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Undersøkelsesgruppe 
i samarbeid med tolkestudenter
Tolkestudenter ved Høg-
skolen i Bergen gjennomfør-
te 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 resulta-
tet i storsalen i døvesenteret 
torsdag 19. april. Budstikken ønsket å offentliggjøre den under-
søkelsen i bladet, men det ønsket ikke intervju-objektene (hotel-
lene) 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.

Tegnspråk 
i Døves menighet

I siste nummer av Døves Blad (august 2012) er det henvist til 
Rune Anda sin utmerkede artikkel om tegnspråk og tegn som 
støtte (TSS). Den stod i Budstikken i februar. Men kommen-
tarene i Døve Blad kan kanskje virke litt forvirrende. Selvsagt 
vet vi som jobber i Døves menighet forskjell på tegnspråk og 
TSS. Vi bruker ofte betegnelsen ”tegn til tale” når vi bruker 
en blandingsform av norsk tale og tegnspråk. Noen ganger 
kan det være riktig å bruke blandingsformer. Det kan skje hvis 
vi har dåp i en gudstjeneste og vi ikke får stemmetolk. Da er 
hørende invitert inn i vår sammenheng. Men kommer noen 
hørende tilfeldig innom en gudstjeneste hvor det ikke er 
stemmetolk, så skrur vi ikke på lyden. For det vil skade frem-
føringen på tegnspråk. Vi har en bevisst holdning, og vi ønsker 
å være i dialog med medlemmene i menigheten om dette.
Vi som er hørende blir sjelden perfekte i tegnspråk, og vet 
godt hvor vi kommer til kort. Men vi prøver å utvikle tegn-
språket vårt, ja i døvemenighetene har vi faktisk et system for 
videreutvikling av språket med årlig videreutdanning i tegn-
språk. I tillegg prøver vi å støtte og oppmuntre hverandre. Og 
vi er glade for alle døve som gir oss oppmuntring og kritikk. 
Jeg er glad når noen kommenterer at jeg tegner feil, for da 
tror de jo at jeg kan klare å tegne riktig.
De første kristne ble kalt ”de som var på veien”. På en måte 
er vi alle underveis. Noen av oss er underveis i tegnspråk. I 
menigheten er vi stolt av at vi i har holdninger som gjør at vi 
som er tegnspråkbrukere går fremover sammen, enten vi er 
døve eller hørende.

Lars Hana
Døveprest i Vestenfjelske døvedistrikt
Boks 2305 Hansaparken, 5828 Bergen
+47 - 55 56 41 24 / 90 11 36 82

DØVES MISJONSFORENING
har møte hos Grete Elvebakk i Birkeveien 45 A, fredag 9. novem-
ber kl. 18.00.
MIsjonsforeningens juleselskap blir fredag 28. desember, muli-
gens i menighetssalen i Døvekirken.

Bergen Døvesenters Felleslegat
Søknadsfrist 15. oktober 2012

Ifølge vedtektene kan det gis støtte på minst kr 250 og 
oppover til ”trengende døve og sterkt tunghørte (inklusive 
døvblitte og døvblinde) medlemmer av Bergen Døvesen-
ter, bosatt i Bergen og Hordaland. Unntaksvis kan også 
ikke-medlemmer tilgodesees, når styret mener dette vil 
være riktig. – Med trengende menes her personer som har 
økonomiske problemer som gjør det vanskelig å få endene 
til å møtes.”
Søknaden sendes til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 
5022 Bergen, eller via e-post til post@bgds.no.

Fra venstre: Tor S. Fiksen, (døv) leder, Ingrid Riksfjord (hørende), styremedlem, Fredrik 
Fjellaker (døv), nestleder, Christina Semb Freslo (hørende), styremedlem og Martin 
Berhovde (døv), sekretær. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ingrid Nybakk (hørende), 
styremedlem. Bildet ble tatt etter årsmøtet 28. august 2012.

BEAST har hatt årsmøte
28. august

Organisasjonsseminar
på Kvalheim fritidssenter 26.-28. oktober 2012

Bergen Døvesenter skal ha seminar for tillitsvalgte + 
andre ute på Manger siste helg i oktober. Hver underavde-
ling deltar med inntil 3 fra styret + to utenfor styret som 
de selv velger. Vi regner med at det blir ca 30 personer 
tilsammen. 
Temaet på seminaret fokuserer mest på saker innad i 
døve senteret: Ansatte, aktiviteter, vedlikehold, utleievirk-
somhet, rorbua, tegnspråkkafe i sentrum, hjemmeside. Det 
skal være rom for debatt i forbindelse med ulike temaer. 
Vi har noen ledige plasser. Har DU lyst til å være med? Ta 
kontakt med Gunnar Hansen (sms 936 19 895).
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DØDSFALL
Evelyn Osland, Åsane, født 1929, døde 26. september 
2012, og ble bisatt fra Åsane gamle kirke 3. oktober.

HJERTELIG TAKK
for pengegaven som jeg fikk til min 90 årsdag. Gammel utenpå 
men inni meg er jeg ung. 

Varme tanker fra Aslaug Sørhaug.

Kjære Seniorgruppen
Takk for oppmerksomheten med den vakre blomsten som jeg 
fikk til min 90 års dag.

Varme tanker og hilsen fra Aslaug.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning 60-årsdagen min!

Mvh Grethe Synsvoll.

TUSEN TAKK
for gavepenger jeg fikk til 80 årsdagen!

Hilsen fra Kari Tjønneland Samuelsen.

