk 
tegnspråk Odd-Inge Schrøder Scenograf Con 
Mehlum Premiere 21. august kl 18 på Teater Manu 
(UTSOLGT) Teater Manu starter i år teaterhøsten 
med en tidlig premiere. Flere av skuespillerne er 
unge og prøvene har blitt tilpasset skolegang. 
Teater Manu har i flere år drevet teaterundervisning 
for barn og unge og ønsker denne gangen å løfte 
frem en ny generasjon tegnspråklige skuespillere. 
Dette gjør vi ved å sette opp William Shakespeares 
Stormen for publikum i Oslo og på turné.»

Fra pressemeldingen:
Stormen av William Shakespeare på Teater Manu

Skuespillere Min Hung Lu og Asbjørn Midtskogen.

Det ble mulig å selge kaffe og kaker og brus o.a. ved Kul-
tursalen på Vannkanten, Loddefjord. Kristin, Gøril og Hilde 
(bildet over) startet serveringen to timer før teaterforestil-
lingen, og fortsatte salg til sultne og tørste publikummer i 
pausen. Der ved "kafeteria" var det god plass med bord og 

stoler. Tolkestudenter var også med og ble mektig imponert 
over stemmetolken fra Teater Manu. Det er flott gjort av 
Høgskolen i Bergen å sende tolkestudenter på ulike obli-
gatoriske "studieoppdrag". De var også og studerte tolkene 
i forbindelse med politisk debatt i døvesenteret.

Foto: RA.
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POLITISK DEBATT 
I BERGEN DØVESENTER TORSDAG 3. SEPTEMBER 2009
kl. 19.00-21.15. Ca 90 deltakere inkl. politikere og tolker.

Hvert av partiene fikk fire minutter 
til framstille sitt eget program og 
deretter skulle de svare på spørs-
mål som Døvesenteret hadde for-
beredt, som gikk inn på de døves 
situasjon i samfunnet.
SV fikk starte med å fortelle hva 
deres parti står for, som er kort sagt 
å prioritere miljø og rettferdighet i 
samfunnet. Dette var Venstre enig 
i, og til dels også Ap. Ap sitt slagord 
er at alle skal være med, og Teigen 
mente at det må skaffes arbeid til 
alle og godene må fordeles likt. For 
Michelsen fra Venstre er rettferdig-
het viktigst og at samfunnet må ta 
hensyn til enkelmennesket. KrF står 
for verdier og et samfunn med plass 
til alle; de vil ha tryggere gater og 
kjempe mot sosiale forskjeller. Høyre 
mener at Norge må trygge dem som 
ikke klarer seg selv, gi støtte der det 
trengs mest og få helsekøen ned. 
Rødt fikk ordet til slutt og betonte på 
det sterkeste at de vil ha Norge ut 
av Afghanistan, at oljeinntektene bør 
ikke bli investert, men heller brukt på 
utdanning og forskning, at fattigpoli-
tikken må gjøres noe med.
Etter disse korte innslagene, stilte 
møteleder de spørsmålene som 

Døvesenteret hadde forberedt, 
det første spørsmålet gikk inn på 
tilgjengelighet og universell utfor-
ming. Hvordan skape et samfunn 
for alle når ikke engang partiene 
midt i en valgkamp klarer å gjøre 
budskapet allment tilgjengelig? Vil 
ditt parti blant annet sørge for å 
formidle hovedtrekkene av parti-
program på tegnspråk?
Til dette svarte SV at de hadde 
prioritert den gruppen av men-
nesker som ikke kan lese, derfor 
har de laget lydfiler som man kan 
laste ned… Selv om deres program 
er å lese på deres nettsider, er det 
likevel ikke godt nok at videoene 
ikke er tekstet eller tolket. Nå job-
ber de med teksting og vil satse på 
tegnspråk på langt sikt. Ap synes 
det er rett og slett pinlig at partiene 
ikke gjør budskapet sitt allment på 
nettsidene, og lovte å se nærmere 
på saken. Også Venstre sin kandi-
dat mente at partiene er for dårlige 
til å legge til rette, men nå har de 
tekstet sine sider på YouTube. Til 
stor glede i salen, ville han person-
lig sørge for at videoene blir tolket 
og spurte i salen om det var noen 
som kunne hjelpe han med det. 

Han gav t.o.m. mobilnummeret 
sitt og hvis du vil hjelpe han, ta 
kontakt med Døvesenteret: Vi har 
nummeret hans! KrF mente også 
at partiene er for dårlige til dette 
og mente det absolutt ikke var nok 
med bare tekst. Høyre, som er 
det eneste partiet som har tekstet 
sine videoer, kan ikke love at de 
blir tolket til tegnspråk. Rødt deri-
mot unnskyldte seg med at de var 
et parti med små ressurser og de 
har ikke engang hatt råd til å lage 
valgkampvideo…
Det andre spørsmålet som ble stilt 
av møtelederen gikk inn på tekst 
på norske kinofilmer og teksting 
av tv-programmer. Flere av parti-
ene henviste til Diskriminerings- og 
Tilgjengelighetsloven, og alle var 
enige i at alle programmer skal 
være tekstet innen 2011.
Det siste spørsmålet som var forbe-
redt var angående tolketjenesten. 
Siden det ikke finnes døgnåpen 
tolketjeneste, har ikke døve mu-
ligheter til å skaffe tolk på natten. 
Hvordan vil ditt parti følge opp den 
store Tolkeutredningen fra 2008? 
Her også var partiene samstemte 
med at det må utdannes flere tol- R
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Dette bildet ble tatt kl 21.15, da debatten var avsluttet.

Torsdag 03. september 2009 var det rigget opp for politisk debatt i Bergen Døvesenter. 
Salen var nesten fullsatt da Klement A. Våge (leder i Døvesenteret), erklærte møtet for 
åpnet og ønsket både politikerne og publikum velkommen. Dette er partiene som var 
representert på møtet: Ragnhild Stolt- Nilsen fra Høyre, Astrid Aarhus Byrknes fra KrF, 
Lars-Henrik Paarup Michelsen fra Venstre, Dag Ole Teigen fra Ap, Tina Åsgård fra SV og 
Torstein Dahle fra Rødt. Laila Reiertsen fra FrP var også ventet, men møtte ikke opp.

ker, tolkeyrket må gjøres mer at-
traktivt for alle og det må opprettes 
flere faste tolkestillinger. Alle lovte 
at de skulle se nærmere på Tolkeu-
tredningen, men kunne ikke love at 
det ble gjort noe tiltak så veldig fort. 
Uansett syntes tolkestudentene i 
salen at det var en veldig god idé 
å heve lønnstrinnet til tolkene!
Etter pausen fikk publikum mulig-
heten til å stille spørsmål til politi-
kerne. Det kom opp flere spørsmål, 
det første var om partiene vil sikre 

at døve får rettigheter til hjemme-
hjelps- og sykepleiertjenester på 
tegnspråk i landets kommuner? 
Igjen henviste enkelte partier til Dis-
krimineringsloven og alle var stort 
sett enige om at det må ansettes 
personal som kan tegnspråk, eller 
personalet må videreutdannes.
Panelet ble også spurt om hva de 
vil gjøre for å hjelpe de døve inn i 
arbeidslivet, siden det er vanske-
lig for døve å finne arbeidsplasser, 
ikke bare i nedgangstider. Igjen var 

partiene enige om at staten er for 
dårlig til å tilrettelegge for alle. Det 
burde gjøres mer for å integrere 
døve i arbeidslivet og bryte ned 
fordommer. Stort sett var alle enige 
i at for å få til dette, burde arbeids-
giveravgiften reduseres.
Etter at alle spørsmål var stilt og 
besvart, fikk politikerne krus fra 
Døvesenteret i gave.
Debatten ble tolket av Nina Dahle, 
Lene Larsen, Silje Seltveit Osdal 
og Robert Aas Osdal.
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Da jeg først kom til Bergen og Dø-
vesenteret, var jeg utrolig nervøs. 
Jeg kjente jo ingen her og visste ikke 
om de jeg skulle jobbe sammen med 
var greie eller ikke. Dessuten kan jeg 
jo ikke norsk tegnspråk, så jeg visste 
ikke hvordan kommunikasjonen kom 
til å bli..
 
Men det viste seg at jeg hadde vært 
nervøs og engstelig for ingenting! Jeg 
har aldri jobbet med så greie folk som 
her på Døvesenteret. Jeg ble utrolig 
godt mottatt her og følte meg vel med 
en gang. Men det var ikke bare på job-
ben at jeg ble godt mottatt, alle de jeg 
har møtt var utrolig snille og ivrige på 
å lære meg tegnspråk. Jeg har rett og 
slett vært utrolig heldig som har fått 
muligheten til å bli kjent med dere og 
fått være med på så utrolig mye. Jeg 

reiser hjem rik på erfaringer og mange 
fine minner. Derfor vil jeg gjerne takke 
Døvesenteret for det og jeg synes noen 
fortjener en ekstra takk:
 
Selvfølgelig skyldes en stor takk til 
Døvesenterets styre og Rune Anda som 
var villige til å gi meg praksisplassen, 
men Rune fortjener en ekstra stor takk 
fordi han meldte meg på overalt slik at 
jeg fikk oppleve mange spennende ting 
i døvemiljøet. En gedigen takk til deg 
altså! Det har rett og slett vært en fryd 
for meg å jobbe sammen med deg!
 
Jeg vil også gjerne takke Helge og 
Thorbjørn for trivelige pauser og ellers 
en fantastisk og morsom tid på jobb.  
Det var mange andre som også tok seg 
tid til å lære meg om de døves kultur, 
og dem vil jeg også takke: Ali tok meg 
med på tegnspråk kafé og var ellers 
veldig tålmodig og prøvde å lære meg 
tegnspråk, tusen takk for det! Også Hå-
kon og Johannes gjorde en stor innsats 
på å lære meg tegnspråk, derfor en stor 
takk til dere også!
 
En ting er sikkert: jeg kommer ikke til 
å glemme denne tiden her og jeg håper 
på å holde kontakten med dere alle! 
Altså, nok en gang, tusen takk for meg 
og jeg håper vi sees igjen snart. 
  
P.S. Hvis noen av Bergen Døvesenters 
medlemmer skulle befinne seg i Ham-
burg: ikke vær redd for å ta kontakt! 
E-mail adressen min finner dere hos 
Rune. 

Takk for meg og på gjensyn!

Krystyna Sieroslawska

Vi har krus med den nye 
BDS-logoen. Selges for kr 90. 

Henvendelse: Kontoret

Tegnspråkversjonen (dette var mest 
“tegn som støtte”-versjon) kom i stand, 
etter initiativ av Hordaland fylkes 2. 
kandidat Lars-Henrik Paarup Michel-
sen (bildet), som deltok i debatten i 
Bergen Døvesenter 3. september 2009! 
Venstres Michelsen sa at han ville per-
sonlig sørge for at videoene blir tolket, 
og han spurte publikum i salen om det 
var noen som kunne hjelpe han med 
det.
Aktive medlemmer av BEAST slo øy-
eblikkelig til og de kontaktet politikeren 
(han opplyste sitt mobilnummer for hele 
salen!). 
På videoen ser vi tre unge kvinner lese 
Venstres viktigste program på tegn før 
politikeren selv avsluttet med “Godt 
valg!” - også med tegn! 

Fra Hordaland Venstres hjemmeside 
10.09.2009: 
Hordaland Venstre lanserte i dag 
valgkampens første valgkampvideo 
på tegnspråk. Filmen er et resultat av 
Bergen Døvesenters utfordring til alle 
partiene.

- Det er flaut at vi ikke har gjort dette 
før, for dette var overraskende enkelt 
å få til. Å tilrettelegge valgkampinfor-
masjon på tegnspråk handler hundre 
prosent om vilje, sier Lars-Henrik 
Paarup Michelsen, Hordaland Venstres 
andrekandidat.

Tok utfordring på strak arm
Det var under en debatt på Bergen 
Døvesenter torsdag 3.september at alle 
partiene i Hordaland ble utfordret på 
hvorfor de ikke har valgkampinforma-
sjon tilgjengelig på tegnspråk. Venstre 
tok utfordringen på strak arm, og 
med god hjelp fra tre frivillige tegn-
språktolker har partiet laget en video 

Er Venstre det eneste 
partiet med info på 
tegnspråk?

som presenterer Venstres tre viktigste 
valgkampbudskap på tegnspråk.

- Formålet med filmen er todelt. For det 
første håper vi å nå hørselshemmede 
og døve velgere med politikken vår, og 
for det andre ønsker vi å minne landets 
politiske partier, inkludert oss selv, om 
at tegnspråk faktisk er et offisielt språk 
i Norge, sier Paarup Michelsen.

Venstrepolitikeren mener at politisk 
informasjon tilrettelagt for hørselshem-
mede bør være selvsagt fra alle partier 
ved neste valg.
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Presentasjon tolkestudenter 2009
Tolkestudentene har fått de samme spørsmålene

som Budstikken begynte med i 2005
Det betyr at Budstikken har presentert alle tolkestudentene helt fra starten 

av. Det har etterhvert blitt 91 studenter fra 2005 til 2009!

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

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

1.  Anine Johannesen

2.  22 år
3.  Oslo
4.  Nei
5.  Kommunikasjon og tegn-

språk er spennende
6.  Gå på konserter og turer i 

fjellet
7.  Nei, egentlig ikke

1) Camilla Fidje

2) 22 år. 
3) Er fra ei lita bygd i 

Lindesnes kommune
4) Nei, det har jeg ikke.
5) Tegnspråk facinerer meg. 

