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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5022 Bergen - E-post: post@bgds.no

Nr. 5 Torsdag 16. august 2012 52. årgang

BLI MED PÅ DØVESTEVNE PÅ 
NESHOLMEN 24.-26. august!
Gratis bussreise. Buss fra Bystasjonen 
(baksiden) fredag 24. aug. kl. 14.00. 
Seniorgruppen gir kr 500 i støtte til 
sine medlemmer! Derfor blir opphold 
i dobbeltrom for deg over 55 år bare 
på kr 520 (enkeltrom kr 820) for hele 
helgen. Billig! 
Påmelding til post@bgds.no eller 
SMS 995 89 562 snarest.
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Skolegang:
1953-1957 Trondheim offentlig skole for døve
1957-1958 Alm offentlig framhaldsskole for døve og tunghørte 

(ved Jevnaker)
1958 Yrkesskole for døve gutter i Bergen

Yrker:
1959 Fisker på Smøla
1960 Løpegutt på Døves Trykkeri
1961-1965 Setterlærling (typograf) på Døves Trykkeri
1965 Svennebrev som typograf (setter) 
1968 Håndverksbrev som Døves Trykkeri brukte i drif-

ten 
1968-1976 Faktor på Døves Trykkeri
1976-1999 Avdelingsleder for punktskift-trykking og silke-

trykk. 
2000-2010 Tegnspråkkonsulent på Vestlandet kompetansesen-

ter
2011- Tegnspråkkonsulent ved behov på Vestlandet komp.

senter

Tillitsverv:
Bergen Døves Ungdomsklubb:
1963-64 1. varamann
1965-66 Formann
1967 1. varamann
1970-71  Valgkomiteleder
1971 Styremedlem

Bergen Døvesenter (Bergen Døveforening):
1961-1977 Styremedlem  
1977-1982 Formann
1996-2002 Leder av Organisasjonsutvikling i døvesenteret 
2002-2006 Styreleder
2012- Leder i Seniorgruppen

I 1995 ble Toralf utnevnt som æresmedlem i Bergen Døvesenter

(I Bergen Døvesenter har han hatt alle de tillitsverv det er mulig 
å ha fra 1963 og til i dag, da han er leder av seniorgruppen – 
men det er uråd å lete fram alt sammen!)

Bergen Døves Idrettsklubb 
1962-64 Sekretær 

Norges Døveforbund:
197?-1984 Styremedlem
1984-1994 Forbundsleder (10 år som ulønnet forbundsleder)
2011 - Leder i Norges Døveforbunds seniorutvalg

I 1996 ble Toralf tildelt Norges Døveforbunds hedersmedalje.

Med i disse styrene (som styreleder i flere av dem):
1980-1990 Døves Trykkeri a/s
1984-1994 Døves Nordiske Råd – 1984-1994

TORALF MAGNE RINGSØ’s SKOLEGANG, YRKE og TILLITSVERV
Et av våre medlemmer som snart fyller 70 år (21. september, og da er han og 

kona Marta på Mallorca), har vært aktiv i døveorganisasjonens arbeid hele sitt liv, 
fra han var en ung døv gutt og til nå, nei han er fortsatt aktiv i arbeid for å skape 

program og aktiviteter for mange døve - selv om han er pensjonist.
Oversikten her taler for seg. 

1984- 2000 Døves Forlag a/s 
1973-1977 Stiftelsen Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
1985-1987 Døves Video 
1994-1998 Statens spesialpedagogiske kompetansesenter
2007- Teater Manu 
1977-1985 Døves Aldershjem (senere Konows senter)
1998-2004 Signo Konows senter
1999-2008 Signo Dokken
2005-2011 Stiftelsen Signo 

Arrangementsleder:
1967-1969 Norske ungdomsleirer for døve
1965-1968 Nordiske ungdomsleirer for døve
1967-1983 Programleder ved Døves Kulturdager 1967-1983 

(17 år) 
1980 Bergen Døveforenings 100 års jubileumarrange-

ments
1980 Hurtigruten Nord-Norge til Aberdeen (leide hele 

båten)
1982 Nordiske kulturfestival på Lillehammer.
1995 50 årsjubileumkonvoi for krigens slutt, med 

egen båt over Nordsjøen fra Bergen til Shetland 
sammen med sin kone og en kamerat

2005 Bergen Døvesenters 125 års jubileumsarrangement
2010 Smølatreff i juli for døve med 75 deltakere
2012 Solgårdentreff for døve i Alicante, Spania, med 50 

deltakere
1999-2011 Bistandsarbeid for døve i Palestinske områder, opp-

rettelsen av et eget forbund for døve i Palestina.
2008 Leder ved Eldre Døves Kulturdager 

Annet:
Har deltatt som amatørskuespiller i mange oppsetninger, særlig 
huskes han for forestillingen ”Døv i går – i dag – hva med i mor-
gen” (1980). I 1983 underholdte han sammen med Eva Lauritzen  
mange med klovnestykket ”Æda og Bæda”.

Han har også vært en ivrig folkedanser og brutt barrierene mel-
lom døve og hørende dansere bl.a. med opptreden på Folkemu-
sikkfestivalen i Ål, Hallingdal.

Toralf Ringsø er kan
skje mest kjent som 
mangeårig program
leder med flosshatt 

ved Døves Kulturdager. 

70 år
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TAKK
TAKK
for oppmerksomheten ved min fars bortgang. 

Hilsen Tore B.

HJERTELIG TAKK
for gaven til min 60-årsdag! Jeg har kjøpt bibel for pengene. 

Vennlig hilsen Gudrun Boge Karlsen

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten ved min 50 års dag!

Klemmer fra Ingunn Hagen.

TUSEN TAKK
for gavepenger jeg fikk til 60 års dagen! 
Hilsen Bente. 

HEI TORALF
Gratulerer så masse med 70 års dagen 21. september, som du 
feirer med din kone Marta på Mallorca.

Masse gode klemmer fra Sonja.

HURRA
for deg, Bjørn, gratulerer med 70 års dagen den 4. oktober. 
Kjærlige klemmer fra Sonja. Jeg feirer min 70 års dag 8. oktober i 

Barcelona.

RUNDE ÅR
80 ÅR
Trygve Aase, Bergen, fyller 80 år den 9. september.

75 ÅR
Gerd M. Bjørnsen, Bergen, fyller 75 år den 26. august.

70 ÅR
Jon Stokvik, Mathopen, fyller 70 år den 7. september.
Toralf Ringsø, Fyllingsdalen, fyller 70 år den 21. septem-
ber.
Sonja Eikenes, Bergen, fyller 70 år den 8. oktober.
Thora Gåsland, Knarrevik, fyller 70 år den 11. oktober.

50 ÅR
Almaz Beyene Mulugheta, Bergen, fyller 50 år den 23. 
august.
Astrid Jensen Foss, Ulset, fyller 50 år den 3. oktober.

DØDE
Odd Birkeland, Bergen, døde 24. juni og ble begravet 
fra Hosanger kirke 29. juni 2012.

Heidi Seltveit, Bamble (Stathelle), døde 26. juni og ble 
begravd fra Bamble kirke 5. juli 2012.