TUSEN TAKK
for gavepenger jeg fikk til 75 årsdagen.

Hilsen Gerd-Marie Bjørnsen.
RUNDE ÅR
70 ÅR
Sonja Eikenes, Bergen, fyller 70 år den 8. oktober.
Thora Gåsland, Knarrevik, fyller 70 år den 11. oktober.
Anne Marie Haugland, Rådal, fyller 70 år den 31. okt.

65 ÅR
Eva Lauritzen, Fyllingsdalen, fyller 65 år den 10. nov.

50 ÅR
Astrid Jensen Foss, Ulset, fyller 50 år den 3. oktober.
Rita Jacobsen, Hagavik, fyller 50 år den 30. oktober.

Nye medlemmer:
Sylwia S. Paz, Indre Arna. Hørende. 
Jeanett Søvik Sørensen, Bergen. Hørende. 
Christina Dahlberg, Bergen. Hørende. 
Jon Helge Johansen, Ytre Arna. Døv. 
Marte Gluppe Steinstø, Bergen. Hørende. 
Therese Eliassen, Bergen. Hørende. 
Karin Larssen, Bergen. Hørende. 
Christina Semb Freslo, Bergen. Hørende. 
Helene Hodneland Sæle, Lindås. Døv. 
Andrea Louise Denton, Nesttun. Hørselshemmet. 
Hege Rykkje Jordalen, Øystese. Hørselshemmet. 
Merete Larsen Jansen, Bergen. Hørende.
Liv-Maiken Anderson, Bergen. Hørende.
Malin Kloster Eide, Bergen. Tunghørt.

PERSONALIA

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.

Observasjons- og tolkestudenter 
i praksis i høst

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland får ob-
servasjonsstudenter i praksis uke 39 (24.-28. sept.) og tolkestu-
denter i praksis uke 42, 43 og 44 (15. oktober – 3. november).
Observasjonsstudentene skal være med faglærte tolker ut på 
oppdrag for å observere ulike tolkesituasjoner.
Tolkestudentene skal tolke selv. De vil bli veiledet av en erfaren 
tolk, som vil hjelpe ved eventuelle vanskelige situasjoner.
Studentene har taushetsplikt.
Vi håper på godt samarbeid, forståelse og velvilje.

Med vennlig hilsen Tolketjenesten i Hordaland

Kr 482.200 og kr 260.000 
til Bergen Døvesenter i 2013

Bergen Bybudsjett ble lagt fram i dag (17. september 2012). 
Der er det foreslått at Bergen Døvesenter får følgende tilskudd 
i 2013: Kr 482.200 (kr 476.000 i 2012) fra avdeling for Helse 
og inkludering. Kr 260.000 (kr 260.000 i 2012) fra avdeling for 
kultur, næring, idrett og kirke.

Bergen Døvesenter er fritatt
for eiendomsskatt

Bergen Bystyre har 19. september 2012 fattet følgende vedtak: 
”Bergen bystyre fritar gnr. 166 bnr. 1626, Kalfarveien 79, for 
eiendomsskatt på grunn og bygg fra og med 1.1.2012. Dersom 
eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål 
enn beskrevet i søknaden, faller fritaket bort. Eiendommen har 
en skattetakst på kr 10.261.000, og utskrevet eiendomsskatt 
utgjør kr 30.783 pr. år.”

Er du interessert i healing?
Ståle Voldsund vil tirsdag 23. oktober kl. 19.00 informere 
kort om:
- healingens historie
- healingforbundet
- hvordan det er å jobbe som healer
Det blir også tid for samtaler i døvesenteret. Dette vil skje etter 
informasjon samme kveld. Tolk er bestilt.

Viktig melding til alle brukere
av bildetolktjenesten

Bildetolktjenesten utvider nå åpningstidene i en prøveperiode.
Fra 1. oktober 2012 til 21. desember 2012 holder bildetolktje-
nesten åpent mandag til fredag klokken 8:00-17:00. 

Hilsen Tolketjenesten i Hordaland

Tema «Forebyggende helse»
tirsdag 16. oktober 2012 kl. 19

Aud Våge Johannessen skal informere om Nuskin/ Life Geen 
teknologi. Aldringsforskning. PHARMANEX  BioPhtronic Scan-
ner. Nobelsprisvinnende teknologi innen måling av antioksidant 
nivået. Som indikerer ditt helhetlige forsvarsystem. Vi er 3 damer 
som er utdannet innen  friskvern og vi  vil scanne og gi en demo 
med Galvanic Spa og andre produkter. Scanning tar 10 min og 
du får svar med en gang. Det koster kr 100.
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Johan Belsvik (bildet) er leder i Stord Pensjonistforening. Han holdt appell for Pensjonistforbundet. Hilde-Jannecke Hellestvedt (HLF 
Bergen) holdt appell for Hørselshemmedes Landsforbund, og Rune Anda (Bergen Døvesenter) for Norges Døveforbund. Kommuni-
kasjonsdirektør Rune Indrøy fra TV2 mottok brev fra våre tre organisasjoner. Han sa at denne aksjonen og appellen fra organisasjo-
nene gjorde inntrykk.

Punktdemonstrasjon utenfor TV2 på Nøstet 
torsdag 20. september 2012 kl. 16

Bildet er fra TV2 sin hjemmeside, med følgende tekst: ”Kom-
munikasjonsdirektør Rune Indrøy lover å ta med seg meldingen 
fra demonstrantene, og ta ny vurdering på om TV 2 skal ansette 
direktetekstere. Her mottar Indrøy brevet med krav fra hørsels-
hemmede v/Rune Anda.” Foto: Asle Bentzen/TV 2.

