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OBS! Du kan få se forestillingen gratis, og så gå hjem etterpå (det er ikke nødvendig å være med hele tiden, og spise middag)
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Hvorfor er 
Bergen Døvesenter viktig?
Vi leser i formålsparagrafen at Bergen Døvesenter har som fremste formål å arbeide for at døve skal 
oppnå likestilling og likeverd med de hørende som bor i Bergen og ellers i Hordaland fylke.
Videre heter det at ”For å oppnå målsettingen skal styret og de ansatte følge nøye med i utviklingen, 
vurdere situasjonen og ta kontakt med myndighetene og andre ansvarlige når noe bør rettes på eller 
døves rettigheter er truet”.

Det er ikke bare sosiale og kulturelle tilbud til våre egne (se for eksempel på forsiden) vi skal kon-
sentrere oss om, men vi skal også holde øyne (og ører?) åpne for det som skjer i samfunnet. 

I dette nummer kan vi blant annet lese litt om møte vi har hatt 16. januar, om døve med psykiske 
lidelser. Det er klart at vi må bidra som representant for døve brukere. Hvem andre kan gjøre det, 
enn en bruker-organisasjon? Enkeltindivider har store vanskeligheter med å nå fram med sine behov 
og rettigheter. Til det er samfunnet med uvitende fagpersoner med ”jo jeg vet”-holdning for mektig. 
Noe må gjøres. 

Vi har også brukernes behov og interesse i forbindelse med tolkesaker å ta hensyn til. Også her kan 
det dukke opp situasjoner som tolkebrukeren ikke føler seg fortrolig med. Og ønske om forbedring. 
Ønske at det blir gjort annerledes. Ønske at tolketjenesten vil forstå. Ønske at tolken(e) vil forstå. 
Og så videre. Rapport fra møte med Tolketjenesten er også med i dette bladet. Det skal bli flere 
møter mellom Bergen Døvesenter og Tolketjenesten framover. Vi ble enige om å ha fire møter i året. 
Neste møte blir etter påske. Har du noe du ønsker å fortelle oss - som vi bør ta opp med Tolketje-
nesten - er du velkommen til kontoret vårt. Vi trenger ikke å vente til etter påske. Vi kan ha kontakt 
med Tolketjenesten med en gang vi får melding om noe som ikke er bra. Tolketjenesten sier at de 
ønsker tilbakemeldinger, og gjøre nødvendige forbedringstiltak, så sant det ikke strider mot reglene 
Tolketjenesten må følge. 

Vi har også et ansvar overfor det offentlige, og bidra til å fortelle de ansvarlige/arrangører om man-
gler som kan rettes opp. I dette bladet viser vi til eksemplet fra Lysfesten i Bergen lørdag 26. novem-
ber 2011, der ikke alt var tekstet på storskjermen på Festplassen. Bergens Tidende lover at det skal 
bli bedre neste gang.

Hvorfor en døveforening er viktig, kan vi også se av arvegaven døvesenteret har mottatt av ekte-
paret Bjørø. Uten en døveforening ville livet som døv enkeltperson ikke vært lett. Man er liksom 
tilknyttet sin døveforening i et helt liv. Å være medlem av en frimerkeklubb eller bowlingklubb, det 
er hobby-basert, men døveforening, det er nesten livsviktig å være med her. Hvor ellers finner man 
mange fritidstilbud som foredrag, kurs, skuespill, sosialsamvær m.m. der tegnspråk brukes? Hvor el-
lers finner man noen som kan kjempe for døves og tegnspråkbrukernes rettigheter i samfunnet? 

Ja, vi har mye vi kan stå sammen om. Og vi har mye vi sammen kan oppnå til beste også for våre 
brukere.

Rune Anda, daglig leder
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Geocaching er en høyteknologsk skattejakt, et 
spill som spilles over hele verden av mennes-
ker 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 koordinatene på internett. 
Hvem som helst med en GPS mottaker kan 
legge inn koordinatene 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 verdensomspennen-
de 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.

Foredraget tar utgangspunkt i min master-
oppgave som handler om døve og tolkers 
opplevelser om samspillet i en stemmetolksi-
tuasjon. At samspillet mellom døve og tolker 
fungerer er viktig for døves sosiale deltakelse i 
samfunnet; hva fremmer inkludering og hvilke 
ekskluderingsmekanismer gjøres gjeldende her, 
er noe av det jeg har undersøkt. 

En stemmetolksituasjon er utfordrende for 
både døve og tolker, noe som gjør at etable-
ring av tillit blir viktig. Tillit vil igjen aktualisere 
ulike kontrollmekanismer i situasjonen. Døve 
og tolkers holdninger, relasjoner og tilhørighet 
(er tolkene en del av døvemiljøet?) blir synlig-
gjort gjennom bruk av begreper som mitt og 
ditt språk og verdier som ligger heri. 

Døve deltakere i min studie uttrykker et øn-
ske om at tolking handler om mer enn å over-
sette riktig (ekvivalent oversettelse). Tolkene 
som var med i studien gjør nettopp dette 
uten å gjøre andre eksplisitt oppmerksom på 
det. Det gjør at tolker i en viss utstrekning 
fungerer som døves talerør i vid forstand, og 
ikke bare som oversettere.  

Medlemsmøte 
torsdag 2. februar 2012 kl. 19:
a) Arv fra Bjørø

Bergen Døvesenter har mottatt 
testamentarisk arv på kr 750.000 
fra Gunhild og Nils Johan Bjørøs 
dødsbo. Vi skal snakke om hva vi skal 
bruke pengene til. 

b) Oppussing i døvesenteret
Hele 1. etasje trenger å friskes opp. 
Det skal vi snakke om på møtet. Vi 
skal også diskutere hvordan arbeidet 
skal gjennomføres og finansieres.

VELKOMMEN!

Marianne Rasmussen Kolvik (27) fra Nit-
tedal er døv. Hun er med i Ingen grenser for å 
koble av og for å vise hvordan døve kommuni-
serer på ekspedisjon.

Teksten er hentet fra Nettavisen 07.12.2011.

Velkommen til spennende foredrags-kvelder!
TORSDAG 9. FEBRUAR KL. 19: TORSDAG 16. FEBRUAR KL. 19: TORSDAG 29. MARS KL. 19:

TORSDAG 12. APRIL KL. 19:

Samspill ved 
stemmetolking

Facebook - og 
fallgruvene der

Aldri hørt om 
geocaching...?

Gro Hege Saltnes Urdal.

Tor Egon Mikkelsen.

Gøsta Rougnø.

Fra NRKs ”Ingen grenser”

Bjarte Bø-Sande (41) fra Randaberg er døv 
og nesten blind. Han er egentlig et innemen-
neske 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. 

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?

Vi får besøk av Tor Egon Mikkelsen fra firmaet 
Mikkelsen Pettersen Data (MPD.no) på Bønes. 
Han har vært 6 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 barne-
vakten.no. 
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Tirsdag 10. januar 2012 var det møte mellom 
Tolketjenesten (Geir Rune Folgerø, Dorthea 
Vik og Astrid Lund) og Bergen Døvesenter 
(Ellen Østrem, Gunnar Hansen og Rune Anda) 
+ to tolker.
 
Møtet varte i to timer og vi diskuterte mange 
ulike punkter, blant annet:
- Hva brukerne har opplevd av problemer 

med tolketjenesten og uheldige situasjoner 
ved ulike tolkeoppdrag

- Tolketjenesten sin rutine når de har mottatt 
bestilling og sendt oversikt over tolkeopp-
drag til tolkene (sms og e-post)

- Retningslinjer som tolketjenesten har å følge 
(her var vi også opptatt av at dispensasjoner 
bør/må gis i spesielle tilfeller)

- Tolk på sykehus
- Det ble nevnt at Tolketjenesten benytter 

seg av av tolkestudenter til enkelte oppdrag 
(studentene får avtale med Tolketjenesten)

- Det å kunne velge tolk selv
- Plutselig behov for tolk etter kl 15, selv om 

det ikke var akutt
- Turnusordning
- Prøve å få tolk fast på plass i døvesenteret 

hver torsdag på dagtid (seniortreff, møter 
osv)

- To-tolk system
 
Vi er ikke enige i alt, men vil fortsette å disku-
tere ulike problemstillinger med dem.
 
Vi fortalte også at Tolketjenesten i Hordaland 
har et dårlig rykte i Norge, noe Rune Anda 
selv fikk erfare da han jobbet to år på Ål, og 
fått kommentarer fra en del frilanstolker som 
hadde ukejobb på Ål. Det at Tolketjenesten i 
Hordaland har dårlig rykte rundtomkring i lan-
det, det var tolketjenesten her klar over. Hva 
det konkret skyldes, kunne man ikke få klarhet 
i. Er de for firkantede? I hva?
 
Her ser det ut til at det ikke bare er brukerne 
som ønsker en bedre og servicevennlig tolke-
tjeneste i Hordaland, men også frilanstolkene 
selv – både her i fylket, og de i andre fylker – 
ønsker et godt samarbeid med tolketjenesten 
her.
 
Det må også tilføyes at Tolketjenesten streber 
etter å gi brukerne god service og tjeneste, og 
av den grunn er de avhengig av tilbakemelding 
fra brukerne. Det er for få ansatte på Tolketje-

nesten i forhold til antall brukere i Hordaland. 
Derfor er det også viktig at brukerne bestiller 
tolk selv om man tror man ikke får tolk. Man 
kan ikke vite på forhånd om man ikke får tolk, 
så derfor er det verdt å forsøke uansett.
 
Tolketjenesten kan ikke pålegge frilanstolker 
til å påta seg oppdrag. De kan si nei så mye de 
vil, uten at Tolketjenesten kan forplikte dem 

Møte med Tolketjenesten til å ta oppdrag. Får man ikke tak i tolk på 
ettermiddags-/kveldstid, betyr det ikke at alle 
frilanstolkene er opptatt. Det betyr at ingen 
svarte på henvendelsen om å påta seg tolke-
oppdrag. Og på dagtid er det en utfordring for 
Tolketjenesten å få alle som ønsker det, å få 
tolk. Her bør vi, som brukerorganisasjon, gjøre 
noe i forhold til våre rettigheter og presse på 
oppover i systemet med å få flere midler til 
Tolketjenesten.
 
På slutten av møtet fikk vi utdelt statistikk 
over tolkeoppdrag i 2011, samt kopi av «Veile-
der om kommunikasjon via tolk for ledere og 
personell i helse- og omsorgstjenestene».
 
Vi som representerte Bergen Døvesenter, 
syntes det var et bra og konstruktivt møte. 
Tolketjenesten ønsker å samarbeide med 
oss for å få til en bedre service og tjeneste-
ytelse, og likeså ønsker de tilbakemelding fra 
brukerne, enten direkte fra dem selv, eller via 
Bergen Døvesenter, slik at de kan bli bedre 
(kvalitetssikring).
 Og vi ble enige om å ha flere møter. Neste 
møte blir på Kokstad (som vi sa ligger langt 
borte i «u-landet») etter påske.

Møte om døve med psykiske lidelser

Rune Anda, Mary-Ann Grønås, Kristin Opedal, Sissel Grønlie, Terje Steiro og Martin Skinnes.

Høsten 2011 ble Bergen Døvesenter kontaktet 
av Mary-Ann og Terje med ønske om å diskutere 
tiltak for å bistå døve med psykiske lidelser. Styret 
utpekte Martin Skinnes som vår mann i dette 
arbeidet. Han kalte inn til møte i døvesenteret 
mandag 16. januar 2012 kl 17. 

De som deltok: 

Sissel Grønlie 
Hun er psykologispesialist og har hjemmel og 
egen praksis hvor hun driver individualterapi 
for hørselshemmede. 

Kristin Opedal
Psykiater ved Regionalt senter for hørsel og 
psykisk helse. Hun arbeider dels poliklinisk 
med individuell behandling av hørselshem-
mede og dels som rådgiver for personale 
innenfor psykisk helse som gir behandling til 
hørselshemmede.

Terje Steiro
Spesialterapeut i Botjenester innen psykiatri 
i Fana.

Mary-Ann Grønås 
Daglig leder i Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede og døvblinde i Bergen.

Rune Anda
Daglig leder i Bergen Døvesenter.

Martin Skinnes
Styremedlem i Bergen Døvesenter. Han er 
lærer ved Hunstad skole.

Møtedeltakerne er enig i at det i dag ikke fin-
nes noen tilrettelagt hjelp/tilbud til døve med 
psykiske lidelser, og at fagfolk og/eller de som 
styrer området, ikke har den rette forståelsen 
på behov og problemer hos døve med psykisk 
helseproblem.

Møtet - som varte i over en time - konklu-
derte med å avtale om et nytt møte der man 
sammen skal gå gjennom forslag til brev som 
skal sendes til Bergen kommune og til Helse 
Vest. 

Detaljene kommer vi tilbake til.
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Vi har startet opp med Gubbetrening i fotball på Nygårdslien skole hver fredag kl. 19 – 21.
Aldersgrense fra 8 år til 70 år eller ubegrenset. Vi har det moro og sosialt sammen så håper flere kommer 
og blir med fremover..

VIDEO på hjemmesiden www.bgds.no! ”Godt nytt 
år”, hilste seniorene på video fra Nyttårsavslut-
ning i Bergen Døvesenter 31. desember 2011. Kjell 
Johnsen var først med hilsenen, filmet av Rune. Gyda 
Einemo sendte e-post fra USA der hun ”takket for 
nyttårshilsen” som hun fant på internett :-)
Har du ikke sett det? Gå inn på nettet og se denne 
koselige hilsenen under ”Arrangementer”.

CI gruppen i Bergen Døvesenter ble opprettet 
01.01.2012, vedtatt på BDS-styremøte 16.12.2011. 
Gruppen skal utarbeide mandat på sitt neste 
møte i februar.

Våre gutter (Deaf Boys) vant sin klasse under Tysnes 
Kraftlag Cup i romjulen 2011, og rykker opp til 
øverste klasse.

Instruks til Kulturstyret

Torsdagskvelder:
Kulturstyret har hovedansvar for torsda-
gene i døvesenteret. Det vil si at kultursty-
ret setter opp program som for eksempel 
foredrag, temakvelder, underholdning o.a.  
Dette gjøres i samråd med daglig leder, som 
også påser å få med diverse møter som 
senterstyret blir enige om; dato for årsmø-
ter, medlemsmøter o.a. Underavdelinger og 
andre som ønsker program torsdagskveld 
må avklare det med daglig leder/kulturstyret.

Forslag og ideer:
Kulturstyret kan komme med forslag/ideer 
til torsdags-temaer. Daglig leder tar seg av 
det praktiske som å kontakte foredragshol-
dere o.a., avtale honorar, evt reiser og over-
nattinger, og oppfølging videre. Kulturstyret 
skal ønske foredragsholdere og gjester 
velkommen, og likeså takke etter arrange-
mentene. Kulturstyret har ”torsdagsfri” ved 
program som underavdelinger og sentersty-
ret har ansvaret for.

Klargjøring før arrangement:
Kulturstyret skal sammen med torsdag-
svakten sørge for at lokalet er klar til 
arrangementer, blant annet sette stolene i 
rekke og rad foran hvert foredrag/program 
og lignende. Likeså skal kulturstyret og de 
som har torsdagsvakter kunne betjene de 
tekniske utstyr, og klargjøre dem (alle nye 
må kurses i det). Det gjelder pc tilkoblet 
videokanon, evt. musikkanlegg, og sørge for 
at foredragsholderne og eventuelt tolker får 
tilgang til drikkevann.

Program for kulturelle aktiviteter:
Kulturstyret skal utarbeide terminliste for 
kulturelle aktiviteter hele året, samt ordne 
med informasjon til Budstikken og hjemme-
siden via daglig leder, samt til oppslagstavlen.

Representasjon:
Kulturstyret deltar med to personer i Ber-
gen Døvesenters Samarbeidsforum, som har 
møter to ganger i året. Der kan man bl.a. 
legge fram kulturprogram for innspill, forslag 
og ideer.

Møter og referat:
Kulturstyrets leder innkaller til møte 
når man finner det ønskelig. Kulturstyret 
utpeker selv en sekretær i styret. Referat fra 
møtene i kulturstyret sendes over e-post til 
daglig leder innen rimelig tid etter møtet.

Døves kulturdager:
Kulturstyret skal undersøke om der er 
interesse for å lage innslag i forbindelse med 
Døves kulturdager. Skulle det bli interesse 
for kulturbidrag på kulturdagene fra Bergen 
Døvesenter, skal kulturstyret utarbeide 
budsjett som legges frem for senterstyret 
før vedtak fattes. Dette må gjøres senest 15. 
februar hvert år, av hensyn til budsjettbe-
handling på årsmøtet.
Instruksen er vedtatt av senterstyret 
12.01.2012.

Fredagstrening for gubber

Deaf Boys vant!

Video-nyttårshilsen fra 
Bergen på hjemmesiden

HJERTELIG TUSEN TAKK
for oppmerksomhet v/min 60 års dag.

Hilsen Molly
RUNDE ÅR
80 ÅR
Gerd Albrektsen, Ulset, blir 80 år 5. februar.
Bjørn Ruste, Laksevåg, blir 80 år 12. februar.
60 ÅR
Gudrun Boge Karlsen, Vaksdal, blir 60 år 31. 
januar.
Bjørn Janson, Bergen, blir 60 år 28. februar.
50 ÅR
Hilde Jannecke Hellestvedt, Bergen, fylte 50 
år 2. januar.

MEDLEMMER
Nytt medlem: Sissel Alvestad, Loddefjord.
Utmelding (overført til en annen døveforening): 
Marius Milo Hansen.

Strøket: Ifølge Norges Døveforbund er 21 
av våre medlemmer strøket. pga manglende 
kontingentinnbetaling. De står fortsatt opp-
ført hos oss, og får dette bladet. Det er mu-
lig manglende betaling skyldes forglemmelse. 
Hvis kontingenten for i fjor ikke er betalt 
innen 15. februar 2012, blir de strøket fra 
vår liste også. 

PERSONALIA
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Kommunal råd 
for funksjonshemmede
Som medlemmer med varamedlemmer til 
Kommunal råd for funksjonshemmede for 
valgperioden 2011 - 2015 består av:

Medlemmer:
1. Mathias Viktorsson, HLF
2. Jorunn Lid, Norsk Forbund for svaksynte.
3. Svein Nord Kristiansen, LHL
4. Anne-Lise Aanes, Cerebral  
 Pareseforeningen
5. Kari Johannesen, SAFO/NHF
6. Kristine Bech-Sørensen, NFU
7. Ingse Møen (SV)
8. Harald Berge Breistein ( Krf)

Varamedlemmer:
1. Rune Anda, Bergen Døvesenter
2. Jens Olav Johannesen, Norsk Forbund 
 for svaksynte
3. Lars Christian Larsen, Skulte hemminger, 
 Astma og Allergiforeningen.
4. Kirsten Eikanger, Mental Helse.
5. Egil Hope, SAFO /NHF
6. Tom Skauge, NFU
7. Tom Furnes (V)
8. Rebekka Rosland (KrF)
Som leder velges: Harald Berge Breistein
Som nestleder velges: Ingse Møen (SV)

De hadde sitt første møte i Bergen Rådhus 
torsdag 19. januar 2012.

Daglig leder
Rune Anda er tilbake som daglig leder etter to 
års permisjon. Melding om innehaver av daglig 
leder-stillingen ser sendt til Brønnøysund-
registrene, og godkjent. Likeså er Arbeidsgiver-
registeret oppdatert der Rune Anda nå står 
som daglig leder istedenfor Sunniva Lyngtun.

Budsjett 2012
Styreleder har utarbeidet grov-utkast til 
budsjett for 2012 til drøfting. Til neste møte 
skal styret gå gjennom hele budsjettet – som 
da legges fram som styrets budsjettforslag på 
årsmøtet 15. mars.

Testamentarisk arv etter Bjørøs dødsbo
Bergen Døvesenter har mottatt testamentisk 
arv på kr 750.000 fra Gunhild og Nils Johan 
Bjørøs dødsbo. 
Hva arven skal brukes til, blir drøftet på med-
lemsmøte torsdag 2. februar 2012 kl 19.

Fremdrift 1. etasje 
Styret fikk tilsendt oversikt over arbeid som 
er tenkt gjennomført i huset, der det meste 
er konsentrert om første etasje. Ønsket om 
oppussing/oppfrisking av første etasje er i tråd 
med det man kom fram til under seminaret på 
Glesvær 11.-13. november 2011.
Oppussingsarbeid og finansiering av det blir 
drøftet på medlemsmøtet torsdag 2. februar 
2012 kl. 19.

Leie av lokaler for ansatte  
i Nubben Barnehage
Det kom forespørsel fra ansatte i Nub-
ben Barnehage om de kan få rimeligere leie 
av storsalen til private fest etc i forhold til 
ordinær leiepris. Styret kom fram til at de kan 
få leie lokaler til en pris omtrent midt mellom 
ordinær leiepris og medlemmenes leiepris. 
 
Renhold
Døvesenteret har i tre år betalt 1/5 av de 
totale utgiftene for renhold i egne lokaler til 
Nubben Barnehage (renholdsfirma: Renhold 
og Skadesentralen). Styret ønsker å avslutte 
den avtalen og gå over til å ansette egen ren-
holder. Det er ønske om fleksibel avtale mht 
renhold styret ønsker, og det kan ikke firmaet 
gjøre (iblant gjør de rent selv om lokalene ikke 
har vært i bruk).
Vi sier opp avtalen med firmaet Renhold-
Skade-Sentralen as via Nubben Barnehage. 
Styreleder og daglig leder får fullmakt til å løse 
renholdsarbeidet på annen måte.

Hjemmesiden www.bgds.no
Den nye hjemmesiden ble åpnet nyttårsaften. 
På grunn av at den nye siden og den gamle 
siden ikke kan være på samme sted (den nye 
med Linux som operativsystem og den gamle 
med Windows) blir det utsatt noen dager. 
Derfor er ikke web-adressen riktig ennå. 
Nå som hjemmesiden er på plass, overfører vi 
den avtalte prisen, kr 10.000, til ROIR som har 
stått for design av den nye hjemmesiden.

Instruks for Kulturstyret 
Styreleder og daglig leder har vært i møte 
med Kulturstyret 5. januar der man gikk gjen-
nom instruks for Kulturstyret. Det ble en del 
justering. Den nye instruksen ble godtatt av 
Kulturstyret på sitt møte 10. januar.
Senterstyret godkjenner den nye instruksen 
for Kulturstyret. (Se egen ramme i bladet.)

Revisor for ulike avdelinger 
for regnskapsåret 2011
Seniorgruppen:  Kjetil Høgestøl
Ungdomsklubben:  Sigrid Hjørungnes
Døvblittgruppen:  Martin Skinnes
Museumsutvalget:  Monica Lone Madsen
Beast:   Svein Tore Træet Olsen

Info fra møtet med 
Tolketjenesten 10. januar 2012 
Ellen, Gunnar og Rune informerte fra møtet 
med Tolketjenesten. Rapport fra møtet ble 
lagt ut på hjemmesiden. Det ble enighet om å 
ha slike møter fire ganger i året. Neste møte 
blir på Kokstad etter påske. (Se egen artikkel i 
bladet.)

Info fra styremøtet 12. januar 2012
Ansattes representant 
i Nubben Barnehage
Det er kommet ønske fra ansatte i Nub-
ben Barnehage om at en representant fra 
de ansatte deltar i barnehagens styremøter. 
Barnehagens styre er positiv til det.
Senterstyret støtter forslaget.

Informasjon fra styreleder og daglig leder
a) Juletrefesten 7. januar – rapport fra Gunnar 
b) Det blir møte ang døve med psykiske lidel-
ser 16. januar
c) Det blir møte med Syns- og Audiopedago-
gisk Tjeneste 30. januar
d) Årsmeldingen, situasjon pr i dag v/Rune
e) Det blir møte i Samarbeidsforum onsdag 
25. januar

CI-gruppen
Sigrun opplyste at CI-gruppen hadde møte 
11. januar. Gruppen skal ha et nytt møte ons-
dag 8. februar der de skal utarbeide mandat.