Det har alltid facinert 
meg. Jeg ønsker å jobbe 
med noe som kan gi meg 
noe tilbake, og fant ut at 
jeg kanskje skulle prøve 
meg som tegnspråktolk.

6) Være sosial sammen 
med venner. Hekle. Lese. 
Fotografere litt. Bake. 
Blogge. Gå turer +++

7) Det er litt tidlig å si. 
Har ikke tenkt så veldig 
gjennom akkurat det. 
Men tenker jeg i før-
ste omgang vil jobbe 
som freelance tolk ta 
ulike oppdrag og få litt 
erfaring og på mange 
områder. Tenker også litt 
på skrivetolking.

1. Anita Heggertveit

2. 38 år
3. Jeg kommer fra Arna, 

like utenfor Bergen
4. Ja, jeg har en fetter som 

er døv.
5.  Jeg har lyst til å være 

med på og bryte kommu-
nikasjonsbarrierene som 
kan oppstå mellom døve 
og hørende.

6. Har fire barn, da er det 
liten tid til hobbyer 
utenom dem. Men jeg 
liker og gå på tur.

7. Litt forskjellig til å 
begynne med, slik at jeg 
kan finne ut hvor jeg 
egner meg best.

1. Christina Jacobsen

2. 21 år
3. Sandefjord
4. Nei
5. Hvorfor har du valgt å bli 

tolk?  Jeg synes tegn-
språk er et fint språk, og 
morsomt å kunne/lære. 
Jeg valgte å bli tolk fordi 
jeg da kan få brukt tegn-
språk daglig.

6. Har du noen hobbyer?  
Gå tur, kjøre tur, være 
med venner og kjente, 
film, +++

7. Er det noe spesielt du 
ønsker å jobbe med som 
tolk?  Kunne tenke meg 
å jobbe på ungdomsskole 
eller videregående skole.
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1. Grete Kristin Ottøy 
Østhus

2. 21 år
3. Kommer fra Karmøy, 

like ved Haugesund
4. Nei
5. Det vet jeg egentlig ikke, 

var veldig interessert i 
tegnspråk, og ville lære 
meg språket. Skulle 
egentlig bare ta ett år, 
men valgte å fortsette på 
tolkelinjen

6. Ingen spesielle hobbyer, 
men liker å ta bilder, gå 
turer, dykke, reise og 
være med venner.

7. Synes det å være tolk i 
en utdanningssituasjon 
virker veldig interessant, 
men har ikke tenkt på 
noe utover det. 

1. Heidi Lemme

2. 22 år.
3. Kommer fra Os, 3 mil 

utenfor Bergen.
4. Nei, har ikke døve i 

familien.
5. Var egentlig litt tilfel-

digheter som gjorde at 
eg valgte å studere tolk. 
Men eg er glad i språk 
og synest at tegnspråk 
er et rikt, interessant og 
fasinerende språk.

6. Har egentlig ikke noen 
spesiell hobby, men er 
glad i trening og å være 
sosial med venner.

7. Noe spesielt eg vil 
jobbe med som tolk.... 
Hmmm... Må vel være 
kontakten eg får med 
folk og at eg kan kunne 
gjøre en god jobb. Har 
ikke tenkt så mye gjen-
nom hvilket felt eg vil 
jobbe med som tolk.

1. Ina Haugen Rostrup

2. 21 år
3. Stavanger, men har budd 

halve livet i Etne, nær 
Haugesund.

4. Nei
5. Det var veldig tilfeldig at 

jeg begynte på tegnspråk, 
men falt for språket og 
ville derfor fortsette.

6. Musikk, foto, og veldig 
mye forskjellig håndar-
beid.

7. Det er for tidlig å si 
nå. Må nesten prøve ut 
forskjellige ting å se hva 
som passer for meg!

1. Ingrid Nordtun

2. 26 år
3. Kommer fra Stord
4. Ingen døve i familien
5. Eg blei interessert i 

tegnspråk fordi eg har 
en venn som bruker 
tegnspråk. 

6. Eg like å trena: sykla eller 
spinningJ Så har eg ei 
datter på 4årJ

7. Eg er utdanna lærer med 
tegnspråk. Eg valde å 
fortsette tolkeutdan-
ningen for å lære meir 
tegnspråk. Eg vil gjerne 
kombinere å jobbe som 
lærer og tolk. 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

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

2. 24 år.
3. Sandefjord.
4. Jeg har en døv tante.
5. Jeg har alltid vært glad i 

språk og har hatt lyst til å 
jobbe med mennesker. Nå 
føler jeg at jeg har funnet 
det perfekte yrket for 
meg. 

6. Jeg liker å gå ut og treffe 
venner, trene litt og gå 
fjellturer eller se en god 
film, enten hjemme eller 
på kino. Jeg liker også 
å drive med musikk, så 
målet dette året er kjøpe 
elektrisk piano og ta opp 
igjen pianospillingen som 
jeg dreiv med før. 

7. Mine ønsker for tolkeyr-
ket er ikke så konkrete, 
men jeg syns variasjon 
er viktig. Til å begynne 
med kan det kanskje være 
greit å jobbe frilans, men 
etterhvert ønsker jeg å få 
en mer fast jobb, for ek-
sempel på en tolkesentral, 
arbeidsplass med døve 
eller en skole. Dersom 
jeg hadde fått jobb på en 
ungdomsskole eller vide-
regående skole med  både 
døve og hørende elever, 
kunne jeg ha brukt både 
tegnspråk og tolking- og 
spanskutdanningen min, 
det hadde vært spen-
nende. 

1. Iselin Jacobsen

2. 27 år
3. Askøy
4. Nei
5. For at døve skal ha 

samme muligheter som 
hørende til å kommuni-
sere

6. Har hatt mange, men 
akkurat nå er det venner 
og familie og skole som 
opptar meg mest.

7. Nå tenker jeg at jeg vil 
tolke i menigheter og i 
grunnskolen, men kom-
mer sikkert til å 
prøve litt forskjelligt når 
jeg er ferdig utdannet, for 
å se hva jeg liker.

1. Julie Myrbostad 

2. Jeg er 25 år
3. Jeg kommer fra Molde
4. Jeg har ingen døve i 

familien
5. jeg har alltid tenkt at jeg 

vil jobbe med mennes-
ker, men vært usikker 
på hvilket område. Da 
tolkeutdanningen startet i 
Bergen bestemte jeg meg 
for å finne ut om dette 
var interessant. Det syns 
jeg det er og derfor har 
jeg valgt å bli tolk.

6. Jeg liker å holde på med 
allslags håndarbeid og 
om vinteren står jeg 
gjerne på snowboard.

7. Er litt usikker enda på 
hva jeg spesielt vil jobbe 
med som tolk, men muli-
gens med barn. 

1. Linn Helen Torsvik

2. 23 år
3. Jeg er født og oppvokst 

i Åsane, Bergen.
4. Jeg har ingen døve i 

familien.
5. Jeg har alltid vært 

interessert i, og har hatt 
lyst å lære forskjellige 
språk. Synes det virket 
veldig spennende med 
tegnspråk og tolkeyrket! 
Har også alltid hatt lyst å 
jobbe med mennesker.

6. Mine hobbyer er blant 
annet å være med venner, 
reise, lese bøker og se 
filmer, trene spinning, 
dans og squash :)

7. Etterhvert som jeg har 
studert tegnspråk har vi 
fått innblikk i ulike felt 
man kan jobbe i som 
tolk. Synes blant annet at 
det virker kjekt å jobbe 
med barn, enten i barne-
hage eller på skoler, og 
også som døvblind-

 ledsager. 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

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

2.  24 år
3. Jeg kommer fra Bergen.
4. Nei, har ingen døve i 

familien.
5. Jeg har valgt å bli tolk 

fordi jeg alltid har ønsket 
å jobbe med mennesker, 
og da jeg for noen år 
tilbake fikk stor interesse 
for tegnspråk, falt valget 
naturlig på tolk. 

6. Interessene mine er 
venner, reise, shopping, 
sushi og sport.

7. Foreløpig syntes jeg det 
virker utrolig spennende 
å jobbe som tolk for 
barn og døvblinde. Jeg 
kunne også tenkt meg å 
jobbe i land der områder 
er preget av fattigdom 
og tilbudene for døve er 
få/ingenting.  

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

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

1. Magdalene Wahl 
Nordal

2. 24 år
3. Oslo
4. Nei
5. Veldig interessert i tegn-

språk
6. Tegnspråk og kreative 

ting/aktiviteter J
7. Internasjonal tolk, 

innenfor rettsystemet 
eller støttekontakt for 
noen med et eller flere 
tilleggsproblemer over en 
lengere periode.

1. Marianne Bø

2.  20 år
3.  Radøy, nord for Bergen
4.  Nei
5.  Det veit eg faktisk 

ikkje... 
6. Eg har fleire hobbyar, 

blandt anna musikk, å 
lesa og å mala.

7. Har ikkje tenkt på det 
ennå, trur eg må prøva 
meg litt fram.

1. Mari Bakken

2. 24 år
3. Nesodden litt sør for 

Oslo
4. Nei, ingen døve i fami-

lien
5. Jeg syns tegnspråk er 

spennende.
6. Ja…, seiling, oppussing, 

tur i skog og mark og 
lesing

7. Det har jeg ikke bestemt 
meg for enda, men å 
jobbe med barn er spen-
nende og interessant. 
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1.  Nathalie Vasuhi 
Francis

2.  20 år
3.  Stavanger
4.  Ingen
5.  Syns det virker spennen-

de og utfordrende yrke
6.  Danser salsa
7.  Håper å få jobbe med 

døve barn

1. Rita Jacobsen

2. 46 år og ved godt mot!
3. Det er et vanskelig spørs-

mål, men jeg bor i Os J
4. Har ingen døve i familien
5. Har erfaring med å jobbe 

med mennesker og trives 
med det. Er også veldig 
glad i språk. Derfor 
tenkte jeg at det å jobbe 
som tegnspråktolk ville 
være VELDIG givende 
og kjekt.

6. Ja, hvor skal jeg be-
gynne… maling, lesing, 
urter, meditasjon, steins-
liping, tur og håndarbeid 
med mer. 

7. Siden jeg har erfaring fra 
helsevesenet og termi-
nologien der, er dette et 
område jeg finner ekstra 
spennende. 

1. Siri Beate Mæland 
Larsen

2. 21 år
3. Sola, utenfor Stavanger
4. Nei
5. Jeg vet ikke når jeg be-

stemte meg, men jeg ble 
hektet på tegn og deretter 
tegnspråk og etter hvert 
har jeg funnet ut at jeg 
virkelig vil bli tolk.

6. Drama og dans holder 
jeg på med så ofte jeg 
kan. Jeg synger i kor og 
spiller klarinett. Liker 
også å gå på kafè.

7. Ikke noe som jeg vet al-
lerede nå. Kanskje en del 
i kirker og lignende.

1. Stine Irèn Myklebust 
Austgulen

2. 25 år
3. Skifjord i Sogn og 

Fjordane
4. Nei
5. Film, musikk og sport.
6. Stor interesse for TS.  
7. Kommunikasjonsarbeid 
 

1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker 
   å jobbe med som tolk?
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Det var en fantastisk opplevelse 
å være med i dag. Som 
hørende og relativt ny i denne 
tegnspråklige verden, er det 
mye nytt og spennende. Og 
disse “internasjonale” tegnene 
er facinerende. Å se dere 
kommunisere så godt og enkelt 
sammen, var utrolig artig. På mange 
måter tror jeg tegnspråk, som er 
så visuelt åpner for en mye lettere 
kommunikasjon på tvers av språk, 
enn for oss hørende med våre tale 
og skriftspråk, skriver tolkestudent 
Eva Marie Andersen i e-post til Bergen 
Døvesenter.

Kristin Fuglås Våge gav en grundig orientering om 
studieplanene for 1., 2. og 3. året, som gasserne var 
veldig interessert i å få med seg. 

Det ble utelukkende benyttet såkalt “internasjonalt 
tegnspråk” hele tiden, og programmet varte i ca to 
timer (en time mer enn planlagt). 

Gasserne (her ved Dimby) forteller litt om seg selv på 
“internasjonalt tegnspråk”, og deretter litt av hvert på 
gassisk tegnspråk! Nå har Høgskolen i Bergen video-
opptak av hva de fire gasserne sa, og det blir sikkert 
spennende for de andre studentene å studere disse! 
Det var også kjempemoro å se de tre tilstedeværende 
studentene kommunisere med gasserne!

Besøk fra Madagaskar
2 døve og 2 hørende fra Madagaskar var 
på prosjektmøte hos Norges Døveforbund 
i Oslo 10.-16. september. Helgen 12.-13. 
sept. ble det mulig for dem å besøke Ber-
gen og oppleve litt av hvert. Det ble besøk i 
døvesenteret, ved Hunstad skole (utsiden), 
Designtrykkeriet (Jill Hjemdal stilte opp 
den lørdagen) og på Høgskolen i Bergen 
(Kristin Fuglås Våge og tre tredjeårsstu-
denter ved tolkelinjen), samt døvekirken 
søndag med gudstjeneste, valg, middag og 
informasjon.

De dro med nattoget fra Oslo til Bergen 
natt til lørdag og tilbake natt til mandag.
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Stemmeseddelen stemples og puttes i stemmeurnen. Guri og Anett noterer hvem som har stemt. Resultatet av valget kommer i neste nummer 
av Budstikken. Men interesserte kan følge med på hjemmesiden (kanskje allerede nå).

Døvekirken søndag 13. september 2009

Fra venstre: Lala (døv), Dimby (døv), Rivo (hørende) og Rinja (hørende), samt tolkene Heidi og Anita.