PERSONALIA

søndag formiddag 16. september 2012.
Vi kan ta imot over 50 personer. Foreløpig har nærmere 40 
personer notert seg på listen. Du kan bestille plass på buss 
over e-post også: post@bgds.no
Vi har reservert noen doble rom på Radisson Blu Caledonien Hotel 
(Dobbeltrom kr. 1095, pr. rom pr. natt inkl. frokost.) 
Ta kontakt med oss så ser vi om det fortsatt er ledig.

Bli med på gratis
bussreise til kulturdagene!

På oppslag i døvesenteret er 
det påmeldingsskjema der du 
kan fylle ut om du vil være 
med på GRATIS bussreise 
tur-retur Bergen-Kristian-
sand. Fra Bergen Busstasjon 
fredag 14. september mor-
gen, og retur fra Kristiansand 

Undersøkelsesgruppe 
i samarbeid med tolkestudenter
Tolkestudenter ved 
Høgskolen i Bergen 
gjennomførte en under-
søkelse vinteren 2012 
hos en del hoteller i 
Bergen for å se om de 
for eksempel hadde 
teknisk utstyr som 
kunne varsle døve ved 
evt. brann. De la fram 
resultatet i storsalen i døvesenteret torsdag 19. april. Budstik-
ken ønsket å offentliggjøre den undersøkelsen i bladet, men det 
ønsket ikke intervju-objektene (hotellene) som ble spurt om 
tillatelse til å offentliggjøre resultatene.

I ettertid kom det forslag om døvesenteret kan lage til noe 
lignende til høsten. Forslaget går ut på at en døv har med seg tre 
tolkestudenter ut på intervjurunde i byen. Det er til sammen 18 
tolkestudenter, som da betyr at vi kan ha 6 døve på oppdraget. 
Spørsmålene lages likt for alle. 

Oppdraget bør gjennomføres på dagtid. Intervju-objekter kan 
være hoteller og andre instanser.

Vil du være med? Ta kontakt daglig leder på post@bgds.no.

Forslag om å opprette 
egen bistandsgruppe
Daglig leder – som tidligere har deltatt 
i prosjektarbeid for Norges Døvefor-
bund på Madagaskar – foreslår at det 
blir opprettet en gruppe som samler 
inn midler til Madagaskar Døveforbund, 
for å holde hjulene i gang der. NDFs 
prosjekt på Madagaskar ble avsluttet i 
2011, men Madagaskar har behov for 
støtte for i det hele tatt å kunne jobbe 
videre. Det foreslås også at saken også legges fram for NDFs 
landsråd med tanke på å få støtte fra de andre døveforeningene.

Døveprest Lars Hana
har permisjon i tre måneder, reiser 3. sept. sammen med sin 
kone til Sjømannskirken i Alanya, Tyrkia. De kommer tilbake  
20. desember. Trygve Stabrun blir ”hovedprest” i Lars’ fravær.
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Erling Jacobsen – som ble spurt av dø
vesenteret om å lede debatten – ønsket 
velkommen på vegne av Bergen Døvesenter. 
Han takket Ingeborg Skaten for kronikken i 
Døves Tidsskrift nr 1/2012 som førte til at 
det var duket for debatt. Erling takket Peter 
Hjort og Annette W. Hansen for at de kunne 
komme på bare en ukes varsel. Peter Hjort 
var prosjektleder i forbindelse med ”Fornying 
av tolketjenesten” som kom ut i 2011. Han 
har ellers jobbet med funksjonshemmede 
(bl.a. FFO) fra omtrent 1980tallet. Annette 
W. Hansen er leder i tolketjenesten i Oslo/
Akershus. Hun har nettopp fått ansvar for 
samordningen av hjelpemiddelsentralene på 
frilansområdet.
 

midten av januar, før hun sendte kronik-
ken sin til Døves Tidsskrift. Hun fikk aldri 
svar. Så tenkte hun at kanskje han ville 
svare/kommentere når han har fått lest 
kronikken i bladet? Nei, det kom heller 
ingen kommentarer fra Peter Hjort eller 
noen andre.
 
Ingeborg lurte på om NAV går tilbake i 
tid, til omtrent slik det var for ”hundre år 
siden”? Der døve fikk vennlig tolkehjelp 
av snille mennesker? Der hørende hjalp 
døve med ”alt mulig”? Tolk i utvidet rolle, 
som ”hjelper”, går faktisk utover tolke-
området. Hun lurte på om dette også skal 
inn i tolkeutdanningen?
 
Ingeborg var glad for at arbeidsgruppen 
ønsket levende diskusjon om tolketjenes-
ten, verdigrunnlag og etisk fundament, slik 
hun leste i prosjektrapporten. Ingeborg 
avsluttet med å stille tre spørsmål til 
Peter Hjort: Hvorfor vil NAV ha en egen 
etisk standard for tolkene? Ønsker NAV å 
skru tiden tilbake når det gjelder tolkens 
rolle? Hva bør legges til i tolkeutdannin-
gen?

brukerne, (…), bygging av tolkers 
kompetanse i funksjonsvurdering 
(…)»
 
Her opptrer noen begrep som krever 
avklaring. Hva menes med etikkgrunnla-
get for utvidet og samtykkebasert hjelp 
til brukerne? Hvilken (samtykkebasert) 
hjelp er det her snakk om? Og hva slags 
funksjonsvurdering skal tolkene foreta? – 
og med hvilket mandat?
 
Dette – sammen med et annet kulepunkt 
på samme side: «Arbeidsgruppa anbefa-
ler at arbeidet med å formulere en etisk 
standard for tolketjenesten blir igangsatt» 
(min utheving) genererer noen prinsipielle 
spørsmål:
 
-  Legger arbeidsgruppen (NAV) opp til at 
Tolkeforbundets etiske retningslinjer skal 
erstat-tes  av «etikkgrunnlag for utvidet 
og samtykkebasert hjelp» og en egen 
«etisk standard for tolketjenesten», for 
tolker ansatt innen NAV?
 
-  Er dette en ønsket utvikling innen tol-
keprofesjonen?
 
-  Er dette i tråd med brukernes ønsker?
 
-  Er en slik radikal endring i forståelse av 
tolkerollen drøftet på prinsipielt grunnlag 
– eller en føring fra NAV sin side?
 
Jeg skulle gjerne visst hva som motiverer 
disse forslagene og ønsker meg en åpen 
diskusjon omkring tolkens (også NAV 
ansatte tolkers) rolle/pålagte oppgaver. Er 
brukerne (som her forstås som hørsels-
hemmede) invitert til å uttale seg om at 
det å bestille tolk kan/skal medføre at en 
blir «funksjonsvurdert»..? Hvem skal ha 
denne vurderingen og bruke den til hva?
 

Dette er bare noen spørsmål som jeg hå-
per dere kan ta med dere – og som i alle 
fall jeg tenker er interessante å få belyst.»
 
