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BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter  -  Kalfarveien 79  -  5022 Bergen  -  E-post: post@bgds.no
Nr. 4 11. september 2014 54. årgang

Torsdag 4. september hadde vi besøk 
av den verdensberømte moteskaperen, 
Nils-Christian Ihlen-Hansen!

Han er tunghørt og har gått på Ila skole i Oslo, 
blant annet sammen med vårt medlem Tove 
Oksnes. 

Han fortalte om sin utrolige karriere der han 
jobbet som motedesigner og ble anerkjent i 
motens verden, også blant berømtheter.

Han jobbet 35 år i Paris. Det er nå lenge siden 
han laget kjoler etc, for nå har han i mange år 
undervist studenter som drømte om å bli mote-
skaper. Bildet til venstre viser tre studenter som 
hadde designert og laget sine egne kjoler - til 
 eksamen. Bildet er fra Bangkok i Thailand, og de 
hadde Nils-Christian Ihlen-Hansen som sin dyk-
tige lærer! (Bildet er gjengitt med tillatelse av ham.)

Vi er heldige som har fått denne tegningen, 
signert av Nils-Christian Ihlen-Hansen i døvesenteret.
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Moteskaper Nils-Christian Ihlen-Hansen holdt foredrag
i Bergen Døvesenter torsdag 4. september 2014

Det var et foredrag som fascinerte forsamlingen. Han er over 70 år,, men har ikke tenkt å pensjonere seg. Så 
lenge helsen holder, liker han å undervise i det faget han kan best. Han bor i Oslo (og pendler til Dubai - siden 
2009) - og han har undervist over hele verden, blant annet i Kina, Thailand, Brasil og flere andre land.  (Kanskje 
han kommer tilbake til Bergen neste år? Kanskje han kan undervise noen av våre medlemmer - i drapering?

Noen av publikum i salen, - en kveld man aldri glemmer.
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Døvemesterskapet i fotball i Bergen
3.-5. oktober 2014

Nå er det snart tid for en spennende helg i Bergen. Da skal Bergen Døves Idrettsklubb stå 
som arrangør av "norgesmesterskapet for døve". Det blir kamper på Nymarksbanen og der 
blir det kiosksalg. Vi håper at så mange som mulig kan komme og følge med, og ikke minst heie 
på lagene fra Bergen!

Her er tidspunkt og kampoppsett for Døvemesterskapet i oktober. Foreløpig står det A1, A2, A3, osv fordi vi skal trekke 
lag på fredag kveld (se bilde nr.2). Etter trekningen skal vi publisere hvem som skal spille mot hvem og når. Trekningen vil 
foregå i Bergen Døvesenter fredag kveld den 3. oktober 2014. Det blir også sosial kveld og servering. 

Vi trenger frivillige til å hjelpe 
med salg av mat og drikke 
under døvemesterskapet. Ta 
kontakt med Gøril Grindhaug 
- enten her på Facebook eller 
epost: rockggh77@gmail.com
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750 kr
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KRABBEFEST     
 RORBUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. september 2014 kl. 18.00 
Rorbua – Bjånestangen – Storebø – Austevoll 

 
o Pris: kr. 150 for krabbe, reker og tilbehør 
o Mulighet for overnatting fra fredag til søndag 19.-21. september 
 kr. 50 pr. natt (mat medbringes selv) 

o Båtgjester er velkommen 
 kr. 50 for havneavgift inkl. strøm pr. natt 

 
Påmelding til hytteleder, Edvard Rundhaug, på 

edvard.rundhaug@gmail.com eller sms 990 27 350 
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Kommunalt råd for funksjonshemmede har gitt sin første 
Tilgjengelighetspris til SKYSS, som får prisen for sin lydhørhet 
overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det var en stolt SKYSS-direktør Oddmund Sylta som mottok 
prisen på vegne av SKYSS. Prisen er en påskjønnelse til nærings-
drivende, privatpersoner, organisasjoner og offentlige virksom-
heter som viser stor interesse og gjennomfører tilrettelegging 
for funksjonshemmede.

