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

Nr. 4 15. juni 2013 53. årgang

Norges Døveforbunds landsmøte
ved Stavanger 31. mai - 2. juni 2013:

Tre medlemmer av Bergen Døvesenter er med i styret for Norges Døveforbund 2013-16
(se side 5)

* NDFs handlingsprogram 2013-2016 
behandlet

* Service hos HMS må bli bedre

* Det må opprettes egne skrivetolklinje 
ved Høgskolene i Oslo, Trondheim og 
Bergen

* NDF oppretter faglig utvalg tilknyttet 
enkelte punkter i handlingsprogram-
met

* Det skal være like medlemsfordeler 
på tvers av døveforeningene, unntatt 
når det gis økonomisk støtte fra fylke/
kommune til lokale medlemmer

* Medlemskontingenten fordeles i 
aldersgrupper

* Neste landsmøte blir i Oslo 27.-29. 
mai 2016

* Resolusjon til Arbeidsdepartementet:
 RETT TIL Å DELTA!
 Landsmøtet krever:
	 •	Døgnåpen	tolketjeneste
	 •	Flere	stillinger	for	tegnspråktolker
	 •	Tolking	på	offentlige	arrangementer
	 •	At	det	må	stadfestes	at	det	er	dis-

kriminering når døve og hørselshem-
mede ikke får tolk
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Tirsdag 23. april
Klar	for	avreise!	Flokken	samles	på	Flesland	kl	17,	fly	kl	19:15.	
Vi var fremme på hotellet ca ni og sjekket inn. Bryan, en døv 
skotte,	kom	med	fruen	for	å	fortelle	oss	hva	som	finnes	her	i	
byen. Vi spiste hver for oss, før vi la oss. En nærliggende restau-
rant stengte egentlig kl 23, men holdt åpent lenger for vår skyld!

Hotellet vårt lå ved Picardy Place, bare et par hundre meter 
fra Princes Street, den største handlegaten i Edinburgh. Bryan 
fortalte oss at døveforeningen ikke var langt unna, men først 
torsdag skjønte vi hvor nære den faktisk lå!

Onsdag 24. april
I dag var det fritt program. Frokost kl 8:30 med diverse infor-
masjon, og etterpå var det opp og av gårde! Vi gikk til det første 
kjøpesenteret sammen, og etter hvert ble vi spredd og shoppet/
så	oss	rundt	hver	for	oss.	De	fleste	holdt	seg	i	Princes	Street,	
mens noen våget seg opp til slottet og andre deler av byen. 
Noen brukte også anledningen til å teste Edinburghs kafè-
fasiliteter:

På kvelden spiste vi igjen gruppevis. Noen spiste på en pub rett 
ved hotellet, og en turde å smake på den beryktede skotske 
spesialiteten ”haggis”! Haggis er saueinnvoller kokt i gryn, ser-
vert med potetmos og kålrabistappe – les mer på: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Haggis

På kvelden var det sosial samvær i hotellbaren, og det viste seg 
at det var de yngste som måtte kaste inn håndkledet først!

Torsdag 25. april
I dag hadde vi avtale om sightseeing. Vi skulle ta buss, og ble 
møtt av John Hay, den berømte døve historikeren. Underveis på 
turen	fikk	vi	sett	typisk	skotske	monumenter	som	Dronningski-
pet og Bridge of Forth. 
Hay brukte en blanding av internasjonalt tegn og BSL, som 
Christina Kryvi oversatte til norsk tale, som Solveig Breivik igjen 
oversatte til norsk tegnspråk. På den måten var det litt av alt! 

EDINBURGH 23.-27. april 2013

Bridge of Forth (bildet), et av Edinburghs mest kjente landemer-
ker, ligger i en liten landsby rett ved Edinburgh. Her stoppet vi 
for lunsj. 

Hay viste oss også mye døvehistorie – blant annet den gamle 
døveskolen. Det var mange som sperret opp øynene da de så 
størrelsen på skolen(mer et slott enn en skole!) – tenk om vi 
hadde hatt noe slikt i Norge! Faktisk var skolen så vakker da 
den var ferdigbygget på 1800-tallet, at selveste dronning Victoria 
hadde ønsket å kjøpe den og ha som sin private bolig. Dette ble 
hun nektet. 

