
1

BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter  -  Kalfarveien 79  -  5022 Bergen  -  E-post: post@bgds.no
Nr. 3 15. juni 2014 54. årgang

God sommer!

Kate T. Rundhaug og Kristin Fuglås Våge ved Døvesenterets Rorbua på Austevoll
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BDIK-gutter havnet på tiende plass av 28 lag i turneringen i Groningen, Nederland. Vi 
var litt uheldig i 16-delsfinalen for vi spilte mot det beste laget i turneringen (som vant 
finalen senere). Da ble vi slått ut og konkurrerte om 9-16 plass istedenfor og vi klarte 
tiende plass. Vi er fornøyde med vår innsats. Totalt sett har guttene vunnet 4 kamper, 3 
uavgjort og tapt 3. Nå er vi slitne, men strålende fornøyd med turen! (Hentet fra BDIKs 
Facebookside.)

Bak fra venstre: Tito Haque, Bendik Holmaas, Tommy Aaroe, Øyvind S. Rød. Foran fra venstre: Marius W. K. Anda, 
 William McLoughlin, Thomas Ball, Jonas Vestengen og Dag Bøe.

Nr. 10 i futsal-turnering i Nederland

Fineste tolkene i hele verden! Tusen takk for 3 supre år, og en koselig avslutningsse-
remoni:) – Disse studentene har avsluttet siste skoleår, fra venstre: Therese Eliassen, 
Karin Irene, Lena A. Farestvedt, Kari Jenny Skålevik, Christina Dahlberg, Synnøve Lunde, 
Idunn Øwre, Christina Semb Freslo, Linn SE, Pippi Riksfjord, Guro Kvam, Marte Gluppe 
Steinstö, Synne Rystad og Lillianne Vagstad. (Det var sommeravslutning for tegnspråk- og 
tolkelinjen ved Høgskolen i Bergen torsdag 5. juni 2014. Bildet er hentet fra Lena A. Farest-
vedts Facebook-side.)

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

Vi åpner også reisen for turister og 
tar imot bestillinger etterhvert. Vi har 
reservert 220 sengeplasser. 

I tillegg til Bergen Døvesenter, blir også 
medlemmer av Stavanger Døveforening 
og Møre og Romsdal Døveforening 
med. Norges Døve forbunds styre skal 
ha forbundsstyremøte ombord i samme 
båt.  Det blir spesielt kjekt å oppleve 
at forbundsstyret får nærkontakt både 
med tillitsvalgte fra tre døveforeninger 
på Vestlandet, og med øvrige medlem-
mer ("grasrota").

Legg merke til at båten ankommer 
Hirtshals lørdag morgen kl 08 (og skal 
til Langesund og tilbake til Hirtshals 
igjen). Seminardeltakerne blir værende 
ombord i båten, men turistene kan gå 
av i Hirtshals og tar turen til Ålborg og 
så komme tilbake til Hirtshals. Båten er 
da kommet tilbake fra Langesund og går 
fra Hirtshals kl 21.00 lørdag kveld.

Prisoversikten på neste side er en "pak-
kepris". Ønsker du en annen lugartype 
kan du krysse av (se neste 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 garan-
tere at du får spise sammen med "alle 
andre". Kanskje like bra å være med på 
hele pakken?

Tilleggsopplysning: 
Både til middag og lunsj er det inklu-
dert øl, vin, mineralvann til måltidet.

SISTE:
Vi har mottatt påmeldingsskjema fra 
42 personer, og notert at ytterligere 
44 personer blir med = foreløpit til-
sammen 86 personer.
Absolutt siste frist for påmelding 
er fredag 15. august 2014. Etter den 
tid er påmeldingen bindende.
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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

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: 
BERGENSFJORD!

+
+
+
+

+
+
+
+
+

Tilleggspris hvis du vil ha lugar alene:

Internett tilgang pr bruker + 149
Jeg bestiller buss til Aalborg lørdag 22. nov. +     400
(Da stryker vi lunsj lørdag = minus kr 234)
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Etter informasjon om billedtelefon i døvesenteret torsdag 22. mai 2014, hjalp Robert Osdal og Jan Ove Bakke fra Hjelpemiddel-
sentralen i Møre og Romsdal samt Sunniva Lyngtun og Mette Ramm Steen fra Hjelpemiddelsentralen i Hordaland med å fylle ut 
søknadsskjema for hele 23 personer på kontoret vårt samme kveld!

Tirsdag 20. mai kl 12 fikk Seniorgruppen besøk av markedskonsulent Gry Husebø Dahl fra Skyss.

23 personer fikk hjelp til å søke om å få program
til "bildetolktelefon" - rett etter demonstrasjon i døvesenteret

Skyss orienterte og svarte på spørsmål under Seniortreff

17. mai og grunnlovsjubileumsforedrag i døvesenteret

Thorbjørn Johan Sander
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Tekst og bilde er hentet fra Thorbjørn Johan Sanders Facebookside:
"I går feiret vi at det var akkurat 70 år siden vi ble konfirmert. Vår klasse på Skådalen 
hadde 10 elever. To er døde. En bor i USA og kunne ikke komme. Men vi 7 hadde det 
veldig hyggelig sammen hos Magnhild i Oslo. Alle friske, også åndsfriske! Gjennom-
snittsalder godt over 85 år!" 