Lover å lytte

Demonstrasjonen i Oslo ble vist på NRK1 Tegnspråknytt 20.09.2012.
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Foredrag torsdag 18. oktober kl 19: 

TOBRU

Stig Krarup-Pedersen og Margareth Hartvedt.

TOBRU = TOlkeBRUker

 Hvordan bruke tegnspråktolk 
på en god måte

 Velkommen til Bergen Døvesenter torsdag 18. oktober kl 19.

22. september 2012:
Døves Idrettsklubbs medlem-
mer på sykkeltur Finse-Flåm!

Foredrag torsdag 1. november

kl 12 (seniortreff) og 19.00: 

DØVE TRYLLE-
KUNSTNERE

Nils Johan Bjørø.

Norge hadde 5 kjente tryllekunstnere som var eksklusive
medlemmer av magisk organisasjon i Norge.

 Dyktige døve tryllekunstnere!
 Jon Martin Brauti har samlet viktig informasjon om dem.
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Nytt fra Dansefronten    
Helgen 19.–21. oktober blir det høstfesthelg med flere kurs 
både fredag og lørdag.
Lørdag 20. oktober blir det fest med orkesteret FREMAD
Helgen 2.- 5. oktober arrangeres Dansecruise til Danmark med 
flere kurs om bord og et døgn overnatting i Aalborg. Se www.
komogdans.no
Dansecamp i Ærø i Danmark 2013 blir uke 28-29 og 30. Fin 
opplevelse å være norsk i Danmark. Kombinasjon med dans på 
morgenkvisten og resten av dagen med bading og shopping og 
oppleve gamle trehusbygninger i sjarmerende Ærøskøping.
 Dansecruise til USA i oktober 2013. Flrere alternativer å velge 
mellom med en reise gjennom Musikkhistoriens hovedsteder 
som Memphis og Texas eller bare velge cruise fra Houston i Te-
xas flere øyer i Karibien. Er spent på hvor turen går denne gang 
fordi det blir nye destinasjoner enn tidligere. Det ser lovende ut 
så bare sett i gang å spare i et år hvis du føler det er interessert.
Jo flere døve med, jo mer spennede og sosialt vil det bli.

Arne Nesse.

Kjære Lutefiskelskere!
Døve venner av Lutefisken skal i år arrangere 

lutefisk-fest for 17. gang

Dato: Lørdag 24. november 2012
Sted: Bergen Døvesenter 
Tid:  kl. 19.00
Velkomst med gløgg og vi går til bords ca kl 19.30
Meny: Lutefisk m/tilbehør - Kaffe og Kake - Drikke til mat 
og kaffe fås kjøpt. 
Entre kr. 250.-
Vi vil som sist sette et tak på 40 påmeldte og første mann til 
mølla kan skrive seg på listen på Døvesenter.

Arne Nesse, Oldermand

Vi holder liv i døveorganisasjonen
og Døves Hus på Madagaskar

Medlemsmøtet (30.08) og styremøtet i Bergen Døvesenter 
(19.09) ble enige om å ha et konto der folk kan gi sin støtte 
til fortsatt drift av Madagaskar Døveforbund og Døves Hus i 
Antananarivo (som ble åpnet 28. juli 2012). 

Kontonummeret er: 1503.30.31960

Siste nytt: Døves Dag ble arrangert i Døves 
Hus på Madagaskar lørdag 28. september.
Pressen var til stede. Temaet var, slik WFD oppfordret til: 
”Tospråklighet”. Døveforbundet på Madagaskar viste DVD 
med tegnspråk, delte ut info-materiell og solgte DVD og 
tegnordbøker. Her ser vi bildet av Dimby (døveforbundets 
leder) på TV.

Bergen Døvesenter, Møre og Romsdal Døveforening og Døves 
menigheter har hatt Døvestevne på Nesholmen 24.-26. august 
2012, med ca 20 deltakere. Bildet er tatt av Hans Erik Tofte.

Døvestevne 2012

Kolbrun Hreidarsdottir og Åse Karin Bondhus. Foto: RA.

Da Åse Karin Bondhus var elev ved Nordhordland Folkehøgs-
kule på Frekhaug ble Bergen Døves Ungdomsklubb kjent med 
henne i 1976. Senere ble hun ansatt som sosialsekretær i Bergen 
Døvesenter, nærmere bestemt 15. august 1979. I januar 1983 
flyttet hun til USA og har bodd der siden. Hun er fra Rovde i 
Møre og Romsdal og var på besøk i Bergen Døvesenter fredag 
21. september 2012. Noen som husker henne? 

Åse Karin Bondhus
- noen som husker henne?
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Vi hadde også besøk av døve seniorer fra Danmark, Sverige, 
Finland og Island + våre egne (nordisk møte for seniorutvalgene 
i døveforbundene). De to skuespillergruppene som skal opptre 
under Døves kulturdager i Kristiansand 15. september, hadde 
generalprøve på scenen i storsalen: «Tolkeparodi» (ansvar: Rune 
Anda) og «Et celebrert besøk» (ansvar: Kristin Fuglås Våge). Alle 
100 stoler ble satt ut i storsalen, og det så ut til at de var brukt 
+ noen ståplasser. Det så ut til at det som ble vist, ble godt mot-
tatt av publikum.