På vei tilbake var vi bortom stadion til fotballklubben Hearts of 
Midlothian der Kniksen hadde sin første karriere som interna-
sjonal fotballspiller. Det banket ekstra godt i noen Brann-hjerter 
da!

Dagen ble avsluttet i døveforeningen, som viste seg å ligge bare 
200	meter	fra	hotellet	vårt!	Der	fikk	vi	servert	engelsk	lunsj	
med sandwich og kaker, og selvsagt te. 

Av Helene H. Sæle



3

Etter lunsj var det igjen fritt program, og noen valgte å bli igjen 
i døveforeningen – mens andre ville shoppe eller slappe av på 
hotellet. 

På kvelden var det igjen middag spredt, men mange møttes til 
sosialt samvær i hotellbaren.

Fredag 26. april
Fredag var det fritt program igjen, mange var tidlig oppe for å 
få best mulig utbytte av dagen. En gruppe gikk fra hotellet til 
Edinburgh	Castle	direkte	etter	frokost,	og	fikk	fantastisk	vær	på	
slottet. Andre brukte siste dagen på å shoppe, mens noen fant 
seg en engelsk pub og slappet av siste del av dagen der. 

På kvelden var det felles middag på den italienske restau-
ranten	Giuliano’s,	som	hotellet	hadde	avtale	med.	Der	fikk	
vi en treretters bestående av pastarør med tomatsaus og 
parmesan til forrett, cæsarsalat med kylling til hovedrett og 
profiteroles(vannbakkels)	med	is	til	dessert.	Veldig	godt	og	alle	
ble mette!

Siste kvelden var det sosialt i baren igjen, men mange var slitne 
og gikk tidlig. Den yngste var stolt over å ikke være først i seng!

Lørdag 27. april
Noen benyttet sjansen til å sove lenge, siden det ikke var 
avreise fra hotellet før 11:15. Andre brukte morgenen til å løpe 
siste runden rundt i butikker mens man ventet på bussen. Flyet 
gikk kl 14:10, og vi var trygt på norsk jord ca kl 16:30 norsk tid. 
De	fleste	var	enige	om	at	det	var	en	flott	tur!	
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Fredag 27. september,  
kl 19.00 til 20.30:
•	Film
•	Åpning	og	praktisk	informasjon
•	Pause
•	Foredrag	v/Gro	Hege	Saltnes	

Urdal
•	Pause
•	Kort	info	fra	Sissel	Gjøen,	NDF
•	Spørsmål/kommentarer	fra	salen
•	Sosialt	samvær	resten	av	kvelden,	

salg av mat og drikke.
 
Laurdag 28. september, 
kl 11.00 til 19.00:
•	Åpning	av	dagen
•	Foredrag,	v/Toralf		Ringsø	og	

Solveig Breivik
•	Pause
•	Workshop	nr	1

•	Lunsj
•	Workshop	nr	2
•	Pause
•	 Innlegg,	b/Toralf	Ringsø
•	Pause
•	Workshop	nr	3
•	Middag
•	Paneldebatt
•	Oppsummering	og	avslutting	av	

seminaret
 
Mer informasjon om blant annet 
de ulike workshop-
temaene vil bli gitt når seminaret 
nærmer seg.
 
For påmelding, send e-post til 
post@bgds.no med ditt navn og 
om du er medlem i BGDS og/eller 
i Tolkeforbundet. 

Det vil koste 100 kr i inngangspen-
ger for ikke-medlemmer. Dersom 
du har matallergier eller det er 
andre hensyn som må tas, er det 
fint	om	du	nevner	dette	i	mailen.	
Medlemmer vil bli prioritert foran 
ikke-medlemmer dersom det blir 
trangt om plassene, utenom det 
følger vi «førstemann til mølla»-
prinsippet.
 
Påmeldingsfristen er 1. august.
 
Håper at mange ønsker å komme 
og bidra til faglig diskusjon og 
kjekke dager!
 

