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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 2 24. februar 2012 52. årgang

Bergen Døvesenter har årsmøte
torsdag 15. mars 2012 kl. 18.00
Dagsorden:
01 Åpning med minnetale
02 Valg av møteleder og varamøteleder
03 Valg av to referenter
04 Valg av tellekorps på tre personer
05 Godkjenning av innkalling og saksliste
06 Årsmelding for år 2011
07 Revidert årsregnskap for 2011
08 Årsberetning og revidert årsregnskap for  

Bergen Døvesenters Felleslegat
09 Innkomne lovforslag
10 Andre innkomne forslag
11 Budsjett til orientering
12 Valg, som ledes av valgkomiteen
 a) Styreleder, for ett år
 b) To styremedlemmer, for to år
 c) To varamedlemmer, for ett år
 d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e) Lovkomite på tre medlemmer
 f) Styre for kapitalfondet (3 medlemmer + 2 varamedl.)
 g) Styre for hyttekomiteen (leder, sekretær, medlem)
 h) Representanter til NDFs landsråd 4.-7. okt. 2012 på Ål

 ... samt neste punkt som ledes av styrelederen
 i) Valgkomite

Husk å ta med dette heftet til Årsmøtet torsdag 15. mars 2012



2

Det er utrolig hvor feil mange tar. 

Her er en av mange eksempler:  
Lærere som underviser døve elever bruker 
tegn og tale samtidig. 

Og rektor sier stolt: Her bruker lærerne 
våre tegnspråk. 

Tegn og tale, eller som det også heter: 
«Tegn som støtte» (TSS) er ikke tegnspråk. 
Det er norske ord som blir synliggjort. 

Det vi tror er at ca 99% av befolkningen 
tror at alle som kommuniserer med armer 
og hender, bruker det selvstendige språket, 
«tegnspråk». De vet nok ikke forskjell på 
«tegn som støtte» og «tegnspråk».

Også hørende (ja, fortrinnsvis hørende) 
flest tror at de tegntilføyelsene de bruker 
sammen med de norske ordene, er «tegn-
språk». Dessverre. De vet ikke bedre. Og 
det avslører deres mangel på kunnskap om 
hva det selvstendige språket tegnspråk er. 

«Norsk tegnspråk har en helt annen gram-
matikk enn norsk tale språk, og for mange 
er de to språkene overraskende forskjel-
lige», skriver tegnspråkrådgiver Sonja Myhre 
Holten i Språkrådets informasjonshefte som 
kom ut før jul. «Tegnrekkefølgen i setninger 
minner mer om kinesisk enn norsk, og mye 
av grammatikken uttrykkes med ansikts-
bevegelser, munnbevegelser og peking,» 
skriver hun videre. «For eksempel kan en 
si at øyenbrynsbruken i norsk tegnspråk 
tilsvarer intonasjonen i norsk talespråk.»

For døve elever/studenter som har tegn-
språk som førstespråk, blir undervisning på 
TSS i realiteten norsk. Bruk av TSS går ut 
over tempo og intonasjon (setningsmelodi, 
uttale) som norsk tale har og som er viktig. 
Bruk av TSS betyr også at eleven/studen-
ten bruker litt mer tid på å få inn i seg hva 
 læreren formidler.  Og TSS forutsetter at 
en kan norsk syntaks godt. Da er det bedre 
bruke tegnspråktolk som behersker tegn-
språk. Men det aller beste er om læreren 
selv kan språket. Det må være i lærerens 
egen interesse at studentene/elevene deres 
skal klare eksamen. 

Jeg minnes døvelæreren ved Holmestrand 
offentlig skole for døve ca 1968, der lære-
ren sa: «Klarer dere ikke eksamen, er det ikke 
deres feil, men min feil! Det er fordi jeg ikke 
har klart å lære fra meg på en måte som dere 
oppfatter og forstår og lærer. Jeg er altså like 
nærvøs som dere foran hver eksamen.»

Vitsen om at «vi har lærere som bruker 
tegnspråk», når de visselig ikke gjør det, må 
vi bort fra.  Undervisning i og på tegnspråk, 
betyr rett og slett, «i og på tegnspråk».

Vi vil her oppfordre lærerne som har som 
oppgave å få elever og studenter til å bli 
gode i fagene sine, om å melde seg på 
tegnspråk-kurs. 

Da viser de at de har interesse og vilje til å 
fokusere på elevenes/studentenes beste!

Forresten ...  det er ikke bare i undervis-
ningssituasjon at tegnspråk er viktig...

Alt for mange tror 
at de bruker tegnspråk
- men det gjør de sannelig ikke!
Av daglig leder Rune Anda, Bergen Døvesenter, februar 2012
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2011
1. Bergen Døvesenter
Bergen Døvesenter er stiftet 30.mai 1880.  
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund,  
FFO Hordaland og FFO Bergen.

2. Medlemmer
Det var pr 31.12.2011 registrert 356 (399 året før) betalende 
medlemmer i døvesenteret. Disse er fordelt på 277 (316) 
hovedmedlemmer, 63 (73) ungdomsmedlemmer, (10) 9 barn 
samt nye medlemmer høsten 2011 (tilbud på lav kontingent) 4 
medlemmer + 3 ungdomsmedlemmer.  Vi skal undersøke om 
fallet i medlemstallet skyldes svikt i rutinen eller andre for-
hold. Medlemskapet administreres av Norges Døveforbund og 
landsmøtet vedtar kontingenten. For 2011 var kontingenten slik: 
Enkeltmedlem kr 450, trygdede kr 350, ungdom 13-26 år kr 350 
og barn opptil 12 år kr 100. (Det er ikke et krav at man må være 
medlem for å ta del i kulturtilbudene i døvesenteret, men det er gode 
fordeler for de som er medlem.)

Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: Nils 
Johan Bjørø, Willy Johansen, Jorunn Koppen, Hans Lie, Margot 
Hammer, Oskar Einen, Reidar Einemo og Endre Grytnes.

3. Styret
Døvesenterets styre har etter årsmøtet 18.03.2011 bestått av:
Styreleder:  Gunnar Hansen
Nestleder:  Martin Skinnes
Styremedlem:  Ellen Østrem
 Svein Tore Træet Olsen (også eiendomsleder)
 Sigrun Ekerhovd
1. varamedlem: Monica Lone Madsen
2. varamedlem: Sigrid Hjørungnes
Styret har i 2011 hatt 9 styremøter og behandlet 127 saker 
(derav 2 møter og 35 saker før årsmøtet.) Det har elles vært 
avholdt ett medlemsmøte torsdag 22. september (strategiplan), 
ett ekstraordinært årsmøte i november samt 2 møter i samar-
beidsforum. Samarbeidet i styret har som vanlig vært godt. 

4. Personalet
Sunniva Lyngtun har vært vikar for daglig leder, Rune Anda, 

fra 01.01.10 i forbindelse med hans permisjon fram til 
31.12.2011. Sigrun Ekerhovd har vært på tiltak på kontoret fra 
slutten av februar 2011- 30. juni 2011. Fra 1. august har hun 
vært vikar for Sunniva i 50% stilling.

Svein Ole Johansen ble ansatt som vaktmester (10%) fra og med 
11.02.2008. Han er også brannvernansvarlig (fra og med 
01.04.2008).

Aud Våge Johannessen har vært kantineansvarlig annenhver tors-
dag i forbindelse med seniortreff. Hun har også laget mat til 
store tilstelninger året gjennom, bl.a. årsmøtet.

Asle Karlsens firma, Karlsdata, har vært knyttet til administrasjo-
nen som regnskapsfører.

Egil Johansen sitt firma, Datafryd, har hatt ansvaret for døvesen-
teret sine pc’er og nettverk. 

5. Revisorer
Statsautorisert revisor, Leif Steinbakk har revidert 2011-regn-
skapene våre. Kjell Zahl har revidert moms refusjonen.  
Hans Erik Tofte har vært bilagsrevisor med Toralf Ringsø som 
varabilagsrevisor. 

6. Lovkomiteen 
Lovkomiteen bestod i 2011 av Klement Våge, Erling Jacobsen og 
Helge Herland.

7. Valgkomiteen
Valgkomiteen består av  
Tor Fiksen, Toralf Ringsø og Maren  Oriola (leder).  
Varamedlem: Arne Nesse og Gabrielle Kverneland. 

8. Eiendommen  
Kalfarveien 79
Huset vårt er en gammal sveitserbolig. Bygget var opprinne-
lig bygget som sommerhus av skipsreder Peter Jebsen i 1869, 
og senere omgjort til Jebsens aldershjem. Bergen Døvesenter 
kjøpte huset i 1985 av Døves Menighet som da hadde planer 
om å bygge egen døvekirke på tomten. 

Hele kjelleretasjen leies av Nubben Barnehage AS. 1.etasje 
brukes til ulike aktiviteter av våre medlemmer. Den brukes også 
av barnehagen, og likeså leies storsalen/hallen/kjøkken ut til 
selskaper og lignende. 

I 2.etasje vi finner administrasjonen til døvesenteret. I samme 
etasje har Norsk Døvehistorisk Selskap sitt kontor. Norges 
Døveforbund v/Døves Tidsskrift leier kontorplass og så har 
vi Datafryd som leier et lite rom. I etasjen holder også lokalt 
døvehistorisk museum samt kontor til Døves Ungdomsklubb og 
Døves Idrettsklubb. Kirkens SOS leier hele 3. etasje. Samarbei-
det med leietakerne opplever vi som veldig godt.
For fellesarealer ute som Konows senter, døvekirken og dø-
vesenteret bruker, har vi delt likt på utgifter til snøbrøyting og 
salting. 

Eiendomsstyret har dette året bestått av Svein Tore T. Olsen (le-
der), Tore Birkeland og Egil Johansen. Vi har hatt 4 møter i 2011. 
Det deltok ca 20 personer i dugnadsarbeid i og rundt døvesen-
teret våren 2011. Arbeidet ble ledet av vaktmesteren. Dugnaden 
var et samarbeid mellom døvesenteret, Døves menighet og Ko-
nows senter. Det var dårlig vær, men arbeidet ble gjennomført. 
Dugnadsgjengen fikk gratis pizza og brus som takk for innsatsen.

Det har ellers vært gjennomført flere mindre dugnader. Vi har 
ryddet og kastet en del både fra lagerrom, aktivitetsrom, kon-
toret og kjøkkenet. Disse dugnadene er gjennomført av senter-
styret, eiendomsstyret, ungdomsklubben samt noen frivillige. I 
forbindelse med Operasjon Dagsverk gjorde ungdommer fra 
Nordahl Grieg videregående skole en god innsats i døvesente-
ret. De rengjorde kjøkkenet og laget parkeringsbevis.

Det dukket opp lekkasje i tak fra aktivrommet etter ekstrem-
vær med mye regn. De små skadene på taket ble reparert. 
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Vaktmesteren ordnet leie av lift for se på hele taket ovenfra. 
Så var det noen små reparasjoner med takstein og kontroll av 
takrenne.

Eiendomstyret og vaktmester har ryddet ting på verksted-rom-
met ved aktivrommet. Brusautomaten ble ubrukelig og havnet i 
bosset. Vi kjørte og kastet mye skrot til BIR flere ganger i løpet 
av 2011. Det var jammen mye boss!

9. Årsmelding – Hyttekomiteen
Hyttekomitéen har bestått av Edvard Rundhaug (leder), Rita 
Lone Borlaug (sekretær) og Sigrun Ekerhovd, samt Gunnar 
Forland (representant for Bergen Døves Idrettsklubb) og Svein 
Tore Olsen (representant for eiendomsstyret). 

Året 2011 har det vært et rekordår med stor utleievirksomhet, 
dvs. nesten hele ”sommerhalvåret” ble fullbooket. Inntekten ble 
derfor nesten doblet i forhold til tidligere, ca. kr. 150.000. Dette 
har medført ekstra arbeid og oppfølginger, men så har vi også 
oppgradert flere ting på Rorbua for å gjøre stedet mer attrak-
tivt. Det er nye hagemøbler av god kvalitet som kan brukes 
både i kjellerstua og utendørs, en ny 8 fots jolle med 2,3 hk 
påhengsmotor, 2 nye sykler, krabbekoker, terrassevarmer, ekstra 
køyeseng i det store soverommet, en ekstra seng i mindre sove-
rom og hjørnesofa med sovemulighet i kjellerstua. 
Nå har vi 9 faste sengeplasser og så har vi to løse madrasser 
som kan legges på gulvet i kjellerstua slik at vi kan tillate inntil 
10 sengeplasser totalt. I tillegg til alt dette har vi også investert 
på en forbedring av båtplass til kr. 25.000, dvs. nytt marinaanlegg 
(oppgradering) med bedre skjerming mot bølger. Anlegget skal 
være ferdig utplassert til våren 2012.

