
Hordaland foreldrelag for hørselshemmede (HFH) er en organisasjon som stadig

inviterer til hyggelig sammenkomster for de som har hørselshemmede barn.

AKEDAG
på Fløyen
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Takk for festen!

Lørdag 16. januar var vi 62 

festglade medlemmer som 

koste oss på Døvesenterets 

nyttårsparty. Jeg, ja de andre 

også, fikk velkomstdrink og 

en god prat med noen festlige 

damer og en enda bedre klem 

av min gode venninne Iris! Så 

var det klart for koldtbord med 

mange fristelser. Vi hadde på 

forhånd trukket halvparten av 

et kort, jeg fikk ruter knekt, 

nå måtte jeg finne den andre 

halvparten av kortet for å 

se hvor jeg skulle sitte. Det 

gjorde at ingen fikk sitte med 

kona eller kjæresten, men med 

hyggelige folk. Og jeg var så 

heldig å komme med samme 

bord som Hilde og Sissel, ja 

noen mannfolk satt der jo også. 

Morsomt å se hvordan Hilde 

som nettopp har begynt å lære 

tegnspråk klarte seg i praten, 

og Sissel har jeg ikke pratet 

med siden 1968 så det ble en fin 

stund ved bordet. Jo, jeg pratet 

med mannfolkene også.

Så ble det spørrekonkurranse 

mellom fire lag, jeg kom 

naturlig nok på ruter laget. Jeg 

tror det var kløverlaget som 

vant, og i disse olympiske tider 

vet alle at det viktigste ikke 

er å delta, men å vinne. Så det 

var surt å tape. Men humøret 

kom raskt tilbake, da noen fikk 

komme opp på scenen og leke 

med Kristin. Beskjeden som jeg 

er holdt jeg meg i ro, men det 

var gøy å se på!

Så ble det kaffe og iskake og det 

er det nest beste jeg får! Det ble 

dans og prat og muligheter for 

å kjøpe seg en brus eller to. Jeg 

klarte å lure med meg Sunniva 

ut på dansegulvet, alle tiders. 

Vi var hjemme klokken halvtre 

på natten og kona og jeg var 

enige om at dette hadde vært en 

fantastisk fest.  

Vi må takke kulturutvalget og 

kvinneklubben som gjorde det 

så kjempekoselig for oss alle 

sammen. Vi bare gleder oss til 

neste fest, og til deg som ikke 

deltok: pass på at du blir med 

neste gang!  

Helge
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Kjære alle sammen!
Nå håper jeg dere er riktig godt i gang med det nye året! 

Først vil jeg takke styret for tilliten de har vist meg da de ansatte meg som vikar for 
Rune dette året. Å fylle Rune sin plass skal jeg ikke engang forsøke på. Vi vet alle at 
han har gjort en utrolig innsats for Bergen Døvesenter i disse årene han har jobbet 
som daglig leder. Han er savnet på kontoret, men vi ønsker ham lykke til i sin nye jobb 
på Ål folkehøyskole, og gleder oss til han kommer tilbake!

I mellomtiden skal jeg gjøre så godt jeg kan, både når det gjelder den daglige driften, 
oppdatering av hjemmesidene våre, skriving av Budstikken, samt kaffekoking, vasking 
og rydding i det flotte huset vårt. 

Jeg blir veldig glad for alle innspill. Dersom underavdelingene har arrangementer 
er det flott om dere skriver noen ord, og legger ved bilder slik at vi kan trykke dette i 
Budstikken. Tusen takk til foreldrelaget som allerede har gjort dette!

I januar har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i de daglige oppgavene, men litt 
annet har det også blitt tid til.  Det som kanskje har vært mest spennende, har vært 
å få istand avtalen med ”Barfot”.  Sammen med BEAST deltok jeg på et møte med 
eierne av denne caféen, og vi har fått en fin avtale med dem. Dette kan dere lese mer 
om i dette nummeret av Budstikken. Jeg vil på det varmeste anbefale dere å ta turen 
innom, slik at vi her etterhvert kan få til et fast møtested for Bergens tegnspråkbrukere. 
Dette er naturligvis ikke et tilbud i stedet for døvesenteret, men i tillegg! Vanlige 
torsdagskvelder fortsetter vi med akkurat som før, og foredrag skal vi også sette opp 
utover våren. Dersom noen har ønsker for foredrag er det bare å ta kontakt!

Gode hilsener fra Sunniva. 

Leilighet til salgs i 3. etg. 
på Konow Senter
Leiligheten er tilrettelagt for døve/hørselshemmede eldre.

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 
medlemmer, 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 miljøbevisste!). Send din melding 
til post@bgds.no.