——————————————
 
Peter Hjort fikk så sitt kvarter. Han ba 
om unnskyldning for at han ikke hadde 
svart på e-post fra Ingeborg. Han sa at 
Arbeidsgruppa for fornying av tolke-
tjenesten aldri hadde foreslått å utvide 
tolkerollen og innføre begrepet «tolkens 
hjelpeplikt», slik Ingeborg påstår. Som svar 

Debatt om tolkerollen
i Bergen Døvesenter 31. mai 2012 kl. 19 – 21.15

Ingeborg Skaten fikk et kvarter med å 
innlede kveldens tema. Hun har vært tolk 
i mange år, og er fortsatt frilans-tolk. Hun 
underviser tolkestudenter ved Høgskolen 
i Bergen. Siden hun er medlem i Tolkefor-
bundet, får hun ulik informasjon, deriblant 
om ”Fornying av tolketjenesten”.
 
Det hun spesielt la merke til i det nye 
prosjektet, var det hun mener er et ønske 
om å utvide tolkerollen og å gi tolkene 
hjelperoller. Hvilke konsekvenser vil det 
gi? Hva med tolke-etikken? Ingeborg 
hadde noen spørsmål rundt dette, som 
hun sendte på e-post til Peter Hjort i 

 ——————————————
Ingeborg Skaten sine spørsmål til Tolke-
forbundet og NAV, ved Peter Hjort 16. 
januar 2012, før hun skrev kronikken i 
Døves Tidsskrift nr 1/2012 som kom ut 
15. februar 2012 (hentet fra mailen som 
det snakkes om i referatet):
« Arbeidsgruppen peker på fire utfor-
dringer i utviklingen av tolkenes rolle i 
hjelpemiddel-sentralene, leser jeg (punkt 
2.1 Endringer i organisering og fagutvik-
ling, side 6), dette er jeg spesielt interes-
sert i:
«utforming av etikkgrunnlaget for 
utvidet og samtykkebasert hjelp til 



5

på Ingeborgs første spørsmål sa han at 
allerede Tolkeutredningen i 2008 foreslo 
at NAV skulle lage en etisk standard for 
tolketjenesten. Grunnen var dels at Tolke-
forbundets yrkesetiske retningslinjer fra 
2007 ikke var så bra, og dels at ansatte i 
NAV også har krav på seg til å følge etiske 
regler i staten og i NAV. Siden er Tolkefo-
rbundets regler blitt bedre, og fordi det 
kan være konflikt mellom faggrupper og 
etater, bør vi kanskje tenke gjennom dette 
med etisk standard på ny.
 
Til spørsmålet om å skru tiden tilbake, 
sa Peter at det er det ingen i NAV som 
ønsker. Det arbeidsgruppa i NAV hadde 
svart på, var hva tolken bør gjøre når 
kommunikasjonen ikke fungerer. Arbeids-
gruppas svar var at for det første må 
tolken si fra. For det andre har tolken 
plikt og rett til å foreslå tiltak.
 
Av historiske grunner har ordet «hjelp» 
negativ betydning for mange døve. Men 
fortsatt snakker vi om tolkehjelp og i 
Helse-Norge tenker ingen negativt om 
«helsehjelp». Eksempel på ”hjelp” kan 
være å fortelle arbeidsgiveren, der en døv 
begynner for første gang, om ulike tilbud. 
Blant annet fortelle at arbeidsgiveren 
selv kan bestille tolk. Informere dem om 
regler, om muligheter til å bestille tolk til 
lunsj i blant, om å få tolk til personalmø-
ter osv. Kanskje tolken kan spørre den 
døve om han/hun behøvde hjelpemidler 
på arbeidsplassen. Men hvis tolkebrukeren 
ikke ønsker det, så gjør tolken ikke det.
 
Siden det er flere frilanstolker enn 
ansatte tolker i dag håper Peter at NDF/
HLF vil kjempe for at flere blir ansatt.
 
Peter viste til at han hadde hørt tolker 
si: ”Jeg er hjelpemiddel. Punktum”. Peter 
sa seg uenig, tolker er fagpersoner og 
mennesker. Dermed kan de se om noen 

misforstår hverandre, og derfor må ikke 
tolken oversette ord for ord, men over-
sette mening. Dette er ikke snakk om ny 
tolkerolle.
 
Ingeborg sa: – Tolken skal oversette 
mening. – Studentene mine tror jeg har 
Lomheim sin bok om dette på nattbor-
det (applaus). Altså: Mening for mening! 
Ingeborg tror ikke at andre tolker (frem-
medtolker) oversetter ord for ord, nei 
det gjør ingen.
 
En svensk psykolingvist, sier at tolking er 
en dans for tre (personer)!
 
Tolken er en viktig del av samspill. Men 
hvem eier ansvaret for resultatet? Begge 
samtaleparter har ansvar.
 
Ingeborg var enig med Peter når det gjel-
der allmenn bruk av ordet ”hjelper”, også 
at ordet virker nedsettende. Hun forsto 
at NAV bruker ordet på en annen måte.
 
Panelet var enige om at nå som bildetolk-
tjenesten tas mer og mer i bruk, behøves 
det å gjøre noe med tolkeetikken i den 
forbindelse. Høgskolen i Bergen har 
sammen med nordiske kolleger tatt opp 
billedtolking inn i undervisningen, som et 
tema å samarbeide om, sa Ingeborg,
 
Hun er bekymret for hvordan det blir 
med tillitten til tolken hvis tolkerollen skal 
utvides. I rapporten står det blant annet: 
”Tolken skal kunne funksjonsvurdere bru-
keren”. Hva betyr det? Er det noe vi bør 
ta med i tolkeutdanningen? spurte hun.

AnnetteW. Hansen svarte på det siste 
Ingeborg spurte om: Tolkene skal ikke inn 
i døves liv. Hun sa ellers at hun savnet 
samarbeid med de tre høgskolene i Nor-
ge som har tolkeutdanning for å snakke 
om rettigheter, ”hjelpere” o.a. og hva det 

innebærer. Tolkene skal ikke ”hjelpe folk”, 
men være profesjonelle tolker. Dere må 
være trygge. Vi vil ikke tilbake slik det var 
før (i ”gamle dager”), sa hun.
 
Ingeborg sa at tolkeutdanningen har man-
ge mangler som det jobbes for å bedre på. 
Brukerne (døve) ber om mer tegnspråk, 
bedre skrivetolk, få med ASL, BSL, mer 
bildetolk. Vi vil satse på nordisk samar-
beid. De tre høgskolene i Norge har et 
samarbeid. Det var vi i Bergen, helt fersk 
tolkeutdanningslinje, som tok initiativet til 
årlige møter mellom oss tre!
 