70 års konfirmantjubileum! Sittebenk med bord
Rund hagebenk med rund bord på plass 
utenfor "vaktmesterhuset".  Ansatte 
hadde lunsj ute mandag 16. juni, samme 
dag som hagebenken kom på plass.

VM i fotball på storskjerm
Døves Ungdomsklubb innbød til sosialkveld med mid-
dag og VM i fotball på storskjerm i storsalen mandag 16. 
juni. Noen som "har forlatt" ungdomsklubbens alders-
grense (13-26 år) var også til stede. 

Det så ut til at mange heiet på Portugal. Men Tyskland 
ble vanskelig å slå, så Portugals tap med hele fire mål 
var tung å svelge. Uansett var stemningen fin.
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Først var det den årlige MA1 utstillingen i C. Sundts gate 53 den 25.-27. april. 
Døve Robert Demeter fra Romania deltok med sine kunster. Vi har ofte sett 
ham i døvesenteret om torsdagene, og ellers på Beast sine samlinger på Kaos. 
Bildet over er tatt fredag 25. april kl. 19.30. Der ser vi Berglind Stefansdot-
tir (Betty) som er rektor på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, samt 
kunstneren selv, Robert Demeter, og Iselin Hauge. Der var flere døve og døves 
venner i lokalet. Kunstene du ser på veggen er laget av Robert. I døvesenteret 
torsdag 29. mai forklarte han bildene forteller. Det ble tatt opp på video og lagt 
ut på Facebook. Robert Demeter er reist tilbake til Romania etter ett år på 
Kunstakademiet ved Universitetet i Bergen, med topp resultater.

Kunstutstilling i døvesenteret 29. mai (Kristi himmelfartsdag)

Kunstbilder til salgs
Robert Demeter, har laget mange kreative 
malerier mens han gikk på Kunstakade-
miet på Universitetet i Bergen høsten 
2013 - våren 2014. 

6 av hans kunstbilder fikk ny eier, hvorav 
3 til Bergen Døvesenter.

Det er 4 ulike bilder igjen i døvesenteret 
som han håper å få solgt.

Kanskje du er interessert? Ta deg en tur 
til døvesenteret og studer bildene.

Ønsker du å delta på 
Døves kulturdager i 
Bergen 7.-9. november, 
men har ikke råd?
Bergen Døvesenter har, etter søknad, 
mottatt kr 30.000 fra Riebers Legat. 
Dette skal være til støtte for med-
lemmer som på grunn av vanskelig 
økonomi ikke har muligheter til å delta 
på kulturdagene.

Hvor stor støtten kan være pr. medlem 
avhenger av hvor mange som søker. 
Vi støtter også deler av reiseutgifter 
til fjerntboende medlemmer, bosatt i 
Hordaland fylke.

Søknadsfristen er 4. august 2014, til 
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 
5022 Bergen, eller over e-post: 
post@bgds.no

BUDSTIKKEN 
I FARGER
Papirutgaven av bladet kommer bare i 
sort. Det koster å bruke farger. Men nå er 
det flere og flere som ber om å få bladet 
tilsendt over e-post. Der får man alle 
sidene i FARGER! Send e-post til post@
bgds.no og be om å få bladet sendt til deg 
over e-post istedenfor papir. Da får du 
også bladet minst 5 dager før de som får 
det pr vanlig post. 
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Daglig leder Rune Anda var invitert til Scandic Ørnen Hotells åpningsfest onsdag 15. 
mai. Bergen Døvesenter ble invitert fordi vi er en av storkundene, idet vi har reservert 
hele hotellet i forbindelse med Døves kulturdager i november. Med seg hadde han 
tolkene Ingeborg og Solveig.

Bak fra venstre: Norunn Kalvenes, Sembeto Mekonen, 
Sonja Eikenes, Astrid Tokle og Erna Espedal. Foran fra 
venstre: Edith Solhaug, Bjørg Alisøy, Grete Elvebakk og 
Annlaug Koppen.

Scandic Ørnen Hotel åpnet
og er klar for Døves kulturdager i november

Tore Svane er den nye 
lederen i HLF Bergen

Tore Svane kjenner vi fra før. Han overtok 
som leder i Hørselshemmedes Landsfor-
bund, Bergen (HLF Bergen) etter Matthias 
Viktorsson. Bildet er tatt i april 2014.