Torsdag 6. sept kl. 19: Ca 100 så generalprøven av døvesenterets 
to ulike skuespill (og film) til Døves kulturdager

I dagene 6.-8. september 2012 var det møte for døve seniorer 
fra de nordiske land (Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge) 
her i Bergen. De var i døvesenteret torsdag kveld, 6. september 
for hilse på oss og de så på skuespill. Fredag 7. september var 
de i døvesenteret kl. 11-17. Styreleder Gunnar Hansen og dag-
lig leder Rune Anda fortalte litt om døvesenteret og svarte på 
spørsmål. Bildet er tatt av RA utenfor døvesenteret kl 14.30.

Rune, Unni Gran fra NDFs Seniorutvalg og Gunnar. Foto: Sissel.
Videoen med ”Mr. Bean” (Espen Rosvold) og skuespillere er lagt ut på YouTube. Du 
finner link via www.bgds.no, eller du kan søke på ”Et celebert besøk”.
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Diskusjonskveld 12. september: 
Hva ønsker ungdommene av fritidstilbud i dag?

En ting er vi alle enige om: Tiden har forandret seg. Fortidens til-
bud på mange og spennende ungdomsaktiviteter i lokale døvefo-
reninger er ikke like aktuelt i dag. Den teknologiske utviklingen 
har forandret samfunnet, også hva ungdommene ønsker å bruke 
fritiden til. Vi hadde besøk av to representanter fra Ungdomshu-
set ”Attenåtti” i Bergen kommune: (fra venstre) Linn Kornerud, 
konsulent Bergenhus og Årstad kulturkontor (ungdomsaktivite-
ter) og Kari Sandtorv, leder Ungdomshuset AttenÅtti (fortalte 
om huset).
Blant de som deltok var representanter fra Døvekirkens Ung-
domsklubb, elever ved Nordahl Grieg vg. skole, Hordaland for-
eldrelag for hørselshemmede, ansatte ved Hunstad skole, Døves 
Idrettsklubb og døvesenteret. Møtet ble ledet av styremedlem i 
døvesenteret: Fredrik Fjellaker.
Torsdag 8. november kl. 16 skal vi besøke Ungdomshuset 
”Attenåtti” i Domkirkegaten 4, for omvisning og informasjon 
om tilbudene som finnes der. (Tolk er ordnet. Interesserte er 
velkommen - det er bare å møte opp der.)

Det er ikke bare tilbud til ungdommer tilknyttet døvesenteret vi snakket om, men også korttidselever/besøkselever ved Hunstad 
skole. Fritidstilbudet for disse elevene om ettermiddagene/kveldene har forsvunnet de siste årene. Statped Vest fant det for godt å 
droppe meningsfylte fritidstilbud.

NDFU er en organisasjon som arrangerer 
årlig flere store arrangementer for døve 
ungdommer over hele landet. NDFU driver 
også mye med lederarbeid, der unge døve får 
muligheten til å smake på organisasjonsarbeid. 

Fra Bergen Døvesenter/Døves Ungdoms-
klubb deltar:
Helene Hodneland Sæle og 
Øyvind Skotteberg Rød.

Helene og Øyvind deltar på NDFUs ungdomsseminar i Stavanger
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Torsdag 20. september kl. 19.00 hadde vi 
besøk av Sonja Myhre Holten, tegnspråkråd-
giver ved Språkrådet. Hun fortalte om hvilke 
oppgaver hun har i Språkrådet. Oppgavene 
er mange, og veldig omfattende! Og alle 
punktene hun gikk gjennom og utdypet, er 
så viktig og vi håper hun ikke drukner og 
møter veggen! All lykkønskinger til Sonja for 
det arbeidet som står foran henne!

Morten Sletten fra Teater Manu fortalte om kommende forestillinger i Bergen 
«Jack og Bønnestengelen» (6. og 7. november på Den nationale scene) og 
om «3 men show» (torsdag 22. 
november i Bergen Døvesenter).
Morten Sletten, informasjonsråd-
giver hos Teater Manu, hadde med 
seg denne plakaten som skal være 
i døvesenteret fram til forestil-
lingen i november. Oppi esken 
«foran magen» på plakaten er der 

en bunke flygeblad som 
interesserte kan hente.

20. sept: Besøk av Sonja (Språkrådet) og Morten (Teater Manu)
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Åpent og ærlig møte mellom Bergen Døvesenter og HLF Bergen 
tirsdag 25. sept. 2012 kl. 18

Gode venner; Matthías Viktorsson (leder i HLF Bergen) og Rune Anda (daglig leder i 
Bergen Døvesenter). De har hatt mye kontakt med hverandre, både over e-post og 
ved personlig møte, mest i forkant av møter i Kommunalt Råd for funksjonshemmede 
i Bergen kommune. «Matti» gjentok også denne gangen viktigheten av samarbeidet 
mellom våre to organisasjoner, og han sa seg veldig fornøyd med det fine samarbeids-
klimaet. Bildet er tatt av Otto Øksnes, HLF Bergen, torsdag 20. september 2012 i 
forbindelse med punktdemonstrasjon utenfor TV2 på Nøstet i Bergen.
 
Møtet mellom en lokal døveforening og et lokalt lag tilknyttet HLF er det kanskje 
bare i Bergen det skjer? Det er andre gang i år at Bergen Døvesenter og HLF Bergen 
har hatt fellesmøte. Første møte fant sted i Nygaten (der HLF Bergen har sine leide 
lokaler) 27. mars 2012. Formålet er blant annet å bli kjent med hverandres arbeid og 
formål – og også se på om der finnes ting (f.eks. fordommer, uvitenheter) som må ryd-
des av veien.
 