Prisantydning:1.490.000
Fellesutgifter 2.306 pr. mnd.
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Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede (HFH) 
er en organisasjon som 
stadig inviterer til hyggelig 
sammenkomster for oss 
som har hørselshemmede 
barn. Aktivitetene spenner 
over et vidt spekter; fra turer, 
til bowling, pizzakvelder 
og andre former for sosialt 
samvær. Denne gangen 
hadde HFH invitert oss på 
akedag på Fløyen Vi var 
16 barn og voksne som fikk 

utdelt akekort, så mange 
turer med Fløybanen en 
orker i løpet av en dag - en 
god avtale. Solen skinte og 
alle var blide, på vei innover 
til Brushytten måtte vi dra 
akebrettene, men fikk jo tid 

til å snakke sammen. På 
brushytten tok HFH opp 
bestilling og de bak disken 
fikk det ekstra travelt, men 

etter hvert hadde alle fått det 
de skulle og koste seg med 
kaffe, sjokolade, brus og 
hva man ellers ville ha. Etter 
pausen i Brushytten gikk 
turen nedover mot Fløybanen 
igjen. Å holde nærmere 16 

AKEDAG PÅ FLØYEN

akere samlet er ikke så lett, 
men vi avtalte å treffes igjen 
ved øvre stasjon. En av 
pappa’ene løp litt i forveien 
og sto klar med kamera 
etterhvert som vi passerte. 
Jeg tror alle ble foreviget og 
kan sees på hjemmesiden 
til HFH. Det gikk jammen 
fort, og mye huiing og latter 
var det på veien nedover. 
Ved Fløybanesatjonen ble 
vi enig om å prøve oss 
ned Tippetue. Mer fart og 
mer svinger - og mye mer 
humper! Tidvis var det 
vanskelig å holde seg på 
stiga’en. Ved Skansemyren 

stoppet de fleste og steg 

på Fløybanen igjen. Vi 
bestemte oss for å prøve oss 
nedover Kamveien denne 
gangen. Og det var et godt 
valg; her var det mer snø 
og færre akere. Litt tregt 
gikk det enkelte steder, 
men står en på meiene, går 
det mye fortere! Nede ved 
Skansemyren idrettstadion 
var det full aktivitet i bakkene. 
Og det så så gøy ut at her 
stoppet vi opp. Fullstendig fri 
for redsel for ungdommene 
utfor, men hopp og knall og 
fall i enden av bakken! Noen 
utenlandske ungdommer 
med rumpeakebrett fikk tilbud 

om å bytte med stiga’ene. 
litt nølende takket de ja, og 
like eter var begge grupper 
fornøyd med byttelånet. Etter 
mer hyl og latter, sprutende 
snø og bums i bakken men 
bestemte oss for en siste 
tur opp med banen. Alle 
var enige om at det hadde 
vert en fin akedag - sultne 

og trøtte kom noen hjem til 
ferdig middag mens ande 
måtte lage den.

Med hilsen turgjeng. 
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Årsmøte 2010
Bergen Døvesenter innkaller til års-
møte torsdag 18.03.2010 kl. 18.00. 

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

leder
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 (gratis) 
07. Innkomne lovforslag
08. Andre innkomne forslag
09. Fastsettelse av kontingent 

2011
10. Budsjettforslag 2010, veiledende 

for styret
11. Valg, som ledes av valg-

komiteen:
a) Styreleder - for ett år
b) To styremedlemmer 

  - for to år
c) Første og annet varamedlem 

- for ett år

d) Autorisert revisor, bilags-
revisor og varabilagsrevisor

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
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Gratulerer med seieren!

Foto: DT.

Liggende foran: Jose Oriola, foran fra venstre: Øyvind Rød, Øyvind Madsen, Knut 
Einar Haave og Marius Anda. Bak fra venstre: Frank Høgelid, Espen Rosvold, 
Stian Hammersland, Marius Hansen og klubbleder Gunnar Hansen. 

 Døvestevne i Fjærland.

Døvestevnet arrangeres i år helgen 20-22. august. 

Deltakerne skal bo på hotell Mundal og prisen blir 1700,- pr 
pers i dobbeltrom (m/ full pensjon). Tillegg for enkeltrom blir 
kr 400,- 

Sett av denne helgen allerede nå!

Mer informasjon om hotellet finner du på:
http://www.hotelmundal.no/
 

Mens Brann lar det gå 
lange tider,
om DM  - titler BDIK 
gutta ofte strider,
no har vi gullet hem 
hentet, 
dog kanskje ikkje helt 
som forventet,
men HALLO ser det ut 
som vi lider?

I åpningskampen ble 
Stavanger slått,
en bedre åpning kunne 
vi vel knapt ha fått,
i neste kamp ble Oslo 
Young Boys rundspilt 
og knust,
etter at 18 goal'er bak 
deres keeper hadde 
sust,
så gruppespillet gikk 
ikkje akkurat trått.