Peter sa at utgangspunktet for arbeids-
gruppas tanker om funksjonsvurdering 
er den forståelsen av funksjonshemning 
som hjelpemiddelsentralene er forankret 
i. Da blir det tre ting man kan gjøre noe 
med når kommunikasjonen ikke fungerer: 
For det første kan man gjøre noe med 
forutsetningene og kravene til tolkebru-
keren. For det andre kan man gjøre noe 
med forutsetningene og kravene til den 
hørende. Og for det tredje kan man gjøre 
noe med situasjonen som det tolkes i. Og 
det er ikke alltid den døve som er mest 
hemmet i situasjonen. Her i Døves Hus 
i kveld er det vel jeg jeg som er det.  Jeg 
trenger tolk (og hjelp) – og med det får 
jeg mulighet for å delta. Likestilling og 
deltakelse er målet. Et annet eksempel 
som går på det å endre situasjonen er at 
noen etter en stund slo på lyskasterne til 
scenen her i kveld. Da ble det lettere å se 
og tolke. Tolkene må kunne hjelpe til med 
å bedre kommunikasjonssituasjon. Og 
det er ikke sant at det står i rapporten 
at tolken skal funksjonsvurdere brukeren. 
Det har verken vært tenkt eller foreslått, 
sa han.
 
Bildetolking er en kjempeutfordring, også 
faglig og etisk. Tolken tar samtalene i 
studio uten mulighet for å forberede seg. 
Derfor tror jeg bildetolking på sikt vil 
kunne bidra til å utvikle hele tolkefaget.
 
Peter sa også at hvis tolken ikke har 
tillitt, har tolken og tolketjenesten ingen 
verdi. Og for meg er det viktig å si at alt 
vi gjør, bygger på tillit og må derfor ha 
tolkebrukerens samtykke. Tolken må ikke 
gjøre noe bak ryggen på tolkebrukeren. 
Og fordi helsetjenesten har hatt den mest 
grundige diskusjonen om samtykke, viste 
han til pasient- og brukerrettighetsloven 
og det som står om samtykke der.
 
Ingeborg syntes det var merkelig å sam-
menligne tolk med helse. En gang for 
mange år siden skrev redaktør Thorbjørn 
Johan Sander på lederplass: ”Fri oss fra 
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omsorgen!” Og han ba om at døve får de 
rettigheter de har krav på, for å oppnå 
deltaking og likestilling i storsamfunnet. 
Det var nødvendig.
 
Gjennom årene har det blitt bygget opp 
tillit til tolken, som en som kommer kun 
for å tolke og som taus forlater tolkesi-
tuasjonen.
 
Peter syntes det var dumt at Ingeborg øn-
sket en diskusjon om noe arbeidsgruppa 
i NAV verken hadde tenkt eller foreslått.  
Han syntes  heller at man burde diskutere 
andre temaer i «Fornyelse av tolketjenes-
ten».
 
Ingeborg mener det er viktig med åpen 
diskusjon. Få fram alt. Hva tenker NAV? 
Hva tenker brukerne? Ønsker vi det sånn 
og sånn? Derfor bra vi i dag fikk mulig-
heten til å starte diskusjon. Bak teksten i 
prosjektet ligger det noen signaler. Men 
hva? Hun er enig i at tolkene har mye 
kunnskaper blant annet om ulike fag. Men 
skal en kunne bestille tolk som kan en hel 
del, og «gir råd»? Ingeborg sa at hennes 
poeng er: Det er viktig at både  den døve 
og den hørende skal vite hvilken rolle tol-
ken har når de bestiller tolk. Skal tolken 
være både tolk og rådgiver? (Møtelederen 
skyter inn: Jeg vil ikke at tolken skal råde 
meg i å kjøpe feil bilmerke… – latter)

Annette: – Vi mener ikke at tolken skal gi 
råd for brukeren. Det er ikke tolken som 
avgjør for eksempel kjøp av hus.
 
Hun forklarer for eksempel at vi har 
tolker som er gode i engelsk, vi har tolker 
som er utlært til å tolke under rettssaker, 
og så videre. Døve som bestiller tolk, kan 
velge.
 Ingeborg lurte på om hvis en tolk fore-
slår noen form for «tiltak», og den døve 
er uenig, hva da?
 
Peter sa at det er viktig at tolken sier  
tydelig fra hvis kommunikasjonen ikke 
fungerer. Tolken skal ikke si at det er ikke 
mitt ansvar, men bistå samtalepartene 
med å finne løsninger. Tolken må vite hva 
som kan gjøres, faglig, også når det gjelder 
tilrettelegging og bistand fra andre. Tolken 

må være modig, tørre å si ifra. Tolken kan 
spørre: «Skal vi prøve å endre noe?» Men 
sier den døve nei, så må det respekteres.
 
Peter spurte forsamlingen: Hvis kommu-
nikasjonen ikke fungerer, hva synes dere 
man skal gjøre?
 
Det kom noen kommentarer og spørsmål 
fra salen. En av dem var fra en som tolker 
på en videregående skole. Hun spurte 
Peter: Hvis tolken kan se om den døve 
fusker på en prøve, skal vi si ifra at «du 
fusker»? (Peter: Nei.) Det var ønske om 
at hørende lærere hadde kunnskap om 
døve. Det hender det ble full dag med 
mye undervisning og slitsom for døve å 
holde øynene på tolken hele tiden. – Jeg 
hadde lyst til å si ifra til læreren om at det 
bør være rom for pauser (hvile øynene). 
Kan jeg? spurte en.
 
Peter: – Ja, jeg synes du kommer med 
et bra eksempel, som viser at tolken er 
ansvarsfull. Øynene kan bli trette, og det 
bør læreren vite og forstå.
 
En annen tolk blant publikum tok opp 
et eksempel Peter hadde brukt om en 
lærling der tolken forsto at han manglet 
begreper som var viktige for utøvelsen av 
yrket. Hun mente at dette ikke skal være 
tolken sitt ansvar, men hvis lærlingen ut-
trykker usikkerhet i tolkesituasjonen, kan 
tolken få dette fram, som stemmetolk, slik 
at den hørende blir klar over det og kan 
ta ansvar.
 
Klokken hadde passert 21.00. Møtelede-
ren savnet «brukermedvirkning». Men nå 
var det tid for å avslutte. Han foreslo at 
de tre fikk en kort avslutning, og startet 
med Ingeborg.
 
Ingeborg syntes det fortsatt var mange 
ting å ta opp til diskusjon. Peter sier jeg 
har gjort en feil og kommet med påstan-
der uten belegg. Han synes temaet om 
tolken med «hjelperoller» var dumt å ta 
opp. Jeg mener mine spørsmål var veldig 
nøye begrunnet, og Peter fikk mulighet 
til å svare før publisering, men det gjorde 
han ikke. Det er uansett aldri dumt med 
åpen diskusjon. Vi har forskjellige syn. Så 
hvorfor ikke  si: sånn er det,  og ha noe 
å diskutere. Jeg håper det blir diskusjon 
videre, selv om noen synes det er dumt.
 
Peter avsluttet med å gjenta at han ikke 
synes Ingeborg gjengir rapporten fra ar-
beidsgruppa i NAV riktig. Gruppa har ikke 
tatt til orde for «den utvidede tolkerol-
len» og «tolkens hjelpeplikt». Det er ikke 
riktiga t tillitsforholdet mellom tolkebru-

ker og tolk ikke var et moment i arbeids-
gruppas vurdering og rapport, tvert imot. 
Og det å «dyrke fram en ny hjelperolle» 
til erstatning for «den upartiske tolkerol-
len» er en påstand fra Ingeborg og ikke 
et forslag fra gruppa.  – Vi mener ikke at 
tolkerollen skal endres på denne måten, 
sa han. – Det er dumt hvis døve i Norge 
tror at vi ønsker å gå tilbake i tid. Og 
tilslutt: Brukermedvirkning er viktig for 
NAV, for hjelpemiddelsentralene og for 
tolketjenesten, og vi ønsker å bli bedre.

