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

Nr. 1 27. februar 2014 54. årgang

Bergen Døvesenter har årsmøte
torsdag 13. mars 2014 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 2013
07 Revidert årsregnskap for 2013
08 Årsberetning og revidert årsregnskap for  

Bergen Døvesenters Felleslegat
09 Innkomne lovforslag
10 Andre innkomne forslag
11 Budsjett 2014 til orientering
12 Valg, som ledes av valgkomiteen
 a) Styreleder, for ett år
 b) To styremedlemmer, for to år 

    (og ett styremedlem for ett 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) Valgkomite

Det blir gratis middag til alle som skal delta på årsmøtet.  
Serveringen begynner kl 16.00 (fram til kl 18.00).

Husk å ta med dette heftet til Årsmøtet torsdag 13. mars 2014



2

Bak fra venstre: Toralf Ringsø (2. varamedlem), Martin Berhovde (1. varamedlem), Fredrik Fjellaker (styremedlem) og Tor S. Fiksen (styremed-
lem). Foran fra venstre: Monica Lone Madsen (styremedlem), Gunnar Hansen (styreleder) og Ellen Østrem (nestleder). Gjennomsnittsalderen er 
39,5 år. Foto: Rune Anda (daglig leder)

Styret i Bergen Døvesenter 2013

Døvemuseet i 2. etasje i døvesenteret

Sommeren 2013 ble det gjort endringer i det flotte lokalet (døvemuseet) i 2. etasje. De vakre utsmykkingene på taket ble - etter det vi har 
fått greie på - laget i forbindelse med besøk av Kong Oscar II - konge av Sverige (1872–1907), konge av Norge (1872–1905). Kongen var 
i Bergen november 1888 for å inspisere Vossebanen, som ble åpnet i 1883. (I november 1909 overnattet Kong Haakon VII i det som nå er 
styrerom i 2. etasje. Også der er det flotte utsmykkinger på taket.)
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Årsmelding for Bergen Døvesenter 2013
1. Bergen Døvesenter
Bergen Døvesenter er stiftet 30. mai 1880. Bergen Døvesen-
ter er tilsluttet Norges Døveforbund, FFO Hordaland og FFO 
Bergen.

2. Medlemmer
Det var pr 31.12.2013 registrert 373 (357 året før) betalende 
medlemmer i døvesenteret. Disse er fordelt på 296 (290) 
hovedmedlemmer, 73 (58) ungdomsmedlemmer og 4 (9) barn.  
Medlemskapet administreres av Norges Døveforbund og 
landsmøtet vedtar kontingenten. For 2013 var kontingenten slik: 
Enkeltmedlem kr 450, trygdede kr 350, ungdom 13-26 år kr 350 
og barn opptil 12 år kr 100.

De som har gått bort siden forrige årsmøte: Olav Espedal, Svan-
hild Nesse, Arne Larsen, Ellen Rossnes, Øyvind Wilhelmsen.

3. Styret
Døvesenterets styre har etter årsmøtet 14.03.13 bestått av 
følgende:
Styreleder:  Gunnar Hansen
Nestleder:  Ellen Østrem (fram til 31.07.2013) 
 – Tor S. Fiksen (fra og med 01.08.2013)
Styremedlem:  Tor S. Fiksen (fram til 31.07.2013)
 Fredrik Fjellaker
 Monica Lone Madsen 
 Martin Berhovde (fra og med 01.08.2013)
1. varamedlem Martin Berhovde (fram til 31.07.2013)
2. varamedlem Toralf Ringsø (1. varamedlem 
 fra og med 01.08.2013)
Styret har i 2013 hatt 11 styremøter og behandlet 204 saker 
(derav 2 møter og 43 saker før årsmøtet.) Det har ellers vært 
avholdt 3 medlemsmøter (7. mars, 2. mai og 5. september) samt 
3 ledermøter (18. april, 15. august og 27. november). Det har 
ikke vært noe møte i Samarbeidsutvalget. Her har styret ønsket 
en endring i sammensetningen, som blir lagt fram som innkom-
ne lovforslag på årsmøtet. 
Samarbeidet i styret har som vanlig vært godt. 

4. Personalet
Rune Anda har vært daglig leder hele året.
Svein Ole Johansen ble ansatt som vaktmester (10 %) 
fra 11.02.2008, og er også brannvernansvarlig (fra og med 
01.04.2008).
Aud Våge Johannessen har vært kantineansvarlig annenhver 
torsdag i forbindelse med seniortreff. Hun har også laget mat til 
store tilstelninger året gjennom. Før sommerferien 2013 sluttet 
hun som fast kokk her, men er tilgjengelig for enkelte oppdrag 
etter avtale.
Mariusz Gajewski jobber som renholder på timebasis (begyn-
te 9.03.2012). Han bidrar også med diverse små-arbeid i huset.
Alireza Emami Nejad har tatt seg av serveringen om torsda-
gene. I 2013 ble det utvidet til også å servere middag fra kl 16.
Helene Hodneland Sæle ble ansatt som barne- og ungdoms-
konsulent fra 15.01.2013 og sluttet 10.11.2013 da hun fikk plass 
på Universitetet i Bergen.
Malin Lone Johansen ble ansatt som utleieansvarlig fra 
01.01.2013. Lønn: 10% av utleieinntekter.

Rune Anda Svein Ole Johansen Aud Våge
Johannessen

Mariusz Gajewski Alireza Emami 
Nejad

Helene H. Sæle

Egil JohansenMalin Lone
Johansen

Asle Karlsen

Medlemstall siden 1963:
1963: 191 1973: 322 1983: 351 1993: 341 2003: 293
1964: 219 1974: 294 1984: 422 1994: 346 2004: 292
1965: 224 1975: 300 1985: 420 1995: 344 2005: 298
1966: 224 1976: 294 1986: 436 1996: 266 2006: 309
1967: 235 1977: 337 1987: 400 1997: 279 2007: 340
1968: 251 1978: 341 1988: 377 1998: 262 2008: 355
1969: 265 1979: 344 1989: 337 1999: 238 2009: 389
1970: 294 1980: 365 1990: 326 2000: 238 2010: 399
1971: 309 1981: 366 1991: 330 2001: 230 2011: 356
1972: 310 1982: 358 1992: 332 2002: 289 2012: 357



4

Asle Karlsen v/Karlsdata, har vært knyttet til administrasjonen 
som regnskapsfører.
Egil Johansen sitt firma, Datafryd, har hatt ansvaret for døve-
senteret sine pc’er og nettverk.

5. Revisorer
Statsautorisert revisor, Leif Steinbakk har revidert 2013-regnska-
pene våre. Bilagsrevisor har vært Hans Erik Tofte med Ingunn S. 
Herland som varabilagsrevisor. 

6. Lovkomiteen 
Lovkomiteen bestod i 2013 av Klement Våge, Erling Jacobsen og 
Helge Herland.

7. Valgkomiteen
Valgkomiteen består av Martin Skinnes, Sigrid Hjørungnes og 
Åge Lauritsen. Varamedlem: Alireza Emami Nejad og Iselin 
Hauge. 

8. Eiendommen Kalfarveien 79
Eiendomsstyret har dette året bestått av Egil Johansen (leder), 
Svein-Ole Johansen og Gunnar Hansen. Vi har hatt 6 møter i 
2013.
På møtet gjennomgår vi en liste over div. gjøremål hva som er 
gjort og evnt. legge til nye punkter. 
På stordugnad i døvesenteret 2.mai deltok 25 medlemmer. 
Arbeidet ble ledet av vaktmesteren. Dugnaden var et samarbeid 
mellom døvesenteret, Døves menighet og Konows senter. Det 
var brukbar vær og arbeidet ble gjennomført. Dugnadsgjengen 
fikk gratis pizza og brus som takk for innsatsen.
Året 2013 hadde vi en stor prosjekt og det var fornying av 
kjøkkenet, takket være Gunnar Hansen som pådriver/primus 
motor og Svein-Ole som ”byggesjef” har fått gjennomført stor-
oppussing kjøkken. En dugnadsgjeng rev den gamle kjøkkenet på 
en dag!
Her ser vi Hans Birger Nilsen, Svein Ole Johansen, Kåre Neer-
aas, Bjørg Storesund, Wioletta Ponitka-Bessert, Tor Einar Slet-
tebakk, Stein Hovden, Alireza Emami Nejad og Håkon Osland. 
Margareth Fjæren var også med.
Til utforming av kjøkkenet fikk vi hjelp av Norrøna storkjøkken. 
De hjalp oss til innkjøp av rett utstyr/møbel til vårt behov og 
etter gjeldende regler ang hygiene 
Ellers vært gjennomført flere mindre dugnader, det ble ryddet 
og kastet en del.
I forbindelse med Operasjon Dagsverk gjorde ungdommer fra 
Nordahl Grieg videregående skole en god innsats i døvesente-
ret. 
Vår vaktmester Svein-Ole har tatt mye av vedlikehold innvendig 
så vel som utvendig. Har også organisert eksterne firma til div. 
gjøremål. Han er også vår HMS-/brannansvarlig
(Egil)

9. Hyttekomiteen
Hyttekomiteen har bestått av Svein Tore Olsen (leder), Sun-
niva Lyngtun (sekretær) og Edvard Rundhaug (medlem) samt 
en representant fra Bergen Døves Idrettsklubb (Alireza Emami 
Nejad) og en representant fra Bergen Døvesenters styre (Tor 
S. Fiksen). Det har i 2013 vært holdt 4 styremøter, 49 saker er 
behandlet. 2013 har vært et godt år med hensyn til utleievirk-
somhet med en inntekt på ca 124.000 kr. 

Juletrefest i Bergen Døvesenter lørdag 5. januar 2013 kl. 15 – 18.
Randi Ulvatn Slettebakk og Hilde Evensen sto i spissen for arran-
gementet.

Juletrefest 5. januar 2013

Dugnad torsdag 24. januar 2013 kl. 16. 18 personer kastet ting fra 
det gamle vaktmesterhuset! Deretter ble det pizza og brus til alle 
som hjalp til.

Dugnad 24. januar 2013

Første møte i lesegruppa 28. januar 2013. Det var 6 døve som 
møtte opp på Døvesenterets kursrom i 1. etasje den første kvelden. 
Deltakerne var enige om at alle har ulike opplevelser i litteratur 
og sjangre som gruppen har utvekslet erfaringer med hverandre. 
Utover vinter og vår 2013 analyserte gruppen teksten i boken ” 
Castberggårdssyndromet”, ledet av Øyvind Madsen.

Lesegruppe 28. januar 2013
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Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra leietakere. Vi 
har i år hatt et renholdsfirma i sommerperioden, noe både hyt-
tekomiteen og kundene har satt pris på. Ordningen har fungert 
så godt at vi ønsker å videreføre denne i 2014.
Det nye marinaanlegget fungerer godt, og båten ligger trygt også 
i vinterhalvåret. 
Nye investeringer i år er nytt kjøleskap og en stor sit-on- top 
kajakk innkjøpt høsten 2013. Vi håper og tror at medlemmene 
vil få mye glede av kajakken i 2014. Det ble arrangert dugnad og 
åpent hus våren 2013. Og det er støpt betonggulv i uteboden.
Kampanjen i 2013 har økt antall leietakere som er medlemmer i 
Bergen Døvesenter. Dette synes vi er gledelig, og håper at flere 
vil benytte Rorbua til rekreasjonsopphold med mange flotte 
muligheter som sjø-, fiske- og badeliv også i 2014. 
Hyttekomiteen ønsker å takke medlemmer for støtte og dug-
nadsarbeidet som er gjort på Rorbua i 2013.
(Hytteleder Svein Tore Olsen)

10. Fondsstyret
Fondsstyret har bestått av Erling Jacobsen (leder), Kjetil Høges-
tøl, Klement Våge og Marit Markeset. Fondsstyret har ikke hatt 
fysiske møter i 2013, men holdt kontakt pr e-post. November 
2013 ble det solgt noen andeler aksjefond og investert i et par 
nye. Vår investering er langsiktig.  Vi følger med på både lokalt og 
internasjonalt aksjemarked. 

Torsdag 31. januar 2013 kl 
19.15 fikk vi besøk av Josept 
Murray. Han er styremedlem i 
World Federation of the Deaf 
(WFD – døves verdensfor-
bund). Han hadde ansvaret 
for internasjonalt arbeid på Ål 
folkehøyskole og kurssenter for 
døve. En kort orientering om Ål 
folkehøyskole fikk vi også før 
vi fikk en god orientering om 
WFDs arbeid for døve i hele 
verden (det bor 72 millioner 
døve i verden, og WFD har bare to ansatte!) Det ble en interessant 
kveld! 
Torsdag 7. februar 2013 hadde vi besøk av leder i EUD (EU for 
døve), Berglind Stefansdottir. Akkurat som forrige uke, da Joseph 
Murray fortalte om WFD (Døves verdensforbund), ble det en inter-
essant time, og med spørsmål og svar.
De valgte representanter + presidenter i ulike internasjonale organi-
sasjoner for og blant døve gjør mye viktig og fantastisk arbeid.

Internasjonale kvelder

Torsdag 14. februar 2013 inviterte vi to politikere på besøk i dø-
vesenteret. Det var en slags «takk for innsatsen-kveld». På bildet til 
venstre ser vi at daglig leder Rune Anda gav blomster til Hans-Carl 
Tveit for fantastisk samarbeid gjennom mange år. Uten ham hadde 
vi for eksempel ikke fått etablert Nubben barnehage i 2008!
Til høyre: Tom Sverre Tomren fikk blomster for det han gjorde på 
møtet i fylkeskommunen. Et avslag ble vendt om til positiv støtte på 
kr 350.000! Så mye betyr det at politikere kjenner oss og vet hva 
vi jobber med!

Takk til politikere

Bergen Døvesenter
Aksjefond 31.12.2013

Aksjefond Kostpris Verdi 31.12 Urealisert 
KLP 200 000,00 198 054,00 -1 946,00
Skagen Global 169 831,00 222 461,00 52 630,00
Skagen Kon-Tiki 143 349,00 196 460,00 53 111,00
Skagen Global 50 000,00 96 085,00 46 085,00
Skagen Kon-Tiki 150 000,00 256 026,00 106 026,00
DnB indeks 200 000,00 202 284,00 2 284,00
Sum 913 180,00 1 171 370,00 258 190,00
Konto i regnskap 1360 1368

11. Vanlig samlingskveld 
i døvesenteret – torsdager i 2013
10.01.13:  Idrettsklubben har fotballmøte
17. 01.13:  Kl. 19: Info og diskusjonskveld om det gamle «vakt-

mesterhuset» og annet rundtomkring eiendommen. 
Døves menighet og arkiktekt Lasse Bjørkhaug deltar.