Vi må i løpet av 2012 forbedre ventilasjon og gulvtetting i ute-
bod pga. høy fuktighet samt trappen til kaifronten som vi ikke 
har fått til i år. Det har vært en liten vannlekkasje via en stikk-
kontakt i det store soverommet mot yttervegg som vi ikke har 
funnet årsaken til enda. Det kan være det ekstreme været som 
har påvirket dette, så der må vi følge med videre. Det gjenstår 
noen mindre elektriske installasjoner. Anskaffelse av internett-
forbindelse, ny TV og mindre musikkanlegg vil bli vurdert. Vi må 
ellers gjøre noe med å synliggjøre ordensregler bedre, som bl.a. 
har regler som tar hensyn til naboer. 

Vi håper at vi nærmer oss slutten på større investeringer 
til Rorbua, og vi er nå inne på det 5. året med denne flotte 
eiendommen. Da er det på tide å sette av midlene til sparing til 
fremtidige vedlikeholdsarbeid. Hyttekomitéen håper at medlem-
mene fortsatt vil ha glede av å bruke Rorbua og benytte stedet 
til rekreasjonsopphold med mange flotte muligheter som sjø-, 
fiske- og badeliv. 

Til slutt vil lederen av hyttekomiteen takke medlemmer av 
 komiteen og andre medlemmer av Bergen Døvesenter for 
støtte og dugnadsarbeidet som er gjort på Rorbua. 

10. Fondsstyret
Fondsstyret har bestått av Erling Jacobsen, Kjetil Høgestøl og 
Gunn K Selstad. Vara: Klement Våge. Fondsstyret har ikke hatt 
fysiske møter i 2011, men holdt kontakt pr e-post. Det er ikke 
foretatt endringer i porteføljen vår.  Vår investering er langsiktig. 
Aksjemarkedet har vært svært ustabilt de siste to årene, så vi har 
lagt vekt på å holde oss rolig og ikke selge eller investere mer.  
Vi følger godt med på både lokalt og internasjonalt aksjemarked. 

11. Vanlig samlingskveld  
i døvesenteret – torsdager i 2011
* Anne-Marie Helbo fra DNS presenterte tekstesystemet til 

teateret.
* Tor Fiksen: ”Frontrunners – på oppdrag i Ghana”
* Douglas Bahl, USA: ”Døvehumor”. 
* Foredrag v /studenter fra HiB ”Studietur til Paris”
* Terje Johnsen: ”Livet på Madagaskar”
* Temakveld v/ kulturleder: ”Kulturtilbudet i Bergen Døvesen-

ter”
* Heidi Nissen: ”Kjærlighetens 5 språk”
* Sommeravslutning med sirkusoppvisning av elever fra Hun-

stad skole
* Rune Anda: ”Manu – et sant eventyr”
* Marta, Toralf, Ingunn og Helge fortalte om turen til Sør-Afrika 

og Kenya
* Presentasjon av BEAST
* Tor Fiksen: ”Den turkise fargen – et symbol for døve”
* Tolkestudentene: ”Hvordan bruke tolk”
* Revy – Bergens bidrag på kulturdagene. (døvesenteret og 

studentene) 
* Jannicke Kvitvær fortalte om sitt arbeid i WFDYS 
* Debattkveld knyttet til strategiplan for Bergen Døvesenter 

2011-2015

12. Andre arrangementer
* Juletrefest
* Dugnad 28. april
* 17. mai arrangement 
* Tegnsatt konsert med Sigvart Dagsland m/band i samarbeid 

med Døvekirken 4. juni
* Sommeravslutning med underholdning 16. juni

13. Kulturstyret 
I 2011 har kulturstyret bestått av Tor Fiksen (leder), Gabrielle 
Kverneland, Alireza Emami og Rose M. Rosland.

Døves kulturdager ble holdt i Oslo 23.-25. september 2011. 
Bergen Døvesenter sin dramagruppe bestod av Martin Skinnes, 
Birgit Crone Leinebø, Ingunn Storlykken Herland og Annlaug 
Sørhaug. Instruktør var Kristin Fuglås Våge. De leverte en fin 
forestilling. 

Medlemmer som deltok på kulturdagene fikk delvis reisetil-
skudd fra døvesenteret. De som ikke hadde anledning til å 
oppleve kulturdagene i Oslo, fikk se stykket fra dramagruppens 
forestilling i døvesenteret torsdag 6. oktober 2011. Av en eller 
annen grunn kunne ikke tolkestudentene vise sitt stykke her i 
Bergen. 

14. Utflukter 
Døvestevnet ble dessverre avlyst pga for få påmeldte. Men 
andre utflukter har det vært, se punkt 16.
 

15. Kurs / seminar
Vår: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 11 deltakere.    
Høst: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 12 deltakere.

Det ble holdt seminar for tillitsvalgte 11-13 november på Gles-
vær over temaet Strategi for Bergen Døvesenter 2011-2015.
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16. Underavdelinger  
og tilsluttede grupper.

Bergen Døves idrettsklubb
Cecilie Gudmundsen har overtatt vervet som leder etter Gun-
nar Hansen, og for å oppsummere det viktigste i idrettsklubben 
i 2011 kan vi kort nevne:
 
Fotball: Herre- og damelaget i fotball har gjort det bra, selv om 
det har vært varierende oppmøte på treningen, spesielt blant 
damene. 
BDIK var arrangører i forbindelse med DM futsal, og mester-
skapet ble vellykket gjennomført. Både herre- og damelaget 
stilte med to lag hver, og har kjempet på banen.
Herrelagene kom på 4. og 11. plass og kvinnelagene kom på 4. 
og 5. plass.
Fotballlagene deltok også i DM på Hamar, der herrelaget kom 
på en god annenplass. De slo seg for første gang sammen med 
Stavanger Døves Idrettsforening.  
Damelaget kom på nest siste plass, selv om innsatsen var god.
 
Bowling: Asle Karlsen og Dag Hafstad har fortsatt med sine gode 
innsatser i bowlingen og deltok i en del turneringer, blant annet 
-----
Vi hadde idrettsdag som begynte med curling, og avsluttet med 
pizza og fotballkamper på døvesenteret.
Det er gode rutiner i økonomien, og den ordningen idrettsklub-
ben har når det gjelder kasserer er fortsatt verdifull.
Igjen vil vi takke Bergen Døvesenter for å huse oss, med ar-
beidsmuligheter!

Bergen Døves Ungdomsklubb
Årsmøte 22 september 2010 valgte følgende styre:
Leder: Mathias Hausberg
Nestleder: Alexander Dahl 
Sekretær: Kaja Olsen
Kasserer: Elisabeth Kindt
Styremedlem: Beate Eng
Styremedlem: Anna Vindal 
Alexander Dahl tok over som leder i august 2011
Aktiviteter som styret deltok på
28.07.2010 Dugnad i 2 etasje på døvesenteret
20.10.2010 Barnas spørretime- Styret var med en gang og for-
beredte spørretimen på stortinget. To personer i styret ønsket 
å få dra til barnas spørretime på Stortinget med ble dessverre 
ikke plukket ut.
3-6.12.2010 Seminar til Danmark
Aktiviteter som styret har arrangert
27.01.2010 Wasteland
10 personer var med på Wasteland og da de var ferdig så ble 
det pizza og sosialt med hverandre.
20-22. 5.2011 Dataparty
På datapartyet så kom det folk fra Trondheim, Stavanger, Oslo 
og Bergen. Ca 20 personer var med på datapartyet. På fredagen 
så spiste vi pizza på huset og så på film, deltakerne sov på dø-
vesenteret begge nettene. På lørdag så tok vi en tur til byen og 
der fikk vi sjansen til å gjøre som vi ville Det ble Taco på lørdags 
kveld og film + spill. På søndag så dro alle hjem. På senteret så 
hadde vi en kiosk der det ble salg av snop og brus.

Styremøter 
Det ble holdt styremøte følgende datoer: 6.10.2010 – 
11.01.2011 - 01.02.2011 - 08.03.2011 - 05.04.2011 - 12.04.2011 
- 25.04.2011 - 10.05.2011 og 24.05.2011.

Bergen Døves Seniorgruppe
Årsmøtet 2011 vedtok å redusere styret fra 5 til 3 personer. 
Etter dette har styret bestått av: Erling Buanes, leder, Hans Erik 
Tofte, kasserer, og Thorbjørn Johan Sander, sekretær. Vara: Birgit 
T. Karlsen og Berit Kallevik. Samarbeidet i styret har vært godt. 
Den nye ordningen med møter på torsdager (tidligere tirs-
dager) har fungert bra, selv om ikke alle er like fornøyd med 
endringen. Det er ikke gjennomført undersøkelser om hvordan 
dette har slått ut for frammøtet på BDS sine kveldsprogrammer 
på torsdagene.  Vanlig frammøte har vært 30-40 personer.
Utenom ferietiden har det vært seniortreff hver annen uke 
gjennom hele året, med billig og god middag hver gang, takket 
være en super dame som BDS har avtale med på kjøkkenet . 
Hver annen uke har det vært utlodning til inntekt for gruppen. 
Som regel har det vært enkelt program, mest i form av informa-
sjon. BDS-lederen har flere ganger informert om hva som skjer 
innenfor BDS, så de eldre har hatt god anledning til å følge med. 
Det har også vært en del foredrag, og det har vært besøk av 
gjester utenfra, bl.a. av studenter og fagpersoner som er interes-
sert i å høre om eldre døves erfaringer og bli kjent med eldres 
tegnspråk osv.
Årets store tur gikk til Krakow i Polen, bl.a. med besøk i 
konsentrasjonsleiren Auschwitz. Det ble også arrangert en fin 
dagstur med tog til Myrdal og ned med Flåmsbanen, middag på 
hotell og hjemreise med båt. Sommeravslutning, julebord og 
årsavslutning (nyttårsaften). Alt har vært svært vellykket. Det har 
hatt stor betydning at gruppen har fått tilskudd fra BDS og NDF 
(kulturmidler) i tillegg til inntekten fra egne utlodninger.
Gruppen har deltatt på NDFs likemannskurs i Trondheim og 
på Nordisk pensjonisttreff i Finland, på BDS sitt organisasjons-
seminar og møtene i Samarbeidsforum.  Det har vært et godt, 
aktivt år!

Døvblittseksjonen
Styret har bestått av:
Leder: Harald Gåsland.  
Nestleder: Marta Sander
Sekretær: Bjørn Ruste
Styremedlem: Hilde Fagerheim
Valgkomite: Thorbjørn J. Sander.
Revisor for gruppa: Inger Rasmussen
Styret har hatt 2 møter i 2010 og behandlet 12 saker.
Årsmøte 04.april: Harald Gåsland ble valgt som møteleder. Marta 
Sander ble valgt til referent. Årsmelding og regnskap ble fram-
lagt og godkjent uten bemerkninger. Thorbjørn sa seg villig til å 
fortsette som valgkomite. Styret forsetter som før.
Møter ellers 2011: Mandag 06. februar. Sosialt samvær.
Møte i mars utgikk etter som flere fra vår gruppe var med Se-
niorgruppa på turen til Krakow 07-12.mars. En flott tur på alle 
måter. Mye fikk vi se og oppleve der. Flink reiseleder med.
Mandag 12. september. Harald ledet og fortalte fra en reise til 
Riga i sommer.
17. oktober. Thorbjørn Sander holdt fordrag og viste bilder 
om”Døve i vikingtiden”
På møtet mintes vi også Oskar Einen og kona som døde med 
kort mellomrom.
Mandag 21. november Juleavslutning som Marta ledet. En flott 
kveld, vi koste oss med mye god mat og fin underholdning. Vi 
trakk også vår medlemsutlodding
Gruppa har hatt et godt og trivelig arbeidsår men noen har falt 
fra, så vi er ikke så mange.
Takk til hver enkelt i gruppa som har gjort sitt til at året ble så 
bra for oss alle.
Marta Sander   Hilde Fagerheim  Bjørn Ruste     Harald Gåsland
Styret i Bergen Døvblittseksjon
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Bergen Døvesenters  Museumsutvalg
Da Erling Buanes ønsket avløsning som utvalgets leder, over-
tok Rune Anda ved årsskiftet 2010/11, og styret har i perioden 
bestått av: Rune Anda, leder, Åge Lauritzen, kasserer, Thorbjørn 
Johan Sander, sekretær, og Erling Buanes, medlem. På grunn 
av Runes engasjement på Ål folkehøyskole, har det ikke vært 
møtevirksomhet i utvalget i 2011. Dette blir det sikkert en 
forandring på i 2012.
Besøket på museet har vært bra også i 2011. Det er tydelig at 
museet vårt er en attraksjon både for barn og voksne, døve og 
hørende. 