Annette tror ikke at det er spredning av 
frykt blant tolker. – Vi skal ikke «hjelpe», 
sa hun. Det er flere ting i rapporten som 
er viktige. Og hun viste til ti områder der 
det skjer viktige endringer i tolketjenes-
ten – endringer som hun mener vil gjøre 
tjenesten bedre for tolkebrukerne og 
som bør drøftes videre i fellesskap.
 
Da var debattkvelden ferdig, og paneldel-
takerne fikk utdelt hver sin krus med Ber-
gen Døvesenters logo på, av daglig leder 
Rune Anda. Det ble nevnt at døvesenteret 
vil satse på en ny debattkveld til høsten, 
for etter denne debatten sitter vi igjen 
med mange spørsmål.
 
Slutt kl. 21.15.
 
Kommentar: «Fornyelse av tolketjenesten» er 
delt opp i to deler (ansatte tolker og frilans
tolker). Det er mye der man prøver å forstå, 
men det er ikke lett. Hva ligger bak formu
lering av tekstene? Det som kanskje hadde 
bidratt til bedre forståelse/oppklaringer (eller 
skape nødvendig debatt) var at det var tatt 
med ulike eksempler, slik det ble gjort under 
debatten i Bergen Døvesenter.
 
Ref. Rune Anda.
 
Tilleggsinformasjon:
Tolketjenesten i Hordaland klarte til slutt 
(samme dag som debatten skulle holdes) 
å ordne det slik at vi fikk 3 tolker på plass: 
En norsk tolk («stemmetolk») v/Wenche 
Hansen, og to tegnspråktolker v/Mette 
Flatnes og Janne Brødreskift.
 Av de i panelet brukte Ingeborg Skaten 
selv tegnspråk.
 Etter debatten ble det tid til å vise Peter 
Hjort og Annette W. Hansen rundt i det 
fine, gamle huset («Døves Hus») fra 1869, 
som Bergen Døvesenter overtok i 1985.

DØVES MISJONSFORENING
samles hjemme hos Norunn i Ole 
Irgensvei 11 onsdag 5. sept. kl. 18.00. 
Rune forteller fra Madagaskar. Velkom-
men.
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Kursdato:  Tirsdag 18. september kl. 18.00 - 21.00
  Tirsdag 25. september kl. 18.00 - 21.00
  Tirsdag 02. oktober kl. 18.00 - 21.00
  Tirsdag 09. oktober kl. 18.00 - 21.00
Kursavgift: Kr 600 pr. deltaker
Påmeldingsfrist: 1. september 2012 til post@bgds.no
Maks antall: 6 personer (først til mølla)

KURS HØSTEN 2012
Fotokurs Bli data-ekspert!

Facebook er populær, og brukes av millioner mennesker i 
hele verden. I Norge er nesten ”alle” på Facebook! Veldig mye 
bra der, men er alt bare fryd og gammen? Er det noe der som 
vi må passe på? Gjør vi noe vi ikke bør gjøre? Tror vi at vi er 
trygge? Hva må vi passe på?
Deltakerne skal også lære hvordan de skal lage best mulig 
beskyttet passord, og likeså ta en titt på fordeler og ulemper 
hos MSN, Twitter og andre områder (spør kurslederen når 
du har noe du vil lære også).

Tor Egon Mikkelsen fra firmaet Mikkelsen & Pettersen Data 
på Bønes. Han har vært 7 ganger på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve og holdt forelesning om data og farene 
der, til døve foreldre på uke-kurs. Da skolen på Ål etterlyste 
en foreleser som skulle fortelle om datasikkerhet for barn 
(foreldrekontroll), ble han anbefalt av barnevakten.no. 

www.mpd.no

Tom Jarane. Tor Egon Mikkelsen.

Tegnspråktolk er bestilt til begge kursene. Kursene holdes i kurslokalet og er for medlemmer av Bergen Døvesenter.

Kursdato:  Onsdag 19. september kl. 18.00 - 21.00
  Onsdag 26. september kl. 18.00 - 21.00
  Onsdag 03. oktober kl. 18.00 - 21.00
  Onsdag 10. oktober kl. 18.00 - 21.00
Kursavgift: Kr 600 pr. deltaker
Påmeldingsfrist: 1. september 2012 til post@bgds.no
Maks antall: 8 personer (først til mølla)

FULLT

(nytt
 kurs 

våren 2013)

Avslutningsseremoni 
for tolkestudenter
Lørdag 16. juni 2012 kl. 13 til 15 var det avslutningsseremo-
ni for tolkestudenter som har gått 3 år på Høgskolen i Ber-
gen. (Det var første gang noe sånt er blitt arrangert.) Bergen 
Døvesenter var invitert. Styreleder Gunnar Hansen og daglig 
leder Rune Anda deltok. I tillegg var BEAST med v/leder Tor 
S. Fiksen og styremedlem Fredrik Fjellaker. HLF Bergen deltok 
også, med Hilde-Jannecke Hellestvedt og Reidar Breistein 
(som har tatt alle bildene her). Det var taler fra lærere og 
studenter, innbudte samt underholdning av studenter. 
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Siste før lunsj 26. juni 2012 var om jordskjelvkatastrofen og tsu-
namien i Japan mars 2011 og barrierer sett fra hørselshemmede. 
Japanerne begynte med å takke verden for støtten som ble gitt 
i etterkant av katastrofen. Det hjalp mye. Døve Jo Matsuzaki 
(bildet over) fra Miyagi fortalte om katastrofen. Han brukte 
tegn/tegnspråk, stemmetalt på japansk av japansk kvinne, så over 
til engelsk tale, og videre til norsk, engelsk og japansk skrivetekst 
og norsk tegnspråk.
 
Da jordskjelvet og tsunamien kom, førte det til at strømmen 
gikk. Varsel nådde mange via lyden. Men ikke gjennom tv, data, 
sms og sånt, som altså var brutt sammen. Som man nok forstår, 
ble mange hørselshemmede igjen i hjemmene sine uten å ane at 
tsunamien var på vei. Mange hørselshemmede døde. Se statistik-
ken under.

Flere døve/hørselshemmede omkom i forhold til total innbyg-
gere i området. Det ble vist ca ti minutters video fra jordskjelvet 
og tsunamien. Han viste også et bilde av en 3 etasjes bygning der 
flere døve bodde. På taket viste det rester av ting som den høye 
bølgen dro med seg.
 
De har i ettertid dannet seg en organisasjon (MSAHH) der dø-
veorganissjoner og tegnspråktolker samarbeider om å sette opp 
nødkvarter, og utarbeide forebyggende tiltak, få til bedre varsling 
for framtiden.