Med vennlig hilsen
Hordaland Regionlag

og Bergen Døvesenter 

Hordaland Regionlag (Tolkeforbundet) og Bergen Døvesenter har gleden av å invitere til seminar, den 
27. og 28. september 2013. Temaet for seminaret blir stemmetolking, og vi skal være på Døvesenteret. 
Programmet disse to dagene blir som følger (med forbehold om endringer):

Seminar i Bergen 27-28. september: 

«Stemmetolking»

HJERTELIG TAKK
til Bergen Døvesenter for gavepenger 
jeg	fikk	til	80	årsdagen.

Hilsen Sverre Johansen.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse 
med min 60 års dag!

Rune.

RUNDE ÅR
75 ÅR
Åse Reidun Rosenvold, Sauda, 
blir 75 år den 18. september.

60 ÅR
Kåre Neeraas, Nesttun, 
blir 60 år den 5. oktober.

50 ÅR
Terje Steiro, Valestrandsfossen, 
blir 50 år den 21. august.
Camilla Bøe, Bergen, blir 50 år 
den 3. oktober.

PERSONALIA

Mandag 15. april 2013 kl 18.30 var det siste sosial samvær for Bergen Døvesenters underavdeling; Døvblittseksjo-
nen. Gruppen ble stiftet 26. august 1983. Det ble servert snitter og noen holdt taler. Senere vanket det deilige kaker, 
og til slutt noen taler til, også fra daglig leder i Bergen Døvesenter, som hilste fra styret og styrelederen. Han sa at 
det var første gang at en underavdeling formelt vedtok å legge ned avdelingen. Tidligere hadde døvesenteret en del 
underavdelinger, som etterhvert ble lagt på is, og «forsvant» uten noen formell oppløsningsvedtak. Han ønsket alle 
velkommen til seniortreffene og ellers til andre arrangementer i døvesenteret. Bjørn Ruste takket Harald Gåsland 
(bildet over) for fenomenal innsats for døvblitte i mange, mange, mange år.

Underavdelingen
«Døvblittseksjonen» er oppløst
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Norges Døveforbund hadde landsmøte ved Stavanger 31. 
mai til 2. juni 2013. Her er det nye styret i Norges Døvefor-
bund 2013-2016, bak fra venstre: Bjørn Stensvold, Finn Arild 
Thordarson (nestleder) og Rune Anda. Foran: Ellen Østrem, 
Hedvig Sinnes (ny forbundsleder) og Sonja Myhre Holten. 
Foto: Helge Herland. Aina Fossum er også valgt inn, hun var 
ikke til stede da bildet ble tatt. Både Ellen Østrem (nestle-
der) og Rune Anda (daglig leder) er med i styret i Bergen 
Døvesenter, og Finn Arild Thordarson er medlem i BDS.

Styret i Norges Døveforbund 
2013-2016

Kjøkkenet i 1. etasje blir ny etter ferien!
5 frivillige ønskes
til dugnadsarbeid 
i noen dager  
i begynnelsen av juli

I hele juli blir 1. etasje i døvesen-
teret stengt pga arbeid med å 
fornye kjøkkenet. Vi starter med 
å fjerne alt (skap, gulv, ting) 30. 
juni (til det trenger vi 5 perso-
ner på dugnad) – og det vil ta 
noen dager. Hele gulvet skal fjer-
nes. Det nye kjøkkenet skal være 
ferdig (og innviet?) til første åpningsdag for medlem-
mer torsdag 8. august 2013!

Vi søker 5 personer som kan stille opp på dugnad de 
første dagene. Etter det blir det rørleggere, elektri-
kere og andre fagfolk som tar seg av arbeidet. Mulig 
noe dugnad på slutten også.

Det blir spennende å se det nye kjøkkenet!
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Hvor detaljert, meningsfyllt og poengfylt blir en diskusjon på tegnspråk i forhold til det 
å benytte seg av tegnspråktolk på møtene?