Under gudstjenesten var det offer og lystenning. Kollekt denne gangen gikk til 
Døves Hus på Madagaskar, og det kom inn kr 3.534! Denne søndagen tror man 
det var ca 80 personer i døvekirken. Døveprest Lars Hana forrettet.

Rivo (i midten) fortalte om den politiske krisen på Mada-
gaskar, etter oppfordring fra Rune. Det var og mange blant 
oss som ville vite hva som egentlig skjedde. Han snakket 
engelsk, som ble oversatt til norsk tegnspråk av Anita (til 
venstre) og til gassisk tegnspråk av broren Rinja.
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Turkomiteen skal ha en stor takk for 
gjennomføringen av turen, både stedet 
og aktivitetene falt i smak.
Været viste seg ikke fra sin beste side 
men tror ikke det var mange som fikk 
det med seg da de var opptatt med ak-
tiviteter etc.
Det som er så flott på disse turene er at 
barna i alle aldre leker sammen, det er 
ikke ofte de møter så mange med en fel-
les nevner, nemlig hørselen.
Turene som HFH arrangerer er langt 
mer enn bare moro, her får en som of-
test være med på sightseeing turer hvor 
en også får nyttig læring om steder/
hendelser etc. 

Fredag:
De fleste ankom hotellet mellom kl 
18-2000. Klokken 2000 var det middag 
og der sto det dekket ett flott koldtbord 
med mat som passet selv den mest 
kresne.

Barna fikk sitte sammen for seg, det var 
nok bra for mange da grønnsakene i all 
stillhet byttet ut med dessert i stedet.
Noen av de voksne fikk seg en liten spa-
sertur rundt i Flåm sentrum med innlagt 
pause på det flotte mikrobryggeriet.
De fleste var sliten etter en lang dag og 
det ble tidlig kveld (for tidlig mente nå 
barna).

Lørdag:
Skyet og lett regn møtte oss etter en 
lang og god frokost, men hva gjorde 
det? Nå skulle det bli fjord safari for 
40 personer.
På kaien ble det delt ut flytedresser, 
luer, votter og briller til alle mann, nå 
skulle en til sjøs i Norges lengste fjord, 
Sognefjorden.
To båter la fra kai og så bar det avsted. 
Båt 2 gav full gass med engang og det 
likte båt 1 dårlig fordi de måtte varme 
opp motorene.

Etter å ha varmet opp motorene bar det 
også av sted i 35-40 knop for båt 1 bort-
over den flotte fjorden.
På turen fikk vi sett steder hvor det ikke 
engang i dag er veier og hvor folk hadde 
bodd langt tilbake i tiden. En gård lå ca 
300 hundre meter rett opp fra sjøen og 
der hadde det bodd folk siden steinalde-
ren og frem til nyere tid. 
Det ble mange forskjellige stopp un-
derveis og ett av de var Undredal, hvem 
kunne tenkt at de ikke hadde veiforbin-
delse der før i 1989?
Plutselig sakket båten ned og fremme 
i sjøkanten var der rundt 10 seler (stor 
og små), det var flott å se de i naturen 
og ikke kun innestengt i ett basseng på 
Nordnes.
Turen gikk inn Nærøyfjorden og endte 
opp nesten til Gudvangen, og etter ca 2 
timer var vi tilbake i Flåm. 
Så bar det tilbake til hotellet for å spise 
lunsj. Klokken 1400 bar det av gårde til 

Foreldrelaget HFH står på med nok en glimrende 
gjennomført årstur

I år gikk turen til Flåm, nærmere sagt hotell Fretheim med 43 deltakere. Fretheim er et gammelt 
men koselig hotell. I år var det nok nærmere rekord når det gjaldt deltakelse om ikke det  var re-
kord. Det var svært hyggelig å se nye ansikter på turen og vi får satse på at de nye deltar igjen på 
en evt ny tur /arrangement som  måtte komme opp
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Ingen tvil om at HFH gjengen er forberedt for alle forhold (her er båt 2 klar til avgang)

en liten gård som lå ca 5 min fra Flåm 
og her ble vi delt opp i små grupper og 
hvor en skulle utføre forskjellige akti-
viteter sammen. Konkurranse instinktet 
var på topp og de voksne var nok like 
engasjert som barna. Den ene og kan-
skje mest populære stasjonen gruppene 
skulle gjennom var ”en matstasjon” og 
der fikk en grillet hjemmelagede pølser 
(smakte vossa korv) samt smakt på 
”spare ribs”. Matstasjonen hadde tak 
med ett bål hvor en kunne varme seg. 
Det var også varm hjemmelaget Cider 
fra gården for de som var tørste etter 
øvelsene.
En ting var sikkert det var ikke mulig 
å gå sulten denne helgen for det hadde 
turkomiteen sørget for.

På ettermiddagen bar det tilbake til ho-
tellet slik at en kunne få skiftet og tørket 
seg før en ny middag ventet på oss.
Etter middagen  gikk barna sammen  
rundt i hotellet eller utenfor, svært ofte 
satt hele gjengen under en trapp de 
hadde funnet, men så kom noen på at 
de burde få ett annet sted å være og da 
fikk barna ett konferanse rom hvor de 
samlet seg. 
Alle kom seg gjennom lørdags kvelden 
uten skramme.

Søndag:
Så var det tidlig opp igjen til en solid 
frokost før en måtte pakke ut fra rom-
mene. Etterpå spredte de fleste seg, 
noen gikk på museum og andre kjørte 
hjemover.
En del av gjengen stoppet på Voss og 
møttes på en kaffe (lenge siden frokost 
så på tide med litt mat)

Det flotte med turene til HFH er at alle 
er sammen og der er ingen åpenbare 
klikker hos barna eller de voksne

Konklusjon: EN FANTASTISK HELG 

NB!
Jammen var vi heldig for på man-
dag gikk det ett svært steinras på 
veien som vi hadde kjørt dagen 
før. Det tok flere dager å få ryddet 
bort raset.

Turkomiteen/styre i HFH ser frem til å 
treffe alle igjen ved neste sammentraff

Mvh
Turkomiteen /styre
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I 2008 opprettet NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland 
en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvorvidt informa-
sjonen til hjelpemiddelbrukere med hørselshemning er 
tilstrekkelig. Arbeidsgruppa ble etablert med bakgrunn 
i tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner og brukere 
som erfarte at det var vanskelig å få oversikt over hvem 
som gjør hva innenfor hjelpemiddelformidlingen i Hor-
daland. 

Arbeidsgruppa fant at det er behov for å styrke informa-
sjonen overfor hørselshemmede hjelpemiddelbrukere i 
fylket, og som et ledd i dette arbeidet har NAV publisert 
en brosjyre som foreligger både i papir- og elektronisk 
format (pdf). 

Du kan hente brosjyren i Bergen Døvesenter og på 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde 
i Teatergaten 41, 2. etasje.

Arbeidsgruppa har bestått av, fra venstre: Rune Anda fra 
Bergen Døvesenter, Norunn Kalvenes fra Rådgivnings-
kontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen, Erling 
Jacobsen, vernepleiestudent og observatør, Stine Mor-
bech fra NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, Liv Huus 
Iversen fra Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes 
Landsforbund og Kari Mowatt Haugland fra Syns- og 
Audiopedagogisk Teneste i Hordaland. (Bildet er tatt av 
en tegnspråktolk 19.12.2008.) 

Pressemelding 
28.08.2009 

Brosjyren gir informasjon om: 
* Hvor man henvender seg ved behov for hørselstek-

niske hjelpemidler og tolketjenester 
* Hvilke type hjelpemidler som finnes 
* Hvem som gir pedagogisk oppfølging 
* Hvem som bistår hørselshemmede arbeidssøkere 
* Hvilke interesseorganisasjoner som kan være aktu-

elle m.m. 

Brosjyren kan lastes ned fra Hjelpemiddelsentralens 
hjemmesider eller bestilles gjennom NAV Hjelpemid-
delsentral Hordaland: Tlf.: 53 04 03 00 eller nav.hjelpe
middelsentral.hordaland@nav.no

Brosjyren foreligger både på bokmål og nynorsk.

Bergen Døvesenter (og 
fikk en times info om 
døvesenteret), Døvekirken 
og ellers lyttet til en del 
forelesninger. Damen 
på bildet til høyre er 
generalsekretær i Signo, 
Inger Helene Venås. På 
venstre bildet ser vi Rune 
Baardsen og assisterende 
generalsekretær Ken 
Davidsen.

Ledelsen i Signo-Norge besøkte Bergen Døvesenter 25. august 2009
Signo samlet lederne av de ni virksomhetene og 
lederne ved hovedkontoret (tilsammen 14 personer) 

i Bergen 24.-25. august på ledersamling. De 
besøkte b l.a. ASVO Bergen AS, Konows senter, 
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Nå er det slutt for

H. Ellingsens Rammeforretning
- etter ca 40 år som selvstendig næringsdrivende

Før det jobbet han hos Didrik Andersen & Søn i 8 år.

Harry har aldri hatt kundemangel! Sta-
dig kom det kunder - også store kunder 
- som fikk sine bilder rammet inn med 
kyndige hender. 
Døves Tidsskrift hadde et intervju med 
ham for 30 år siden - hvor to av bildene 
her er hentet fra - og da ble nok leserne 
imponert. Han hadde samtlige skips-

redere i Bergen som faste kunder, og 
likeså mange broderiforretninger valgte 
å gå til Harry. Likeså leverte han ram-
mer til "Hansahjørnet" på luksuscrui-
seskipene Royal Viking Sky og Royal 
Viking Star. Iblant kom det store enkelt-
bestillinger, som da Hansa Bryggeri AS 
bestilte 500 rammer på en gang!

Men nå er det slutt. Harry fylte 70 år 
den 1. juni. Av hensyn til helsen, valgte 
han å avslutte virksomheten på Dan-
marksplass i april 2009. 
Det betyr at de trofaste kundene måtte 
finne seg en annen rammeforretning, og 
håpe at kvaliteten blir like god som hos 
Harry!
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Personalia
80 ÅR
Ingard Sørhaug, Fana, fyller 80 år den 21. oktober.

70 ÅR
Sigfrid Andersen, Bergen, fyller 70 år den 21. september.

65 ÅR
Asle Georg Karlsen, Vaksdal, fyller 65 år den 19. september.

50 ÅR
Eva Simonsen Hustavenes, Bergen, fyller 50 år den 26. okt.

TUSEN TAKK
for all oppmerksom til min 80 årsdagen.

Hilsen Odd M. Birkeland

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 20. august 2009:
23. Ingrid Marie I. Kittelsen, hørende
24. Marianne Bø, hørende
25. Silje Tufta, hørende
26. Siri Beate Mæland Larsen, hørende
27. Camilla Fidje, hørende
28. Ingrid Nybakk, hørende

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!

Jeg er en døv autorisert fotterapeut som skal drive med 
fotbehandling om mandagene fra august måned. 

Hvis du ønsker å bestille time, kan du kontakte meg på 

SMS: 95901980 - E-post: aihera22@start.no

Adresse: Strandgate 6 
3.etg rom nr.315 (ved siden av Apotek 1 Svanen)

Hilsen Aina Ramvik   

Trenger du fotbehandling?

Hard hud    Sprukken hud    Inngrodde negle Liktorn    Brukne negler

Bergens Tidende 03.09.2009

mailto:aihera22@start.no
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TRUDE RAAD fikk æren av 
å bære fakkelen på stadion!

(Bildet er kopiert fra internett)

kommer til Bergen Døvesenter torsdag 8. oktober 
2009 (kl. 18.00-19.30) og holder foredrag om 
dommerjobben. Det er midt i høstferien (han har tett 
høst-program) - men vi regner med at mange vil møte 
opp og “høre” på ham! Silje og Robert Osdal tolker.

Dommer Tom Henning Øvrebø

Foredrag i Bergen Døvesenter 
torsdag 8. oktober kl. 18.00 (merk tiden!)

Tegnspråklinje ved Høgskolen i Bergen 2009-2010

Hvert år får vi besøk av studenter ved Høgskolen i Ber-
gen (tegnspråk- og tolkelinjen).
1. års studenter (tegnspråklinjen) får informasjon og 
blir kjent med andre studenter
2. års studenter (tolkelinjen) lager mat og serverer
3. års studenter (tolkelinjen) tolker mellom daglig leder 
og studentene.

Som vanlig fikk studentene informasjon om døve-
senteret og de fikk omvisning i huset og selvsagt 
besøk på døvemuseet og det styrerommet 
(“kongerommet”) der Kong Haakon VII overnattet i 
1909.

Foto: RA (i Bergen Døvesenter 19. august 2009)

Åpning av Deafpympics 5. september 2009:

Trude vant både i diskos (47,29 m) og 
slegge (60,27 m) under Deaflympics 
og skaffet dermed Norge TO GULL.



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.