Hører på brukerorganisasjonene
Prisen ble overrakt av byråd Henning Warloe. I begrunnelsen 
heter det at «Årets vinner av prisen har vært lydhør overfor 
brukerorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Dette er et samarbeid vi håper vil vedvare. Grunnet god kom-
munikasjon, møtevirksomhet, oppfølging av vedtak og planlegging 
av flere tiltak med utgangspunkt i universell utforming vil Kom-
munalt råd for funksjonshemmede tildele Tilgjengelighetsprisen 
2014 til SKYSS.»
I begrunnelsen nevnes spesielt at busser med laventré har vært 
i bybildet noen år og at mange holdeplasser har fått universell 
utforming, rutetabell, digital informasjon om hvilke busser som 
stopper der og ledelinje til stoppunkt.

Gode løsninger
Også de universelt utformede terminalene i nord og syd trekkes 
frem, sammen med den trinnløse adkomsten til Bybanen. Selv 
om brukervennligheten til billettautomatene fortsatt diskuteres, 
mener rådet at SKYSS har kommet med løsninger som gjør de 
reisende uavhengig av automatene med kjøp av billetter med 
mobil, i kiosk eller butikk.

TEKST: Anne Kringstad 
(teksten er hentet fra Bergen kommunes hjemmeside)

Prisen ble overrakt i forbindelse med Kommunalt Råd for funksjonshemme-
des "Storbykonferanse" på Hotel Neptun i Bergen fredag 29. august 2014. 
Bergen Døvesenter var blant dem som foreslo at SKYSS skulle få prisen :-)

Skyss-direktør Oddmund Sylta (t.v.) mottar Tilgjengelighetsprisen 2014 fra prisover-
rekker Henning Warloe. Foto: Rune Anda.

Ga Bergens første
 Tilgjengelighetspris til SKYSS

50 billetter til Brann-Molde
søndag 31. august 2014!

Via Bergen Døvesenter kunne våre medlemmer få kjøpt billetter 
til kampen Brann-Molde for kr 99 pr stykke. Da bestillingene 
strømmet til, økte vi til 45 billetter. I tillegg klarte 5 tolkestu-
denter å få tak i tilsvarende billetter, så vi var ca 50 samlet på 
Brann Stadion med tolken Anne Elin Wergeland. Det ble en fin 
stemning. Bare leit at Brann ikke vant, men så var Molde et mye 
bedre lag den dagen og vant fortjent 1-0.

Byråd Hilde Onarheim på besøk i døvesenteret (her "døvemuseet") 18. august 2014.

Byrådsavdeling for helse og omsorg har ansvar for pleie- og 
omsorgstjenester (rettet mot eldre, funksjonshemmede og 
utviklingshemmede), helsetjenester (herunder forebyggende 
tjenester, behandling og akutthjelp) og barnevern. Byråd Hilde 
Onarheim var på møte hos Signo Konows Senter den dagen. 
Hun ønsket å se døvesenteret, og ble meget imponert, også av 
vakre ornamenter på taket i styrerommet ("kongerommet") og 
museet.

Helsebyråd på uventet besøk

Ipek Dedeoglu Mehlum
kommer til Bergen Døvesenter

torsdag 2. oktober kl 19.00
og forteller om sitt liv som

skuespiller!
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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 etter påmelding. 
Medlemmer av Bergen Døvesenter får 
støtte på kr 600 (f.eks. turen koster kr 
2.149, men du betaler kr 1.549).
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:

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

Internett tilgang pr bruker + 149
Jeg bestiller buss til Aalborg lørdag 22. nov. +     400

1 749

2 149
X

Sum pris inkl,. busstur til Aalborg...............................

(hvis du velger annen lugar)

Påmeldingsskjema for TURISTER (samme pris fra Bergen og fra Stavanger)

Ny påmeldingsfrist: 26. september

Medlemmer av Bergen 
Døvesenter: Minus kr 600!
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Fra og med tirsdag 7. august 2014 overtok Inge Hugøy med å servere vafler, labber, 
kaker, kaffe osv + middag i forbindelse med seniortreffene. Vi har tidligere hilst på ham 
noen ganger sammen med Aud. Han gledet seg til å begynne. Han har med seg beta-
lingsautomat hver gang, så det er mulig å betale med bankkort. Seniorene meldte at 
middagene hans også er av ypperste smakskvalitet, på høyde med Aud sine matlagings-
kunst.