Tolking fra tale til tegn:
Hvor mye av budskapet får egentlig døve tegnspråkbrukere med seg når tegnspråktolk brukes? 
Måten muntlig norsk er bygget opp er forskjellig fra tegnspråklig oppbygging. Dette gjør at tegn-
språktolking alltid vil være influert av det talte norske språket.

De talte stemmene når fram til møtedeltakere som hører og gjenkjenner det norske talespråket 
slik de er vant til og som de trives med. De talte ordene blir fremstilt på tegnspråk med nyanse-
forskjeller fra tolk til tolk, og gjengir ikke helt de talendes stemmenyanser, tonefall og kroppsspråk 
slik det kanskje burde gjøres (det er vanskelig). Døve ser på tolken inkludert deres kroppsspråk 
og tegn. Innimellom dukker det kanskje opp ord hentet fra det norske språket som for noen kan 
 høres ukjent ut. Måten en bygger opp et argument på er også forskjellig. Man faller lett utenfor 
hva innhold angår. «Hva er vi nå enige om?» tenker en kanskje. For ikke å virke «for dum» vel-
ger man kanskje å støtte et vedtak slik det ser ut til at flertallet gjør. Slike møter blir for døve en 
 verden som i grunnen ikke burde være i et møte som har med døvesaker å gjøre.  

Men slike opplevelser vet kanskje ikke hørende noe om…

Tolking fra tegn til tale:
Hvor mye mister hørende av hva den døve sier, når den hørende lytter til tegnspråktolkenes  
stemme? 

Her skjer det veldig mye avvik fra hva døve prøver å si. Det har jeg sett utallige ganger.  
Alle vet at det er veldig vanskelig for de fleste tegnspråktolkene å stemmetolke døve. Tidligere 
direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, har selv sagt at det er umulig å oversette 100 % riktig.  
I dette tilfellet - å tolke fra norsk tegnspråk til norsk tale, mener jeg det er oversettelsesavvik alt 
fra kanskje 10 % til 100 % avhengig av hvem som prater på tegnspråk, og av hvem som tolker, og 
om tolken kjenner den døve. Hørende deltakere skjønner helt sikkert at oversettelsen ikke var helt 
riktig, fordi de mister sammenheng, men veldig få stopper og spør om det var det den døve sa. 

Oversettelsesfeil vet nok ikke døve noe om, for de hører jo ikke tolkens stemme…

«Jo mer du vet, 
jo mer vet du hvor lite du vet»
Av Rune Anda, daglig leder i Bergen Døvesenter

Tema: Møter med bare personer som behersker tegnspråk
versus møter der tegnspråktolk benyttes

Hvorfor er det mange som ikke vet forskjellen?

(Dette innlegget har ingen hensikt å fornærme noen. Hensikten er å prøve å forklare de faktiske 
forhold, hvor vanskelig det enn er å beskrive det.)

BUDSTIKKEN NR 4 - 2013 - BERGEN DØVESENTER
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Et møte der ulike kommunikasjonsformer brukes (tegnspråk, tegn-til-tale, tale):
Men så har vi også denne situasjonen: Møte med døve og hørende til stede der man tror at  
«alle bruker norsk tegnspråk». Som regel er det slik at personene rundt bordet har ulike kommu-
nikasjonsformer, og som mestrer avlesning og norsk veldig ulikt. Her skjer det ofte misforståelser, 
som ikke blir rettet opp. Enkelte hørende prøver seg som «gode» tegnspråkmodeller (for eksem-
pel feil bruk av tegnuttrykk), men i døves øyne er det iblant lett å se at forsøkene mislykkes.   

Men det vet de hørende kanskje ikke noe om…

Tegnspråk:
Vi må huske på at flytende tegnspråk er fylt med utrolig mange og flotte nyanser. (Se min artikkel 
i Døves Blad nr 3 – 2012: «Alt for mange tror at de bruker tegnspråk – men det gjør de sannelig 
ikke!») Små bevegelser, tegn på kroppen, mimikk og andre tegn signaliserer viktige detaljer. Slike 
detaljer klarer ikke tolkene alltid å formidle til norsk tale. Det må sees og forstås av de som kan 
og behersker tegnspråk. Kan alle rundt bordet det, vil det være det aller beste. Møtene vil da bli 
suksessrik uansett om det fører til gode enigheter eller vanskelige og harde diskusjoner. Men da 
er alle med! Dette er kanskje for hardt av meg å påstå, men faktum er at ingen møter, der tolk 
behøves, klarer å nå opp til dette nivået.