BEAST
Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum
BEAST er et konsept som er satt igang av døve og tolkestu-
denter i Bergen. Målet er å samle det tegnspråkelige miljøet i 
Bergen1. BEAST er pr. i dag underavdeling i Bergen Døvesenter.I 
2005 tok tegnspråk- og tolke-studentene ved Høgskolen i 
Bergen sammen med noen døve initiativ til ”Tegnspråk-kafé” i 
Bergen sentrum annenhver uke. Dette fortsatte de med også 
i 2006 og 2007. I løpet av 2006 ble konseptet BEAST oppret-
tet. 14. juni 2007 ble Beast godkjent som egen underavdeling av 
Bergen Døvesenter. BEAST har egen hjemmeside; www.beastf.
no (se link fra www.bgds.no).
Det ble endringer i styret etter årsmøtet september 2011. 
Det nye styret består av: Tor Fiksen (leder), Fredrik Fjellaker 
(nestleder), Ingrid Nybakk (sekretær), Ida Haugen (kasserer), 
Øyvind Rød (styremedlem) og Guttorm Edmann Jørgensen 
(styremedlem).
BEAST fikk en ny fast plass å ha tegnspråk-kafètreffene våre. 
Disse holder til på KAOS på Nygårdsgaten 2(Ved Garage pub). 
Vi arranger også tegnspråk-aktivitetskvelder (siste torsdag hver 
måned) som laserspill på Wasteland og curling på Vannkanten. 
Samt tegnspråk-fester som regel annenhver måned, både på 
Døvesenteret og i sentrum. I tillegg har vi hatt fjellturer (Dam-
gårdsfjellet samt Lyderhorn) og 17.mai-feiring på Bryggeloftet & 
Stuene, sistnevnte med ca 30 oppmøtte. I sommer 2011 holdt  
vi med tradisjon i samarbeid med ”søster”-organisasjonene 
RAFT (Trondheim) og SAFT (Oslo) - Sommertreff 2011. Det 
ble en 4-dagers rafting-, juving og brupendlingsopplevelse i 
verdenskjente Sjoa-elva i Otta, der vi sov i hytte og lavvo og ble 
kjent med hverandre. En svært vellykket tur som vi vil gjenta i 
2012.
BEAST har pr i dag ingen konkret aldergrense på målgruppe, 
men det er helst fra 18 år og oppover (unntak fra familievenn-
lige arrangementer). Alle som bruker tegnspråk (eller ønsker å 
lære tegnspråk) er hjertelig velkomne.
1. Tegnspråkmiljøet vil si døve, tunghørte, CI-brukere, tolke-
studenter, tolker og andre tegnspråkbrukere(/interesserte) i 
Bergen.

CI – gruppen 
Det registreres enda flere  CI -brukere blant våre medlemmer 
i 2011 også. Denne gruppen har  behov for å samles for å få in-
formasjon og diskutere erfaringer. CI- gruppen møtes 2 ganger 
i året, på vårparten og på høsten. Sigrun Ekerhovd og Thorbjørn 
Johan Sander står for arrangementet. Gruppa er svært glad for 
at døvesenteret inkluderer gruppen som en del av sine medlem-
mene og at de får bruke døvesenterets lokaler.
Vår-treffet i år ble satt opp som sosialt treff i forbindelse med 
konserten med Sigvart Dagsland,slik at vi kunne gi medlem-
mene våres et sosialt treff kombinert med konserten. Det kom 
til og med folk fra Oslo i tillegg til audioingeniør Kjell Grøndahl 
fra haukeland som også deltok på konserten. Høsttreffet fikk vi 
ikke gjennomført pga opptatt lokale, men vi ønsket å få realisert 

gruppen på som en egen avdeling, og samlet sammen et styre 
som ble godkjent av senterstyret rett før jul,slik at vi nå kan 
jobbe mer målrettet med flere saker og ha økonomi til å gjen-
nomføre aktiviteter fremover.
Sigrun Ekerhovd styrer også en hjemmeside for voksne CI-bru-
kere, www.cipaa.net, som er av stor betydning for hele landet. 
Bergen markerer seg derfor sterkt på landsbasis.
Flere medlemmer av BGDS er godkjent som likemenn for 
voksne CI-brukere, og BGDS blir fast invitert til å representere 
på kurs på Lærings- og mestringssenteret på Haukeland sykehus 
for personer som skal opereres og senere for oppfølging. Sigrun 
Ekerhovd representerte BGDS også i 2011.
  
Kvinneklubben
Ingen arrangementer i 2011. Man ble enige å legge den på is 
inntil videre. Birgit Karlsen (kasserer) har levert bankbok og 
regnskapsbok til styreleder Gunnar Hansen.  Marta har ennå 
bankkortet. Pr. 31.12.2011 er det kr 5.754 på Kvinneklubbens 
konto.

17. Samarbeidspartnere:  

Nubben Barnehage
Nubben Barnehage AS eies 100 % av Bergen Døvesenter. Bar-
nehagen holder til i kjelleretasjen vår og leier uteareal av Døves 
menighet. Barnehagen hadde 41 barn pr 31.12.11. Resultatet i 
2010 ble et overskudd på ca kr 386.000. Resultatet i 2011 er i 
skrivende stund ikke klart, men vi venter oss et resultat rundt 
kr 200-250.000. Vi har hatt overskudd i barnehagen siden 2009. 
Alt er tilbakeført til virksomheten, for å styrke egenkapitalen, 
som nå såvidt er i pluss. For 2012 venter vi et resultat rundt 
0, hovedsaklig pga høg andel store barn, som vi tener mindre 
på, men også fordi stat/kommune har endret på rammevilkå-
rene. Likviditeten er god, egenkapitalen svak, som må fortsatt 
styrkes. Barnehagen har elles et stort lån, som skal nedbetales. 
Styret består av: Kjetil Høgestøl (styreleder), Tone Høylandskjær 
(styremedlem), Klement Våge (styremedlem) og Marit Markeset 
(vara). Det ble i 2010 ansatt ny styrer: Karin L. Gaupset.

Døves Menighet
Representanter fra menigheten deltar på Samarbeidsforumets 
møter. Det samarbeides om døvestevne i august/september, 
juletrefest, interessepolitiske saker og vedlikehold av felles 
uteområder. 

Signo Konows senter
Representanter fra Signo Konows Senter deltar også på møter 
i Samarbeidsforum, og de arrangerer lunsj for alle på feltet 
hver fredag. Dette gir gode muligheter for dialog omkring felles 
arbeid for brukergruppen vår. 

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede
Vi samarbeider med foreldrelaget i forbindelse med arrange-
menter der barn er med. Foreldrelaget bidro med økonomisk 
støtte til Politiorkesteret i forbindelse med juletrefest 7. januar 
2011. Rune Eng har vært leder i foreldrelaget også i 2011. 

Hordaland fylkeslag av HLF og HLF Bergen
Det er to hørselshemmedes organisasjoner i fylket som det 
er naturlig for oss å samarbeide med: HLF Hordaland og HLF 
Bergen. Vi har en del fellessaker og felles medlemmer. Begge 
organisasjonene er svært positive til samarbeid for å bedre 
tilbudet til gruppen hørselshemmede. Vi ser frem til fortsatt 
samarbeid med dem.
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Rådgivningskontoret
Mary-Ann Grønås er ansatt som daglig leder og Norunn Kalve-
nes som konsulent.
Man kan komme på kontoret med eller uten å forhåndsavtale 
mandag til fredag kl 10-14. 
Det er også mulig å lage avtaler mellom kl 8 og 15. På Rådgiv-
ningskontor for hørselshemmede kan du spørre om: 
*  Dine alminnelige rettigheter som bosatt i Bergen kommune 

(helse- og sosiale tjenester, andre kommunale tjenester) 
*  Dine rettigheter som hørselshemmet/syns- og hørselshem-

met (tekniske hjelpemidler, trygderettigheter, tolk- og ledsa-
gertjeneste, arbeid, opplæring, attføring) 

*  Hjelp til å få kontakt med hjelpeapparatet 
*  Hjelp til å skrive brev og søknader. 
Rådgivningskontor for hørselshemmede samarbeider med det 
alminnelige hjelpeapparatet for å gi deg et godt tilbud. 
Vi har – som vanlig - hatt god kontakt med rådgivningskontoret 
gjennom hele året. Rådgivningskontoret deltar også i samar-
beidsforumet, og de er ofte å se her i huset i forbindelse med 
Seniortreff. 

FFO 
Bergen Døvesenter har i mange år vært tilsluttet FFO Hor-
daland og FFO Bergen. FFO Hordaland har 52 tilsluttede 
medlemsorganisasjoner. Vi har ikke deltatt noen møter i FFO i 
2011. Erling Jacobsen ble i 2010 via FFO valgt inn som medlem i 
brukerrådet ved Haraldsplass diakonale sykehus. 

18. Representasjon 
Læring- og mestringssenteret (LMS): Sigrun Ekerhovd
Døvestevne: Døvestevnet 2011 ble avlyst pga for få påmeldte.
NDFs Landsråd på Gardermoen: Gunnar Hansen, Sigrid Hjørung-
nes og Rune Anda. Gabrielle Kverneland var med som observa-
tør.
FFO Hordaland: Øysten Sletten og Sigrid Hjørungnes deltok på 
årsmøtet til FFO Hordaland 14. mai 2011. 

19. Informasjonsarbeid
Medlemsbladet vårt, Budstikken, ble sendt ut til medlemmene 
6 ganger i løpet av 2011. Informasjon har også blitt formidlet 
via hjemmesiden vår, samt via en Facebook-gruppe og SMS–
gruppen. Den nye hjemmesiden kom på plass nyttårsaften 
31.12.2011. Hjemmesiden er designert av José Oriola. Den 
gamle hjemmesiden, som har vært virksom siden høsten 2002, 
var designert av Bjørn A. Johnsen.

20. Legater/Økonomisk støtte

Bergen Døvesenters Felleslegat
Bergen Døvesenter nyter ikke godt av utdelinger fra felleslega-
tet direkte. Men medlemmer som har en vanskelig økonomisk 
situasjon, kan søke om støtte. Det ble ikke utdelt noen midler 
fra legatet i 2011, da man hadde glemt å annonsere det på 
forhånd. Grunnkapital pluss fri kapital utgjør totalt kr 223.024. 
Renteinntekter for 2011 kom på kr 2.568. Bergen Døvesenters 
styre administrerer legatet. (Se eget regnskap i bladet.)

Einar Eriksens legat
Legatet er til for blinde v/ Bergen Blindeforening, døve v/ Ber-
gen Døveforening og allergikere/astmatikere v/ Bergen Astma- 
og Allergiforening.  Det ble ikke utdelt noe støtte fra legatet til 
døvesenteret i 2011.

Helse Vest
Vanligvis fikk Bergen Døvesenter kr 20.000 hvert år for opplys-
ningsvirksomhet, bl.a. informasjon, forebyggende tiltak osv. Helse 
Vest står også som ansvarlig for Lærings- og mestringssenteret 
(LMS) der personer som har mistet hørselen, har fått tinnitus, 
osv får hjelp og informasjon. Noen av våre medlemmer bistår 
der. Døvesenteret har ikke søkt om tilskudd fra Helse Vest for 
2011.