Friluftsgudstjeneste på Haus
søndag 15. juni 2014

Tidligere døveprest Tom Sverre Tomren og hans kone, Trude, bor i presteboligen i na-
turskjønne omgivelser på Haus med kirken som nærmeste nabo. Temaet den søndagen 
var "Skaperverk og bærekraft" - helt i tråd med det Tomrens hjerte er opptatt av, nem-
lig at alle må ta godt vare på naturen. Både sangene og preken bar preg av det, og det 
passet helt fint i hagen med sol og duft av naturen.
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Døves Idrettsklubb hadde ekstraordinært årsmøte torsdag 24. april kl 18 med valg på 
programmet. Ildsjelen og den alltid aktive veteranen Arne Nesse (bildet) ble valgt som 
klubbens leder 2014-15. Forrige gang han var leder i Døves Idrettsklubb var i 1982-
84. Han har ellers vært med i klubbens styre i mange år (som sekretær, nestleder og 
styremedlem). Styret ser slik ut: Øyvind Madsen (sekretær), Øystein Grutle (kasserer), 
Øyvind Rød (styremedlem) og Beate G. Eng som varamedlem. Styret velger ny nestle-
der senere.

STØTTE TIL TYSNES RUNDT
Bergen Døvesenters styre har, etter søknad fra primus motor Arne Nesse, gitt 
støtte på kr 5.000 i forbindelse med TYSNES RUNDT 2014. Vi ønsker ham og roer-
gjengen lykke til med den krevende sporten.

Arne Nesse ny leder
i Bergen Døves Idrettsklubb

BLOMSTERHILSEN
FRA HUNSTAD SKOLE
Skolen arrangerte en sommerfest for 
elever, foreldre og ansatte 11. juni. Sko-
len markerte at Hunstad skole avvikles 
som statlig skole 1. august 2014. Festen 
startet med en forestilling med elevene 
om grunnlovsjubileet, for så å fortsette 
med grillfest i skolegården. 

Vi var forhindret da det kolliderte med 
ledermøtet. Samme kveld kom det blom-
ster til Bergen Døvesenter v/daglig leder 
fra Hunstad skole med følgende hilsen:

"Hunstad skole ønsker å takke deg og 
døve senteret for godt samarbeid gjen-
nom mange år. 
Hilsen Statped v/Hilde Sundve Jordheim."

Det var masse folk, ca 500 personer de dagene vi var i Beito-
stølen. Vi var kjempefornøyd med oppholdet og heldig med 
været. Var med på ulike ski-aktiviteter,  og det var koselig å være 
sammen med trivelige mennesker. Vi vil gjerne dra dit også neste 
år. Hadde med to tegnspråktolk hver dag. Vibeke deltok også i 
skiskytings-konkurranse (se bildet), og gikk 6 km på ski. 

Vibeke deltok på RIDDERRENNET

Tenkt å kaste 
gamle blader?
Ikke kast, gi dem heller til Døvesenteret. 
Det kan være Budstikken, Døves Tids-
skrift, skoleavis, osv.
Alt er av interesse.

FLYTTET?
Husk å melde fra om ny adresse.
Vi sender videre til Norges Døvefor-
bund slik at du får Døves Tidsskrift 
sendt hjem til riktig adresse.
GOD SOMMER!
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DØDSFALL
Tidligere mangeårig medlem, Aslaug 
Walters gikk bort 23. april 2014, 94 
år gammel. Hun ble bisatt fra Struss-
hamn kirke 2. mai.

Bjørn Ruste gikk bort 5. juni og ble 
bisatt fra Laksevåg kirke 13. juni. 
Han var med i Døvblittgruppen i 
mange år.

RUNDE ÅR
85 ÅR
Skjalg Iversen, Bergen, fyller 85 år den 
12. juli.

75 ÅR
Astrid Tokle, Tertnes, fyller 75 år den 
11. juli.

65 ÅR
Gro Onarheim Anda, Oslo, fyller 65 år 
den 5. juli.
Britt E. Skogstrand, Ulset, fyller 65 år 
den 29. august.

50 ÅR
Klement Våge, Søreidgrend,
fyller 50 år den 17. juni.

TUSEN HJERTELIG TAKK
for gavekortet jeg fikk til min 60 års 
dag.

Nina H. Dahle.
HJERTELIG TAKK
for gaven til min 80 årsdag. Det varmet 
meg. Spesielt siden Bjørn er dårlig og vi 
ikke er aktive lenger i foreningen.
Ønsker dere alt godt. 
Med vennlig hilsen Sigfrid Ruste

TAKK
for oppmerksomheten i anledning min 
80 års dag.

Hilsen Fridtjof Johnsen.
TAKK
for oppmerksomheten i anledning 
70-årsdagen min.

Hans Erik.

PERSONALIA
Sosialt samvær 
i døvekirken
hver torsdag 
i juli

Døvekirkens menighetssal og kjøkken er åpen hver torsdag i juli. Det er den 
perioden døvesenteret er stengt. Det varierer mellom sosialt samvær, gjerne 
kombinert med lystenning i kirken. Når prestene er der starter man med en 
kort gudstjeneste. De som har ansvaret vil koke kaffe, og steker vafler, noen 
ganger noe annet. Åpner kl 18.00 og holder åpent så lenge man vil.