SEPTEMBER:
19. lø: Beast: TS-fest på Bergiton kl 19. 
21. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18 - 21 (4) 
22. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
22. ti: Ungdomsklubben har årsmøte
22. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
23. on: BEAST har årsmøte kl 18
24. to: Møte i senterstyret kl 15.30. 
24. to: Beast har TS-biljardkl 1930 på 

Dubliner
26. lø: Lørdagskafe kl. 12-16. 
26. lø: Storsalen utleid fra kl 17
28. ma: Døvblitte har sos. samv. kl.18.30. 
29. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
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 på 

Onkel Lauritz
07. on: Linjedanskurs kl 18.30-20.00 (2)
08. to: Foredrag om dommer-yrket v/

dommer Tom Henning Øvrebø (kl. 
18.00-19.30)

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

14. on: Kvinneklubben har hyggekveld 
kl 19.00

15. to: BUDSTIKKEN nr 7 (frist for stoff: 
15.10)

20. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
20. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
21. on: Linjedanskurs kl 18.30-20.00 (3)
22. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
26. ma: Døvblitte har BINGO kl. 18.30 i 

storsalen. 
27. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
28. on: Linjedanskurs kl 18.30-20.00 (4)
29. to: Beast har TS-biljard kl 1930 på 

Dubliner.
30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-

RÅD og NY GIV-seminar på 
Gardermoen

31. lø: Lørdagskafe kl. 12-16. 
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Døvemesterskapet i fotball i Bergen 3.-4. oktober 2009

Sølv til våre fotballgutter etter fi re kamper med følgende resultat: 1-0, 2-0, 3-1 og 0-6.
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Resultater
Damer:
Oslo - Bergen 1-0
Oslo - Trondheim 0-4
Bergen - Trondheim 1-7
Trondheim - Bergen 5-3
Bergen - Oslo 2-3
Trondheim - Oslo 1-0

1. Trondheim 4 4 0 0 17-4 12
2. Oslo 4 2 0 2 4-7 6
3. Bergen 4 0 0 4 6-16 0

Herrer:
Stavanger - Oslo A 1-2
Bergen - Trondheim 1-0
Oslo A - Oslo B 4-1
Stavanger - Trondheim 4-2
Oslo B - Bergen 0-2
Stavanger - Oslo B 7-0
Trondheim - Oslo A 0-8
Stavanger - Bergen 1-3
Oslo B - Trondheim 1-0
Oslo A - Bergen 6-0

1. Oslo A 4 4 0 0 20-2 12 
2. Bergen 4 3 0 1 6-7 9 
3. Stavanger 4 2 0 2 13-7 6 
4. Oslo B 4 1 0 3 2-13 3 
5. Trondheim 4 0 0 4 2-14 0 

Toppscorer herrer: 
Alexander Wroldsen 5 mål. 3 spillere 4 mål. 
2 spillere 3 mål, 5 spillere 2 mål, 10 spillere 
med 1 mål hver. Tilsammen 43 mål
Toppscorer damer:
Tone Rørstad 4 mål. 1 spiller 3 mål, 5 
spillere 2 mål, 8 spillere 1 mål hver.
Tilsammen 27 mål.
Det ble delt ut 16 gule kort på herrer, 
3 gule kort på damer, ingen røde kort.
Årets yngre spillere:
Julian Standal og Ane S. Dimmen.
Årets spillere:
Silje Skårvold og Joakim Røine
Opplysningene gitt av Bjarte Troland

Vått, men godt døvemesterskap!

Bergen Døves Idrettsklubb var 
vertskap for årets døvemesterskap 
i fotball. Helgen 3. og 4. oktober 
hadde vi bestilt strålende høstvær 
med sol fra blå himmel til kampene på 
Nymarksbanen. Bestillingen ble gjort 
gjennom 149, men det må ha oppstått 
en misforståelse. Da de 3 kvinne- og 
5 herrelagene var klar for kampene 
lørdag pøsregnet det og det var kuling 
i vindkastene. Men fotballspillerne er 
tøffe folk og heldigvis ble kampene spilt 
på to av de fl otte kunstgressbanene på 
Nymark, de tåler regnet godt. Vi som 
sto på sidelinjen pakket oss inn i lange 
underbukser, stillongs, boblebukse og 
to regnbukser, sammen med mange 
jakker, hue, sydvest og hansker holdt 

vi sånn noenlunde varmen. Heldigvis 
hadde idrettsklubben ordnet med 
kafeteria og varmestue i Idrettens Hus, 
som ligger inne i tribunene på Brann 
Stadion. Der kunne man tørke opp 
mellom kampene.

Kvinnene spilte 7-er fotball. De tre 
lagene spilte dobbelserie, slik at det ble 
fi re kamper a 50 minutter. Våre jenter 
hadde lite samtrening og lenge var 
det uvisst om vi ville klare å stille nok 
spillere. Men det gjorde vi og jentene 
gjorde en god innsats selv om de tapte 
alle kampene og endte på siste plass. 
I siste kamp var jentene nære på å 
slå Oslo. Bergen ledet lenge 2 – 0, 
men så kom jentene fra hovedstaden 
sterkt og vant 2 – 3. Også i kampene 
mot vinneren Trondheim klarte våre 
jenter seg greit. 15 år gamle Ane 
Serine Dimmen, fra Volda, ble kåret 
til mesterskapets beste unge spiller. 
Hun er besøkselev ved Hunstad skole 
og har en fl ott fotballteknikk. Men alle 
spillerne på laget fortjener ros for god 
innsats, og for at de «svømte» seg 
gjennom kampene med godt humør og 
stor innsats.

Herrene spilte som vanlig 11-fotball. 
Fire kamper med 70 minutters 
varighet er hard kost på to dager. 
Våre gutter vant innledningsvis mot 
Trondheim og Oslo B. Søndag møtte 
vi Stavanger i den første kampen. 

Det ble Bergens beste kamp mot 
et teknisk godt siddislag. 3 – 1 ble 
sluttstillingen. Dermed sto det to 
lag igjen i mesterskapet som begge 
hadde vunnet alle sine tre kamper: 
Bergen og Oslo-A. Bare en liten time 
etter at våre gutter hadde nedkjempet 
oljesjeikene måtte de på banen i den 
siste og avgjørende kampen mot 
Oslo-A. Da var kreftene blåst bort og 
Oslo-A fi kk gjøre som de ville. Dermed 
sølv til Bergen, men det skal de være 
godt fornøyd med. Guttene gjorde en 
glimrende innsats. Også på herrelaget 
fi kk vi prisen til beste unge spiller, det 
var Julian Standal som bor i Ålesund 
som ble tildelt denne hederen. 

Damelaget fra Bergen besto også av lånte spillere fra andre klubber. De spilte be-
dre og bedre etterhvert. Ble det fl ere kamper, og lagets spillere ble bedre kjent med 
hverandre så da hadde Bergensdamene kanskje snudd kampene til sitt fordel?

Vår dobbelte 
gullvinner fra 
Deafl ympics, 
Trude Raad, 
ble presentert 
under festen 
på Hotell 
Bergen 
Scandic City i 
sentrum.

Forts. neste side.
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4. og 5. november 2009: 
Teater Manu i Bergen med: 

PINOCCHIO
Den Nationale Scene 
onsdag 4. nov. kl. 15.00 
torsdag 5. nov. kl. 13.00 (skoleforestilling)

Priser: 
Kr. 200,- (Voksen/barn/student) 
Kr. 160,- (medlem i Norges Døveforbund) 
+ avgift (lokale variasjoner) 
I tillegg spilles forestillingen for skoleelever. 
Billetter administreres for hele grupper og 
har rabatterte priser. 
kr. 50,- pr elev 
kr. 30,- pr elev (ved grupper på min 10 
elever) 
Lærere går gratis (én lærer pr. gruppe) 
Prisforespørsel for skolegrupper kan 
rettes til: info@teatermanu.no og i Bergen: 
www.dns.no
Se mer informasjon om forestillingen på 
www.teatermanu.no

TILBUD OM PRØVEMEDLEMSKAP
Kr 100 for resten av året (ungdom født 1984-96 
= kr 75. Barn født fra 1997 = kr 50)
Gjelder kun NYE medlemmer (ikke de som har vært 
medlem før og meldt seg ut/ble strøket).

Til tross for ufyselige værforhold klarte Gunnar Hansen & 
Co og gjennomføre et fl ott mesterskap, alle var fornøyde 
– og da alle kampene var slutt, under premieutdelingen 
søndag ettermiddag kom jammen solen også. Og siden 
har den skint i Bergen! Altså bommet man på datoene i 
samtalen som gikk via 149 før mesterskapet. 

Det må også nevnes at lørdag kveld var det spillerfest på 
Hotell Scandic Sentrum. Hele 150 deltakere koste seg med 
koldtbord ala Mexico. Og på festen ble Trude Raad, vår 
dobbelte gullvinner fra Deafl ympics presentert. Ja, vi skriver 
vår, rett nok kommer hun fra Nordfjord, men hun studerer 
i Bergen! Neste store fotballarrangement i Bergen blir 
døvemesterskapet i futsal (innefotball) i februar 2011.

hehe  (foto: RA)
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Personalia
80 ÅR
Ingard Sørhaug, Fana, fyller 80 år den 21. oktober.

60 ÅR
Arne Nesse, Nesttun, fyller 60 år den 5. november.

50 ÅR
Eva Simonsen Hustavenes, Bergen, fyller 50 år den 26. okt.
Nina Hurtley, Bønes, fyller 50 år den 9. november.
Lin Didriksen, Bergen, fyller 50 år den 23. november.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 17. september 2009:
29. Lene Bjørndal Midttun, hørende
30. Kenneth Mjøs, 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, farge toner og porto, og dermed også være 
miljø bevisste! Er det ok for deg bare å mo� a Bud-
s� kken over e-post, så fl o� ! Send oss din e-post 
adresse - � l post@bgds.no!
Nå er det 30 medlemmer som har sagt at det er 
OK kun å mo� a Buds� kken over e-post.

Mr Tysnes 60 år
Du har vært med og organisere 
Tysnes rundt, Tysnes cup, 
(både sommer og vinter) pluss 
lutefi skensvenner. Nå fyller du 60 
år. Vi hyller deg ekte Tysnesing 
som har gledet mange ....
Gratulerer med dagen og håper du 
får en fi n dag.
Klemmer fra Din Tove, Joakim , 
Vivian ,Thomas og Amalie.

Seniorenes julebord 1. des. 2009
Døves Seniorgruppe i Bergen skal ha julebord på Hotell 
Norge tirsdag 1. desember. Kr 250 for medlemmer. Kr 400 
for ikke-medlemmer. Påmelding til Hans Erik Tofte på e-
post hans-erik.tofte@c2i.net eller sms 936 06 227 innen 17. 
november.

Også døve kan studere på 
tolkeutdanningen i Finland
Finsk besøk i døvesenteret torsdag 
29. oktober 2009 med foredrag kl 19.00

Har dere fått brev og giro fra NDF
Noen av våre medlemmer kontaktet oss og sa at de har 
betalt medlemskontingent for i år. Ja, men brev fra NDF 
med giro på kr 300 gjelder ikke medlemskap. Norges 
Døveforbund trenger penger, og håper at medlemmene 
kan hjelpe. Kr 300 i gave fra hver og en vil utvilsomt gi 
døveforbundet et økonomisk løft. Men det er FRIVILLIG. Du 
kan overføre kr 300 til NDF, eller la være (ok å kaste giroen). 

Døvehumor!
Torsdag 3. desember kl 19.00 skal Odd-Inge 
Schröder fortelle om DØVEHUMOR.

Døves misjonsforening
har møte hos Norunn Kalvenes fredag 23. okt. kl 19.00, og 
hos Astrid Tokle i romjulen tirsdag 29. des. kl. 18.00.

Juha Oksanen (døv) informerer om 
tolkeutdanningen i Finland, hvor det også 
er mulig for døve å studere. Han skal bruke 
“internasjonalt tegnspråk”. Han jobber på 
høgskolen i Kuopio, underviser i tegnspråk 
på tegnspråk og tolkestudiet der, er utdannet 
pedagog (undervisning). 
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Dommer Tom Henning Øvrebø
i Bergen Døvesenter torsdag 8. oktober 2009
Det er ingen tvil at dommer Øvrebø er pop. Storsalen var fylt opp allerede før Øvrebø ankom 
døvesenteret ca 5 min forsinket, rett fra Oslo. Klokken var bare 18. Og så var det høstferie på 
Vestlandet. Dessuten høljet regnet ned. Hvem ville trodd at det likevel skulle bli folkevandring 
til døvesenteret den tidlige kvelden? Ingen tvil: Vi hadde en “stjernedommer” på besøk!

Det var en spennende kveld i døve -
senteret torsdag 8. oktober. Dommer 
Øvrebø fortalte om sin dommerkarriere, 
fra han var en ung gutt og fram til 
i dag. Om to år går han av med 
“pensjon”. Han har opplevd utrolig 
mye, og blant de store opplevelsene 
tok han fram fi naledømming til 17-18 
års klassen under Norway Cup. En 
spesiell stemning. Likeså var det stort 
å marsjere inn på store idrettsarenaer 
sammen med to store lag i forbindelse 
med Champions League med fl ere 
titusener tilskuere på plass. Han 
glemmer heller ikke Liverpool-Celtic 
der 50.000 tilskuere sang "You'll never 
walk alone".
Tom Hening Øvrebø er gift med 
en tegnspråktolk, Bente Bretting 
Øvrebø. Dommer Øvrebø kan ikke 
tegnspråk (ektefeller/samboere blir 
ikke automatisk tegnspråkkyndige når 
de bor sammen med tegnspråktolker!) 
- men han kan masse fotball-
”tegnspråk”. Og de tegnene forstår vi 
fotballinteresserte døve også!