Norsk Lotteridrift
Vi har siden tidlig på 2000-tallet hatt god nytte av automat-
inntekter som Norsk Lotteridrift hadde ansvaret for. 
 Departementet hadde bestemt at dette tiltaket skulle avvikles, 
og det ble avsluttet 20.06.2007. Men det ble gitt rom for kom-
pensasjon for tapte inntekter, og for 2011 fikk Bergen Døvesen-
ter kr 117.315. 

Grasrotandelen
Vi deltar Norsk tipping sin grasrotandel.  
Totalt mottok vi kr 36.319 i 2011.

21. Gaver/oppmerksomhet
Som vanlig gav døvesenteret gavekort à kr 300 til medlemmer 
som fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95).  
Vi minnet også våre avdøde medlemmer med bårekrans/-bukett 
med siste hilsen fra døvesenteret.  
Gavekort til jubilanter og krans/bukett i forbindelse med begra-
velser/bilsettelser kom på kr 20.080 i 2011.

22. Aksjer 
Pr. 31.12.2011 har Bergen Døvesenter 4 aksjer hos A2G Grup-
pen (tidligere Åstvedt Industrier) a kr 500 og 1.000 aksjer i 
Nubben Barnehage AS (opprettet i 2008) a kr 100. 

23. Norges Døveforbund
Bergen Døvesenter er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF). 
Vi har fått økonomisk støtte fra forbundet til kurs, foredrag og 
andre tiltak. 

Våre medlemmer med verv i NDF: Finn Arild Thordarson er 
styremedlem og Martin Skinnes er varamedlem i døvefor-
bundets styre. Toralf Ringsø er bilagsrevisor. Helge Herland er 
redaktør for NDFs blad Døves Tidsskrift.

Med ca 350 medlemmer kan Bergen Døvesenter delta med 3 
representanter på Norges Døveforbunds landsmøte.  
Som vanlig har vi hatt godt samarbeid med Norges 
 Døve forbund.

24. Bergen Kommune 
Fra Bergen kommune har vi mottatt tilsammen kr 736.000 
i 2011 (samme som i 2010), fordelt på kr 260.000 til kultur 
og kr 476.000 til helse og omsorg. 

25. Utvikling og resultat
Sammenlignet med fjoråret viser regnskapet relativt stabile for-
hold. Samlede driftsinntekter har økt fra 1,9 mill til 2,0 mill. 
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26. Arbeidsmiljø
I samsvar med gjeldende lover og forskrifter føres det oversikt 
over totalt sykefravær blant ansatte. Det har ikke vært sykefra-
vær av betydning. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet 
godt og det blir løpende iverksatt tiltak for ytterligere forbe-
dringer. 

27. Likestilling
Av organisasjonens ansatte var det i 2011 2 kvinner og 1 mann. 
Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Det er styrets oppfatning 
at det er lagt til rette for likestilling.  Det er ikke vurdert som 
nødvendig å gjennomføre spesielle tiltak på dette området.

28. Fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede. 

29. Ytre miljø
Organisasjonen forurenser i ubetydelig grad det ytre miljøet. 
Avfall og lignende blir håndtert forsvarlig og forskriftsmessig. 

30. Økonomi, visjon og konklusjon
Likviditeten i døvesenteret er god, og tilfredsstillende for driften 
av Bergen Døvesenter.

Vår visjon er å bidra til å gi døve et meningsfullt liv i et samfunn 
der det meste skjer på hørendes premisser. En viktig del av vår 
visjon er et levende kulturhus – et sted der folk kan møtes 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 forstått, på samme måte som alle innbyggere i kulturbyen 
Bergen har møteplasser der de kan realisere seg selv. 

2011 var intet unntak. Det har som vanlig vært mange aktivite-
ter både i døvesenteret og utenfor, som Bergen Døvesenter og 
våre avdelinger/grupper sto for. Og det har vært mange gode 
foredragstemaer i døvesenteret. Dessuten var det gjennomført 
noe utenom det vanlige i døvesenterets historie, konsert med 
Sigvart Dagsland i Døvekirken som Bergen Døvesenter sto for, 
der en tolk gjenga sangene med vakre tegn til.

Til slutt vil vi takke ansatte for flott innsats i 2011. Vi vil også 
takke alle som har gjort en frivillig innsats for døvesenteret. 
Vi kunne ikke klart dette uten alle de frivillige som stiller opp 
i ulike sammenhenger. Vi er takknemlig for alle bidrag fra våre 
tillitsvalgte, som legger mange timers frivillig arbeid i å skape et 
levende kulturhus til beste for alle døve og andre som ønsker å 
være en del av vårt tegnspråklige miljø.

Sammenlignet med fjoråret viser regnskapet greie forhold. 
Samlede driftsinntekter har økt fra kr 2.037.150 til kr 2.963.986 
mill. En vesentlig del av økning har sammenheng med mottak 
av testamentarisk arv med kr 750.000. I tillegg har inntektene 
ved utleie av Rorbua øket betydelig, fra kr 63.025 til kr 152.200. 
Det må her nevnes at det har vært en solid nedtur på våre 
finansielle investeringer i aksjefond på grunn av uro i markedet. 
Nedgangen her kom på minus kr 203.104.

Regnskapet for døvesenteret, rorbua, kapitalfondet og gavekon-
toen er gjort opp med et samlet overskudd på kr 525.470 og 
samlet bokført egenkapital utgjør kr 7.996.287. Døvesenteret 
har en langsiktig gjeld på kr 1.610.000. I tillegg har døvesenteret 
garantert for lån til Nubben Barnehage AS på ca 5 millioner 
kroner.

Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde 
av resultat og stilling pr 31. desember 2011.
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Noter Regnskap Budsjett Regnskap Konto
2011 2011 2010 plan

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 63 100,00 62 000 61 800,00 3010
     Solgt varer 4 645,00 10 000 7 741,00 3050
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 103 430,00 55 000 77 918,00
     Tilskudd 3 892 766,40 903 000 928 567,10
     Leieinntekter 4 699 871,00 710 500 706 150,03
     Støtte/aktiviteter 5 112 964,72 0 20 997,15
     Andre inntekter 6 174 260,28 54 500 118 951,90
        Sum driftsinntekter 2 051 037,40 1 795 000 1 922 125,18

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 311 500,77 193 000 252 906,65
     Lønnkostnad 8 715 439,54 691 725 692 765,56
     Av- og nedskrivning 9 110 603,00 112 300 112 290,00
     Energi 10 56 398,48 57 000 60 921,04
     Kostnad lokaler 11 190 428,52 195 000 190 727,63
     Leie av inventar 12 14 240,62 11 500 11 347,50
     Inventar og driftsmateriale 13 55 060,71 43 500 55 548,00
     Reparasjon og vedlikehold 14 82 318,55 131 500 137 679,60
     Fremmed tjeneste 15 66 756,78 100 000 78 437,50
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 32 214,87 45 500 45 713,56
     Telefon, porto og lignende 17 39 424,54 36 500 34 915,68
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 0,00 0 0,00
     Annonse og representasjon 19 5 617,01 2 000 750,00
     Kontingenter/gaver 20 41 376,00 35 500 30 108,90
     Forsikringspremier 21 74 285,00 60 000 59 434,00
     Andre kostnader 22 134 609,64 38 000 61 279,57
       Sum driftskostnader 1 930 274,03 1 753 025 1 824 825,19

          DRIFTSRESULTAT 120 763,37 41 975 97 299,99

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 1 112,87 1 000 612,83
     Finanskostnader -76 838,22 -95 000 -83 960,32
        Sum finansposter -75 725,35 -94 000 -83 347,49

            RESULTAT 45 038,02 -52 025 13 952,50

BERGEN DØVESENTER 
Administrasjon, kultur, utleie osv. 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2011 

Side 1 av 6
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EIENDELER Note Regnskap Regnskap
    Varige driftsmidler
         Bygninger 1 2 845 192,85 2 783 118,85 1100
         Rehabilitering Terrasse 23 1 045 540,07 1 105 540,07 1120
          Sum varige driftsmidler 3 890 732,92 3 888 658,92

    Finasielle fordr. og investering
         Investering, kjølerom 24 20 072,00 28 675,00 1330
         Andre aksjer 110 000,00 110 000,00 1350
         Andre fordringer 174 186,35 97 624,88 1390
          Sum finansielle fordr. og investering 304 258,35 236 299,88

               SUM anleggsmidler 4 194 991,27 4 124 958,80

   Kontanter og bank
        Kontanter 3 372,00 8 672,00 1900
        Bankinnskudd ...053 57 760,47 131 781,89 1920
        Bankinnskudd, Film/DVD 50 551,70 50 079,58 1923
        Bankinnskudd, skattetrekk 46 359,74 51 435,01 1950
        Postbanken 557,67 557,67 1970
          Sum kontanter og bank 158 601,58 242 526,15

                 SUM EIENDELER 4 353 592,85 4 367 484,95

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
   Opptjent egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 25 2 542 935,51 2 540 762,54 2050
         Årsresultat 45 038,02 13 952,50
          Sum opptjent egenkapital 2 587 973,53 2 554 715,04

   Annen langsiktige gjeld
         Lån (DnB) 1 610 000,00 1 670 000,00 2200
         CI-gruppen 1 200,00
          Sum langsiktige gjeld 1 610 000,00 1 671 200,00

   Kortsiktig gjeld
         Forskuddtrekk 41 711,00 46 085,00 2600
         Trukket fagforeningskontingent 0,00 0,00 2650
         Skyldig arbeidsgiveravgift 34 425,98 33 194,72 2771
         Skyldige feriepenger 56 840,21 46 581,31 2941
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. H&O 0,00 0,00 2965
         Forskudd bet. tilskudd, Bg. Komm. avd. kultur 0,00 0,00 2966
         Annen kortsiktig gjeld 22 642,13 27 488,41 2990
          Sum annen kortsiktig gjeld 155 619,32 153 349,44

              SUM gjeld 1 765 619,32 1 824 549,44

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 353 592,85 4 379 264,48

B A L A N S E K O N T O 

Side 2 av 6
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Note Regnskap Budsjett Regnskap
2011 2011 2010

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 152 200,00 0,00 83 025,00
     Andre inntekter 6 10 749,00 0,00 32 000,00
        Sum driftsinntekter 162 949,00 0,00 115 025,00

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 15 685,59 0,00 11 012,29
     Lønnkostnad 8 4 000,00 8 000,00
     Avskriving 9 40 762,00 0,00 43 804,00
     Energi 10 18 624,25 0,00 17 746,02
     Kostnad lokaler 11 15 687,50 0,00 14 949,11
     Inventar og driftsmateriale 13 64 597,70 0,00 2 865,70
     Reparasjon og vedlikehold 14 19 555,43 0,00 11 802,95
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 11 171,00 0,00 12 165,54
     Forsikringspremier 21 9 867,00 0,00 9 225,00
     Andre kostnader 22 30 526,38 0,00 5 400,87
       Sum driftskostnader 230 476,85 0,00 136 971,48

          DRIFTSRESULTAT -67 527,85 0,00 -21 946,48

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 77,35 0,00 53,32
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 77,35 0,00 53,32

            RESULTAT -67 450,50 0,00 -21 893,16

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2011 2010
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 739 142,54 2 716 131,74
         Investering, utebod (over til Rorbua 0,00 50 678,80
         Båt 52 378,00 65 472,00
          Sum varige driftsmidler 2 791 520,54 2 832 282,54

    Andre fordringer 0,00 0,00

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 487,30 270,10
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 34 601,37 61 507,07
          Sum kontanter og bank 35 088,67 61 777,17

                 SUM EIENDELER 2 826 609,21 2 894 059,71

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 864 059,71 2 885 952,87
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -67 450,50 -21 893,16
             Sum opptjent egenkapital 2 796 609,21 2 864 059,71

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 30 000,00 30 000,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 30 000,00 30 000,00

              SUM gjeld 30 000,00 30 000,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 826 609,21 2 894 059,71

BERGEN DØVESENTER 
Rorbua 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2011 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 3
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Note Regnskap Budsjett Regnskap
2011 2011 2010

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 152 200,00 0,00 83 025,00
     Andre inntekter 6 10 749,00 0,00 32 000,00
        Sum driftsinntekter 162 949,00 0,00 115 025,00