Torsdag 24. april hadde Kulturdagerkomiteen møte med NAV Tolk Fellesoppdrag 
(Gunnhild Haug og Lene Karin Mittet Robertsen fra Tolketjenesten i Sør-Trøndelag) 
og Tolketjenesten i Hordaland (Merete Larsen Jansen og Kristine Hauge Jameson). 
Formålet var å lage oversikt over ulike tolkebehov under kulturdagene 7.-9. november 
2014. NAV Tolk Fellesoppdrag er ny, startet i fjor. Istedenfor at lokale tolketjenester 
skal skaffe tolk til samme kulturdager der det kommer tolkebrukere fra hele landet, er 
det nå NAV Tolk Fellesoppdrag som skal ta seg av koordinering av tolkeoppdrag ved 
slike store arrangementer. Etter møtet i døvesenteret var det befaring både på Ørnen 
Hotel og i Grieghallen. Følgende deltok fra BDS’ kulturdagerkomite: Kristin Fuglås Våge 
(leder), Tor S. Fiksen, Dag Bøe, Toralf Ringsø, Helge Herland (NDFs kulturarbeider) og 
Rune Anda. Ørnen Hotel er nå i innspurten foran den offisielle åpningen 2. mai 2014. 

Det nærmer seg Døves kulturdager i Bergen
Er du med 7.-9.november 2014?
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Bergen Døves Ungdomsklubb
har hatt mange flotte aktiviteter siden 1. mars

27. mars kom rektor Betty fra Ål 
Folkehøyskole til Bergen Døvesenter 
for å informere om linjen ”Jeg Kan” til 
høsten. En del ungdommer møtte opp 
og fikk god informasjon. Ungdomsleder 
Iselin Hauge har søkt og fikk plass til 
høsten. Vi i BDUK styret ønsker henne 
lykke til videre med utdanningen. ”Jeg 
Kan” er en linje hvor ungdommer 
mellom 18-30 som får muligheter til 
å studere organisasjon, oppbygging, 
arbeids forventing og hvordan tilpasse 
til neste generasjonen med aktiviteter, 
sosial media og store konferanser.

28.-30. mars hadde BDUK dataparty 
på døvesenter! Ungdommer kom, de 
storkoste seg hele helgen. PS3 spill FIFA 
2014 turnering ble spilt, Elisabeth K. 
Dale kom første plass, Joar Mikal kom 
på 2. plass! Hardt kamp fra 12 deltaker 
til siste vinneren. Ungdommene så på 
film, kosepratet og spilte masse spill. 
Hele styret var med den helgen. 

27.-29. april drog BDUK styret med 
ungdommene til Rorbua i Austevoll. 
Fisketuren stod på aktiviteter der de 
fleste ungdommene elsker. Det var 
nydelig vær og veldig varmt hele hel-
gen. De reiste fredag og koste seg med 
pizza i det nydelige været. Lørdagen 
besto for det meste av fisketur. Ingen 
hell for våre ungdommer idet ingen 
fikk napp, huff. I hvert fall ble de fleste 
brune etter å ha sittet på båten og 
håpet på napp. Søndag drog alle hjem.

20. mai møtte 14 opp på tivoli ved 
Skolten kai, de fleste så frem til å 
prøve ”go2go”. Noen vant store 
premier som en diger melkesjokolade! 
Ellers var alle ungdommene storfor-
nøyd med tivoli-besøket.
29. mai – BRANN mot VIF! Tragisk 
avslutning, Brann tapte kampen. Ung-
dommene satt og heiet på Brann hele 
veien og det var ikke godt nok. Bedre 
lykke neste gang.

16. juni skal BDUK arrangere VM kamp 
kveld TYSKLAND mot PORTUGAL på 
storsalen fra kl 17 frem til kampens slutt. 
Det blir servert middag og eventuelt 
dessert. De medlemmene kommer gratis 
og koser på VM kampen med mat og 
drikke. Ikke medlem, det koster 100 kr 
for å få middag, drikke må de skaffe selv. 

VOSS VILLMARKSLEIR under Voss Rafting 
senter og Voss Klatrepark 22.-24. august 
2014.

7. september har ungdomsklubben års-
møte kl 19.00, deretter festsamvær.
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Bildet til venstre er tatt på Bjørkheim av Gunnar Forland. Til høyre ser vi Tor Egon Mikkelsen, Rune Anda og Elisabeth Mikkelsen. 
Det var Tor Egon som utfordret Rune til å være med på sykkelrittet Bergen-Voss. Foto: Gunnar Hansen. Tor Egon oppfordret døve 
fra hele landet (også bergensere) delta i sykkelrittet Bergen-Voss i 2015. "Det er ikke viktig å få best mulig tid, men å slappe av 
underveis og fullføre rittet.," sa han. Vil du satse på å sykle Bergen-Voss? Sykkelrittet førte også til at det ble opprettet aksjon for 
å samle inn penger til Madagaskar Døveforbund og Døves Hus i hovedstaden Antananarivo. Det pr. 17. juni 2014 er kommet inn 
tilsammen kr 18.126 til konto nummer 1503.30.31960 etter sykkelturen! Tusen takk for støtten, og god sommer!