24. 01.13:  Kl. 16 og utover: Dugnad! Vi fjerner ting fra det gamle 
«vaktmesterhuset»!

31. 01.13:  Joseph Murray forteller om Døves Verdensforbund 
(WFD) kl. 19.

07. 02.13:  Berglind Stefansdottir forteller om EU for døve 
(EUD) kl. 19, og litt om folkehøyskolen

14.02.13:  Vi takker våre politiske venner: Hans Carl Tveit og 
Tom Sverre Tomren

21. 02.13:  Bergen Døves Idrettsklubb har ÅRSMØTE kl 18.00
28. 02.13:  Foredrag kl 19: «Kolonialisme av døve – Castberg-

gårdssyndrom som konsekvens» v/Tomas Kold 
Erlandsen.

07.03.13:  Diskusjonskveld / medlemsmøte kl. 19: Lovendrings-
forslag før årsmøte neste uke.

14.03.13:  Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE kl. 18.00
18.04.13:  «Finnes det spøkelser i Døves Hus? – To personer 

forteller hva medium fra England fortalte om mystik-
ken i huset vårt» – kl. 19.00
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25.04.13:  Info fra Hjelpemiddelsentralen ved Sunniva Lyngtun kl 
19.

02.05.13:  STOR-DUGNAD fra og med kl 16.00. Gratis pizza og 
brus til alle som deltar.

02.05.13  (etter dugnad og pizza): Medlemsmøte om kjøkkenet 
og døvemuseum (trolig ca kl 19.30).

23.05.13:  Medlemsmøte kl 19.00. Vi ser på saker som behandles 
på NDFs landsmøte.

06.06.13:  Medlemsmøte kl. 19: Rapport fra NDFs landsmøte
29.08.13:  Politisk debatt i døvesenteret kl 19.00. Det er STOR-

TINGSVALG i år.
12.09.13:  Program i forbindelse med seniorenes kulturtreff i 

Bergen
19.09.13:  Foredrag om HYPNOSE v/Ronny Hansen, Hypnose-

akademiet, kl. 19.00. (Tolk er ordnet.)
26.09.13:  Kl. 19.00: Seniorene forteller og viser bilder fra Nor-

disk seniortreffpå Island i sommer.
03.10.13:  Foredrag v/sexolog Gry Kåsa Moriggi: «Hva er sek-

sualitet?» – kl. 19.00
17.10.13:  Foredrag om sikkerheten ombord på fly v/ Barbro 

Lundemoen, basesjef BGO, kl. 
24.10.13:  Diskusjonskveld kl. 19. Vi ser framover og gir tips/for-

slag/ideer til de som skal delta i organisasjonsseminar 
25.-27. oktober.

31.10.13:  Kl. 19.00. Døves Idrettsklubb – som fyller 108 år 29. 
oktober – viser gamle bilder fra døveidretten i Ber-
gen.

14.11.13:  Kulturdagerkomiteen med rapport fra Reims + om 
Døves kulturdager 2014, kl. 19

21.11.13:  Foreningen CODA Norge presenterer seg, kl. 19.00 
v/Malin Lone Johansen og Torill Solbø Zahl

28.11.13:  Foredrag v/Øyvind Madsen «Den som ikke kan yde, 
kan heller ikke byde» – kl. 19.00

05.12.13:  Diskusjon kl 19.00: Opplever du å bli diskriminert? Vi 
samler episodene og tar det opp med «Stopp diskri-
minering» utpå nyåret. (Utsatt pga storm i Bergen.)

12.12.13:  Juleavslutning kl 19. BDIK har trekning i julelotteri. Og 
besøk av tolkestudenter fra HiB.

12. Andre arrangementer
Juletrefest 5. januar
Litteratur-kvelder med Øyvind Madsen
Stor-dugnad torsdag 2. mai med pizza og brus etterpå
1. og 17. mai arrangement 
Lysfest med tolk på Festplassen 30. november 2013 
Juleavslutning torsdag 12. desember 2013
Torsdagsmiddager: Alireza tilbød å servere middag i døvesen-
teret om torsdagene, fra kl 16.

13. Kultur
Kulturdagerkomiteen, som består av Kristin Fuglås Våge, Tor 
S. Fiksen, Dag Bøe (ny høsten 2013), Toralf Ringsø, Helge Her-
land (NDFs kulturkonsulent) og Rune Anda har hatt møter for å 
forberede til Døves kulturdager 7.-9. november 2014. Komiteen 
har vært på studietur til Reims 5.-7. juli med støtte fra Bergen 
kommune og Norges Døveforbund. 
One man show: Både fredag 16. og lørdag 17. august 2013 var 
vi så heldige å ha den britiske showmannen John Smith på besøk 
i døvesenteret. Han underholdt for full sal i to timer. 
Seniorgruppen arrangerte kulturtreff i Bergen 11.-13. septem-
ber 2013 i anledning gruppens 40 års jubileum. Det var ca. 100 
deltakere fra hele landet. 

Tomas Kold Erlandsen kom fra Danmark og hadde temaet: «Kolo-
nialisme av døve – Castberggårdssyndrom som konsekvens». Fore-
draget i Bergen Døvesenter varte i to og en halv time. Til tross for at 
det er vinterferie på Vestlandet, var det nesten 50 tilstede i storsalen 
den torsdagskvelden.

Foredrag 28. februar 2013

Idrettsklubben 21. februar 2013

Det nye styret, valgt på Idrettsklubbens årsmøte 21. februar 2013: 
Fra venstre: Varamedlem Alireza Emami Nejad, styremedlem Øyvind 
Rød, nestleder Gøril Grindhaug, leder Kate T. Rundhaug, styremed-
lem Arne Nesse og styremedlem/sekretær Øystein Grutle.

Etter innbydelse fra H. M. Kongens hoffsjef via Fylkesmannen i Hor-
daland reiste Marta og Toralf til Oslo 18. mars 2013 til Det konge-
lige slott.  Anledningen var at Toralf ble tildelt Kongens Fortjenst-
medalje i sølv, som ble overrakt ham av ordfører Trude Drevland i 
Bergen Døvesenter onsdag 21. november 2012.

Hos Kongen 18. mars 2013
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Vinteren 2013 ble det opprettet en lesegruppe som ble ledet 
av filosof Øyvind Madsen. Målet var å få medlemmer i Bergen 
Døvesenter til å lese litteratur og ta det som utgangspunkt til 
diskusjon på Døvesenteret en gang i måneden. Dette var frivillig. 
Det ble i første omgang påmeldt 9 personer.  Det var tilsammen 
5 lesekvelder og gruppen hadde Castberggårds-syndrom som 
tema. Det ble først lagt frem innspill og så ble det diskusjon 
omkring det. Mange var engasjerte og delte noen gode erfarin-
ger og synspunkter. Gruppen opplevde det som berikende etter 
hver kveld med refleksjoner om holdninger, opplevelser, erfarin-
ger m.m. 
Teater: Mandag 28. oktober kl. 19.00 var 10 av våre medlem-
mer på Den Nationale Scene og opplevde et spennende stykke: 
DYVEKE.  Hele stykket ble tegnspråktolket. Det var en storslått 
og erotisk kjærlighetsdrama basert på en sann historie. 
Det var også tegnspråktolket teater på Den Nationale Scene i 
november (Robin Hood) med deltakere fra Hunstad skole, og i 
desember (Lilli Valentine).

14. Utflukter 
Seniorgruppen dro på utflukt til Edinburg i Skottland  
23.-27. april 2013. Barne- og ungdomskonsulent Helene H. Sæle 
var med. 
18. juli – 3. august deltok 8 av våre seniorer på Nordisk seni-
orleir på Island.
10.-11. august var 10 medlemmer av Ungdomsklubben på 
 villmarkstur ved Voss.
Døvestevnet i år fant sted på Måløy 23.-25. august 2013.  
Det var i alt 26 deltakere, hvorav 13 fra Bergen. 
11.-13. oktober arrangerte Døves Idrettsklubb trimhelg på 
Stord i samarbeid med Stavanger Døves Idrettsforening, og 
med støtte fra Bergen Døvesenter.
Døves kulturdager ble holdt i Trondheim 18.-20. oktober. 
Toralf Ringsø og Tor S. Fiksen fra kulturdagerkomiteen i BDS 
hadde egen stand der de reklamerte for Døves kulturdager i 
Bergen 2014.

15. Kurs / seminar
Konferanse: Bergen Døvesenter deltok med Gunnar Hansen, 
Ellen Østrem, Tor S. Fiksen, Fredrik Fjellaker og Rune Anda på 
en konferanse som Oslo Døveforening arrangerte om bord på 
Kiel-fergen 18.-20. januar 2013. Styret i Trondheim Døveforening 
og Stavanger Døveforening var også med. Formålet var bl.a. å 
diskutere døveforeningenes rolle i framtiden.

Tegnspråkkurs:  Vår: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 5 
deltakere (kursleder: Britt-Merete Schroder.

Høst: Tegnspråkkurs for nybegynnere med 8 deltakere (kursle-
der: Britt-Merete Schroder).

Tegnspråkkurs for barn og barnebarn 5. februar – 23. april 
2013. Opptil 10 barn. Kursleder: Gøril Grindhaug.

iPad-kurs: Tor S. Fiksen underviste seniorer i bruk av iPad 
vinter/vår 2013.

Fotokurs: 7 personer deltok på fotokurs med Tom Jarane som 
kursleder fire tirsdager vinteren 2013, samt 5 deltakere våren 
2013.

Stemmetolkseminar 27.-28. september med over 70 delta-
kere.

Organisasjonsseminar: Det ble holdt seminar for tillitsvalgte/
underavdelinger 25-27 oktober i Riga med 21 deltakere. 

Dataparty 19.-21. april 2013

Bergen Døves Ungdomsklukbb arrangerte Dataparty i Storsalen fra 
fredag 19. til søndag 21. april 2013. Ca 10 ungdommer var med og 
hadde en fin helg. Mye å lære, mye moro, pizza og brus, lite søvn.

Sunniva Lyngtun begynte på NAV Hjelpemiddelsentral i januar 
2012, etter å ha jobbet to år som vikar for daglig leder i Bergen 
Døvesenter. Torsdag 25. april var hun i døvesenteret og fortalte om 
jobben sin og hva som finnes av tekniske hjelpemidler der.

Informasjonskveld 25. april 2013

Til Edinburg 23.-27. april 2013

Bergen Døves Seniorgruppe arrangerte tur til Edinburg i Skottland 
for over 30 personer. Det ble en minnerik opplevelse.
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16. Underavdelinger 
og tilsluttede grupper.

Bergen Døves idrettsklubb:
(Stiftet 29.10.1905) 

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. Over 
hundre ”hørte på” den kvelden.

18. april 2013

Dugnad 2. mai 2013

Det var ca 25 personer på dugnaden i dag fra kl 16. Atter en gang 
ble området ryddet og gjort klar for mai + nasjonaldagen! Pizza fra 
Peppes Pizza kom da vi var nesten ferdig. Stor-dugnad er en tradi-
sjon som gjennomføres hvert år i månedsskiftet april/mai.

Nytt kjøkken i juli 2013

Hele kjøkkenet ble fornyet i juli 2013. Deler av det ble finansiert 
ved hjelp av gaven fra Skjalg Iversen. 

* Dugnad i forbindelsen med vaktmesterhuset og felles kontor
* BDIK sine gamle fotballdrakter gis til Zambia
* Årsmøte (32 møtte opp)
* Mobilinnsamling via NIF og Telenor startet. 
* Nubben 5-års Jubileumsfest
* BDIK og BDUK ryddet felleskontoret pga. maling
* Ekstra ordinært årsmøte 
*  1. mai arrangement (fotballjenter) 
* 17. mai arrangement (bowlinggruppen og ungdomsklubben)
* BDUK 50 årsjubileum 
* Hege Malene Ulstein deltok i Deaflympics i Sofia. Vant puljen 

sin men tapte i sluttspillet
* Medlemmer på sykkeltur på Rallarveien, fjellturer (inkl 

Stoltekleiven), Trimhelg på Stord
* 27. august dro bdik dame og herrelag på Haukeland for å ta 

hørselstester. 
* Døveidrettsseminar i Oslo (2 fra styret)  Arne Nesse og Kate 

Rundhaug var representert til Oslo.
* DM i utendørsfotball i Oslo. Bergen ble nr 2
* Fire av våre bowlere deltok på internasjonal turnering på 

Island 4.-7. sept.
* Stemmetolking seminar i Bergen  (serveringsansvar og repr.)
* Barnas bowlingsdag 16. oktober
* Vi har et aktivt medlem i undervansrugby
* Organisasjonsseminar i Riga (2 fra styret) RIGA,Latvia Fredag 

25. til Søndag 27. oktober 2013. Våre styremedlemmer, Gøril 
Grindhaug og Øyvind S. Rød var representert til Riga på orga-
nisasjonsseminaret.
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* Fotballseminar i Oslo  Rose Rosland og Arne Nesse var repre-
sentert. 

* BDIK sin nye hjemmeside. - www.bdik.no

Bergen Døves Ungdomsklubb: 
(Stiftet 25.10.1962) 

Ungdommene har vært aktiv på mange områder i 2013. 15. ja-
nuar 2013 ble Helene H. Sæle ansatt i 20% stilling som barne- og 
ungdomskonsulent. Hun hadde kontortid vanligvis om tirsdage-
ne, og tok for seg de fleste forberedelsene til ulike arrangemen-
ter. På grunn av prioritet av studiet ved Universitetet i Bergen 
sluttet Helene H. Sæle i stillingen 10. november 2013. 