I neste kamp ble Trond-
heim slått,
og i semi'en hadde vi 
Stavanger igjen fått,
egentlig en arrangør-
tabbe,
skulle nesten tro 
oppsett'et va satt opp 
av en krabbe,
men uansett så endte 
det hele jo ganske så 
flott! 
    Remi 98

Lyriske tanker omkring 
DM: 

Budstikken har fått  egen lyriker, og 
vi gleder oss til flere lyriske smake-
biter i bladene fremover. 

Bergen Døves Idrettsklubb vant kampene med disse resultatene:

1 – 0 mot Stavanger i innledningspulje. 18 – 1 mot Oslo 

Youngboys i innledningspulje. 6 – 3 mot Trondheim i 

kvartfinalen. 4 – 2 mot Stavanger igjen i semifinalen. Og så finale 

seier 2 – 1 mot Trondheim A.

Hjemmefavorittene Oslo stilte med hele fire herrelag, men 

ingen av lagene gikk videre fra kvartfinalene, og det har aldri 

skjedd før i et mesterskap. Storebror Oslo tabbet seg ut på egen 

hjemmebane.

Neste år går futsalmesterskapet i Bergen!   HeHe.
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 I mange år har vi jobbet for å få en egen tegnspråkcafé i Bergen.  Etter 
seminaret i Ullensvang ifjor, ble det opprettet  en egen komitee med del-
takere fra BEAST og Bergen Døvesenter. Sammen har disse vurdert ulike 
løsninger. Man kom frem til at det ville bli for dyrt og kreve for mye arbeid 
å starte egen cafédrift. Derfor har vi nå inngått en avtale med "Barfot". 

"Barfot" ligger i Magnus Barfot gate, rett ved Bergen Kino. Stedet går 
over to etasjer. I 1. etg er det kjøkken, bar, røykeveranda, samt sitteplas-
ser. Nede finner man flere sittegrupper og toaletter. 

Caféen har en spennende meny, og maten som serveres er nydelig!  
Den anbefales på det varmeste!

Bergen Døvesenter sine medlemmer får 10% rabatt på mat. Vi får også 
rabatt på drikke. Husk å ta med deg medlemskort. 

Inkludert i avtalen vår er også at vi kommer forbi køen på utestedet 
"Scotsman" dersom vi viser medlemskort. 

BEAST har allerede flyttet sine tirsdagtreff til "Barfot", og de presiserer 
at disse tirsdagskveldene er åpen for alle, man må ikke være student, det 
er bare å ta turen innom!

Bergen Døvesenter planlegger en kinokveld for medlemmene i nær 
fremtid (følg med på hjemmesiden www. bgds.no) Da vil vi kunne samles 
på "Barfot" til middag først, deretter se film, før vi returnerer til "Barfot" og 
koser oss utover kvelden.

Åpningstidene er fra kl 12 - 01 og fra 12-02.30 i helgene. Kjøkkenet 
stenger kl 21.

     Vi håper mange kommer til å ta i bruk dette stedet !

             S.L.
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Informasjonsmøte/debatt 18/2
Emne: Informasjon fra Konows senter

Sak 1. Mulig navneendring for Konows senter. 
Stiftelsen Signo ønsker å markere felles tilknytting for alle virksomhetene. Det er ønskelig med Signo 
i navnet til den enkelte virksomhet. Døverepresentanter i styret for Konows senter Erling Jacobsen og 

Klement Våge presenterer saken og innleder til diskusjon. 

Sak 2. Informasjon om prosjekt fra Konows senter. 
Konows senter undersøker i disse dager mulighetene for nye satsning/arbeidsområder. Prosjektleder 

Erling Jacobsen skal samle inn opplysninger om:
1. Hvilket tilbud har det offentlige innen psykiatri  for tegnspråklige døve i Bergen, og hvilket behov har 
tegnspråklige døve? I denne sammenheng er det veldig viktig at de som kjenner til noen som har behov, 
melder fra om dette. Det understrekes at det er absolutt taushetsplikt om all informasjon, så ingen trenger 

være redd for å gi uttrykk for behov på egne eller andres vegne. 

2. Hvilket behov er det for bo/fritidstilbud for:

• utviklingshemmede døve

• multifunskjonshemmede døve.
Her gjelder det sammen som over; det er veldig viktig at all informasjon når fram til prosjektleder 

Erling Jacobsen.

Møt gjerne opp og få mer informasjon, eller ta kontakt og eventuelt be om et møte. Erling Jacobsen kan 

nås på mobil SMS 97043713, eller mail, erljac@online.no

Hjelp til, spre dette til de du kjenner som kan gi innspill i sakene over. 