165 kilometer sykkelritt Bergen-Voss fullført 31. mai
- og fortalt i døvesenteret torsdag 5. juni

Åpent hus ved Bergen Døvesenters rorbua på Bjånestangen, Austevoll lørdag 7. juni 2014. Her ser vi mange fra Stavanger og en fra Nederland som i pinsen var på besøk hos 
Frode og Bente Bjånesøy. Foto: RA.

Åpent dag på Rorbua 7. juni
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Medlemsbevegelser januar – mars 2014
17 nye medlemmer (d=døv   h=hørende):
 Dominka Monika Adaimak (d)
 Emilie Hetlevik Andersen (h)
 Line Jordalen (h)
 Karen Klovning (h)
 Geir Frode Lunden (d)
 Maricel Wågenes (h)
 Jens Wågenes Lunden (h)
 Berna Martinussen (d)
 Bård Mo-Gregersen (d)
 Kevin Mo-Gregersen (d)
 Trym Mo-Gregersen (d)
 Ingeborg Mykkeltvedt (h)
 Adrian Novikov (d)
 Antonius Novikov (h)
 Trygve Sæthre Stabrun (h)
 Marie Straume (h)
 Annette Urhaug (d)

 I samme periode var det notert 
 4 utmeldte/strøkne

Støtte til våre medlemmer ifm  
Nordisk Kulturfestival i Finland
Kolbrun Hreidarsdottir og Thorbjørn 
Johan Sander får kr 2.000 hver i støtte i 
forbindelse med stand under kulturfesti-
valen i Finland i sommer.

Tilgjengelighetsprisen  
i Bergen kommune
Kommunalt Råd for funksjonshemmede 
inviterer organisasjoner og andre til å 
komme med forslag på hvem som for-
tjener «Tilgjengelighetsprisen» i Bergen 
kommune. Fristen for å sende inn forslag 
(eller «søknad») er 15. mai. Toralf foreslo 
at prisen gis til Skyss. Styret var enig og 
viste til de ulike tilgjengelighetstiltakene 
som Skyss har fått igjennom, selv om det 
er en del forbedringer som gjenstår. Tyde-
lige forbedringer er display som viser ste-
dene bussene og bybanen kommer til og 
passerer, samt informasjon på stoppeste-
dene som viser når de ulike bussrutene 
ankommer. Der er også tilgjengeligsmu-
ligheter for blinde, rullestolbrukere, folk 
med barnevogn o.a. Bergen Døvesenter 
har derfor sendtinn forslag på at Skyss får 
tilgjengelighetsprisen.

FFO Hordaland: Hva trenger med-
lemmer av din organisasjon?
«Medlemmer i Råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne (Hordaland 
fylkeskommune) ønsket tilbakemelding 
på hvordan universell utforming kan 
gjøres best for å ivareta dine medlem-
mer i hverdagen», het det i rundskriv 
fra FFO Hordaland. Bergen Døvesenter 
har foreslått overfor dem at vi behøvde 

døgnåpen tolketjeneste, samt at de som 
sender såkalte «no-reply» meldinger både 
på e-post og via sms skal opplyse hvordan 
man kan kontakte dem tilbake via e-post 
eller sms.

Finnes det diskriminerings-
tilstander i Bergensområdet?
tyret gikk gjennom referat fra debatt i 
døve senteret torsdag 6. februar 2014 
og ble enige om å sende oversikten til 
«Stopp Diskriminering». Vi har fått tilba-
kemelding fra dem: Berit Vegheim kom-
mer til Bergen Døvesenter torsdag 11. 
september kl 19. Hun skal kommentere 
vår liste over barrierer i samfunnet. Hun 
skal svare på om punktene klart viser at 
det er diskriminerende eller ikke.

Kilometergodtgjørelse
Vi har de siste årene operert med fast 
kilometergodtgjørelse på kr 2,50 pr. km. 
I det offisielle Norge er maks tillatt sats 
på kr 4,05 pr. km. Fra og med 01.05.2014 
gis det kr 3 i kilometergodtgjørelse.

Når skal medlemsfordelene 
tidligst tre i kraft?
Det hender at noen benytter seg av 
medlemsfordeler samme dag som de 
melder seg inn (f.eks. halvpris på fest, 
utflukt o.a.). Så viser det seg senere at de 
ikke betalte medlems-kontingent likevel. 
Bergen Døvesenter har fra før egen regel 
for medlemsfordeler i forbindelse med 
utleie av lokaler. Der er kravet minst 
ett års medlemsskap + ferdig betalt to 
årskontingenter.
Dette ble det enighet om: For å oppnå 
medlemsfordeler til annet enn leieforhold, 
må medlemskontignenten allerede ha 
vært betalt kontant på kontoret eller ved 
overføring til døvesenterets konto.