Styret valgt 14.02.2013:
Ungdomsleder: Iselin Hauge
1. styremedlem: Elisabeth D. Kindt
2. styremedlem: Erlend Lønning
Sekretær/kasserer: Ungdomskonsulent Helene H. Sæle

Styret fra høsten 2013 til høsten 2014 består av, valgt 24.09.2013:
Ungdomsleder – Iselin Hauge
1. Styremedlem – Elisabeth Kindt
2. Styremedlem – Erlend Lønning
3. Styremedlem – Erlend Skår

Oversikt over aktiviteter i 2013:
18. mars var 13 ungdommer på Wasteland
13. april var 12 ungdommer på besøk på Akvariet
19.-21. april deltok 14 ungdommer i dataparty i døvesenteret
05. mai dro ungdomsklubben og Beast på fjelltur
09. mai var 9 ungdommer med på havrafting
18. mai var 18 ungdommer samlet på tivoli 
08. juni arrangerte vi YouTube kveld hjemme hos DUK-leder 
Iselin Hauge
22. juni var det 50 års jubileum for ungdomsklubben. 50-60 
personer kom
10.-11. august var mange ungdommer på villmarkstur ved Voss
I september var 10 ungdommer samlet og så på kinofilmen 
«Pioner»
24. september hadde vi årsmøte i Ungdomsklubben
15. oktober deltok 7 ungdommer på buldring (klatrevegg)
1. november deltok 30 ungdommer i Halloween-party.
19. november arrangerte vi squash-kveld
26. november deltok 11 ungdommer i sjakkturneringen i døve-
senteret

Bergen Døves Seniorgruppe: 
(Opprettet 19.03.1973) 

Styret for 2013-14 besto av: Leder/sekretær Toralf Ringsø, kas-
serer Hans Erik Tofte, styremedlem Birgit T. Karlsen. Varamedlem 
Hans Birger Nilsen og Sonja Eikenes. Bilagsrevisor Åge Lauritzen 
med Thorbjørn Johan Sander som vara.
Seniortreffene ble gjennomført i Bergen Døvesenters lokale 
hver 14 tirsdag fra og med august 2013 (tidligere var det hver 
14 torsdager). Frammøtene har vært jevnt bra (varierte fra 18 
til 60 frammøte).  Hver gang ble det servert kaffe og vafler og 
middag som vår fantastiske kokk Aud Våge sto for.
Annenhver tirsdag har vi utlodning hvor medlemmene kjøper 
gevinster. Det kom inn i alt kr 10.007. En kjærkommen økono-
misk støtte i tillegg til de andre støttene vi mottar.
Fikk fra Bergen Døvesenter på kr 5.000,-. Tordis og Fritz C. 
Riebers Legat kr 30.000.

Helene H. Sæle (barne- og ungdomskonsulent), Gabrielle Kverne-
land og Iselin Hauge (leder i Bergen Døves Ungdomsklubb). Gabri-
elle representerte NDFU (Norges Døveforbund Ungdom), holdt tale 
og overrakte gaver i forbindelse med Bergen Døves Ungdomsklubbs 
50 års jubileumsmarkering 22. juni 2013.

Ungdomsklubben 22. juni 2013

Aud Våge Johannessen har de siste årene tilberedt og servert deilige 
måltider – alltid hjemmelaget – under seniortreffene og ellers andre 
arrangementer i døvesenteret. Torsdag 20. juni 2013 var hennes sis-
te faste oppdrag (hun serverte svært originale kaker, se bildene!)

20. juni 2013 - takk til Aud

Bergen Døves Ungdomsklubb har hatt en artig villmarkshelg ved 
Voss lørdag 10. og søndag 11. august 2013.

Villmarkshelg 10.-11- aug. 2013
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31 seniorer deltok på Edinburg-turen 23-27 april 2013.  8 senio-
rer deltok under Nordisk Seniortreff på Island juli/august 2013. 
Vi har også bidratt med økonomisk reisestøtte til ensomtbo-
ende døve slik at de kan delta på Seniortreffene våre.
Fra NDF har vi mottatt kr 10.000,- i forbindelse med Kulturtreff 
for Seniorer 11-12-13 september 2013 som ble vellykket gjen-
nomført med 90 deltakere fra hele landet (hele 40 seniorer fra 
Trondheim!) Ellers ble det arrangert tur til Fløien i samarbeid 
med Døves Idrettsklubb som sponset turen for 15 seniorer.  
Museumsbesøk på Sjøfartamuseet for 10 seniorer.

Julebordet ble gjennomført med Aud Våge som kokk. Nyttårsav-
slutningen er like popolære som vanlig.  Styrets representanter 
har ellers deltatt i leder/seminar som Bergen Døvesenter sto 
for.  Ellers er vår leder Toralf Ringsø også leder for Norges Dø-
veforbunds Seniorutvalg fram til 2016.
(Toralf)

Døvblittseksjonen:
(Stiftet 26.08.1983 – Oppløst etter vedtak på deres årsmøte 4. mars 
2013)

Det siste styret i Døvblittseksjonen bestod av: 
Leder: Harald Gåsland.  
Nestleder: Marta Sander
Sekretær: Bjørn Ruste

Bergen Døvesenters Museumsutvalg: 
(Opprettet som Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap 
07.05.1992, endret nåværende navn våren 2008)

Styret har bestått av Rune Anda, leder, Åge Lauritzen, kasserer 
og Thorbjørn Johan Sander, sekretær. 
I løpet av året er det gjennomført en stor ”om-møblering” av 
museet, slik at det er blitt betydelig mer  oversiktlig og publi-
kumsvennlig. ”Skolegruppen” med lærer, to elever og pult er 
kommet mer i forgrunnen. Johannes Samuelsen og Marta Sander 
har påtatt seg å ordne ”passende klær” til de to nakne elevene. 
Johannes er kommet et stykke på vei, men Martas armbrudd har 
forsinket planen. 

Museet har som vanlig vært bra besøkt, og mange nye navn 
er kommet i gjesteboken. Vi ser at museet vårt i døvesenteret 
dekker et behov og er en berikelse for senteret. Vi kan være litt 
stolte av det, men det er fremdeles mye som kan gjøres for at 
det kan bli bedre og bedre. Museet er også tilgjengelig på nettet.
Arbeidet med gamle filmer/videoer er dessverre ikke kommet 
i gang. Planen er å gjøre mye gammel historie tilgjengelig, og vi 
håper at Norges Døveforbund skal få i gang et prosjekt.
(Thorbjørn Johan)

BEAST
Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum
(Stiftet 10.09.2006 – innlemmet i Bergen Døvesenter 25.09.2007) 

BEAST er et konsept som er satt igang av døve og tolkestu-
denter i Bergen. Målet er å samle det tegnspråkelige miljøet i 
Bergen*. 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 hvert tirsdag. 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.

Døvekomikeren John Smith hadde show i Bergen Døvesenter både 
fredag kveld 16. og lørdag kveld 17. august 2013, begge kvelder 
utsolgt! Før showene ble det servert middag tilberedt av Alireza, og i 
tillegg var det en del frivillige med Tor S. Fiksen som organisator, som 
sørget for at gjestene og publikum trivdes. Latteren under showet 
ville ingen ende ta. (Claire og John Smith giftet seg i England 10. au-
gust, og ble velsignet i Bergen Døvekirke lørdag 17. august 2013.)

John Smith show august 2013

Det var ca 120 personer i storsalen og 9 politikerne på scenen 
under politisk debatt i døvesenteret 29. august 2013, i forbindelse 
med Stortingsvalg. Helene H. Sæle ledet debatten, som varte i to 
og en halv time.

Valgdebatt 29. august 2013
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Det ble endringer i styret etter årsmøtet september 2013.  
Det nye styret består av:
Tor Fiksen (leder)
Fredrik Fjellaker (nestleder)
Martin Berhovde (sekretær)
Chrtstina Semb Freslo - styremedlem
Helene Hodneland Sæle - styremedlem
Oscar Gerritsen - styremedlem
Liv-Maiken Anderson - styremedlem

Vi har byttet navn på tegnspråkkafé til tegnspråktreff etter inn-
spill fra organisasjonsseminaret. Vi tilbringer fortsatt hver tirsdag 
på KAOS. (Unntak er ferier og annet)
Tegnspråkmiddager har blitt arrangert i starten av høsten, men 
lagt på is etterhvert på grunnet av dårlig deltakelse. 

I år var BEAST med og samarbeidet om Sommertreffet på Otta 
i samarbeid med SAFT (Oslo) og RAFT (Trondheim).
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.
*) Tegnspråkmiljøet vil si døve, tunghørte, CI-brukere, tolke-
studenter, tolker og andre tegnspråkbrukere(/interesserte) i 
Bergen.

Under den årlige julebordet til BEAST, delte vi ut også priser.

I år fikk følgende pris av oss. Gratulerer!

Årets medlem - Kristian Bårtveit
Årets døve - Alind Reshavay
Årets hørende - Malin Hatlen Grønnsveen
Årets nykommer - Ingrid Posch
Årets viderekomne - Karen Klovning
Årets tolk - Ingrid Nybakk
Vi delte ut også æresmedlem til Ingrid Nybakk. 
Vi gratulerer alle sammen! 

CI – gruppen 
(Stiftet 01.01.2012) 

Leder: Sigrun Ekerhovd, nestleder: Marit Markeset, økonomian-
svarlig: Kjetil Høgestøl, sekretær: Sunniva Lyngtun, Styremedlem: 
Ole Morten Rolland og varamedlem: Ann-Liss Opdal (frem til 
24.06.13).
Samarbeidet i styret har vært svært godt, det er holdt  5 styre-
møter og behandlet 31 saker. 

Arrangementer:
CI treff 27.  april – sosialt treff med musikkinnslag av en CI 
bruker. Etterpå spiste vi felles middag i byen. Dette var vellykket, 
men det ble kommentert at vi med fordel kunne delt det opp på 
to ulike dager.
 
CI treff 2. november: Forelesning v/ Kjell Grøndahl ”Justeringer av 
CI” var godt besøkt og det ble sosialt samvær med mat og kaffe 
etterpå. 
Styret ønsker å presisere at også de som ikke har CI er velkom-
ne på våre arrangementer.
 
Representasjon:
Gruppen har vært representert på ledermøter og på døvesente-
rets seminar i Riga.

Tirsdag 24. september hadde vi besøk av to menn; Jørn Lekve (for-
fatter, nr 2 fra høyre) og Magnus Vabø (fotograf, til venstre), som for-
beredte tekst og bilder til en jubileumsbok for Tordis og Fritz  Riebers 
legat (som kom ut 2. desember 2013). Grunnen til at de ønsket å 
besøke oss var at Bergen Døvesenter og dets underavdelinger fikk 
støtte fra Riebers legat opp gjennom årene (Legatet ble opprettet i 
1973 og de første utbetalingene fant sted i 1976). På bildet ser vi 
også to tegnspråktolker + Toralf Ringsø helt til høyre. Foto: RA.

Rieber-besøk 24. sept. 2013

Fredag 27. og lørdag 28. september 2013 var det «Stemmetolk-
seminar» med ca 70 deltakere i Bergen Døvesenter. Hordaland 
Regionlag av Tolkeforbundet og Bergen Døvesenter sto for arrange-
mentet. Margareth fra  Tolk-Bruker (TOBRU) - prosjektet takket for 
at det i det hele tatt ble gjennomført et slikt seminar – i samarbeid 
mellom tolker og døve.

Stemmetolkseminar 27-28/9 2013

Onsdag 21. august fra kl 10.00 til 14.00 hadde vi besøk av ca 
60 personer fra Høgskolen i Bergen: Studenter ved tegnspråklinjen 
(1. år – vi ser dem på bildet) – de var med for å bli kjent med 
døvesamfunnet her (Bergen Døvesenter, Bergen Døvekirke, Signo 
Konows senter). Studenter ved tegnspråktolk-linjen (2. år) – De til-
beredte lunsj til alle studenter ved tegnspråktolk-linjen (3. år) – De-
res oppgave var å stemmetolke det som ble fortalt på tegnspråk, 
til nye studenter. Dette er en tradisjon – og slik har det vært gjort 
i snart ti år.

Tolkestudenter på besøk 21/8-13
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Kvinneklubben:
(Stiftet 13.10.1902) 
Ingen arrangementer i 2013. Man ble i 2010 enige å legge den på 
is inntil videre. Det var kr 5.754 på Kvinneklubbens konto. Hele 
beløpet ble overført til Seniorgruppens konto og benyttet til 
tilbud til Seniorgruppens kvinnelige medlemmer.

17. Samarbeidspartnere:  

Nubben Barnehage:
5 års jubileum 19. mars 2013.
Nubben Barnehage AS eies 100 % av Bergen Døvesenter. Bar-
nehagen leier kjelleretasjen vår og uteareal av Døves menighet. 
Barnehagen hadde 40 barn pr 31.12.13. Resultatet i 2012 ble 
et overskudd på kr 134.000 etter skatt. Resultatet i 2013 er i 
skrivende stund ikke klart, men vi venter etter også dette året 
eit overskudd etter skatt. Vi har hatt overskudd i barnehagen 
siden 2009. Alt er tilbakeført til virksomheten, for å styrke egen-
kapitalen som pr 31.12.12 var kr 395.000. Likviditeten er god, 
egenkapitalen er fortsatt svak, og bør fortsatt styrkes. Det er av 
den grunn ikke utbetalt utbytte til døvesenteret. Barnehagen har 
et stort lån, som skal nedbetales, og som Bergen Døvesenter 
kausjonerer for. Elles virker både barn og foreldre svært fornøyd 
med tilbudet de får og ansatte trives godt. Styret består av: Kjetil 
Høgestøl (styreleder), Klement Våge (styremedlem), Wenche 
Hansen (styremedlem), Ann-Iren H. Bjørndal (ansattes represen-
tant) og Marit Markeset (vara). Styrer i barnehagen er Karin L. 
Gaupset. 

Døves Menighet
Representanter fra menigheten deltar på Samarbeidsforumets 
møter (forslag til endring av sammensetning av representanter 
kommer). I 2013 samarbeidet vi om døvestevne på Måløy og 
ellers dugnad av felles uteområder. Vi har – ved barne- og ung-
domskonsulent Helene H. Sæle - hatt møte der det ble disku-
terte aktiviteter for og blant ungdommer. Tidligere SFO-lokaler 
i døvekirkens kjeller er omgjort til ungdomslokale, der også Ber-
gen Døves Ungdomsklubb får benytte sammen med døvekirkens 
Ungdomsklubb.

Signo Konows senter
2. oktober 2013 hadde vi samtale med representanter fra 
sentral ledelse i Stiftelsen Signo, på Signo Konows Senter. Signo 
ønsket å bli bedre kjent med Norges Døveforbund og noen av 
lokale døveforeninger. Signo Konows Senter har vært invitert 
til flere møter i Samarbeidsforum gjennom mange år, og vi 
samarbeider hvert år om felles stor-dugnad i «døvelandet» 
(Signo Konows Senter, Døvekirken og Døvesenteret). Martin 
Skinnes er med i styret for Signo Konows Senter for perioden 
01.07.2013 til 30.06.2015, med Edvard Rundhaug som personlig 
varamedlem.

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 Ber-
gen. Vi har en del fellessaker og noen av medlemmene er med i 
både Bergen Døvesenter og HLF Bergen. Begge organisasjonene 
er svært positive til samarbeid for å bedre tilbudet til grup-
pen hørselshemmede. Daglig leder Rune Anda er varamedlem 
i Kommunalt Råd for funksjonshemmede (KRFF) der Matthias 
Viktorsson fra HLF Bergen er styremedlem. De to har ofte hatt 
møte dagen før KRFF møtene der de gikk gjennom sakslisten 
sammen.