Både HLF Bergen og Bergen Døvesenter var fornøyd med møtene, og ser frem til nye 
møter i framtiden.

Bildet er tatt på slutten av samarbeidsmøtet mellom Bergen Døvesenter og HLF Bergen. 
Da snakket man om den nye HLF-lederen Morten Buan’s hyggelige visjoner om at NDF 
og HLF på sikt bør slåes sammen til ett forbund (se faksimile på slutten av siden). Som 
man ser på det som ble sagt – og som ble vist på skjermen (sagt av Klement Våge, leder 
i Bergen Døvesenters CI-utvalg, og tidligere forbundsleder i Norges Døveforbund og 
leder i Bergen Døvesenter), vil en mulig sammenslåing måtte gjennomgå en lang pro-
sess. Våre to forbund er for ulike, og tanken på en mulig sammenslåing ligger trolig langt 
framme i tiden. Da Klement Våge var forbundsleder for ca 15 år siden, var HLF og NDF 
inne på å samorganisere, men det hele stoppet opp da CI-utviklingen gikk nye veier.
 

Møtet i Bergen Døvesenter startet med 
å takke hverandre for vel gjennomført 
punktdemonstrasjon 20. september. Man 
ønsket at det var enda flere som møtte 
opp, enn «bare» 117 stykker. Tor S. Fiksen 
bemerket at kanskje 80-100 av demon-
strantene er medlemmer av Bergen 
Døvesenter, mens det kom noen fra HLF 
Bergen. Han lurte på hvorfor det ikke 
var flere, noe som kunne gitt langt bedre 
inntrykk. Døvesenteret har ca 400 med-
lemmer mens HLF Bergen har ca 2.000 
medlemmer.
 
Matti svarte at det ikke var lett. HLF 
Bergen har ikke et godt utbygget nettverk 
som Bergen Døvesenter har, som for ek-
sempel det å markedsføre via Facebook, 
SMS, e-post og hjemmeside, selv om HLF 
Bergen informerte på sin egen hjemme-
side (www.hlfbergen.no).
 
Gunnar Hansen hadde det inntrykket av 
at av HLF Bergen sine ca 2.000 medlem-
mer, er det vel bare ca 30 stykker som 
er aktive? Noen av representantene fra 
HLF Bergen nikket bekreftende til det. 
Det er de få frivillige som gjør enorm 
innsats for mange. Matti sa at han tror at 
en del forklaring på passive medlemmer 
er at en del melder seg inn som medlem 
av HLF-lokallag fordi da får de automatisk 
høreapparat-forsikring.
 
Liv mente at døve står sterkere i å få 
gjennom ting. Hun mente at vi begge har 
behov for å forklare folk om våre situa-
sjoner og behov. Folk flest gir lett opp når 
de må gjenta to-tre ganger til oss som 
hører dårlig.
 
Rune Anda hadde i en tidligere e-post til 
Matti kommet inn på at vi kanskje kunne 
ta opp mulige uvitenheter / fordommer 
om hverandre. Matti tok opp dette, og 
var enig i at det man trodde som kanskje 
ikke var riktig, bør det ryddes opp i. For 
eksempel er det mange som tror at en 
del eldre døve ikke får brukt skrivetolking 
fordi de ikke behersker norsk bra nok når 
tegnspråket var primær språket.
 
Elin-Kristin mente det er mye uvitende 
om døve og hørselshemmede ute i sam-
funnet. Hun mente at informasjon er vik-
tig, og bør komme inn i skolene, støttet av 
Matti som mente at vi to organisasjoner 
sammen kan gå ut og «utrydde» misfor-
ståelser og eventuelle fordommer. Dette 
er også noe av det viktigste med samar-
beidet her, i tillegg til mye annet, som for 
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De to kvinnene helt til venstre: Kristin Fester og Siri Beate Larsen, her som skrivetolker (de er også tegnspråktolker). Det ble en krevende jobb å skrivetolke – der de også avleste 
våre medlemmer som brukte tegnspråk, men de gjorde en god jobb! Til høyre for de to sitter en observasjonsstudent.  For oss i Bergen Døvesenter er det annerledes å gjen-
nomføre møter på denne måten. Det tar tid, man må ikke prate altfor fort, for da henger ikke skrivetolkene med. Det som er positiv med skrivetolking er at vi døve kan se hva 
stemmetolkene sier, og derfor få muligheten til å rette på eventuelle feil, noe vi døve ikke kan gjøre hvis stemmetolken prater uten at vi hører om det ble oppfattet riktig eller ei.

HLF Bergen, fra venstre: Elin-Kristin Bache, Hilde-Jannecke Hellestvedt og Liv Huus Iversen.

HLF-Bergen, fra venstre: Jannicke Isdahl Hauge, Arvid Hauge og Matthías Viktorsson.

Bergen Døvesenter, fra venstre Fredrik Fjellaker og Tor 
S. Fiksen.

Bergen Døvesenter, fra venstre Norunn Kalvenes, Martin Skinnes og Gunnar Hansen.

eksempel det vi har fått fram i kommunalt 
råd for funksjonshemmede; krav om at 
det blir ordnet med tegnspråk- og skrive-
tolker ved psykiatriske sykehus der døve/
hørselshemmede er pasienter, sa han.
 
Vi var også inne på temaet om skrivetolk, 
skrivehjelp, tegnspråk på sykehusene. 
Møtedeltakerne har hatt ulike erfaringer/
opplevelser, på godt og vondt.
 