Det finnes mange som opplever slik som det beskrives her:

«Jeg» = døv som har tegnspråk som førstespråk:
• I møter med bare hørende, uten tolk, er jeg helt utenfor.
• I møter med bare hørende, men med tolk, prater jeg lite. 
• I møter med døve og hørende, men med tolk, oppfatter jeg noe, og prater noe. Hørende har vel 

en tendens til å prate mye og lenger, uvisst av hvilken grunn.
• I møter med døve og hørende der alle prøver å bruke tegn, oppfatter jeg en god del, prater en 

god del (men kanskje helst med stemme for å være «sikker» på at hørende oppfatter og dette 
er ukomfortabelt fordi jeg ikke aner hvordan stemmen min høres ut).

• I møter med deltakere (både døve og hørende) der alle behersker norsk tegnspråk fullt ut, 
 oppfatter jeg så å si alt, og er helt med! 

«Jeg» = hørende som ikke behersker tegnspråk godt nok:
• I møter med bare hørende – der alle prater norsk - er jeg helt med!
• I møter med hørende og én døv med tolk er jeg fortsatt helt med (den døve merker jeg ikke før 

han/hun rekker opp hånden og vil si noe via tolken)
• I møter med flere døve og hørende, med tolk, prater jeg mye, og lytter mye. Jeg tror jeg fikk 

med meg alt de døve sa.
• I møter med døve og hørende der vi alle sammen prøver å bruke tegn og avlese hverandre,  

gjør jeg så godt jeg kan med tegn, og jeg tror jeg oppfatter det meste av hva de døve på møtet 
sier (noen ganger er jeg usikker)

• I møter der døve/hørende bruker TEGNSPRÅK, faller jeg helt utenfor. Jeg forstår ingenting!  
De forstår meg litt fordi jeg bruker enkel «tegnspråk» eller tegn-til-tale.

Det er ikke bare i forbindelse med møter (styremøter, komitémøter, foreldremøter o.a.) 
 ovennevnte situasjoner forekommer. Tenk også på døve i skolesituasjoner, også døve som er 
 integrert sammen med hørende og ellers i mange andre sammenkomster/møter.

BUDSTIKKEN NR 4 - 2013 - BERGEN DØVESENTER
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Kr. 2.980,- pr. person i enkeltrom, fra fredag til søndag.
Kr 2.580,- pr. person i dobbeltrom, fra fredag til søndag.

Inkludert i denne prisen er:
Fredag: Middag. Lørdag: Frokost-lunsj-middag. Søndag: Frokost-lunsj.

Reisen er gratis (Bergen Døvesenter betaler reisen for egne medlemmer)

Påmeldingsfrist:  Torsdag 27. juni 2013 til:
Daglig leder i Bergen Døvesenter. - E-post: post@bgds.no

Si ifra om du ønsker enkeltrom. Hvis dobbeltrom, gi beskjed hvem du vil dele rom med.

Døvestevne 23.-25. august 2013
på MÅLØY!

Som vanlig arrangeres det Døvestevne for medlemmer i Bergen Døvesenter og 
Møre og Romsdal Døveforening, og i samarbeid med døvemenighetene. Denne 
gangen er det Ålesund som står som arrangør. Vi venter med å bestemme reisemå-
ten (båt eller buss) til vi har mottatt påmeldinger. 

