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Rorbua er et flott sted - også om høsten. 
Kontakt hytteleder Edvard Rundhaug dersom du 
ønsker å leie Rorbua. 

E- post: edvard.rundhaug@gmail.com 

NB! Båten blir tatt på land om ca  2 uker. 

Mer informasjon finner 
du på:

 www.bgds-rorbua.no/

Her kan du bl.a. finne ut 
når Rorbua er ledig. 

Ekstra ordinært 
årsmøte!

Det innkalles til ekstra 
ordinært årsmøte i Bergen 
Døvesenter.

 

Torsdag 10. 
november kl 19.00.

 
Sak:
Møblene i storsalen og i 

hallen må skiftes ut. 
Senterstyret ber årsmøtet 
om godkjenning til å bruke 
midler fra kapitalfondet for 
å kjøpe inn nye møbler.

Etter ekstraordinært 
årsmøte vil styreleder, 
Gunnar Hansen komme 
med en del informasjon og 
det blir mulighet for 
spørsmål/diskusjon. 

Gratis kaffe/te og noe å 
bite i. 

Senterstyret.

Kulturdagene 2011 er vel 
overstått, men ikke alle hadde 
mulighet til å reise til Oslo. 
Bergenserne fikk derfor en 
smakebit fra revyen i 
døvesenteret torsdag 6. oktober.  
Dramagruppen fremførte « I 
gangen» for en bortimot fullsatt 
storsal, og både publikum og 
skuespillere så ut til å kose seg. 

Dramagruppen starter opp igjen 
over nyttår. Dersom du har lyst 
til å delta kan du kontakte 
instruktør Kristin Fuglås Våge. 
Det gjøres oppmerksom på at 
man må komme regelmessig på 
øvelsene. 

HØSTTUR TIL RORBUA? 

Mange ville se dramagruppen
Torsdag 6. oktober 

BUDSTIKKEN

Foto Tor Fiksen. 
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Døvesenteret !a en noe uvant vinkel ... 

Lekkasje i døvesenteret

Foto: Vaktmester, Svein Ole

Det ble i høst oppdaget vann på gulvet i 
aktivitetsrommet. Eiendomsstyret og vaktmester 
fant ut at dette kom !a en lekkasje i taket. 
Bildet viser at takstein har falt bort. 

Firmaet «Carlsen på taket» kom med li#, og 
reparerte skadene, samt renset takrenner i 
samarbeid med vaktmesteren. 

Hele taket er nå grundig kontro$ert, dette må 
gjøres regelmessig !emover.

Når det gjelder skadene i taket på aktivitetsrommet vil disse bli rettet opp så fort som mulig av 
vaktmester og eiendomsstyret. Når alt er klart vil vi endelig kunne montere 
videokonferanseutstyret vi har mottatt av NDF. Forhåpentlig vil vi i løpet av 2012 ha et 
funksjonelt kurslokale i aktivitetsrommet  i Bergen Døvesenter. 
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Nå nærmer seinhøsten seg og 
vinteren er på vei. Den mørke 
årstiden tar flere måneder. Imens 
holder medlemmene seg inne og 
aktiviteten er redusert både in-
nen - og utendørs, stemmer det? 
Hva gjør medlemmene da? Hva 
gjør Bergen Døvesenter? 

Muligheter

Vi har mange muligheter i loka-
let i døvesenteret. Kulturstyret 
har gjort en flott innsats med 
tanke på program på torsdag-
skveldene fremover.  De har også 
forsøkt å få i gang ulike kurs, 
dessverre er det ikke mange nok 
som har meldt sin interesse for 
disse til at vi kan starte opp. Vi 
håper at vi vil få dette til på 
nyåret. Dersom medlemmene 
ønsker andre kurs er det bare å ta 
kontakt med kulturstyret/ admin-
istrasjonen som da kan hjelpe til 
med praktisk gjennomføring, 
søke om økonomisk støtte og så 
videre.