Det har vært kamper i Tysnes Cup fredag 4. og lørdag 5. juli. Deafboys 2 tapte alle sine 
kamper. Deafboys 1 vant første kamp 3-1, tapte andre kamp 0-2 og vant tredje kamp 
2-1. Deafboys 1 ble da nummer 2 i sin gruppe. Søndag kl 13.30 spilte de «vinn eller 
forsvinn»-kamp mot Flamengo og vant 5-0 (se lagbildet under). I kvartfinalen tapte 
Deafboys 1 mot Bratwurst 0-2, selv om det var en jevn kamp. Det er 9. gang Tysnes-
cupen var arrangert, og Deafboys var med alle gangene! (Først kalte de seg visst «Deaf 
Power».) Neste år er det 10 års jubileum.

Ny kokk på plass - etterat Aud sluttet

Deafboys deltok i Tysnes Cup også i årHLF-Matti leste opp 
Runes foredrag!

28.-29. august arrangerte Kommunalt Råd 
for funksjonshemmede "Storbykonfe-
ranse" med deltakere fra styrene i lokale 
kommunale råd i Oslo, Trondheim, Stavan-
ger, Skien, Sandnes, Kristiansand, Fredrik-
stad, Tromsø, Drammen og Bergen. 
Konferansens tema var "Universell 
Utforming". Daglig leder Rune Anda var 
en av foredragsholderne, han om døves 
utfordringer. 

Opprinnelig ville ikke Rune komme 
til konferansen fordi både han (og døve/
hørselshemmedes organisasjoner) ikke er 
glad for at NAV Tolketjenesten ville sende 
regning for tolkeoppdrag til arrangø-
ren. Isteden skulle han være hjemme og 
avtalte med Matthias Viktorsson (Matti) at 
han skulle lese opp foredraget. 

Men arrangøren ba Rune være med 
likevel. Matti leste opp foredraget (bedre 
at han gjorde det enn om tolkene skulle 
stemmetolke tegnspråket med risiko for 
avvik i innholdet). 

Forslag til tekst som både vi og arran-
gøren ønsket å få sendt til departementet 
førte til at alle deltakerne i Storbykonfe-
ransen støttet forslaget (formulering av 
teksten fikk vi hjelp til av NDFs interesse-
politisk rådgiver, Sissel Gjøen, på rekord-
kort tid). 

Vi vet at Tolketjenesten har sendt reg-
ning for tolkeoppdrag til ulike arrangører, 
blant annet til Bergens Tidende i forbin-
delse med Lysfest dagen før første søndag 
i advent, til Kommunalt Råd for funk-
sjonshemmede når de har styremøter, og 
sist sa de at BEAST måtte selv betale for 
stemmetolking på sitt årsmøte.

Det jobbes med saken. Vi håper at 
det skal bli slutt for NAV Tolketjeneste 
å vurdere HVEM som skal betale for 
tolkeoppdrag.

Matthias 
Viktorsson

Er det noen som kjen-
ner igjen de to damene på 
bildet? De som har gått på 
døveskolen i Holmestrand 
for lenge siden, kjenner 
dem nok igjen. Fra venstre: 
Eva Wedel Nielsen (tidligere 
lærer ved Gausentangen 
skole), Rune Anda og Marit 
Marcussen (tidligere lærer 
ved Holmestrand offentlig 
skole for døve, og Runes 
lærer i 1961-69. Begge da-
mene er over 85 år og bor 
fortsatt sammen i eget hus i 
Roveveien 45, Holmestrand.
Foto: Norunn Kalvenes.

Lærere fra Holmestrand
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Radiointervju mandag 4. august 2014 om 
tolk på skolen:

Journalist Marita Skeie fra NRK Hor-
daland Radio (P1) har sendt oss utdrag 
fra radiointervjuet med student Helene 
Hodneland Sæle (takk for det, Marita!):
——————————–
Radiosaka som vart sendt i radioen i dag,  
såg slik ut:

Helene:
Hvis eg ikkje hadde hatt tolk, så reknar eg 
ikkje med at eg hadde gjennomført studie.

Marita:
Seier Helene Hodneland Sæle, gjennom 
tolken sin.
Ho studerer geologi på universitetet i 
Bergen og skal byrje på 2. året til hausten.
For hordalandsjenta er tolk avgjerdane 
under forelesningane.

Helene:
Vis eg har tolk kan eg faktisk stille på for-
elsesning, få med meg det som foregår på 
forelesningar, det som blir sagt, det som 
blir diskutert i klassen. Då føler eg at eg 
er på lik linje med dei andre studentane.

Marita:
Geir Rune Folgerø, avdelingsdirektør ved 
Nav hjelpemiddelsentral i Hordaland, 
Fortel det var 5 studentar som hadde 
behov for teiknspråktolk i fjor, i år er talet 
tredobla. I fylgje Folgerø er det utfordran-
de å dekke behovet sjølv om studentar er 
ei gruppe som vert prioritert.