Valgt på årsmøtet 24. september 2013: 
Ungdomsleder: Iselin Hauge – 1. Styremedlem: Elisabeth Kindt 

– 2. Styremedlem: Erlend Lønning – 3. Styremedlem: Erlend Skår. 
(Ungdomskonsulent – Helene Sæle).

Ungdomsstyret, valgt 24/9-13

Fantastisk vellykket nordisk seniorleir på Island 28. juli – 3. august 
2013. 8 døve seniorer fra Bergen Døvesenter var med. I alt var det 
91 deltakere fra hele Norden som deltok med Island som arrangør. 
Fra Norge deltok 24 – Sverige 14 – Danmark 17 – Finland 11 – 
Færøyene 6 – Island 19. Masse opplevelser, også tur til Vestmana-
year (vulkanutbrudd der i 1973) og Blå Lagune. På bildet ser vi Kari 
Samuelsen og Marta Ringsø.

Døve seniorer til Island

Det deltok nærmere 100 personer fra hele Norge deltok på Senior-
treff i Bergen 11.-13. september 2013 i forbindelse med at Bergen 
Døves Seniorgruppe markerte sitt 40 års jubileum i 2013! 

Seniortreff 11.-13. sept. 2013
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Rådgivningskontoret
Mary-Ann Grønås er ansatt som daglig leder og Norunn Kalve-
nes som konsulent (80%) og Eva Vågen (20%).
Man kan komme på kontoret med eller uten å forhåndsavtale 
mandag til fredag kl. 10-14. Det er også mulig å lage avtaler mel-
lom kl. 8 og 15. På Rådgivningskontor 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 Horda-
land og FFO Bergen. FFO Hordaland har 52 tilsluttede med-
lemsorganisasjoner. Fredrik Fjellaker og Martin Berhovde re-
presenterte BDS ved FFO Hordalands årsmøte 6. april. Gunnar 
Hansen og Rune Anda deltok på FFO Hordalands ledermøte 2. 
november 2013. Erling Jacobsen ble i 2010 via FFO valgt inn som 
medlem i brukerrådet ved Haraldsplass diakonale sykehus. Fra 
sommeren 2013 er han varameldem der.  Fra sommeren 2012 
ble han også utpekt som brukerrepresentant til Helse Bergen.

18. Møtevirksomhet i 2013 
Det har vært mange møter i 2013. Her prøver vi å få med hvilke 
møter som var gjennomført og når møtene fant sted. 
* 07. januar: Ungdomsklubben hadde medlemsmøte
* 14. januar: Eiendomsstyrets møte med Gunnar, Svein Ole og Egil
* 17. januar: Diskusjonskveld om det gamle vaktmesterhuset og 
området rundt
* 18.-20. januar, Kiel-konferansen med Oslo, Trondheim, Stavan-
ger, Bergen og NDF
* 22. januar: Møte med Tolketjenesten i døvesenteret kl. 9-11. 
Gunnar, Ellen og Rune
* 22. januar: Møte i arbeidsgruppen for psykisk helse kl. 16. Mar-
tin og Rune deltok.
* 28. januar: Egil Johansen, Svein Ole Johansen, Gunnar Hansen 
og Rune Anda har hatt møte med Bergen Brannvesen der man 
diskuterte alarmsystemet i døvesenteret.
* 28. januar: Møte med Hordaland regionlag av Tolkeforbundet 
om seminar til høsten. Gunnar, Ellen og Rune deltok.
* 31. januar: Møte i hyttestyret. Gunnar deltok.
* 05. februar: Styremøte i Signo Konows Senter. Gunnar deltok.
* 04. mars kl. 12-15: Gunnar Hansen og Fredrik Fjellaker fulgte 
Sylfest Lomheims forelesning på Høgskolen i Bergen i forbin-
delse med Språkåret.
* 15. mars kl. 13.30: Møte i Kulturdagerkomiteen. Styret fikk 
tilsendt referat fra møtet.
* 19. mars kl. 15: Ellen Østrem og Tor S Fiksen på møte vedr det 
nye Rica Park Hotell.
* 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 Grieghallen vedr Døves 
kulturdager i 2014

Det ble et godt seminar da Bergen Døvesenter og dets underavde-
linger deltok på organisasjonsseminar i Riga 25.-27. oktober 2013. 
Underavdelingene imponerte med presentasjon av sine aktiviteter i 
2013 og planer og visjoner for 2014. (Organisasjonsseminar gjen-
nomføres på høstparten hvert år. Siden 2003.)

Seminar 25.-27. okt. 2013

Det var foredrag v/filosof Øyvind Madsen torsdag 28. november 
kl. 19.00. Tema: «Den som ikke kan yde, kan heller ikke byde». 
Et ordtak fra Norden. Mastergradsavhandlingen hans handler om 
gjensidig anerkjennelse som har betydning for personlig og grup-
peutvikling. Døves egne erfaringer om forholdet mellom døve og 
hørende der anerkjennelse og krenkelse spiller en sentral rolle i vårt 
liv. Det ble en fin kveld der deltakerne satt i ring og deltok aktiv i 
diskusjon.

Anerkjennelse og krenkelser

Magnus Carlsens VM-match inspirerte unge døve. Derfor arran-
gerte Bergen Døves Ungdomsklubb sjakk-kveld i døvesenteret 26. 
november. Hele 11 personer meldte seg på. Alireza og Alind (bildet) 
nådde finalen.

Sjakk-tevling 26. nov. 2013
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* 06. april: Fredrik Fjellaker og Martin Berhovde deltok på FFO 
Hordalands årsmøte.
* 18. april: Ledermøte med representanter fra underavdelingene 
kl. 16.
* 22. april: Ellen, Toralf, Gunnar og Rune hadde møte med Tolke-
forbundets avdeling i Hordaland 
* 23. april: Ellen, Gunnar og Rune var på møte med Tolketjenes-
ten på Kokstad 
* 25. april: Eiendomsstyret hadde møte. Egil, Gunnar og Rune 
deltok.
* 27. april: Gunnar Hansen har vært på møte hos NAV Område-
utvalg.
* 29. april: Ingunn Herland og Rune Anda deltok på tegnspråkse-
minar i Oslo Døveforening
* 30. april: Hyttestyret hadde møte. Tor S. Fiksen deltok.
* 02. mai: Medlemsmøte om kjøkkenet, utemøbler og døvemu-
seum.
* 08. mai: Samtale med Norröna om nye kjøkken. Tilstede: Gun-
nar Hansen, Egil Johansen, Svein Ole Johansen, Rune Anda og 
Inge Malvin Hugøy.
* 27.-28. mai: Ellen Østrem og Helene H. Sæle deltok på konfe-
ranse om døve i det politiske liv, i Oslo.
* 29. mai: Møte med Hordaland regionlag av Tolkeforbundet 
kl. 16.30. Gunnar Hansen, Toralf Ringsø, Ellen Østrem og Rune 
Anda deltok.
* 30. mai: Medlemsmøte kl. 19 ang saker til NDFs landsmøte.
* 06. juni: Møte med museumsutvalget: Martin Berhovde og Tor 
S Fiksen deltok.
* 26. juni: Rune Anda representerte BDS på Nubben Barnehages 
generalforsamling
* 14. august: Møte i komiteen vedr stemmetolkseminar med 
Gunnar og Rune
* 15. august: Ledermøte (med underavdelingene)
* 15. august: Komite for Riga-seminaret (Gunnar, Tor og Fredrik 
– forfall fra Toralf)
* 20. august: Tor deltok i hyttestyrets møte
* 28. august kl. 18-21: Politisk debatt på Hotel Norge, arrangert 
av FFO og SAFO. Gunnar Hansen, Toralf Ringsø og Rune Anda 
deltok
* 29. august kl. 16: Møte i kulturdagerkomiteen (Kristin F. Våge, 
Tor S. Fiksen, Toralf Ringsø, Helge Herland fra NDF og Rune 
Anda)
* 05. september kl. 15: Møte hos Rica Ørnen Hotel + omvisning 
(Tor S. Fiksen, Toralf Ringsø, Rune Anda og Martin Berhovde)
* 05. september kl. 19: Medlemsmøte der man diskuterte med-
lemsfordeler
* 09. september kl. 16: Møte i Eiendomsstyret (Egil Johansen, 
Svein Ole Johansen, Gunnar Hansen)
* 10. september kl. 18: Årsmøte i BEAST. Tor S. Fiksen gjenvalgt 
som leder.
* 11. september kl. 15-17: Rune Anda deltok på Universell 
Utforming-møte i regi av FFO i forbindelse med bygging av Rica 
Ørnen Hotel.
* 16. september kl. 16: Rune Anda deltok på møte med Horda-
land regionlag av Tolkeforbundet (forebredelse til stemmetolk-
seminar)
* 26. september: Kulturdagerkomiteen hadde møte kl. 16 for å 
klargjøre størrelse på deltakeravgift, pris på overnatting, festmid-
dag osv. Påmeldingsskjema er nå klar til Døves kulturdager i 
Trondheim.
* 27.-28. september: Stemmetolkseminar gjennomført med ca 
70 deltakere
* 02. oktober: Toralf Ringsø, Gunnar Hansen og Rune Anda del-
tok på møte sammen med Stiftelsen Signo på Konows Senter.

Bergen Døvesenter hadde besøk av vernepleier/sexolog Gry Kåsa 
Moriggi torsdag 3. oktober kl 19. Det var møtt fram nesten 70 per-
soner i storsalen. Det ble en veldig fin kveld. Hun var også i dialog 
med publikum.

Bergen Døves Idrettsklubb og Stavanger Døves Idrettsforening 
arrangerte TRIMHELG på Stord 11.-13. oktober 2013. Her ser vi 
 Alireza Emami Nejad, Øystein Grutle og Kristin Fuglås Våge.

Besøk av en sexolog 3. okt. 2013

Trimhelg på Stord 11.-13/10-13

Torsdag 17. oktober 2013 hadde vi besøk av Barbro Lundemoen og 
Johanne Rød fra Norwegian der de fortalte om sikkerheten ombord 
på fly, om opplæringen flyverter/flyvertinner får og svarte på mange 
spørsmål fra salen.

Om flysikkerhet 17. okt. 2013
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* 03. oktober: Rune Anda deltok i møte i Kommunalt råd for 
funksjonshemmede 
* 10. oktober: Tor S. Fiksen deltok på møt ei hyttekomiteen 
(Rorbua)
* 15. oktober: Gunnar Hansen, Toralf Ringsø og Rune Anda var 
på møte hos Tolketjenesten
* 29. oktober kl. 13-14.40: Gunnar Hansen og Rune Anda var 
på møte hos Helse Bergen sammen med Mary Ann Grønås fra 
Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. 
* 29. oktober kl. 16.30: Møte i Kulturdagerkomiteen (til kl. 
19.30) 
* 02. november kl. 11: Gunnar Hansen og Rune Anda deltok i 
FFO Hordalands ledersamling.
* 06. november kl. 12.15: Rune Anda på møte i Kommunalt råd 
for funksjonshemmede
* 22. november: Gunnar deltok på møte i Områdeutvalg (NAV 
Hjelpemiddelsentral) 
* Toralf, Tor og Rune deltok i møte i Kulturdagerkomiteen 26. 
november
* 27. november: Gunnar og Rune fra senterstyret deltok på 
ledermøte
* 30. nov – 1. des: NDFs likemannsseminar på Gardermoen. 
Fra Bergen deltok Gunnar, Martin B, Fredrik, Hans Birger, Iselin, 
Elisabeth, Oscar, Martin S. og Edvard. Toralf deltok også, men da 
som representant for NDFs Seniorutvalg
* 27. desember: Eiendomsstyret hadde møte sammen med Tor 
Einar Slettebakk.

19. Representasjon 
Ellen Østrem representerte BDS i forbindelse med innvielse av 
Signo Dokken 10. januar 2013.
Representanter i styret for SAPT (Syns- og Audiopedagog Tje-
neste i Hordaland) 2013: 
Fast styremedlem: Elin M. Arnesen, HLF Hordaland, varamedlem: 
Rune Anda, Bergen Døvesenter.
Gunnar Hansen ble valgt inn som fast styremedlem i Nytt bru-
kerutvalg NAV Områdeutvalg 2013-15
LMS (Lærings- og mestringssenteret): Sigrun Ekerhovd
Følgende representerte Bergen Døvesenter på Norges Døve-
forbunds landsmøte ved Stavanger 31. mai – 2. juni 2013: Gunnar 
Hansen, Tor S. Fiksen, Martin Berhovde og Rune Anda.
KRFF: Rune Anda er varamedlem for Matthias Viktorsson (HLF 
Bergen) i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Møtene i 
KRFF gjennomføres hver måned (unntatt i juli). De to har hatt 
jevnlige møter i forkant av møtene i KRFF.
Ellen Østrem, Gunnar Hansen og Rune Anda deltok på møte 
med Tolketjenesten i Hordaland 23. april. Martin Berhovde, 
Gunnar Hansen, Rune Anda og Toralf Ringsø deltok på møte 15. 
oktober.
Gunnar Hansen og Rune Anda + Mary-Ann Grønås fra Rådgiv-
ningskontor for hørselshemmede og døvblinde hadde møte med 
Helse Bergen tirsdag 29. oktober kl. 13. 
Toralf Ringsø, Tor S. Fiksen og Kristin Fuglås Våge deltok i Rica 
Hotellets kundearrangement i Grieghallen 7. november.
2. desember: Gunnar Hansen og Rune Anda deltok i lansering av 
jubileumsboken til Riebers legat kl 13, og overrakte blomster.
13. desember: Toralf Ringsø og Rune Anda deltok i juleavslutning 
ved Høgskolen i Bergen kl 11-13.

20. Informasjonsarbeid
Medlemsbladet vårt, Budstikken, ble sendt ut til medlemmene 
7 ganger i løpet av 2013. Informasjon har også blitt formidlet 

Teater Manu’s forestilling SKROTNISSENE ble vist i storsalen i Ber-
gen Døvesenter søndag 8. desember 2013 kl. 15.00 og kl. 18.00.

Skrotnissene 8. des. 2013

Juleavslutning 12. des. 2013

Døves Idrettsklubb påtok seg serveringsansvaret på juleavslutnin-
gen torsdag 12. desember. Med over hundre gjester ble det en tra-
vel kveld for den frivillige gjengen på bildet. Døves Idrettsklubb har 
også stilt opp med servering i forbindelse med ”Stemmetolksemi-
nar” siste helg i september, og likeså 1. mai og 17. mai!