Strategi

Vi trenger debatt og strategi fre-
mover. Vi har allerede begynt 
med informasjon om strategi-
planen – først til styret, så videre 
til samarbeidsforum 24. august, 
og på medlemsmøtet 22. septem-
ber. Nå kommer en spennende 
debatt torsdag 27. oktober. Da får 
vi besøk fra Oslo Døveforening 
ved styreleder Svein Arne Peter-
son og 3 fra Bergen: Klement 
Våge, Ole Morten Rolland og 
Maren M. Oriola. Disse har al-
lerede fått tilsendt spørsmål og 
skal kort fortelle om sine 
synspunkter. Vi har også felles 
spørsmål som vi vil ta opp med de 
4 debattantene og publikum vil få 
anledning til å stille spørsmål til 
debattpanelet. 

Seminaret

Bergen Døvesenter skal arrangere 
et stort seminar: ”Strategi 2012-
2015”  den 11-13. november på 
Glesvær. Vi har reservert 40 sen-
ger der. Alle underavdelingene er 
invitert og sammen med et par 
tidligere styreledere og noen 
medlemmer. Sammen skal vi 
diskutere fremtiden: Bergen 
Døvesenter, medlemmer, un-
deravdelingene, media og flere 
viktige saker.

Hjemmesiden

Det er klart for å vise frem den 
nye hjemmesiden torsdag 20 ok-
tober i døvesenteret.  José Oriola 
har laget den, og skal sammen 
med Maren presentere den for 
medlemmene. Da har alle mu-
lighet til å delta i diskusjon om 
hva vi synes om hjemmesiden. 
Dersom noe mangler eller vi føler 
behov for å endre på noe av inn-
holdet, har Oriola mulighet til å 
gjøre forbedringer etter våre øn-
sker. 

Ekstra ordinært årsmøte

 Det blir ekstra ordinært årsmøte 
i Bergen Døvesenter 10. novem-
ber kl. 19.00.  Saken som skal tas 
opp gjelder uttak fra kapitalfon-
det til innkjøp av nye møbler 
(stoler og bord) til stor salen og 
sofa og bord til lille salen. 
Møblene som vi har nå er utslitt 
og ødelagt. Det er viktig for 
BGDS å få nye møbler på plass 
på grunn av utleie og egne ar-
rangementer.  

Rune Anda har arbeidet på Ål 
Folkehøyskole  i snart to år. Til jul 
flytter han tilbake til Bergen ig-
jen, og kommer tilbake til sin 
stilling som daglig leder i Bergen 
Døvesenter 2. januar 2012.  

Over:  
Gunnar Hansen,  informerer 
medlemmene om den nye 
strategiplanen 2011-2015 på 
medlemsmøtet 22. september. 

ORD FRA STYRELEDER, GUNNAR HANSEN

Foto: Sigrun Ekerhovd

Bildet over er fra Glesvær hvor 
Bergen Døvesenter skal 
arrangere seminar 11. - 13 
november 2011.
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Flytting av tegnspråk- kafeen:
Tidligere har Barfot fungert som møteplass for 

tegnspråkbrukere i Bergen. Spesielt har BEAST 
vært flinke til å benytte seg av denne muligheten.

Fra nå av er KAOS vårt nye møtested. Der 
arrangerer BEAST tegnspråk- kafe hver tirsdag 
klokken 19.00. Alle er hjertelig velkommen!

Her får vi veldig fine priser, og lokalet er større 
og bedre. 

Vi håper at mange vil ta turen innom både på 
tirsdager og ellers i uken!  Dette er for alle 
medlemmer av Bergen Døvesenter - ikke bare for 
BEAST. Adressen er Nygårdsgaten 2 (like ved Garage)

VI GRATULERER SISSEL MARIT GRØNLIE MED KONGENS FORTJENSTMEDALJE

Mandag 10.oktober 
overrakte 
ordfører Gunnar Bakke 
Kongens fortjenstmedalje i 
sølv til Sissel Marit Grønlie 
for for å hedre hennes 
mangeårige innsats for 
døve og tunghørte. 
Overrekkelsen foregikk i 
Statped Vest sine 
kurslokaler. Her ble Sissel 
feiret i stor stil av ordfører, 
kolleger fra inn og utland, 
foreldrelaget m.fl. 
Styreleder, Gunnar 
Hansen, representerte 
Bergen Døvesenter og 
overrakte blomster på 
vegne av oss alle.

