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Dugnad
- flott innsats av både unge og eldre!
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DØVESTEVNE I BALESTRAND GLIMT FRA ÅRSMØTET 17. MARS:

Over 50 medlemmer deltok på årsmøtet denne gangen. 

Møteleder Bjørn Olaf Magnusdal

Tor, Anne Grete og Kjetil takkes for innsatsen.

Tidligere styre
leder Kjetil 
Høgestøl over
rekker klubben 
til den nye styre-
lederen, Gunnar 
Hansen. 

Det årlige stevnet sammen med Møre og Roms-
dal døveforening blir denne gang på Kviknes 
hotell i Balestrand. 
Grunnet avbestillingsfrister, må vi denne gang 
ha tidlig påmelding.  
Prisen på Kviknes hotell er kr. 2530 per person i 
dobbeltrom og kr. 3030 i enkeltrom for 2 døgn. 

0-4 år: gratis i foreldres seng, ellers 200,- for 
barneseng.
4-14 år: 50% reduksjon av oppgitt fullpensjons-
pris.  

Påmelding kan sendes til kontor@bgds.no

Det henger også plakat på døvesenteret. 

Fristen er 20. juni. 
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Sigrun Ekerhovd har i samarbeid med 
A2G fått en 60 % stilling og er nå i praksis i 
Bergen Døvesenter som kontormedarbeider, 
foreløpig i 3 mnd. 
Hennes oppgaver blir bl.a å overta 
utleievirksomheten, nettsiden, administrering 
av diverse kurs, påmeldinger, forefallende 
kontorarbeid osv. 
Sigrun har permisjon fra senterstyret den 
tiden hun arbeider på kontoret. 
Ønsker du å ta kontakt direkte med Sigrun 
er mailadressen:kontor@bgds.no

Nye medarbeidere på kontoret 
Miriam Reiser 
kommer opprinnelig 
fra Tyskland hvor 
hun startet sin 
lærerutdanning. 
Nå studerer hun 
spesial pedagogikk i 
Finland.Som et ledd 
i sin utdanning har 
hun fått praksisplass 

Ord fra styreleder

Jeg vil takke medlemmene for tilliten jeg har fått som 
ny senterleder etter det spennende valget.
Det blir spennende tider fremover, både for styret og 
for Bergen Døvesenter. Jeg gleder meg til å ta fatt 
på den store oppgaven i vår forening. Det blir mange 
utfordringer både for meg og styret med hensyn til 
aktiviteter i fremtiden og det store, gamle huset som 
trenger mye vedlikehold.
Vi har ca 400 medlemmer som vi skal tenke på og 
jobbe for. Blant annet vil vi forbedre kulturtilbudet 
og øke samarbeidet med nettverket vårt. Vi trenger 
tilbakemeldinger fra medlemmene på hva dere 
mener vi kan gjøre for å gjøre døvesenteret attraktivt 
og hvilke rettigheter i samfunnet dere ønsker 
vi skal kjempe for. Det vil bli flere debatter om 
torsdagskveldene for å fange opp hva medlemmene 
mener er aktuelt i dagens situasjon, samt positive 
temakvelder. 

Jeg håper at alle 
vil gi sitt bidrag, 
styrke samholdet 
og stille opp i ulike 
tillitsverv for å 
delta i utviklingen i 
døvemiljøet. Det er 
ikke nok at bare 20-
30 døve jobber for å 
holde døvesenteret 
i live. Jeg håper alle 
i tegnspråkmiljøet 

kommer oftere til senteret fremover. 
Styret planlegger et strategimøte for hvordan 
senteret skal kunne gi et bedre tilbud til medlemmene 
om 2 til 5 år.
Til slutt vil jeg takke de som har sittet i styret tidligere 
og har gjort sin innsats for senteret i sine perioder.