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 15 685,59 0,00 11 012,29
     Lønnkostnad 8 4 000,00 8 000,00
     Avskriving 9 40 762,00 0,00 43 804,00
     Energi 10 18 624,25 0,00 17 746,02
     Kostnad lokaler 11 15 687,50 0,00 14 949,11
     Inventar og driftsmateriale 13 64 597,70 0,00 2 865,70
     Reparasjon og vedlikehold 14 19 555,43 0,00 11 802,95
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 11 171,00 0,00 12 165,54
     Forsikringspremier 21 9 867,00 0,00 9 225,00
     Andre kostnader 22 30 526,38 0,00 5 400,87
       Sum driftskostnader 230 476,85 0,00 136 971,48

          DRIFTSRESULTAT -67 527,85 0,00 -21 946,48

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 77,35 0,00 53,32
     Finanskostnader 0,00 0,00 0,00
        Sum finansposter 77,35 0,00 53,32

            RESULTAT -67 450,50 0,00 -21 893,16

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2011 2010
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 739 142,54 2 716 131,74
         Investering, utebod (over til Rorbua 0,00 50 678,80
         Båt 52 378,00 65 472,00
          Sum varige driftsmidler 2 791 520,54 2 832 282,54

    Andre fordringer 0,00 0,00
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        Hyttekonto .. 1503 .. 811 34 601,37 61 507,07
          Sum kontanter og bank 35 088,67 61 777,17
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         Egenkapital pr. 01.01 2 864 059,71 2 885 952,87
            Årsresultat (underskudd/overskudd) -67 450,50 -21 893,16
             Sum opptjent egenkapital 2 796 609,21 2 864 059,71

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 30 000,00 30 000,00
          Sum annen kortsiktig gjeld 30 000,00 30 000,00

              SUM gjeld 30 000,00 30 000,00

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 826 609,21 2 894 059,71

BERGEN DØVESENTER 
Rorbua 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2011 

B A L A N S E K O N T O 

Side 1 av 3
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BERGEN DØVESENTERS FELLESLEGAT
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BERGEN DØVESENTERS FELLESLEGAT
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9. INNKOMNE LOVFORSLAG

Innkomne forslag noen i styret
Deler av Rorbuas utgifter dekkes over Bergen Døvesenters driftsbudsjett:

* Forsikring  kr 10.000
* Vann og avløp kr   9.000
* Renovasjon kr 4.000
* Eiendomsskatt kr 4.000
Sum på ett år kr 27.000

Begrunnelse:
Det er fire år siden Rorbua ble kjøpt av Bergen Døvesenter. Utleievirksomheten har det gått 
bra med. 

Det dukker iblant opp ting som medfører uventede ekstra utgifter for hyttekomiteen. Noe 
skyldes beslutninger gjort av styret i Bjånestangen sameie.

Dette kan tære på økonomien. Vi ønsker ikke at godt arbeidende medlemmer i hyttekomiteens 
styre skal ha tunge byrder.

For å avhjelpe på økonomien mener vi at det er naturlig at Bergen Døvesenter – som eier 
Rorbua sammen med Døves Idrettsklubb (1/6 del) – påtar seg økonomisk ansvar for de nevnte 
postene i budsjettet/regnskap. 

Styret står fritt i denne saken på årsmøtet.

Innkomne lovendringsforslag fra Ellen Østrem
Ellen Østrem foreslår at styreleder velges for to år om gangen, og ikke ett år som i dag. 

Begrunnelsen 
Det tar tid for en leder å sette seg inn i saker.

Styret støtter forslaget fra Ellen Østrem.

10. INNKOMNE FORSLAG
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BUDSJETT FOR BERGEN DØVESENTER 2012

Noter Regnskap Budsjett Regnskap Konto Budsjett Diff budsjett
2011 2011 2010 plan 2012 2011-2012

DRIFTSINNTEKTER
     Kontingenter 63 100,00 62 000 61 800,00 3010 60 000
     Solgt varer 4 645,00 10 000 7 741,00 3050 10 000
     Tilskudd, andre overf. fra NDF 2 103 430,00 55 000 77 918,00 125 000
     Tilskudd 3 892 766,40 903 000 928 567,10 907 000
     Leieinntekter 4 699 871,00 710 500 706 150,03 710 200
     Støtte/aktiviteter 5 112 964,72 0 20 997,15 50 000
     Andre inntekter 6 174 260,28 54 500 118 951,90 50 500
        Sum driftsinntekter 2 051 037,40 1 795 000 1 922 125,18 1 912 700

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 311 500,77 193 000 252 906,65 201 000
     Lønnkostnad 8 715 439,54 691 725 692 765,56 787 550
     Av- og nedskrivning 9 110 603,00 112 300 112 290,00 108 000
     Energi 10 56 398,48 57 000 60 921,04 57 000
     Kostnad lokaler 11 190 428,52 195 000 190 727,63 213 500
     Leie av inventar 12 14 240,62 11 500 11 347,50 11 500
     Inventar og driftsmateriale 13 55 060,71 43 500 55 548,00 48 500
     Reparasjon og vedlikehold 14 82 318,55 131 500 137 679,60 59 500
     Fremmed tjeneste 15 66 756,78 100 000 78 437,50 100 000
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 32 214,87 45 500 45 713,56 25 000
     Telefon, porto og lignende 17 39 424,54 36 500 34 915,68 31 500
     Kostnad og godtgjørelse for reise 18 0,00 0 0,00 0
     Annonse og representasjon 19 5 617,01 2 000 750,00 7 000
     Kontingenter/gaver 20 41 376,00 35 500 30 108,90 37 500
     Forsikringspremier 21 74 285,00 60 000 59 434,00 80 000
     Andre kostnader 22 134 609,64 38 000 61 279,57 53 500
       Sum driftskostnader 1 930 274,03 1 753 025 1 824 825,19 1 821 050

          DRIFTSRESULTAT 120 763,37 41 975 97 299,99 kr 91 650

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 1 112,87 1 000 612,83 1 000
     Finanskostnader -76 838,22 -95 000 -83 960,32 -70 000 
        Sum finansposter -75 725,35 -94 000 -83 347,49 -69 000 

            RESULTAT 45 038,02 -52 025 13 952,50 22 650

BERGEN DØVESENTER 
Administrasjon, kultur, utleie osv. 

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2011 
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12. VALG

Innstilling fra valgkomiteen

Bergen Døvesenters styre 

Leder:  Gunnar Hansen 

Styremedlem (ett år igjen):  Ellen Østrem 

Martin Skinnes 

Styremedlem for to nye år:  Tor S. Fiksen

 Fredrik Fjellaker

1. Varamedlem  Åpen for benkeforslag

2. Varamedlem  Åpen for benkeforslag

Revisor

Hoved bilag-ansvarlig:  Hans Erik Tofte 

Vara bilag-ansvarlig:  Toralf Ringsø   

Rorbua 

Leder:  Sven Tore Olsen

Sekretær:  Rita Borlaug 

Styremedlem:  Edvard Rundhaug

Kapitalfond

Styremedlem (ett år igjen) Gunn Kristin Selstad

Styremedlem for to nye år Erling Jacobsen

Styremedlem for to nye år Kjetil Høgestøl

Varamedlem for ett år Klement Våge

Lovkomiteen 

Styremedlem  Helge Herland

Styremedlem Erling Jacobsen

Styremedlem Klement Våge
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Budstikk85:

Budstikken 10 - 1985:

Budstikken 11 - 1985:

Budstikken 1 - 1986:

KAKKELOVNEN I HALLEN - HVORDAN KOM DEN DIT?
Se klipp fra Budstikken på denne siden, skrevet for 26-27 år siden. 

Eleven på kunsthåndverkskolen, Eli Veim fra Seim, brukte 4 måneder på å 
bygge kakkelovnen, som eksamens-oppgave. Norge Rundt fra NRK filmet 
arbeidet og intervjuet henne. Da den var ferdig, ventet vi ca en måned før 
vi begynte å bruke ovnen.  Daværende vaktmester Svein Tømmerbakke 
brukte ca 8 timer på å fyre opp. Etter det holdt kakkelovnen hallen lun 
og varm i minst 24 timer framover uten at man trengte å fyre opp igjen! 
Under en inspeksjon av branntilsynet noen år senere, ble det avdekket 
feil i røret inni kakkelovnen. Da ble det forbudt å bruke den, og luken ble 
plombert. Reparasjonskostnader ble den gangen antydet til ca kr 10.000. 
Siden den gangen har den bare stått der til pynt. Mange av de som leide 
lokalene til fest etc, syntes kakkelovnen er vakker å se på.

Rune Anda.

Foto: RA 09.02.2012

Klaus Rasmussen 
(arkiv: NDHS.)
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Det var ca 43 som deltok på medlems-
møtet. 

Sak 1: Testamentarisk arv
Gunnar la fram forslaget om å ta 400 000 
kr til oppussing og 350 000 i et eller an-
net bank/legat. Gunnar gikk også gjennom 
hva som måtte gjøres med huset for å 
vedlikeholde huset – for eksempel del av 
taket. 
Kommentarer: Viktig å prioritere vedlike-
hold av huset som for eksempel taket, og 
ellers andre nødvendige ting
Vanskelig å si noe uten prisoverslag/over-
sikt over hvor mye det vil koste – vet ikke 
hvordan regnskapet ser ut. 
Gammel vaktmesterbolig – tenkt å gjøre 
noe med den, er jo forfallen at det er 
forferdelig. Gunnar informerte at det har 
vært et møte med menighet. Der ble de 
enige om at menigheten skulle ta saken 
videre. Etter det kan det bli diskusjoner 
på hva som vil skje videre.
Det ble vedtatt 350 000 og 400 000 som 
styret foreslo uten noen protester. 

Sak 2: Oppussing
Gunnar gikk gjennom skissen over hva 
som er tenkt å gjøres i oppussingspro-
sjektet. 
Kommentarer: Hva er tenkt å gjøres med 
scenen? Bjelken fjernes – få litt større og 
lysere scene? Ser tungt ut som den er nå. 
Mulighet til å ta bort delvegger – skisse 
over rommene 1-4. 
Hallen – diskusjoner rundt kakkelovn – 
stygg, passer ikke helt inn, tar plass, gir 
bedre plass hvis fjernes, 2x2 = bedre plass
Diskusjoner på hvorfor den skal vekk og 
hvorfor den ikke skal vekk. 
Den er faktisk en historie, en gave etter 
Klaus Rasmussens dødsbo. Midlene derfra 
ble brukt til materialer, og en kvinne 
hadde tatt svenneprøve på kakkelovnen. 
Var en peis/kakkelovn der da den ble 
bygd. Det er også snakk om å ha respekt 
for gaver.. 
Stilen passer ikke helt inn, men skal jo 
pusses opp, så kan modernisere. Restau-
reres? Viktig å tenke på interiør der alt 
passer sammen. 
En ide å undersøke bakgrunnen til kakkel-
ovnen – historisk bakgrunn egentlig. 
Rom 1-5 – mulighet med en liten te-
kjøkken der vi kan koke kaffe, te etc? Så vi 
slipper å gå den lange veien til kjøkkenet. 
Romfordeling – kursvirksomhet – bør få 
mulighet til et oppholdsrom. Bør få mulig-
het til å komme seg ut av kursrommet, 
noe Gunnar bekreftet. 
Kontor – må tenke på plassering av 
arbeidsbordene. At daglig leder bør ha 
bordet slik at han ser hvem som kommer 

inn i døren. Lettere å få kontakt med ham.  
Det ble opprettet en komite bestående av 
Bjørg Storesund, Gabrielle Kverneland og 
Jan de Lange. 
Det ble gjort oppmerksom på at det må 
tas hensyn til akustikken i rommene av 
hensyn til CI-brukere. 
Gunnar informerte da at det vil være 
stengt i Døvesenteret 23. mars – 18. april. 
Han informerte også at Svein Ole Johan-

Medlemsmøte 2. februar 2012

BDS - Museumsutvalget - Utvalgsmøte 25. januar 2012

sen vil være prosjektleder, og 2 arbeids-
ledige døve er villig til å påta seg arbeidet 
med å pusse opp. Ellers oppfordret han 
medlemmene til å stille opp på dugnad. 
Den som jobber i mer enn 20 timer 
vil bli påspandert gratis tur og opphold 
til Døves Kulturdagene i Kristiansand i 
september. 