Gunnar spurte også om idrettsaktivitet 
blant HLF sine medlemmer, hvordan det 
fungerte osv. Her er det ulike opplevel-
ser/erfaringer hos medlemmer i våre to 
organisasjoner.

Faksimile 
fra Din 
Hørsel 
5/2012
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Noen av medlemmene får melding 
over e-post om at Budstikken er 
kommet, så de kan laste ned bladet 
(alle sider i farger) og lese på data-
skjermen. De kan også printe ut på 
eget papir. De får Budstikken nesten 
en uke før de som får bladet i Posten.

Men det er ennå veldig mange som 
fortsatt får bladet i papir-format. 

Til alle dere som har data og e-post og 
kanskje også printer: 
Kan vi få lov til å sende melding 
om nytt nummer av Budstikken på 
e-post til dere, istedenfor å kopiere 
opp og sende pr. vanlig post?

Hele styret i døvesenteret får bladet på 
data (ikke papir). Vi håper at mange 
andre følger eksemplet, men vi trenger 
å få beskjed. Send melding til post@
bgds.no eller sms til 995 89 562.

Til dere (også eldre) som ikke har 
data: Slapp av, dere får fremdeles 
bladet i posten.

Budstikken på dataBra at vi er saman
– Det er bra at vi er saman og ikkje går på eigen døveskule, seier Chantal Denton, 
elev ved Nordahl Grieg videregående skole. Ho fortalde om hørselshemminga på den 
nasjonale konferansen om universell utforming i Bergen. (Tekst og bilde er hentet fra 
hjemmesiden til Hordaland Fylkeskommune.)

Fagleiar Sverre Urheim Lie (f.v.) for knutepunktskule for hørselshemma Nordahl Grieg videregående skole og elevane 
Martin Berhovde, Chantal Denton og Berit Johstad fortalde om røynslene med integrering av den tidlegare døvesku-
len i Bergen i Nordahl Grieg videregående skole. (foto: Bjarte Brask Eriksen)

Hit eit steg og dit eit steg
Den nasjonale konferansen for universell utforming ”Hit eg steg, og dit eit steg” vart 
skipa til på Hotell Norge i Bergen 27. og 28. september. Den samla nærmare 200 delta-
karar frå heile Noreg og utlandet. Bak konferansen sto Husbanken og Miljøverndepar-
tementet i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Direktoratet for byggkvalitet, 
Bergen kommune og Stord kommune.

Til informasjon for Budstikkens lesere: Bergen Døvesenter var tilstede på konferansen ved 
Fredrik Fjellaker og Norunn Kalvenes. HLF Bergen deltok ved Matthias Viktorsson.
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1: Christina  
Dahlberg.

2: Er 23 år.
3: Født i Harstad.
4: Nei, det har jeg ikke.
5: Synes det hørtes spen-

nende og veldig inter-
essant ut.

6: Jeg har ingen spesielle 
hobbyer. På fritiden 
liker jeg å finne på 
ting med venner, og å 
trene.

7: Jeg har ikke funnet ut 
om det er noe spesi-
elt jeg ønsker å jobbe 
med som tolk. Håper 
at praksisen vi skal ha 
fremover vil gi meg 
mer svar på det.

1. Lena Farestvedt

2. 30 år.
3. Bergen.
4. Nei.
5. Fordi jeg har lyst til å 

jobbe med mennesker, 
og jeg er interessert i 
språk. Her får jeg drive 
med de to tingene jeg 
ønsker!

6. Jeg liker å lese bøker. 
Er også interessert i 
fotball. Men egentlig 
har jeg lite tid til noen 
av delene..

7. Jeg føler det er litt tid-
lig å plukke ut et spesi-
elt felt. Jeg gleder meg 
til å prøve litt av hvert, 
noe av det mest spen-
nende med tolkeyrket 
er jo at det er veldig 
variert. Men jeg har 
jobbet mye med barn 
tidligere, så kanskje 
det kan kombineres.

1. Therese Dalebø 
Eliassen

2. 22 år
3. Volda på Sunnmøre
4. Nei
5. Jeg hadde lyst på en 

ny utfordring. Jeg 
har vært interessert i 
tegnspråk så lenge jeg 
kan huske, og lenge 
planlagt å studere for å 
bli tolk. 

6. Jeg liker godt å foto-
grafere, og på vinters-
tid er det telemarkski-
ene som er den største 
hobbyen. 

7. Det håper jeg å finne 
ut i løpet av studieti-
den.

Tolkestudenter 
som begynte høsten 2012

Helt siden 2005 har Budstikken presentert nye tolkestudenter i bladet - 
og alltid med de samme spørsmålene :-)

SPØRSMÅL:
1. Navn

2. Alder

3. Hvor kommer 
du fra?

4. Har du døve i 
familien?

5. Hvorfor valgte 
du å bli tolk?

6. Har du noen 
hobby?

7. Er det noe 
spesielt du ønsker 
å jobbe med som 
tolk?
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1. Christina Semb 
Freslo

2. 21 år gammel
3. Horten
4. Nei
5. Jeg har alltid likt å 

jobbe med mennesker, 
men fadderen min 
som jobber som tolk 
har helt klart vert en 
påvirkning på hvorfor 
jeg valgte og bli tegn-
språktolk

6. Jeg har ikke noen spe-
siell hobby, men liker 
veldig godt og finne på 
ting med venner. Jeg er 
også veldig glad i å lese 
bøker.