Styreleder Gunnar Hansen 

i Bergen Døvesenter i 2 mnd. Hun snakker 
engelsk, men har tatt selvstudium i norsk siden 
hun fikk bekreftet at hun kunne komme hit. 
Hun kan litt tegnspråk og har et brennende 
ønske om å lære mer.Hun er også sirkus lærer. 
Hun har tidligere undervist i sjonglering og 
akrobatikk på en døveskole i Tyskland i 2 år, en 
gang i uken. 
Hennes arbeidsoppgaver blir mest rettet mot 
barn mellom 8 og18 år. Hun kan tilby barna 
å lære seg litt om sirkus, sjonglering og 
akrobatikk. 
Ønsker du å delta på sirkuskurs med Miriam, 
send en mail til kontor@bgds.no for nærmere 
informasjon.
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     Døves Menighet, Diakoniutvalget   

DIAKONIUTVALGET I DØVES MENIGHET, BERGEN, ARRANGERER

TUR TIL LANZAROTE

fredag 28.oktober til fredag 4. november 2011.

I samarbeid med Vitaltour inviterer Diakoniutvalget til tur til Lanzarote. Vitaltour har i flere år arrangert 
trivselsreiser til Syden for hørende. For mange har disse reisene skapt den nødvendige trygghet for å kunne 
reise ved at de har med helsepersonell. Diakoniutvalget mener at også døve må få benytte dette tilbudet. Derfor 
arrangeres en ukestur med tegnspråklige ledere.

Utreise: fra Flesland fredag 28. oktober.

Hjemreise: ankomst Flesland fredag 4. november.

Kontakt Døves menighet, Bergen, for påmelding og 
nærmere informasjon.

Påmeldingsfrist: 31. mai.

BERGEN DØVEKIRKE:

15. mai kl 11: gudstjeneste ved Trygve S. Stabrun. Etter gudstjenesten blir det tur til arboretet på Milde. Vi 
kjører i privatbiler.

17. mai kl 8: flaggheis og frokost.

13. juni kl 18: (2. pinsedag) gudstjeneste ved Trygve S. Stabrun.

19. juni kl 11: gudstjeneste ved Lars Hana. Etterpå blir det hagefest.

TORSDAGSKVELDER I JULI:
I juli er Bergen Døvesenter stengt. Men hver torsdag i juli blir det sosialt samvær i døvekirken. Vi begynner kl 
18 med en kort andakt eller nattverd, deretter blir det kaffe og vafler eller kaker. Velkommen!

Lars Hana
Døveprest i Vestenfjelske døvedistrikt
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Personalia
70 ÅR
Elin Buanes, Fyllingsdalen,  fyller 70 år 16. mai.

80 ÅR
John Ulfsten, Loddefjord, fyller 80 år 23.mai.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven til min 80 års dag!

Hilsen Anne Berg

KJÆRE VENNER I BERGEN DØVESENTER
tusen takk for bidraget som gjorde det greit å fylle 60 år.

Varm takk fra Torill

Nytt fra Bergen Døvesenter
 
Døves Kulturdager 2017

Vi har sendt inn søknad om å få arrangere 
kulturdagene i 2017, som samfaller med 50 års 
jubileet for kulturdagene. Det skal opprettes et utvalg 
som skal jobbe med dette.

Ny hjemmeside

Vi skal presentere en helt ny hjemmeside en torsdag 
kveld i løpet av våren. 
Jose Oriola har utarbeidet helt ny layout og innhold. 
Det blir spennende å se resultatet.

Tilskudd fra Bergen Kommune
Vi fikk tilskudd fra Bergen kommune for 2011 - kr 
476.000 fra helse og inkludering. I tillegg har vi fått et 
kulturtilskudd på kr 260.000
 
Signo Konow Senter
Gunnar Hansen ble valgt som styremedlem og Gunn 
Kristin Selstad som varamedlem. Erling Jacobsen 
har et år igjen.

Nubben Barnehage
Kjetil Høgestøl og Tone Høylandskjær tar en ny 
periode. Klement Våge har et år igjen.

ÅPENT PÅ RORBUA LØRDAG 28. MAI

           

Alle er hjertelig velkommen til dagstur på vår flotte 
Rorbua på Austevoll lørdag 28. mai kl. 11-17. 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. 
Ta kontakt med hyttelederen Edvard Rundhaug på 
mailen edvard.rundhaug@gmail.com eller 
sms 99027350 for nærmere informasjon.  