Ref. Ellen Østrem.

Møtet ble holdt på BDS-lunsjrommet. Det 
var innkalt av Rune Anda, som etter to 
års ansettelse på Ål folkehøyskole nå var 
kommet tilbake som daglig leder i BDS.
Styret møtte fulltallig: Rune Anda, Erling 
Buanes, Åge Lauritzen og Thorbjørn Johan 
Sander. 

1. Referat
Det forelå referat fra siste møte, 27. de-
sember 2010, som ble godkjent.

2. Regnskap
Åge hadde med seg regnskapet siden 
forrige gang. Eneste utgift utvalget hadde 
hatt i perioden var egenandel for delta-
ker på organisasjonskurs i BDS. – Vedtak: 
Regnskapet OK, går til revisjon.

3. Hendt siden sist
Ingen spesiell aktivitet i utvalget, men 
besøkene på museet har vært bra, som 
tidligere. Sekretæren har deltatt som ut-
valgets representant på Samarbeidsforum 
i BDS de siste årene, og har sendt korte 
meldinger til BDS-årsmeldingene.

4. ”Medlemsmøter?”
Det er ønskelig at vi begynner igjen med 
en form for møter for NDHS-medlem-
mene, som vi regner som ”museums-
medlemmer”. 

5. Oppgaver framover
Følgende oppgaver er aktuelle å jobbe 
med framover på museet:
a) Lys bør flyttes høyere opp. Åge skal se 

på dette og vurdere nødvendig hjelp. 
Han skal også skifte noen pærer som 
har gått.

b) Rengjøring: Det er lenge siden ”dug-
nad” med rengjøring på museet. Det 
bør utføres snart.

c) Glassbord: Den planen vi har hatt om 
låsbart skap med verdifulle ting har fått 
en vri, da det er kommet ønske om 
et slikt skap nede i lokalet eller hallen, 
slik at folk kan få et historisk innblikk 
der. Rune arbeider med den saken og 
prøver å finne en løsning. Dette blir en 
utgift som kan dekkes av gavemidler vi 
har fått.

d) Nygaten, huset hvor døveforeningen 
ble stiftet: Vi fortsetter letingen etter 
den rette hustypen hvor døveforenin-
gen ble stiftet i 1880. Byplankontoret?

e) Klær på ”skolebarna”: Vi tar ny kontakt 
med Den nationale Scene om passen-
de klær til de to ”dukkene” på museet. 

f) ”Skomaker-verkstedet”: Vi må vurdere 
hva vi kan gjøre med skomakerbordet, 
og sette opp bilder og tekster på veg-
gen der, som viser/forteller om dette 
håndverket. På veggen bak skomaker-
maskinen i 1. etasje bør vi også få opp 
en plakat med informasjon.

g) Historien på veggrammene: Thorbjørn 
må fortsette å sette opp bilder og 
tekster fra foreningens historie, men 
trenger hjelp til skjærearbeid. Erling 
stiller opp når det trengs.

h) Film/video: Rune prøver å få en avtale 
med Finn Arild Thordarson, slik at han 
kommer og samtaler med oss om et 
prosjekt som går ut på å gjøre gamle 
filmer tilgjengelige.

i) Bilder/avisutklipp: Rune skaffer en stor 
scrapbook for avisutklipp, og så avtaler 
vi dugnader for å ordne avisutklipp 
vi har, og også for å ordne bilder. Et 
første møte bør se på bilder o.a. som 
er mottatt etter Nils Johan Bjørø.

j) Trangt på museet: Vi diskuterte proble-
met at det er trangt der, og at det er 
vanskelig å si nei til å ta imot nye ting. 
Vi har fått spyd etter Willy Johansen, 
og det er tale om ski etter Hans Lie. Vi 
trenger en egen avdeling for IDRETT/
Døves Idrettsklubb. Det tar vi opp 
med idrettsklubben. Kanskje de har 
plass på sitt kontor til en ”idrettsavde-
ling” av museet vårt?

6.  Samarbeidsforum
Thorbjørn Johan og Åge møter som 
utvalgets representanter, og de tar opp 
spørsmålet om ”idrettsavdeling” der.

7. NDHS
Vi er enige om at utvalget bør ha repre-
sentant på Norsk Døvehistorisk Selskaps 
årsmøte og kurs i Oslo til høsten.
Deretter ble møtet hevet.

Th. J. S. – referent.
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Innkomne lovforslag til årsmøtet
Ellen Østrem foreslår at styreleder velges 
for to år om gangen, og ikke ett år som i 
dag. Begrunnelsen er at det tar tid for en 
leder å sette seg inn i saker.
Styret støtter forslaget fra Ellen Østrem.

Medlemsskap
51 medlemmer er strøket pga manglende 
betaling 2011, ifølge listen vi mottok av 
Norges Døveforbund. 
Administrasjonen vil finne ut en brukbar 
løsning på ajourføring av medlemsregister 
hos NDF og hos oss.

Forlenget leiekontrakt med Signo
Fri leie av Signo Konows areal der Nub-
ben barnehages soveskur ligger, forlenges 
nå fra 2012 til 2017.

Tilskudd fra Bergen kommune 2012 
Bergen kommune opplyste i brev av 
13.01.2012 at Bystyret på sitt møte 
19.12.2011 har vedtatt å bevilge kr 
476.000 fra byrådsavdeling for Helse og 
omsorg, til Bergen Døvesenter for bud-
sjettåret 2012. Beløpet blir overført i to 
deler, første del i febr. 2012. 

Døvestevne 24.-26. august 2012 
Avtalen med leirstedet på Nesholmen er 
i orden.  Vi venter til etter årsmøtet 15. 
mars med å utpeke representanter.

Seminar for studieledere og kultur-
ansvarlige 1.-3. mars 2012
Det vises til e-post fra NDF v/Bjørn 
Kristiansen.  Døveforeningene skal bruke 
KursAdmin på Internett ved framtidig 
kursvirksomhet. To fra hver døveforening 
inviteres til å delta på kurset. Bergen Dø-
vesenter deltar med styreleder Gunnar 
Hansen og daglig leder Rune Anda.

Kommunalt Råd for funksjonshem-
mede, kurs for tillitsvalgte 9. mai
Daglig leder er varamedlem i Bergen 
kommunes ”Kommunalt Råd for funk-
sjonshemmede”, og er tilbudt å delta på 
kurs om Rådets viktigste rolle for å sikre 
medvirkning i lokalmiljøet. Det koster kr 
2.000 i kursavgift. Rune Anda deltar på 
kurset.

FFO Ledersamling tirsdag 6. mars 
kl. 17.00-21.00
Ledersamlingen er FFOs høyeste myndig-
het mellom årsmøtene. På ledersamlingen 
kan en knytte kontakter, utveksle erfarin-
ger og løfte fellesskapet fremover. 
Innen påmeldingsfristen 28. februar skal vi 
se om noen kan delta.

Info fra styremøtet 16. febraur 2012
E-post fra FFO Hordaland
Nesten daglig kommer det e-post med 
ulike temaer fra FFO Hordaland. Styret er 
blitt enige i at e-post derfra videresendes 
til Ellen Østrem, Martin Skinnes og Kle-
ment Våge (som er leder i CI-gruppen). 
De skal vurdere om der er noe som er av 
interesse for Bergen Døvesenter.

Kirkens SOS – sorgsamtale  
på tegnspråk?
Sorgsamtale med Kirkens SOS omfatter 
hele landet. Men hva med døve som har 
problemer og som allerhelst kommunise-
rer på tegnspråk? Er det behov for det?
Daglig leder gis fullmakt til å jobbe videre 
med saken.

Mottatt referat/rapport fra møter/
samtaler siden forrige styremøte:
a) 16. januar: Møte i Arbeidsgruppen for 

psykisk helse 
b) 18. januar: Samtale med Matthías Vik-

torsson, leder i Bergen HLF
c) 19. januar: Referat fra møte i Kommu-

nalt Råd for funksjonshemmede
d) 25. januar: Møte i Samarbeidsforum 
e) 30. januar: Møte med Syns og Audiolo-

gisk Tenesta 
f) 31. januar: Samtale med Døves menig-

het 31 januar
g) 02. februar: Medlemsmøte 
h) 06. februar: Møte med styreleder i 

Nubben Barnehage
i) 13. februar: Møte i Arbeidsgruppen for 

psykisk helse 

Informasjonssaker
* FFO Bergen 20 års jubileumsforestilling
* Mottatt kr 238.000 fra Bergen kommu-

ne (50% av tilskudd fra helse og sosial)
* Mottatt kr 87.305 fra NDF for kursene 

i 2011
* Mottatt kr 73.722 fra NAV, refusjon av 

sykepenger 2011
* Mottatt kr 25.000 fra Helse Vest til 

informasjonsvirksomhet 2012
* Referat fra møte i NDFs seniorutvalg 

31.12.2012
* Program for NDFs Likemannsseminar 

for aktive døve seniorer 7.-9. juni 2012
* Søknad sendt til Barne-, ungdoms, og 

familiedirektoratet om kr 84.000
* Søknad sendt til Hordaland fylkeskom-

mune om kr 100.000 
* Søknad sendt til DNB Sparebankstiftel-

sen, på kr 200.000
* Planlagt møte med frilanstolker

Vedtekter for CI-gruppen
Det foreligger forslag til vedtekter for 
CI-gruppen, som har hatt sitt første møte 
onsdag 8. februar 2012.

Styret ber Lovkomiteen om uttalelse/
kommentar til vedtektene.

Ny markister ved hovedinngang til 
Nubben Barnehage
Ved hovedutgangen til Nubben Barnehage 
er det skaffet ny markister. Anskaffelsen 
er dekket av barnehagen og døvesenteret 
med 50% hver, dvs. at vår del ble på kr 
5.439,50. 

Tilskudd til avdelingene
Tilskuddsbeløp på kr 50.000 fordeles slik:
CI-gruppen kr 10.000 
Rorbua kr   7.000
Seniorgruppen kr 10.000 
Beast kr   9.000
Døves Idrettsklubb kr 14.000

Testamentarisk arv på kr 750.000 
etter Bjørø
Inntil kr 400.000 går til oppussing jfr enig-
het på medlemsmøtet torsdag 2. februar 
2012, resten skal stå i banken.

1. etasje stengt under oppussing
Første etasje holdes stengt fra og med 
fredag 23. mars ettermiddag, til og med 
onsdag 18. april 2012, eller før den tid 
dersom lokalene er klar for bruk.

Hyttekomiteen søker om å få slettet 
gjeld på kr 30.000
Våren 2010 fikk Rorbua et lån på kr 
30.000 fra Kapitalfondet til bygging av 
utebod. De ber om at gjelden blir slettet.
Senterstyret støtter forslaget, og over-
bringer saken til Kapitalfondets styre til 
avgjørelse.

Instruks for hyttekomiteen
Forslag til endring i instruksen er sendt 
til senterstyret 13.02.2012. I instruksens 
punkt om ”Endring av instruksen” står 
det:  ”Ved behov for endring av vedtekter 
skal det foregå ved et alminnelig flertall 
og kan endres av enten hyttekomité 
og/eller senterstyret i samarbeid med 
idrettsklubben. Senterstyret foretar den 
endelige godkjenningen i samarbeid med 
idrettsklubben.” Styret ber om et møte 
med Døves Idrettsklubb for å diskuter 
endringsforslagene før endelig instruks 
godkjennes både av Bergen Døvesenter 
og Bergen Døves Idrettsklubb.
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Geocaching er en høyteknologsk skatte-
jakt, et spill som spilles over hele verden 
av mennesker som liker spenning og som 
er utstyrt med en GPS.
Geocaching er et verdens- omspennende 
spill der man leter etter og gjemmer 
skatter. Den grunnleggende ideen er å 
gjemme bokser (cacher) og legge koordi-
natene på internett. Hvem som helst med 
en GPS mottaker kan legge inn koordina-
tene for å finne cachen og senere logge 
den på geocaching.com for å vise at den 
er funnet.
De som deltar i Geocaching er folk i 
alle aldre, inkludert familier med barn, 
studenter, voksne og pensjonister. Det er 
en verdensomspennende aktivitet med 
miljø og samfunnsprofil. Siden september 
2000 har Geocaching vokst fra 75 cacher 
i forskjellige land til hundre tusener av 
cacher rundt i hele verden.
Om tid og forhold ligger til rette vil vi 
ta en tur ut og prøve å finne den cachen 
som er gjemt nærmest døveforeningen.