Folgerø:
Det er krevande å finne fagleg dyktige 
tolkar som kan gå inn på dei ulike studi-
ene fordi det krever høg kompentanse hjå 
den enkelte tolk.

Marita:
Korleis ligg det an no?

Folgerø:
Per dags dato, så jobbar me med å skaffe 
tolk til dei ulike studiene.

Marita:
Studiestart nærmar seg, ,men Folgerø 
lovar ingenting.

Folgerø:
Tør ikkje love noko, men me gjer det me 
kan for å skaffe nok tolkar til studentane.

Helene:
Eg syns det er veldig veldig trist at det 
skal vera sånn. For på lang sikt kan det 
føre til at kanskje færre døve tek studier. 
For det er ikkje vits i, eg får ikkje tak i 
tolk. Sånn er det lett å tenke .

(Radiointervjuet gjengitt etter tillatelse av 
Marita.)

PS. Det ser ut til at Tolketjenesten har klart å 
få tak i tolk til alle (eller de fleste) studen-
tene.

Radiointervju om 
tolk på skolen

Bak fra venstre og nedover i rad-rekkefølge: 1) Marius Wang Kalvenes Anda, Alireza 
Nejad Emami, 2) Stein Tore Stø, Oscar Gerritsen, Britt Jøsang, 3) Kjetil Kvitvær, Gunnar 
Forland, Torbjørn Thomassen, 4) Atle Haugan, Terje Lund, Herman Gerritsen, 5) Gro 
Hege Urdal Saltnes (tolk) og kaptein Arne Nesse. Foto: RA
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Bergen 25. august 2014

Hei Rune!
Tusen hjertelig takk for en flott dag 
i Bergen Døvesenter! Det ble en 
strålende start på 2. året i tolkeutdan-
ningen. Studentene er kjempeheldige 
som får treffe 3 av de mest erfarne og 
innsiktsfulle personene i Norge når 
det gjelder dette fagfeltet!
Håper du kan videreformidle min takk 
til de to andre. Jeg er veldig fornøyd 
og stolt over at vi i Bergen kan tilby 
studentene en slik innholdsrik dag.

Vennlig hilsen Ellinor

(De tre personene som var sammen med 
tolkestudentene var: Toralf Ringsø, Helge 
Herland og Rune Anda.)

Tradisjonen tro har det vært fellesåpning av skoleåret
for 1., 2. og 3. klasse - i Bergen Døvesenter

Hvert år i august får døvesenteret besøk av tegnspråk- og tolkestudenter: 1. klasse blir kjent med døvesenteret. 2. klasse lager lunsj. 
3. klasse stemmetolker for de nye studentene (1. klasse). Informasjon og omvisning og lunsj. Studentene var hos oss onsdag 27. 
august. De besøkte også Signo Konows Senter og Bergen Døvekirke. Foto: Elisabeth Olsen (på Facebook)

Paal Richard Peterson
kommer til døvesenteret

torsdag 9. oktober kl 19.00

og forteller om

DØVES DELTAKELSE
I SAMFUNNET

Husk KVINNEPARTY
i Bergen Døvesenter lørdag 11. oktober 2014

STOPP DISKRIMINERING!

Torsdag 11. september kl. 19.00 får vi besøk av Berit Vegheim 
fra "Stopp diskrimineringen".  Sist vinter hadde vi diskusjonskveld i 
Bergen Døvesenter, der det ble skrevet opp ulike opplevelser som 
enkelte følte som diskriminerende. Disse punktene sendte vi til 
Berit Vegheim. Hun kommer først til å fortelle litt om sitt arbeid 
i "Stopp diskrimineringen", og så gå gjennom alle våre punkter og 
fortelle oss om det var reell diskriminering eller indirekte diskri-
minering, eller ikke diskriminering. Det blir vist på storskjerm.
Så skal hun svare på spørsmål fra salen. Det er ordnet med tolk.

Velkommen til en spennende kveld!



11

Klipp fra styreprotokollen juni og august 2014
Arven etter Wilhelmsen
Rett etter forrige styremøte var det 
medlemsmøte om hva arvepengene skal 
brukes til. Det ble foreslått at en million 
kroner settes på høyrentekonto og at 
renteinntektene skal gå til å hjelpe med-
lemmer som har vanskelig økonomi, så 
de kan gis muligheter til å delta i arran-
gementer. Det var også nevnt at alle de 5 
toalettene i 1. og 2. etasje må fornyes. 
Temaet taes opp på seminaret 21.-23. 
november 2014.