Det ble en underholdende kveld i døvesenteret torsdag 12. desem-
ber, der tegnspråktolkstudenter fra Høgskolen i Bergen var på be-
søk og underholdt over 100 personer i storsalen med varierende 
sangfremførelse med tegn. Det var også trekning i Døves Idretts-
klubbs julelotteri samme kveld.
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via hjemmesiden vår, samt via en Facebook-gruppe og SMS–
gruppen. Vi håper at så mange som mulig går over til å motta 
Budstikken via e-post istedenfor papir. Fra og med nr 7/2013 
kopieres Budstikken kun i sort/hvitt (ikke farge-omslag). Hele 
bladet kommer i farger på e-post (PDF-versjon). 
Tor Fiksen og Rune Anda (til kl. 10:30) informerte og pratet med 
2. års tolkestudenter ved Høgskolen i Bergen 20. august kl 9-12.
Tegnspråk-studenter besøkte døvesenteret 21. august kl 10-14 
sammen med tolkestudenter fra 2. og 3. året pluss lærerne. Fullt 
hus. Daglig leder informerte om døvesenteret og viste rundt i 
huset og på døvemuseet. Dette er en tradisjon og holdes hvert 
år i august måned.
6. november: Toralf Ringsø informerer Seniorgruppen i Oslo 
 Døveforening om aktiviteter for seniorer i Bergen.
7. november kl. 19 i Stavanger Døvesenter: Rune Anda informe-
rer om daglig leders arbeid i Bergen Døvesenter.
8.-10. november: Toralf Ringsø ledet «Styreseminar» for tillits-
valgte i Møre og Romsdal Døveforening, på Alexandra Hotel i 
Loen.
7. desember: Toralf Ringsø var på Sørmarka der Oslo Døvefore-
ning hadde seminar. Han informerte om Bergen Døvesenter 
som organisasjon + mer om kontingent-system

21. 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 noe fra legatet 
i 2013. Grunnkapital pluss fri kapital utgjør totalt kr 225.950. 
Renteinntekter for 2013 kom på kr 4.005. Bergen Døvesenters 
styre administrerer legatet.

Einar Eriksens legat
Legatets formål er å gi bidrag til formål innen Norges Blindefor-
bund avd. Hordaland, Bergen Døvesenter og Bergen Astma- og 
Allergiforening. Klement Våge er vår representant i legatet. 
Legatets årsberetning for 2012 ble signert 8. juni 2013 der det 
fortelles at legatet i 2012 i henhold til vedtektenes § 4 vurderte 
avkastningen som for liten til at det kunne foretas utbetalinger, 
og har derfor inntil videre stillet tildelinger i bero. Saldo ved 
årets slutt var kr 1.405.760, renteinntektene var på kr 41.456.

Helse Vest
Bergen Døvesenter fikk kr 25.000 i 2013 for opplysningsvirk-
somhet, 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.

Riebers legat
Seniorgruppen fikk kr 30.000 i støtte fra Riebers legat til ulike 
aktiviteter. 24. september hadde vi besøk av forfatter og fotograf 
som ville skrive om Bergen Døvesenter og ta bilder. Boken kom 
ut 2. desember, og inneholdt 12 sider med tekst og bilder fra 
døvesenteret.

Norsk Lotteridrift / Norgesautomaten / Grasro-
tandelen
Inntekter fra Norgesautomaten kom på kr 23.029 (2012: kr 
28.921), fra Norsk lotteridrift kr 117.315 (2012: kr 117.315) 
og fra Norsk Tippings grasrotandel kr 32.053 (2012: kr 53.776).  
Informasjon fra Norsk Tipping 6.01.2014 til alle som støtter 

Det ble en spennende kveld med mat fra ulike land, laget av Ali-
reza fra Iran, Almaz fra Eritrea, Mariusz fra Polen, Raijha fra Irak, 
Aljona fra Estland og Vitauts fra Latvia! Gjestene ønsker flere slike 
kvelder!

Internasjonal meny
lørdag 7. desember 2014

2. desember 2013: Lansering
av bok om Riebers legat

Bergen Døvesenter og døve privatpersoner har gjennom flere år 
hatt god nytte av økonomisk støtte fra Riebers legat. Boken forteller 
om Tordis og Fritz C. Rieber, og om mottakere av legatets midler. 
Hele 12 sider i boken er viet Bergen Døvesenter! Disse var intervju-
et i boken (i den rekkefølgen): Rune Anda, Thorbjørn Johan Sander, 
Toralf Ringsø, Gunnar Hansen og Helene H. Sæle. Thorbjørn sa blant 
annet i intervjuet: "- Døve har utrettet så uendelig mye. Det er viktig 
å trekke dete frem. Det gir døve langt bedre selvinnsikt og identitet, 
sier han og peker oss ut døren og inn mot Døves Museum."
Gunnar Hansen og Rune Anda var tilstede under boklanseringen.
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Bergen Døvesenter: «Din grasrotmottaker har mottatt totalt 
183.210 kroner siden de registrerte seg som en del av ordnin-
gen.»

22. Gaver / oppmerksomhet / 
innsamling
Tradisjonelt gir 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 begravelser/bilsettelser kom på kr 14.455 
i 2013, blomster i forbindelse med foredrag og seminarer til 
sammen ca kr 6.000, gevinst ifm BDIKs julelotteri kr 2.500.
Bergen Døvesenter opprettet 20. september 2012 egen gave-
konto (konto nr 1503.30.31960) der folk kan sende inn støtte til 
drift av Madagaskar Døveforbund og Døves Hus i hovedstaden 
Antananarivo. Både privatpersoner og foreninger støttetI løpet 
av 2013 overførte vi kr 73.000 til Madagaskar. Pr. 01.01.2014 er 
det kr 42.300 innestående på den kontoen.

23. Aksjer 
Pr. 31.12.2013 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. 

24. 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: 
• Rune Anda og Finn Arild Thordarson er styremedlem i NDFs 

styre. 
• Ellen Østrem ble også valgt inn, men fikk permisjon fra vervet 

da hun begynte som ungdomskonsulent i Norges Døvefor-
bund Ungdom fra 1. august 2013. 

• Toralf Ringsø er varabilagsrevisor og likeså leder i NDFs Seni-
orutvalg. 

• Erling Jacobsen er med i NDFs lovkomite. 
• Martin Skinnes er med i NDFs valgkomtie. 
• Helge Herland er redaktør for NDFs blad Døves Tidsskrift. 
• Martin Berhovde er med i NDFs 100 års jubileumskomite
• Martin Berhovde er med i styret for Norges Døveforbund 

Ungdom (NDFU)
Med minst 300 medlemmer kan Bergen Døvesenter delta med 
4 representanter på Norges Døveforbunds landsmøte. Som van-
lig har vi hatt godt samarbeid med Norges Døveforbund.

25. Bergen Kommune 
Fra Bergen kommune har vi mottatt tilsammen kr 736.000 i 
2013 (samme støtte siden 2010), fordelt på kr 260.000 til kultur 
og kr 476.000 til helse og omsorg. I tillegg mottok vi kr 8.000 i 
støtte til Reims-turen for medlemmer av kulturdagerkomiteen.

26. Hordaland fylkeskommune 
Det er ikke mottatt noen støtte fra Hordaland fylkeskommune 
i 2013. 

27. Økonomi, visjon og konklusjon 
Likviditeten i døvesenteret er god og meget tilfredsstillende 
for driften av Bergen Døvesenter. Vår visjon er å bidra til å gi 
døve et meningsfullt liv i samfunnet, og også i vårt arbeid og i 
samarbeid med våre avdelinger og forbindelser. 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. 

Også i 2013 har det som vanlig vært mange aktiviteter både i 
døvesenteret og utenfor, som Bergen Døvesenter og våre av-
delinger/grupper sto for. Og det har – som vanlig - vært mange 
gode foredragstema. Sommeren 2013 ble kjøkkenet i 1. etasje 
totalt fornyet med moderne utstyr. 

Vi vil takke ansatte og medlemmer for flott innsats i 2013. Frivil-
lige som stiller opp i ulike sammenhenger bidrar fortsatt til et 
godt og aktivt miljø. Vi er også takknemlig for alle bidrag fra våre 
tillitsvalgte, som legger mange timers frivillig arbeid i å skape et 
levende kulturhus.

Noe av det som inspirerer til nytenkning, engasjement og 
frivillighet er helt klart de årlige organisasjonsseminarene som 
døvesenteret arrangerer i samarbeid med tillitsvalgte i de ulike 
avdelingene og med støtte fra Norges Døveforbund / Funkis. 
Dette har vi gjort siden 2003 og det er ønske om å fortsette 
med det hver høst framover. 

7.-9. november 2014 står vi ansvarlig for det 47. Døves Kultur-
dager med deltakere fra hele landet + døve aktører fra utlandet. 
To uker senere blir det organisasjonsseminar om bord i M/S 
Bergensfjord som går mellom Bergen – Stavanger – Hirtshals, 
og da med deltakere også fra Stavanger Døveforening, Møre og 
Romsdal Døveforening og kanskje også Haugaland Døvesenter, 
samt eventuelt NDFs styre. 

Bergen, 20. februar 2014

Styret i Bergen Døvesenter
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Note Regnskap Regnskap
2013 2012

DRIFTSINNTEKTER
     Leieinntekter 4 123 350,00 132 350,00
     Andre inntekter 6 51 717,64 20 400,00
        Sum driftsinntekter 175 067,64 152 750,00

DRIFTSKOSTNADER
     Aktiviteter 7 12 940,78 12 041,86
     Lønnkostnad 8 8 000,00 6 000,00
     Avskriving 9 35 498,54 37 866,00
     Energi 10 16 534,79 16 748,58
     Kostnad lokaler 11 21 109,54 18 177,30
     Inventar og driftsmateriale 13 17 639,60 42 655,20
     Reparasjon og vedlikehold 14 12 697,90 5 322,24
     Kontorkostnad, trykksaker osv. 16 21 785,99 16 837,95
     Forsikringspremier 21 14 644,00 9 939,00
     Andre kostnader 22 1 251,40 9 211,70
       Sum driftskostnader 162 102,54 174 799,83

          DRIFTSRESULTAT 12 965,10 -22 049,83

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
     Finansinntekter 58,72 47,15
     Finanskostnader 0,00 0,00
        Sum finansposter 58,72 47,15

            RESULTAT 13 023,82 -22 002,68

Regnskap Regnskap
EIENDELER 2013 2012
    Varige driftsmidler
         Rorbua 2 684 633,00 2 711 751,54
         Båt 33 523,00 41 903,00
          Sum varige driftsmidler 2 718 156,00 2 753 654,54

    Andre fordringer 24 089,04 0,00

    Kontanter og bank
        Kontanter, hytte 2 145,30 1 810,30
        Hyttekonto .. 1503 .. 811 73 240,01 49 754,19
          Sum kontanter og bank 75 385,31 51 564,49

                 SUM EIENDELER 2 817 630,35 2 805 219,03

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 774 606,53 2 796 609,21
       Ettergitt fra kapitalfond 30 000,00
         Egenkapital etter ettergitt 2 804 606,53
            Årsresultat (underskudd/overskudd) 13 023,82 -22 002,68
             Sum opptjent egenkapital 2 817 630,35 2 774 606,53

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 0,00 30 612,50
          Sum annen kortsiktig gjeld 0,00 30 612,50

              SUM gjeld 0,00 30 612,50

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 817 630,35 2 805 219,03

BERGEN DØVESENTER
Rorbua

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2013

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

Side 1 av 3
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        Hyttekonto .. 1503 .. 811 73 240,01 49 754,19
          Sum kontanter og bank 75 385,31 51 564,49

                 SUM EIENDELER 2 817 630,35 2 805 219,03

GJELD OG EGENKAPITAL
   Egenkapital
         Egenkapital pr. 01.01 2 774 606,53 2 796 609,21
       Ettergitt fra kapitalfond 30 000,00
         Egenkapital etter ettergitt 2 804 606,53
            Årsresultat (underskudd/overskudd) 13 023,82 -22 002,68
             Sum opptjent egenkapital 2 817 630,35 2 774 606,53

   Kortsiktig gjeld
         Annen kortsiktig gjeld 0,00 30 612,50
          Sum annen kortsiktig gjeld 0,00 30 612,50

              SUM gjeld 0,00 30 612,50

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 817 630,35 2 805 219,03

BERGEN DØVESENTER
Rorbua

RESULTAT REGNSKAP      01.01. - 31.12. 2013

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

Side 1 av 3
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Note Regnskap Regnskap
2013 2012

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00

0,00 0,00
Sum driftsinntekter 0,00 0,00

DRIFTSKOSTNADER

Bank- og kortgebyr 2,00 0,00
Andre kostnader (diverse) 230 000,00 0,00

Sum driftskostnader 230 002,00 0,00

DRIFTSRESULTAT -230 002,00 0,00

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
      Renter 15 650,03 16 220,25

Finansinntekter 297 982,46 68 124,86
Finanskostnader 0,00 0,00

Sum finansposter 313 632,49 84 345,11

            RESULTAT 83 630,49 84 345,11

EIENDELER 2013 2 012
Finansielle anleggsmidler
Aksjefond 1 913 180,00 1 100 000,00
Oppskriving aksjefond 258 190,00 79 818,53
Nedskrivning aksjefond 0,00 0,00
Sum ligningsverdi 1 171 370,00 1 179 818,53

Andre fordringer 0,00 30 000,00
 1 171 370,00 1 209 818,53

Omløpsmidler 
Høyrente - kapitalfondet 845 543,80 723 464,78
Sum omløpsmidler 845 543,80 723 464,78

                 SUM EIENDELER 2 016 913,80 1 933 283,31

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 1 933 283,31 1 848 938,20
Årsresultat (over/-underskudd) 83 630,49 84 345,11
Sum egenkapital 2 016 913,80 1 933 283,31

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2 016 913,80 1 933 283,31

BERGEN DØVESENTER
KAPITALFONDET

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2013

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

Side 1 av 1
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Note Regnskap Regnskap
2013 2012

DRIFTSINNTEKTER
Legat, fond 0,00 0,00
Gave () 1 000,00 248 131,31

Sum driftsinntekter 1 000,00 248 131,31

DRIFTSKOSTNADER

Gave til andre 400 000,00 300 000,00
Bank- og kortgebyr 0,00 0,00
Andre kostnader (diverse) 0,00 0,00

Sum driftskostnader 400 000,00 300 000,00

DRIFTSRESULTAT -399 000,00     -51 868,69

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Finansinntekter 16 701,52        10 407,81
Finanskostnader -                   0,00

Sum finansposter 16 701,52        10 407,81

            RESULTAT -382 298,48     -41 460,88

EIENDELER 2013 2 012
Finansielle anleggsmidler
Andrte fordringer 0,00 300 000,00
Sum finansielle anleggsmidler 0,00 300 000,00

Omløpsmidler 
Gavekonto…5238…591 439 007,55 421 306,03
Sum omløpsmidler 439 007,55 421 306,03

                 SUM EIENDELER 439 007,55 721 306,03

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01. 721 306,03 762 766,91
Årsresultat (over/-underskudd) -382 298,48 -41 460,88
Sum egenkapital 339 007,55 721 306,03

  Kortsiktig gjeld
    Annen kortsiktig gjeld 100 000,00
   Sum kortsiktig gjeld 100 000,00

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 439 007,55 721 306,03

BERGEN DØVESENTER
GAVEKONTO

RESULTAT  01.01. - 31.12. 2013

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

Side 1 av 1
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Revisjonsberetning for Bergen Døvesenters Felleslegat kommer i eget regnskapshefte som blir delt ut på årsmøtet 13. mars 2014.
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Forslag til endring i vedtektenes paragraf 14: Samarbeidsforum

LOVENDRINGSFORSLAG:

Nåværende:

§ 14. Samarbeidsforum
BDS har et samarbeidsforum, som innkalles til møte minst 
to ganger i året. I tillegg til representanter for døvesenterets 
styre og daglig leder, består forumet av underavdelinger/
grupper under BDS og samarbeids-partnere på området, 
vanligvis med to representanter fra hver enhet.
Forumets oppgave er å vurdere og samordne aktivitetene, 
informere hverandre om planer, utveksle synspunkter og 
sette opp halvårlige terminlister.
Forumet har ingen vedtaks-myndighet, men har en viktig 
funksjon for samarbeidet innen BDS og dets samarbeids-
partnere.