Personalia
75 ÅR
Victor Sig. Aksdal, Kleppestø, fyller 75 år 13.februar

60 ÅR
Margrethe N. Fjæren, Bønes, fyller 60 år 16. februar

60 ÅR
Frode Bjånesøy, Storebø, fyller 60 år 22.februar

DØDSFALL
Sverre Olaf Samuelsen f. 09.07.1921 døde 06.01.2010.
Oddlaug Karlsen f. 12.09.1950 døde 16.01.2010

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen 
Døvesenter! Nye medlemmer siden 17. desem-
ber:

1. Marius Hansen
2. Henrik Lyngtun Vik
3.Johannes Samuelsen
4. Kari T. Samuelsen
5. Hilde Fagerheim
6. Elisabeth Reknes

Fotbehandling
Jeg er en døv autorisert fotterapeut som skal drive med fotbehandling i Nebbestølen 39, 

sokkeletg. i Fyllingsdalen.

Time etter avtale

Sms: 959 01 980

E-post: aihera22@start.no

Aina Ramvik

Hard hud prukken hud Inngrodde negler Liktorn
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Juletrefesten 9. Jauar 2010

 - tryllekunstneren var kanskje mer populær enn selveste nissen?

 Også i år var det fullt hus i døve-
senteret i forbindelse med årets 
juletrefest.Barna startet festen 
med pølser og brus, mens de 
voksne fikk  nydelige snitter som 
Aud hadde laget.

 Politiorkesteret var som vanlig 
med oss denne kvelden, dette er 
blitt en fin tradisjon som vi setter 
stor pris på. Nytt av året var tryl-
leshow med tyllekunstneren An-
dini. Dette var spennende både 
for små og store! Han tryllet til og 
med frem en levende kanin som 
alle kunne få klappe etterpå.

 Det ble naturligvis også gang 
rundt juletreet - og nissen kom 
med godteposer til alle barna. 

Vi vil få takke alle som hjalp 
til med forberedelser og gjen-
nomføring av arrangementet. 
Det er mye arbeid å få istand et 
slikt arrangement for nesten 100 
mennesker - og fantatisk flott når 
resultatet blir slik en flott kveld !

Tusen takk!

      
    S.L.



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

* 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 utflukter 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) 

    * Andre medlemsfordeler

Du blir medeier i et flott 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. 

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

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

FEBRUAR 2010
10. on:  Kirkens SOS i storsalen 15 - 19.
11. to:  Åpen kveld i Bergen Døvesenter  

kl 18 - 21. 
11. to:  Kulturstyret og hyttekomiteen har 

møter i døvesenteret.
14. sø:  Gudstjeneste kl 11 på Raknes-

tunet (Osterøy) i forbindelse med 
konfirmantleir.

15. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 
kl. 18 - 21 (4)

16. ti:  Beast har TS cafe kl 1930 på 
Barfot

17. on:  Døvekirken kl 18: Askeonsdag 
ved Trygve Sæthre Stabrun 

18. to:  Seniortreff kl 11 - 14. 
18. to:  Senterstyret har møte i 

styrerommet kl 15.30.
18. to:  Informasjon fra Konovs Senter 
 kl 19. 
21. sø:  Gudstjeneste kl 11 ved Lars 

Hana. Menighetens årsmøte.
23. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (5)
24. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
25. to: Døves Idrettsklubb har 

årsmøte kl. 18.30.
25. to: Frist for innlevering av andre 

forslag til døvesenterets årsmøte 
18. mars.

26. fr:  Senterstyret har møte i 
styrerommet kl 15.30 (hvis det 
dukker opp innkomne forslag).

26. fr - 28. sø: Ungdomsklubben arr. 
DATAPARTY!

27. lø:  Lørdagskafe kl. 11-15 i hallen

MARS 2010
01. ma - 05. fr: Vinterferie 
01. ma: Døvblittgruppa har sosialt sam-

vær (og årsmøte) i storsalen kl 
18.30.

03. on:  Fastegudstjeneste kl 18. Ved 
Trygve Sæthre Stabrun 

04. to: Seniortreff kl 11 - 14 med 
årsmøte.

04. to:  Åpen kveld kl 18 - 21. 
08. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (6)
09. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
10. on:  Kvinneklubben har hyggekveld kl 

19. 
11. to:  Åpen kveld i Bergen Døvesenter 

kl 18 - 21. 
13. lø: Kulturstyret arr. “Kvinnedag” 

kl. 19.
14. sø:  Gudstjeneste kl 11 ved Trygve 

Sæthre Stabrun 
15. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl. 18 - 21 (7)
16. ti:  Beast har TS cafe kl 1930
17. on:  Fastegudstjeneste i døvekirken 

kl. 18. Ved Lars Hana. 
18. to: Seniortreff kl 11 - 14.
18. to: Bergen Døvesenter har 

årsmøte kl 18.00 (merk at det 
er en torsdag)

Misjonsforeningen:
5. mars kl 18 blir det 
møte hos 
Sonja Eikenes.
Velkommen!