Ca 360 personer fra 40 land deltok på kongressen. Fra døve-
pressen deltok redaktør Helge Herland og daglig leder Rune 
Anda. 
 
Åpningsseremonien varte i nesten en time, fra kl 18 til 19, med 
sang og musikk samt to taler. Knut Magne Ellingsen, president 
i HLF Norge, ønsket velkommen. Han ledet kveldens program. 
Ruth Warick fra Canada, president i IFHOH (HLFs verdensorga-
nisasjon, stiftet i 1977) holdt første tale, og nevnte såvidt forrige 
verdenskongress i Vancouver 2008. Det er 278 millioner hør-
selshemmede i verden. Varaordfører Tor Wroldseth fra Bergen 
kommune ønsket velkommen til Bergen.
 
Etter åpningsseremonien var det tapas i Grieghallens foaje med 
sosialt samvær.

HLFs Verdenskongress i Bergen 25.-28. juni 2012
Kongressens tema «Bedre livskvalitet for hørselshemmede»

Blant mange forelesere var også Marte Opedal Vale (bildet), 
statsviter, og leder i CI utvalget i HLF Norge. Temaet hennes var 
«Internett / Sosiale medier og rehabilitering». Det var en av tre 
ulike forelesninger på samme tid, så vi valgte denne sesjonen.
 
Hun bruker internett og sosiale medier for alt de er verdt. Og 
var med helt fra starten av, blant de første i landet på internett, 
chatting på msn, mobiltelefon med sms o.a. – og facebook fra 
april 2007. Mer kontakt med andre enn hørselshemmede. Behov 
for teksttelefon ble mindre og mindre. Hun mente at hørsels-
hemmede ble mer likestilt med de andre på det punktet. Hun 
elsker sosiale medier. Ble så entusiastisk, og interessert i politikk. 
Utvidet kontaktfelt, også kontakt med politikere. Laget nettsider 
og blogg.
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Da hun var ferdig, var det noen spørsmål fra salen. En av dem er 
fra Russland, flyttet til Amerika, som behøvde hjelp til å avlese 
hva hun sa og ville spørre om.Tor S. Fiksen stilte opp (se bildet 
under).

Det er ikke lett for arbeidsgivere å forstå hva hørselshemmede 
trenger. Det er lettere å forstå hva rullestolbrukere trenger.
 
Vi gjør på alle måter en samfunnsnyttig oppgave om vi står i 
arbeid . Det er ingen samfunn som har nytte av at mange faller 
utenfor arbeidslivet.

Frivillige fra HLF Bergen var tilstede tirsdag, onsdag og torsdag 
for å dele ut «MyLink» til de som ønsket det. Som sikkerhet 
for utlån av PHONAK sine «MyLink» (telespole) leverte de 
visa-kort eller pass, som de fikk tilbake når de leverte utstyret. 
Utstyret fungerte slik at det som foreleserne sa ble overført 
trådløs direkte til telespolen som de hadde rundt halsen, og 
kobles til T (CI eller høreapparat). På bildet ser vi, fra venstre: 
Otto Øksnes, Hilde-Jannecke Hellestvedt og Reidar Breistein.

Geir Lippestad, advokat og styreleder Briskeby skole og kompe-
tansesenter, Norge snakket om hørselshemmede i arbeidslivet. 
Det er for mange hørselshemmede som faller ut av arbeidslivet. 
For mange er det en nedtur ikke å fortsette. Det er viktig å ha 
arbeid, ikke bare på grunn av inntekter, men arbeidsplassen er 
også et sosialt arena der man kan utvikle seg som menneske. 
Veldig rikt på livskvalitet.
 
Norge fikk diskrimineringslov i januar 2009. Det er mange land 
i verden som har lignende lov. Formålet med loven er likhet for 
alle, og å fjerne forskjellene og fremme likestilling og likeverd.
 
Problemet er at arbeidsgiver/arbeidstakere ikke kjenner til 
mulighetene. De vet ikke hvordan de skal gå frem for å komme 
med gode løsninger sammen med arbeidsgiveren. Mange 
hørselshemmede faller ut og slutter på grunn av manglende 
universiell utforming.
 

Mer tekst og flere bilder finner du på www.bgds.no. Etter kon-
gressen var det landsmøte i HLF her i Bergen. 

Frivillige fra HLF Bergen
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Regnskap pr 31.05.2012
Regnskap pr. 31.05.2012 ble sendt over 
e-post til styret 4. juni 2012. 
Vedtak: Døvesenterets driftsregnskap pr 
31.05.2012 viser at driftskostnader er 
oppført med kr 1.204.223 og driftsresul-
tat: kr 55.857. Når finanskostnader tas 
med vises årets resultat pr 31.05.2012 på 
kr 21.964.

Revidert budsjett for 2012
Gunnar presenterte det nyreviderte 
budsjettet for 2012 etter nye tilskudd og 
likeså økte inntekter i det siste. Noen tall 
ble justert på møtet. Det nye budsjettet 
har nå disse foreløpige tall for hele 2012, 
som igjen skal justeres i september: 
Driftskostnader kr 2.505.000 (opprin-
nelig budsjett: 1.821.050, så her er tatt 
med oppussingskostnader på kr 600.000). 
Driftsresultatet lyder nå på kr 55.700 
(91.650), og når finanskostnader tas med 
ligger årets resultat foreløpig på minus kr 
13.300.
Vedtak: Det reviderte budsjettet for 2012 
står nå som veiledende for styret.

Undersøkelsesgruppe i samarbeid 
med tolkestudenter
Tolkestudenter ved Høgskolen i Bergen 
gjennomførte en undersøkelse hos en 
del hoteller i Bergen for å se om de 
for eksempel hadde teknisk utstyr som 
kunne varsle døve ved evt. brann. De la 
fram resultatet i storsalen i døvesenteret 
torsdag 19. april. 
Nå kom det forslag om døvesenteret kan 
lage til noe lignende til høsten. Forsla-
get går ut på at en døv har med seg tre 
tolkestudenter ut på intervjurunde i byen. 
Det er til sammen 18 tolkestudenter, som 
da betyr at vi kan ha 6 døve på oppdraget. 
Spørsmålene lages likt for alle. Oppdraget 
bør gjennomføres på dagtid. Intervju-
objekter kan være hoteller og andre 
instanser.
Vedtak: Vi jobber med saken i samarbeid 
med Høgskolen i Bergen til høsten.

Forslag om å opprette egen bi-
standsgruppe
Daglig leder – som tidligere har deltatt 
i prosjektarbeid for Norges Døvefor-
bund på Madagaskar – foreslår at det 
blir opprettet en gruppe som samler inn 
midler til Madagaskar Døveforbund, for å 
holde hjulene i gang der. NDFs prosjekt 
på Madagaskar ble avsluttet i 2011, men 
Madagaskar har behov for støtte for i det 
hele tatt å kunne jobbe videre. Det fore-
slås også at saken også legges fram for 
NDFs landsråd med tanke på å få støtte 

fra de andre døveforeningene.
Vedtak: Forslaget legges fram for med-
lemsmøtet 30. august kl. 19.