Frivilligsentral
Komiteen (Kate T. Rundhaug, Gunnar 
Hansen og Rune Anda) som skal se på 
fordeler/ulemper ved opprettelse av 
Frivilligsentral. Temaet blir tatt opp på 
seminaret 21.-23. november 2014.

Tolkesaker i NAV Områdeutvalg 
Gunnar Hansen er fast representant til 
møtene i NAV Områdeutvalg (tidligere: 
Områdeutvalg Hjelpemiddelsentralen). 
På møtet var det blant annet tatt opp 
følgende saker: Oppsigelse av rammeav-
talen med frilanstolker, Pilotprosjekt tolk, 
Bildetelefontolk og skrivetolk. 

Tolkelinjen feirer 10 års jubileum
Dagen feires i Bergen Døvesenter onsdag 
8. oktober kl. 19.00. Noen av oss er invi-
tert til å delta, ikke minst fordi døvesente-
ret var med på å få opprettet tolkelinjen 
ved Høgskolen i Bergen. 

Prosjektsøknad til ExtraStiftelsen
Vi har - før fristen i juni - sendt søknad 
via NDF til ExtraStiftelsen om støtte på 
til sammen kr 680.000 til «Flere læringsa-
renaer til tolkestudenter!». Formålet er at 
tolkestudenter skal bli gode. 

Kokken Inge Hugøy
begynte som kokk for seniorgruppen på 
seniortreff tirsdag 12. august. Det er utar-
beidet avtale mellom Bergen Døvesenter 
og ham. All finansiering ved salg av mat fra 
ham til deltakerne, ordner han selv. Det 
gjelder både innkjøp av råvarer og salg av 
mat. Han skal ikke betale leie av kjøkke-
net. Han kan også lage snitter, kaker osv. 
til privatmedlemmer som bestiller hos 
ham.

Sluttoppgjør Øivind Wilhelmsen
Nå som alle regninger etter arve-opp-
gjøret og arbeid i leiligheten er betalt, ble 
sluttbeløpet på arven til Bergen Døvesen-
ter på kr 1.280.989,57. Beløpet er satt inn 
på gavekontoen.

Evaluering av barne- og 
ungdomskonsulentstillingen
Barne- og ungdomskonsulent-stillingen 
var et engasjementsstilling fra og med 
01.03.2014 til og med 31.08.2014. Leder 
i Ungdomsklubben, Iselin Hauge, samt 
styreleder Gunnar Hansen og daglig leder 
Rune Anda hadde evalueringsmøte 14. 
august, og ble enige om å forlenge evalu-
eringsstillingen fram til 15.11.2014 siden 
samme person (Berna Iren Martinussen) 
også jobber som idrettskonsulent – da 
fram til nevnte dato. Før den dato skal 
det evalueres om stillingen kan omgjøres 
til barne-, ungdoms- og idrettskonsulent. 
Man kan da vurdere hvorvidt det skal 
være 30% eller 40% stilling. Vi kommer 
tilbake til saken etter «idrettskonsulent»-
evalueringen i november.

Brannutstyr – til orientering
Elektrofirmaet Petterson & Gjellesvik 
meldte i e-post 4. juli at i løpet av 2015 vil 
Autronica slutte å produsere detektorer 
til anlegget vårt (brannalarmsystemet). 
Det betyr at hvis brannalarmsentralen vår 
ryker etter den tid, vil det ikke bli mulig 
å reparere det. Brannvernleder Svein Ole 
Johansen mener at vi må tenke på å skifte 
til ny brannararmsentral i løpet av nær 
framtid. Han har regnet ut at nytt utstyr + 
montering, programmering osv, vil komme 
på ca kr 129.500 eks. mva.

Administrasjonen skal undersøke mulig-
heter for økonomisk støtte til formålet. 
Det må for ordens skyld avsettes midler 
til utskifting på neste års budsjett.

Utbetaling av støtte ifm kulturdage-
ne (30.000 kr fra Riebers legat)
Det er kommet søknad fra medlemmer 
om støtte i forbindelse med det å delta 
på Døves kulturdager 7.-9. november 
2014. Styret har via e-post godkjent at 
styreleder Gunnar Hansen, daglig leder 
Rune Anda og kulturdagerkoordinator Tor 
S. Fiksen gikk gjennom søknadene og bli 
enige om støttefordeling. Det har de gjort 
14. august.