Juletrefest 7. januar
Det var over 100 personer i døvesenteret, 
som ble ledet av Gunnar Hansen, musikk 
ved Politiorkesteret, kort andakt ved Trygve 
Stabrun, gang rundt juletre, og til slutt kom 
julenissen med godteposer til barna. Takk til 
alle som hjalp til på kjøkkenet og med leker 
etc.
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DØVES KULTURDAGER
KRISTIANSAND 14.-16. SEPTEMBER 2012
På internett-siden www.kulturdagene.net 
finner du informasjon om årets ”Døves kul-
turdager”. Både på norsk og engelsk. Arrange-
mentskomitéen i Kristiansand Døveforening 
ønsker å at døve fra andre land også skal få 
oppleve kulturdagene her.

Til Bergens Tidende v/Frode Buanes
Jeg sender denne til deg - fordi jeg fant ditt 
navn fra reportasje fra lysfesten på bt.no. 
(Sender kopi til ordføreren - som jeg har hilst 
på ved en del anledninger). 
Det vil være kjempeflott om du videresen-
der denne mailen til rette vedkommende  i 
 Bergens Tidende, han/hun som har med 
lysfesten å gjøre. 
Jeg jobber som daglig leder i Bergen Døve-
senter. (Har permisjon nå, men er tilbake fra 
nyttår.) 
Lysfesten var - som alltid - strålende! 
Og da dere begynte å få med tekst på 
storskjermen, når det var julesanger, bidro til 
at hørselshemmede også ble en del av den 
integrerte flokken! 
Nå tenker vi at dere kanskje kan gjøre en liten 
forbedring til neste år? 
Tekst fra konferansier og fra ordføreren hadde 
vært kjempestas å få med også. De har helt 
sikkert laget manus ferdig på forhånd, så hvor-
for ikke få disse med? 
Også noen av sangene som barnekoret ikke 
bidro med, disse var ikke tekstet. 
Vi gleder oss til neste år også - sammen med 
barn og barnebarn. 
Håper på enda bedre teksting da :-) 
GOD JUL 
Rune Anda 

Kjære Rune.
Som alltid fra deg,konstruktivt innspill.
Jeg er sikker på at BT responderer på 
dette,men jeg sender den både til redaktør og 
Unni som er ansvarlig! 
Ha en god førjulstid.
Mvh Trude-ordfører

Vi kom da i kontakt med Unni Engan 
hos Bergens Tidende, som i en mail spør:
Hei igjen, kunne vi løst det meste med en 
døvetolk? Har dere noen innpill på hva som vil 
fungere best og eventuelle kontaktpersoner? 
Vennlig hilsen Unni Engan

 

Hei 
Det aller beste dere kan gjøre, er å få til både 
tekst og tegnspråk. Generelt opererer man 
med følgende regnestykke på hvor mange 
som hører dårlig (og som behøver tekst), og 
hvor mange som er døve (og som behøver 
tegnspråk). 
La oss anta at det blir 25.000 personer til 
neste års lysfest. 
10% = Hørselshemmede, dvs. 2.500 personer 
0,1% = Døve, dvs. 25 personer 
Men det er mange døve innflyttere i storby-
ene, så her kan vi godt si 0,2%, hvilket da vil si 
ca 50 døve blant lysfest-deltakere (jeg møtte 4 
andre døve bare der jeg stod sist lørdag). 
Enten man bruker undertekst eller tegn-
språktolk, så behøver hørselshemmede å 
være i nærheten av skjermen. Man vil jo helst 
se hvem som snakker/synger og samtidig se 
tekst/tegn. 
For å drøfte det tekniske, plassering osv. er 
det nok en fordel å innhente en person fra 
Bergen Døvesenter (tegnspråk) og en fra HLF 
Bergen (tekst/teleslynge). ”HLF” er forkortelse 
på ”Hørselshemmedes Landsforbund”, og da 
avdeling Bergen :-) 
Var informasjon til hjelp? 
Rune Anda 

(Bemerkning fra oss her i Budstikken: Vi synes det 
er viktig at vi samarbeider med HLF Bergen - og 
at vår samarbeidsforening blir nevnt - når det er 
saker av felles interesse.)

Tusen takk, veldig informativt. 
Vi skal helt klart klare å få til noe.
Vennlig hilsen Unni Engan

Tegnspråktolk og mer tekst under 
lysfesten lørdag 1. desember 2012? 

Bildet er hentet fra Internett.

Tusen, tusen takk for veldig hyggelig gave 
fra dere i Bergen Døvesenter. 
Beløpet har kommet inn på konto og det 
kommer godt med i arbeidet vårt i Kenya.

Marit Kolstadbråten.

Beløpet (kr 4.000) kom inn i forbindelse 
med utlodning under juleavslutning i døve-
senteret torsdag 15. desember 2011. I til-
legg ble det gitt kr 2.000 fra døvesenteret, 
tilsammen kr 6.000.

DØVES MISJONSFORENING
har møte fredag 10. februar kl. 19.00 hos Sonja 
Eikenes, Skoglien 35 - og fredag 9. mars kl. 
19.00 hos Marta Ringsø, Nebbestølen 33.
Alle er hjertelig velkommen.

BERGEN DØVESENTER
HAR

ÅRSMØTE
TORSDAG 15. MARS 2012

KL. 18.00

Frist for innlevering av
lovforslag

må leveres/sendes til styreleder 
Gunnar Hansen

innen
torsdag 2. februar 2012 kl. 18.

Frist for innlevering av
andre forslag

må leveres/sendes til styreleder 
Gunnar Hansen

innen torsdag 23. februar 2012
kl. 18.
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Ny hjemmeside www.bgds.no

Nyttårsaften 31. desember 2011 gikk vi over til ny hjemmeside. Den nye siden er designert av José Oriola (firmaet ROIR). 
Etter ni år med samme layout, er det litt uvant for mange å gå over til ny design. Det tar tid å finne ut hvor man kan finne 
ulike informasjon. Vi som administrerer siden trenger også tid til å finne ut hvor vi skal legge ut informasjoner. Hva skal inn 
under ”Nyheter”, hva skal inn under ”Norge” osv.  

Vi har også fått inn ny menytekst: ”NYHETER”, altså med store bokstaver (vi vil prøve å få den fremhevet i annen farge). 
Der skal man finne nyheter fra ”døves verden” (link til ulike media på internett). Dette er noe mange liker å ha, som også 
var populær på vår gamle hjemmeside, i tillegg til billedkavalkade.

Mange har sagt at den nye hjemmesiden ser veldig bra ut. Send din mening til post@bgds.no.

Den gamle hjemmesiden har vi tatt vare på. Det vil komme en link på den nye hjemmesiden, som fører deg til gammel 
hjemmeside. Det var et ønske fra enkelte av dere, for noen liker å se tilbake i billedarkivet, og andre interessante linker :-)

Det mange kanskje ikke vet, er at det var Bjørn A. Johnsen som har designert den gamle hjemmesiden, som har bestått fra 
slutten av 2002 og helt fram til årsskiftet 2011/12! Imponerende? De fleste andre hjemmesider skifter layout ”hele tiden”, 
men ikke vi.

www.bgds.no har i snitt hatt ca 300-350 besøk hver dag (ca 200 om helgene). Rekorden var over 700 besøk på en dag, 
og da var det i forbindelse med demonstrasjon for ”tegnspråklov” i Oslo lørdag 3. november 2007. Utrolig mange bilder 
var lagt ut på vår hjemmeside. Nesten like mange besøkte siden 25. september 2005 i forbindelse med stor vannlekkasje i 
døvesenteret, der vi la ut mange bilder.
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I første etasje er det behov for å finpusse 
en god del steder og likeså trengs en del 
ombygging.

Her er oversikt og forslag til tiltak:

* Hoved inngang:
 Ved veggoppslag trengs annet type som 

gjør det enklere å sett opp oppsalg. Man 
trenger å  male over lister - mørkebrun 
rundt oppslagstavlen.

 Sette opp golvlister rundt  (disse er 
mangler nå) og male dem mørkebrun.

 Sette opp lister til døren.
 En del flikke og male-greier. 

* Garderobe: 
 Ser ok ut – men male over garderobe-

hyllen – mørkebrun. Lik type kleshenger 
(i dag er det ulike typer kleshengere 
der)  - Flikke mange steder og male 
over.

* Hallen:
 Trengs overhaling, og male veggene og 

mange steder trengs det litt repara-
sjon og flikke. Nåværende møbler bør 
skiftes ut med nye møbler som passer 
til daglige  ”venterom/velkommen-preg”. 
(Nåværende møbler kan selges over 
finn.no) Lister ved golv bør være av lik 
størrelse rundt det hele.

 En del reparasjon på golvet (riper).  Dø-
ren til utgangen (gamle) bør det gjøres 
noe med, samt få bedre feste.

* Storsalen:
 Reparere og flikke Mahogny-veggene. 

Male på veggen – lik farge som i salen 
like ved kjøkken. Viktig å gjøre noe med 
lister (9 cm bred) lik i hele salen. Lage 
ny trelister rundt med støtte (ca 3 cm) 
ut fra veggen for beskyttelse mot bord-
kant.

 Mellom storsalen og lillesalen trengs ny 
”vegg” (foldervegg) som kan lukkes og 
åpnes etter behov. Her trengs og nye 
møbler – bord og stoler.  Nye lysfor-
hold og lamper i taket. Male hvit i taket. 
Ny parkett på golvet.

* Gangen til kursrom og verksted rom:
 Her trengs ombygging slik at verksted-

rom får redusert  areal og det gis bedre 
plass til både vaskeutstyr og lagring av 
bord og stoler (istedenfor å oppbevare 
dem i skuffer under scenen). Ny opp-
vaskkum. 

 Lage ny vegg til kursrom med dør inn 
fra gangen og lage ny inngang med dør 
til kursrom fra trappegangen. Nye mø-
bler som passer til kurs.

* Trapp til annen etasje:
 Trenger flikke- og malearbeid. Ordne 

med golvlister.

* Styrerom:
 Bør ha nye møtemøbler. Ellers ok.

* DIK og DUK kontor:
 Bør gjøre noe med rommet og bedre 

lagringsskap. Hele veggen bør males. 
Golvet er nytt og ok.

* Pauserom:
 Trenger bedre innredning og benk i 

kjøkkendelen. Nye spisemøbler? Ellers 
ok.

 
* Kontoret:
 Trenger nye kontormøbler og bedre 

praksis for 3 personer i ett rom. 

* Gangen i 2 etasje:
 Golvet trenger ny maling og her behø-

ver vi nye lister. Mulig trengs maling på 
veggen?

Oppussingsbehov i Bergen Døvesenter
* Alle WC i huset:
 Trenger litt flikke- og  male-arbeid.  En 

del små reparasjoner.

* Kjøkken:
 Her behøves bedre organisering i ska-

pene.  Bør ha vaskemaskin og tørke-
maskin på kjøkken av praktiske grunner. 
Fryseskap bør flyttes til ved siden av 
kjøleskap på kjøkkenet.  

* Utvendig
 Bør undersøke taket igjen pga noen 

takstein mangler og sjekkes for even-
tuelt lekkasje.

 En del utskifting av avløpsvannrør og  
en del  maling i veggene.

Forslag tiltak:
* Senteret stengt  
 Fra 24. mars til 18. april.

* Komitéen
 Opprette en komité med en prosjekt-

leder som påtar seg ansvaret for å lede 
hele oppussingsarbeidet, og følge opp 
hvem som kan stille opp på dugnad.

 Det trengs 2-3 personer (gjerne 
arbeidsledige/eller andre) med en del 
erfaring fra håndverksarbeid som kan 
utføres fast daglig arbeid så lenge 1. 
etasje er stengt.  Andre (medlemmer) 
kan hjelpe til på dugnad.

* Finansiering
 Vi muligheter til å hente midler fra Ka-

pitalfond/gavekonto.  Vi har allerede fått 
godkjent kr 200.000 fra Kapitalfondet til 
formålet. Vi kan gi honorar/godtgjørelse 
til de som jobber og prosjektleder kan 
få lønn etter avtale. Vi behøver også 
midler til bl.a. møbler, parkett, maling, 
trematerialer osv. Om deler av arven 
fra Bjørø-paret kan brukes her, tar vi 
opp på medlemsmøtet.

* Prosjektleder 
 Vi har snakket med vaktmesteren vår 

(som har 10% stilling hos oss), Svein 
Ole Johansen. Han har sagt seg villig til 
å være prosjektleder. 

* Medlemsmøte
 Torsdag 2. mars kl 19 har vi Oppussin-

gen på sakslisten. Vi håper at mange vil 
komme og ta del i diskusjonen, og likeså 
mange som vil si seg villig til å jobbe 
dugnad.  

Litt info før medlemsmøtet torsdag 2. februar kl. 19.00
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Autorisert revisor:
Leif Steinbakk

Valgkomite:
Tor Fiksen
Toralf Ringsø
Maren Oriola
Vara. Arne Nesse og Gabrielle 
Kverneland

Døvblittseksjonen 
(stiftet 1983)
Harald Gåsland, leder
Marta Sander, nestleder
Bjørn Ruste, sekretær
Hilde Fagerheim, styremedlem

Museumsutvalget
(tidligere: Bergen lokallag av 
Norsk Døvehistorisk Selskap, 
stiftet 07.05.1992)
Rune Anda, leder
Thorbjørn Johan Sander, sekretær
Åge Lauritzen, kasserer
Erling Buanes, medlem

Beast 
(opprettet 25.09.2007)
Leder: Tor S. Fiksen
Nestleder: Fredrik Servaas 
 Mehlum Fjellaker
Styremedlem: Øyvind Rød
Styremedlem: Guttorm Jørgensen
Styremedlem: Ingrid Nybakk
Styremedlem: Ida Haugen

CI-gruppen 
(opprettet 01.01.2012)
Klement Våge, leder
Sigrun Ekerhovd, nestleder
Kjetil Høgestøl, kasserer
Sunniva Lyngtun, sekretær
Marit Markeset, styremedlem
Ann Liss Opdal, varamedlem

Døves Kvinneklubb 
(stiftet 13.10.1902)
Kvinneklubben er lagt på is

Nubben Barnehage:
Kjetil Høgestøl, styreleder
Tone Høylandskjær, styremedlem
Klement A. Våge, styremedlem
Marit Markeset, varamedlem
Styrer: Karin L. Gaupset (ansatt i 
2010)

Døves Menighet, Bergen:
Styreperioden er fra 01.11.2011 
til 31.10.2015:
Faste medlemmer: Nabai Kaup-
pinen (leder), Norunn Anny 
Kalvenes, Torill Solbø Zahl, Helge 
Herland, Anett Christoffersen og 
Maren Martinussen Oriola
Varamedlemmer: Solomon Sium 
Beyene, Kari Jenny Skålevik, Heidi 
Marian Iversen og Tove Helen 
Haugstad

Tolkeforbundets regionlag 
i Hordaland
Leiar: Ingvild Soldal Eggerud
Nestleiar: Ingrid Johannessen
Kasserar: Silje Seltveit Osdal
Sekretær: Elisabeth Trengereid 
Olsen
Styremedlem: Kjersti Skagen
Vara: Camilla Fidje

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

Bergen Døvesenter 2011-12

Bergen Døvesenters styre:
Leder:  Gunnar Hansen
Nestleder:  Martin Skinnes
Styremedlem: Sigrun Ekerhovd
Styremedlem: Ellen Østrem
Styremedlem: Svein Tore Olsen 
(eiendomsleder)
1. varamedlem: Monica Lone 
Madsen
2. varamedlem: Sigrid Hjørungnes

Kapitalfondet:
Gunn Kristin Selstad
Erling Jacobsen
Kjetil Høgestøl
Vara: Klement Våge

Hyttekomite:
Edvard Rundhaug (leder)
Rita Lone Borlaug (sekretær)
Sigrun Ekerhovd (medlem)
Svein Tore Olsen (fra eiendoms-
styret)
Gunnar Forland (fra Døves 
Idrettsklubb)

Eiendomsstyret:
Svein Tore Olsen (eiendomsleder)
Tore Birkeland
Egil Johansen

Kulturstyret:
Tor Fiksen (kulturleder)
Gabrielle Kverneland (sekretær)
Rose Rosland
Alireza Emami

Lovkomite:
Klement Våge
Erling Jacobsen
Helge Herland

Bilagsrevisor:  
Hans Erik Tofte
Varabilagsrevisor: Toralf Ringsø

Døves Idrettsklubb 
(stiftet 29.10.1905)
Cecilie Gudmundsen, leder
Arne Nesse, nestleder
Øystein Grutle, sekretær
Asle Karlsen, kasserer
Marius W. K. Anda, styremedlem
Gunnar Forland, 1. varamedlem
Toto Haque, 2. varamedlem
Dag Hafstad, bowlingleder
Arne Nesse, leder for fotball 
gutter
Ane Serine Dimmen og Marius W. 
K. Anda, leder for fotball jenter
Åge Lauritzen, veteranleder

Døves Ungdomsklubb 
(stiftet 25.10.1962)
Mathias Høie Hausberg, leder
Alexander Hole Dahl, nestleder
Elisabeth Dahle Kindt, kasserer
Aleksander Håvik, sekretær
Beate Eng, styremedlem
Hege Malene Ulstein, styremed-
lem
(Ungdomsklubbens styreperiode 
er fra september til september)

Seniorgruppen 
(opprettet 19.03.1973)
Erling Buanes, leder
Thorbjørn Johan Sander, sekretær
Hans Erik Tofte, kasserer
Birgit T. Karlsen, varamedlem
Berit Kallevik, varamedlem

Før årsskiftet mottok Bergen Døvesenter testamentarisk arv på kr 
750.000 fra Gunhild og Nils Johan Bjørøs dødsbo. Dette var helt 
fantastisk, og åpner dører for nye muligheter. Torsdag 2. februar kl 
19 ønsker styret å diskutere med medlemmene hva døvesenteret 
skal bruke arvemidlene til. Styret har diskutert det og kommer 
med forslag.
Arven kom helt uventet for de fleste. Det har kanskje aldri skjedd 
tidligere. Ekteparet gav kr 100.000 til døvesenteret under ”Eldre 
døves kulturdager” på Scandic Hotell i Bergen i 2007. Da fortalte 
Nils Johan Bjørø at døveforening som sosialt samlingssted har 
betydd masse for dem - og for andre døve - gjennom et helt liv. 
Da forstår vi hvor takknemlig ekteparet var for at de hadde et me-
ningsfylt liv, blant annet gjennom flittig bruk av døvesenterets tilbud

Vi gleder oss til å forvalte arvemidlene på beste mulige måte. 

En fantastisk og kjærkommen 
arv fra Bjørø-ekteparet
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

Terminlisten på www.bgds.no er til enhver tid 
helt fersk (fortløpende oppdatering)

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. 
Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er 
opptatt til forberedelse som å dekke bord osv.
Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Storsalen brukes på dagtid sam-
tidig med barnehagens åpningstider
Rødt = Utleie
Svart = Bergen Døvesenter og egne avdelin-
gers aktiviteter
Blå = Foredrag og annet arrangement
Brun = Døves menighet / Kirkens SOS
Lilla = Møter

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt 
til barnehagen hver mandag og onsdag kl 10-
11 og kl 13-14.

2012
JANUAR
23. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (2)
24. ti  i Døvekirken: Toralf Ringsø fortelelr fra 
reise til Afrika m.m.
26. to: Daglig leder er i Oslo
26. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
27. fr: Storsalen utleid
28. lø Lørdagskafe v/kulturstyret. Gratis 
forestilling fra NDF: «Bli sett» som tar opp 
(provoserende)
spørsmål om tegnspråkets status og fremtid 
med Petter Noddeland, Megan Matovich og 
Remi Roos. Debatt etterpå.
30. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
30. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18

FEBRUAR
02. to Seniortreff 11-14
02. to: Daglig leder er i Oslo
02. to Medlemsmøte kl. 19.00: a) Arv fra Bjørø, 
b) Oppussing i døvesenteret
06. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
06. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
06. ma Døvblittgruppen: Sosialt samvær i 
storsalen kl 18.30
09. to kl. 19.00: Gro Hege Saltnes Urdal fortel-
ler om sitt mastergradsoppgave i samfunns-
arbeid, tema: «Samspill ved stemmetolking 
– betingelser for døves deltakelse».
13. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
13. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
16. to Seniortreff + Utlodning 11-14
16. to: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
16. to kl. 19.00: Tor Egon Mikkelse fra MPD AS 
forteller om Facebook og hva vi må passe på 
(mange fallgruver der?)!

20. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
20. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
21. ti  i Døvekirken: Thorbjørn J Sander om 
tidligere døveprester
23. to Døves Idrettsklubb har ÅRSMØTE kl 
1800
27. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
27. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
27. febr – 2. mars: Daglig leder er på Ål

MARS
01. to Seniortreff + ÅRSMØTE 11-14
01. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
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)
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 ÅRSMØTE i 
døvesenteret kl 1800
19. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
19. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18
20. ti i Døvekirken: Program ikke fastsatt enda
22. to: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
22. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800

DØVESENTERETS 1. ETASJE 
STENGT FRA 24. MARS TIL 
18. APRIL PGA OPPUSSING.

26. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18
29. to Seniortreff 11-14
29. to Foredrag kl. 19 . Gøsta Rougnø om 
Geocaching

TERMINLISTE

ANNONSEPRISER
BERGEN DØVESENTER 2012

      
Hjemmesiden (kun logo, med link til mer info)
En uke 500
En måned 1 500
6 mnd    6 000 
1 år  9 000 
    
Budstikken (medlemsblad, 6 numre i året):
En gang:    
4 x 8 cm  (liggende): 400
¼ side (liggende):       700
½ side        1 200 
1/1 side    2 000 
    
Hele året (6 numre): 
4 x 8 cm  (liggende):  2 000
¼ side (liggende):     3 600
½ side                      5 800
1/1 side     10 000 

Bedriften Kavli AS vil ære Ingrid Sto-
redale sitt minne ved å dele ut stipend 
til døve / tunghørte idrettsutøvere i 
Hordaland som satser hardt på sin 
idrett, slik Ingrid selv i alle år gjorde. I 
2012 kan det deles ut kr 50.000. Både 
enkeltutøvere og lagidretter kan søke 
om stipend for 2012. I søknaden må 
det fremkomme hva som er målet for 
treningen og hvordan man har planlagt 
å nå målet.

Søknadsfrist er 1. februar 2012.

Søknaden sendes til stipendstyre ved 
leder: Gunnar Hansen, Haukedalsbotn 
133, 5119 Ulset, e-post: hansen2g@
start.no.

Ingrid Storedales 
Minnefond

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjonsblad / 
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 årsmel-
ding, regnskap, budsjett osv, i tillegg til vanlig 
stoff.

Frist for stoff til neste nummer: 13. februar.



1

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

Nr. 3 19. april 2012 52. årgang

VELKOMMEN TIL STOR-DUGNAD
TORSDAG 3. MAI 2012 KL. 16.00 - 20.00

Gratis pizza og brus til alle som deltar!
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Aldri (?) før har vi hatt møte mellom de to 
styrene, styret i Bergen Døvesenter på den 
ene siden, og styret i HLF Bergen (tidlige-
re Bergen Hørselslag) på den andre siden. 
Det var en fin kveld i Nygaten 3 sentralt i 
 Bergen.

Rapport fra møtet finner du inne i bladet. 