Medlemsmøte torsdag 30. august 
1) Organisasjons-seminar 26.-28. oktober 
2012
2) Bilgave fra Skjalg Iversen – solgt for kr 
164.389
3) Oppussing, diskutere om ekstra midler 
(kr 100.000)
4) Opprettelse av en bistandsgruppe?
Vedtak: Medlemsmøtet holdes i døvesen-
teret torsdag 30. august 2012 kl. 19.00. 
Den oppsatte sakslisten er godkjent.

Referat
Ledermøtet 30. mai ønsket at det blir 
utvekslet styremøtereferater, både fra 
underavdelingene til døvesenteret, og 
omvendt. Senterstyret støtter forslaget.
Vedtak: Referat fra døvesenterets styre-
møter sendes til alle underavdelinger.

Døves Ungdomsklubb
Det har ikke vært noen aktiviteter i vår 
underavdeling, Døves Ungdomsklubb, 
i år. Derimot har Døvekirkens ”Døves 
Ungdomsklubb” hatt arrangementer en 
del ganger. 17. april var det møte i døve-
kirken der leder både i døvekirkens og 
døvesenterets ungdomsklubb deltok samt 
Ann Karin og Trygve, og Gunnar og Rune. 
Man ble enige om at de to lederne ble 
enige om en dato i juni der ungdommene 
kan samles og diskutere aktiviteter for 
ungdommer i framtiden. Det møtet ble 
det ikke noe av. 
Vedtak: Gunnar Hansen, Ellen Østrem og 
daglig leder får fullmakt til å diskutere 
hvordan et åpent ungdomsmøte skal gjen-
nomføres til høsten, sammen med Døve-
kirkens Ungdomsklubb. Vi inviterer Døves 
Idrettsklubb og Hordaland foreldrelag for 
hørselshemmede til å delta på møtet.

Utleiepriser
15. mai 2008 var siste prisjustering på 
utleie av lokaler i døvesenteret. Styret 
ønsker ny prisjustering og ber daglig leder 
komme med forslag til nye priser til neste 
styremøte.
Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til 
nye utleiepriser både for medlemmer og 
ikke-medlemmer – samt få med kursrom-
met i 1. etasje - til neste styremøte.

Nordisk foreningsseminar
Daglig leder i Bergen Døvesenter og Oslo 
Døveforening har utvekslet tanker om 
å få gjennomført et nordisk forenings-
seminar der de store døveforeninger blir 

med. Formålet er å utveksle erfaringer 
som døveforeningene har fram til nå, og 
diskutere hvilke tanker vi kan ha for fram-
tiden. Styret støtter tanken, og ønsker at 
hele styret inkl. vara + daglig leder deltar 
på seminaret fra hver forening, for å få en 
skikkelig utbytte for videre diskusjoner og 
inspirasjon etter seminaret.
Vedtak: Daglig leder får fullmakt i samar-
beid med daglig leder i Oslo Døvefore-
ning for videre forberedelser med tanke 
på Nordisk foreningsseminar.

Gjennomførte møter siden sist
* Ledermøte mellom døvesenterets styre 
og underavdelingene ble gjennomført 30. 
mai 2012. Det er ønske at slike møter 
fortsettes.
* HLF Bergens leder Matti Viktorsson og 
Rune hadde møte 4. juni (som vanlig en 
eller to dager før møte i Kommunalt Råd 
for funksjonshemmede)
* Fredrik representerte døvesenteret ved 
FFO Bergens årsmøte 6. juni 
* Eiendomsstyret v/Egil, Svein Ole, Gun-
nar og Rune har hatt ”før-sommermøte”

Informasjonssaker
* Døvesenteret har mottatt kr 30.000 
fra Bergen kommune i tilskudd til ikke-
kommunale kulturbygg 2012, som støtte 
til oppussingsarbeid. 
* Mottatt foreløpig gave til gavekonto 
etter Kari Sygnestveits båre pr 13.06: Kr 
1.900.
* Avslutningsseremoni Høgskolen i Ber-
gen 16. juni kl 13: Gunnar og Rune deltar.
* Kurs til høsten: To tegnspråkkurs, foto-
kurs, datakurs og skuespilløvelser.
* Mottatt innkalling til A2Gs generalfor-
samling 20. juni. BDS har aksjer hos A2G.
* Vi har sendt dokumenter ifm moms-
kompensasjon til revisor Kjell Zahl.
* Vi har søkt kommunen om fritak for å 
betale eiendomsavgift.
* Vi har før fristen søkt Bergen kommune 
v/Helse og omsorg om støtte for år 2013.
* Vi har før fristen søkt Lotteritilsynet om 
fortsatt kompentasjon for tapte automat-
inntekter (vi fikk ca kr 117.000 derfra i 
fjor).
* Det er montert en kodelås til Døvesen-
terets kontor.

Eventuelt
Fredrik lurte på når dugnadsarbeiderne 
får attest for utført arbeid.  Vi skal prøve 
å få laget det og dele ut i forbindelse med 
sommeravslutning 21. juni.

Neste styremøte blir onsdag 22. august 
kl. 16.

Styremøte onsdag 13. juni 2012
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Innvielse av ”Døves Hus” i Antananarivo 28. juli 2012

Det første og eneste Døves Hus på Madagaskar

Etter innvielsen ba jeg om et møte om Døves Hus og hvordan 
det skal betjenes. Det ble to timers møte og masse spennende 
diskusjoner! De er jo ikke vant til å ha Døves Hus, og trenger 
å vite hvordan det fungerer i andre land. Vi var inne på mange 
temaer, blant annet: Hvor ofte skal Døves Hus være åpent, hvor-
dan skal man organisere programoversikten, hvem skal gjøre 
hva, er det behov for en vaktmester?, hvordan skal det finansi-
eres framover osv osv osv. De skal ha møter og komme med 
forslag/enighet. Det var interessant å se dem diskutere.

TUSEN TAKK
til alle som har støttet oss og gitt sitt bidrag, samt gitt oss 
muligheten til å åpne det første og eneste «Døves Hus» 
på Madagaskar! Det har vært begivenhetsrike dager i Anta-
nanarivo med innvielsen av Døves Hus lørdag 28. juli som 
høydepunkt. Begivenheten ble vist på TV Madagaskar og på 
NRK1 Tegnspråknytt her hjemme. Her er tekst og bilder fra 
innvielsesdagen: 
http://www.bgds.no/ nettmedia-2/ madagaskar-juli-2012/ 28-07-
2012/
Den uventede store pengegaven til kjøp av utstyr/inventar til 
huset (over kr 66.000 på en måned, samlet fortrinnsvis via 
Facebook) overveldet gasserne. 
Madagaskar Døveforbund og Antananarivo Døveforening skal 
selv stå for videre drift av Døves Hus. Det gjelder bruk av 
huset (program osv) og finansiering av strøm, avgifter, even-
tuelt vaktmester osv. De kan ha behov for litt hjelp de første 
årene. Foreløpig kan støtten gis til konto nr 9710 43 55572 
fram til det eventuelt blir opprettet egen, fast konto som 
styres av en lokal døveforening her i Norge, eller Norges 
Døveforbund. Dette blir trolig avklart i løpet av høsten 2012.