Arven etter Øivind W. Wilhelmsen
Leiligheten i Olsvik ble 9. april 2014 solgt 
for 1.275.000. Den var takstert til kr 
1.000.000. Det ble derfor et godt salg, 
gjennomført av Sveinung Minde hos DNB 
Eiendom. Bruk av arven ble diskutert på 
medlemsmøtet 15. mai.

Administrasjonsgebyr ved julereisen 
med MS Bergensfjord 21.-23. nov.
VI har reservert 220 køyer til julereisen 
til Danmark i november. Alle påmeldinger 
går via kontoret i døvesenteret. Prisen er 
slik Fjordline skal ha. Det er vel å regne 
med at seminardeltakere skal være om 
bord lørdag 22. november mens turister 
tar buss til Ålborg. Reell pris for turister 
er kr 230 tur/retur med buss. De som 

ikke har meldt seg på forhånd, og kjøper 
på stedet, betaler kr 400 t/r. Administra-
sjonen foreslår at det betales kr 400 for 
busstilbudet, slik at døvesenteret behol-
der kr 170 (kr 400-230) i administra-
sjonsgebyr. Styret godkjente det.

Støtte og egen-andel i forbindelse 
med julereisen 21.-23. november
Seminarkomiteen har hatt møte 23. april 
kl 15 og kommet fram til følgende forslag:
Alle som deltar på seminaret (tillitsvalgte) 
betaler selv kr 500. Resten dekkes med 
støtte fra Bergen Døvesenter og NDF/
Funkis. Ønsker de tillitsvalgte bedre lugar 
enn standard dobbellugar, betaler de 
selv for ekstra utgifter. Turister som blir 
med på turen, og som er medlemmer av 
Bergen Døvesenter, får støtte på kr 600 
fra døvesenteret.

Foredragshonorar
Norges Døveforbund yter maks kr 750 
pr. foredrag til lokale døveforeninger + 
50% av reise og oppholdsutgifter. Våre 
faste honorarsatser er og har vært kr 
1.000 til foredragsholdere. Det blir i 
grunnen lite spesielt for de som kommer 
langveisfra. OK for de som bor i Bergens-
området.  Styret ble enige i at honorarets 
størrelse fortsetter som før (kr 1.000) 
for foredragsholdere som bor i eller nær 
Bergen, mens de som kommer langveisfra 
får kr 1.500. Vi ba NDF vurdere å øke 
støtte til honorarsatser på det punktet.

Gaver til Møre og Romsdal Døvefo-
rening + Vestfold Døveforening.
De to døveforeningene, som feirer 
henholdsvis 90 åg (24. mai) og 100 år (31. 
mai) får glassvaser med inngravert BDS-
logo og foreningenes navn. 

Handikap-parkering
Det vil bli laget merke/streker på asfal-
ten vår på den siden som vender mot 
trafikken som skal være reservert som 
«handikapparkering». Saken overlates til 
eiendomsstyret.

Søknad fra Arne Nesse 
– om støtte til Tysnes rundt
Bergen Døvesenter støtter døvegruppens 
deltagelse i "Tysnes Rundt" i sommer med 
kr 5.000.

Begeistringskonferanse for 
 tegnspråk i Oslo 3. juni 2014
Konferansen var arrangert av Norges 
Døveforbund, Døvekirken, Språkrådet og 
Signo. Bjørg Storesund deltok som repre-
sentant for Bergen Døvesenter.

Klipp fra styreprotokollen april og mai 2014
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Diskusjon
om arven etter 
Øivind Wilhelmsen
Det var ca. 30 medlemmer til stede 
på medlemsmøtet torsdag 15. mai. 
 Gunnar orienterte om tiden fra Øivind 
W. Wilhelmsen døde 18. november, om 
testamentet og prosessen videre fram 
til 15. mai, da vi leverte nøkkel til ny 
eier av Wilhelmsens leilighet i Olsvik 
kl. 12.00. 

Den nøyaktige summen på arven 
til Bergen Døvesenter er ikke klar 
ennå, men Gunnar antydet at det kan 
komme på ca. 1,2 millioner kroner.

Døvesenteret har de siste årene mot-
tatt arv som ble brukt til oppussing av 
lokaler og fornyelse av kjøkkenet.

Så var ordet fritt. Hva tenker med-
lemmene om hva den nye arven skal 
brukes til.

Det kom forslag om å bruke midler til 
å fornye gulvet i storsalen og på sce-
nen, at huset muligens trenger utvendig 
maling. Det ble også foreslått at det 
ble avsatt noen midler til anskaffelse av 
utstyr på Rorbua. Det var også nevnt 
at døvesenteret har en gjeld på ca 1,4 
millioner kroner, men det var ikke ak-
tuelt å bruke arvemidler til å nedbetale 
gjelden. Det som ble understreket igjen 
og igjen, var det å fornye alle de fem 
toalettene i 1. og 2. etasje. 