Hvor mange tabber – eller hvor alvorlig 
kan tabbene være – som kan føre til at 
dommeren eventuelt blir ”ekskludert” 
av FIFA?
For å bli “ekskludert” av FIFA/UEFA/
NFF teller nok prestasjoner over tid 
mer enn enkeltsituasjoner. Alle gjør 
feil innimellom (også spillerne) og en 
enkeltsituasjon er sjelden nok til å bli 
ekskludert. 
Hvorfor tillater fotballdommere så 
mye stygg munnbruk, det bannes 
og steikes. Tilsvarende oppførsel i 
håndball gir straks utvisning. Kan ikke 
voksne fotballspillere også oppføre seg 
som folk, og tenker de ikke på at yngre 
spillere tar etter denne mangelen på 
oppførsel. Men altså, hvorfor kan ikke 
dommerne straffe det?
Jeg er enig i at det er en tendens til 
mye kjefting på banen. Spontane 
reaksjoner skal være lov, men hvis 
dommerne vurderer det til usportslig 
opptreden kan det gi disiplinære 
sanksjoner (gult kort)
Hva kan dommerne gjøre for å få slutt 
på de mange hodeskadene i fotball. 
Dette er blitt styggere de siste årene.
Dette er en utfordring som både 
dommere og spillere har ansvar for. For 
dommernes del blir det viktig å slå ned 
på albuebruk/bruk av armer i dueller. 
Både FIFA/UEFA/NFF er opptatt av 
problematikken og ved stygge tilfeller 
kan det gis direkte rødt kort.
Finnes det oversikt på internett som 
viser ALLE kampene du har dømt?
Ikke som jeg vet om, men på:

Da dommer Øvrebø var hos oss og 
holdt foredrag om dommeryrket, ble det 
ikke mye tid til å svare på spørsmål før 
han måtte nå fl yet tilbake til Oslo. Men 
vi har fått sendt ham noen spørsmål fra 
oss, som han her svarte på.
Dommer Øvrebø svarer på spørsmål
Har du noen gang fått ”kjeft” av FIFA?
Nei, men både FIFA og UEFA og NFF 
gir oss konstruktive tilbakemeldinger 
hvis vi har gjort feil i en kamp.
Du har forholdt deg taus overfor 
media etter semifi nalekampen mellom 
Chelsea-Barcelona, og – ifølge 
media – sa du at du kun uttalte deg 
til FIFA. Hvordan gikk det med deg 
hos FIFA? (Var det sånn at man gikk 
gjennom videoen og studerte spillene 
og dommernes avgjørelser, og FIFA 
vurderte dommerens avgjørelser som 
riktig, på kanten, eller tydelig feil – noe 
dommeren selv klart burde vite) 
Jeg kan ikke kommentere enkelt-
kamper, men generelt kan jeg si at 
vi har stadige videogjennomganger 
av egne og andres kamper. Vi ser da 
gjerne på enkeltsituasjoner i kamper. 

Hvem glemmer denne kampen? 
Semifi nalekampen i Champions 
League mellom Chelsea og Barcelona. 
Tom Henning Øvrebø brukte tid på 
å snakke om denne kampen og de 
avgjørelsene han tok der og da. Og 
han utfordret alle i salen til å studere 
videoklippene og hva de selv ville ha 
dømt. Ja, det var tøffe avgjørelser 
Øvrebø tok på brøkdel av sekundet 
i kampens hete! - Det var uvant å 
rømme fra en fotballstadion beskyttet 
av politiet, sa han. Chelsea-fansen 
raste. Han fi kk drapstrusler. Også 
mange sinte sms-meldinger. Men 
Øvrebø er utdannet psykolog, og vet å 
takle slike situasjoner.

Øvrebø prøvde her å få deltakerne 
i storsalen til å “dømme” ulike 
situasjoner ved kampen mellom 
Chelsea og Barcelona. Det var neimen 
ikke lett! Hans avgjørelser førte til 
mange avisoverskrifter, debatter osv 
osv osv! 
Foredraget varte fra ca kl 18 til 19.30, 
og så var det signatur og fotografi er før 
han ble kjørt til Flesland fl yplass. Grytid-
lig neste morgen dro han til Hellas for å 
dømme VM-kvalifi seringskampen mel-
lom Hellas og Latvia (5-2).

Fotballdommeren og Solomon.

Fotballdommeren og Johannes.

Foto: Rune og Solomon
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http://fotball.aftenposten.no/eliteserien/
index.jsp?service=default&stats=true
&type=referees er det en oversikt over 
de fl este kampene jeg (og andre) har 
dømt i tippeligaen. 
Kan det være situasjoner i kamper der 
døve dommere ikke strekker til. Kan 
en kamp påvirkes av at dommeren er 
døv? 

Fotballdommeren og Håkon. Fotballdommeren og Iselin. Daglig leder og fotballdommeren.

Det eneste jeg kan tenke meg er ift. 
Munnbruk/kjefting, men her kan jo evt. 
Assistentdommerne bistå. Ellers kan 
jeg ikke se noen situasjoner der en døv 
dommer ikke ville strukket til.
Igjen vedr. en døv dommer. Hvis 
en spiller kjefter på dommeren uten 
å bruke stemmen (altså så ingen 
andre kunne høre), mens den døve 
dommeren lett kunne lese på munnen 

at det var banning. Vil det gule eller 
røde kortet være rettferdig, selv om 
spilleren ikke brukte stemmen (noe den 
døve selvsagt ikke er klar over)?
Det er like viktig å lese av spillerens 
kroppsspråk. Hvis spilleren viser 
med hele seg at han/hun er uenig i 
dommerens avgjørelse (selv om man 
ikke sier noe) kan det likevel bli gult 
kort. 

Går du glipp av masse 
døvehistorisk stoff?
Bli medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap!

I siste nummer av "Nye journal for døve" kan man lese om Døves 
barnehage som ble opprettet i Bergen i 1954 (se bildet). De lånte 
lokaler helt gratis av Bergen Døveforening. De samme lokalene var 
før det blitt brukt av Døves Trykkeri AS, og før det var det brukt som 
snekkerverksted av yrkesskolen for døve gutter!
I bladet leser vi også om innsamlingen som førte til at vi fi kk Alm 
skole. En av de som støttet innsamlingen var skipsreder Richard 
Peterson, oldefar til NDFs generalsekretær Paal Richard Peter-
son.
Et annet sted leser vi om døveskolene i Trondheim for 110 år siden, 
der de døve elevene var delt opp i ulike skoler, en for evnerike elev-
er, en skole for "de middels begavede" og en skole for "C-elever".
I bladet fi nner man også morsomme tegneserier/fi gurer.
Det er masse døvehistorie i "Nye journal for døve", som utgis av 
Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS). Jon Martin Brauti er leder i 
NDHS. For kr 200 pr år kan du som medlem av selskapet motta 
bladet fi re ganger i året, og få masse nyttig informasjon som både 
vil overraske deg og sjokkere deg. Bladet er inne i sin 19. årgang. 
Thorbjørn Johan Sander er bladets redaktør. Bli medlem!
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TERMINLISTE

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

OKTOBER:
19. lø: Beast: TS-fest på Bergiton kl 19. 
21. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18 - 21 (4) 
20. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
20. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
21. on: Hyttekomiteen har møte kl 16.
21. on: Kulturstyret har møte.
22. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
23. fr: Misjonsforening hos Norunn 

Kalvenes kl 19.00.
26. ma: Døvblitte har BINGO kl. 18.30 i 

storsalen. 
27. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
29. to: Foredrag kl 19.00: Juha Oksanen 

informerer om tolkeutdanningen i 
Finland (se notis). Han skal bruke 
“internasjonalt tegnspråk”.

29. to: Beast har TS-biljard kl 1930 på 
Dubliner.

30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-
RÅD og NY GIV-seminar

30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-
RÅD og NY GIV-seminar

30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-

31. lø: Lørdagskafe kl. 11-15. 
31. lø: BEAST arr. Halloween party kl. 

19.30. 

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

på styrerommet kl. 16.30.
04. on. og 05. to: Teater manu viser 

PINOCCHIO på Den nationale 
Scene (se notis).

05. to: Muligens besøk av døve fra 
Palestina, de informerer oss kl 
19.00.

07. lø: Kulturkveld med program/
underholdning kl 20.00

14. lø: Kl. 18: Døves Idrettsklubb har 
hyggekveld i forbindelse med 
Bergen Cup for døve i bowling

16. ma: Døvblittgruppen har styremøte 
på styrerommet kl 18.00

17. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
19. to: BUDSTIKKEN nr 8 (frist for stoff: 

12.11)
20. fr: Besøk av Statped Vest- og HiB-

studenter i storsalen kl 13.00-
15.00

21. lø: Storsalen er utleid (M)
26. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
27. fr: Storsalen er utleid
28. lø: Lørdagskafe kl. 12-16.
28. lø: Lutefi skens Venner har julekos kl. 

19 (nr 14 siden starten i 1996)
30. ma: Døvblitte har juleavslutning kl. 

18.30. 

Det nye styret består av, bak fra venstre: Kristian (styremedlem 1), Erlend 
(nestleder) og Martin (kasserer). Foran fra venstre: Ingvild (sekretær), Lena Mei 
(leder) og Iselin (styremedlem 2).

Årsmøte i Bergen Døves Ungdomsklubb 22.09.2009

Årsmøte i BEAST 23.09.2009

Det nye styret ser slik ut: Leder: Jon Nordvik. Nestleder: Guro H. Fjellseth. 
Sekretær: Gabrielle Kverneland. Kasserer: Øystein Sletten. 1. styremedlem: 
Ingunn K. Martinsen. 2. styremedlem: Ingrid Kittelsen. 1. vara: Kaia H. Valvatne. 
2. vara: Grete Kristin Østhus 
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I september hadde vi besøk av døve fra Madagaskar, i oktober en døv fra 
Finland og i november døve fra Palestina (bildet)! Det ser ut til at våre medlem-
mer setter pris på det, noe frammøtet vel taler "sitt tydelige språk". Bak finner 
vi Toralf Ringsø (har vært ca 20 ganger i Palestina) og tolken Solveig Breivik 
(ca 15 ganger i Palestina).
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Solomon og Juha kjente hverandre fra før. De ble konfirmert 
sammen, og de var sammen om ansvaret for ulike aktiviteter 
i Finland.

Også døve på 
tolkeutdanningen
Foredrag 29. oktober var det foredrag 
i døvesenteret. Juha Oksanen (døv) 
informerte - på "internasjonalt tegn-
språk" om tolkeutdanningen i Finland. 
Han fortalte også at døve kan studere 
på tolkeutdanningen i Finland.

Besøk av 4 døve og 1 hørende 
fra Palestina
Torsdag 5. november hadde vi spennende besøk i døve-
senteret. Og det var mange som kom. President Muham-
med i Palestinian Union for Deaf orienterte om forholde-
ne i Palestina, og han brukte "internasjonalt tegnspråk". 



3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

Bergen Døvekirke feirer 20 års jubileum
 søndag 15. november kl 11 med gudstjeneste og program under kirkekaffen

Bergen Døvekirke ble innviet søndag 10. desember 1989. 
Lasse Bjørkhaug og Atle Strønstad var kirkens arkitekt.  
Det var forøvrig Lasse Bjørkhaug som tegnet endringene i 
huset til Bergen Døvesenter i 1985.

Vi sakser litt fra festskriftet som ble utgitt i forbindelse med 
innvielsen i 1989:
Kirkerommet er utformet både med tanke på å gi kort av-
stand mellom prest og menighet, og ved at menigheten er 
plassert slik at folk i større grad enn før kan se hverandre. 
Rommet er holdt i en lys farge. Det er lagt stor vekt på å 
kontrollere lyset, og å unngå situasjoner med motlys mellom 
menighet og prest. Veggmaterialet er pusset teglstein, på 
golvet er det keramiske fliser, og takkonstruksjonen er av 
tre med lutet furupanel. Kirkerommet er til vanlig møblert 
for ca 100 sitteplasser.
Menighetssalen har plass til ca 50 personer for enklere 
servering. Ved store høytider kan kirkerommet og menig-
hetssalen slås sammen.
Kirkebygget har et moderne ventilasjonsanlegg. Oppvar-
ming skjer dels gjennom ventilasjonsanlegget og dels ved 
varmekalber i golvene. Det er installert teleslynge i de 
viktigste rommene og forøvrig lagt til rette for bruk av alle 
tekniske hjelpemidler.
Orgelet er utformet og bygget av orgelbygger Carsten Lund, 
København. Orgelhuset er bygget av furu som er gitt en 
lasert overflate.

Om kunsten i Døvekirken
Ofte er det slik at en kirke bygges - og siden kommer 
utsmykningen. I denne kirken kom kunstneren med på et 

meget tidlig tidspunkt. Og kunstneren ble ikke tilfeldig valgt. 
Vi ønsket en person med kjennskap til - og evne til kom-
munikasjon med brukerne. Det ble ikke et vanskelig valg å 
be døveprest Georg Abelsnes ta seg av dette.
Hovedarbeidet er naturlig nok altertavlen - skåret i laminert 
furu. Georg Abelsnes har her hatt tegnet for "hellighet" som 
utgangspunkt. Samtidig kan vi tydelig ane noe av "Bokens 
form" - det forteller oss at Guds hellighet er uttrykt gjennom 
hans ord.
I sentrum av det hellige blir vi minnet om dåpen og nattver-
den - i det vi aner konturene av en døpefont, ser kornakset 
som vokser og ser drueklasen. Bak selve hovedtegnet hellig 
ser vi duen - symbolet for Den Hellige Ånd.
Det første vi møter når vi kommer inn i Døvekirken - er 
skulpturen omsorg - den minner oss om det mange av oss 
vet: Vi mennesker trenger omsorg. I kirken kan vi søke 
omsorg og vente å finne omsorg.
Over inngangsdøren til selve kirkerommet henger et relieff, 
skåret som en due - med samme trekk som helligåndsrelief-
fet i alterbildet. På denne duen er skåret inn de hebraiske 
ordene "jøhi or" - bli lys! - så er noe av tanke at det må bli 
lyst i vårt hjerte og vårt sinn når vi går inn i denne kirken.
Ved siden av inngangsdøren - i en egen nisje - finner vi 
relieffet nåde. Midt i dette relieffet har Abelsnes plassert 
et opplyst kors. Og vi vet: Vi finner en nådig Gud når vi 
finner korset!
Det som skiller Georg Abelsnes arbeider i denne kirken 
fra annen kirkekunst er at kunstneren hele tiden har hatt i 
tankene at kunsten ikke bare skal være for øyet, men også 
skal være noe for hendene, noe ikke minst døvblinde kan ta 
på, kjenne på og kjenne igjen. Kirken er for det hele men-
neske - for alle mennesker!