Møter
Gjennomførte møter:
20. mars kl. 10-14: Rune Anda deltok på 
møte hos SAPT (Syns- og audiopedagog 
teneste i Hordaland).
Kristin og Rune deltok på møte i Grieg-
hallen vedr Døves kulturdager i 2014
Fredrik Fjellaker og Martin Berhovde 
deltok på FFO Hordalands årsmøte 6. 
april. De opplyste at FFO Hordaland skal 
arrangere paneldebatt rundt Universell 
Utforming på Hotel Norge 28. august i 
forbindelse med stortinsvalget. Temaet 
blir: ”Velferd og stortingets styringsmulig-
heter”.
18. april: Ledermøte med representanter 
fra underavdelingene kl. 16.
22. april: Ellen, Toralf, Gunnar og Rune 
hadde møte med Tolkeforbundets avdeling 
i Hordaland 
23. april: Ellen, Gunnar og Rune var på 
møte med Tolketjenesten på Kokstad 
25. april: Eiendomsstyret hadde møte. Egil, 
Gunnar og Rune deltok.
27. april: Gunnar Hansen har vært på 
møte hos NAV Områdeutvalg.
30. april: Hyttestyret hadde møte. Tor S. 
Fiksen deltok.
2. mai: Medlemsmøte om kjøkkenet, ute-
møbler og døvemuseum.
8. mai: Samtale med Norröna om nye 
kjøkken. Tilstede: Gunnar Hansen, Egil 
Johansen, Svein Ole Johansen, Rune Anda 
og Inge Malvin Hugøy.

Informasjonssaker
Tegnspråkinstruktør Ingunn Herland og 
daglig leder Rune Anda deltok på seminar 
i Oslo Døveforening (også Trondheim og 
Stavanger var invitert) mandag 29. april kl. 
10-18. Temaet var: Tegnspråkundervisnin-
gen – hva nå? 
Daglig leder deltok på siste sosialsamvær 
for underavdelingen Døvblittseksjonen 
mandag 15. april kl. 18.30. Denne under-
avdelingen er nå oppløst, vedtatt på deres 
årsmøte 4. mars 2013. 
Edvard Rundhaug er oppnevnt som 
personlig varamedlem for Martin Skin-
nes i styret for Signo Konows Senter for 
perioden 01.07.2013 til 30.06.2015.
Bergen kommune v/avdeling for kultur, 
næring, idrett og kirke støtter med kr 
8.000	til	studietur	til	Reims	for	våre	fire	
representanter 4.-7. juli 2013.

Seniorenes kulturtreff
Bergen Døvesenters Seniorgruppe arran-
gerer ”Kulturtreff” for seniorer fra hele 
landet 11.-13. september 2013 i Bergen. 
Flere enn 40 seniorer er påmeldt fra 
Trondheim!

Lørdag 22. juni kl. 12.00-17.30
Bli med og kos deg sammen med ungdommene i døvesenteret. 

Det blir gratis matservering, 
sponset av Bergen Døvesenter. Rømmegrøt med tilbehør. 

Ellers kaker, brus, kaffe og noe annet. (Se side 11.)

Velkommen!
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Medlemsbevegelse
Nye medlemmer januar-mars 2013:
Steffen Fauskanger Aarli
Viviana Isabel Anda
Hilde Evensen
Marte Hove Haugen
Brita Hustoft
Aleksander Håvik
Ulrik Løitegård
Giorgio Alessandro Marsano
Wioletta	Pontika-Bessert
Juliane Rolfsvåg
Gyte Stankeviciute
Helene Øvrebø

Utmeldinger januar-mars 2013:
Birger Johnsen
Frode Nordeide
Elisabeth Reknes
Silje Tufta

Konferanse i Oslo
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
arrangerte internasjonal konferanse i 
Oslo 27.-28. mai 2013. Temaet var: ”The 
Participation of Deaf People in Political 
and Public life: Implementation of CRPD 
Article 29”. Fra Bergen Døvesenter del-
tok barne- og ungdomskonsulent Helene 
H. Sæle samt nestleder Ellen Østrem.

Torsdag 18. april 2013 fortalte to ansatte i huset + en medium om hva de har opplevd av mystiske ting i Døves Hus 
her i Bergen. Det var mange som kom til storsalen den kvelden. Bildet over er tatt ca 10 minutter før fortellingene 
startet. Se flere bilder + tekst på www.bgds.no fra april 2013.

Ungdomsklubbens Dataparty 19-21. april

Spøkelse i Døves Hus?