Vi ønsker å oppnå tettere samarbeid om fel-
les saker. Stikkordet er større ”Tilgjengelig-
het i samfunnet”. Men ellers er det kjekt å se 
at vi prøver å kommunisere med hverandre. 
Lett var det ikke. Vi oppnår kommunikasjon 
best via tegnspråktolk, eller direkte hvis vi 

forstår hverandre. Medlemmer av HLF Ber-
gen behøver helst skrivetolk når de skal 
snakke med hverandre, og med oss for den 
saks skyld. Ellers er det - sikkert for de aller 
fleste av deres ca 2.000 medlemmer - å lytte 
til stemmen via teleslynge.

Vi har også noe interessant på gang. Det ver-
serer sikkert en del myter blant tunghørte 
om døve, og omvendt. Vi skal prøve å få ”på 
papiret” hva døve tror om tunghørte, og 
tunghørte om døve. Så kan vi se på listene 
våre og prøve å avmytifisere noen (eller 
mange?) punkter. Kanskje vi også kan få oss 
en god latter, hos begge organisasjoner?

På vei til et tettere  
samarbeid med HLF Bergen?
Vi har hatt fellesmøte 27. mars 2012
Av daglig leder Rune Anda, Bergen Døvesenter, april 2012

Velkommen til 17. mai-dagen

i Bergen Døvesenter
Døves Idrettsklubb holder huset åpent fra kl 10.00 til 14.00
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Dagen er søndag 29. april 2012. 
Han er født i Bodø i 1952, gikk 
på døveskolen i Trondheim 
1959-67. Og så var det rett i 
arbeidslivet i typografmiljøet på 
Døves Trykkeri  AS som «set-
terlærling» fra sommer/høst 
1967. Det var litt krevende for 
ham å trekke fram bly-boksta-
vene fra settekasser og over til 
vinkelhaker der bokstavene var 
speilvendt, og han var (og er) 
keivhendt! Men han klarte seg 
fint og bestod svenneprøven og ble en ekte typograf. Ettersom årene gikk, og verden 
endret seg med nye teknologiske løsninger, fra setteriet og over til data-alderen, ble 
han flyttet over til å lime inn tekst og bilder på sidene («layout») med tekst hentet fra 
fotosetteriet. Bildene avfotograferte han selv i mørkerom på trykkeriet. Gunnar har 
jobbet på Døves Trykkeri AS fram til han måtte slutte av helsemessige årsaker rundt 
2000-tallet.

I fritiden har han vært aktiv fra første stund, der det var veldig stor akivitet i Bergen 
Døves Ungdomsklubb. Der har han innehatt mange ulike tillitsverv, fra «formann» (nå 
heter det «leder»), til ansvar for ulike underutvalg i ungdomsklubben: Programkomite, 
Teaterutvalg, Historiesamler, Filmutvalget, Materialforvalter, leder for diskusjonsmø-
ter «På sparket», Bilorientering og mye mer. Vi husker også at han var leder i Norges 
Døveforbunds Ungdomsutvalg i noen år. Der var det også mye på programmet, blant 
annet Ungdomsseminar hvert år, og ulike landsomfattende ungdomsarrangementer, 
Nordiske Ungdomsleir, og ikke minst ungdomstur til Syden.
Mest tid etter ungdoms-årene ble det døveidretten som var hans hjertesak, der han 
var med – og likeså var han leder - i ulike styrer: Bergen Døves Idrettsklubb,  Norges 
Døve-Idrettsforbund, Døveavdeling i Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund og 
senere Døveutvalget under Norges Idrettsforbund. Han har også vært med i styret for 
Norges Døveforbund, og dets utvalg og enheter (også som leder der, i Døves Media og 
Stiftelsen Ål folkehøyskole og kurssenter for døve).

I 1981 utga han – sammen med undertegnede – boken «Døveidretten i Bergen – his-
torikk 1905-1980». 

I dag er han styreleder i Bergen Døvesenter, og er å se på kontoret 2-3 ganger i uken 
på dagtid, og om torsdagskveldene. De siste to månedene har han vært mye mer i 
døvesenteret og ledet dugnadsarbeidet, og likeså kjørt til ulike forretninger for å hente 
materialer o.a. til dugnadsarbeidet. For ham var det viktig at arbeidet gikk etter planen, 
og at det holdt seg innenfor økonomiske rammer.

Under en av de nordiske ungdomsleirene, på Island, ble han kjent med islendingen Kol-
brun Hreidarsdottir, som han senere giftet seg med og fikk tre barn, som alle er aktive 
på hver sin kant i dag; Elisabet, Bjørgvin og Gunnbjørg. 

I oktober 2006 giftet han seg på nytt, med Hilde Hassum. Begivenheten fant sted hos 
Norges Ambassade i Lisboa, Portugal (bildet).

Da Gunnar fylte 50 år i 2002 ble det feiret med familie og venner i døvesenteret. 
Istedenfor gave gav han innkomne pengegave til «Nytt døves hus på Madagaskar». Det 
var også mange taler. Mye ble fortalt om hans innsats i døves verden. Familien hans ble 
mektig imponert, for de visste ikke så mye om ham som vi i døvemiljøet som hadde 
ham nesten «døgnet rundt». Blant gjestene var den kjente Anders Magnus (nå NRKs 
reporter i utlandet), som er gift med Gunnars søster, Guri. Det gledet ham å høre alt 
som ble fortalt om Gunnars imponerende meritter både i Norge og i utlandet, som 
representant for den norske døveidretten.

Gratulerer med dagen!
Rune

Styreleder Gunnar Hansen fyller 60 år
TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 
50 års dag! 

Hjertelig hilsen Hilde-Jannecke.

RUNDE ÅR
80 ÅR
Erna Stene, Fyllingsdalen, fyller 80 år 
den 27. mai.

70 ÅR
Malvin Kvingedal, Bergen, fyller 70 
år den 20. april.

65 ÅR
Anna Stokvik, Mathopen, fyller 65 år 
den 21. april.

60 ÅR
Gunnar Hansen, Ulset, fyller 60 år 
den 29. april.

50 ÅR
Ingunn Hagen, Oslo, fyller 50 år den 
27. april.

PERSONALIA

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 data



4

OPPUSSINGSARBEID I DØVESENTERET

Hver dag siden fredag 23. mars, unntatt 5.-6. april, har det vært folk på dugnad i døvesenteret. 
På bildet over ser vi dugnadsgjengen sammen med vaktmester Svein Ole og styreleder Gun-
nar ”lytte” til en malermester (ringet inn på bildet) som gav råd og vink + kom med forslag til 
farger etc.

Pr 13. april er storsalen ferdigoppusset på vegger og tak. Gjenstår lakkering av gulvet og mon-
tering av kronelys + andre lys på taket, fastmontering av høyttaleranlegget og lyskastere, samt 
ny videokanon.

Hallen skal strietapetseres og males, og så skal gulvet få ny laminering. 

Vi tror at det meste blir ferdig til 18. april. Det blir spennende å se.
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Det var lekkasje fra dette taket, ned til aktivitetsrommet (som nå blir kursrommet) 
i 1. etasje. Under reparasjon ble det oppdaget fuktighet og mer skade - så nå er alt 
reparert av firmaet ”Carlsen i taket”. 

Dette bildet var bare et bløff, lagt ut på vår hjemmeside søndag 1. april - aprilsnarr. 
Springvann i hallen i døvesenteret! Noen lot seg lure, men mange forsto at det bare 
var apriiiil.

Disse bordene ble solgt via finn.no på Internett. Lagt inn 11. april og utsolgt 12. april.Det var tålmodighetsarbeid å male taket i hallen, med alle detaljer, men det gikk bra.



6

Torsdag 1. mars 2012 har Norges Døveforbund vedtatt at 
Bergen Døvesenter får arrangere 50 års jubileum for Døves 
kulturdager, i 2017! (Bergen Døvesenter sendte søknad i vinter.)
 
Døves kulturdager har begynte i Oslo i 1967, og har siden vært 
gjennomført hvert år. Bergen har stått som arrangørby i 1968, 
1974, 1987 og 2000.
 
I første omgang skal vi undersøke hvor i Bergen vi kan gjennom-
føre kulturdagene. Senere skal vi opprette et arrangementsko-
mite som skal forberede seg til kulturdagene.

Døves kulturdager 2017
i Bergen!

På oppslag i døvesenteret er det påmeldingsskjema der du 
kan fylle ut om du vil være med på GRATIS bussreise tur-
retur Bergen-Kristiansand. Fra Bergen Busstasjon fredag 14. 
september morgen, og retur fra Kristiansand søndag formid-
dag 16. september 2012.
 
Vi kan ta imot over 50 personer. Foreløpig har nærmere 20 
personer notert seg på listen. Du kan bestille plass på buss 
over e-post også: post@bgds.no
 
Deltakerne må selv melde seg på til kulturdagene (deltakerav-
gift) og bestille hotellrom osv. Se www.kulturdagene.net
 
Er du usikker, kan du få hjelp til det av Rådgivningskontor for 
hørselshemmede i Teatergaten 41 i Bergen (like ved Svøm-
mehallen på Engen).

Bli med på gratis
bussreise til kulturdagene!

Bildet er fra Urban Mesch sitt besøk i Norge 29. februar 2012. Foto: 
Jon Martin Brauti.
 
Torsdag 26. april kl 19.00 får vi besøk av svensken Urban 
Mesch. Han har skrevet boken «Dövidrottens historia 200 år 
– dess utveckling och betydelse» – og skal på foredragsturne i 
Norge i april-mai 2012. Det starter først i Bergen!
 
Jon Martin Brauti fra Norsk Døvehistorisk Selskap har som 
vanlig oppnådd god kontakt med gode døve foredragsholdere 
i andre land. I fjor hadde vi besøk av amerikaneren Doug, og 
før det hadde vi besøk av Muhs fra Tyskland. Slike utenlandske 
foredragsholdere er Jon Martin Brauti gode i å få ordnet for 
døveforeninger i Norge.
 
Svensken Urban Mesch skal fortelle om «Døveidrettens histo-
rie gjennom 200 år». Ikke bare om svensk døveidrett, men også 
om døveidretten i andre land (inkludert Norge), altså interna-
sjonal døve-sport. Når han først er på besøk, har vi muligheter 
til å kjøpe hans nye bok om døveidretten gjennom 200 år, som 
kom ut i fjor, skrevet av både han og hans kone Johanna.

Døveidrett i verden

«Dette hjalp virkelig! Ved brannalarm på Skådalen Kom-
petansesenter i går, ble jeg varslet via mobiltelefonen.  Jeg 
hadde mobiltelefonen i lommen, det ringte og det viste 
”BRANNVARSLING, Skådalsveien 33”. Jeg så meg rundt og så 
branndøren i korridoren lukke seg automatisk. Den optiske 
brannvarslingen på veggen blinket IKKE.   Jeg gikk til brann-
sentralen ved trappen og ble informert om at brannalarmen 
ved Bikuben hadde gått».
Ønsker du å bli varslet på mobiltelefon om brann der du er (i 
ditt hus eller i nærheten), send ALARM til 2223.

Les mer på: http://www.mobilarm.no/Mobilarm/

Mobilarm brannvarsling

Papirløse styremøter!
Døvesenterets styre 
har fått tildelt en 
iPad2 hver. Denne 
skal de ha med på 
alle styremøtene, 
idet alle sakspapirer 
skal de finne i iPaden 
istedenfor at vi kopi-
erer masse papirer!
iPaden brukes også til korrespondanser styremedlemmene 
imellom og med daglig leder. I tillegg kan de diskutere med 
hverandre på tegnspråk via iPad-skjermen.
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DØVESTEVNE 24.-26. AUGUST 2012
Husker dere døvestevnet på Nesholmen 
leirsted ved Storefjorden i Hyen i Sogn og 
Fjordane, august 2006? I år skal vi dit igjen. 
Vakker sted med muligheter til å få låne kano 
og båt, og til å bade i vannet. Der på leirstedet 
er det også fotballbane, sandvolley og korg-
ballbane. Og fin natur å gå tur i. Det er Sogn 
og Fjordane krins av Noregs KFUK-KFUM 
som driver stedet, som ligger nord for Førde.

Se www.nesholmen.no

Deltakerne får gratis reise (muligens buss), men 
betaler selv for oppholdet. Prisen er som følger:

Dobbeltrom m/oppredd seng: kr 1.020 pr person
Enkeltrom m/oppredd seng: kr 1.320 pr person

Prisen inkluderer:
Opphold hele helgen, pluss alle måltider, fra ankomst 
fredag kveld og fram til lunsj på søndag. 

Antall rom på Nesholmen:
* Nystova har 20 rom, 48 sengeplasser. De fleste 

med 2 enkle senger. 8 av rommene har en køyseng 
+ en enkel seng..

* Hovedhuset har 5 rom med 2 enkle senger.
* Alle har vask på rommet og toalett og dusj på gan-

gen.
* Blir det flere personer, kan vi ta i bruk enkle hytte 

på Holmen.
* Påmelding ved oppslag i døvesenteret eller til daglig 

leder: post@bgds.no - sms 995 89 562.
* Gi beskjed om hvem du vil dele rom med.
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Vårhilsen fra  
Misjonsforening
Budstikken nr 2 har bilder 
fra Misjonsforening hos 
Sonja. 
”Det var hyggelig stem-
ning”, står det, ja alltid 
hyggelig stemning.
Nå har Misjonsforeningen 
bestått i 55 år.
Vår ”grunnlegger” kunne 
fylt 100 år sist 23. mars. 
Margot Hammer døde 26. 
juni i fjor.
I løpet av fjor-året og til 
nå i år har vi fått inn kr 
11.060 på våre møter. Vi 
sendte til Madagaskar kr 
3.600 og til Kamerun kr 
3.710, og til Misjonskomi-
teen kr 3.750.
Hovedsakelig til skolegang 
for døve.

Misjonsmøte hos  
Anne Folland 23. mai
Neste møte er hos Anne 
Folland i Ravnestølen 128 
onsdag 23. mai kl. 19.00.

Astrid Tokle.

Alireza deltok 17.-18. mars 
2012 i undervannsrugby i 

Egersund.
 
Molde vant, og Alireza’s lag ble 
nr 3 (av 9 deltagende lag). 

Det som vakte oppmerksom-
het var at Alireza scoret to 
ganger mot sterke Molde 
(Molde vant 5-3). 

På grunn av disse målene fikk 
Alireza premien som vises på 
bildet, gitt av treneren i sitt 
eget lag.  

Alireza’s lag er BSI Boblen. 

Vi gratulerer!

Inngrodde neglerSprukken hud

Fotbehandling
Døv autorisert fotterapeut

Mandag kl.11.00 – kl.16.30 - Fredag kl.11.00 – kl.14.30
Sms: 959 01 980 - E-post: aihera22@online.no

Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen
(Rød dør med fotterapi plakat mellom nr.39 og nr.37)

Aina Ramvik

Åpent hus
Velkommen til min fotklinikk i Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen                                                                                                        

Onsdag 25.april kl.18.00 – 20.00
                                                                                                                                

10 % rabatt på fotprodukter
25 % rabatt på den 1.fotbehandlingen

Gratis prøvekrem

Fotterapeut Aina Ramvik

Hard hud Liktorn

SKUESPILL TIL  
KULTURDAGENE
Bergen Døvesenter kommer 
til å delta med to skuespill-
grupper under Døves kultur-
dager i Kristiansand 14.-16. 
september 2012: 

a) Kristin Fuglås sin gruppe 
med stykket ”Vi betaler ikke!” 
sammen med: Ingunn Herland, 
Birgit Crone Leinebø, Toralf 
Ringsø, Alireza Emami, Espen 
Rosvold og Martin Skinnes.

b) Rune Anda sin gruppe med 
stykket om tolkesituasjoner 
sammen med: Randi Ulvatn 
Slettebakk, Sigrid Hjørungnes, 
Ellen Østrem, Ingrid Riksfjord 
og Tor S. Fiksen.

Uformell møte 9. mars 2012 med leder og nestleder
i Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet

Fra venstre Gunnar Hansen, Ingrid Johannessen, Ingvild Eggerud og Ellen Østrem. Foto: Rune Anda.

Bergen Døvesenter har 
hatt et godt møte fredag 
9. mars 2012 med frilans-
tolkene Ingrid Johannessen 
og Ingvild Eggerud, som er 
henholdsvis nestleder og 
leder i Hordaland Region-
lag av Tolkeforbundet.
 
Fra Bergen Døvesenter 
deltok styreleder Gunnar 
Hansen, styremedlem Ellen 
Østrem og daglig leder 
Rune Anda, for øvrig de 
samme personene som i 
januar hadde møte med 
Tolketjenesten i Hordaland.
 
Bakgrunnen til møtet var å bli 
kjent med frilanstolkenes rolle 
i forhold til tolketjenesten. 
Hvem gjør hva, hvem styrer 
hvem osv.
 
Etter samtalen i dag ble vi 
bedre kjent med systemet, og 
frilanstolkenes rolle vis a vis 
tolketjenesten.
 
Det ble opplyst at det pr 2009 
var 87 frilanstolker med ram-
meavtale i Hordaland. I dag 
– etter ytterligere 3 skolese-
mester – er det sikkert over 
100 frilanstolker, men kun en 
liten del av disse jobber fulltid 
som frilanstolk. Mange har 
fast jobb som tolker på ulike 
arbeidsplasser, og en del har 
sin hovedjobb som noe annet 
enn tolk og tar tolkeoppdrag 
av og til i tillegg til dette.
 
Ingvild og Ingrid hadde i for-
kant av møtet bedt frilanstol-
kene om saker de eventuelt 
kunne ta opp med Bergen 
Døvesenter. Det kom ingen 
respons, – muligens fordi dette 
er noe nytt. Møte mellom 
døvesenteret og frilanstolker 
har vi ikke hatt tidligere. Det 
betydde at de fremla sine 
synspunkter stort sett ut 
fra deres egne erfaringer og 
meninger.
 

Begge sa seg fornøyd med 
samarbeidet med Tolketje-
nesten i Hordaland. De synes 
de ivaretar frilanstolkene på 
best mulig måte. De mente for 
øvrig at Tolketjenesten i Hor-
daland er noe urettferdig be-
handlet i for eksempel Døves 
Tidsskrift, idet tolketjenesten 
på grunn av taushetsplikt ikke 
kunne legge fram sin versjon 
av saker. De mente at bladet 
var litt for lite faktaorientert, 
at DT var ensidig at det kan 
gi feil bilde av hvordan saken 
egentlig lå an.
 
Bergen Døvesenter spurte om 
frilanstolkene for eksempel tar 
vare på hverandre, dvs. beskyt-
ter og støtter hverandre i 
tilfelle det skjer konflikt mel-
lom en frilanstolk og tolketje-
nesten. Til det svarte de at det 
er vanskelig, da enhvert sak 
har to sider, og at tolketjenes-
tens ledelse har taushetsplikt. 
Dersom en tolk opplever en 
konflikt med f.eks. tolketjenes-
ten, har de som medlemmer i 
Tolkeforbundet mulighet til å 
kontakte sitt Regionlag med 
saken. Så kan Tolkeforbundet, 
dersom det er mulig, prøve å 
være et ledd i konfliktløsingen.
 
Når tolketjenesten er stengt 
etter dagens åpningstid, er det 

opp til frilanstolkene å påta 
seg oppdrag etter stengetid. 
De to er enig med oss (BDS) 
i at det teoretisk kan fore-
komme at alle frilanstolker 
lar være å henvende seg for å 
tolke på kveldstid dersom det 
dukker opp bestillinger. Det 
betyr ikke at det er umulig 
å få tak i tolk da. De fleste 
frilanstolkene har fast arbeid 
og foretrekker å ha fri om 
ettermiddagen/kveldene. Men 
det finnes en del 100% frilan-
stolker, men de er ikke fristet 
til å tolke for eksempel for en 
times tolkeoppdrag (dvs lite 
lønn). Frilanstolkene kan ikke 
pålegges å tolke.
 
Mange frilanstolker har et 
eller annet form for avtale 
med tolketjenesten som kan 
føre til at det kanskje er 
begrenset med ledige tolker 
eller at de ikke har kapasitet 
til å utføre ekstra oppdrag på 
ettermiddags-/kveldstid. Ut i 
fra dokumentet «Fornying av 
tolketjenesten” som ble sendt 
til tolketjenestene (trolig til 
alle tolkene, både ansatte og 
frilanstolker) i Norge (vel å 
merke uten at brukerorgani-
sasjonene var med) diskuteres 
nå om turnusordningen og 
andre forbedringer i forhold til 
situasjonen i dag.
 

Bestiller man tolk for minst 
3-4 timer, er sjansen større for 
at frilanstolker melder seg til 
tjeneste.
 
På spørsmål om frilanstolkene 
blir kvalitetssikret når de er 
ferdig med utdanningen, svarte 
de at de av og til får tilbud fra 
Tolketjenesten om kurs. Men 
det er ikke mye de får av slike 
tilbud. Det var da vi disku-
terte om Bergen Døvesenter 
kanskje kan få i gang kvalitets-
sikrings-tiltak for frilanstolker. 
Dette er noe både Ingvild og 
Ingrid synes er veldig bra. Det 
er da mulig døvesenteret vil 
opprette en komite i sam-
arbeid med frilanstolker og 
tolketjenesten for å få til noe 
der.
 
Så var det NAV som ønsker 
– eller foreslår – at tolkene 
skal få utvide sin funksjon, til 
også å være «hjelpere» for 
brukerne. Dette er noe som 
noen reagerte veldig på. Det 
er ønskelig at døvesenteret 
inviterer til debatt omkring 
dette «hjelper»-temaet en 
torsdagskveld.
 
Ellers er begge parter enige 
i at det er behov for egen 
utdanning av skrivetolker.

Hans Erik Tofte, kasserer, Sonja Eikenes, 2. vara, Berit Kallevik, 1. 
vara, Toralf Ringsø, leder og sekretær og Birgit Torsteinsrud Karl-
sen, styremedlem.

Seniorgruppen
i Bergen Døvesenter har hatt 
årsmøte torsdag 1. mars 2012

Toralf Ringsø overtok ledervervet etter Erling Buanes.

Renhold i døvesenteret
Mariusz G er engasjert som renholder i døvesenteret. Vår 
avtale med et renholdsfirma opphørte fra 5. mars 2012. Nub-
ben Barnehage har sagt opp avtalen med renholdsfirma og vil 
få nytt firma til å ta seg av renhold fra høsten 2012.

NDFs med-
lemsservice
Arbeidsutvalget i Norges 
Døveforbund har opp-
nevnt Trude Nilsen, Vidar 
Sæle og Rune Anda til det 
ad hoc utvalget. De skal 
jobbe sammen med Bibbi 
i NDF – som har ansvar 
for medlemsregisteret 
og – service. Formålet er 
å gjøre forbedinger i med-
lemsregistering.

Alireza scoret 
mot Molde!
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Vårhilsen fra  
Misjonsforening
Budstikken nr 2 har bilder 
fra Misjonsforening hos 
Sonja. 
”Det var hyggelig stem-
ning”, står det, ja alltid 
hyggelig stemning.
Nå har Misjonsforeningen 
bestått i 55 år.
Vår ”grunnlegger” kunne 
fylt 100 år sist 23. mars. 
Margot Hammer døde 26. 
juni i fjor.
I løpet av fjor-året og til 
nå i år har vi fått inn kr 
11.060 på våre møter. Vi 
sendte til Madagaskar kr 
3.600 og til Kamerun kr 
3.710, og til Misjonskomi-
teen kr 3.750.
Hovedsakelig til skolegang 
for døve.

Misjonsmøte hos  
Anne Folland 23. mai
Neste møte er hos Anne 
Folland i Ravnestølen 128 
onsdag 23. mai kl. 19.00.

Astrid Tokle.

Alireza deltok 17.-18. mars 
2012 i undervannsrugby i 

Egersund.
 
Molde vant, og Alireza’s lag ble 
nr 3 (av 9 deltagende lag). 

Det som vakte oppmerksom-
het var at Alireza scoret to 
ganger mot sterke Molde 
(Molde vant 5-3). 