NOEN FÅ LEDIGE PERIODER PÅ RORBUA

I år har det vært mange bestillinger for leie av 
Rorbua frem til slutten av august måned, men det 
er noen få ledige perioder som kan leies. De fleste 
periodene er midten i uken. Ellers er det ledig fra 
september og ut året. Ta kontakt med hyttelederen 
Edvard Rundhaug på mailen edvard.rundhaug@gma
il.com eller sms 99027350 om du ønsker å bestille.

Oversikt over ledige perioder frem til august:

16.-17. mai
26.-27. mai
1.-10. juni
14.-15. juni
15.-19. august

  22.-26. august

 

Bergen Døvesenter Torsdag 12. mai kl 19: 

Bli med på en tur til Madagaskar......!

Til den vakre øya - Til øya med nød, fattigdom og 
uroligheter. Til øya med muligheter!
Døveprest Terje Johnsen tar deg med på en lang 
reise til Madagaskar.

Johnsen er leder av misjonskomiteen i 
døvemenighetene i Norge, men også Det Norske 
Misjonsselskaps konsulent/rådgiver for døve- og 
blindeskoler. 

Han forteller om landet, rikt på planter og dyr

 - byene og folket! Han forteller om misjonens 
historie.

Han forteller om døve på Madagaskar -  lar oss 
besøke døveskolene. 

Kom og bli med på en reise i bilder....!
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Det er imponerende å samle så mange midt på dagen, da de fleste er 
opptatt med skole og arbeid. Demonstrantene var i alderen fra 1 år 
og til nærmere 90 år! I rekken av veteraner så vi både Rolf og Helene 
Hansen, Halvor Greftegreff fra Trondheim og selvsagt flere av Oslos 
eldre garde med Klara Gjøen, Ole Reinemo og Brynjulf Dammen i 
spissen.Men det var først og fremst ungdommene som markerte seg. 
Aksjonsgruppen Vade Mecum er ungdommer i alderen 20 - 30 år og har 
nedlagt et stort forarbeid rundt demonstrasjonen, ikke minst med sine 
fargerike plakater. 

Kravet fra demonstrantene var klart: Fortsatt statlig drift av skolene for 
hørselshemmede. 

Sissel Gjøen sa blant annet i sin appell:- Kunnskapsdepartementet vil 
legge ned døveskolene uten at barna er blitt hørt. Departementet burde 
lyttet til døve og tunghørte barn før de tar avgjørelser som får store 
konsekvenser for barnas fremtid. Kunnskapsdepartementet begrunner 
avgjørelsen med at elevtallet har sunket de siste årene - men hvis vi 
ser på hel- og deltidselever ved de statlige døveskolene under ett, har 
elevtallet økt kraftig de siste årene.

Finn Arild Thordarson, styremedlem i NDF avsluttet markeringen 
foran Stortinget ved å overlevere kompendiet ”Hvorfor døveskolen 
er viktig”, et kompendium på over 100 sider som mange døve og 
tunghørte har bidratt med innlegg i og som Thordarson har vært en av 
pådriverne til. Han sa blant annet: - Vi har laget denne boken. Denne 
boken vil vi gi til politikerne. Vi vil be dem lese det vi har skrevet. 
Poltikerne kan ikke tegnspråk, men de kan lese det vi skriver. Her 
forteller vi hvorfor døveskolen er viktig. Her forteller vi våre historier. 
Kunnskapsdepartementet og politikerne må lytte til det vi har å si. Det 
er vi som vet hva som er sant.

500 demonstrerte i Oslo
Utdrag fra artikkel på deafnet.no, resten av artikkelen kan du lese der.Av: 

Helge Herland.

Lyriske konserttanker

Vi får selveste Dagsland på 
besøk,
Det e overhodet ingen spøk,
Stedet e Bergen Døvekirke,
Der kan vi se ham utøve sitt 
daglige virke,
Vi sitter på gode stoler av 
bøk.

Vi prøver nokke helt nytt,
Ingen ska føle seg særlig 
snytt,
Dagsland til Bergen 
Døvekirke kommer,
Like før det blir skikkelig 
Bergensk sommer,
Dette skal bli gjennomført 
og ikkje forknytt.