Endringsforslag fra styret:

§ 14. Samarbeidsforum
Denne paragrafen strykes. 

(Les mer i neste spalte)

§ 15. Ledermøter
  
Tekst i dag: 
BDF gjennomfører ledermøte to ganger i året. Representan-
ter på ledermøtet består av inntil to representanter fra hver 
underavdeling. Der drøfter man interne saker som det ikke 
er naturlig å ta opp på møtene i samarbeidsforum (§ 14).

Paragrafen endres til § 14 (og de andre paragrafene etter 
det flyttes et nr opp). Siste setning i teksten til ledermøtet 
 strykes: "Der drøfter man interne saker som det ikke er 
naturlig å ta opp på møtene i samarbeidsforum (§ 14)."

Subsidiært (hvis årsmøtet ønsker å beholde paragraf 14): 
Lovkomiteens alternative forslag til eventuell § 14:

§ 14. Samarbeidsforum
BDS har et samarbeidsforum, som innkalles til møte inntil to 
ganger i året. I tillegg til to representanter for døvesenterets 
styre, består forumet av inntil to representanter fra våre lei-
etakere og samarbeidspartnere som styret synes er naturlig 
å invitere til møtene.
Forumet har ingen vedtaks-myndighet, men tar opp saker 
som det er naturlig å løse i felleskap.

Bowling: Fantastiske 300 poeng til Dag Hafstad!
I seriekamp 17. februar 2014 vant Døve 5-0 over Vestkanten3. Det mest imponerende var da Dag Hafstad 
scoret 300 poeng i en serie – det vil si at han slo ned alle 10 kjeglene tolv ganger PÅ RAD! Gratulerer! Døve 
er nå nr 2 i serien. (Asle Karlsen spiller for Askøy, og vant også 5-0 samme kveld).
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12. VALG

Valgkomiteens forslag:

Leder:  Gunnar Hansen (velges for ett år)
Styremedlem: Tor S. Fiksen (velges for to år)
Styremedlem:  Monica Lone Madsen (ett år igjen)
Styremedlem:  Martin Berhovde  (velges for ett år)
Styremedlem:  Toralf Ringsø (velges for to år)
1. varamedlem:  Randi U. Slettebakk  (velges for ett år)
2. varamedlem:  Valgkomiteen jobber med saken (velges for ett år)

Statsautorisert revisor: Steinbakk Revisjon AS v/Leif Steinbakk

Bilagsrevisor:  Hans Erik Tofte (velges for ett år)
Varabilagsrevisor:  Ingunn Storlykken Herland  (velges for ett år)

Lovkomite: Klement Våge  (velges for ett år)
 Erling Jacobsen (velges for ett år)
 Helge Herland (velges for ett år)

Kapitalfondet: Erling Jacobsen  (velges for to år)
 Kjetil Høgestøl  (velges for to år)
 Klement Våge (ett år igjen)
 Marit Markeset (ett år igjen)

Rorbua: Edvard Rundhaug (leder) (velges for ett år)
 Sunniva Lyngtun (sekretær) (velges for ett år)
 Svein Tore Olsen (styremedlem) (velges for ett år)

Valgkomite: Velges på årsmøtet uten innstilling slik praksis er:
 Tre medlemmer
 To varamedlemmer
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Fra Bergen  21.11 kl.  14.15
Til Stavanger  kl.  20.59
Fra Stavanger  kl.  21.00
Til Hirtshals  22.11 kl.  08.00
Fra Hirtshals  kl. 09.30
Til Langesund  kl.  14.00
Fra Langesund  kl.  15.00
Til Hirtshals  kl. 19.30
Fra Hirtshals  kl.  21.00
Til Stavanger 23.11 kl. 07.00
Fra Stavanger  kl. 07.01
Til Bergen  kl.  13.00

Meld deg på julereisen NÅ!
Deltakere fra Bergen Døvesenter vil 
få faktura tilsendt, med betalingsfrist 
innen 21. august 2014.
Du kan fylle ut skjemaet og sende til 
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 
5022 Bergen (eller scanne og sende 
over e-post til: post@bgds.no)

Vi skal reise med det NYE SKIPET som 
kommer til våren:  BERGENSFJORD!

Pris på "seminarbåten" 21.-23. nov. 2014
Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Mobilnummer:
E-post:
Født:

X Grunnpris pr person 569
Standard dobbel-lugar uten vindu 0

Jeg vil dele lugar med:
X Frokostbuffet a kr 144 x 2 (lørd og sønd) 288
X Lunsjbuffet (lørdag) 234
X Julebuffet a kr 446 x 2 (fredag og lørdag) 892

Sum standardpris: 1 983

Tillegg:
Standard utvendig dobbel-lugar med vindu 300
Mini luxe - dobbel - med havutsikt 700
De luxe lugar - dobbel - med havutsikt 800
Suite - dobbel - med havutsikt 1 000

Enkeltlugar innvendig 400
Enkeltlugar uvendig 600
Enkeltlugar Mini luxe 900
Enkeltlugar Deluxe 1 350
Enkeltlugar Suite 1 500

Internett tilgang pr bruker 149

Sum pris for meg:

Kryss av: Pr. person

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Tilleggspris hvis du vil ha lugar alene:
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Det var en interessant og morsom kveld med 
Hanne Enerhaugen om «Ingen Grenser» 

i døvesenteret torsdag 16. januar 2014 kl 19-21

Fredag 21. og lørdag 22. mars 2014 kl. 19.00 viser Teater Manu 
forestillingen «Sjalusi» på Cornerteatret på Møhlenpris.

Sjalusi er tre etasjers-komedie skrevet av Esther Vilar. Den handler om tre kvinner 
som er forelsket i samme mann – og attpåtil bor de alle i samme boligblokk! Les mer. 
Forestillingen blir vist på Cornerteatret på Møhlenpris i Bergen både fredag 21. og 
lørdag 22. mars 2014. Begge kvelder kl. 19.00. Billettpriser:  Kr 220 for vokne. Kr 150 
for studenter, NDF-medlemmer, honnør o.a. 

Sjalusi

3. februar ble MS "Bergensfjord" overle-
vert til Fjordline. I ukene fremover skal 
Fjord Line installere utstyr om bord og 
mannskapet skal drilles i alle prosedyrer 
for sikker og effektiv drift av skipet. Før-
ste ordinære seiling har vært planlagt til 
torsdag 3. april fra Bergen. 

Se denne:
http://www.skipsrevyen.no/ms-bergens-
fjord-overlevert-til-fjord-line/

Julereise til Danmark
21.-23. november 2014
Hver høst arrangerer vi organisasjons-
seminar. Også høsten 2014. Denne gangen 
blir seminaret holdt ombord i MS Ber-
gensfjord, skipet som fører oss fra Bergen 
via Stavanger til Danmark og tilbake. Fra 
fredag 21. til søndag 23. november. (Se 
reisetidene på forrige side.)

Vi åpner også reisen for turister og tar 
imot bestillinger etterhvert. Vi har reser-
vert 220 sengeplasser. 

I tillegg til Bergen Døvesenter, vil også 
medlemmer av Stavanger Døveforening 
og Møre og Romsdal Døveforening være 
med. Både med turister og med tillits-
valgte til egne seminar + felles seminar 
for alle tre døveforeninger. (Kanskje 
Haugaland Døvesenter også blir med, og 
Norges Døveforbunds styre som da kan 
ha forbundsstyremøte ombord i båten.)

Legg merke til at båten ankommer 
Hirtshals lørdag morgen kl 08 (og skal til 
Langesund og tilbake til Hirtshals igjen). 
Seminardeltakerne blir høyst sannsynligvis 
værende ombord i båten, men turistene 
kan gå av i Hirtshals og bli værende der 
eller ta turen til nærmeste storby (Ål-
borg?) og så komme tilbake til Hirtshals. 
Båten går derfra kl 21.00 lørdag kveld.

Forresten: 
Prisoversikten på forrige side er en pak-
kepris. Ønsker du en annen lugartype kan 
du krysse av (se forrige side).

Ønsker du ikke julebuffet, må du si ifra til 
oss. Da kjøper du middag hvor du vil og 
når du vil. Men vi kan ikke garantere at du 
får spise sammen med "alle andre". Kan-
skje like bra å være med på hele pakken?

Tilleggsopplysning: 
Både til middag og lunsj er det inkludert 
øl, vin, mineralvann til måltidet.
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RUNDE ÅR

70 ÅR
Inger Lise Hammerhaug (tlf.: Lise Henrik-
sen), Ølve, blir 70 år den 11. mars.

60 ÅR
Nina Helberg Dahle, Bergen, blir 60 år 
den 8. mars.

Erlinc Jacobsen, Seim, blir 60 år den 14. 
mars.

50 ÅR
Toralv Kvingedal, Nesttun, blir 50 år den 
26. februar.

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..

PERSONALIA

Ingrid Storedales minnefond 
Ingrid   Storedales Minnefond 
(Kavlifondet) 

 
Bedriften Kavli As ærer Ingrid 
Storedale sitt minne ved å dele 
ut stipend for døve/ tunghørt 
idrettsutøvere i Hordaland som 
satser hardt på sin idrett, slik 
Ingrid selv gjorde i alle år. 
I 2014 skal det deles ut 50 000 
kroner. Både enkelt-utøvere og 
lagidretter kan søke om stipend 
for 2014. I søknaden må det 
fremkomme hva som er målet 
med treningen og hvordan man 
har planlagt å nå målet. 
Søknadsfrist: 13.mars 2014. 
Søknaden sendes til:Bergen 
Døves Idrettsklubb, Kalfarveien 
79, 5022 BERGEN.  

E-post: post@bdik.no       

 

Døve + idrett = sant. Det så vi i Bergen Døvesenter. Der er en hel vegg full av pokaler 
og medaljer fra ulike konkurranser på mange områder. I uke 7 var idrett et gjennomgå-
ende tema i flere fag og i Døvesenteret var mange pensjonister samlet tisdag. Har de 
opplevelser fra idrett? Heltid- deltidseelever tok seg en tur dit for å finne ut mer om 
det.
I disse OL-tider er det viktig å følge med på det som skjer og hvordan det går med 
Norge. Så når vi har deltidselever på 4-7 trinn er det greit å kunne knytte undervis-
ningen til tegn omkring sport, og ulike tegn for land og byer.  Men hørselshemmede og 
idrett har også en lang historie, noe som er en del av fagplanen i tegnspråkundervisnin-
gen.

Tirsdag formiddag (11. februar 2014) tok vi turen til Bergen Døvesenter for å få vite 
litt mer om pensjonistene som var der hadde vært medlemmer i Døves idrettslag og 
eventuelt hva slags idrett de drev med. Elevene kom godt forberedt med spørsmål de 
hadde laget på forhånd. Og her var det mange hyggelige folk som mer enn gjerne ville 
snakke med elevene. Noen elever var litt beskjedne da vi kom til døvesenteret, men 
det gikk fort over. I løpet av kort tid var elevene spredd i hele lokalet og noen fikk 
intervjuet flere personer. Pensjonistene satte pris på å treffe elevene og overalt vi så 
gikk kommunikasjonen på tegnspråk. Daglig leder Rune Anda tok seg tid til å snakke 
litt ekstra med oss og takket alle for oppmøtet. Før vi vendte nesen hjem til skolen 
var elevene innom lekeplassen utenfor døvekirken - og plutselig ble vi invitert inn av 
presten! Alle sammen fikk en liten omvising der, og vi fikk treffe de som jobber der til 
daglig. En hyggelig avslutning på utflukten.   

Tilbake på skolen laget vi finner intervju-hefter med bilder av elevene og pensjonistene, 
hyggelig minne til senere. For flere var det ny kunnskap: at det finnes egne idrettslag 
for døve/hørselshemmede og et egne Olympiske leker for døve. Underveis dukket 
det opp en del spørsmål vi må jobbe litt videre med: Trenger Døve et eget idrettslag? 
Hvorfor det? Hva gjør de der? Hvem kan være med der? Er det alle idretter som 
er like lett å delta i for hørselshemmede? Trengs det noe ekstra hvis en skal trene i 
et vanlig idrettslag? Hvordan er det å spille håndball med høreapparater og hvordan 
er det når vi tar de av?   Det er alltid mye å snakke om når deltidselevene er her, og 
mange og ulike erfaringer og synspunkter gir et rikere læringsmiljø. 