På grunn av disse målene fikk 
Alireza premien som vises på 
bildet, gitt av treneren i sitt 
eget lag.  

Alireza’s lag er BSI Boblen. 

Vi gratulerer!

Inngrodde neglerSprukken hud

Fotbehandling
Døv autorisert fotterapeut

Mandag kl.11.00 – kl.16.30 - Fredag kl.11.00 – kl.14.30
Sms: 959 01 980 - E-post: aihera22@online.no

Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen
(Rød dør med fotterapi plakat mellom nr.39 og nr.37)

Aina Ramvik

Åpent hus
Velkommen til min fotklinikk i Nebbestølen 39 i Fyllingsdalen                                                                                                        

Onsdag 25.april kl.18.00 – 20.00
                                                                                                                                

10 % rabatt på fotprodukter
25 % rabatt på den 1.fotbehandlingen

Gratis prøvekrem

Fotterapeut Aina Ramvik

Hard hud Liktorn

SKUESPILL TIL  
KULTURDAGENE
Bergen Døvesenter kommer 
til å delta med to skuespill-
grupper under Døves kultur-
dager i Kristiansand 14.-16. 
september 2012: 

a) Kristin Fuglås sin gruppe 
med stykket ”Vi betaler ikke!” 
sammen med: Ingunn Herland, 
Birgit Crone Leinebø, Toralf 
Ringsø, Alireza Emami, Espen 
Rosvold og Martin Skinnes.

b) Rune Anda sin gruppe med 
stykket om tolkesituasjoner 
sammen med: Randi Ulvatn 
Slettebakk, Sigrid Hjørungnes, 
Ellen Østrem, Ingrid Riksfjord 
og Tor S. Fiksen.

Uformell møte 9. mars 2012 med leder og nestleder
i Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet

Fra venstre Gunnar Hansen, Ingrid Johannessen, Ingvild Eggerud og Ellen Østrem. Foto: Rune Anda.

Bergen Døvesenter har 
hatt et godt møte fredag 
9. mars 2012 med frilans-
tolkene Ingrid Johannessen 
og Ingvild Eggerud, som er 
henholdsvis nestleder og 
leder i Hordaland Region-
lag av Tolkeforbundet.
 
Fra Bergen Døvesenter 
deltok styreleder Gunnar 
Hansen, styremedlem Ellen 
Østrem og daglig leder 
Rune Anda, for øvrig de 
samme personene som i 
januar hadde møte med 
Tolketjenesten i Hordaland.
 
Bakgrunnen til møtet var å bli 
kjent med frilanstolkenes rolle 
i forhold til tolketjenesten. 
Hvem gjør hva, hvem styrer 
hvem osv.
 
Etter samtalen i dag ble vi 
bedre kjent med systemet, og 
frilanstolkenes rolle vis a vis 
tolketjenesten.
 
Det ble opplyst at det pr 2009 
var 87 frilanstolker med ram-
meavtale i Hordaland. I dag 
– etter ytterligere 3 skolese-
mester – er det sikkert over 
100 frilanstolker, men kun en 
liten del av disse jobber fulltid 
som frilanstolk. Mange har 
fast jobb som tolker på ulike 
arbeidsplasser, og en del har 
sin hovedjobb som noe annet 
enn tolk og tar tolkeoppdrag 
av og til i tillegg til dette.
 
Ingvild og Ingrid hadde i for-
kant av møtet bedt frilanstol-
kene om saker de eventuelt 
kunne ta opp med Bergen 
Døvesenter. Det kom ingen 
respons, – muligens fordi dette 
er noe nytt. Møte mellom 
døvesenteret og frilanstolker 
har vi ikke hatt tidligere. Det 
betydde at de fremla sine 
synspunkter stort sett ut 
fra deres egne erfaringer og 
meninger.
 

Begge sa seg fornøyd med 
samarbeidet med Tolketje-
nesten i Hordaland. De synes 
de ivaretar frilanstolkene på 
best mulig måte. De mente for 
øvrig at Tolketjenesten i Hor-
daland er noe urettferdig be-
handlet i for eksempel Døves 
Tidsskrift, idet tolketjenesten 
på grunn av taushetsplikt ikke 
kunne legge fram sin versjon 
av saker. De mente at bladet 
var litt for lite faktaorientert, 
at DT var ensidig at det kan 
gi feil bilde av hvordan saken 
egentlig lå an.
 
Bergen Døvesenter spurte om 
frilanstolkene for eksempel tar 
vare på hverandre, dvs. beskyt-
ter og støtter hverandre i 
tilfelle det skjer konflikt mel-
lom en frilanstolk og tolketje-
nesten. Til det svarte de at det 
er vanskelig, da enhvert sak 
har to sider, og at tolketjenes-
tens ledelse har taushetsplikt. 
Dersom en tolk opplever en 
konflikt med f.eks. tolketjenes-
ten, har de som medlemmer i 
Tolkeforbundet mulighet til å 
kontakte sitt Regionlag med 
saken. Så kan Tolkeforbundet, 
dersom det er mulig, prøve å 
være et ledd i konfliktløsingen.
 
Når tolketjenesten er stengt 
etter dagens åpningstid, er det 

opp til frilanstolkene å påta 
seg oppdrag etter stengetid. 
De to er enig med oss (BDS) 
i at det teoretisk kan fore-
komme at alle frilanstolker 
lar være å henvende seg for å 
tolke på kveldstid dersom det 
dukker opp bestillinger. Det 
betyr ikke at det er umulig 
å få tak i tolk da. De fleste 
frilanstolkene har fast arbeid 
og foretrekker å ha fri om 
ettermiddagen/kveldene. Men 
det finnes en del 100% frilan-
stolker, men de er ikke fristet 
til å tolke for eksempel for en 
times tolkeoppdrag (dvs lite 
lønn). Frilanstolkene kan ikke 
pålegges å tolke.
 
Mange frilanstolker har et 
eller annet form for avtale 
med tolketjenesten som kan 
føre til at det kanskje er 
begrenset med ledige tolker 
eller at de ikke har kapasitet 
til å utføre ekstra oppdrag på 
ettermiddags-/kveldstid. Ut i 
fra dokumentet «Fornying av 
tolketjenesten” som ble sendt 
til tolketjenestene (trolig til 
alle tolkene, både ansatte og 
frilanstolker) i Norge (vel å 
merke uten at brukerorgani-
sasjonene var med) diskuteres 
nå om turnusordningen og 
andre forbedringer i forhold til 
situasjonen i dag.
 

Bestiller man tolk for minst 
3-4 timer, er sjansen større for 
at frilanstolker melder seg til 
tjeneste.
 
På spørsmål om frilanstolkene 
blir kvalitetssikret når de er 
ferdig med utdanningen, svarte 
de at de av og til får tilbud fra 
Tolketjenesten om kurs. Men 
det er ikke mye de får av slike 
tilbud. Det var da vi disku-
terte om Bergen Døvesenter 
kanskje kan få i gang kvalitets-
sikrings-tiltak for frilanstolker. 
Dette er noe både Ingvild og 
Ingrid synes er veldig bra. Det 
er da mulig døvesenteret vil 
opprette en komite i sam-
arbeid med frilanstolker og 
tolketjenesten for å få til noe 
der.
 
Så var det NAV som ønsker 
– eller foreslår – at tolkene 
skal få utvide sin funksjon, til 
også å være «hjelpere» for 
brukerne. Dette er noe som 
noen reagerte veldig på. Det 
er ønskelig at døvesenteret 
inviterer til debatt omkring 
dette «hjelper»-temaet en 
torsdagskveld.
 
Ellers er begge parter enige 
i at det er behov for egen 
utdanning av skrivetolker.

Hans Erik Tofte, kasserer, Sonja Eikenes, 2. vara, Berit Kallevik, 1. 
vara, Toralf Ringsø, leder og sekretær og Birgit Torsteinsrud Karl-
sen, styremedlem.

Seniorgruppen
i Bergen Døvesenter har hatt 
årsmøte torsdag 1. mars 2012

Toralf Ringsø overtok ledervervet etter Erling Buanes.

Renhold i døvesenteret
Mariusz G er engasjert som renholder i døvesenteret. Vår 
avtale med et renholdsfirma opphørte fra 5. mars 2012. Nub-
ben Barnehage har sagt opp avtalen med renholdsfirma og vil 
få nytt firma til å ta seg av renhold fra høsten 2012.

NDFs med-
lemsservice
Arbeidsutvalget i Norges 
Døveforbund har opp-
nevnt Trude Nilsen, Vidar 
Sæle og Rune Anda til det 
ad hoc utvalget. De skal 
jobbe sammen med Bibbi 
i NDF – som har ansvar 
for medlemsregisteret 
og – service. Formålet er 
å gjøre forbedinger i med-
lemsregistering.

Alireza scoret 
mot Molde!
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Møte med HLF Bergen

vi hver for oss tilstreber for å oppnå – bedre tilgjengelighet for 
hørselshemmede (f.eks. teleslynge, forebyggende arbeid mot 
hørselsskade hos folk i samfunnet) og døve (f.eks. tegnspråk).
 
Matti og Rune ble enige om å foreslå overfor styrene våre, etter 
årsmøtene, å få til et fellesmøte. Så da ble det til et første møte, 
invitert av HLF Bergen.
 
Matti sa blant annet at våre to organisasjoner kan kjøre i dob-
beltspor i samme retning, og i felles saker møtes på samme spor, 
og unngå kollisjoner. Han sa seg glad for at Bergen Døvesenter 
støtter HLF Bergens resolusjon fra sitt årsmøte der de krever 
egen utdanning for skrivetolker ved Høgskolen i Bergen. – Det 
er vanskelig å få tak i skrivetolker, sa han, - og mange ganger 
må vi avlyse vårt eget styremøte i HLF Bergen fordi vi ikke fikk 
skrivetolker!

Her ser vi lederen i HLF Bergen, Matthias Viktorsson som ønsker velkommen. Tegn-
språktolken står klar.

Hele styret i Bergen Døvesenter deltok, bortsett fra Tor som dro til USA på påskeferie. 
Vi ser 6 av de fra styret i døvesenteret til høyre på bildet.

Hilde Jannecke orienterte om Verdenskongress for tunghørte, som vil finne sted i 
Bergen i slutten av juni 2012.

Tirsdag 27. mars kl 18 hadde styret i Bergen Døvesenter et 
uformelt møte med styret i HLF Bergen i Nygaten 3, der HLF 
Bergen leier både kontor og møterom hos Mental Helse. Stedet 
er helt i sentrum av Bergen, nær Politistasjonen. Det morsomme 
er at Bergens Døvstummeforening ble stiftet i Nygaten 5 den 
30. mai 1880, altså rett ved siden av.
 
Leder i HLF Bergen og daglig leder i Bergen Døvesenter har 
hatt jevnlig kontakt med hverandre siden høsten 2011. Matti 
(som han kalles) fortalte at han møtte Rune første gang på 
Hjelpemiddelsentralen sist høst. Matti hadde et par minutters 
«samtale» med ham. Men det var på «latin» sa han i innlednings-
talen sin. Vi pratet over hodet på hverandre. I januar var Matti på 
besøk i Bergen Døvesenter og hadde en times prat med daglig 
leder – med tegnspråktolk til stede. Bakgrunnen var forberedel-
se av saker som Matti eventuelt skulle ta opp på Kommunalt råd 
for funksjonshemmede i Bergen kommune dagen etter. Matti er 
fast styremedlem der, med Rune som varamedlem. (Opprinnelig 
var det Arvid Hauge som var satt opp som varamedlem-kandi-
dat med virkning fra 01.01.2012. Men Matti og Arvid kom fram 
til at Rune skulle inn som vara i steden, og slik ble det, godkjent 
av FFO Bergen).
 
Under samtalen i januar var vi enige om at vi har saker av felles 
interesse som vi kan kjempe sammen. Eksempelet er tekst på 
kino, tekst på tv, tekst-informasjon på display i samfunnet. Likeså 
var vi enige i at vi vil respektere og støtte hverandre i saker som 

Det er uhyre viktig med tilgjengelige skrivetolker for HLF Bergens medlemmer. Her i 
Bergen er det så altfor få skrivetolker.
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Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Styret i foreldrelaget 2012-13, fra venstre: Birger Kindt (nestleder), Rune Eng (leder), Kenneth Neteland (styremed-
lem) og Olav Dahl (styremedlem). Foto: RA.

inntak til Hunstad skole de neste to år. 
Bergen kommune får overført og dekket 
7 lærerstillinger. Det ble 19. desember 
inngått endelig prosjektavtale mellom 
Bergen kommune v/Anne Marit Preste-
rud og Statped Vest v/Steinar Sandstad. 
Prosjektarbeidet med å få bygget skolen 
starter på nyåret 2012. Foreldrelaget vil 
takke alle som støttet i denne kampen 
og som oppmuntret aksjonsgruppen, og 
de vil også takke skolebyråd Filip Rygg 
for all støtte og godt samarbeid i denne 
krevende tiden. (Det er duket for nye 
kampsaker i 2012, som foreldrelaget skal 
jobbe med, også i samarbeid med Bergen 
Døvesenter.)
 
Økonomien i foreldrelaget er god. Inntek-
tene fra Bingo-avtalen i Vannkanten sikret 
foreldrelaget gode inntekter (kr 247.214 i 
2011). Foreldrelaget har hatt Bingo-avtale 
med Vannkanten i mange år. Foreldrela-
gets kasserer er Monica Kindt (ikke med 
i styret).
 
Av innkomne forslag på årsmøtet ble det 
blant annet vedtatt at: Etter søknad gis 
det støtte på inntil 2.000 kroner til reiser/
turer/arrangementer for foreldre/foresat-
te og deres barn opp til en alder av fylte 
20 år. Betingelsen er at de er medlemmer 
i foreldrelaget.

Hordaland foreldrelag for hørselshemme-
de (H.F.H.) har hatt årsmøte på Hunstad 
skole onsdag 21. mars 2012 kl. 18.
 
Foreldrelaget har hatt et godt år også 
i 2011, også dette året var det mange 
aktiviteter: Juletrefest sammen med Ber-
gen Døvesenter, curling på Iskanten med 
pizza etterpå, skidag i Myrkdalen, familie-
bowling på Vestkanten m/pizza, helgetur til 
Stalheim hotell for 29 store og små.
 
Årets store sak var Skolesaken, som star-
tet i februar 2011 da foreldrene fikk brev 

hjem fra skolen om at Hunstad skole skul-
le legges ned. Det ble etter det mange, 
mange møter og mange, mange brev/mail 
som Kenneth Neteland, Bjørn Moldestad 
og Rune Eng sto for. Det er antydet at det 
ble brukt tilsammen 700-800 arbeidsti-
mer i denne saken. Saken kom bl.a. i NRK, 
TV2, BT, BA, Askøyværingen, ikke bare en 
gang, men flere ganger. Det ble en gledens 
dag 25. mai 2011; nå blir det ny skole for 
hørselshemmede på Natland skole fra 
august 2014, med både heltids og del-
tidselever. Opprinnelig inntaks-stopp er 
også opphørt slik at elever kan søke om 

Vår mail til politikere og andre 07.03.2012:
Til dere som fikk e-post fra Matthias Viktorsson 
leder for HLF Bergen (Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling 
Bergen)

UTDANNING AV SKRIVETOLKER 
ER BÅDE VIKTIG OG NØDVENDIG!
Bergen Døvesenter støtter fullt ut resolusjonen til HLF Bergen 
om utdanning av skrivetolker for hørselshemmede ved Høgsko-
len i Bergen.
Det er stor mangel på tolker og i dag må de tolkene som finnes 
arbeide både som tegnspråktolker og skrivetolker.
Ved at det utdannes egne skrivetolker vil det avlaste tegnspråk-
tolkene og føre til at døve (som vår forening primært represen-
terer) får lettere tilgang til tegnspråktolk.
Vi vil også peke på det samfunnsnyttige i at utdanning av skrive-
tolker også kan brukes som direktetekstere i TV2.
TV2 er pålagt å tekste sine programmer i primetime (kl 18 
– 23), men unnskylder seg med at det ikke finnes utdannede 
personer som skriver fort nok.
En utdanning av skrivetolker vil derfor tjene en dobbel betyd-
ning i kampen mot diskriminering:
Hørselshemmede får større tilgang til samfunnet – og større 
tilgang til de norskproduserte programmene som sendes på TV2 
og andre norske kanaler med en seeroppslutning på minimum 5 
% av befolkningen slik det nye AMT-direktivet foreslår
Bergen Døvesenter

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 hørsels-
hemmede 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 skri-
vetolker som behersker 5-600 tegn pr. minutt må bli uteksa-
minert 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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Ved åpning kl 18.00 var det 41 stemmebe-
rettigede medlemmer til stede på Bergen 
Døvesenters 132. årsmøte siden 1880.

1. Åpning med minnetale
Styreleder Gunnar Hansen ønsket vel-
kommen. Han fortalte litt om hva som 
er gjort i 2011 og litt om hva som skjer 
framover. Deretter minnet årsmøtet med-
lemmer som var gått bort siste år, med 
ett minutts stillhet. 

2. Valg av møteleder og varamøte-
leder
Bjørn Olaf Magnusdal ble valgt til møtele-
der og Edvard Rundhaug som vara.

3. Valg av to referenter
Kjetil Høgestøl og Rune Anda ble valgt 
som referenter.

4. Valg av tellekorps på tre personer
Hans Erik Tofte, Asle Karlsen og Rose M. 
Rosland ble valgt til tellekorps.

Møtelederen overtok så ledelsen av 
årsmøtet.

5. Godkjenning av innkalling og 
saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

6. Årsmelding for 2011
Møtelederen gikk gjennom årsmeldingen 
punkt for punkt. Det var noen bemerk-
ninger:
Punkt 4 - Personalet: Bemerket av Ellen 
Østrem: Det opplystes at Sigrun Eker-
hovd har vært på tiltak på kontoret, og 
likeså vikar for Sunniva. Ellen ville tilføye 
at Sigrun, som var styremedlem, i perio-
der – når hun jobbet på kontoret – var 
ute av styret.
Punkt 6 – Lovkomiteen: Spørsmål fra 
Thorbjørn Johan Sander: Har lovkomiteen 
hatt noen fysiske møter i løpet av året? 
Han mente at det burde ha stått mer om 
det i årsmeldingen. Thorbjørn lurte el-
lers på om lovkomiteen har blitt forelagt 
forslag til vedtekter for den nyopprettede 
CI-gruppen. Erling Jacobsen svarte ja, men 
det var i 2012, så det blir nevnt i neste års 
årsmelding.
Punkt 10 – Fondsstyret: Tilføyelse av Er-
ling Jacobsen: Daglig leder er automatisk 
medlem av fondsstyret.
Punkt 13 – Kulturstyret: Rune Anda sa at 
Toralf Ringsø var uteglemt i dramagrup-
pens oversikt.
Punkt 23 – Norges Døveforbund: Thor-
bjørn Johan Sander: Toralf Ringsø er leder 
i NDFs Seniorutvalg.

Erling Jacobsen opplyste at han er med-
lem i NDFs lovkomite.

Med disse bemerkningene ble Bergen Dø-
vesenters årsmelding 2011 godkjent.

7. Revidert årsregnskap for 2011
Man gikk gjennom årsregnskapet 2011 
for Bergen Døvesenter, samt revisjons-
beretning fra statsautorisert revisor Leif 
Steinbakk. Regnskapet viste et overskudd 
på kr 525.470.

Thorbjørn Johan Sander lurte på hvor-
for det ble så stort overskudd. Gunnar 
Hansen svarte at dette var et fellesregn-
skap for døvesenterets drift, rorbua, 
kapitalfondet og gavekonto. Overskuddet 
skyldes arv på kr 750.000 fra Gunhild og 
Nils Johan Bjørø som kom på slutten av 
året, og så var det tap på over kr 200.000 
på aksjefond. 

Gunnar opplyste ellers at kopi av bi-
lagsrevisorens rapport var uteglemt i 
årsmeldingen. Statsautorisert revisor har 
fått den. Bilagsrevisorens rapport kommer 
i neste nummer av Budstikken sammen 
med referat fra dette årsmøte. 

Fellesregnskap for Bergen Døvesenter ble 
godkjent.

8. Årsberetning og revidert regnskap 
for Bergen Døvesenters Felleslegat 
2011
Man gikk gjennom årsregnskapet 2011 
for Bergen Døvesenters Felleslegat, samt 
revisjonsberetning fra statsautorisert 
revisor Leif Steinbakk. Regnskapet viste et 
overskudd på kr 2.569.

Regnskap for Bergen Døvesenters Felles-
legat ble godkjent.

9. Innkomne lovforslag
Ellen Østrem la fram sitt forslag, som had-
de senterstyrets støtte, om 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. 
Det var diskusjon omkring dette forslaget, 
noen støttet det, andre var ikke enig. 

Det var 45 stemmeberettigede med-
lemmer til stede da avstemmingen ble 
gjennomført. (Lovendringsforslag krever 
2/3 flertall, hvilket ville kreve minst 30 ja-
stemmer for å få forslaget vedtatt).

Avstemningen viste at 21 stemte for for-
slaget. Forslaget ble derfor nedstemt.

10. Andre innkomne forslag
Gunnar Hansen presenterte forslaget, 
som støttes av noen i senterstyret:
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 over fire år siden Rorbua ble kjøpt 
av Bergen Døvesenter, tanken var at hele 
Rorbuavirksomhet skulle være selvfinan-
sierende. Utleievirksomheten har det gått 
bra med. 
Det dukker iblant opp ting som medfø-
rer uventede ekstra utgifter for hytte-
komiteen. Noe skyldes generell høyere 
driftsutgifter og andre beslutninger gjort 
av Velforeningen for Bjånes Fritidsboliger 
som har medført hytteregnskapet inkl. 
avskriving i underskudd hvert år. 
Vedlikeholdsutgifter varierer, så man blir 
nødt til å prioritere så man ikke går på 
økonomisk ”smell”. Ved større vedlike-
holds- eller reparasjonsutgifter vil også 
etter nærmere vurdering bli dekket av 
driftsbudsjett. 
Dette kan tære på økonomien. Vi ønsker 
ikke at godt arbeidende medlemmer i hyt-
tekomiteens styre skal ha tunge byrder.

Her var det også en del diskusjon. 
Klement Våge spurte om vi legger vekk 
prinsippet om selvfinansiering nå. Hva 
da med eventuelt overskudd framover? 
Kan da være naturlig å tilbakeføre det til 
medlemmer for eksempel i form av lavere 
leie. Kjetil Høgestøl mente at hvis dette 
blir vedtatt, bør utgiftene stå i regnskapet 
til Rorbua, slik at vi har full oversikt over 
utgifter der. Døvesenteret bør så yte et 
tilskudd til dekning av disse utgiftene.

Avstemningen gav følgende resultat: 37 
av 45 medlemmer støttet forslaget, som 
dermed ble vedtatt.

11. Budsjett 2012 til orientering
Gunnar Hansen gikk gjennom budsjet-
tet for driften av døvesenteret, og sa at 
det foregår stadige justeringer underveis. 
Han regnet med at budsjett 2012 vil gi 
et mer riktig bilde av års-regnskap når vi 
har kommet til sommeren 2012. Oppus-
singsarbeid som skal gjennomføres snart 
er ikke tatt med her. Det finansieres av 
andre midler (gavekonto/kapitalfondets 
konto). Møteleder avsluttet med å si at 
budsjettet er til orientering.

Protokoll fra årsmøte i Bergen Døvesenter 15. mars 2012
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12. Valg, som ledes av valgkomiteen
Maren M. Oriola ledet valget. Hele for-
slaget fra valgkomiteen ble presentert på 
storskjerm. Erling Jacobsen viste til forslag 
på Lena Mei Kalvenes Anda som 2. vara-
medlem i styret. Han ba årsmøtet vurdere 
om hun var inhabil pga faren, som er 
daglig leder i døvesenteret. Han ville gjøre 
årsmøtet oppmerksom på at styret er 
arbeidsgiver til daglig leder. Helge Herland 
sa at Lena Mei kan trekke seg i saker der 
hun blir inhabil, at styret selv måtte kunne 
vurdere dette. Han så ikke problemet. 
Klement mente at det var synd om Lena 
Mei blir hindret i å få utvikle seg gjennom 
engasjement i senterstyret, fordi hun kan 
bli inhabil i enkelte saker.