Foto: privat.



INFORMASJONSBLAD FOR BERGEN DØVESENTER - 2011

5

PERSONALIA
50 ÅR

Elisabeth Kvalheim fylte 50 år 25. 
september

60 ÅR

Tone Høylandskjær fyller 60 år 24. 
oktober.

70 ÅR

Evelyn Haugsvær fylte 70 år 11. 
september

Kari Lauritzen fyller 70 år 30. 
november

75 ÅR

Torbjørn Tokle fylte 75 år 12. oktober

80 ÅR

Inger Øvreeide Ulfsten fyller 80 år 30. 
oktober

95 ÅR

Svanhild Nesse fylte 95 år 18. 
september

HJERTELIG TAKK 

for gaven til min 70 års -dag.

          Vennlig hilsen Leiv Høgestøl

HJERTELIG TAKK

for oppmerksomheten til min 70 års-
dag!

  Hilsen fra Birgit T. Karlsen

TUSEN TAKK

for gaven til vårt diamantbryllup!

  Marta og Thorbjørn

TUSEN TAKK

for oppmerksomheten til 85 års dagen!

Reidar Einemo

TAKKER SÅ MYE

for hyggelig hilsen og pengegave til min 
70 års dag!

Klem og takk fra Evelyn Haugsvær. 

TAKK FOR BLOMSTER

til vår avskjed med mamma! Vi er så 
glade for de døve som var med oss 
denne dagen, og gode ord av Rune,  
Thorbjørn og Asgeir og flere. Takk for 
at dere har delt mamma med oss!

Vennlig hilsen Harald K. Hammer

Kurs
Ønsker du å delta på kurs i 
Bergen Døvesenter ?

Kulturstyret ønsker å få igang 
kurs i foto og matlaging, 
forløpig er det for få som har 
meldt sin interesse. Vi håper 
flere gir tilbakemelding før jul 
slik at vi kan være klare til 
kusstart tidlig på nyåret.
Meld din interesse til 
post@bgds.no

Felles julebord for alle i 
Bergen Døvesenter!

Hold av datoen: 
 Lørdag 3. desember

Da arrangerer vi 
julebord i byen. Mer 
informasjon kommer 
på oppslag og på 
www.bgds.no. 

BUDSTIKKEN BEKLAGER

 Vi kom i forrige nummer av 
Budstikken i skade for å trykke at 
Elin Buanes fylte 60 år. 

Det korrekte er 70 år.

	
 	
 	
 	
 red.

Jubileumsforestilling  

FFO Bergen feirer 20 år og 
inviterer til forestillingen 

    Det skal merkes at vi lever
     Så kom på Forum Scene 

(gamle Forum kino)

          Torsdag 27.oktober 
2011 kl. 19.00 

Der møter du festlegen med 
kameratene ”De Glade Gut-
ter” med sine gjester Gabriel 

Fliflet, Kjersti Berge (fra 
kvinner på randen), Ole 

Hamre, og noen fyrverkeri syd 
fra som lager en kveld du sent 

vil glemme.

Billettpris kr. 180.- inkl. ge-
byr. Billetter kan kjøpes på 
      Billettservice, Posten, 
Narvesen eller 7-eleven

Det er bestilt skrivetolk til 
forestillingen, og det er ønske-

lig at de som har bruk for 
dette sender en tilbakemelding 
på sms 95769670 eller e-post 
til evelyndavidsen@msn.com 

så vi kan sette av aktuelle 
plasser. 

Dørene åpnes kl. 18.15 og 
forestillingen varer til kl. 