Døve + idrett = sant

Bedriften Kavli AS ærer Ingrid Storedale 
sitt minne ved å dele ut stipend for 
døve/tunghørte idrettsutøvere i Horda-
land som satser hardt på sin idrett, slik 
Ingrid selv gjorde i alle år. 
I 2014 skal det deles ut kr 50.000. Både 
enkelt-utøvere og lagidretter kan søke 
om stipend for 2014. I søknaden må 
det fremkomme hva som er målet med 
treningen og hvordan man har planlagt 
å nå målet.
Søknadsfrist: 13. mars 2014.
Søknaden sendes til Bergen Døves 
Idrettsklubb, Kalfarveien 79, 5022 
Bergen.
E-post: post@bdik.no

Ingrid Storedales 
Minnefond
(Kavlifondet)

Tekst og bilder fra Hunstad skoles hjemmeside (internett):
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I 1984 ble Hunstad skole åpnet for første 
gang som en egen skole for hørselshem-
mede elever i Bergen. De statlige hørsels-
grunnskolene ved kompetansesentrene 
vil bli avviklet i sommer 2014 bortsett fra 
A.C. Møller skole i Trondheim etter ved-
taket i Stortinget. Bergen kommune skal 
ta over ansvaret for heltidsopplæringen 
for hørselshemmede elever på Hunstad 
skole fra 1. august 2014. Den nye skole 
vil hete Nattland oppveksttun som vil bli 
bygget nytt og stå klar i løpet av skoleå-
ret 2015/16. Det er to skoler som blir 
slått sammen, nemlig Hunstad skole og 
Nattland skole. I den anledning ønsker vi 
å markere    «30 årsjubileum» der mange 
elever, deltids-/kurslever, lærere, rektorer 
og andre personale har kommet og gått i 
perioden 1984-2014.

ÅPENT HUS KL 12-15
Det er åpent hus fra kl 12-15 på Hunstad 
skole. På programmet har vi noen få taler 
og mulighet til omvisning på skolen.  Re-
sten av tiden er satt av til sosialt samvær 
med lærere og andre elever. Det blir salg 
av kaker, kaffe og annen drikke. 

FESTMIDDAG KL 19
Festmiddagen finner sted på Grand Hotell 
Terminus. Det ligger i Zander Kaaes gate 
6, like ved jernbanestasjonen. Dørene 
åpner kl 19, og festmiddagen starter kl 20. 

MENY: 
Forrett: Lokalfanget villkveite. Lettbakt 
kveite, sjøkrepssjy, estragonskum, syltet 
vårløk

Middag: Kalveentrecote fra Jæren. Hel-
stekt vestlandsk kalveentrecote, urte-og 
sitronmarinerte rotgrønnsaker, pure 
tilsmakt salvie, ristet portobellosopp 
og spinat, amandinepoteter og kremet 
morkelsaus.

Dessert: Mørk sjokoladedelice. Servert 
med en syrlig bringebærgele, hjemmelaget 
frisk bringebærsorbet og nøttekaramell.

Vennligst skriv under "annet" dersom 
du har allergi eller er vegetarianer, så 
kan kokken endre på menyen.  Eller hvis 
du har et annet spørsmål vedrørende 
festmiddag.

Drikke er ikke inkludert i menyen. Vi har 
mulighet til å kjøpe drikke før, under mid-
dagen og utover kvelden i baren. Det er 
ikke tillatt å ta med medbrakt drikke eller 
snacks. 

De som er under 20 år får et eget 
armbånd da brennevinssalget er på 20 
års grense – vennligst vis respekt for 
hotellets regler og ansatte i baren. Hvis 
vedkommende bryter regler så må ved-
kommende forlate hotellets lokale. Husk 
å ta med legitimasjon!

Det koster kr 650 per person for fest-
middag og leie av lokalet. 
Høres det gøy ut? Har du lyst å være 
med? Det er bare å melde deg på! 

ANTREKK:
Pent

BINDENDE PÅMELDING!
Fristen for å melde seg på og betale for 
maten må skje innen 1. mai 2014.

Skriv nedenfor ditt navn, mobilnr og 
adresse. Er det noe annet skriv inn under 
"annet". 
Når du har meldt deg på, betal 650 kr til 
kontonummer og merk med ditt navn : 
1206 77 05791
Din påmelding er godkjent når du har 
betalt. Du vil få en bekreftelse på mail.

BILDER
Vi ønsker å vise bilder av ting som har 
skjedd i løpet av årene på Hunstad skole, 
derfor er vi nødt til å ha deres tillatelse. 
Dere vil da få brev fra Hunstad som ber 
dere om å returnere med deres under-
skrift. Håper dere vil gjøre jobben lettere 
for oss og returnere det brevet. Derfor 
er det VIKTIG at dere skriver inn adres-
sen når dere melder dere på.
Takk!

OVERNATTING PÅ HOTELL:
For dem som vil bo på hotell, har vi re-
servert 70 flotte rom på Terminus Grand 
Hotell ut 2. mai 2014, altså på samme 

hotell som festmiddag finner sted. Dere 
kan fortsatt booke på hotellet hvis det er 
fortsatt ledige rom selv om fristen er gått 
ut, ellers er det flere hoteller i sentrum.
Vi har en avtale med hotellet som dere 
kan oppgi referanse ved bestilling for å få 
rabatt på hotellrom. Vi har to forskjellige 
referanser som dere kan oppgi: Hunstad 
Skole Reunion eller 379224. 
OBS! Det er ikke mulig å bruke koden på 
hjemmesiden for å få rabatten! 
Gjestene må selv ta kontakt med hotellet 
direkte per telefon eller epost. Avbestil-
lingsfristen er frem til 24 timer før an-
komst, og dere må selv ordne avbestilling. 
Beløpet som man skal betale blir vanligvis 
reservert når man sjekker inn på hotel-
let, og så blir beløpet trukket ved utsjekk. 
Det kan også betales kontant på hotellet.
Angående overnatting kan de tilby føl-
gende rabatterte priser til gjestene:
Kr. 1590,- (ord. pris kr. 1750,-) per natt 
for enkeltrom
Kr. 1790,- (ord. pris kr. 1950,-) per natt 
for dobbeltrom
Frokost er inkludert
Bestilling av hotellrom kan ta kontakt på : 

E-post : booking@grandterminus.no 
Tlf : : 55 21 25 00 

Mer informasjon står på : http://www.
grandterminus.no/

Spørsmål angående festmiddag og hotell, 
påmeldingen eller noe annet? Send mail til 
hunstadskole@gmail.com
Har du noen bilder fra din tid på Hunstad 
skole? Send dem gjerne til oss på samme 
epost adresse.

Har du noen ønsker å legge til på kvel-
dens program, ta kontakt med festmid-
dagens toastmaster: Morten Sletten på 
e-post: Morten.sletten@gmail.com

Da håper vi at vi ser akkurat deg på Hun-
stadtreffet! 

Velkommen!

Meld deg på der:
www.bgds.no/hunstad

Hunstadtreff 14. juni 2014
Elever, deltids-/kurslever, lærere, rektorer og andre personale har kommet og gått

i perioden 1984-2014 er velkommen til å melde seg på 30 års jubileet!
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Testamente
Fra Bergen Tingrett – datert 22.11.2013 
- har vi mottatt melding om testamente 
etter Øivind Willgott Wilhelmsens bort-
gang. Han er født 28.09.1946 og døde 
18.11.2013, bisatt fra Bergen Døvekirke 
26. november. En hjelpsom nabo får kr 
150.000. Resten går til Bergen Døvesen-
ter. Vi har bedt advokat Geo Wilson bistå 
oss i sakens anledning. 

Telenor fibernett – BDS’ nye 
bredbåndskapasitet fra 2014 
Bredbånd i døvesenteret var gammelt 
og gikk så sakte. Vi har derfor undersøkt 
muligheter for å få skiftet til raskere 
bredbånd. Der kom Telenor fiberkabel 
inn i bildet, da de allerede hadde lagt ned 
fibernett rett utenfor døvesenteret. Etter 
e-post gjennomgang med styret ble det så 
bestilt 5 års avtale med Telenor fiber på 
hastighet 40/40 til kr 2.690 pr måned. Vi 
deler med Nubben Barnehage. Innlegging 
av fiberkabel og tilkoblingen er gjennom-
ført i slutten av januar 2014.

Egen mobiltelefon i forbindelse 
med utleievirksomhet 
Utleieansvarlig Malin Lone Johansen har 
brukt sin egen mobiltelefon i forbindelse 
med utleievirksomhet. Det ble til tider 
litt mye forstyrrelser om dagene, også på 
skolen. Vi har derfor skaffet egen mobilte-
lefon til utleiebruk - mobil nr 451 95 464 
- og det nummeret ble tatt i bruk fra 2. 
desember 2013.

Barne- og ungdomskonsulent 
Døves Ungdomsklubb har på sitt styre-
møte 28. november 2013 kommet til at 
de ønsker å få tilbake stillingen som He-
lene H. Sæle hadde fra januar til novem-
ber i år, med de samme arbeidsoppgavene 
som Sæle hadde.
Senterstyret gav fullmakt til Ungdoms-
klubbens styre og døvesenterets styre-
leder og daglig leder til å avertere etter 
stillingen og prosessen videre.

Vaktmesterjobb
Eiendomsstyret har på sitt møte kom-
met fram til at det er behov for diverse 
vedlikeholdsarbeid i huset. Svein Ole 
Johansen fikk i januar 2013 muligheter til 
å utvide arbeidstiden sin hos oss, men det 
har vist seg tiden ikke strakk til for ham. 
Eiendomsstyret foreslo at vi tilbyr Tor 
Einar Slettebakk 20% engasjementsstilling 
fra 1. januar 2014. Senterstyret godtok 
det, og Slettebakk begynte som assiste-
rende vaktmester i 20% engasjementsstil-

ling mandag 6. januar 2014. Han skal jobbe 
hver mandag sammen med vaktmester 
Svein Ole Johansen. Avtalen gjelder fram 
til 31.12.2014.

Temadag hos Statped Vest
Det var temadag ved Eikelund kompe-
tansesenter fredag 7. februar 2014 kl. 
09.30-15.00 med representanter fra 
Nordahl Grieg videregående skole (Knu-
tepunktskole for hørselshemmede), NAV 
– Arbeidsrådgivning for hørselshemmede, 
Høresentralen, Statped vest og Syns – og 
Audiopedagogisk Teneste. De ønsket at 
Bergen Døvesenter også ble med og 
bidro med et ca 45 minutters innlegg 
rundt «Tanker rundt hørselshemmede 
og arbeidsliv». De ønsker at det ble satt 
fokus på hvilke muligheter, utfordringer og 
begrensninger interesseorganisasjonene 
opplevde i forhold til dette med arbeids-
liv. Temadagen ble holdt på Eikelund. Julia 
Anh Thu Ølmheim fra Norges Døvefor-
bunds arbeidslivsutvalg holdt foredrag 
om "Kommunikasjon" på arbeidsplassen. 
Martin Berhovde fortalte om unge døves 
erfaring ifm arbeidslivet.

Frivilligsentralen – komite
Det er opprettet en komite som skal 
undersøke om Bergen Døvesenter skal 
opprette egen frivilligsentral slik Oslo 
Døveforening og Trondheim Døvefore-
ning har. Komiteen består av: Gunnar 
Hansen, Kate T. Rundhaug og Rune Anda. 

Evaluering av styret i 2013
(Styret evaluerer seg selv hvert år i januar 
måned.) Alle sa seg fornøyd med det 
arbeidet som ble gjort av styret, styrele-
der og av daglig leder. Møtene har vært 
til inspirasjon og gav grunnlag for gode 
diskusjoner. Flere tok også frem viktighe-
ten av å ha organisasjonsseminar hvert 
år. Det skaper fellesskap, nærkontakt og 
samarbeid på tvers av avdelingene.

Evalueringsskjema 
i forbindelse med utleie
Det er utarbeidet et evalueringsskjema 
som gis til de som leier våre lokaler 
til bryllup, runde dager o.a. Vi håper at 
tilbakemeldingene skal hjelpe oss med å 
forbedre kvaliteten i lokaler og på kjøkke-
net. Styreleder og daglig leder skal i første 
omgang motta slike skjemaer.

Gave etter 
Ester Sundes bortgang
Istedenfor blomster ønsket familien 
pengegave til Bergen Døvesenter. Hun ble 

bisatt i Bergen Døvekirke 3. januar. Det 
kom inn kr 3.650 på gavekontoen. Fami-
lien har fått takkehilsen. Ester Sunde er 
mor til Per Harald Sunde, som er medlem 
hos oss.

Støtte til Madagaskar
(Rune var ikke til stede da denne saken ble 
behandlet.). Bergen Døvesenter støtter 
også i år med kr 10.000 til Døveforbun-
det og Døves Hus på Madagaskar. 

Søknad fra fotballgruppene
Bergen Døves Idrettsklubbs lagleder for 
herrefotball opplyste i søknaden at de øn-
sker å sende 12 personer til internasjonal 
futsalturnering i Groningen, Nederland 
29.-21. mai 2014. Det er satt opp et bud-
sjett på kr 34.776 (flyreise, opphold og 
leiebil), med et snittbeløp på kr 2.898 pr. 
person. Lagleder Dag Bøe opplyste at han 
har søkt om støtte fra Døves Idrettsklubb 
og får støtte på kr 1.000 pr. spiller (inntil 
10 spillere). De håpet at Bergen Døvesen-
ter også kan gi støtte.
Bergen Døvesenters styre ble enige om 
å støtte med kr 1.000 pr. spiller – inntil 
12 personer som opplyst i søknaden - og 
som hentes fra deler av Bjørø-arven.

Søknad fra Malin Lone Johansen 
(CODA-seminar)
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 
i samarbeid med CODA Norge, Oslo 
Døveforening og Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede i Oslo arrangerte semi-
nar for døve foreldre med hørende barn 
i Oslo 31. januar til 1. februar 2014. Malin 
Lone Johansen, som selv er CODA-barn 
var med. Hun søkte om støtte til dekning 
av flyreisen Bergen-Oslo-Bergen.
Styret ble enige om at døvesenteret 
dekket hennes reise med kr 1.000 etter 
gjennomført arrangement.

Medlemskontingent - avtale mel-
lom BDS og BDIK
Gunnar Hansen orienterte styret om 
de nye kravene fra Norges Idrettsfor-
bund som går ut på at alle idrettslagene 
i Norge skal ha likelydende lover i sine 
klubber, som er ufravikelig. Det kan få 
konsekvenser for det vi har i forhold til 
medlemskontingent hos oss. Det jobbes 
med å finne en løsning på avtalen mellom 
BDIK og BDS.