Maren gikk så gjennom hele listen med 
forslag fra valgkomiteen, og sluttet med 
å spørre årsmøtet om det godkjente det. 
Da ingen stemte imot, ble det godkjent.

Bergen Døvesenters styre:

Leder: Gunnar Hansen
Styremedlemmer (ett år igjen): Ellen Østrem
 Martin Skinnes
Styremedlemmer for to nye år: Fredrik Fjellaker
 Tor S. Fiksen
1. varamedlem: Sigrid Hjørungnes
2. varamedlem: Lena Mei Kalvenes Anda

Statsautorisert revisor: Steinbakk Revisjon AS (org.nr. 994 671 510)

Bilagsrevisor:
Hoved bilags-ansvarlig: Hans Erik Tofte
Vara bilags-ansvarlig: Toralf Ringsø

Lovkomiteen:
Medlem: Helge Herland
Medlem: Erling Jacobsen
Medlem: Klement A. Våge
Kapitalfondet:
Medlem (ett år igjen): Gunn Kristin Selstad
Medlem for to nye år: Erling Jacobsen
Medlem for to nye år: Kjetil Høgestøl
Varamedlem for ett år: Klement A. Våge

Rorbua:
Leder: Svein Tore T. Olsen
Sekretær: Forslag: Overlates til rorbua-styret å velge
Styremedlem: Edvard Rundhaug
Representant fra Døvesenteret: Velges av Bergen Døvesenters styre
Representant fra Idrettsklubben: Velges av Døves Idrettsklubbs styre

Representasjon til Norges Døveforbunds landsråd:
Forslag: Overlates til senterstyret å velge

Maren M. Oriola takket for forståelsen og at hun hadde lærte noe, en god 
erfaring i det å være leder i en valgkomite.

Gunnar Hansen takket for tilliten ved 
at årsmøtet gjenvalgte ham som leder i 
Bergen Døvesenter. 

Valgkomiteen 2012-13, foreslått av 
gjenvalgt styreleder Gunnar Hansen, og 
godkjent:
Medlemmer: Helge Herland
  Sigrun Ekerhovd
  Marit Markeset
Varamedlem: Arne Nesse

Han ba de som gikk ut av styret om å 
komme fram: Svein Tore T. Olsen, Sigrun 
Ekerhovd og Monica Lone Madsen. De 
ble takket og fikk en rød rose hver. Likeså 
ble det delt ut roser til de to møtele-
derne Bjørn Olaf Magnusdal og Edvard 
Rundhaug, til de tre i valgkomiteen; Maren 
M. Oriola, Toralf Ringsø og Tor S. Fiksen, 
samt til de to referentene Kjetil Høgestøl 
og Rune Anda. 

Deretter ble årsmøtet 2012 hevet kl. 
20.40.

Referenter:
Kjetil Høgestøl    
Rune Anda

Helge Herland syntes det gikk litt for fort 
med valget. Han mente at det burde gjen-
nomføres valg punkt for punkt, først en 
leder, så styremedlemmer, så varamedlem-
mer og så videre, og ba om at dette blir 
notert til neste gang.
Edvard Rundhaug mente at det var best 
at årsmøtet gikk gjennom valget på nytt.

Erling Jacobsen sa at det var ”lovbrudd” 
å ta hele valgoversikten med en gang, for 
dagsordens punkt 12 og de øvrige punk-
tene skulle følges punkt for punkt. 

Maren M. Oriola beklaget, og spurte 
årsmøtet om at man skulle gå gjennom 
valget på nytt. Det var det stemning for, 
og hun startet med å spørre om leder-
vervet, og om det fantes motkandidater, 
eller om noen hadde innvendinger mot 
det – og ba om at de rakk opp hånden. 
Slik gikk det, og så ble hele valgkomiteens 
forslag godkjent:

Gjennomgang  
regnskap 2011

Jeg har gått gjennom regnskapet 2011 
for Døvesenter og Rorbua på Austevoll.

– Ugifter og inntekter godt dokumen-
tert,
– Utgifter og inntekter er bokført kor-
rekt og,
– Regnskapet 2011 gir et riktig bilde av 
de aktiviteter foreningen og hyttekomi-
teen har hatt i 2011.

Bergen, 27. januar 2012

Hans Erik Tofte
Bilagsrevisor
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Info fra styremøtet 22. mars 2012

Resolusjon fra HLF Bergen
Årsmøtet i HLF Bergen sendte ut resolu-
sjon der de krevde egen utdanning for 
skrivetolker ved Høgskolen i Bergen. Ber-
gen Døvesenter var aktiv med og støttet 
dem både overfor politikere og media.

Døvestevne 24.-26. august 2012 
Avtalen med leirstedet på Nesholmen er 
i orden. Vi utpeker Bergen Døvesenters 
representant(er) til døvestevnet. 

Døves kulturdager 2017
Som følge av styrevedtak 17.02.2011 
søkte vi Norges Døveforbund 23.01.2012 
om å få arrangere Døves kulturdager i 
Bergen i 2017, som da kan feire at det er 
50 år siden kulturdagene startet. Norges 
Døveforbund svarte 01.03.2012 ja på 
søknaden vår. 
Styret ber daglig leder om å undersøke 
muligheter for lokaler i Bergen til bruk 
ved kulturdagene i 2017, samt andre ting. 
Forslag til medlemmer i arrangementsko-
miteen legges fram på neste styremøte.

Møte med HLF Bergen
Bergen Døvesenters styre m/daglig 
leder er invitert av HLF Bergen v/leder 
 Matthias Viktorsson til et felles styremøte 
i Nygaten 3, 3. etasje, tirsdag 27. mars 
2012 kl. 18.00. Formål:  Videreutvikling av 
samarbeid og ”bli bedre kjent”-møte. 
Vi takket for invitasjon. Styret deltar.

Informasjonskveld tirsdag 24. april 
Bergen Døvesenter, i samarbeid med 
CI-gruppen og Syns- og Audiopedagogisk 
Tenesta, inviterer til informasjonskveld 
for ”fremmede” døvblitte og voksne døve 
tirsdag 24. april 2012 kl. 18.00. Annonse 
kommer i Bergens Tidende. Det er ord-
net med skrivetolker.
Styreleder og daglig leder deltar + andre i 
styret som er interessert. 

Ansvar 17. mai 2012
Døves Idrettsklubb har vist interesse for 
å ta seg av 17. mai servering. Vi avventer 
svar fra dem.

Ledermøte
Styreleder har på møte i Samarbeidsutval-
get 25.01.2012 foreslått en prøveordning 
der man gjennomfører et møte der bare 
ledere fra hver avdeling blir med. Dette i 
tillegg til møtene i Samarbeidsforum. 
Første møte med lederne fastsettes til 
torsdag 24. mai kl. 16.

Vestlandske Teatersenter
Det foreligger forslag fra Dramagruppen/
Kulturstyret om at Bergen Døvesenter 
melder seg inn i Vestlandske Teatersenter. 
Medlemskapet koster kr 750 pr. år. Blant 
medlemsfordelene er å bruke lokaler 
gratis, låne kostymer gratis osv.
Styret ble enige i at Bergen Døvesenter 
melder seg inn i Vestlandske Teatersenter.

Samarbeid med Hordaland foreldre-
lag for hørselshemmede
Det dukker stadig opp saker som berører 
døve/hørselshemmede barn og unge, og 
foreldre som foreldrelaget tar opp og 
kjemper imot. I fjor var det døveskolesa-
ken. Nå er det nye saker som det jobbes 
med. Foreldrelaget har hatt årsmøte i går 
(21.03.2012) og da var det uttrykt ønske 
om å samarbeide med Bergen Døvesen-
ter. 
Fredrik Fjellaker, Tor S. Fiksen og daglig le-
der oppnevnes til å ha møter og samarbeid 
med Hordaland foreldrelag for hørsels-
hemmede i saker som berører døve/hør-
selshemmede barn i Hordaland fylke.

Gjennomførte møter siden sist 
a) Møte med frilanstolker 9. mars 2012 
(leder og nestleder i Hordaland Regionlag 
av Tolkeforbundet)
b) På medlemsmøtet 2. februar ble det 
opprettet en komite bestående av Bjørg 
Storesund, Gabrielle Kverneland og Jan de 
Lange (komiteen ble i ettertid kalt ”inte-
riørgruppe” eller ”Oppussingsteam” som 
gruppen kalte seg på Facebook). Gunnar 
opplyste at de har hatt 5 hektiske møter 
– der Gunnar også var med. 
c) Møte med Døves Menighet om 
ungdomsarbeid utsatt til etter påske pga 
sykdom hos en ansatt i døvekirken.

Informasjonssaker
Mottatt referat fra NDFs AU-møte 1. 
mars 2012.
Referat fra FFO Hordalands ledersamling 
6. mars 2012.
Oppussingsprosessen pr i dag, Gunnar 
orienterte.
Innspill til KRFFs handlingsplan 2012-13 
er sendt 21.03.2012.

Eventuelt
a) Ellen lurte på om vi skal takke ja til Dø-
ves Menighet om felles opplæring i bruk 
av hjertestarter. Daglig leder tar kontakt 
med Døves Menighet for nærmere opp-
lysninger.
b) Ellen opplyste om en e-post hun fikk 
– som kom fra FFO Hordaland – der de 
søker etter ”Initiativrik og iderik ungdom/
ung person til arbeidsgruppe”. 
c) Hyttestyret: Det kom nettopp melding 
til daglig leder fra leder i hyttekomiteen, 
Svein Tore T. Olsen om at Rose Rosland 
er valgt som sekretær i hyttekomiteen.

Styret i Bergen Døvesenter 2012-13, bak fra venstre: Lena Mei Kalvenes Anda (2. vara), Tor S. Fiksen (styremedlem), 
Fredrik Fjellaker (styremedlem) og Sigrid Hjørungnes (1. vara). Foran fra venstre: Ellen Østrem (styremedlem), Gunnar 
Hansen (leder) og Martin Skinnes (styremedlem). Gjennomsnittsalderen til styret er på 32 år. Foto: Rune Anda (daglig 
leder).
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1. Anne Dorthea Haldorsen
2. 40
3. Fra Bømlo oppvokst Eng-

land
4.  Nei
5.  Jeg har jobbet i mange år 

med døvblinde og syntes 
tegnspråklig kommunikasjon 
var spennende. Etterhvert 
savnet jeg mer tegn kunn-
skap og ønsket å jobbe 
primært med språk og 
kommunikasjon – så da ble 
tolkeyrket ett naturlig valg.

6.  Jeg er veldig glad i kunst og 
har en tidligere utdanning 
innen det faget. Ellers er jeg 
veldig glad i å lage mat og 
liker også å komme meg på 
tur i skogen.

7.  I første omgang ønsker 
jeg å smake på forskjellige 
erfaringer.

Tolkestudenter som begynte høsten 2011

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?

1. Elizabeth Brosvik Nepstad
2.  21 år
3.  Bergen
4.  Jeg har en døv tremenning, 

men henne har jeg ikke 
møtt. 

5.  Det var egentlig helt tilfel-
dig, men etter å ha begynt 
på dette studiet kunne jeg 
ikke tenke meg noe annet

6.  Akkurat nå har jeg ingen 
faste hobbyer. Tidligere 
har jeg holdt på med litt 
forskjellig, hovedsakelig 
innenfor musikk.

7.  Det vet jeg ikke enda. Vil 
prøve meg litt i de ulike 
feltene først og se hva som 
passer best for meg.

1. Camilla Rong Haga
2.  22 år
3.  Bergen
4.  Nei, jeg har ingen døve i 

familien.
5.  Jeg ønsket først å fremst å 

lære meg mer tegnspråk, 
siden jeg lærte endel da jeg 
gikk på Ål Folkehøyskole. 
Tegnspråk studiet har så 
vert så kjekt at jeg fikk mer 
og mer lyst til å bli innen-
for yrket og fortsette med 
tolking etter at jeg er ferdig 
utdannet.

6.  Jeg tar dansetimer på man-
dager og liker ellers å gå tur 
med familie hunden eller å 
lese i en god bok.

7.  Det er for tidlig å si, jeg øn-
sker å prøve litt forskjellige 
ting innenfor tolking for så å 
se hva som passer meg best.

6.  Trenar ein del på fritida, 
men er også interessert i 
musikk. Har spelt kornett 
aktivt i 13 år. 

7.  Har ikkje tenkt på noko 
spesielt, ser fram til å sjå 
ulike moglegheiter i praksis.

1. Benedicte H. Bjånesøy
2.  24
3.  Austevoll.
4.  Har døve foreldre og tanter 

og onkler. 
5.  Har sett behovet for døve-

tolker.
6.  Trening, musikk, film, tegne, 

male..
7.  Usikker enda, får vente og 

se.

1. Birthe Wickstrøm Hauge
2.  22 år 
3.  Haugsbygda, ei lita bygd på 

Sunnmøre.
4.  Nei.
5.  Har alltid hatt tolk i klassa 

og alltid vore interessert i 
teiknspråk. Har blant anna 
hatt det som valfag. 

Helt siden 2005 har Budstikken presentert nye tolkestudenter i bladet - og alltid med de samme spørsmålene :-)
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1. Kari Jenny Skålevik
2.  Eldst i klassen  . 
3.  Fyllingsdalen. 
4.  Ja, jeg har døtre som er 

døve. 
5.  Jeg ble kjent med tegnspråk 

gjennom diverse foreldre-
opplæringskurs. Etter kur-
sene satt jeg med et ønske 
om å lære mer. Da jeg kom 
til et veivalg, yrkesmessig 
sett, var det naturlig for 
meg å velge tolkeyrket. 

6.  Hund, friluftliv og håndar-
beid. 

7.  Å tolke for døvblinde og 
døve med tilleggsfunksjons-
hemmning er spennede felt 
som jeg kunne tenkt meg 

1. Idunn Øwre
2.  25
3.  Bømlo. 
4.  Nei. 
5.  Syntes det virket så gøy å 

kunne tegnspråk. 
6.  Nei, egentlig ikke. 
7.  Vet ikke enda.

1. Ida Haugen 
2.  23 år
3.  Knarvik i Lindås kommune
4.  Har ei tunghørt tante. 
5.  Eg valgte å fortsette studere 

teiknspråk fordi eg ville lære 
språket betre. Har sidan eg 
var lita syns teiknspråk var 
interessant.

6.  Eg likar handarbeid, sjå film, 
laga mat og vera med ven-
ner. 

1. Elsie Kathrin Blaha
2.  40 år
3.  Bergen
4.  Ja, min mor er døv
5.  Ønsket om å bli tolk har jeg 

hatt så lenge jeg kan huske. 
Og interessen for tegnspråk 
og en tolkeutdanning er 
bare blitt større etterhvert 
som jeg er blitt eldre. Nå 
ligger også forholdene mer 
til rette for å studere enn 
da barna mine var små. 

6.  Trening, sykkel- og fjellturer, 
interiør, være sammen med 
gode venner, min mann og 
våre 3 barn.

7.  Synes det er vanskelig å 
svare på nå. Ønsker å vite 
mer om de ulike retningene 
innenfor tolkeyrket før jeg 
bestemmer meg. 

7.  Akkurat no syns eg det er 
litt vanskeleg å svara på. Eg 
syns det høyres spennande 
ut å kunne få prøva seg på 
så mange forskjellige are-
naer.

å jobbe med. Ellers ser jeg 
frem til å få nye utfordringer 
og varierte arbeidsdager.

1. Kristi Mjelstad
2.  43 år 
3.  Oppvokst på Sotra, bor i 

Åsane. 
4.  En døv tante, men hun døde 

dessverre da jeg var 7 år.
5.  Jeg ønsker å arbeide med 

mennesker og kommunika-
sjon. Jeg har ledererfaring 
fra næringslivet og håper 
den erfaringen jeg har med 
meg derfra blir nyttig i mitt 
arbeid som tolk. 

6.  Jeg spiller i voksenkorps og 
er leder i skolekorpset hvor 
min sønn er med. Jeg liker å 
lese, strikke og tar gjerne en 
fjelltur innimellom. 

7.  I utgangspunktet blir det 
nok mest tolking til/fra 
tegnspråk, men samtidig er 
jeg åpen for at dette kan en-
dre seg underveis i studiet 
etter hvert som vi lærer 
mer om de ulike tolkemeto-
dene.

1. Linn Sleire Eilertsen
2.  23
3.  Bergen
4.  Nei
5.  Jeg var på ferie i syden og 

så en dame som tolket for 
to døve menn. Så tenkte jeg 
”det så interessant ut, det 
vil jeg og lære!”

6.  Nei
7.  Syns det er flere ting som 

virker spennende jeg.

1. Magdalena Emilie Vassbotn 
Hestholm

2.  20 år.
3.  Ørsta.
4.  Eg har ei syster som er 

tunghøyrt.
5.  Eg har valt å bli tolk fordi eg 

syntes det verker som eit 
spennande og variert yrke.

6.  Eg likar og halde på med 
redigering av film eller bilde, 
elles er eg glad i å vere 
saman med venar. 

7.  Nei, eg har ikkje nokon 
spesielle ønske no, men 
synes det hadde vert gøy å 
få tolke på forskjellige reiser.
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1. Synne Rystad
2.  Jeg er 33 år gammel.
3.  Jeg kommer fra Narvik.
4.  Jeg har ingen døve eller 

tunghørte i familien.
5.  To små barn tar det meste 

av tida mi, og for å koble av 
liker jeg å strikke og hekle, 
være med venner eller lese.

6.  Før jeg startet hadde jeg 
egentlig ingen anelse om 
hva utdannelsen gikk ut på. 
Jeg var kranbilsjåfør, men 
hadde lyst å prøve noe nytt. 
Jeg brukte tegn til tale med 
ungene mine for moro skyld 
for å kunne kommunisere 
med dem før de var i stand 
til å bruke tale, og dermed 
ble jeg litt hektet på tegn. 
Jeg syntes det virket inter-
essant å lære et nytt språk, 
og å få bruke dette til noe 
fornuftig. Heldigvis har det 
vist seg at magefølelsen min 
da jeg søkte på studiet har 
stemt bra så langt.

7.  Hva slags tolking jeg har 
mest lyst til å jobbe med, 
det aner jeg ikke. Kanskje 
jeg vet mer etter å ha vært i 
praksis. Gleder meg!

1. Stefanie Britto 
2.  22
3.  Bergen
4.  Nei
5.  Jeg synes at ts er gøy! Der-

for kunne jeg tenke meg å 
lære ts grundig, og dermed 
kunne kommunisere med 
andre på deres morsmål. 

6.  Liker å utforske innenfor 
matverden. I tilegg liker jeg å 
finne på noe ute, i den vakre 
naturen!

7.  Det vet jeg ikke ennå. 

5.  Har i mange år vore inter-
essert i tegnspråk, i tillegg 
er svigermor mi tolk, så det 
er ho som har introdusert 
meg for yrket.

6.  Likar å lese gode bøker, 
spele volleyball, samt vere 
sammen med min mann og 
våre 2 born.

7.  Det er ennå mykje eg ikkje 
veit om dei ulike retningane 
innanfor tolkeyrket, så eg 
tenkjer at eg vil vere åpen 
og få erfaring frå dei alle før 
eg veit svaret på det.

1. Rebekka Alic Bøe
2.  22 år
3.  Født og oppvokst i Bergen
4.  Nei
5.  Jeg har alltid blitt fortalt at 

jeg burde lære meg tegn-
språk fordi jeg bruker hen-
dene mye når jeg snakker. 
Etter at en venninne av meg 
startet på studiet bestemte 
jeg meg for å gjøre et for-
søk jeg også.

6.  Jeg har mange hobbyer. Jeg 
strikker, syr og driver med 
annet håndarbeid. Jeg liker 
også godt fotografering og 
musikk.

7.  Jeg har lyst til å prøve mye 
forskjellig. Jeg kunne godt 
tenke meg å prøve å tolke i 
rettsaker og andre jus rela-
terte situasjoner, mye fordi 
jeg har studert innenfor den 
retningen før. Personlig er 
jeg også interessert i kropp 
og sjel og kunne derfor 
tenke meg å tolke innen for 
psykologi og medisin.

1. Mia Bakervik Bagne
2.  21 år.
3.  Kommer fra Os, utenfor 

Bergen.
4.  Har ingen døve i familien.
5.  Valgte tolkestudiet fordi 

jeg synes det er spennende 
å lære nye språk. I tillegg 
kunne jeg tenke meg et yrke 
der jeg kan jobbe med men-
nesker, og der arbeidshver-
dagen er variert.

6.  På fritiden min liker jeg å 
trene og være med venner.

7.  Når jeg er ferdig utdannet 
vil jeg nok prøve litt for-
skjellig i begynnelsen, etter 

1. Marianne Myklestad
2.  44 år. 
3.  Fyllingsdalen. Bor nå i Øy-

garden. 
4.  Jeg har ingen døve i familien, 

men en god venninne har to 
døve barn. 

5.  Jeg hadde lyst til å gjøre noe 
nytt, og da jeg hadde litt 
kjennskap til tegnspråk fra 
før og er interessert i språk, 
valgte jeg å prøve. 

6.  Jeg synger i Bøneskoret og 
liker veldig godt å strikke. 

7.  Kan tenke meg å jobbe 
freelance. Det virker variert 
og spennende.

1. Rønnaug Kathrin Øren 
Johansen

2.  29 år
3.  Radøy/Knarvik
4.  Nei

hvert finner jeg kanskje noe 
spesielt jeg vil jobbe med.
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Ca 30 personer fulgte med da Gøsta fortalte om Geocaching 
torsdag 29. mars 2012 i menighetssalen i døvekirken, idet stor-
salen i døvesenteret var under oppussing. Etter foredraget ble vi 
med på «skattejakten», og fant skjult «skatt» like ved døvekirken.
Har du aldri hørt om geocaching?
Geocaching er en høyteknologsk skattejakt, 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 et-
ter og gjemmer skatter. Den grunnleggende ideen er å gjemme 
bokser (cacher) og legge koordinatene på internett. Hvem som 
helst med en GPS mottaker kan legge inn koordinatene 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 ver-
densomspennende aktivitet med miljø og samfunnsprofil. Siden 
september 2000 har Geocaching vokst fra 75 cacher i forskjel-
lige land til hundre tusener av cacher rundt i hele verden.

GØSTA om Geocaching

Det kryr av skjulte ”skatter” (cacher) i Norge og i mange andre 
land i verden. Har du mobiltelefon der du har muligheter til å 
laste ned (app) - da kan du laste ned Geocaching (som ikonet til 
høyre viser) - for over kr 50. Da får du hjelp til å finne nær-
meste cacher, og likeså får du inn kompass, avstand til cacher, 
kart osv. Det er opprettet egen facebook-gruppe for døve 
”geocachinger”!

Torsdag 10. mai  
2012 kl. 19.00:  
 
Vi får besøk av Tore Wilgaard Christiansen som skal fortelle 
om sin fjelltur i Afrika. 

Hva skjer når det brenner?

Torsdag 19. april kl. 19.00 kommer tolkestudenter, 2. klasse, 
fra høgskolen for å legge frem resultatene av prosjektet til-
gjengelighet for døve. Vi har sjekket hvordan det står til med 
varsling for døve på hoteller m.m.
 
Dette blir ingen kjedelig forelesning!
 
Kom og se på!

Fjelltur  
i Afrika 
(Kilimanjaro)

Her ser vi Tore holde foredrag i Drammen Døveforening.