FN-konvensjon om rettigheter for 
personer med nedsatt funksjons-
evne 3.-4. okt.
Det er kommet innbydelse fra NDF Sta-
vanger og NDF til «Fagdag og workshop» 
i Stavanger. Reise og opphold dekkes av 
NDFs voksenopplæring. Egenandelen er 
på kr 500. Påmeldingsfrist: 20. september.
Ingen i styret har muligheter til å delta. Vi 
informerer på hjemmesiden der det skal 

stå at døvesenteret støtter egenandel på 
kr 500 til de to første av våre medlem-
mer som melder seg på.

Seminar 21.-23. november 2014
Seminarkomiteen har laget oppdatert 
forslag til program for seminaret 21.-23. 
november. Det ble presentert styret. Det 
er ønskelig å ha tolk med på reisen pga 
kontakt med de som jobber om bord 
(resepsjon, restaurant o.a.)

Toaletter - prosjektleder
På et medlemsmøte 15. mai var medlem-
mene enige i at alle de fem toalettene 
må pusses opp/fornyes. Det er ønskelig å 
begynne snart. Til dette arbeidet behøver 
man en prosjektleder. Styret hadde navn 
på et par personer å foreslå.
Vi avventer forslag etter møte i eien-
domsstyret.

Betalingsterminal
Vi har nå fått tak i betalingsterminal, en 
billigere versjon enn den vi opprinnelig 
tenkte å skaffe oss. Terminal koster 449,- 
pr mnd og 1250,- i etablering. Betaling 
med kort går inn på en bestemt konto 
– og overføres til rette konto etter hvert 
arrangement.

Informasjonssaker
Martin Berhovde representerte Bergen 
Døvesenter i forbindelse med Møre og 
Romsdal døveforenings 90 års jubileums-
fest 25. mai 2014.
Gunnar Hansen representerte Bergen 
Døvesenter under Vestfold Døveforenings 
100 års jubileumsfest i Larvik 31. mai 
2014.
Det runde hagebordet med benk kom på 
plass 16. juni 
Skjemautfylling mht moms-refusjon er 
gjennomført med hjelp av Kjetil Høgestøl 
og sendt til NDF før fristen 15. august
Nye skap kommet til «blåkjøkkenet» 19. 
august: En til kokken Inge, og en til Alireza
Toralf Ringsø og Tor S. Fiksen vikarierer 
for vikarer ved HiB i en måned
21. august kl 13: Møte med Barnas 
Energisenter i døvesenteret. Berna og 
Rune deltok.

Døvestevne 22.-24. 
august 2014 ble avlyst 
pga for få påmeldte
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Det var håp om å få besøke Nonneseter kapell i høst, men det går ikke (se informa-
sjon fra Fortidsminneforeningen). I dette kapellet var det døvegudstjeneste fra 1951 til 
1989. Ragnvald Hammer (innfeldt) var døveprest der fra 1956 til 1980. (Einar Stue-
land var døveprest 1934-56. )Kapellet finner du ved siden av Bergen Jernbanestasjon.

Bergen Døvekirke feirer 25 års jubileum
Jubileet blir feiret med festgudstjeneste i døvekirken søndag 14. desember

Det blir gudstjeneste kl 11.00. Oslo-biskopen kommer. Under kirkekaffen håper man å få laget til en billed-
kavalkade. Jubileumskomiteen består av Torill Solbø Zahl, Norunn Kalvenes, Veronica Voldsund Troland, Guri 

Kaland Sværen og Lars Hana. 

Trygve Stabrun sammen med to speiderjenter ved Haus kyrkje søndag 15. juni 2014.

Døvekapellan Trygve Stabrun skal slutte i Bergen Døvekirke og 
begynne i ny jobb som gateprest i Kirkens Bymisjon 1. oktober 
2014. Han skal innsettes i gudstjeneste i Korskirken onsdag 8. 
oktober kl 12. Døveprest Lars Hana skal dit. Kommer noen fra 
døvesenteret/døvekirken dit, skal det ordnes med tolk.
I Bergen Døvekirke blir det avskjed i gudstjenesten søndag 21. 
september kl. 11.00. 