Ca 25 deltok i stor- 
dugnad torsdag 2. mai

Organisasjonsseminar i Riga, Latvia
25.-27. oktober 2013

Under organisasjonsseminar i fjor var det kommet forslag på å gjennomføre neste 
seminar for eksempel på Riga i Latvia. Det er bestemt å gjennomføre semina-
ret der fra tidlig fredag 25. til sent søndag 26. oktober 2013, for 20 tillitsvalgte. 
Senterstyret skal snart sende innbydelse/innkalling til tillitsvalgte i underavdelinger. 
Temaet blir blant annet handlingsplan for Bergen Døvesenter. Forslag, tips og ideer 
til punkter som skal diskuteres, tar man opp på diskusjonskveld(er) i døvesenteret 
før selve seminaret.

Gruppen reiser fra Bergen fredag 25. oktober kl. 06.00, direkte til Riga (08:55) og
returnerer fra Riga søndag 27. oktober kl. 16.30, via Gardermoen til Bergen 
(framme kl. 19.15). De skal bo og ha konferanse på Hotel Konventa Seta.

Turister må gjerne reise til Riga samme helg som våre tillitsvalgte. Hvis turister 
ønsker det, kan de ordne selv og bestille både reise og hotellovernatting direkte til 
booking@reisefeber.no. 
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Lørdag 17. august U
TSOLGT, 

ledig fredag 16. august

Vi gleder oss !
Bare to måneder igjen til showet 

i Bergen Døvesenter!
Fortsatt ledige billetter til fredag 16. august.

John Smith har underholdt 
døve i hele verden. Plakater 
og bilder er hentet fra hans 

Facebook-side.

John Smith (til venstre) var i Bergen sammen med to andre døve der de skapte 
 latterbølger i storsalen i Bergen Døvesenter 22- november. Bildet er fra Fløyen.

Vi åpner fredag kl 18, 
og lørdag kl 17.
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I oktober 2012 fylte Bergen Døves Ungdomsklubb 50 år – i stillhet.  

«Dette e’ for gale!» tenkte vi i det nye styret – og vips var planene for jubileum og 
sommeravslutning klare!  

Datoen er lørdag 22. juni – og vi inviterer ALLE til åpent hus i Bergen Døvesenter. Vi 
skal vise bilder fra ungdomsklubbens historie, og i tillegg ha morsomme aktiviteter, 
god mat og knallbra humør! Det er gratis inngang, og det blir salg av mat, kaker og 
brus. Utpå dagen blir det bursdagskake til alle! 

 

PS: Vi skal ha tidskapsel! Så ta gjerne med bilder og andre minner fra 
ungdomsklubbens historie som du ønsker å legge oppi kapselen! Ønsker du å vise 
bilder på storskjerm, kan du sende dem til Helene på helene@bgds.no. 

Velkommen!  

50 
-årsjubileum 

Sted:   Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79 

12:00 – 17:30: 50-årsjubileum, åpent for alle! 

18:00 – 23:00: Sommeravslutning for ungdommer (13-26 år) 

! 
Bergen Døves Ungdomsklubb inviterer til 

 

Det blir rømmegrøt kl 14.00. Vi vil gjerne vite hvor 
mange som vil ha rømmegrøt. Send din påmelding 
til iselin-91@hotmail.com innen 20. juni.

gratis

Påmelding til jubileumsfest (kun ungdommer 
fra 13 til 26 år) innen 20. juni til:  
elisabeth_kindt@hotmail.com
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Retur: 
Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79 
5022 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 
august. Frist for stoff til neste nummer: 
15. august.

DØVES MISJONSFORENING

har samling hos Astrid i Vågslia 70, 
Åsane, fredag 14. juni 2013 kl. 18.00. 
Alle er hjertelig velkommen. 
Må du ta buss, anbefales Ekspress 30 - 
fra Festplassen kl 16.38 og 16.58.