7. Akkurat nå kunne jeg 
tenke meg å jobbe som 
skoletolk, men det kan 
jo forandre seg med 
tiden.

1. Guro Kvam 

2. 30 år
3. Eg kjem frå Hafslo i 

Luster kommune, Sogn 
og Fjordane

4. Tja...Kva skal eg seie? 
Eg har ingen i familien 
som brukar teikn, men 
eg har ei mamma som 
er døv på eitt øyre og 
sterkt tunghøyrde på 
det andre. Ho har aldri 
brukt teikn. Eg har 
mange erfaringar med 
å vokse opp med ei 
høyrselshemma mor.

5. Eg er utdanna lærar 
og har jobb som lærar 
i 6 år. Etter å ha jobba 
med døve og tung-
høyrde born vart eg 
interssert i å lære meir 
teiknspråk og det å 
bruke teiknspråket på 
andre arenar også. Eg 
håpar at eg ved å ta 
tolkeutdanninga blir 
enn betre teiknsprå-
klærar også. 

6. Eg er veldig glad i å 
spele fotball, men ak-
kurat no har eg ikkje 
noko lag å spele på. 
Eg håpar eg får trene 
litt fotball i løpet av 
hausten og vinteren. 
Eg er eigentleg glad i å 
trene generelt. Viss eg 
skal ha innetid likar eg 
handarbeid. 

7. Eg ynskjer å jobbe med 
born og håpar eg kan 
kombinere det med å 
vere tolk og lærar.

1: Karin Irene Larssen

2: 26 (85-modell)
3: Fra Gravdal i Lofoten, 

den vakreste delen av 
landet!!

4: Har ingen døve i 
familien, men vokste 
opp med en gutt som 
brukte litt tegn til tale. 
Min mor var en av læ-
rerne som hjalp han på 
skolen, og der begynte 
min fascinasjon for 
tegn. 

5: Fordi språk interesse-
rer meg, og tegnspråk 
er så kult! Kunne også 
tenkt meg å studere 
engelsk eller spansk, 
men valgte tegnspråk 
og er svært fornøyd 
med det. 

6: Fjellturer, film, håndar-
beid, cafe. 

7: Håper å bli en ”all-
rounder” som kan 
jobbe med alle grupper 
innenfor døvemiljøet.

1. Synnøve Lunde

2. 20 år
3. Nordfjordeid i Sogn og 

fjordane.
4. Nei
5. Jeg valgte å bli tolk 

fordi jeg er interessert 
i språk. Samtidig var 
tegnspråk noe jeg ikke 
hadde noe kunnskap 
om før jeg begynte å 
studere det, og det var 
gøy å lære noe helt 
nytt. 

6. Jeg liker å gå på fjel-
let om sommeren. Jeg 
er også glad i å spille 
fotball. 

7. Nei, har ikke bestemt 
meg for hva jeg ønsker 
å jobbe med, men 
håper å finne ut av det 
i løpet av studietiden.
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1. Odd Kristian L. 
Ophus

2. 23
3. Moelv, Ringsaker
4. Ingen i min familie er 

døve eller tunghørte
5. Tilfeldigheter stort 

sett. Hadde noen for-
kunnskaper siden jeg 
har ei venninne som er 
ferdig utdannet tolk.

6. Stort sett bruker jeg ti-
den min på Det akade-
miske Kvarter som er 
student og kulturhuset 
i Bergen. 

7. Så langt har jeg ikke 
peilet med inn på noe 
spesielt. Avventer hel-
ler en stund til, siden 
vi nettopp har begynt 
med å gå nærmere inn 
på de forskjellige grup-
pene. 

1. Ingrid Riksfjord

2. 25
3. Tønsberg
4. Nei
5. Jeg jobbet en veldig 

kort periode med en 
døv dame fra Holland. 
Hun kunne ikke norsk, 
og jeg kunne ikke tegn-
språk, men vi hadde 
mye gøy likevel. Jeg 
ble fascinert, og tenkte 
”Hvorfor ikke”. Jeg vis-
ste ikke hva jeg gikk til, 
men jeg angrer ikke et 
sekund, jeg synes det 
er det kuleste jeg har 
gjort hittil, og med så 
mange spennende mu-
ligheter som ligger og 
bare venter på meg �.

6. Jeg liker godt å ta bil-
der, jeg spiller litt piano 
når jeg vil drømme 
meg bort, og jeg elsker 
å diskutere. Leter alltid 
etter et diskusjons-
grunnlag som kan gi 
meg mulighet til å 
bekrefte, eller avkrefte, 
mine egne oppfatnin-
ger, og til å gi meg nye.

7. Jeg har lyst til å ha så 
stort spekter som mu-
lig, tolke konserter, be-
gravelser, fødsler, osv. 
Jeg har lyst til å opp-
leve så mye jeg kan, 
mens jeg har energi til 
det, også etter hvert 
enten tolke høyere 
utdanning, jobbe med 
barn, eller bli lærer. 
Eller psykolog.

1. SuperMarte Glup-
pe Steinstø.

2. Sist eg sjekka var eg 
25 år.

3. Eg kjem frå ein liten 
plass som heiter Øy-
stese som ligg midt i 
Hardanger.

4. Ja, det dukker opp no-
kon rundt om i slekten.

5. Eg er veldig glad i 
språk, men skikkelig 
dårleg i rettskriving. 
Dette var den beste 
måten å få jobba med 
språk på, uten å måtte 
jobbe så mykje med 
rettskriving.

6. Eg syr masse og er 
kjempeglad i og sjå 
film og tv.

7. Det hadde vert moro å 
jobbe med sangtolking, 
men eg er ikkje så vel-
dig musikkalsk så det 
er kansje ikkje så lurt.