Trygve Stabrun blir gateprest 
i Kirkens Bymisjon

Nonneseter kapell, fotografert 9. desember 2009. Det er Fortidsminneforeningen som 
har nøkkel til den gamle kirken. Foto: RA.

Søndag 10. desember 1989 ble Bergen Døvekirke innviet, med Asgeir Straume som 
første døveprest i den nye døvekirken. Lasse Bjørkhaug var arkitekt, samme mann som 
tegnet innvendige endringer i nabohuset Døves Hus som Bergen Døvesenter overtok i 
1985.

Dårlig luftkvalitet i Nonneseter kapell
Som et ledd i jubileumsprogram, håpet man å besøke Nonneseter 
kapell, som var døvekirken i 1951-1989. Døves menighet tok kontakt 
med Fortidsminneforeningen, og fikk denne meldingen tilbake:
Takk for henvendelsen din, det er hyggelig at Døves menighet 
ønsker å bruke kapellet.
Dessverre er kapellet helt stengt for bruk grunnet store fukt-
problemer inne i selve kapellet. Vi har måttet velge å gjøre dette 
på grunn av den særs dårlige luftkvaliteten som nå er der inne, 
samt at murpussen på veggene er svært skjør og faller lett av. 
Vi har tiltaksplaner klare, men har i lengre tid nå ventet på 
godkjenning fra Riksantikvaren. Frem til denne mottas, og vi får 
iverksatt reparasjonsarbeid og utvendig drenering, må dessverre 
kapellet holdes stengt for utleie. 

Mvh Gøril Nordtvedt
Daglig leder v/Fortidsminneforeningen, Hordaland avdeling

Vikarierende kirketjener
Berna I. Martinussen er ansatt som vikarierende kirketjener i ti 
måneder. Hun begynte mandag 1. september 2014. Hun er vikar 
for Veronica Voldsund som for tiden er student.
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DØDSFALL
John Harry Ulfstein, født 1931, gikk 
bort 13. juli 2014 og ble begravd fra 
Store kapell, Møllendal 23. juli.

Jon Stokvik, født 1942, gikk bort 8. 
august 2014, og ble begravd fra Lodde-
fjord kirke 20. august.

RUNDE ÅR
85 ÅR
Ingard Sørhaug, Fyllingsdalen, fyller 85 
år den 21. oktober.

75 ÅR
Sigfrid Andersen, Bergen, fyller 75 år 
den 21. september.

70 ÅR
Asle Karlsen, Vaksdal, fyller 70 år den 
19. september.

60 ÅR
Hans-Birger Nilsen, Loddefjord, fyller 
60 år den 12. september.

TAKK
for oppmerksomheten i anledning 
dagen min.

Hilsen Gyda Einemo.

TUSEN TAKK
for gavekort jeg fikk til 75 årsdagen! 
Den er brukt til ryggsekk - for videre 
vandring på livets landevei mot neste 
milepæl!

Hilsen Astrid.

Til Seniorgruppen:
TUSEN TAKK
for den flotte orkideen jeg fikk til min 
store dag. Det gledet meg mye å bli 
huska på.

Hilsen Astrid Tokle.

TUSEN TAKK
for besøk og gaver i forbindelse med 
min 85 års dag!

Hilsen Skjalg.

TAKK
for blomstene i forbindelse med John 
Ulfsteins bortgang.

Vennlig hilsen Inger.

PERSONALIA

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.

Trefelling på tomtekrys-
set mellom Signo Konows 
Senter, Bergen Døvesen-
ter og Bergen Døvekirke
Torsdag 21. august 2014 var det folk 
fra Eidsvågneset hage AS fra morgen 
til ettermiddag for å felle et stort tre 
rett utenfor hovedinngang til Nubben 
barnehage. Da treet ble felt, stykke 
for stykke, kom en lastebil med kran 
og tok med seg trestammer og og alt 
som ble kappet av. 
Grunnen til fellingen var at trestam-
men hadde en langsgående sprekk. 
Fersk skade, antagelig etter siste 
uværet i august. 
Nå er det ingen fare lenger :-)

Foto: RA.

Tolker på plass - men hvem tolker de for?