Det ble en lang og fin kveld torsdag 12. april 2012. Over 100 
personer «valfartet» til Døvekirken for å høre på paret «vårt» 
som deltok i NRKs mest sette TV-program «Ingen grenser». 
(Storsalen i døvesenteret var stengt på grunn av oppussing.)
Kanskje vi kan si at «Ingen grenser»-foredraget var det «mest 
sette» foredraget i døvesenteret? Vi må vel tilbake til mars 2006 
da Døves Ungdomsklubb hadde «Tegnuttrykk» på programmet 
en torsdagskveld, der ca 120 kom for å følge med.
Det som var kjekt var at en av de andre i «Ingen grenser», Ken-
neth Birkenes, var der en kort stund. Han måtte dra med båten 
fra Bergen før kl 20 (til hjemmet sitt – i Ølen?). Da styreleder 
Gunnar Hansen ønsket velkommen til Marianne og Bjarte, ba 
han også Kenneth komme fram og fortelle litt om seg, til stor 
«applaus» i kirkesalen. Kenneth fortalte også litt om det tette og 
flotte samarbeidet med Marianne og Bjarte på turen sammen 
med Lars Monsen. (Kenneth og Bjarte delte telt sammen.)
De to har holdt foredrag ulike steder, men det er første gang de 
holdt foredraget sammen.

Flere bilder finner du på www.bgds.no.

Takk til døvekirken for lån av lokalet til foredraget, og takk til de to 
stemmetolkene Jorunn og Ingvild, som slet ut stemmen sin for noen 
hørende som var møtt fram, i over to timer. 

Over hundre fulgte med i hva ”Ingen grenser”-deltakerne 
Marianne og Bjarte fortalte torsdag 12. april 2012

Marianne Rasmussen Kolvik og Bjarte Bø-Sande fikk døvesenterets krus til minne 
herfra, etter en fin kveld med bilder fra turen og deres konklusjon over ”Hva har Ingen 
grenser lært og betydd for oss?”

Vi fikk hilse på Kenneth Birkenes, som 
også var med på ”Ingen grenser”, og som 
delte telt med Bjarte.

Denne er fra kunngjøringen, og har lenge 
stått på hjemmesiden vår.
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Teater Manu viser «Skyggerne» 
i Fana Kulturhus på Nest-
tun søndag 22. april kl. 17.00. 
Mange av oss husker vel tidligere 
medlem som heter Ragna Huse? 
Hun er med i stykket :-)

Vi har nå 2 ledige uker i sommer, dvs. 
uke 31 og 32. Leiepris for medlem er kr. 
3.500 pr. uke. Leie av båt kommer evt. på 
kr. 1.000 pr. uke i tillegg. Ta kontakt med 
Edvard Rundhaug på mail edvard.rund-
haug@gmail.com eller SMS 990 27 350 
for informasjon eller reservasjon.

APRIL:
19. to:  Tolkestudenter (2. klasse) 

har program i døvesenteret kl 
19.00.

22. sø: Familiegudstjeneste i døvekirken 
kl. 11

22. sø: Storsalen er utleid  (M)
22. sø:  Teater Manu viser «Skyg-

gerne» i Fana Kulturhus på 
Nesttun kl. 17.00

24. ti:  Informasjonskveld for «fremmede» 
døve og døvblitte kl 18.00. Arr.: 
Bergen Døvesenter og CI-gruppen 
i samarbeid med Syns- og Audiope-
dagogisk Tenesta. Skrivetolk ordnet. 

26. to:  Seniortreff + Utlodning 11-14
26. to:  Foredrag om internasjonal 

døveidrett v/Urban Mesch fra 
Sverige, kl. 19.00.

30. ma: Beast har aktivitetskveld i storsa-
len kl. ?

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

(Kulturstyret har hovedansvaret)
03. to:  STOR-DUGNAD i »døvelandet» 

(døvesenter, døvekirken, signo 
konows) kl 16.00

05. lø:  Storsalen utleid ( + 4. mai) – M
06. sø:  Storsalen utleid 
06. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
08. ti: Døvekirken: kl. 11-14  Tirsdagskafe 

med 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 kl 

11-13
17. to:  (Nasjonaldag og Kr. himmelfarts-

dag): Flaggheising kl 08, og andakt i 
døvekirken

17. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 
10 – 14. Døves Idrettsklubb 
har ansvaret for dagen!

24. to:  Seniortreff + Utlodning 11-14
24. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800

26. lø:  Storsalen utleid (+ 25. mai)
27. sø: 1. pinsedag: Gudstjeneste i døvekir-

ken kl. 11
31. to:  Diskusjonskveld kl 19: NAV 

vil at tolkene skal utvide sin 
rolle: De skal også være «hjel-
pere». Hva synes du?

 
JUNI
01. fr:  Storsalen er utleid
07. to:  Seniortreff 11-14
07. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
09. lø:  Beast har sommerfest (kl. ?)  
10. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11, 

deretter hagefest
11. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 

11-13
14. to:  Døvesenterets styre har møte kl 

16.00
14. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
17. sø: Gudstjeneste i Haus kirke, Os-

terøy, med tidligere døveprest Tom 
S. Tomren

21. to:  Sommeravslutning kl 18.00  
25.-28. juni: HLFs Verdenskongress for 

tunghørte i Bergen
30. lø:  Storsalen utleid (+ 29.06 og 01.07)

RORBUA

TEATER MANU

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!
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Bilen gitt som gave 
fra Skjalg Iversen 
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Ca 200 var innom 
døvesenteret 17. mai 
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stor-dugnad torsdag 3. mai 
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Mange deltok i dugnads-
arbeid i døvesenteret 
23. mars - 18. april
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Stor-Dugnad i ”døvelandet” torsdag 3. mai 2012
45 personer deltok i dugnadsarbeid både ute og inne.

Det ble servert gratis Peppes pizza og brus til alle i storsalen etterpå.
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TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 
70 års dag! 

Hjertelig hilsen Kari Lauritzen.
(Hun sendte takkekort i november i fjor, men vi 

glemte å få det med i bladet.)

TUSEN TAKK
for gåvekortet eg fekk frå Bergen Døve-
senter til 70-årsdagen min 15. mars.

Beste helsing Anna Haukås Nordeide.

TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med 
60 årsdagen min!

Med hilsen fra Gunnar Hansen.
 
TAKK
for oppmerksomheten på 70 års dagen 
min!

Hilsen Malvin.
 
Til Seniorgruppen
Tusen takk for den nydelige blomen eg 
fekk hos dykk til 70-årsdagen.

Beste helsing Anna Haukås Nordeide.

RUNDE ÅR

90 ÅR
Aslaug Sørhaug, Fana, fyller 90 år 
den 10. august.

80 ÅR
Erna Stene, Fyllingsdalen, fyller 80 år 
den 27. mai.
Kari Samuelsen, Bergen, fyller 80 år 
den 17. juli.

65 ÅR
Sissel Tofte, Rådal, fyller 65 år den 
29. juni.
Asgeir Straume, Godvik, fyller 65 år 
den 1. juli.

60 ÅR
Bente Bjånesøy, Storebø, fyller 60 år 
den 19. juli.
Grethe Synsvoll, Bergen, fyller 60 år 
den 8. august.
Dag Hafstad, Rådal, fyller 60 år den 
13. august.

50 ÅR
Almaz Beyene Mulugheta, Bergen, 
fyller 50 år den 23. august.

PERSONALIA

20. april 2012:
Bergen Døvesenter har fått en flott bil i gave fra Skjalg Iversen. Han kan ikke 
lenger få kjøre bil pga svekket syn (slik de fleste eldre opplever det).  Men han 
har bestemt seg for at bilen skal komme til nytte for en forening han har et 
veldig godt forhold til. Bilen skal selges og inntektene skal gå til døvesenterets 
gavekonto. Enda en gang har døvesenteret fått gave fra noen av våre eldste med-
lemmer, og gavene kom veldig godt til nytte. (For ikke så lenge siden kom det 
pengegave fra ekteparet Bjørø, og fra Sverre Samuelsen, og nå Skjalg.)

14. mai 2012: 
Bilen er solgt. Salgsummen kom på kr 177.500. Etter fratrekk av omregis-
treringsgebyr på kr 13.111 har vi fått inn kr 164.389 på Bergen Døvesenters 
gavekonto. Tusen takk, Skjalg!

Bilen 
gitt 
som 
gave
fra 
Skjalg 
Iversen
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Vi hadde besøk av Tore Wilgaard Christiansen som fortalte om 
sin tur sammen med Tormod Åsan og Sara Therese Xanthopou-
los Åsan til Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, nær 6.000 meter 
over havet der det var hardt å kunne puste normalt.

Her ser vi Tore på toppen av Kilimanjaro

Det blir åpen helg på Rorbua for medlemmer den 8.-
10. juni med lørdag 9. juni som er DAGEN for alle. 

Det vil bli servert lett bevertning med kaffe/te, og i denne 
anledningen kan medlemmer få mulighet til å ta gode bilder i 
forbindelse med fotokonkurranse (se eget oppslag). Dere kan 
også ta med fiskestang og prøve å fange den største fisken 
- det blir en hemmelig overraskelse som premie til den som 
har fanget den største fisken (gjelder kun lørdag 9. juni). For 
dere som ønsker å overnatte på Rorbua denne helgen, bes 
om å ta kontakt med hytteleder Svein Tore Olsen på mailen 
s.t.olsen@online.no eller SMS 414 38 564. Det vil koste litt 
for å overnatte og ta kontakt for mer informasjon. 

VELKOMMEN!

Tore fortalte levende om hvor slitsomt, hvor hardt, hvor tungt 
det var å puste langt oppe på fjellet da de nærmet seg Afrikas 
topp. Han sa at det kanskje kan sammenlignes med fisken som 
blir fanget og lagt på land, og der spreller den og gisper etter 
luft. (Det blir en ny tur for interesserte og spreke døve i 2014. 
Kanskje du vil være med?)

Foredrag 10. mai:

FJELLTUR I AFRIKA
ÅPEN HELG PÅ RORBUA

Foredrag 26. april:

DØVEIDRETTEN 
gjennnom 200 år

Torsdag 26. april kl 19.00 hadde vi besøk av svensken Urban 
Mesch. Han har skrevet boken «Dövidrottens historia 200 år 
– dess utveckling och betydelse» – og var på foredragsturne i 
Norge i april-mai 2012. Det startet først i Bergen :-)
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Program i døvesenteret torsdag 7. juni 2012 kl. 19.00:
Velkommen til en BUSINESS PRESENTASJON

Tema ”Forebyggende helse” 
Nuskin/ Life Geen teknologi. Aldringsforskning.
PHARMANEX  BioPhtronic Scanner. Nobelspris-
vinnende 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.

Helsing Aud

Vi vet alle at Aud Våge Johannessen alltid lager ”farlig god” mat til 
oss. Hun serverer kaffe, vafler, kaker osv + middag i forbindelse 
med Seniortreff, og ellers lager hun til snitter, rømmegrøt o.a. 
Torsdag 7. juni har hun noe nytt å fortelle.

Vi på nWise vil være der brukerne er og derfor vil vi besøke 
døvforeninger i Norge for demokvelder. 
Som dere kanskje vet så utvikler vi og leverer bildetolktje-
nestens videotelefoni-plattform samt bildetelefonen myMMX 
videotalk som brukeren får fra NAVs Hjelpemiddelsentraler 
der programvaren lastes ned i egen PC. Vi kommer også til å 
forklare hvordan man skaffer seg en lisens til sin private data.
Våre demokvelder er en sjanse for brukerne å stille spørsmål og 
prøve på programvaren før de bestemmer seg.
Det blir vist en Power Point-presentasjon på cirka tretti minut-
ter på ”internasjonalt tegnspråk”. Deretter får alle som vil ta en 
nærmare titt på myMMX videotalk-programvaren og selvsagt 
prøve å ringe opp til tolketjenesten. Vi tar med utstyret.
Se ellers hjemmesiden: 
http://www.mymmx.se och http://www.nwise.se. 
En norsk versjon skal komme på adressen http://www.mymmx.
no.  Vi fra nWise som kommer blir: Anna-Karin Lindholm og 
Robert Näsman.

Program i døvesenteret torsdag 7. juni 2012 kl. 19.00:
Velkommen til en BUSINESS PRESENTASJON

MMX

Tolker med hjelpeplikt?
NAV-rapporten ”Fornying 
av tolketjenesten” byr på 
en rekke forslag til forand-
ringer. Der har NAV også 
kommet med sine visjoner 
om en helt ny tolkerolle. 
NAV vil at tolken skal ha 
en hjelperolle, og at det må satses på ”bygging av 
tolkers kompetanse i funksjonsvurdering”.

Hva betyr det? Dere har kanskje lest Ingeborg Ska-
tens kronikk i Døves Tidsskrift i januar 2012, blant 
annet om nettopp det? 

Ingeborg kommer til døvesenteret og skal innlede 
debatten. Hvem som blir debattleder, kommer vi 
tilbake til.

Velkommen til diskusjonskvelden!

Debattkveld torsdag 31. mai 2012 kl. 19.00:

søndag formiddag 16. september 2012.
Vi kan ta imot over 50 personer. Foreløpig har nærmere 30 
personer notert seg på listen. Du kan bestille plass på buss 
over e-post også: post@bgds.no
Deltakerne må selv melde seg på til kulturdagene (deltaker-
avgift) og bestille hotellrom osv. Se www.kulturdagene.net
Er du usikker, kan du få hjelp til det av Rådgivningskontor for 
hørselshemmede i Teatergaten 41 i Bergen (like ved Svøm-
mehallen på Engen).
OBS! Siste nytt: 
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 ledige doble rom.

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 
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Arne slår på stortromma og satser på et stort arrangement på Tysnes i helgen 6.- 8. juli 
der det blir to arrangementer som går samtidig.
 
Tysnes rundt:
 Vi prøver igjen å satse på roturen og sommerens vakreste even-
tyr med å ro øya rundt fra fredag 6. juli kl. 18 og i mål søndag 8 
juli på ettermiddagen.
 Vi ønsker en variasjon av deltakere både lokalt og nasjonalt.
 
Tysnes Sparebank-cup:
Fotballgutta under navnet Deafboys har deltatt her i flere år nå 
og fleste av spillerne kjenner opplegget godt så dette blir over-
latt til deltakerne. Overnatting er som vanlig i Kongsvik Grenda-
hus. Det er godt mulig vi stiller med 2 herrelag og et damelag i 
cupen i år.
Vi prøver å få til en sosial samling søndag ettermiddag med 
grilling ved Grendahuset der når roerne er i mål og spillerne 
avsluttet turneringen.
Mer info kan komme senere eller evt. ta kontakt med meg på 
mobil: 47634324 eller e-post: arnnes2@hfk.no

Tysnes rundt - og fotballcup

Et undervannsrugby lag fra Bergen, BSI Boblen - kom til tredje 
plass under Norgesmesterskapet i Bergen 27.-29. april 2012. Vi 
gratulerer vår spiller, Alireza Emami Nejad, med bronsemedalje. I 
GRATULERER! Foto: Jose Oriola.

(Kilde: Døves Idrettsklubbs side på Facebook.)

Alireza’s lag fikk NM-bronse

Vår talentspiller, Hege Malene Ulstein (mørk trøye på bildet), var 
med Junior Norsk Mesterskap i badminton 2012 i Otta 31.04.12 
- 01.05.12. Hun var med i damesingel, damedouble og mixeddo-
uble. Hun kom videre til kvartfinale i mixeddouble. Hun var over 
gjennomsnitt. Vi i Bergen Døves Idrettsklubb er både imponert 
og stolt over Hege Malene Ulstein.
Ranking Badminton hele Norge - Hege Malene Ulstein
Damesingel er 16 plass av 313 - er 336 rankingpoeng
Damedouble er 13 plass av 253 - er 380 rankingpoeng
Mixeddouble er 27 plass av 303 - er 252 rankingpoeng

(Kilde: Døves Idrettsklubbs side på Facebook.)

Hege i junior-NM i badminton

”Døves Trykkeri” - ny eier
Tidligere Døves Trykkeri AS, omdøpt til ”Designtrykkeriet AS”, 
og solgt til Åstvedt Industrier (nå: A2G Gruppen), der trykkeriet 
ble hetende ”A2G Grafisk” har nå fått Bergen kommune som 
hovedeier. Kilde: ÅsaneTidende 15. mai 2012)

Vi har problemer med å få tet-
tet hullene i asfalten. Repara-
sjonsasfalt ble lagt på hullene, 
men på kort tid ble det løst 
opp igjen. Vi vet ikke hva som 
er galt og har derfor kontaktet 
forsikringsselskapet Tryg. 

Hull i asfalten

Kurs for medlemmer i Råd for  
mennesker med nedsatt funksjonsevne

Daglig leder er varamedlem i 
Kommunalt Råd for funksjons-
hemmede i Bergen kommune. 
Sammen med styremedlem 
Matthias Viktorsson deltok han 
på kurs, som favnet 37 perso-
ner fra ulike Råd i fylket. Blant 
de som var med var også Tore 
Svane (HLF Hordaland), Linda 
Kvinge (HLF Voss) og Olav An-
dersen (HLF Tysnes). På bildet 
over ser vi tegnspråktolker. De 
fire fra HLF lyttet til kurslede-
ren via teleslynge. Kurset fant 
sted på Hotel Augustin 9. mai.

Linda Kvinge, Voss, og Matthias Viktorsson, 
Bergen.
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Deltakere fra Bergen er der sammen med mange andre seniorer 
fra Norge, arrangert av NDFs Seniorutvalg. Bak fra venstre: Hans 
Erik, Peder, Ingunn, Malvin og Toralf. Foran fra venstre: Berit, 
Marta og Bibbi. Foto: Helge, 3. mai 2012.

Norske seniorer på Solgården
i Spania

CI-treffet lørdag 12. mai samlet rundt 20 personer, så det 
nystartedeCI-utvalget kunne være fornøyd. (Treffet kolliderte 
både med innvielsen av det nye Fisketorget og konfirmasjonsfor-
beredelser.) 
Informasjonen fra Voksenopplæringen i Bergen kommune ved 
Reidun Budal, var meget ”mat-nyttig”. En stor del av tilbudet fra 
Voksenopplæringen kan også være relevant for voksne uten CI. 
Det var tydeligvis også nyttig for deltakerne å bli kjent med CI-
utviklingen i Norge, for barn og voksne, fra starten og til i dag. 
Og Sigruns lunsj var fantastisk, for bare en 50-lapp! 
Alle syntes å hygge seg. Takk til de som jobbet! Synd at vi må 
vente til utpå høsten til neste treff! 

Thorbjørn Johan Sander.

CI-treff: Bildet er fra lunsjen.

Vellykket treff

Lørdag 12. mai 2012 kl 21.40-
23.45 viste TV2 programmet 
GULLRUTEN.
Gruppen fra «Ingen Grenser» 
var i Bergen (Grieghallen) 
lørdag kveld og vant en pris:
Beste reality: Ingen grenser 2, 
produsert av Mastiff TV for 
NRK.
 
Vi gratulerer. Bildet har vi 
fått fra Marianne Rasmussen 
Kolvik. 

Det leie var at TV2-pro-
grammet ikke var tekstet for 
hørselshemmede, og heller 
ikke reprisen dagen etter var 
tekstet.

Gullruten-pris til ”Ingen grenser 2”

Døves Verdensforbund (WFD):
Internasjonal døves uke

24.-30. sept. 2012

WFD-president Colin Allen kunngjorde 11. mai 2012 at 24.-30. 
september blir ”Internasjonal døves uke”, og feires over hele 
verden. Temaet blir: ”Tospråklighet er også en menneskerett”.
Kanskje vi skal lage til noe i Bergen også?

Tilbud til døve ungdommer

Tirsdag 17. april var det møte med følgende personer, fra ven-
stre: Alexander Dahl fra Bergen Døves Ungdomsklubb, Gunnar 
Hansen fra døvesenterets styre, Camilla Voldsund fra Døve-
kirkens Ungdomsklubb, samt Ann Kristin Voldsund og Trygve 
Stabrun fra Døves menighet. Daglig leder i døvesenteret var 
også med. Diskusjonstemaet var hvordan våre to ungdomsklub-
ber kan samarbeide framover.

SOMMERLUKKING
Dette er det siste bladet før ferien. Neste nummer kom-

mer i august. Døvesenteret blir stengt i juli. Tidspunkt 
er ikke avgjort, men man kan følge med på hjemmesiden 

www.bgds.no.

God sommer!
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Oppussing i 1. etasje 23. mars - 18. april 2012

Fra venstre «Interiørgruppen» v/ Gabrielle Kverneland, Jan de Lange og Bjørg 
Storesund. Videre: Åge Sørhaug, Hans Birger Nilsen, Håkon Osland, Åge Lauritzen, 

Mariusz Gajewski, Fredrik Fjellaker, Tor Einar Slettebakk, Ole Halvorsen, Alireza 
Emami Nejad og Gunnar Hansen. Disse var også med på dugnad: Toralf Ringsø, 

Andreas Bessert, Harald Håverstad, Svein Ole Johansen samt Ann Kristin Staberg.

Marsipankake til alle. Håkon nyter kaken.

”Interiørgruppen”, de som har vært med og bestemt det aller meste (tapeter, maling-
farger, gulvbelegg, møbler o.a. ) sammen med styreleder  Gunnar Hansen, fra venstre: 

Gabrielle Kverneland, Jan de Lange og Bjørg Storesund. 
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Oppussing i 1. etasje 23. mars - 18. april 2012
Over 60 kom for å se på lokalene kl. 18 og for å delta i innvielsesstunden med 

kaker og kaffe og informasjon gitt av styreleder Gunnar Hansen.

De to nederste bildene er tatt 17. mai om morgenen, pyntet til fest av Døves Idrettsklubb. Se de nye møblene.

Tegnspråkkurs til høsten
Vi starter opp igjen med tegnspråkkurs til høsten:

Tegnspråkkurs for nybegynnere:
8 mandager (kl. 18.00-21.00) i styrerommet fra og med 3. september 2012.

Kursavgift kr 2.000 pr. deltaker (medlemmer kr 1.800)

Tegnspråkkurs for viderekomne:
8 mandager (kl. 18.00-21.00) i kursrommet fra og med 20. august 2012.

Kursavgift kr 2.000 pr. deltaker (medlemmer kr 1.800)

Påmelding innen 10. august 2012 til post@bgds.no
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Hos Tolketjenesten på Kokstad

I dette lokalet sitter de som tar imot tolkebestillinger, og sender ut melding om ledige oppdrag til tolkene.

Møte mellom Tolketjenesten i Hordaland, og Bergen Døvesenter ble holdt 17. april, for annen gang i 2012, denne gang ved Hjelpemiddelsentralen på Kokstad. 
Fra døvesenteret deltok Ellen Østrem, Gunnar Hansen og Rune Anda. Referat fra møtet ble mottatt 22. mai og er lagt ut på www.bgds.no.

Grasrotandelen
til Bergen Døvesenter
01.01.2009 - 31.05.2009: 6.875
01.06.2009 - 31.08.2009: 9.818
09.09.2009 - 31.12.2009: 10.863

01.01.2010 - 30.04.2010: 9.291
01.05.2010 - 31.08.2010: 10.542
01.09.2010 - 31.12.2010:  13.422

01.01.2011 - 30.04.2011: 12.728
01.05.2011 - 31.08.2011: 17.925
01.09.2011 - 31.12.2011: 5.666

01.01.2012 - 30.04.2012: 20.023
01.05.2012 - 31.08.2012: ?

Takk til dere som støtter Bergen Døvesenter når 
dere tipper! (Vi får 5% av innsatsen!)

Ny hjemmeside:

www.dovesmedia.no
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Vi i styret i Døves Idrettsklubb er glad for 
at det ble en vellykket 17. mai selv om 
det regnet mye. Det så ut som dere alle 
var fornøyde og storkoste seg.
 