Dette blir konserten man har 
ønsket seg tolket
Ingen i ryggen ska føle seg 
dolket,
Tilrettelagt på flere måter 
enn man nesten kan tenke, 
Av sin artistiske karriere 
vil Dagsland oss virkelig 
skjenke
Satser på så fullt hus at vi 
oss sammen må lenke.

Me alle sanser tilstede,
Gjør vi nokke me det,
Tilpasset både følelser- 
hørsel og syn,
Skrivetolker som skriver 
som lyn,
Tenk Dagsland kommer te 
by’n.

Remy 98
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4. Juni kl 18.00 i Bergen Døvekirke i Kalfarveien 77, blir det konsert med 
Sigvart Dagsland m/band bestående av Torjus Vierli, Julian Berntzen, 
Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garness Reigstad. 
Konserten blir tegnsatt synkront, av tolk som da synger sangene på tegn
samtidig med Dagsland. Konserten er også skrivetolket.
Billetter kr. 200,- fås kjøpt ved å kontakte Bergen Døvesenter: post@bgds.no
Vær rask med å kjøpe billetter! Resterende billetter vil legges ut for alminnelig 
salg slik at vi får fylt kirken.

Ta med venner og familie til konsertopplevelse tilgjengelig for alle!



Bergen Døves Idrettsklubb 
skal i samarbeid med 
BEAST arrangere 17. 
maifeiring i Bergen 
Døvesenter. Det vil bli salg 
av rømmegrøt, hotdogs og 
kaker. Det vil også være 
17.mai leker!

Åpningstiden er kl 10-15.

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

TERMINLISTE

Vil du støtte Bergen 
Døvesenter når du leverer inn 

tippekupongen din ?  

Når du tipper, går 5% til 
døvesenteret . 

SMS: Send 
GRASROTANDELEN 

939467203 til 2020 (tjenesten 
er gratis) 

TUSEN TAKK FOR AT 
DU VELGER BERGEN 

DØVESENTER

 

Mai 2011 

01.sø: Familiegudstjeneste kl 11.

01. sø Storsalen utleid (+30.04) M
05. to: Senterstyret har styremøte kl 16.00

05. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21 
06. fr: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag

07 lø: arrangement i kirken, p-plass opptatt hele dagen

07. lø: Storsalen utleid (+06.05) M

08. sø: Storsalen utleid 

09.ma: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag og kveld

10. ti: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag og kveld 
12. to: Seniortreff kl 11-14

12. to: Foredrag v/ Terje Johnsen ”Madagaskar” kl 1900

14. lø: Storsalen utleid (+13.05) M

15. sø: Storsalen utleid M

15. sø: Gudstjeneste kl 11. 

17. ti: Flaggheis, andakt og frokost kl 08.

19. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21
23.ma: arrangement i kirken, p-plass opptatt ettermiddag
26. to: Seniortreff kl 11-14 
26. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21
28. fr: Åpen helg på Rorbua lørdag kl 11 - 17  
28. lø: Storsalen utleid M

 

Juni 2011 

02. to: Kristi Himmelfartsdag, døvesenteret er stengt
04. lø: Sommertreff - Ci- gruppen kl 14.00
04. lø: Konsert i Døvekirken med Sigvart Dagsland kl 1800
05. sø: Seniorgruppen på dagstur med MS BRUVIK -Osterøy rundt- kl 
0900 fra Bryggen
09. to: Foredrag v/ sexolog Heidi Nissen ”Kjærlighetens 5 språk”

11. lø: Storsalen utleid (+ 10.06 og 12.06)

13. ma: 2.pinsedag, gudstjeneste kl 18
16. to:  Sommergrilling med underholdning i  Bergen Døvesenter kl 16
17. fr: Storsalen utleid 

19. sø: Gudstjeneste kl 11, hagefest etterpå
23. to: Åpen kveld i Bergen Døvesenter kl 18-21

Misjonsforeningen

har møte 20. mai kl 19
 hos 

Norunn Kalvenes 

17. mai i Bergen Døvesenter!