Dimby (leder i Madagaskar Døveforbund - FMM) var første taler. 
Han ønsket Befolkningsministeren og alle andre velkommen. 
Han uttrykte varm glede over den store norske gaveviljen både 
til kjøp av noe som ble Døves Hus, og til kjøp av inventar.
Så var det min tur med å gratulere gasserne med eget hus, samt 
bringe en hilsen fra Norges Døveforbund.
Befolkningsministeren hadde også ordet. Hun er stolt over at 
døve på Madagaskar har fått eget hus. Hun sa mye fint og minnet 
sitt første møte med FMM-presidenten Dimby. Hun syntes at 
han var flink til å ta kontakt og legge frem døveorganisasjonens 
saker.
Så hadde Fanja (FMMs sekretær) ordet der hun ba deltakerne 
om å følge henne til Døves Hus et lite stykke unna (under 300 
meter). Før alle reiste seg fikk jeg lov til å ordne filmopptak med 
tanke på «Tegnspråknytt» på NRK1 i Norge mandag 30. juli kl. 
17.55. (Se faksimilet under, laget av Siv Mittet.)

Befolkningsministeren og jeg fikk æren av å klippe i snoren, med 
Dimby som vitne i midten.
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HUSK Å MELDE
ADRESSEFORANDRING

ØNSKER DU Å FÅ NYHETER FRA 
OSS PÅ SMS? Gi oss beskjed om det.

OK for deg å få Budstikken over 
e-post en uke før de andre får 

i posten? Gi oss beskjed om det og!

AUGUST
04. lø:  Storsalen utleid (+ 03. og 05. august)
09. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800 

(FØRSTE åpningsdag etter ferien)
10. fr:  Døves Idrettsklubb har møte i styre-

rommet kl 17.00 (P)
11. lø:  Storsalen utleid (+ 10. og 12. august)
14. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og 

Rune i kursrommet)
16. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
17.-19. aug: Skuespilløvelse i Døvesenteret 

(Kristin og Rune)
19. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11 (før-

ste etter ferien)
20. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i kurs-

rommet (Christer) – kl. 18 – 1. kveld
21. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og 

Rune i kursrommet)
22. on:  Døvesenterets styre har møte i styre-

rommet kl 16.00
22. on:  Tolkestudenter ved HiB besøker døve-

senteret kl 10-14. Lunsj og omvisning.
22. on: Storsalen utleid kl. 18 (M)
23. to:  Seniortreff 11-14  (utlodning) – første 

etter ferien
23. to:  Rune om Madagaskar kl 19.
24.-26. august: Døvestevne på Nesholmen
27. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i kurs-

rommet (Christer) – kl. 18 – 2. kveld
28. ti:  BEAST har årsmøte i storsalen kl 18.
29. on:  Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og 

Rune i kursrommet)
30. to:  Døvesenteret har medlemsmøte kl 

19.00.

SEPTEMBER
03. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i kurs-

rommet (Christer) – kl. 18 – 3. kveld
03. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet (Britt Merete) – kl. 18.
05. on: Døves Misjonsforening hos Norunn kl. 

18. Rune forteller fra Madagaskar.
04. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og 

Rune i kursrommet)
06.-08. september: Døves nordiske senior-

møte i Bergen
06. to:  Seniortreff 11-14
06. to:  Kl. 19.00: Generalprøve for skuespill 

før kulturdagene + besøk av Nordiske 
seniorer

07. fr:  Kl. 11-13: Foredrag i forbindelse med 
nordisk seniormøte, i storsalen. Tema: 
«Døve seniorers rettigheter sett med 
CRPDs øyne» (åpent for alle)

08. lø:  Storsalen utleid (+ 7/9)
09. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
09. sø:  Mulig skuespilløvelse i storsalen og i 

kursrommet kl. 10 – 17
10. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i sty-

rerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 2. 
kveld

10. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i kurs-
rommet /Christer) – kl. 18 – 4. kveld

14.-16. september: Døves kulturdager i Kris-
tiansand

15. lø:  Storsalen utleid (+ 14. og 16. septem-
ber)

17. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i sty-
rerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 3. 
kveld

17. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i kurs-
rommet /Christer) – kl. 18 – 5. kveld

18. ti:  Fotokurs i kursrommet, 1. kveld kl. 
18.00-21.00

19. on:  Datakurs i kursrommet, 1. kveld kl. 
18.00-21.00

19. on:  Døvesenterets styre har møte i styre-
rommet kl 16.00

20. to:  Seniortreff 11-14  (utlodning)
20. to:  Besøk av Sonja Myhre Holten, tegn-

språkrådgiver ved Språkrådet, kl. 19.00.
22. lø:  CI-treff i storsalen kl 11 – 14
24. ma:  Døvblittgruppen har sosial samvær i 

storsalen kl. 18.30
24.-30. september: Internasjonal Døves Uke
24. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i sty-

rerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 4. 
kveld

24. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i kurs-
rommet /Christer) – kl. 18 – 6. kveld

25. ti:  Fotokurs i kursrommet, 2. kveld kl. 
18.00-21.00

26. on:  Datakurs i kursrommet, 2. kveld kl. 
18.00-21.00

27. to: Åpent hus kl. 18
28. fr:  Storsalen utleid
30. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11 

OKTOBER
01. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i sty-

rerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 5. 
kveld

01. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i kurs-
rommet /Christer) – kl. 18 – 7. kveld

04. to:  Seniortreff 11-14
06. lø:  Storsalen utleid (+ 07)
4.-7. oktober: NDFs Landsråd på Ål
08. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i sty-

rerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 6. 
kveld

08. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 
kursrommet /Christer) – kl. 18 – 8. og 
siste kveld

09. ti:  Fotokurs i kursrommet, 3. kveld kl. 
18.00-21.00

10. on:  Datakurs i kursrommet, 3. kveld kl. 
18.00-21.00

11. to kl. 19.00: Informasjon om Nu Skin v/Aud 
Våge Johannessen.  

15. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i sty-
rerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 7. 
kveld

16. ti:  Fotokurs i kursrommet, 4. og siste 
kveld kl. 18.00-21.00

17. on:  Datakurs i kursrommet, 4. og siste 
kveld kl. 18.00-21.00

17. on:  Døvesenterets styre har møte kl 
16.00

18. to:  Seniortreff 11-14  (utlodning)
18. to:  TOBRU kl. 19.00 v/Margareth Hartveit 

og Stig Krarup Pedersen (eller 1. nov)
21. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
22. ma:  Døvblittgruppen har sosial samvær i 

storsalen kl. 18.30
22. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i sty-

rerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 8. 
og siste kveld 

26. fr – 28. sø: Bergen Døvesenter har helge-
seminar på Kvalheim Fritidssenter

Medlemsmøte
torsdag 30. aug. kl. 19
1) Organisasjons-seminar  

26.-28. oktober 2012

2) Bilgave fra Skjalg Iversen  
– solgt for kr 164.389

3) Oppussing, diskutere om ekstra 
midler (kr 100.000)

4) Opprettelse av en bistandsgruppe?