Vi vil takke Arne Nesse som stilte opp 
med å ta ansvar, samt gi oss råd og tips, 
han som har en stor erfaring gjennom 
flere år.
 
Vi vil selvfølgelig også takke til Bergen 
Døvesenter som lar oss bruke lokalet på 
17. mai, samt daglig leder Rune Anda for 
støtten og de flotte bildene.
 
En stor takk går til kokken Aud Våge 
Johannessen, som laget verdens beste 
rømmegrøt!
 
Mange søte takker går også til Jorunn 
Hartveit, Berit Hafstad, Maren Oriola, 
Runa Johansen, Nina Hammersland, Nina 
Ofstad, Yvonne Grutle, Kate Rundhaug og 
Gøril Haave for deres bidrag med kaker 
og muffinser.
 
Fotballgutta stilte opp med godt humør, 
og disse var Marius Anda, Tito Haque, 
Øyvind Rød, Guttorm Edman, William 
McLoughlin og selvfølgelig lagleder for 
fotballjenter, Iselin Hauge. Takk for at dere 
stilte opp.
 
Tilslutt vil vi sende en spesiell takk til 
dere alle gjester som kom og gjorde 17. 
mai til en flott dag – og takk for penge-
støtten!
 
Vennlig hilsen fra Gøril Haave, Øystein 
Grutle, Asle Karlsen, Jarl Magnus, Kare 
Rundhaug og José Oriola :-)

Kilde: Døves Idrettsklubbs Facebook-side.

Nasjonaldag - ca 200 var innom døvesenteret
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Bildet er tatt rett før flaggheising utenfor døvekirken 17. mai kl. 08.00.

5 døve håndverkere fra Estland er i Bergen i tre uker i forbindelse med husbygging utenfor Flesland.
De visste ikke at  de ikke skulle arbeide 17. mai. Istedenfor ikke å gjøre noe, oppsøkte de døvesenteret,

og ble overrasket over all finstasen og festlighetene på nasjonaldagen.

E-post til  
Høresentralen
Notert denne e-post adressen: 
ekspedisjon.onh@haukeland.no
 
Denne e-post adressen er først og 
fremst tenkt som mulighet til å avbestille/
ombestille time ved Høresentralen ved 
Haukeland sykehus.
 
For bruker som er kjent ved høresentra-
len går det greit også å bestille time. Der-
som de ikke har vært ved høresentralen 
før, evt. at det er gått lang tid siden de sist 
var der, kan det være at man får tilbake-
melding om at henvisning fra fastlege er 
nødvendig.

Regjeringen vil at Norge ratifiserer 
FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD) når ny vergemålslov trer i kraft 
i 2013. 

Konvensjonen inneholder 50 artikler, og 
innebærer blant annet en plikt for statene 
til å bekjempe diskriminering og arbeide 
for et mer tilgjengelig samfunn. Hele kon-
vensjonen foreligger nå i norsk overset-
telse som tegnspråk. 
Det er Knut Bjarne Kjøde (bildet) som 
presenterer det hele på internett.

FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennes-
ker med nedsatt funk-
sjonsevne (CRPD)
finnes nå på tegnspråk på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/
tema/likestilling-og-diskriminering/funks-
jonsnedsettelser/funksjonsnedsettelser/fn-
konvensjonen-om-rettighetene-til-menn.
html?id=682581 (puh, gå heller inn på 
www.bgds.no og finn linken der)
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DØVESTEVNE 24.-26. AUGUST 2012
Husker dere døvestevnet på Nesholmen 
leirsted ved Storefjorden i Hyen i Sogn og 
Fjordane, august 2006? I år skal vi dit igjen. 
Vakker sted med muligheter til å få låne kano 
og båt, og til å bade i vannet. Der på leirstedet 
er det også fotballbane, sandvolley og korg-
ballbane. Og fin natur å gå tur i. Det er Sogn 
og Fjordane krins av Noregs KFUK-KFUM 
som driver stedet, som ligger nord for Førde.

Se www.nesholmen.no

Deltakerne får gratis reise (muligens buss), men 
betaler selv for oppholdet. Prisen er som følger:

Dobbeltrom m/oppredd seng: kr 1.020 pr person
Enkeltrom m/oppredd seng: kr 1.320 pr person

Prisen inkluderer:
Opphold hele helgen, pluss alle måltider, fra ankomst 
fredag kveld og fram til lunsj på søndag. 

Antall rom på Nesholmen:
* Nystova har 20 rom, 48 sengeplasser. De fleste 

med 2 enkle senger. 8 av rommene har en køyseng 
+ en enkel seng..

* Hovedhuset har 5 rom med 2 enkle senger.
* Alle har vask på rommet og toalett og dusj på gan-

gen.
* Blir det flere personer, kan vi ta i bruk enkle hytte 

på Holmen.
* Påmelding ved oppslag i døvesenteret eller til daglig 

leder: post@bgds.no - sms 995 89 562.
* Gi beskjed om hvem du vil dele rom med.
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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)

Alle må ha med seg: Kamera med toppladete batterier, in-
struksjonsbok for kameraet og tomt minnekort.

1. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Eksponering, Blender og dyp-
deskarphet, lukker og skarphet, iso-innstillinger, ut og ta 
bilder, komme tilbake å se på noen av dem. 

2. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Lysmåling, brennvidde og hvitba-
lanse.
Ut og ta bilder, komme tilbake å se på noen av dem.

3. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Bildekomposisjon. Ut og ta bilder, 
komme tilbake å se på noen av dem.

4. kurskveld
Vi ser på innsendte bilder. Bildeformater(RAW/JPG). Rask 
repetisjon av de 3 første kveldene. Ut og ta bilder, komme 
tilbake å se på noen av dem.

Før alle kurskveldene, kan alle kursdeltakerne sende meg 
bilder, så kan jeg kommentere disse i plenum. Om jeg får dem 
2 dager før kurskvelden, rekker jeg å skrive kommentar, slik 
at alle kan lese denne.  Alle vil få powerpointpresentasjonene 
i etterkant av hver kurs kveld.

Med vennlig hilsen Tom Jarane
www.jarane.net

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)
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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 august. 
Frist for stoff til neste nummer: 6. 
august.

Hjemmeside til
Bergen Døvesenter:

www.bgds.noHUSK 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!

Velkommen til sommeravslutning
i Bergen Døvesenter torsdag 21. juni kl. 18.00

Grillmat - underholdning - spørrekonkurranse
Ansvarlig: Senterstyret

JUNI
01. fr:  Storsalen er utleid
02. lø:  Storsalen muligens opptatt (ven-

ter svar)
05. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
07. to:  Seniortreff i storsalen 11-14
07. to  kl. 19.00: Informasjon om Nu Skin 

v/Aud Våge Johannessen.
08. fr – 10. sø: Åpen helg på Rorbua for 

medlemmer (lørdag 9. juni er 
DAGEN for alle)

09. lø:  Beast har sommerfest i storsalen
10. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11, 

deretter hagefest
11. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 

11-13
11. ma: Døves Idrettsklubb har møte i 

styrerommet kl 17.00
12. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
13. on:  Døvesenterets styre har møte i 

styrerommet kl 16.00
14. to  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
17. sø:  Gudstjeneste i Haus kirke, 

 Osterøy, med tidligere døveprest 
Tom S. Tomren

19. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 
og Rune i kursrommet)

21. to:  Sommeravslutning i storsalen 
kl 18.00. Arr. styret

25.-28. juni: HLFs Verdenskongress for 
tunghørte i Bergen

30. lø:  Storsalen utleid

AUGUST
04. lø:  Storsalen utleid
07. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
09. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
11. lø:  Storsalen utleid
14. ti:  Skuespilløvelse (Kristin i storsalen 

og Rune i kursrommet)
16. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800
17.-19. aug: Skuespilløvelse utenbys (Kris-

tin og Rune)
20. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet – kl. 18 – 1. kveld
22. on:  Døvesenterets styre har møte i 

styrerommet kl 16.00
23. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800

24.-26. august: Døvestevne på Neshol-
men

27. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 
kursrommet – kl. 18 – 2. kveld

28. ti:  BEAST har årsmøte i storsalen
30. to:  Åpent hus i døvesenteret kl 1800

SEPTEMBER
03. ma:  Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet – kl. 18 – 3. kveld
03. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet – kl. 18 – 1. kveld
06.-08. september: Døves nordiske seni-

ormøte i Bergen
06. to: Kl. 19.00: Generalprøve for skue-

spill før kulturdagene
08. lø: Storsalen utleid 
10. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i 

styrerommet – kl. 18 – 2. kveld
10. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i 

kursrommet – kl. 18 – 4. kveld

Eventuell treff for døve i sommer,
se hjemmesiden.



1

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 
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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



10

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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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

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 oktober. 
Frist for stoff til neste nummer: 6. okt.

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?
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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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Hjemmeside til
Bergen Døvesenter:

www.bgds.noHUSK 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!

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!
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Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Magne Ringsø

Tale til ordfører Trude Drevland:

Kjære Toralf Magne Ringsø 

Det er med stor ærbødighet jeg er her i dag. Jeg har hatt gleden 
av å hilse på deg noen ganger, sist for litt over en måned siden, 
da du kom til Bergen med tog fra Norges Døveforbunds lands-
råd på Ål. 

Når jeg har lest igjennom søknaden som forelå til Slottet er jeg 
intet mindre en imponert over den enorme frivillige innsatsen 
som du har lagt ned i døvemiljøet i Bergen. Du startet som 
løpegutt på Døves trykkeri, men du tok raskt fagutdanning som 
typograf, dette klarte du på tross for at det fantes ingen tilret-
telegging for døve i utdanningssammenheng den gangen. Med 
ekstra notater og munnlesing så klarte du på utmerket vis å 
følge undervisningen og avlegge fagbrev på lik linje med resten 
av klassen.

Din yrkeskarriere har vært tilknyttet døvemiljøet, du har 
fremvist et glødende engasjement og det gjør du enda. Døves 
Trykkeri har hatt en solid medarbeider i sine rekker, først som 
løpegutt, setterlærling, du har svennebrev som typograf, du har 
vært faktor og sist, men ikke minst avdelingsleder for punktskrift 
trykking og silketrykk. På landsmøte for døve i Bergen uttalte 
du at tegnspråk måtte bli et offisielt språk i Norge. Dette fikk 
gjennomslag i 2008, og i de senere årene er det som tegnspråk-
konsulent ved Vestlandets kompetansesenter du har hatt ditt 
virke, og har jeg forstått dette riktig så er du fortsatt tilgjengelig 
der når vikarbehovet er tilstede. 

 Men yrkeskarriere er nå en ting, du har også vist en forbilledlig 
innsats i det frivillige arbeidet for døve.

Hovedtrekkene fra din frivillighet dreier seg om Bergen Døves 
Ungdomsklubb der du hadde verv fra vararepresentant til for-
mann i tidsepoken 1963- 71. Og når ungdomstiden var på hell så 
ble det nye verv i hovedorganisasjonen Bergen Døvesenter som 
styremedlem, formann og for tiden leder i seniorgruppen, og du 
har også deltatt i styrevirksomhet på nasjonalt nivå. Det er en 
imponerende CV som har fulgt søknaden.

Du Toralf er jo også en stor ressurs når det gjelder arrange-
menter har jeg forstått. Fra du var med å organisere din første 
sommerleir for døve ungdommer i 1967 og frem til i dag så har 
det blitt noen arrangementer i inn og utland, og etter det bilde 
som er tegnet av deg så er det vel ikke slutt med dette.
 I 1996 ble du tildelt Norges Døveforbunds hedersmedalje og 
det var i sannhet velfortjent, for dette må man kunne si er et 
livslangt engasjement.

I statuttene for H. M. Kongens fortjenestemedalje i sølv kan til-
deling blant annet skje som belønning for særlig fortjenestefullt 
arbeid gjennom lang tids tjeneste, hvor innsatsen ligger betyde-
lig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktiv 
innsats innenfor sin arbeidsplass. Videre heter det at Kongens 
sølvmedalje kan deles ut til en samfunnsborger hvis livsinnsats 
kan stå som eksempel for andre.

Du har oppfylt disse kriteriene.
På vegne av H.M Kongen er det derfor en ære  og glede å få 
dekorere deg med H.M Kongens fortjenstmedalje i sølv.

En utmerket visevert, Ellen Østrem!

Kristin Fuglås Våge åpnet med tegnspråkpoesi: ”Jeg kan høre hånden din”
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Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Magne Ringsø

Torill Ringsø. Jan Ringsø-

Daglig leder i Bergen Døvesenter sa blant annet: «Jeg er glad du fikk Kongens fortjenst-
medalje i sølv, og ikke gull. Hvis du fikk Kongens fortjenstmedalje i gull, så hadde ikke 
vår beste venn, ordfører Trude Drevland vært her. Da måtte du nøye deg med 
fylkesmannen, kanskje Lars Sponheim.» (Foto: Helge Herland.)
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Kongens fortjenstmedalje i sølv til Toralf Magne Ringsø

Kort tid etter medaljeoverrekkelsen ble begivenheten vist på NRK1s tegnspråknytt kl. 
17.55 mens gjestene ennå var i storsalen. Filmet og overført til NRK av Tor S. Fiksen.

Kokken Aud Våge Johannessen, verdens beste! De fem servitørene fra Seniorgruppen: Berit, Åge, Bibbi, Sonja og Johannes.

Sissel Grønlie holdt også tale.

Ann Kristin Malmquist fra Ål folkehøyskole og kurssenter for døve fortalte om det som hendte på 60-tallet, tomt til skolen, og hvor det skulle være. Toralf var med!
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Torsdag 15. november 2012 ble det 
solgt hele 10 iPad2 til døve medlem-
mer av Bergen Døvesenters Seni-
orgruppe! Døvesenteret kjøpte ti 
stykker, og solgte videre til dem. De 
fikk lynkurs av daglig leder, og gikk 
glade og fornøyde ut etterpå. Etter 
det var det flere som bestilte det 
samme! På bildet ser vi fra venstre 
Hans Erik Tofte, Bjørg Alisøy, Malvin 
Kvingedal, Sissel Tofte og Annlaug 
Koppen. (Tiltaket var leder i senior-
utvalget, Toralf Ringsø sin ide.)

iPad til seniorer i Bergen Døvesenter

Det var to givende timer i døve-
senteret tirsdag 13. november 
2012 kl. 17-19. Det var ikke man-
gel på kreativitet og interesse. 
Helene Hodneland Sæle og Iselin 
Hauge er nå med i et interimstyre. 
De skal finne en ungdom til som 
kan være med på å lage til noe 
program for Ungdomsklubben. 
Første møte blir torsdag 6. desem-
ber kl 17 på styrerommet. I vinter 
vil man prøve å få til et årsmøte og 
velge et nytt styre. Men nå jobbes 
det med å få laget til et dags- og 
kveldsprogram for å markere at 
Bergen Døves Ungdomsklubb 
nettopp har fylt 50 år. Ideen til ar-
rangementets innhold er foreløpig 
hemmelig.

Bak fra venstre: 
Ane Serine Dimmen, Hege Malene Ulstein, Bendik 
E. Holmaas, Iselin Hauge samt styreleder i Bergen 
Døvesenter Gunnar Hansen. Foran fra venstre: Gabrielle 
Kverneland (deltok for NDFU), Øyvind Skotteberg Rød 
og Helene Hodneland Sæle. Foto: Rune Anda

God diskusjonskveld
med ungdommene

Døvekirken søndag 18.november 2012 
kl. 20. Menighetsrådet og besøkende fra 
Oslo. Bak fra venstre: Nabai Kauppinen 
(leder i menighetsrådet i Bergen Døve-
kirke, døveprost Roar Bredvei, rådgiver/
sekretær Michael Hoffmann, døvekapellan 
Trygve Stabrun og styremedlem Helge 
Herland.
Foran fra venstre: Trosopplæringskoor-
dinator Hege Lønning, daglig leder Guri 
Kaland Sværen, styremedlemene Tove 
Haugstad (vara), Torill Solbø Zahl, Anett 
Christoffersen, Norunn Kalvenes og  
Solomon Beyene, trosopplærer Ann Karin 
Voldsund og kirkeverge Tor Einar Lie. 
De hadde møter i døvekirken søndag og 
mandag. Foto: RA.

Døvekirken 18. november 2012
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31 personer deltok på Bergen Døvesenters organisasjonsseminar på Kvalheim Fritids-
senter ved Manger (Radøy).  Foto: H. Herland. 

Alireza er en aktiv undervannsrugby-utøver, medlem av bergenslaget BSI Boblen. 
Helgen 3.-4. november deltok han i Norgescup i undervannsrugby på Sentralbadet i 
Bergen. Laget hans ble nummer 2.

Alireza deltok i Norgescup i undervannsrugby

Bergen Døvesenter arrangerte
organisasjonsseminar 26.-28. oktober

Koldtbord og varm mat
* Roastbiff med remulade.Sprø løk
* Kylling med potetsalat
* 2 typer sild: Tomatsild og rømmesild med eget grovt brød.
* Røkelaks  og eggerøre
* Gravlaks med sennepsaus.
* Rekeoppsats  og majones
* Brokolisalat
* Fruktsalat.
* Grønnsalat
* Pinnekjøtt med tilbehør,(kålrabistappe,poteter og fett )Varm mat
* Svineribbe mes tilbehør.(surkål,svisker, poteter og saus)Varm mat
* 2 typer brød( grovt og fint) og smør.
* Karamellpudding,riskrem eller is.
* Kaffi

Program / underholdning.

Kr 250 for medlemmer - Kr 300 for ikke-medlemmer.
Bindende påmelding til post@bgds.no 
eller på oppslag i døvesenteret.

Bergen Døvesenter 
arrangerer Julebord

lørdag 
15. desember 
kl. 19.00

Maten blir 
laget av vår 
fantastiske 
kokk: 
Aud Våge 
Johannessen!

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 nov/des. 
Frist for stoff til neste nummer: 20. nov.

DØVES MISJONSFORENING
har juleselskap fredag 28. desember kl 
18.00 i menighetssalen i Døvekirken. 
Hjertelig velkommen! Takk til alle som har 
møtt opp i året som går ut.     Astrid.

Nye medlemmer:
Toralv Kvingedal, Nesttun.
Ole Kristoffer Gunnesdal, Tananger. 

God jul

Døvesenteret har siste åpningsdag 
før jul torsdag 20. desember, 
og første åpnes igjen etter nyttår 
torsdag 3. januar.
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ANNONSEPRISER
BERGEN DØVESENTER 2013

      
Hjemmesiden (kun logo, med link til mer info)
En uke 500
En måned 1 500
6 mnd    6 000 
1 år  9 000 
    
Budstikken (medlemsblad, 6 numre i året):
En gang:    
4 x 8 cm  (liggende): 400
¼ side (liggende):       700
½ side        1 200 
1/1 side    2 000 
    
Hele året (6 numre): 
4 x 8 cm  (liggende):  2 000
¼ side (liggende):     3 600
½ side                      5 800
1/1 side     10 000 

Styreleder Gunnar Hansen ledet diskusjons-
kvelden.

Navnet Bergen Døvesenter/ 
Bergen Døveforening: Deltakerne 
så ut til å være enige i at vi tar tilbake 
navnet «Bergen Døveforening», og at 
Bergen Døveforening skal stå som eier av 
Bergen Døvesenter, Rorbua og Nubben 
Barnehage. Det ser ut til at det blir levert 
inn navneendringsforslag til kommende 
årsmøte 14. mars 2013.
 
Rorbua: Besøk/leie av rorbua foretatt av 
DØVE medlemmer selv, har sunket fra ca 
80-90% i 2008 til ca 25% i 2012. Dalende 
interesse? Mer fristende å reise utenlands 
osv? Hyttestyret og døvesenterets styre 
skal ha møte og diskutere mulig fordelak-
tige tilbud til medlemmer i 2013 (prøve-
år?). Her var det mange forslag, blant an-
net: Medlemmer (døve/hørende) får gratis 
fergetur (låne fergekort av døvesenteret/
Rorbua), helgepris kr 500 i vinterhalvåret 
(istedenfor kr 1.200), gratis helgeopphold 
i vinterhalvåret for tillitsvalgte/underav-
delinger som skal ha seminar/møter på 
Rorbua, evt. lavere medlemspris hele året 

enn i dag. Man snakket også om å leie 
minibuss for grupper som vil til Rorbua.
 
Tilgjengelighet: Debattleder Gunnar 
regnet med at mange hadde opplevd dår-
lig tilgjengelighet og oppfordret delta-
kerne til å fortelle. Det så ut til at alle har 
opplevd litt av hvert. Her nevner vi noen 
eksempler: Problem/endring under buss-
reisen må opplyses med tekst i display 
i bussene. Det samme også på togene. 
Port-telefon (bomstasjoner, høyblokk, of-
fentlige steder o.a.) med kun høyttaler og 
mikrofon er til stor ulempe for døve, her 
må noe gjøres alle plasser. Heisene må ha 
oppslag som forteller at man kan varsle 
om problemer (heisstans) via sms, og ikke 
bare høyttaler/mikrofon. Tegnspråktolk 
må automatisk komme på plass ved of-
fentlige arrangementer (taler, underhold-
ning o.a. som skjer på åpne plasser som 
Torgalmenningen, Festplassen o.a.) – døve 
enkeltpersoner skal ikke behøve å bestille 
tolk til slike arrangementer. Mangel på 
heis i døvesenteret er en ulempe noen.
To konkrete tanker dukket opp:
a) Kan det være en ide om Norge har et 
sentralt meldesenter der alle endringer/

problemer/farer i landet melder til, og 
som derfra spres til mottakere (abonnen-
ter) av slike meldinger?
b) Alle som opplever hindringer/barrierer, 
sender melding om sine opplevelser til 
daglig leder i Bergen Døvesenter, som 
samler disse i egen oversiktsliste.
 
Tegnspråkkafe: I dag har vi «tegnspråkk-
afe» som Beast står for. Hovedsakelig på 
«Kaos», puben i byen. Det var diskutert 
ulike tanker rundt tegnspråkkafe. Mange 
er fornøyd med at det finnes «tegn-
språkkafe» i dag, men noen ønsker at vi 
har en slik kafe som vi eier og driver selv.

Diskusjonskveld torsdag 15. november

Hjemmeside til
Bergen Døvesenter:

www.bgds.no

Bergen Døves Idrettsklubb
HAR ÅRSMØTE

torsdag 21. februar 2013 kl. 18. 
Siste frist for innlevering av innkomne 

forslag til idrettsklubben er
onsdag 6. februar. Bergen Døvesenter har

ÅRSMØTE
torsdag 14. mars 2013 kl. 18. 

Siste frist for innlevering av loven-
dringsforslag er 31. januar, og siste frist 

for innlevering av andre ”innkomne 
forslag” er 21. februar.

Seniorgruppen har
ÅRSMØTE

torsdag 7. mars 2013 kl. 12. 
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2. varamedlem i USA
2. varamedlem Lena Mei Kalvenes Anda 
sendte e-post til styret12. august 2012. 
Hun fikk plass som student på Gallaudet 
University august 2012-mai 2013. Det 
betydde at hennes verv som 2. varamed-
lem sto ledig. Spørsmålet var om vi skulle 
velge et nytt varamedlem. Flertallet i 
styret var enige i at det ikke ble innkalt til 
ekstraordinært årsmøte for å velge nytt 
varamedlem. (BDS skal ha årsmøte 14. 
mars 2013.)

Arbeidslivsseminar 
23.-25. november 2012 
Bergen Døvesenter skal – etter avtale 
med NDF - stå som teknisk arrangør av 
Norges Døveforbunds Arbeidslivsseminar 
på Scandic Hotel Airport 23.-25. no-
vember 2012. For å administrere semi-
naret (påmelding, praktisk arbeid o.a.) 
vil  Bergen Døvesenter motta kr 20.000 
fra NDF. NDF utarbeider annonse som 
kunngjøres i Døves Tidsskrift.