Norunn Kalvenes fortalte om sin 
kontakt med Øivind W. Wilhelmsen 
de siste årene, i egenskap av konsulent 
ved Rådgivningskontor for hørselshem-
mede og døvblinde. Øivind var glad i 
å reise, sa hun. Hun tenkte derfor på 
at det hadde vært en fin mulighet om 
noe av arven kunne settes i banken, få 
opprettet et slags legat og at rentene 
kunne brukes til å hjelpe døve med 
vanskelig økonomi med for eksempel 
reisestøtte slik at de får muligheter til 
å delta i arrangementer. 

Det kom forslag om å avsette en mil-
lion kroner i bank der rentene benyt-
tes til å hjelpe personer som søker om 
delvis reisestøtte, og at resten – ca. kr 
200.000 – slåes sammen med nåværen-
de ca. kr 400.000, slik at man da har ca. 
kr 600.000 til disposisjon til oppussing 
og andre tiltak.

Avslutningsseremoni ved HiB 
 torsdag 5. juni kl. 18
Vi har mottatt innbydelse til avslutnings-
seremonien for tredje klasse på tegn-
språk- og tolkelinjen ved Høgskolen i 
Bergen. Tor S. Fiksen deltok. 

Kunst laget av Robert Demeter 
fra Romania
Han har laget en del abstrakte billedkunst 
på Universitetet i Bergen. Det har vært 
kunstutstilling med hans kunstverk i døve-
senteret torsdag 29. mai (Kristi himmel-
fartsdag). Han gav det største kunstbildet 
– som er 2,8 m lang - til Bergen Døvesen-
ter skal få. Døvesenteret kjøpte to andre 
bilder for tilsammen kr 3.000. Nå har vi 
endelig kunstverk i huset, laget av en døv 
kunstner. Dette var et ønske som dukket 
opp under et seminar som døvesenteret 
hadde på Glesvær for over to år siden.

Deltakelse ved NDHSs seminar i 
Tønsberg 12.-14. september 2014 
Norsk Døvehistorisk Selskap skal ha semi-
nar og årsmøte i Tønsberg i år. Bergen Dø-
vesenter er medlem og kan delta. For to 
år siden deltok Gunnar Hansen og Rune 
Anda. I år deltar Randi Ulvatn Slettebakk 
og Åge Lauritzen for Bergen Døvesenter. 

Nye investeringsønsker til Rorbua 
Vi har mottatt oversikt over forslag til 
nye investeringer på Rorbua. Hyttesty-
ret forteller at det er behov for ny sofa, 
komfyr, flytevester, skapdører til kjøkken 
og dør til utebod, til en samlet sum på ca 
kr 60.000. Likeså er det ønske om å bytte 
til en litt større båt med flere plasser, 
eller en båt av aluminium som kan tåle litt 
mer enn den man har i dag. Man tenker at 
kanskje deler av arven som døvesenteret 
vil motta, kan bidra til slike nyanskaffelser.
Man kan eventuelt bli enige om en be-
stemt sum, og overlate til Rorbua-styret å 
prioritere. Saken er ikke avgjort ennå.

Sommerlukking i døvesenteret
Siste åpningskveld før sommerferien blir 
torsdag 26. juni. Første åpningskveld etter 
ferien blir torsdag 7. august. Daglig leder 
har tre ukers ferie i uke nr 29-31, dvs. fra 
mandag 14. juli til fredag 1. august 2014.

Utemøbler
Vi har skaffet «ubehandlet» rund benksett 
fra Maxbo, som plasseres i hagen like ved 
"vaktmesterhuset". 

Minibankterminal
Det ble foreslått at Bergen Døvesenter 
skaffer seg minibankterminal som kan 
gjøre det enklere for kortbrukere å betale 
for varer hos oss. 

Kurs-forslag
Det ble foreslått at døvesenteret arrange-
rer Sushi-kurs og vin-kurs.

Støtte til fotballturnering i Holland
Bergen Døves Idrettsklubb deltok i 
futsalturnering i Groningen, Nederland i 
slutten av mai - med gode resultater. Et-
ter søknad fikk reisegruppen kr 10.000 i 
støtte fra døvesenteret. 

Gjennomførte møter siden sist
9. april: Eiendomsstyret hadde møte
5. mai: Møte i Eiendomsstyret 
6. mai: Møte i Kulturdagerkomiteen 

Informasjonssaker
27. mars: Debatt om Tolketjenestens 
handling der de sa opp 25 frilanstolker
Vi er tilkjent et tilskudd på kr 25.000 fra 
Helse Vest.
Mottatt kr 20.000 fra Bergen kommune 
for delvis leie av Grieghallen i november i 
forbindelse med Døves kulturdager
28. april: Gunnar Hansen og Rune Anda på 
kontraktsmøte hos DNB Eiendom
7. mai: Gunnar og Tor Einar på oppdrag på 
Rorbua 
8. mai: Stor-dugnad gjennomført, med 
over 40 deltakere
14. mai: Daglig leder deltok i Ørnen 
 hotells åpningsfest
15. mai: Nøkkeloverlevering i Skjenlia 20 a, 
Olsvik, kl. 12.00
24. mai: Martin Berhovde overtok som 
BDS representant ved Møre og Romsdals 
90 års jubileum istedenfor Toralf Ringsø
30. mai: Gunnar Hansen representerte 
BDS under Vestfold Døveforenings 100 
års jubileum
23.-24. juni: «Døvelandet» får besøk av 3 
personer fra Madagaskar.