21.00                         
Parkering på Arenum eller ga-

rasjen i Solheimsviken. 
I bakken ned til Forum er det 

muligheter for avstigning.
Det skal være rampe inn til 

salen.

mailto:post@bgds.no
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NDFU har helgen 14.-16. november hatt ungdomsseminar med temaet «Trenger vi 
ungdomsklubbene» i Bergen Døvesenter. Her ble også valg på nytt styre i NDFU 
gjennomført.  
Leder
Ingvild L. Skjong

Styremedlemmer
Jannicke Kvitvær (har ett år igjen av vervet)
Marcus Lid (har ett år igjen av vervet)
Maiken Sudmann
Tor S. Fiksen

Varamedlemmer
Julie Ane Holst
Gabrielle Kverneland

I tillegg ble ny valgkomité valgt ved akklamasjon, og de består av:
Martin Berhovde
Petter Noddeland
Berit Emilie Nordbø 

Kilde: www.ndfu.no

http://www.ndfu.no
http://www.ndfu.no
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Tolkestudentene i døvesenteret 29. september

Engasjerte tolkestudenter fra 3. klasse på 
Høgskolen besøkte døvesenteret 29.  
september. 
 Temaet var «Tolking - og hvordan bruke 
tolk»

Foto: Sigrun Ekerhovd



Kalender
Torsdag 20. oktober

Seniortreff 11-14.

Oriola viser forslag til ny hjemmeside 
for BGDS kl 19.

Søndag 23. oktober

Gudstjeneste i DOMKIRKEN kl 11 i 
forbindelse med lansering av ny 
bibeloversettelse.

Torsdag 27. oktober

Debattkveld knyttet til strategiplanen 
2011-2015. Med bl.a Svein Arne 
Peterson, Klement Våge .... 

Søndag 30. oktober

Gudstjeneste kl 11.

Mandag 31. oktober

«Jeg var Fritz Moen» spilles i Fana 
kulturhus. 

Torsdag 3. november

Seniortreff 11-14.

Toralf, Marta og Ingunn forteller og 
viser bilder fra verdenskongressen i 
Durban. 

Søndag 6. november

Alle Helgens Dag i døvekirken klokken 
18.

Torsdag 10. november

Ekstra ordinært årsmøte kl 18.

Fredag 11. - Søndag 13. nov.

Seminar på Glesvær

Søndag 20. november

Gudstjeneste kl 11. 

Mandag 21. november

Døvblittgruppa har juleavslutning i 
storsalen kl. 18.30

Torsdag 24. november

Siri Antonsen fra NRK kommer for å 
for å fortelle om teksting/tolking kl 19.

Lørdag 26. november

Lutefiskens venner kl 19

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 BERGEN

Spilles i Fana Kulturhus på 
Nesttun mandag 31. oktober. kl 

19

Billetter på billettservice.no 
!
De som har skrevet seg på liste kan 
hente sine billetter i døvesenteret. 

Før forestillingen "Jeg var Fritz Moen" håper vi mange har lyst 
til å spise middag sammen på Nesttun.
Malcolm Hurtley på Kryddar har maten klar til oss når vi 
kommer. For å gjøre det enklest mulig har vi valgt :

"Kryddars lammeskank braisert i rødvinssaus med honning og 
mandler"; serveres med rotgrønnsaker og husets potetmos.
Dette er ifølge Malcolm det aller beste på menyen.
pris kr: 259,- 

Etter forestillingen har vi - dersom vi blir mange nok - mulighet 
for å gå tilbake til Kryddar og fortsette kvelden i lukket selskap 
der. Kryddar har alle rettigheter og åpent til kl. 01.

De som ønsker å delta må sende e-post til post@bgds.no 

Påmedingen er bindende, og frist er torsdag 27.oktober. 

Vær tydelig på om du ønsker å delta på middagen, etter fores-
tillingen eller begge deler.

For mer informasjon om Kryddar: 

http://www.kryddar.no/index.php

Adr: Østre Nesttunvegen 6
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