De kommer! Bjørg Karin Husa, Ingunn Hagen, Odd Erling Vik Nordbrønd, Thorbjørn 
Johan Sander, Jorunn Koppen, Gudrun Boge Karlsen, Roar Bredvei.
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Bybanens prosjektleder sier 
at de husker «å tekste»
Vi spurte på e-post i slutten av oktober 2009: 
Går det bra med tilgjengelighet for hørselshemmede? 
Informasjon på display inne i vognene som viser navn 
på stasjonene, og evt andre informasjon som reisende 
måtte få vite via høyttaleren (som også blir tekstet)?

Og: blir det tekst-/tall-informasjon på stasjonene 
også?

Svar fra Bybanens prosjektleder Rune Jenssen: 
Svaret er ja til alle dine spørsmål om holdeplass og 
slikt på holdeplass og inni vogn.

Prosjektleder Jenssen har ellers lovet oss en prøvetur 
når det er klar for det. 

STOR NYHET!
Bergen Døvesenter (BDS) har – etter søknad – 
mottatt støtte fra Norgesautomaten 05.11.2009 
på over kr 80.000 til ulike formål, også til våre 
medlemmers deltakelse ved Døves kulturdager i 
Oslo 4.-6. desember 2009.  Styret har godkjent at 
medlemmer av BDS (må ha vært medlem i minst 
ett år) som skal til Oslo for å delta på Døves Kul-
turdager,  får kr 1.000 i støtte.

Ta kontakt med daglig leder på post@bgds.no, 
eller stikk innom kontoret før kulturdagene!

Ifølge Deafnet er påmeldingsfristen til kultur-
dagene utsatt til 27. november. Men det er best å 
være tidlig ute!

Spesifikasjoner:
Generell støtte til BDS-medlemmer 
(fra 13 år og oppover): Kr 1.000
Medlemmer som bor på Østlandet:   Kr    500
Medlemmer som bor i Oslo-området:  Kr    200
Medlemmer i aldersgruppen 4-12 år, 
generelt Kr    400
Medlemmer i aldersgruppen 4-12 år, 
Østlandet Kr    100

Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder.

Årsmøte i 2010:
Bergen Døvesenter skal ha 
årsmøte på en torsdag
I flere år gjennomførte vi årsmøte på lørdager, 
men nå har styret bestemt at det skal holdes på 
en torsdag. På styremøtet 22.10.2009 ble det 
bestemt at neste årsmøte skal holdes torsdag 18. 
mars 2010. 
Frist for innlevering av lovforslag: 4.02.2010. 
Frist for innlevering av andre forslag: 25.02.2010.

I 2008 opprettet NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland 
en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvorvidt informa-
sjonen til hjelpemiddelbrukere med hørselshemning er 
tilstrekkelig. Arbeidsgruppa ble etablert med bakgrunn 
i tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner og brukere 
som erfarte at det var vanskelig å få oversikt over 
hvem som gjør hva innenfor hjelpemiddelformidlingen 
i Hordaland. 
Arbeidsgruppa fant at det er behov for å styrke informa-
sjonen overfor hørselshemmede hjelpemiddelbrukere i 
fylket, og som et ledd i dette arbeidet har NAV publisert 
en brosjyre som foreligger både i papir- og elektronisk 
format (pdf). 

Du kan hente brosjyren i Bergen Døvesenter, og på 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde 
i Teatergaten 41, 2. etasje.

Brosjyren gir informasjon om: 
· Hvor man henvender seg ved behov for hørselstek-
niske hjelpemidler og tolketjenester 
· Hvilke type hjelpemidler som finnes 
· Hvem som gir pedagogisk oppfølging 
· Hvem som bistår hørselshemmede arbeidssøkere 
· Hvilke interesseorganisasjoner som kan være aktuelle 
m.m.

Brosjyren kan lastes ned fra hjelpemiddelsentralens nett-
sider eller bestilles gjennom NAV Hjelpemiddelsentral 
Hordaland: Tlf.: 53 04 03 00 eller nav.hjelpemiddelsen-
tral.hordaland@nav.no 

Brosjyren foreligger både på bokmål og nynorsk.

Brosjyren kommer til deg i posten i dag eller i morgen!
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NDFs ”Ny Giv”-komite, fra venstre: Paal Richard Peterson, 
Odd Skjellum, Hanne B. Kvitvær, Vibeke O. Larsen, Cathrine 
Stensrud, Rune Anda og Lars Aksel Berge.

Redaktør til idrettsbok 
Bergen Døves Idrettsklubb leter etter en redaktør 
til idrettsklubbens historiebok, den boken som er 
utsatt fra 2005 – da vi feiret 100 års jubileum. Nå 
håper vi å få boken ferdig så fort som mulig. Men 
vi trenger en skriveglad redaktør som kan dispo-
nere stoffet og skrive ut. Han eller hun vil få hjelp 
av en gruppe som samler bilder og skriftlig stoff. 
Vi har faktahistorien samlet for de første 75 årene 
i egen bok. 

Arbeidet vil bli lønnet etter avtale. Ta kontakt 
med styreleder Gunnar Hansen på e-post: 
hansen2g@start.no eller sms 936 19 895.

NDFs Landsråd "Ny Giv 3"-seminar
Her ble det tydelig at døveforeningene ønsker å få 
tilbake det som var før: NDF-konsulenter som skal 
jobbe interessepolitisk og for medlemsforeningene og 
medlemmene innen et bestemt område. Man diskuterte 
også felles profil, felles lover osv. Landsmøtet i Tromsø 
2010 vil avgjøre det.

Fra møtet i "Ny Giv 3"-seminaret 30. oktober 2009.

Bergen Døvesenter var representert ved styreleder Klement 
Våge, nestleder Kjetil Høgestøl og styremedlem Martin 
Skinnes (Sigrun Ekerhovd meldte forfall). Av mange saker 
var det NDFs dårlige økonomi (underskudd i 2008 på 1,5 
mill. kroner) som førte til livlig debatt. Generalsekretær 
Peterson orienterte om regnskapet, og sa blant annet: - Vi 
vil nedbemanne staben på kontoret med 2 til 4 stillinger i 
2010. Vi er bare 10 ansatte så det er et tungt skritt å gå til, 
og det vil merkes på arbeidet som skal gjøres. Vi er nødt 
for å prioritere oppgavene hardt og det vil bli et svakere 
NDF som møter de neste årene, presiserte Peterson. Han 
sa også at det er aktuelt å redusere antall utgivelser av 
Døves Tidsskrift fra 10 årlige nummer til 5 – 6 blad årlig. 
Til dette bemerket Martin Skinnes, Bergen Døvesenter, 
at det kanskje var mulig at noen utgivelser av bladet bare 
kunne skje på PDF-fil slik at vi sparer kostnader til trykking 
og porto. Vi håper det vil ordne seg til det beste for NDF 
og for medlemmene.
(Daglig leder: Vi synes at generalsekretær Paal Richard 
Peterson har profilert NDF på en fantastisk måte, og mer 
enn det NDF har gjort på 91 år. Hans innsats var mer 
verdt enn underskuddet som NDF ble påført i 2008 (og 
evt i 2009)!)

Det var også utstilling/messe i forbindelse med NDFs ar-
rangement på Gardermoen. Her ser vi en av disse:
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Personalia
50 ÅR
Lin Didriksen, Bergen, fyller 50 år den 23. november.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven til min 80 års dag!

Hilsen Ingard Sørhaug.

TAKK
for oppmerksomheten ved min 60 års dag.

Arne Nesse.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 17. septem-
ber 2009:
31. Joar Mikal Joralen, døv, Telavåg
32. Gitte Austgulen, hørende, Bergen
33. Sigrid Havro, tunghørt, Øvre Ervik
34. Aljona Novikov, døv, Bergen
35. Terje Steiro, hørende, Valestrandfossen
36. Ingunn Kultorp Martinsen, hørende, Bergen
37. Grete Kristin Ottøy Østhus, hørende, 
 Vedavågen
38. Jon Carlos Anda, døv, Rådal
39. Stine Irén Myklebust Austgulen, hørende, 
 Sørbøvåg
40. Kirsten Bergly, hørende, Bergen
41. May-Linn Wiik, hørende, Bergen

Seniorenes julebord 1. des. 2009
Døves Seniorgruppe i Bergen skal ha julebord på Hotell 
Norge tirsdag 1. desember. Kr 250 for medlemmer. Kr 400 
for ikke-medlemmer. Påmelding til Hans Erik Tofte på e-post 
hans-erik.tofte@c2i.net eller sms 936 06 227 innen 17. 
november.

Døvehumor!
Torsdag 3. desember kl 19.00 
skal Odd-Inge Schröder 

fortelle om DØVEHUMOR.

Døves misjonsforening
har møte hos Astrid Tokle i romjulen tirsdag 29. des. kl. 18.

Jeg er en døv autorisert fotterapeut som skal drive med 
fotbehandling om mandagene fra august måned. 

Hvis du ønsker å bestille time, kan du kontakte meg på 

SMS: 95901980 - E-post: aihera22@start.no

Adresse: Strandgate 6 
3.etg rom nr.315 (ved siden av Apotek 1 Svanen)

Hilsen Aina Ramvik   

Trenger du fotbehandling?

Hard hud    Sprukken hud    Inngrodde negle Liktorn    Brukne negler

SMS-varsling til Politiet (ikke nød)
Det er mulig å sende SMS-varsling til Politiet der du bor. Det 
gjelder meldinger som ikke direkte har med akutte hendelser 
eller nødsituasjoner å gjøre (her må man foreløpig forholde 
seg til nødnummer 1412 for teksttelefonbrukere). Melding til 
Politiet kan være irritasjon over feilparkerte biler eller andre 
forhold som det er naturlig å kontakte Politiet om.
Politiet sier at det er greit å sende sms-melding til dem om 
det skulle være noe, men at det må tas et lite forbehold om at 
ikke alle får med seg meldinger med en gang (det kan ta tid 
før de leser melding).
Vi har bare fått opplyst sms-nummer fra to Politienheter:
Politi Bergen Nord 977 45 600
Politi Bergen Vest 957 32 080

Vaktrunde 
lørdag kveld/natt hele året
Vi har inngått avtale med vaktselskapet Securitas. De 
skal gå vaktrunde i døvesenteret alle lørdager (natt til 
søndager) hele året. De skal blant annet foreta utven-
dig kontroll av fasader, uteområder samt sjekke at alle 
dører, porter og vinduer er forsvarlig låst (når det ikke 
er utleie). De skal også påse at alt går forsvarlig for 
seg, i forbindelse med utleie av våre lokaler til fest.

Kom til juleavslutning i døvesenteret
torsdag 17. desember kl 19!
God mat og underholdning!



7

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

På dagen 100 år etter at skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset ble 
begivenheten minnet med en høytidelig gjentakelse av programmet fra den gang. Folk 
fra Jernbaneverket Region Vest skrudde sammen en symbolsk skinnesgang av samme 
type som banen hadde ved skinneleggingen i 1907. -Ingen ting har betydd så mye for 
Hallingdal som Bergensbanen, sa ordføreren i Hol. 

100-årsminnet for sammenknytningen av Bergensbanen over fjellet ble høytidelig 
markert 8.oktober 2007. Veterantoget som ble brukt ved anledningen hadde flere 
vogner fra Bergensbanens første tid. Foto: Njål Svingheim

Det ble en både høytidelig og munter 
markering av den store begivenheten 
som fant sted ved Bergensbanens 
kilometer 263,2 like øst for Ustaoset 
for 100 år siden. Da møttes skinneleg-
gerne fra Øst og Vest på dette stedet 
og det lå skinner mellom Østlandet og 
Vestlandet for første gang. Selv om 
hele Bergensbanen først ble ble åpnet 
to år senere, ble det i 1907 etablert en 
forbindelse østfra over Krøderbanen 
og med båt over Krøderfjorden til Guls-
vik nederst i Hallingdal. Fra Gulsvik 
kunne togene kjøre helt til Bergen. 

Høytidelig
For 100 år siden ble skinnene skrudd 
sammen med nasjonalfargede lasker 
av anleggets to overingeniører, musik-
korps spilte, nasjonalsangen ble 
sunget, det ble holdt høytidelige taler 
og det ble ropt 3x3 hurra. Det kom også 
ekstratog fra øst og vest. I stor grad ble 
det samme programmet gjennomført 
tirsdag 9.oktober 2007. Skinnene ble 
skrudd sammen på en skinnegang 
ved siden av Bergensbanens hoved-
spor. Denne symbolske skinnegangen 
med nasjonalfargede lasker skal bli 
liggende som et minne. 
Regiondirektør Lars Chrstian Stendal 
i Jernbaneverket Regin Vest sa at 
markeringen er viktig, både med tanke 
på det enorme arbeidet byggingen 
av banen var, men også med tanke 
på Jernbaneverkets folk som holder 
banen i drift i dag. Bergensbanen har 
fortsatt etter 100 år en meget stor be-
tydning og en sentral plass i landets 
kommunikasjoner. 
Ordfører i Hol, Erik Kaupang, sa at ikke 
noe har hatt så stor betydning for Hal-
lingdal som Bergensbanen. Bergens-
banen ble åpnet i sin helhet i november 
1909, da var også strekningen mellom 
Roa og Gulsvik klar for trafikk. Samtidig 
var også snøoverbygg og snøskjermer 
over den krevende høyfjellsstreknin-
gen på plass. 