Justering av utleiepriser fra og med 
01.09.2012
Siste prisjustering var gjort i 2008. Daglig 
leder la fram forslag til ny prisoversikt. 
Styret sluttet seg til den foreslåtte 
pris oversikten for ikke-medlemmer, og 
gjelder fra og med 1. september 2012. De 
som fram til 01.09.2012 hadde bestilt og 
signert kontrakt for leie etter 1. septem-
ber 2012 beholder gammel prisavtale. 
Leie-pris for medlemmer er ikke endret.

www.mitt-selskap.no
Fra www.mitt-selskap.no mottok vi tilbud 
på utleie-reklame på internett. Det var 
tre alternativer fordelt i pakke nr 1, 2 
og 3 og som kostet hhv kr 750, kr 1.750 
og kr 2.500. BDS har ikke tidligere hatt 
reklameplass i forbindelse med utleie, på 
internett, Styret ble enige om å satse på 
”Pakke 3”, som inneholder a) prioritert 
plassering, b) bilde på anbefaltnivå, c) 5-10 
bilder på infoside, d) rullering som ”ukens 
anbefaling”.

Møte med HLF Bergen  
i døvesenteret
Vi har hatt oppfølging av møte vi hadde 
hos HLF Bergen i Nygaten 3 den 27. mars 
2012. Møte ble gjennomført i Bergen Dø-
vesenter i storsalen tirsdag 25. september 
kl. 18. 

Norges Døveforbunds landsråd på 
Ål 4.-6. oktober 2012 
Bergen Døvesenter deltok med føl-
gende representanter: Styreleder Gunnar 

Hansen, nestleder Ellen Østrem og daglig 
leder Rune Anda. I tillegg deltok to andre 
i styret som observatører: Tor S. Fiksen 
og Fredrik Fjellaker.

Norsk Døvehistorisk Selskaps semi-
nar og årsmøte i Oslo 28.-30. sep-
tember 2012 
Vi deltok med styreleder Gunnar Hansen, 
samt Rune Anda som representant for 
Bergen Døves Museumsutvalg.

Generalforsamling i Nubben Barne-
hage 31. august 2012
Daglig leder Rune Anda deltok på gene-
ralforsamlingen, som representant for 
Bergen Døvesenter.

Videoinformasjon på hjemmesiden
På Bergen Døvesenters hjemmeside 
ligger det sider klar for videopresenta-
sjon. Det er ønskelig å gjøre alvor av det. 
Informasjon på tegnspråk om nyheter fra 
døves verden, både lokalt, inn- og utland, 
og likeså informasjon/kunngjøring fra 
døvesenteret og underavdelingene. Det 
skal også være lignende informasjon på 
storskjerm i døvesenteret (i hallen).

Pengegave etter  
Sygnestvedts bortgang
Det kom inn til sammen kr 4.988. Styret 
takket for gaven. Pengene er satt inn på 
gavekontoen og vil bli brukt på kjøkkenet.

Restbeløp etter Bjørøs arv
Bergen Døvesenter har fått restbeløp fra 
arv etter ekteparet Gunhild og Nils Johan 
Bjørø på kr 78.754,31. Pengene er satt inn 
på gavekontoen. 

Kongens Fortjenstmedalje 
til Toralf M. Ringsø
14. mai 2012 ble vi enige om å sende 
søknad til Fylkesmannen i Hordaland om 
å tildele Toralf Ringsø Kongens fortjenst-
medalje. Søknaden ble sendt 15. juni 2012, 
og innvilget 10. oktober 2012 av Fylkes-
mannen i Hordaland v/Lars Sponheim og 
førstekonsulent Silje-Kristin Rosenlund. 
Diplom og medalje blir overrakt Toralf 
Ringsø av ordfører Trude Drevland i stor-
salen onsdag 21. november kl. 15.00, som 
er forbeholdt spesielle innbudte. Fra og 
med kl. 18.00 er storsalen åpent for alle 
som ønsker å være sammen med oss og 
feire Toralf sin dag.
Ellen Østrem blir visevert. Det er ordnet 
med 4 tolker. Aud Våge Johannessen 
tar seg av maten og seniorgruppen av 
serveringen. Bergen Døvesenter gir Toralf 
blomster + en minnebok. 

Utleie-hjemmeside
Det trengs egen, nøytral hjemmeside, uav-
hengig av Bergen Døvesenters hjemme-
side. Vi har fått tilbud fra firmaet Kolbrun 
Retorikk som kan ta seg av fotografering/
bilder, tekst og layout av ny hjemmeside.
Styret støtter det og ser frem til å sam-
arbeide med Kolbrun Retorikk. Styret er 
enig i at passende navn på selskapsloka-
let kan være ”Kalfaret Selskapslokale”. 
Daglig leder skal undersøke om det er 
andre som bruker det som hovednavn på 
selskapslokalet.

Døves kulturdager 2014 / 2017
Det kom forespørsel fra Norges Dø-
veforbund om Bergen Døvesenter kan 
påta seg ansvaret for Døves kulturdager 
i 2014, i tillegg til 2017. Kulturdagerkomi-
teen har hatt møte 1. november. Kul-
turdagerkomiteen og foreslo at Bergen 
Døvesenter svarer ja til NDF. Grieghallen 
(Peer Gynt salen) er ledig 7.-9. november 
2014.
Styret støttet forslag fra kulturdagerko-
miteen om at Bergen Døvesenter svarte 
ja til å arrangere Døves kulturdager også 
i 2014. Det satses på 7.-9. november 2014 
og 20.-22. oktober 2017, etter forslag fra 
kulturdagerkomiteen.

Konferanse på Kiel-fergen  
18.-20. januar 2013
Det kom forslag fra Oslo Døveforening 
23. oktober 2012 om et seminar der man 
diskuterte med andre store døveforenin-
ger om spørsmål som angikk foreningen, 
f.eks. saker som gjaldt økonomi, - dårlig 
besøk i foreningen på møtedager, rekrut-
tering av nye medlemmer og lignende. 
Forslag til program for seminaret ble 
forelagt styret samme dag (14.11).
Styret støttet Oslo Døveforenings forslag 
om seminar 18.-20. januar 2013.

Referansegruppe Rica Park Hotel
Det er kommet forespørsel fra FFO Hor-
daland om vi var interessert i å være med 
i referansegruppe ifm bygging av Rica Park 
Hotel som blir bygget nær Bystasjonen 
og som skal åpnes i mai 2014. Referanse-
gruppen skal se på tilgjengeligheten. 
Vi har sendt forslag på Ellen Østrem og 
Tor S. Fiksen. Samtidig foreslo vi overfor 
FFO Hordaland at de inviterte en fra 
Tolketjenesten som deltaker i referanse-
gruppen.
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Gjennomførte møter
* Sigrid og Rune deltok på Signo’s konfe-

ranse ”To språklig arbeidsplass” i Oslo 
torsdag 21. juni 2012

* Rune deltok på Verdenskongress for 
tunghørte 26.-28. juni 2012 

* Eiendomstyret møte 27/8
* Medlemsmøte m/ referater 30/8
* Rune deltok på møte i hyttestyret 30/8 

(pga forfall fra oppnevnte representan-
ter)

* Rune deltok på Nubben Barnehages 
generalforsamling 31. august.

* 6. september var Rune og Gunnar til 
stede under Nordisk seniormøte og 
omvisning huset og spanderte kaffe 
og snitter snitter til 12 deltaker under 
møte i kongerommet.

* 11. september var Gunnar i styremøte i 
Konows senter.

* Ungdomsmøte 12. september med  
2 representanter fra Bergen kommune. 
25 personer deltok.

* Seminarkomiteen har hatt forberedel-
sesmøte 24. september

* Møte med HLF Bergen i Bergen Døve-
senter 25. september 2012 

* Fredrik Fjellaker og Norunn Kalvenes 
deltok på konferanse ”Hit et steg, og 
dit eit steg” 27. september 2012, vedr. 
Universell Utforming.

* Gunnar og Rune deltok på NDHS-
arrangement + årsmøte i Oslo 28.-30. 
sept. 2012

* Gunnar, Ellen og Rune deltok på NDFs 
landsråd på Ål 4.-7. oktober.  Tor og 
Fredrik deltok som observatører.

* Rune holdt foredrag på HLF Bergens 
medlemsmøte tirsdag 9. oktober. Opptil 
30 personer møtte fram. 

* Møte i Samarbeidsforum torsdag 11. 
oktober kl 16.00 (referat vedlagt)

* Rune og Matti har hatt en times møte 
16. oktober kl 10-11 før møte i KRFF.

* Gunnar og Rune deltok på Skyss sin 
demonstrasjon av ruteinfo-display 17/10

* Øyvind S. Rød og Helene H. Sæle deltok 
som Bergen Døves Ungdomsklubbs 
representanter ved NDFUs seminar i 
Stavanger 19.-21. oktober 2012

* Organisasjonsseminar gjennomført på 
Kvalheim Fritidssenter 26.-28. oktober 
med 31 deltakere.

* Kulturdager-komite 2017 har hatt møte 
1. november kl 16 for å diskutere om 
BDS skal si ja på spørsmål fra NDF om 
å arrangere Døves Kulturdager også i 
2014, i tillegg til 2017.

* Interiørgruppen har hatt møte 1. no-
vember kl 16 og så handlet de veggpryd

* Eiendomsstyret har hatt møte 5. no-
vember kl 16

* Tor deltok på temadag hos Statped Vest 
”For det hørselsfaglige miljøet i Horda-
land” 9. november kl 9-15

* Gunnar var tilstede under Idrettsfesten 
og tok imot diplom som takk for det 
gode samarbeidet mellom BDIK og 
BDS.

* Rune og Toralf deltok på møte med 
FAU Hunstad sammen med Hordaland 
foreldrelag for hørselshemmede på 
Hunstad skole 12. november kl 17.

* Møte vedr ”Døve og psykisk helse” i 
kommunen 13. november kl. 14. Rune 
Anda (istedenfor Martin, som meldte 
forfall), Sissel Grønlie og Mary-Ann 
Grønås deltok.

* Gunnar og Rune deltok på møte med  
7 unge døve 13. november kl 17-19 for 
å diskutere styring og aktiviteter fram-
over i Bergen Døves Ungdomsklubb.

Informasjonssaker
* Moms-refusjon: Revidert av Kjell Zahl 

og sendt til NDF.
* BDS har gitt støtte til Døves Hus Mada-

gaskar, kr 1.000.
* Erling Jacobsen er utpekt som bruker-

representant til Helse Bergen
* 72 nye Relieff-kopper kjøpt hos Culina 

(de vi hadde ble knust i juli)
* Teleslynge til storsalen kjøpt, etter øn-

ske av CI-gruppen 
* Mottatt møtereferat fra Seniorutvalget 

og CI-gruppen
* Hordaland lokallag tolk – Vi skal søke 

om støtte til helgeseminar våren 2013.
* Samarbeidsforum skulle gjennomføres 

18 sept men utsatt til 11. oktober.
* Døvestevne med 13 deltaker fra Bergen 

(4 fra menighet) og 7 fra Møre og 
Romsdal. Gunnar representerte Bergen 
Døvesenter.

* Kursrommet er klar til bruk og sta-
sjonær-PC er på plass med flatskjerm-
TV (til videokonferanse med NDF og 
andre) samt projektor.

* Varmepumpe er montert på plass i 
storsalen 12. september.

* Vi har bestilt 42” flatskjerm som skal 
henges på veggen i hallen.

* Hilde Hassum er vikar rengjøring for 
Mariusz i en måned. 

* Skuespillgruppene hadde generalprøve 
torsdag 6. september kl 19.

* Døves kulturdager gjennomført med 
ca 70 deltakere fra Bergen, derav 35-40 
med buss.

* Demonstrasjon utenfor TV2 20. septem-
ber med krav om at de også direkte-
tekster sendinger

* Mottatt kr 62.200 fra NDF – medlems-
kontingent

* Mottatt kr 10.000 til Døves Ungdoms-
klubb, fra FriFond.

* Program for Arbeidslivsseminar på Scan-
dic Airport Hotel 23.-25. november er 
klar (BDS er teknisk arrangør)

* Vi får besøk av DeafNation 25. novem-
ber. 

* FFO Hordaland inviterer til Byut-
viklingskonferanse 30. november 2012

* FFO Hordaland melder at Rica Park 
Hotel skal bygges nær Bystasjonen. 
Søker etter personer i referansegruppe 
som skal se på tilgjengeligheten

* VI har mottatt styremøtereferat fra 
Seniorgruppen, Beast, Hyttekomiteen, 
Døves Idrettsklubb og CI-gruppen.

Interiørgruppen har handlet inn veggpryd til storsalen og hallen torsdag 
1. november 2012.
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HJERTELIG TAKK
for oppmerksomheten i anledning 70-
årsdagen min.

Hilsen fra Sonja Eikenes.
TUSEN TAKK
for gavekortet jeg fikk til 70 årsdagen.

Hilsen Thora Gåsland.
TUSEN TAKK
for gavepenger jeg fikk til 70 års dagen!

Hilsen fra Berit Kallevik.

TUSEN, MANGE TAKK
for den hyggelige pengegaven jeg fikk til 
min 70-årsdag 31.10.12. 
Med vennlig hilsen og riktig god jul til alle 
mine venner som leser Budstikken. Anne-

Marie Haugland.
TAKK
for oppmerksomheten jeg fikk til 70 års 
dagen min.      Vennlig hilsen Jon Stokvik.

Til Bergen Døvesenter og Seniorgr.
TAKKER for oppmerksomheten i 
anledning 70-års dagen!

Hilsen Toralf Ringsø.
Til Seniorgruppen
TAKK for oppmerksomheten ved min 
75 årsdag.

Hilsen Gerd-Marie Bjørnsen.

Til Seniorgruppen
HJERTELIG TAKK for flotte blom-
ster som jeg fikk på min 70 årsdag. 

Stor klem fra Sonja.
Til Seniorgruppen
HJERTELIG TAKK for den fine blom-
sten som jeg fikk til 70 årsdagen.

Hilsen Thora Gåsland.
Til Seniorgruppen
TUSEN TAKK for blomster som jeg 
fikk på 80 års dagen min.

Hilsen Kari Tj. Samuelsen.

Til Seniorgruppen
TAKK for oppmerksomheten med 
den vakre blomsten som jeg fikk til 
min 70 års dag. Vennlig hilsen Jon Stokvik.

DØDSFALL
Evelyn Osland, født 26.07.1929, døde 
26. september 2012. Hun ble bisatt fra 
Åsane gamle kirke.

RUNDE ÅR
70 ÅR
Berit Kallevik, Kvalavåg, fylte 70 år den 
13. oktober.
70 ÅR
Åge Lauritzen, Fyllingsdalen, fyller 70 år 
den 20. des.
60 ÅR
Helge Herland, Nesttun, fyller 60 år 
den 26. november.
50 ÅR
Anett Christoffersen, Morvik, fylte 50 
år den 21. nov.

PERSONALIA

STØTTE TIL MADAGASKAR
Bergen Døvesenter har som kjent opprettet egen konto der man kan overføre 
pengegave der man kan ha god nytte av  Døves Hus og til Madagaskar Døvefor-
bund som arbeid til beste for døve på øya. Målet er å klare å samle inn ca kr 
50.000 i året. Pr. 23. november 2012 er det kr 9.405 på kontoen (konto nummer 
1503.30.31960. Du kan til enhver tid se hvor mye det er på kontoen - oppe til 
høyre på www.bgds.no.
Vi oppgir ikke hvem som gir støtte, men gave fra organisasjoner og firmaer 
blir vist på hjemmesiden (og her). Nylig kom det inn kr 1.000 fra Aust-Agder 
 Døveforening.    God jul!

Lørdag 17.11.2012 kl. 09:10: Sotra – Bergen Døves Askøy Forum 2
Lørdag 17.11.2012 kl. 11:40: Bergen Døves – Juristf. Dragefj. Askøy Forum 2
Lørdag 17.11.2012 kl. 15:50: Bergen Døves – Odda Kvinnherad Askøy Forum 2
Søndag 25.11.2912 kl. 10:00: Bønes 1 – Bergen Døves Askøy Forum 2
Søndag 25.11.2012 kl. 13:20: Bergen Døves – Loddefjord Askøy Forum 2
Lørdag 01.12.2012 kl. 10:00: Apollo – Bergen Døves Askøy Forum 3
Lørdag 01.12.2012 kl. 11:40: Bergen Døves – Nordhordland 2 Askøy Forum 3
Lørdag 01.12.2012 kl. 17:30: Austevoll – Bergen Døves Askøy Forum 3
Lørdag 15.12.2012 kl. 13:20: Bergen Døves – Varegg 2 Nordnes Idrettshall

De første kampene ble spilt 17. november, med tap for Bergen Døves. Men med mer kamp-
trening og bedre lagspill blir også vi gode! Bak fra venstre: Stig, Bendik, Knut og Arne. Foran fra 
venstre: Frank, Ulrik, Øyvind, Marius og William. Foto: RA.

Futsal-serien er i gang
Vi er med, i 2. divisjon A

Illustrasjonene 
viser antall døve-
foreninger på 
Madagaskar i 
2004 (til venstre) 
og i 2012.
Madagaskar 
Døve forbund gjør 
en fantastisk inn-
sats i å opprette 
nettverk på hele 
øya.
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Det var gjennom idretten han fant veien til døvemiljøet
- og en ny verden åpnet seg for ham!
Etterat han mistet hørselen i ung alder - gikk det mange år før noe veldig bra skjedde. Det var i døve-
miljøet og gjennom kommunikasjon med tegn til tale og senere tegnspråk han fant sin plass i livet. 
Siden den gang ble han kjent med utrolig mange - både døve og hørende - i hele landet. Vi kan vel si 
det slik at det er umulig å ikke like ham! 

Helge kan visst ikke si det ofte 
nok. Etter 6 år i en verden uten 
mål og mening, ble hans verden 
forandret. Fra å leve isolert 
uten å kunne kommunisere op-
timalt med andre, ble han mer 
og mer tilbaketrukket. 
Han ble døv mens han var tre-
ner for et håndballag; Sandvi-
ken-jenter. Blant spillerne var 
den senere kjente statsråden 
Grete Knudsen. 
Den første døve som kom bort 
til Helge, var Gunnar Hansen, 
i et idrettshall der også døve 
trente i håndball. Det ble 
starten til Helges inkludering i 
tegnspråkmiljøet. 
Vi vet alle at det har gått fint, 
at han gjorde karriere i døve-
miljøet. Først som studiekon-
sulent i Norges Døveforbund, 
og så gjennom ulike verv, til 
han i dag er redaktør for Døves 
Tidsskrift og ansvarlig for kultur-
arbeidet blant døve i Norge.
Det som er viktig og nyttig med 
Helge, er blant annet at han kan 

Bergen Døves Idrettsklubbs håndballag. Bak fra venstre ser vi Helge Herland, så følger 
Atle Haugan, Dag Hafstad og Paal N. Kjellid. Foran fra venstre: Thor Lasse Thoresen, 
Svein Birkeland, Egil Allan Marthinussen og Arvid Støyva.

Helge Herland - 60 år

Så staut og blid og lett å få på gli
Tar plass i rommet men har alltid mye å gi.
Skriver tidsskriftet – år etter år
Stadig like blid – men med litt mindre hår.

Familien er ham kjær – 
og barnebarna i sær.
Han sprudler når han beretter
om de små som på bestefar ser oppetter.

Håndballspill fra forn tider – 
har nok hjulpet deg mang en gang,
utviklet dine mange sider 
og gjort deg til en lagspiller av rang!

Vi setter stor pris på deg som kollega og venn!
Nå skal du bare feire og nyte – kom igjen!

Gratulerer masse med 60 års dagen!!
Klem fra gode kollegaer!

Norges Døveforbund gratulerer!

fortelle «nye døve» om sine erfaringer som døvblitt. Hans 
råd er veldig verdifullt å ta med i vurderingen. 
Helg er gift med Ingunn Storlykken Herland. Sammen har 
de en datter som heter Maria (i tillegg har Ingunn to barn 
fra før). De er ofte på hytten sin oppe på Ål. 
Helge fyller 60 år den 26. november. 
GRATULERER MED DAGEN!      Red. Rune Anda.
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

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!

DESEMBER 2012
01. lø:  Lysfest ved Lille Lungegårdsvann kl 

16.00. Talere og konferansieren blir 
tegnspråktolket. Sangene tekstet på 
storskjerm

01. lø:  Storsalen er utleid
02. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11. 

 Utdeling av 4 årsbok.
04. ti:  Storsalen er utleid fra kl 15 og utover
04. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
06. to:  Ledermøte (m/underavd.) i kursrom-

met eller storsalen kl. 16.
06. to:  Ungdomsklubben har møte i styre-

rommet kl 17.
07. fr:  Beast har julebord på Scotsman kl. 18.
07. fr:  1) Storsalen er utleid
08. lø:  2) Storsalen er utleid (M)
09. sø:  3) Storsalen er utleid (M)
09. sø:  Lucia-gudstjeneste i døvekirken kl 18 

(lysmesse)
10. ma:  Kirkens SOS låner storsalen på 

 formiddagen
10. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i 

hallen kl 11.00-13.00
10. ma:  Storsalen er utleid fra kl 16.00
11. ti kl. 09-16: Vi besøker ulike steder i byen 

sammen med tolkestudenter for å se 
på tilgjengeligheten

11. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
12. on:  Døvesenterets styre har møte i styre-

rommet kl 16.00
13. to:  Seniortreff 11-14  (Juletallerken)
13. to:  Døvesenterets juleavslutning i 

 storsalen
14. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
14. fr:  Storsalen er utleid (+ musikk)
15. lø:  Døvesenterets Julebord kl. 19
20. to: Åpen kveld kl 18
24. ma: (Julaften) Gudstjeneste i døvekirken 

kl 15
25. ti:  Andakt og sosial samling i døvekirken 

kl. 13
28. fr:  Misjonsforeningen har julesamling 

(sted bestemmes senere)
31. ma: Seniortreff 11-14  (Nyttårsavslutning)
31. ma: Storsalen utleid fra kl 16.00

TERMINLISTE Juletrefest
lørdag 5. januar 2013

kl. 15.00 - 18.00

Pølser og brus til barna
Snitter og kaffe til de voksne

Pris kr 50 pr person
(både voksne og barn)

Påmelding til post@bgds.no

Politiorkesteret spiller
Gang rundt juletreet

- og kanskje kommer nissen?

BEAST
har tegnspråkfest

i døvesenteret
lørdag 26. januar 2013
Følg med på Facebook

Julegudstjeneste
i Bergen Døvekirke

Julaften
(mandag 24. desember) kl. 15.00

JANUAR 2013
01. lø:  Storsalen er utleid
05. lø: Juletrefest i storsalen kl 15.00-18.00
10. to:  11-14 – Seniortreff (middag)
10. to:  Åpen kveld kl 18
17. to:  Åpen kveld kl 18
18. fr – 20. sø: Mulig konferanse mellom store 

døveforeninger i Oslo.
23. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
24. to:  Åpen kveld kl 18
24. to:  11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag)
26. lø:  Beast har tegnspråkfest i døvesenteret 

kl 19
31. to:  Åpen kveld kl 18
31. to:  Frist for innlevering av innkomne 

lovforslag til BDS-årsmøte, leveres til 
styrelederen.

FEBRUAR
 01. fr: Storsalen brukes av Nubben Barnehage 

kl. 08.00-15.00
 04. ma: Døvblitte har sosialt samvær i Storsa-

len kl. 18.30
 06. on: Siste frist for innlevering av innkomne 

forslag til Døves Idrettsklubbs årsmøte
 07. to: 11-14 – Seniortreff (middag)

Ved Lille Lungegårdsvann.
Talere og konferansieren blir tegnspråk-
tolket. Sangene tekstes på storskjerm

LYSFEST
Lørdag 1. desember kl. 16
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