Velkommen til spennende foredrags-kvelder!
TORSDAG 29. MARS KL. 19:

Aldri hørt om 
geocaching...?

Gøsta Rougnø.

Marianne Rasmussen Kolvik (27) fra 
Nittedal er døv. Hun er med i Ingen gren-
ser for å koble av og for å vise hvordan 
døve kommuniserer på ekspedisjon.

Teksten er hentet fra Nettavisen 07.12.2011.

TORSDAG 12. APRIL KL. 19:

Fra NRKs ”Ingen grenser”

Bjarte Bø-Sande (41) fra Randaberg er 
døv og nesten blind. Han er egentlig et 
innemenneske som nå må tåle regn, vær 
og vind. Han er med i Ingen Grenser for å 
vise at han kan, både fysisk og psykisk. Og 
som han selv sier: For å slanke meg, fiske 
og få meg dame.

Vi får besøk av både Bjarte Bø-Sande og Marianne Rasmussen Kolvik, som vi ser hver søndag 
kveld på NRK: ”Ingen grenser”. De skal fortelle om sine opplevelser, der de i ca en måned var 
på tur sammen med funksjonshemmede og Lars Monsen. 

Underholdningsprogrammet Amigo gran-
de kommer på NRK1 lørdag 31. mars kl. 
19.55, og på NRK Super lørdag 7. april 
(påskeaften) kl. 18.30. Norunn Kalvenes 
(bestemor) og sønnen Christian og barne-
barnet Petter deltar i konkurransen mot 
en annen familie. Stian Barsnes Simonsen 
er programleder.

AMIGO GRANDE Fra venstre audiopedagog Kari Stensvatn, to tolker, Åshild Rene (audiopedagog på Voss), audiopedagog Kari Mowatt 
Haugland, Helge Herland (døvblitt) og Gunnar Hansen (styreleder). Foto: Daglig leder Rune Anda, som også var med 
på møtet. 

Mandag 30. januar 2012 var det møte mellom Bergen Døvesenter og Syns – og Audio-
pedagogisk Teneste.
Ett av satsningsområdene til Syns- og Audiopedagogisk Teneste i år er «Psykososiale 
følger av hørselstap hos voksne”. Dette satsningsområdet er valgt fordi andelen av 
voksne som tilmelder seg deres tjeneste er økende. Dette gjelder både personer som 
har fått nedsatt hørsel i voksen alder (tunghørtblitte og døvblitte), men også personer 
med medfødte hørselstap. I forbindelse med deres arbeid med voksne med nedsatt 
hørsel, ønsker de å øke sin kompetanse slik at de tjenestene de yter er av best mulig 
kvalitet. Som et ledd i dette arbeidet, ønsker de kontakt og god kommunikasjon med 
brukerorganisasjonene.
På møtet utvekslet vi tanker og ideer rundt forventninger, tilbud, behov, og samarbeid i 
forhold til gruppen voksne hørselshemmede.
Døvesenteret har tatt kontakt med den nyopprettede gruppen: CI-gruppen, som sa seg 
villig til å være med på å utarbeide program for informasjonskvelden i døvesenteret. 
Foreløpig er vi enige om at det blir tirsdag 24. april 2012 kl. 18.00.

Møte med Syns- og Audiopedagogisk Teneste
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Fantastisk tolking av konserten!
Døve publikummer samstemt: - Dette var en fantastisk kveld!

Før forestillingen i Salem. Mannen som står (hodet høyere enn de andre) er leder i HLF Bergen, Matthias Viktorsson

Tolkene Ina Lauritzen og Siri Beate Larsen.

FFO Bergen har eksistert i 20 år, og i 
den forbindelse inviterte de medlems-
organisasjonene til jubileumsforestilling. 
Det fant sted fredag 3. februar 2012 i 
Salem, et lite stykke fra Bergen Kino. 
Gruppen «De glade gutter» sto for fore-
stillingen «Det skal merkes at vi lever», 
som varte fra kl  19.30 til 21.30. Det var 
nesten helt fullt i lokalet.
 
Tolkene Ina og Siri Beate hadde på forhånd 
øvd sammen med «De glade gutter» i to 
kvelder før den store kvelden. Det som slo 
oss var at tolkene – som var utmerket kledd 
for anledningen – nesten hele tiden var ajour 
med sangene, både norske og engelske, og 
mye rart! Og begge tolkene brukte hele 
kroppen og «danset» i takt med musikken. At 
det og var «mye rart», ja, for eksempel laget 
komponist Ole Hamre rare, triste, sukkende 
lyder som utfordret tolkene til «det umulige» 
oppdraget. De klarte å uttrykke lydene på en 
fenomenal måte, at selv komponisten, musi-
kerne og publikum ble så fascinert.

Tolkene våre ble gang på gang nevnt under 
mikrofonen, og de fikk applaus fra salen. Lys-
mesteren var flink til å rette lys på tolken(e) 
hver gang de var i aksjon.
 
En gjestesanger – som vant Årets folkemu-
siker-prisen 2011 – Gabriel Fliflet – sa at 
tolkene er en del av kunsten. Han ba de to 
komme fram og oversette en enkel sang han 
ville bruke. Begge oversatte – og det var moro 
å se på 

Jeg la merke til en døv dame som felte tårer 
da sangen «You raise me up» ble oversatt på 
tegnspråk.
 
Bergen Døvesenter fikk 20 gratisbilletter, og 
forestillingen var kunngjort i Budstikken to 
ganger før jul. Men bare et par-tre viste inter-
esse. Vi oppfordret da noen å ta imot billet-
tene. En del av våre medlemmer som var der, 
bruker ikke høreapparat og har heller ikke CI. 
Men selv de var helt fascinert. Og takket for at 
de fikk billettene. Styreleder Gunnar Hansen 
og hans kone Hilde Hassum var også der. (Se 
Gunnars kommentarer nederst.)
Takk til Tolketjenesten i Hordaland som skaffet 
to fantastiske musikktolker, og til de to for en 

opplevelsesrik fredagskveld. Og takk til FFO 
Bergen for invitasjon.
 
For enkelte HLF-publikummer var kvelden 
ikke helt så bra, og vi forstår dem. De hadde 
bestilt skrivetolk, men det lot seg ikke å 
få tak i noen til den kvelden. (På tide vi får 
skrivetolklinje på Høgskolen i Bergen!) Og 
teleslynge var det ikke der heller, noe som er 
en selvfølge å ha for de av hørselshemmede 
som ikke bruker tegnspråk. Se HLF Bergens 
hjemmeside: www.hlfbergen.no.
 
PS. Når det gjelder kvaliteten på selve musik-
ken, er ikke vi med lite eller ingen hørsel de 
rette til å vurdere det. (Forestillingen skulle 
vært vist 27. oktober 2011, men ble utsatt til 
3. februar 2012.)
 
Tekst og foto: Rune.

Kommentar fra en døv 04.02: «Tusen takk for 
at jeg fikk den ene billetten til en fantastisk 
kveld på alle måter, ikke minst at jeg fikk opp-
leve at vi virkelig ble inkludert på en helhjertet 
måte. Men aller mest at vi også fikk hevet 
tegnspråket mange tusen hakk opp. Fantastisk. 
Jeg har ikke ord for det.»
 
Kommentar fra Toralf Ringsø 04.02: «I går 
opplevde jeg en fantastisk jubileumskonsert i 
regi av FFO med to fantastiske tegnspråktol-
ker! For meg som er helt døv fikk jeg med alle 
sangtekstene på tegnspråk – samtidig som jeg 
følte rytmen! Herlig!»
 
Kommentar fra styreleder Gunnar Hansen 
05.02: «Det var en flott opplevelse for oss 
å se de to tolkene. De var gode og det var 
også mye latter under showet, fremført av 
bandet ”De gladet gutter”.  Før trodde jeg 
ikke på forhånd at tegnspråktolking av noe 
sånt – show, musikk, tolk ville fungere. Tolkene 
var også direkte med midt på scenen og sang 
sammen med en av sangkjendis-stjerne. Faktisk 
imponerende.  Skulle ønske at alle medlemmer 
også fikk oppleve det. Om vi får en ny lignende 
sjanse, vet vi ikke.»
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RESOLUSJON 
 
 
Fra årsmøte i HLF Bergen (før Bergen hørselslag) 14. februar 2012 
 

HLF Bergen krever at utdanning for skrivetolker starter opp ved Høgskolen i Bergen (HIB) 
høsten 2012. I Norge finnes det ca. 700.000 mennesker med hørselstap, mennesker som har 
krav på likeverd og respekt som andre i samfunnet. En rekke ganger har NAV ikke klart å 
stille med skrivetolker på møter og andre arrangementer der hørselshemmede deltar på grunn 
av mangel på skrivetolker. Det gjør at hørselshemmede ofte må trekke seg fra å delta med 
hørende mennesker. 

Diskriminering av hørselshemmede kan ikke godtas og skrivetolker som behersker 5-600 tegn 
pr. minutt må bli uteksaminert fra HIB med det første. HIB har i dag en meget god 
tegnspråkutdannelse men ingen skrivetolkutdannelse, noe som betyr alvorlig diskriminering 
av en stor gruppe mennesker. Konsekvensen er at mange faller utenfor i arbeidslivet, skole og 
fritid. Skrivetolking vil være med på å øke livskvaliteten betydelig hos denne gruppen og 
samtidig være samfunnsnyttig.  

HLF Bergen krever derfor at utdanning av skrivetolker skal starte høsten 2012 ved 
Høgskolen i Bergen. 
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MANGE TAKK
for gaven jeg fikk av dere i forbindelse 
med min 80 års dag. 

Vennlig hilsen Gerd Albrektsen.
PS. Mange hilsener til gamle kjente.

HJERTELIG TAKK
for den fine gaven til min 80 års dag! Det 
varmet!

Hilsen Bjørn Ruste.

RUNDE ÅR
70 ÅR
Anna Haukås Nordeide, Manger, blir 70 
år 15. mars.
Malvin Kvingedal, Bergen, blir 70 år 20. 
april.
60 ÅR
Bjørn Janson, Bergen, blir 60 år 28. 
februar.
Gunnar Hansen, Ulset, blir 60 år 29. 
april.
50 ÅR
Ingunn Hagen, Oslo, blir 50 år 27. april.

Bergen Døvesenter sender gavekort til de 
som fyller 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 
85 år, 90 år, 95 år, 100 år...

MEDLEMMER
Nytt medlem:  Anders Rutledal, Mathopen

PERSONALIA

Statsautorisert Leif Steinbakk fra Steinbakk
Revisjon AS har revidert regnskapene våre.

Statsautorisert
revisor

Oppussing - DUGNAD
- og få gratis tur til Døves kul-

turdager i Kristiansand!
Er du interessert i å jobbe på 

dugnad? Ta kontakt med Gunnar 
Hansen (gunnar@bgds.no) innen 
torsdag 7. mars, for alle som skal 
delta i dugnadsarbeid skal møtes i 

døvesenteret 8. mars kl 18.

CI-gruppen, Bergen Døvesenter
Opprettet 01.01.2012
Vedtekter

INFORMASJONSKVELD

1. Bergen Døvesenters CI-gruppe 
er en avdeling tilknyttet Bergen 
Døvesenter og har spesielt 
ansvar for tiltak som berører 
personer med CI-i Bergen 
Døvesenters arbeidsområde. 
Gruppen skal regelmessig arran-
gere samlinger for CI-brukere. 
Gruppen har eget årsmøte og 
regnskap.

2. Gruppen er åpen for alle som 
nevnt i punkt 1 uansett med-
lemskap. Men bare medlemmer 
av BDS har stemmerett på års-
møte og kan velges til tillitsverv. 
Det kreves ikke kontingent, 
men ved turer og arrangemen-
ter hvor det betales egenandel, 
kan egenandelen for BDS sine 
medlemmer settes lavere enn 
for ikke medlemmer.