Diskriminering?
Torsdag 11. september kl 
19: Berit Vegheim fra «Stopp 
diskrimineringen» kommer til 
Bergen Døvesenter. 

Hun har fått tilsendt flere 
punkter som vi noterte under 
diskusjonskvelden i døvesente-
ret i februar. 

Berit Vegheim skal kommen-
terer listen, og svare på om 
punktene klart viser at det er 
diskriminerende eller ikke.
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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 sept. 
Frist for stoff til neste nummer:  
15. august.

JUNI 2014:
26. to: Siste åpningskveld før ferien

JULI 2014:
30. JULI – 2. AUGUST: Nordic Culture Festival 
of the Deaf 2014. Turku, Finland

AUGUST 2014:
02. lø:  Storsalen er utleid (+ 01. og 03)
07. to: Første åpningsdag etter ferien
08. fr:  Storsalen er utleid
12. ti:  Seniortreff kl 11-14
16. lø:  Storsalen er utleid
21. to:  Senterstyret har møte kl 16.00
21. to:  Åpen kveld i døvesenteret – middag 

fra kl 16.00
23. lø:  Storsalen er utleid
26. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
30. lø:  Storsalen er utleid (+29.08 og 31.08)

SEPTEMBER 2014:
04. to:  Foredrag av Nils-Christian Ihlen-

Hansen om «Motedesign» kl 
19.00. Tolk er ordnet (selv om Nils-
Christian kan noe tegn)

09. ti:  Seniortreff kl 11-14
09. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-

21 (1. kurskveld)
11. to:  Berit Vegheim fra «Stopp diskri-

mineringen» kommer kl 19. Hun 
kommenterer vår liste over barrierer 
i samfunnet. Hun skal svare på om 
punktene klart viser at det er diskrimi-
nerende eller ikke.

12. fr:  Døves Ungdomsklubb har årsmøte kl. 
19.00 (ungdomsfest etterpå)

13. lø:  Årsmøte + tegnspråkfest til BEAST
16. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-

21 (2)

18. to:  Senterstyret har møte kl. 16.00
18. to:  Åpen kveld i døvesenteret – middag 

fra kl 16.00
20. lø:  Storsalen er utleid (M) (+ 21.09)
23. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
23. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-

21 (3)
27. lø:  Storsalen utleid (M) (+ 28.09)
30. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-

21 (4)

Døves menighet, Bergen invite-
rer til årets døvestevne i Lavik i 
Sogn og Fjordane.

Alværa Misjonssenter ligger 
idyllisk plassert ved Sognefjor-
den, omkranset av furuskog og 
løvskog. Det er bare en spa-
sertur ned til fjorden. Misjons-
senteret har spisesal, kjøkken, 
peisestue, TV-stue, internat og 
hytter. Alle rom og hytter har 
bad/wc.
Opplevelser: biljard og bord-
tennis, minigolf, trampoline, 
basketballbane, volleyballbane 
og fotballbane. 2 robåter og 
redningsvester. Mulighet til å 
fiske både fra båt og fra land. 
Badebukt, grillplass og fint 
turterreng.

Døvestevne 22. – 24. august 2014 på Alværa i Lavik

Pris pr person kr 1.500,- fra fredag til søndag. Barn mellom 5 og 13 år betaler kr 690,-. 
Inkluderer kvelds fredag, frokost, middag, kvelds lørdag, frokost og lunsj søndag. Barn under 
5 år er gratis. (eksempel: 1 foreldre med 1 barn under 5 år betaler kr 1.500,-). Tillegg for leie 
av sengetøy kr 100,-, for oppredd seng kr 200,-. Rabatt for familier – hvis barn deler rom 
med foreldre, betales det bare for foreldrene. 

Påmeldingsfrist 11. august til doves.menighet.bergen@dovekirken.no

Foredrag torsdag 4. september kl. 19: Nils-Christian 
Ihlen-Hansen forteller om hans liv. Han ble født nesten 
døv og har sitt profesjonelle internasjonale liv i mote-
bransjen i 35 år i Paris. Som designer og professor un-
derviser han i motedesign og modellering-drapering på 
byste verden rundt. Han er grunnlegger av Mote skolen 
AS Esmod Oslo 1990-2011.

Foredrag av en døv nordmann som var motedesigner i Paris
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