Kilde til jernbanehistorie: http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Historie1/Bergensbanen-100-ar-over-fjellet/

Bergensbanen 100 år over fjellet

Bergensbanevisen ble selvsagt også 
sunget, her er et lite utdrag: 
“Blant villeste fjelle i ødeste trakt,  

en bane fra Bergen vi ferdig har lagt, 
på skinnene ruller det lastede tog, 
hvor ulvene herjet og jog.” 

Bilde av Kong Haakon VII henger på 
veggen i Kongerommet/styrerommet, 
bak møteleder-plassen. Til høyre: Statue 
av skipsreder Peter Jebsen, som bygget 
huset (i dag døvesenteret) i 1869. Hans 
andre kone, Sophie (som ble enkefrue) 
inviterte Kong Haakon VII til seg i forbin-
delse med åpning av Bergensbanen i 
1909. Kongen var så lang at det ble laget 
ekstra lang seng for ham!

Kong Haakon VII bodde i huset vårt



JULETREFEST
- først og fremst for BARN!

Det blir juletrefest i døvesenteret 
lørdag 9. januar 2010 kl. 15.00 - 18.00

Som vanlig samarbeider Hordaland foreldrelag for hørselshemmede, Bergen 
Døvesenter og Døves menighet om arrangementet.

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

Entre kr 50 pr barn og kr 50 pr voksne.
Påmeldingsfristen er tirsdag 22. desember 2009 (eller før hvis det blir fullt).  

Påmelding til post@bgds.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 bilder 
fra ulike arrangementer, som ikke 
kommer med i Budstikken. 

Tekst på TV:
Husk at du får fram tekst 
på følgende TV-kanaler: 

NRK1:  side 777
NRK2:  side 444
NRK3/NRK Super:  side 333
TV2:  side 222

BUDSTIKKEN 
via e-post
Til nå er det 46 medlemmer 
som har sagt at det er OK å 
motta link til Budstikken på 
e-post. Vi har ca 390 medlem-
mer, og vi håper at flere vil si at 
det er OK bare å motta bladet 
via e-post (så sparer vi utgifter 
til papir, fargetoner, porto og 
litt arbeid - og vi blir miljøbe-
visste!). Send din melding til 
post@bgds.no.

Vi har krus med den nye 
BDS-logoen. Selges for kr 90. 

Henvendelse: Kontoret

Vi har NDFs 
jubileumsbok 
for salg til 
interesserte. 
Kr 200.
Henvendelse: 
Kontoret

November:
15. sø:  Jubileumsgudstjeneste i Ber-

gen døvekirke kl.11.00 ved Lars 
Hana. Det blir nattverd og kirke-
kaffe. Dagens offer går til me-
nighetens arbeid. Denne dagen 
feirer vi også at det 10. desember 
er 20 år siden Bergen døvekirke 
ble innviet. (Se side 3.)

16. ma: Døvblittgruppen har styremøte på 
styrerommet kl 18.00

17. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
19. to: Medlemsmøte kl 19: Info fra 

NDFs Ny Giv 3 + landsråd.
20. fr:  Besøk av Statped Vest- og HiB-

studenter i storsalen kl 13-15
21. lø:  Storsalen er utleid
26. to:  Møte i senterstyret kl 15.30.
26. to:  Hyttekomiteen innkaller til med-

lemsmøte kl 19.00. Sak: Rorbua 
(utleie, pris, regler m.m.).

27. fr:  Storsalen er utleid
28. lø:  Lørdagskafe kl. 12-16.
28. lø:  Lutefiskens Venner har julekos 

kl. 19 
30. ma: Døvblitte har juleavslutning kl. 

18.30. 
Desember:
01. ti:  Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30. 
03. to:  Odd-Inge Schröder forteller om 

DØVEHUMOR kl 19.00. 
09. on:  Kvinneklubben har julekos kl 

19.00
11. fr:  Storsalen er utleid  
17. to:  BUDSTIKKEN nr 9 kommer ut
29. ti:  Misjonsforening hos Astrid Tokle 

kl 18.00.
31. to:  Nyttårstreff for seniorgruppen 

kl 11-14.

I disse svine-
influensa-tider
Vi har Antibac hånd des-
infeksjon i døvesenteret 
- i hallen når det er sam-
ling i døvesenteret.

Kvinneklubben har julekos
i Bergen Døvesenter 

onsdag 9. desember kl. 19.00.
Pinnekjøtt 

Riskrem til dessert med kaffe.
Kr 150.

Ikke-medlemmer: Kr 250.
Hyggelig om du som kommer, tar 

med en liten "julegave".
Påmelding til Marta Ringsø

(920 10 372) innen 2. desember. 
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BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
God jul og godt nytt år!
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Julehilsen fra styreleder Klement Våge

Juletiden er kommet. Risgrøten med spekemat 
er fortært på en svært vellykket julefest torsdag 
17. desember. Nesten 100 personer var innom 
døvesenteret denne desemberkvelden. 
Dersom vi tenker på store arrangementer så har 
året som snart er over har vært et forholdsvis 
rolig år i døvesenteret. 
Egentlig så har det jo ikke vært et rolig år hvis 
vi tenker på alle de vanlige viktige hendelsene 
som etter hvert er blitt fast punkt på programmet 
gjennom årene. Slik som juleavslutningen nå 
nettopp var. Det er først og fremst disse små og 
store faste arrangementene som er foreningens 
varemerke og identitet.  Medlemsantallet i 
Døvesenteret er stadig økende og økonomien i 
foreningen er bra.
I 2010 feirer vi 130 årsjubileum. Vi vil markere dette i mai. Vi tenker også å kunne få 
til et opplegg med fellesreise til kulturdagene i Molde neste år.
En stor forandring for våre medlemmer blir det også å komme inn på kontoret uten 
å se det blide ansiktet til vår daglige leder, Rune, i 2010. Styret jobber - i skrivende 
stund - med å fi nne en dyktig vikar som overtar denne funksjonen.
Styret i Bergen Døvesenter ønsker alle våre medlemmer, våre ansatte og alle våre 
trofaste hjelpere og samarbeidspartnere en riktig godt jul og et godt nyttår.

Klement Våge

Deilig julegrøt og underholdning under juleavslutningen
i døvesenteret torsdag 17. desember 2009 (se også forsiden)
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Melding på bgds.no 29.11.2009:

Vår daglig leder skal ut 
i permisjon 
Rune har søkt styret om ett års 
permisjon, og fått positiv svar. Han 
har fått engasjementsstilling på Ål 
folkehøyskole og kurssenter for 
døve, og kommer til å pendle mel-
lom Bergen og Ål i det nye året, fra 
og med 01.01.2010. Styret ønsker 
ham lykke til og velkommen tilbake 
når året på Ål er omme. Det jobbes 
nå med å få tak i en vikar som kan 
fungere som daglig leder mens Rune 
har permisjon. 
Styreleder Klement Våge 

Tusen takk til styret
Jeg vil takke styret for positiv svar 
på min permisjonssøknad. Etter syv 
spennende år som daglig leder i dø-
vesenteret, har jeg lyst til å jobbe litt 
med noe annet. Nye utfordringer er 
alltid spennende. Jeg håper virkelig 
at Bergen Døvesenter får en vikar 
som vil like jobben. Vi har et fl ott styre 
og jeg vil si at den som får vikarstil-
lingen vil få gode arbeidsforhold og 
et godt samarbeid med styret! Jeg 
er også glad for at familien støtter 
meg.
Rune

Bergen Døvesenter 
søker vikar for dag-
lig leder 
Vår daglig leder skal ut i 
permisjon fra 01.01.2010 til 
31.12.2010. 

Vi søker derfor en som kan 
vikariere i nevnte tidsrom og ta 
seg av den daglige driften av 
døvesenteret. 

Søkeren må kunne ta seg av 
senterets administrative oppga-
ver, utgivelse av medlemsblad 
ca hver måned, redigere hjem-
mesiden, og organisere utlei-
evirksomhet. 

Det forventes derfor relevante 
datakunnskaper og evt. vilje til å 
lære nye programmer. 

Daglig leder samarbeider nært 
opp til senterets underavdelin-
ger og utvalg og skal utarbeide 
budsjettforslag for senterstyret 
og oppfølging av dette. 

Søker skal være ein pådriver, 
sammen med senterstyret, i ar-
beidet med å styrke døves livs-
situasjon lokalt og nasjonalt. 
Arbeidstiden er 37,5 timer i uken. 
Om torsdagene er arbeidstiden 
fra kl 14 til ca 20-21. Eventuell 
arbeid utenom kontortid kan bli 
aktuelt. 

Søkeren må kunne tegnspråk og 
norsk. 

Lønn etter avtale. 

Søknad sendes til 
styreleder Klement Våge 
(klementv@broadpark.no)
innen 15. desember 2009

Eventuelle mottatte søknader 
vil bli behandlet på styremøtet 
18. desember.
Følg med på www.bgds.no og 
på tekst-tv.

389 medlemmer
Ifølge Norges Døveforbund har 
Bergen Døvesenter 389 medlem-
mer pr 01.12.2009 - med forbehold 
om de 5 nyinnmeldte i november 
også betaler kontingenten.
Pr 31.12.2008 hadde vi 355 med-
lemmer, så da 

Jobb søkes
Jeg er ei 16 år gammel jente som 
bor i Bergen og ønsker seg jobb. 
Ønsker å jobbe som barnevakt 
eller som vaskehjelp. For nærme 
info kan jeg kontaktes på e-post:
malin.k.eide@hotmail.com

Båtførerkurs
I januar 2006 deltok 13 døve 
på båtførerkurset i døvesente-
ret, med dyktige kursledere fra 
"Båtførerprøven.com". Alle besto 
prøven og fi kk "Båtførerbevis". 
Er det interesse for lignende kurs i 
2010, ta kontakt med vikarierende 
daglig leder (post@bgds.no). Kurs-
avgiften kan komme på kr 2.000, 
avhengig av hvor mye støtte man 
kan få av NDFs Studieorganisa-
sjon.

Sunniva Lyngtun 
blir vikar for daglig
leder i 2010

Hun begynner på kontoret man-
dag 4. januar 2010. Hun har jobbet 
sammen med daglig leder Rune 
Anda fra januar til august 2008, og 
hun har vært vikar mens Rune var 
sykmeldt i mars/april 2009. Hun er 
derfor godt kjent med arbeidsruti-
nene på kontoret, og mens hun 
var ansatt opparbeidet hun gode 
forbindelser både med unge og 
eldre. Vi ønsker henne lykke til!

Annonsetekst på bgds.no 
30.11.2009:
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Vi har krus med den nye Vi har krus med den nye 
BDS-logoen. Selges for kr 90. 

Henvendelse: Kontoret

Buds� kkens redaktører 
1961-2009:
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
2009: Rune Anda

Årsmøte 2010
Bergen Døvesenter innkaller til 
årsmøte torsdag 18.03.2010 kl. 
18.00. 

Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og vara-

møteleder
03. Valg av to referenter.
04. Godkjenning av innkalling og 

saksliste
05. Årsmelding for år 2009
06. Revidert årsregnskap for 

2009
      Pause med noe å spise (gra-

tis) 
07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent 

2011
10. Budsjettforslag 2010, veile-

dende for styret
11. Valg, som ledes av valg-

komiteen:
      a) Styreleder - for ett år
      b) To styremedlemmer 
      - for to år
      c) Første og annet varamed-

lem - for ett år
      d) Autorisert revisor, bilags-

revisor og varabilagsrevi-
sor

      e) Lovkomité på tre medlem-
mer

      f)  Kapitalfondets styre
      g)  Hyttekomiteens styre
      h) Valg på 4 representanter 

til Norges Døveforbunds 
landsmøte i Tromsø 4.-6. 
juni 2010

      Neste valg ledes av styre-
lederen:

      h) Valgkomité på tre medlem-
mer + to varamedlemmer

Vi har NDFs 
jubileumsbok 
for salg � l 
interesserte. 
Kr 200.
Henvendelse: 
Kontoret

Tegnspråkkurs 2010

Kurs i norsk tegn-
språk for nybegynnere
Mandager fra 25. januar 
(til 19. april)

På dette kurset lærer man norsk 
tegnspråk, uavhengig av det norske 
språket. Denne kommunikasjonsfor-
men er vanlig blant døve.

Sted: Bergen Døvesenter, Kalfar-
veien 79, 5018 Bergen.
Varighet: 10 mandager a 3 skoleti-
mer (til sammen 30 timer) - start kl. 
18.00.

Dato: Mandagene: 25.01 - 01.02 
- 08.02 - 15.02 - 23.02 (01.03 vinter-
ferie) - 08.03 - 15.03 - 22.03 (og så 
er det påske) - 12.04 - 19.04

Kursleder: Britt-Merete Schoder.
Kursavgift: Kr 2.000  (Giro blir delt ut 
på første kurskveld)
Påmeldingsfrist: 15. januar 2010 
til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 
79, 5018 Bergen,eller over e-post til 
post@bgds.no
Maks antall deltakere: 12.
    