3. Gruppen ledes av et styre på 5 
personer + varamedlem, valgt 
på årsmøtet. Leder har an-
svar for å utforme saksliste til 
møtene. Det skal føres referat 
fra møtene ved sekretæren. 
Kassereren skal ifølge fullmakt, 
disponere gruppens bankkonto 
og føre enkelt regnskap, som 
vanligvis først revideres av grup-
pens egen revisor og deretter 
av døvesenterets revisor.

4. Årsmøtet holdes i første halvdel 
av februar og skal kunngjøres 
med minst en måneds varsel. 
Det skal behandle:

  a) Valg av møteleder og refe-
rent

  b) Årsmelding fra årsmøte til 
Årsmøte

  c) Revidert regnskap pr 
31.desember

  d) Innkomne saker, innkom-
met til lederen minst to 
uker før årsmøtet

  e) Valg, som ledes av valgko-
miteen, styre som består 
av leder, nestleder, øko-
nomiansvarlig, sekretær, 
styremedlem og varamed-
lem. Revisor, valgkomitee: 
to personer+ varamedlem

 Alle valg avgjøres ved simpelt 
flertall. Hvis flere forslag foretas 
skriftlig avstemning.

5. Styret har ansvar for at det ar-
rangeres regelmessige treff for 
CI-brukere. Styret har ansvar 
for at det drives en relevant 
informasjonsvirksomhet ret-
tet mot CI-brukere og deres 
nettverk som berører det som 
naturlig vil være brukeres inter-
essefelt. Styret kan også være 
pådriver for interessepolitisk 
arbeid innen saker som berø-
rer CI-brukeres hverdag. Det 
forventes at døvesenteret stiller 
gratis lokaler til disposisjon på 
treff. 

6. I tilfelle oppløsning skal proto-
koller og alle verdier overføres 
til Bergen Døvesenter.

(Dette er foreløpig vedtatt på sty-
remøte 8. februar 2012, og vil være 
retningsgivende frem til endelig vedtak 
på første ordinære årsmøte for grup-
pen)

Tirsdag 24. april 2012 kl. 18.00 (til ca 
21.00) skal vi ha informasjonskveld for 
voksne døvblitte/døve/CI-brukere som 
ønsker å bli kjent med fritidstilbudene 
i Bergen Døvesenter, samt likemanns-
arbeid. Vi samarbeider med Syns og 
Audiopedagogisk Teneste.

Foreløpig program:
- Presentasjon av Bergen Døvesenter / 

huset (bygget i 1869) - Omvisning
- Presentasjon av oss i arrangements-

komiteen
- Kort presentasjon av deltakerne
- Kort info av audiopedagog Kari Mo-

watt Haugland fra Syns- og Audiopeda-
gogisk Teneste

- Kaffe med noe godt å spise
- CI-gruppen presenterer seg
- Åpen diskusjon – spørsmål og svar
- Hva er tegnspråk – hva er tegn som 

støtte?
- Info om kurs (tegnspråk eller tegn som 

støtte)

Det vil bli ordnet med skrivetolk (alt som sies 
skal gjengis med tekst på lerret) og tegn-
språktolk.

VELKOMMEN!

FORELØPIG PROGRAM
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BDS-styret, bak: Sigrid, Sigrun, Ellen, Monica og Svein Tore. Foran: Martin og Gunnar.

Bergen Døvesenter 2011-12

Kamp for døveskolene
Det som foreldrelaget har brukt mest tid i 2011 var - som de 
fleste vet - kamp mot nedleggelse av døveskolene. Aksjons-
gruppen, bestående av Rune Eng, Bjørn Moldestad og Kenneth 
Neteland, har lagt ned ca 700-800 timer i skolesaken, leser vi i 
foreldrelagets informasjon til sine medlemmer.
Foreldrelaget etablerte tidlig en aksjonsgruppe, og i den for-
bindelse takket de BEAST for deres fremragende jobb der de 
fulgte opp fra start til siste slutt.
Bjørn Olaf Magnusdal (Bomma) ble også takket for sin fantas-
tiske innsats på nettsiden www.ladoveskolenleve.com, som hele 
tiden ble oppdatert med leserinnlegg fra mange ulike aviser og 
blader, samt nettavis-artikler og link til bilder fra ulike demon-
strasjoner i sakens anledning. (Det ble gså opprettet et annet 
nettsted, www.viskalseire.com v/ Vade Mecum.)
Foreldrelaget var blant annet invitert til et seminar på Garder-
moen i regi av Norges Døveforbund. Der ble det opprettet en 
aksjonsgruppe der en fra foreldrelaget (Kenneth) ble med i.

Til Island
Til orientering for Budstikkens lesere kan vi opplyse at foreldre-
laget med familie og barn dro til Island sommeren 2010 i forbin-
delse med foreldrelagets 50 års jubileum. Det var litt usikkert 
når foreldrelaget ble stiftet så man ble enige om å kalle det for 
en Jubileumstur (man tror at laget ble stiftet i 1961 eller i 1963).
Det la mye planlegging av en sann tur men vi hadde i utgangs-
punktet satt opp maks 50 personer. Resultatet ble 57 medlem-
mer inkl 2 tokler som reiste til Island. Det var en fantastisk tur 
som alle var enigen om og den som var gaid (guide) sa i ettertid 
”Det var en fantastisk gjeng a ha med å gjøre, for alle var flek-
sible inkl at det var kun blide fjes hver dag” og det sier vel det 
meste om turen.

Formålet med foreldrelaget
Foreldrelaget bidrar med mange aktiviteter til bedre kontakt 
med medlemmene. Det er i tråd med foreldrelagets formål: 
• å skape kontakt mellom familier med hørselshemmede barn 

og unge. 
• og arbeide med aktuelle saker som kan bedre forholdene for 

hørselshemmede barn og unge samt i den forbindelse være 
talerør overfor offentlige myndigheter og andre. 

• og ta initiativ til nye servicetiltak og sosiale aktiviteter.
RA.

Hordaland foreldrelag 
for hørselshemmede
har årsmøte på Hunstad skole onsdag 21. mars.

Foreldrelagets hjemmeside www.h-f-h.no.

Det var hyggelig stemning. Kjekt å treffe igjen og prate med 
mange døve som jeg husker godt fra barndommen, den gang da 
Bergen Døveforening holdt til på Møhlenpris og julefestene var 
et av årets høydepunkt for oss barn! Nå som voksen og bosatt 
på Stord med familie har det vært kjekt å delta på nye julefester 
i Kalfarveien. Alltid kjekt å være en del av døvemiljøet.

Bildene er tatt av sønnen, Svein Ove Eikenes.

Misjonsforeningen hadde møte 
hos Sonja Eikenes,
fredag 10. februar
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OPPUSSING
FREDAG 23. MARS - ONSDAG 18. APRIL

1. etasje er da stengt
Arrangementer som skulle vært holdt i  

første etasje i døvesenteret flyttes over til

menighetssalen i døvekirken

Er du interessert i å jobbe på dugnad, og få gratis tur til Døves kulturdager i Kristiansand? 
Ta kontakt med Gunnar Hansen (gunnar@bgds.no) innen torsdag 7. mars,

for alle som skal delta i dugnadsarbeid skal møtes i døvesenteret 8. mars kl 18.
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

TERMINLISTE

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hver år siden. 

Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.

Neste nummer kommer ut i slutten av 
februar, og da vil bladet inneholde års-
melding, regnskap, budsjett osv, i tillegg 
til vanlig stoff.

Frist for stoff til neste nummer: 12. 
april.

Facebook og datasikkerhet

Det planlegges kurs med Tor Egon Mik-
kelsen (bildet) som kursleder. Han var 
her og holdt foredrag om Facebook og 
passordene 16. februar.
Kurset inneholder datasikkerhet, face-
book, nettbank-bruk, e-post-bruk, twitter/
MSN, foreldrekontroll osv.
Vi regner med at det blir 6 onsdager i 
april-mai-juni fra kl 18 til 20. Kursavgift kr 
500. Interesserte kan allerede melde seg 
på til post@bgds.no.

Det blir døvestevne i Nes-
holmen 24.-26. august 2012

Mer informasjon i neste nummer.

MARS
01. to  Seniortreff + ÅRSMØTE 11-14
01. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
01-03. mars: Seminar for studieledere og 

kulturansvarlige i døveforeningene – 8. 
– 10. mars i Oslo.

05. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
05. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
05. ma  Døvblittgruppen har ÅRSMØTE i 

storsalen kl 18.30
08. to  Damenes aften (Kvinnedagen)
11. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
12. ma:  Kirkens SOS har møte i hallen 11-13
12. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
12. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
15. to  Seniortreff + Utlodning 11-14.
15. to  Bergen Døvesenter har ÅRS-

MØTE i døvesenteret kl 1800
16. fr:  CI-gruppen har sosial kveld kl ?
19. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
19. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
20. ti i  Døvekirken: Program ikke klar
21. on:  Andakt i døvekirken kl. 18.00
22. to:  Døvesenterets styre har møte kl 16.00
22. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800

1. ETASJE I DØVESENTERET ER 
STENGT FRA 24. MARS TIL 18. APRIL, 

PGA OPPUSSING.

25. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
26. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
26. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
29. to  Seniortreff 11-14
29. to  Foredrag kl. 19 . Gøsta Rougnø 

om Geocaching

APRIL
05. to  Skjærtorsdag: Gudstjeneste i døvekir-

ken kl. 18 (tegn til tale)
06. fr  Påskeferie
07. lø  Påskeferie
08. sø  1. påskedag: Gudstjeneste i døvekirken 

kl. 11
09. ma  Påskeferie
12. to  Seniortreff 11-14
12. to  Foredrag kl. 19 . Bjarte Bø-Sande 

og Marianne Rasmussen Kolvik: 
Ingen grenser (NRK1)

16. ma:  Kirkens SOS har møte i hallen 11-13
16. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
16. ma  Døvblittgruppa: Sosialt samvær i stor-

salen kl 18.30

1. ETASJE I DØVESENTERET ÅPNER 
IGJEN 18. APRIL, ETTER OPPUSSING.

19. to:  Døvesenterets styre har møte kl 16.00
19. to:  Tolkestudenter (2. klasse) har program 

i døvesenteret kl. 19.00.

22. sø:  Familiegudstjeneste i døvekirken kl. 11
23. ma  Døvblittgruppa : Styremøte i styrerom-

met kl 1800
26. to  Seniortreff + Utlodning 11-14
26. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
30. ma:  Beast har aktivitetskveld i storsalen kl. 

?

MAI
01. ti:  Åpent i døvesenteret kl 10-14 (Kultur-

styret har hovedansvaret)
03. to:  STOR-DUGNAD i ”døvelandet” 

(Døvesenter, Døvekirken, Signo Ko-
nows) kl 16.00

05. lø:  Storsalen utleid ( + 4. mai) – M
06. sø:  Storsalen utleid 
06. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
08. ti i  Døvekirken: Program knyttet til frigjø-

ringsdagen
10. to:  Seniortreff 11-14
10. to:  Døvesenterets styre har møte kl 16.00
10. to  Foredrag kl. 19.00: «Fjelltur i Afrika» v/

Tore Wilgaard Christiansen
12. lø:  CI-gruppen arrangerer stor-møte kl. 

11 (det skjer to ganger i året)
13. sø:  Storsalen utleid
14. ma:  Kirkens SOS har møte i hallen 11-13
17. to:  (Nasjonaldag og Kr. himmelfartsdag): 

Flaggheising kl 08, og andakt i døvekir-
ken

17. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 10 – 14. 
(Hvem kan ta seg av det?)

Bergen Døves Idrettsklubb v/
Bergen Døve Bowling arrange-
rer Døvemesterskapet i bowling 
på Sandsli 17.-18. mars 2012.

Tolkestudenter  
kommer 19. april
Studenter ved Høgskolen i Bergen  
(2. klasse) har program i døvesenteret 
torsdag 19. april kl. 19.00. De har gjen-
nomført en tilgjengelighetsundersøkelse 
(liknende som en gang før, men denne 
gangen vil de gjerne også skrivetolke 
presentasjonen sin) og noen har en 
sketsj (som ble vist på kulturdagene 
i fjor) som de vil vise til slutt. Nå kan 
også vi få se det stykket!

Neste blad kommer etter påske, 
så da sier vi: GOD PÅSKE