1. Lillianne Vagstad

2. 20 år
3. Førde
4. Nei
5. Det hørtes veldig kjekt 

og spennede ut -noe 
som foreløpig stemmer 
svært godt!

6. Eg elskar å gå på fjel-
let.

7. Så meget som mulig 
forskjellig. 

SPØRSMÅL:
1. Navn

2. Alder

3. Hvor kommer 
du fra?

4. Har du døve i 
familien?

5. Hvorfor valgte 
du å bli tolk?

6. Har du noen 
hobby?

7. Er det noe 
spesielt du ønsker 
å jobbe med som 
tolk?
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ØNSKER DU Å FÅ NYHETER FRA 
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OK for deg å få Budstikken over 
e-post en uke før de andre får 

i posten? Gi oss beskjed om det og!

OKTOBER
11. to:  Kl. 16.00: Møte i Samarbeidsforum.  
11. to:  Åpen kveld. Konkurranse «Bit for bit, 

bilde for bilde» kl. 19.30. (høstferie-
uke)

16. ti:  Kl. 19.00: Informasjon om Nu Skin v/
Aud Våge Johannessen (se egen notis i 
bladet)

17. on:  Døvesenterets styre har møte kl 16
18. to:  Seniortreff 11-14  (utlodning)
18. to:  TOBRU kl. 19.00 v/Margareth Hartveit 

og Stig Krarup Pedersen (se info inne i 
bladet)

20. lø:  Storsalen er utleid
21. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
22. ma:  Døvblittgruppen har sosial samvær i 

storsalen kl. 18.30
23. ti:  Kl. 19.00: Ståle Voldsund forteller om 

healing, som han selv driver (se egen 
notis i bladet)

25. to:  Døves Ungdomsklubb er 50 år!
25. to:  Kl. 19: Rapport fra NDFs landsråd + 

info om BDSs organisasjonsseminar 
26-28 okt.

26. fr – 28. sø: Bergen Døvesenter har helgese-
minar på Kvalheim Fritidssenter

NOVEMBER
01. to:  Seniortreff 11-14
01. to:  Kulturdagerkomiteen 2017 har møte 

kl 16.
01. to:  Kl. 19: Jon Martin Brauti forteller om 

fem kjente døve tryllekunstnere i 
Norge.

03. lø:  Bergen Døves Idrettsklubb har arran-
gement i storsalen kl. 19.00.

04. sø:  Gudstjeneste (Alle helgens dag) i 
døvekirken kl 18

05. ma og 06. ti: Kirkens SOS låner hele 1. 
etasje kl. 17.00 – 21.00 

06. ti:  Teater Manu viser «Jack og bønne-
stengelen» på Den Nationale Scene i 
Bergen kl. 18.00 (se info i bladet)

07. on:  Døvblittgruppen har styremøte på 
styrerommet kl. 18.00

07. on:  Teater Manu viser «Jack og bønne-
stengelen» på Den Nationale Scene i 
Bergen kl. 18.00

08. to:  Vi besøker Ungdomshuset 1880 («At-
tenåtti») i Domkirkegaten 4 kl. 16.00.

08 to:  Anne Mette Haddeland forteller om 
farger, kl. 19.

09. fr:  Døves Misjonsforening hos Grete 
Elvebakk, Birkeveien 45 A, kl. 18.00

10. lø:  Storsalen er utleid
14. on:  Døvesenterets styre har møte i styre-

rommet kl 16.00
15. to:  Seniortreff 11-14  (utlodning)
15. to:  Kl. 19: Informasjon fra organisasjons-

seminar på Kvalheim fritidssenter
16. fr:  Storsalen muligens utleid (M) fra kl 13 

og utover
17. lø:  Storsalen utleid (M)
18. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
19. ma:  Døvblittgruppen har juleavslutning i 

storsalen kl. 18.30
22. to:  Teater Manu har 3 manns show i 

døvesenteret kl 19.00. Forestillingen 
varer i 60 minutter. 

23. fr:  Storsalen utleid (M)
24. lø:  Lutefiskenes venner i storsalen (se 

info i bladet)
30. fr:  Storsalen er utleid

DESEMBER
01. lø:  Storsalen er utleid
02. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11
07. fr:  Storsalen er utleid
08. lø:  Storsalen er utleid (M)
09. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 18 (lys-

messe)
12. on:  Døvesenterets styre har møte kl 16.
13. to:  Seniortreff 11-14  (muligens middag)
13. to:  Døvesenterets juleavslutning
Julaften: Gudstjeneste i døvekirken kl 15
31. ma: Seniortreff 11-14  (Nyttårsavslutning)

TERMINLISTE Teater Manu har 
«Show»

i Bergen Døvesenter torsdag 22. nov. 
kl. 19.00. Dørene åpnes kl 18.00.

Kjente fjes på scenen: John Maucere, 
John Smith og Rob Roy.

Inngangsbillett kr 150,- (du kan bestille 
over internett, fra www.teatermanu.no, 
eller kjøpe når du kommer til døvesen-
teret. Men det kan bli utsolgt!

I storsalen skal det være bord og sto-
ler, og medlemmer kan kjøpe mat og 
drikke. Vi satser på Tapas, og god stem-
ning. Maksimum antall personer: 70. 
Her benytter vi ”først til mølla”-prin-
sippet. Derfor er bestilling på Internett 
nødvendig. Ikke vent! Gjør det nå!