Kursprogrammet har varierende 
innhold rundt språket: 
  
Rikt og nyansert
Et språk med tradisjoner
Et levende språk
Kommunikasjontilpasning
Et språk med dialekter
Assimilasjon tegnspråk
Setningstyper
Et språk i utvikling
Synsvinkel
Tidslinje A - B - C- D -E
Et visuelt / gestuelt språk
Proform
Norske setninger oversatt til tegn-
språk
Videoavlesning av tegnwebben
Bildefortelling
Bekreftende, nektende, spørrende 
setninger.
Naturlig tegn
Lokalisasjon 

Helge Herland ny styre-
leder i Døves Media
Døves Media har hatt styremøte i 
Oslo 14. desember. Helge Herland 
ble valgt som ny styreleder (fram 
til 31.12.2011).
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Rune har bedt meg om å mimre 
– skrive om ”gamle dager” da vi 
startet noe så STORT som eget 
medlemsblad. Det var dris� g. 

Vi hadde bare en nokså bra 
skrivemaskin, så døveforeningen 
må� e skaff e seg en duplikator og 
li�  utstyr, bl.a. en spesial-penn � l 
å ”tegne” med, og spesielt papir 
(gummiert papir). 
De� e papiret ble sa�  i skrive-
maskinen, fargebåndet ble koplet 
ut, slik at jeg skrev ”usynlig 
skri� ” på det gummierte papiret. 
Bokstav-kantene gikk gjennom 
papiret (nesten som kakeformer 
for fi gurkaker), slik at trykksverten 
i duplikatoren kunne trenge 
gjennom. Det var vik� g å skrive 
jevnt og ikke for hardt. Hvis jeg slo 
li�  for hardt på f. eks. o, så ble det 
et svart hull når bladet ble trykt. Å 
”tegne” navnet BUDSTIKKEN var 
veldig vanskelig, for det gummierte 
papiret kunne le�  gå i stykker.
Arket ble festet på duplikatoren, 
og så sveivet jeg – og bladet 
kom ut! Hurra! Det var en sterk 
opplevelse. Det var ikke mulig å 
”trykke” på begge sidene av arket. 
Prøvenummeret var på 4 sider, 
altså 4 ark A-4.
Men HVORFOR begynte vi med 
medlemsblad? Det var egentlig 
ikke like vik� g den gangen som i 
dag, for den gangen var det mye 
stoff  fra døveforeningene i ”Tegn 
og Tale”, som senere ski� et navn 
� l Døves Tidsskri� . ”Tegn og Tale” 
kom ut to ganger i måneden 
og vi kunne få inn der så mye 
vi ønsket fra foreningen vår, og 

det kostet ingen� ng. Da var det 
vel ikke nødvendig med eget 
medlemsblad?
Det sto: Medlemsblad for Bergens 
Døveforening, men egentlig var 
det ikke bare medlemsblad. Vi 
ønsket at bladet skulle komme ut 
– fram – � l ALLE døve i Hordaland 
og Sogn og Fjordane, for vi i styret 
den gangen mente at fordi vi 
var den eneste døveforeningen i 
de to fylkene, så hadde vi på en 
måte ansvar for alle de døve i de 
to fylkene, uanse�  medlemskap! 
Vi fi kk hjelp av døvepresten, som 
hadde navn og adresse for mange 
døve som ikke var medlemmer 
i døveforeningen/Norges Døve-
forbund, og e� er hvert ble 
”Buds� kken” sendt i posten � l 
alle. Presten kom senere med 
mange � lbakemeldinger om at de 
døve ute i distriktet var glade for 
de� e. Vi søkte og fi kk stø� e fra de 
to fylkene. Begrunnelsen for å få 
stø� e var at vi var forening for alle, 
ikke bare for medlemmer.
Vel, det første bladet var et prøve-
nummer, og navnet ”Buds� kken” 
var et foreløpig navn. Vi oppfordret 
� l å komme med andre forslag, 
men navnet er bli�  stående i alle 
årene. Det betyr egentlig melding 
som noen løp rundt med i gammel 
� d for å varsle f. eks. om krig, men 
senere er det bli�  brukt også i 
forbindelse med aviser. Jeg husker 
f. eks. avisen ”Asker og Bærums 
Buds� kke”.
Teknikken har utviklet seg 
voldsomt siden prøvenummeret 
kom ut i 1961. Li�  framgang var 
det allerede i 1962. Da ble hodet 

på forsiden trykt, og med to fi rma-
annonser (Giertsen bokhandel 
og Ole Bjerke, høreapparater). I 
1964 trykte vi forsiden med bilde 
av Døves Hus på (Vestre Torvgt. 
20 a), og med 4 annonser. Jeg 
gjorde arbeidet alene de første 
årene, men fra 1964 fi kk jeg Toralf 
Ringsø og Torfi nn Trondsen som 
medhjelpere (redaksjonskomité).
Så har årene gå� , og jeg er glad 
for at de som e� erfulgte meg har 
klart å holde bladet vårt gående 
– uavbru�  – fram � l i dag. Det 
er enestående blant de norske 
døveforeningene, og så kan vi 
lure på: Er det fordi Bergen har 
spesielt fl inke folk? Er det fordi 
styret mener at bladet er så vik� g 
at det MÅ komme ut? Eller er det 
fordi medlemmene krever det? 
Kanskje det er alle disse grunnene 
sammenlagt. 
Jeg ser at fl ere store � ng som jeg 
var med å bygge opp her i Bergen, 
for eksempel Døves Trykkeri AS 
og Døves Forlag AS, ikke fi nnes 
lenger. Vi kan ikke skryte av 
at døveorganisasjonen har to 
bedri� er/fi rma her i byen. Da er 
det godt å se at andre � ng jeg har 
vært med å bygge opp, består 
fremdeles, f. eks. Buds� kken. Så 
får vi se hvor lenge det holder, for 
utviklingen fortse� er, og ingen kan 
se så veldig langt inn i fram� den.
Vi må konsentrere oss om hva 
vi har nå, og være glade for det 
vi har. Vi HAR Buds� kken, og 
det er jo et fl o�  blad, som alle 
døveforeningene (i hele verden?) 
misunner oss. 

Th. J. S. 

Den gang «Budstikken» ble født…

I 2010 er medlemsbladet (eller 
"informasjonsbladet") Budstikken 
inne i sin 50. årgang. Det er ingen 
medlemsblad i døveforeningene i 
Norge som har holdt på så lenge og 
som har gitt ut eget blad uavbrutt 
som her. I 2011 kan vi feire 50 års 
jubileum (51. årgang).

RA.
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Personalia
65 ÅR
Kurt Oksnes, Bønes, fyller 65 år den 17. desember.

TUSEN TAKK
På vegne av Kristiansand døveforening vil vi i styret få takke 
for oppmerksomheten/gave til vårt 100 års jubileum.

Sekr. T. Christiansen.
HJERTELIG TAKK
for gaven til min 60 års dag!

Britt E. Skogstrand
HJERTELIG TAKK
for gaven jeg fi kk til min 50 års dag. Det var en svært 
hyggelig overraskelse som jeg satte stor pris på.

Mange hilsener fra Nina Hurtley

TUSEN TAKK
for gavekortet jeg fi kk i forbindelse med min 50 års dag!

Eva Simonsen Hustavenes
HJERTELIG TAKK
for pengegaven til min 80 års dag!

Hilsen Annlaug Koppen.
TAKK
for vennlig deltagelse ved Inger Johannes bortgang.

Hilsen Sverre.

TAKK FRA DØVES IDRETTSKLUBB
for annonsestøtte i programblad i forbindelse med Døve-
mesterskapet i fotball 3.-4. oktober 2009.

TAKK FRA KIRKENS SOS
for blomsterhilsen i forbindelse med deres 30 års jubi-
leum, som ble feiret lørdag 7. november 2009.

DØDSFALL

Bård Ødejord, Bergen, født 28.02.1973, 
døde 27. oktober. I forbindelse med begravelsen fra Husøy 
kirke 3. november, sto det i annonsen at "Like kjært som 
blomster er en gave til Bergen døvesenter". Døvesenteret 
har mottatt tilsammen kr 4.380, og har sendt takkehilsen til til 
den avdødes familie.

Inger Johanne Johansen, Bergen, født 17.07.1936, døde 
1. november.

Toni Eva Akerø, Bergen, født 05.04.1960, 
døde 22. november.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 12. novem-
ber:
42. Gerd Danielsen, tunghørt
43. Wenche Iversen, hørende
44. Alind Mohammed Haji, døv
45. Heidi Lemme, hørende
46. Alexander Dahl, tunghørt

Jeg er en døv autorisert fotterapeut som skal drive med 
fotbehandling om mandagene fra august måned. 

Hvis du ønsker å bestille time, kan du kontakte meg på 

SMS: 95901980 - E-post: aihera22@start.no

Adresse: Strandgate 6 
3.etg rom nr.315 (ved siden av Apotek 1 Svanen)

Hilsen Aina Ramvik   

Trenger du fotbehandling?

Hard hud    Sprukken hud    Inngrodde negle Liktorn    Brukne negler

BUDSTIKKEN via e-post
Til nå er det 46 medlemmer som har sagt at det er OK å motta 
BUDSTIKKEN via e-post
Til nå er det 46 medlemmer som har sagt at det er OK å motta 
BUDSTIKKEN via e-post
link til Budstikken på e-post. Vi har ca 380 medlemmer, og vi 
håper at fl ere vil si at det er OK bare å motta bladet via e-post 
(så sparer vi utgifter til papir, fargetoner, porto og litt arbeid - og 
vi blir miljøbevisste!). Send din melding til post@bgds.no.

Senterstyret har på sitt styremøte 13. november 2008 
blitt enige om følgende retningslinjer for tilskudd til under-
avdelinger:
1) Underavdelingene kan søke om økonomisk tilskudd fra 

døvesenterets budsjett innen 15. januar hvert år.
2) Søknaden må inneholde tilskuddets konkrete formål, 

samt vedlegge rapport og midlertidig regnskap fra akti-
vitetene året før.

3) Søkerne skal få svar innen 1. februar med forslag på 
fordelingsnøkkel.

Det gjelder følgende avdelinger:
•    Døves Kvinneklubb (stiftet 13.10.1902)
•    Døves Idrettsklubb (stiftet 29.10.1905)
•    Døves Ungdomsklubb (stiftet 25.10.1962)
•    Døves Seniorgruppe (stiftet 19.03.1973)
•    Bergen Døvblittseksjon (stiftet 26.08.1983)
•    Døves Museumsutvalg (opprettet 07.05.1992 - da som 

"Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap)
•    BEAST (Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige 

forum)  (opprettet av tegnspråk- og tolkestudenter ved 
HiB i 2005 - og tilsluttet døvesenteret 25.09.2007)

Styret ber derfor de ovennevnte underavdelinger om å 
komme med søknad innen 15. januar 2010. 

Når det gjelder kulturstyret, eiendomsstyret o.a. så drøfter 
styret det i forbindelse med budsjettarbeid i januar.

Tilskudd til underavdelinger 
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Jubileet ble markert i døvekirken 
søndag 15. november 2009.

Bergen Døvekirke 20 år

Tolkeutdanningen ved Høgskolen i 
Bergen fl yttet for en tid tilbake i nye, 
fl otte lokaler i Møllendalsveien 6. 
Her ser vi Ellinor Hjelmervik og Rune 
Anda tirsdag 8. des. Høgskolen fi kk 
5 NDFs jubileumsbøker, 5x2 BDS 
jubileumsbøker og 5 BDS-krus i gave.

Markering av nye, fl otte lokaler

Lutefi skfesten er alltid populær blant de 
som elsker det, og det ble gjennomført 
for 14. gang. Neste år er det jubileum.

Lutefi skfest lørdag 28. nov.

Nesten sammenhengende latter i 50 
minutter i døvesenteret. Odd-Inge 
Schröder var på besøk hos oss. "Lat-
ter forlenger livet", heter det. Tekst og 
bilder fi nnes på www.bgds.no.

Døvehumor 3. desember

Wasteland fredag 27. november
Bergen Døves Ungdomsklubb innbød til underholdningskveld på Wasteland. 14 ungdommer deltok. 

Denne gangen var det over 50 deltakere!

Seniorgruppen på julebord på Hotel Norge 1. desember



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

TERMINLISTE

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

Du kan få Budstikken
i FARGER på

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

Tekst på TV:
Husker du at du får fram tekst 
på følgende NRK-kanaler? 

NRK1: side 777
NRK2: side 444
NRK3/NRK Super: side 333
TV2: side 222

JANUAR 2010
02. lø: Storsalen utleid 
05. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
07. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
09. lø: Juletrefest i døvesenteret kl 15.00
10. sø: Storsalen utleid fra kl. 12.00
12. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
14. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
16. lø: Kulturstyret arr. Nyttårsparty kl. 19 
17. sø: Gudstjeneste kl. 11. Innsettelse 

av døveprest Trygve Sæthre 
Stabrun ved prost Roar Bredvei 
og Lars Hana.

18. ma: Nubben barnehage bruker 
storsalen om ettermiddagen og 
mulgens kvelden.

18. ma: Døvblittgruppa har styremøte på 
styrerommet kl 18.00.

19. ti: Seniortreff kl 11 - 14. 
19. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
21. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21.
23. lø: Storsalen utleid
25. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (1) - hver mandag
26. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
28. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21.
30. lø: Lørdagskafe i storsalen kl. 11-15.
31. sø: Gudstjeneste i Fridalen kirke kl 

11 ved Trygve Sæthre Stabrun og 
prest fra Fridalen. 

FEBRUAR 2010:
01. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

på styrerommet kl. 18 - 21 (2)
01. ma: Døvblittgruppa har sosialt 

samvær i storsalen kl 18.30.
02. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
02. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
04. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21.
04. to: Frist for innlevering av lovforslag 

til døvesenterets årsmøte 18.03
09. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
11. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
14. sø: Gudstjeneste kl 11 på 

Raknestunet (Osterøy) i 
forbindelse med konfi rmantleir.

2. juledag kl 11.00 på NRK1: 
Jul i Bergen Døvekirke
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