Gjennomførte møter
a) 22. november: Gunnar deltok på møte i 
Områdeutvalg (NAV Hjelpemiddelsentral) 
b) Toralf, Tor og Rune deltok i møte i 

Klipp fra styreprotokollen
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Kulturdagerkomiteen 26. november
c) 27. november: Gunnar og Rune fra 
senter styret deltok på ledermøte
d) 30. nov – 1. des: NDFs likemanns-
seminar på Gardermoen. Fra Bergen 
deltok Gunnar, Martin B, Fredrik, Hans 
Birger, Iselin, Elisabeth, Oscar, Martin S. og 
Edvard. Toralf deltok også, men da som 
representant for NDFs Seniorutvalg
e) 27.12.2013: Eiendomsstyret hadde 
møte sammen med Tor Einar Slettebakk.
f) 14.01.2014: Kulturdagerkomiteen har 
hatt møte kl. 16.30-19.45.
g) 20.01.2014: Møte i Eiendomsstyret 

Informasjonssaker
a) 25. november: Gunnar, Tor og Rune var 
på befaring på Fjordlines skip: Stavanger-
fjord for bl.a. å se på konferanselokaler.
b) 30. november: Lysfest med tegnspråk-
tolk på storskjerm
c) 2. desember: Gunnar Hansen og Rune 
Anda var innom dødsbo til Øivind Wil-
helmsen kl. 10.00 sammen med advokat 
Wilson og naboen og Norunn Kalvenes 

Tore Svane ny leder i HLF Bergen 2014-15

HLF Bergen har hatt årsmøte 11. februar 2014. Det nye styret for 2014 består av, 
fra venstre: Mona Johnsen, Tore Svane, Arvid Hauge, Agnar Berland og Jannicke Isdahl 
Hauge. (Jorunn Anita Færøy er også med i styret. Hun hadde meldt forfall.) Matthias 
Viktorsson har vært leder i 2009-2013. Vi har hatt et godt samarbeid med ham de siste 
årene, og ser frem til å kontakte den nye lederen. Bergen Døvesenter har sendt gratu-
lasjon til den nye lederen. HLF Bergen har denne hjemmeside-adressen: hlfbergen.no

Dag Bøe søker etter gode frivillige – fra bergensområdet – til å lage en ny kortfilm 
som skal vises i Døves Kulturdager i Bergen. Du kan bidra som skuespiller, manusfor-
fatter, sminkør eller kameramann. Er du interessert i å være med, kan du kontakte Dag 
via Facebook eller sende en epost til dboee@online.no. Vi skal lage en knallbra film 
sammen! Frist: 28.februar 2014

Vil du være med på å lage en kortfilm?

(Rådgivningskontor for hørselshemmede)
d) 2. desember: Gunnar Hansen og Rune 
Anda deltok i lansering av jubileums-
boken til Riebers legat kl 13, og overrakte 
blomster.
e) 7. desember: Toralf Ringsø var på Sør-
marka der Oslo Døveforening hadde 
seminar. Han informerte om Bergen 
Døvesenter som organisasjon + mer om 
kontingent-system.
f) 13. desember: Toralf Ringsø og Rune 

Anda deltok i juleavslutning ved Høgsko-
len i Bergen kl 11-13.
g) Vi har mottatt kr 142.715 i moms-
refusjon og kr 117.315 fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet.
h) Det var en fin juleavslutning i døve-
senteret 12. desember med innslag av 
tolkestudenter + juleutlodning v/BDIK og 
servering av Idrettsklubben.
i) Gunnar deltok i Stavanger Døvefore-
nings organisasjonsseminar 17.-19. januar.

Bergen Døves Idrettsklubb
v/bowlinggruppen arrangerer

BOWLING FOR
UNGDOMMER

13-16 år
på Sandsli
(Sandslihaugen 10)

4. mars kl. 18.00
GRATIS!

Dette er et tilbud for alle,
også for ikke-medlemmer.

Maksimum 20 ungdommer!

For info eller påmelding, ta kontakt 
med Øyvind S. Rød på mobiltelefon 

(SMS) nr 922 93 962.

Påmelding innen 28. februar.



38

Torsdag 13. februar 2014:
Besøk av forbundsleder Hedvig Sinnes

I en og en halv time fortalte Hedvig Sinnes om hennes arbeid 
som forbundsleder, om saker som er høyprioritert for tiden, og 
andre saker. Hun svarte også på spørsmål fra deltakerne. Det 
kom også ideer og forslag til tettere kontakt mellom døvefore-
ningene og Døveforbundet som hun vil ta med til forbundssty-
ret. (Bergen Døvesenter er den første døveforening - utenom hennes 
hjemsted Stavanger Døveforening - hun har besøkt siden hun ble 
forbundsleder.)

Arrangør: Statped Vest, Nordahl Grieg videregående skole, NAV 
Arbeidsrådgivningskontoret, Sybs- og audiopedagogisk tjeneste, NAV 
Hjelpemiddelsentral Hordaland og Høresentralen Helse Bergen.
Forelesere fra Norges Døveforbund/Bergen Døvesenter og 
Hørselshemmedes Landsforbund/HLF Hordaland. Sted: Statped 
Vest kurssenter, Sandbrekkeveien 27, Paradis. 
Bergen Døvesenter ble spurt om å skaffe to forelesere. Det 
ble Julia Anh Thu Ølmheim fra Norges Døveforbunds arbeids-
livsutvalg, og Martin Berhovde som er styremedlem i Norges 
Døveforbund Ungdom (og styremedlem i Bergen Døvesenter).
Julia hadde temaet: «Kommunikasjon». Martin: «Å være en del 
av arbeidslivet».

Det så ut til at det var over 100 personer til stede, de aller 
fleste fagfolk. Fokuset på temadagen var altså «hørselshem-
ming og arbeidsliv». Helene Olsen fra HLF var den første som 
foreleste. Hun fortalte hvordan veien var fram til hun fikk jobb. 
I og med at hun klarte jus-utdannelsen sin helt fint, følte hun at 
det ville gå greit å få jobb. Men hun ble ikke kalt inn til intervju 
på noen av de hun søkte om jobb hos. Hun lurte på om det var 
fordi hun skrev at hun var hørselshemmet? (Hun fikk jobb til 
slutt.)

Hun var opptatt av storsamfunnets (og arbeidsgivernes) syn på 
hørselshemmede, hva de trodde om oss osv. Deri er det for 
mange myter og fordommer. Disse kan være medvirkende årsak 
til at søkere som er døv eller hørselshemmet ikke blir tatt med 
i vurderingen, eller bli innkalt til intervju.

Elin Hopland, HLF, foreleste over temaet «Å bli hørselshemmet 
når maner midt i yrkeslivet» var opptatt av tilrettelegging på 
arbeidsplassen. Det var mest fokus på teleslynge og skrivetol-
king, og å tale tydelig.

Julia Anh Thu Ølmheim (bildet) under-
streker hvor viktig kommunikasjon er. 
Altfor mange hørselshemmede må 
konsentrere seg veldig for å få med seg 
hva som blir sagt, og ofte fører det til 
helse- og psykiske plager. Hun mener at 
dersom man prøver å gå over til også å 
ha nytten av tegnspråk, ville skuldrene bli 
senket og man ville føle seg mer avslap-
pet og istand til å motta informasjon fra 
andre, dog på annen måte enn via skrive-
tolken eller via teleslynge/høreapparat.

Julia fortalte hvor viktig det er med tegnspråk, idet man der får 
med seg alle nyansene uttalen fra den man snakker med. Det er 
det så å si umulig å få med via skrivetolken.
Også de som jobber med hørselshemmedes psykiske helse (en 
for voksne og en for barn var tilstede på temadagen) sa seg 
enige i at tegnspråk er en viktig del av kommunikasjon mellom 
hørselshemmede og hørende.
Man fratas ikke en identitet som «hørende» dersom man lærer 
tegnspråk. Det er bare en kommunikasjonsmåte man kan få 
veldig god nytte av.
Og her er noe av det som også er veldig viktig. Bør ikke især 
legene (de som opererer inn CI) og høresentralene vise positiv 
støtte til tegnspråk? De som jobber med hørselshemmede som 
har psykiske problemer sa blant annet:
"... likevel er det fagmiljøer for eksempel øre-nese-halsmiljøet og 

pedagogiske miljøer som anbefaler CI-opererte å fokusere bare på 
hørsel og tale. Trist at de ikke hører på de hørselshemmede selv, og 
forstår at det viktigste er å kunne kommunisere."

7. februar 2014 – Temadag «Hørselshemming og arbeidsliv»

Martin Berhovde (bildet) fortalte om veien gjennom oppveksten 
fra da det ble oppdaget at han var døv (som baby) og fram til i 
dag. Om sin erfaring som integrert elev og som elev på Hunstad 
skole. Om forskjellige fag-nivåer ved hørende skoler i forhold 
til Hunstad skole (best på hørende skoler). Om forskjell i det 
sosiale miljøet (best på døveskolen og tegnspråk der).
Han fortalte også om sine drømmer, om hva han ønsket å bli, 
og studere for å nå fram til målet. Og det som var viktig fokus 
her var hva voksne sa til ham. Noen voksne mente at han måtte 
glemme drømmen  sin og satse på noe annet, mens andre mente 
det motsatte. Det var mest døve som oppfordret ham – selv om 
noen få døve var skeptiske.
Han mente at INGEN skal tråkke ned på andres drømmer og 
visjoner.
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CI-gruppen 
har årsmøte og musikk-kveld fredag 
28. februar kl. 17.30 i storsalen. Vi er en 
liten gruppe så vi satser denne gangen 
på å slå sammen vårt lille årsmøte og 
sosial musikkkveld til en og samme dag 
28 februar. 
Fint om du noterer deg datoen og 
kommer !
a)Valg av møteleder og referent
b)Årsmelding
c)Revidert regnskap
d)Innkomne saker, innkommet til lede-
ren minst en uke før årsmøtet
e)Valg
Musikkkveld starter kl 1900. 
Velkommen !

IDRETTSFEST fredag 14. mars 2014 kl. 19.00
Bergen Døves Idrettsklubb inviterer sine idrettsutøvere, lagledere, trenere, og andre som 
gjør en frivillig innsats for laget til årets idrettsfest. Festen er også åpen for andre.

MENY: TACO m/velkomstdrink
Kaffe og kaker

Salg av drikke

Pris:
Medlem: 200 kr
Ikke medlem 300 kr

Det vil bli utdeling av priser til følgende:

1) Årets navn
2) Årets nykommer
3) Årets ildsjel
4) Årets kvinnelig utøver
5) Årets mannlig utøver
6) Årets lagspiller

BDIKs styre vil fungere som jury mens årets navn vil gjester på festen kåre 
vinneren.

Fint om dere sender mail med forslag på hvem dere synes man bør få utde-
ling i de ulike prisene på post@bdik.no innen 12. mars.

Antrekk: Pent

Bindende påmelding til Gøril Grindhaug sms: 40243455
og betales til BDIKs konto: 36253189945 innen 12. mars

Tekst-tv-sider:

Bergen Døvesenter er tilgodesett 
i avdøde Øivind W. Wilhelmsens testamente

Det var urnenedsettelse ved Lodde-
fjord gravsted 3. januar 2014. 

Gravstein er bestilt.

Som nevnt i forrige nummer av Budstikken, 
avgikk Øivind Wilhelmsen ved døden 18. 
november, og ble bisatt fra Bergen Døve-
kirke 26. november.

Han testamenterte nesten alle sine eiende-
ler til Bergen Døvesenter, inkl. leiligheten i 
Olsvik.

Vi har engasjert advokat Geo Wilson til å 
bistå oss i saken.

Vi kommer tilbake med mer informasjon 
senere, også tidspunkt for et medlemsmøte 
der vi skal diskutere hvordan arven skal 
benyttes.
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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 begynnel-
sen av april og da vil bladet inneholde 
referat fra årsmøtet, i tillegg til vanlig 
stoff. 
Frist for stoff til neste nummer:  
20. mars.

FEBRUAR
27. to  Kl. 19: Tove Glomset: «Å stå støtt på to 

bein»
28. fr:  Døves misjonsforening hos Sonja 

Eikenes kl 18.00.  Alle velkommen.
28. to:  CI-gruppen har årsmøte kl 17.30
28. fr:  CI-gruppen har musikk-kveld kl 19.00

MARS:
03. ma:  Filmmøte med Dag Bøe på styrerom-

met kl 18.00-20.00
04. ti:  Møte i Kulturdagerkomiteen kl. 16.30
04. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i styre-

rommet kl 18.00-21.00 (7)
05. on:  Ledermøte i storsalen kl. 16.00
06. to:  BDIK har årsmøte i storsalen kl 18.00.
07-09:  NDFU Vinterleker, på Ål folkehøyskole 

og kurssenter for døve
08: lø:  Kvinneparty i storsalen kl. 19.00
10. ma: 10. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe i 

hallen kl 11-13
11. ti:  Seniortreff kl 11-14 – ÅRSMØTE
11. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere i styre-

rommet kl 18.00-21.00 (8)
12. on:  Besøk av korttids-elever fra Hunstad 

skole kl 12.00-13.00
13. to:  BDS har årsmøte i storsalen kl 18.00.
14. lø:  Døves Idrettsklubb arr. «IDRETTS-

FEST» kl. 19.00

19. on:  Senterstyret har møte kl. 16.00
20. to:  Trygve Stabrun: «Fra studietur til pile-

grimstur i Palestina og Israel» kl. 19.00
21. fr og 22. lø: Teater Manu viser «Sjalusi» på 

Cornerteateret på Møhlenpris, begge 
kvelder kl. 19.00. Se kart her.

25. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
27. to kl. 19: Tor Egon Mikkelsen om sikkerhet 

og forsiktighet rundt bruk av Facebook
28. fr – 30. sø: Døves Ungdomsklubb arr. DA-

TAPARTY i storsalen.

APRIL:
05. lø:  Beast har tegnspråkfest i byen
07. ma:  Kirkens SOS’ bønnegruppe i hallen kl 

11-13
08. ti:  Seniortreff kl 11-14
11. fr:  Døves misjonsforening hos Grete 

Elvebakk kl. 18.00. Alle velkommen.
13. sø:  Palmesøndag
17. to:  Skjærtorsdag
18. fr:  Langfredag
20. sø:  1. påskedag
22. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
23. on:  Senterstyret har møte kl 16.00
25.-27. fr-sø: Ungdomsklubben har arrange-

ment på Rorbua
29. april – 13. mai: Tur til Solgården for tegn-

språkbrukere

Foredrag torsdag 27. februar kl 19.00: «Å stå støtt på to bein»

MAI
06. ti:  Seniortreff kl 11-14
14. on:  Senterstyret har møte kl. 16.00
15. to:  Vi diskuterer arven etter Øivind 

 Wilhelmsen, kl. 19.00
17. lø:  Flaggheising, frokost og morgenandakt 

i døvekirken
17. lø:  Døvesenteret er åpen kl 10-15
17. lø:  Beast har middag i byen og bytur