JUNI
13. to:  Seniorgruppen og DIK på tur på 

Fløyen. Møtes ved Fløyen stasjon kl 
11.00 og tar banen opp. Noen går tur 
til Brushytten, andre får tilpasset tur 
(lett)

13. to:  Åpen kveld kl 18
15. lø:  Storsalen utleid (+ 14/6 og 16/6)
16. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl 11, med 

hagefest etterpå
19. on:  Storsalen opptatt til Nubben Bar-

nehage – som bl.a. har grillfest med 
foreldre kl 16.00-19.00

20. to:  11-14 – Seniortreff – SOMMERBORD
20. to:  Idrettsklubben har styremøte i kurs-

rommet kl 16.00
20. to:  Åpen kveld kl 18
22. lø:  Døves Ungdomsklubb feirer klubbens 

50 års jubileum + sommeravslutning
25. ti:  Storsalen er utleid kl. 16.00-09.00 

neste dag.
27. to:  Åpen kveld kl 18 (siste åpningskveld 

før ferien)

29. lø:  Storsalen er utleid (+ 28/6)

JULI

DØVESENTERET ER STENGT I HELE 
JULI pga fornying av kjøkkenet

05.-07:  Kulturdagerkomiteen på studietur til 
Reims, Frankrike

28. juli – 3. august: Nordisk seniortreff/-leir på 
Island

AUGUST
08. to:  Åpen kveld kl 18 (første åpningsdag 

etter ferien)
09. fr:  Storsalen er utleid
13. ti:  11-14 – Seniortreff (middag)
15. to:  Åpen kveld kl 18
16. fr:  John Smiths Spesialshow i døvesente-

ret, vi åpner kl 18. 
17. lø:  John Smiths Spesialshow i døvesente-

ret, vi åpner kl 17.
21. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
22. to:  Idrettsklubben har styremøte i kurs-

rommet kl 16.00
22. to:  Åpen kveld kl 18
23. fr-25. sø: Døvestevne på Måløy
24. lø:  Storsalen utleid (+ 23/8 og 25/8)
27. ti:  11-14 – Seniortreff m/utlodning (mid-

dag)
28. on:  FFO Hordaland arrangerer panel-

debatt på Hotel Norge kl. 18-21 i 
forbindelse med Stortingsvalg.

29. to:  Politisk debatt i døvesenteret kl 19.00. 
Det er STORTINGSVALG i år.

31. lø:  Storsalen utleid (+30/8 og 1/9)

SEPTEMBER
02. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) i 

styrerommet kl 18-21
05. to:  Åpen kveld kl 18
07. lø:  Storsalen er utleid (+ 06.09) – Musikk
09. ma:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) i 

styrerommet kl 18-21
10. ti:  11-14 – Seniortreff (middag)
10. ti:  Beast har årsmøte i storsalen kl 18.
11.-13.:  Nasjonal senior-kulturtreff i Bergen

GOD SOMMER !
Siste åpningsdag i døvesenteret 
før ferien er torsdag 27. juni.

Første åpningsdag etter ferien 
blir torsdag 8. august.

Daglig leder har sommerferie 
8.-26. juli 2013. 

Fra nå av vil nye medlem-
mer få bladet Budstikken 
tilsendt via e-post
Nye medlemmer som har tilgang til 
e-post vil få bladet tilsendt elektronisk. 
De som ikke har internett/e-post, spesielt 
de eldre, får bladet tilsendt på «gamlemå-
ten», i papirversjon.
Det er også ønskelig at eksisterende 
medlemmer også får bladet tilsendt over 
e-post. I dag leverer vi ca 270 blad til 
Posten, mens ca 60 av medlemmene får 
bladet sendt på e-post. Det er ønskelig at 
flere	gir	beskjed	til	post@bgds.no	om	å	
slutte å sende papirblad og heller bruke 
e-post.
Papirblad sendes kun til en av ektefellene/
samboerpar dersom begge er medlem. 
Med e-post versjon kan vi sende til begge.

Ungdomsklubben på tur med havrafting

Lørdag 11. mai arrangerte Bergen Døves Ungdomsklubb tur til Øygarden med havrafting – med rabatt til medlem-
mene. 9 personer møtte opp, og ble med ut i rib’en på sjøen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det var absolutt 
verdt pengene, og at de som ikke ble med burde angre!