Etter opplysning fra NAV Tolketjeneste Hordaland ønsket arrangøren av "Ung i Kor" at 
deres program skulle være tilgjengelig for alle. Derfor bestilte de tolk hvert år(?), som 
arrangøren sannsynligvis måtte betale for. Jeg fikk nyss om det en time før arrange-
mentet, og var på Torgalmenningen torsdag 28. juli kl. 16.00 og sto der sammen med 
ca 800 ungdommer i alderen 8-18 år som deltok på ca en ukes "Ung i Kor"-konferanse 
i Bergen (Grieghallen og Johanneskirken). Den dagen var det halv times program på 
Torgalmenningen, og der var det tolketilbud. Men hvem tolket de egentlig for? Ingen 
tegnspråkbrukere visste om det. Hvis "Ung i Kor" ønsket at flere skulle få del i ar-
rangementet, hadde de kanskje håpet at Tolketjenesten markedsførte tilbudet? Men det 
gjorde de ikke, og hadde vel ikke noe med det å gjøre? Nei, dette var ikke bra. 



14

På hjemmesiden til Høgskolen i Bergen leser man blant 
annet, om skrivetolklinjen:
En skrivetolk formidler muntlig norsk til norsk skriftlig via 
teknisk utstyr. Tradisjonelt er det døvblitte, mennesker som har 
mistet hørselen, som har benyttet denne formen for tolketilbud. 
Men skrivetolker er også etterspurt av andre i sammenhenger 
som for eksempel i utdanningssammenheng, i arbeidslivet, i 
fritids- og andre sosiale sammenhenger.
Skrivetolking letter også tilgangen til offentlige tjenester, eksem-
pelvis i møte med banken, hos lege osv.  Studiet er et tilbud til 
deg som har oppdrag som skrivetolk, men som ikke har formell 
godkjenning. Eller du er uten erfaring, men ønsker å jobbe som 
skrivetolk. Etter fullført studium vil du ha formell kompetanse 
i faget skrivetolking. Studiet har dermed fokus på praktiske 
ferdigheter, samt at studenten tilegner seg kompetanse på feltet 
tolketeori, yrkesetikk og historikk, brukerkunnskap, samfunns-
kunnskap med vekt på kjennskap til den offentlige tolkeordnin-
gen, organisering av denne, arbeidsforhold for tolken og rettig-
heter for brukerne.

Blomsterhilsen 
«Endelig, en gledens dag.  Egen skri-
vetolklinje ved Høgskolen i Bergen 
har vi ventet lenge på. GRATULERER! 
Hilsen Bergen Døvesenter»

Seksjon for tegnspråk og tolking, Høgskolen i Bergen, 
på Facebook: 
ENDELIG er skrivetolkutdanningen i gang! Håpefulle studenter 
og lærere åpnet i dag studiet på Kronstad. Med på åpningen var 
flere av våre samarbeidspartnere, og en stor takk rettes til alle 
krefter som har bidratt til at utdanningen nå har startet!

Ordfører Trude Drevland og meg i forbindelse med åpning av 
skrivetolklinjen ved Høgskolen i Bergen onsdag 3. september 
2014. Jeg aner ikke hvor mange ganger vi har møtt siden første 
besøk i Bergen Rådhus i 2004, den gang hun var helsebyråd i 
Bergen kommune. Trude Drevland har vært tegnspråkmodell 
på Torgalmenningen i forbindelse med Døves Dag en gang. Hun 
skal ønske velkommen til Bergen under åpning av Døves kultur-
dager i Grieghallen 7. november. Ellers hilste vi på hverandre på 
Brann Stadion av og til. Bildet er tatt av Helge Herland

Skrivetolklinjen ved Høgskolen i Bergen er nettopp åpnet. Her 
ser vi ordfører Trude Drevland, statssekretær Torkil Åmland og 
dekan Per Arne Michelsen foran den flotte skrivetolk-kaken. 
Foto: RA.

Døves Tidsskrifts redaktør Helge Herland intervjuer Matthias 
Viktorsson, som de siste årene var leder i HLF Bergen (ny leder 
i 2014: Tore Svane), her tolket av Ingrid Johannessen. Foto: RA.

ENDELIG! Skrivetolklinjen klar
ved Høgskolen i Bergen (på Kronstad)

Matthias Viktorsson på Facebook: 
Det var en stor dag på Høgskolen i Bergen i dag. Skrivetolkin-
gutdanningen er på plass for første gang i Norge. Vi var der en 
del HLF medlemmer på bildene er noen av dem kjempeglade 
selvfølgelig. Den gode kaken fristet mange tydeligvis forbundsle-
deren vår der i blant. Vi ønsker Karen Michelle Olsen Isaksen og 
alle andre som skal jobbe ved utdanningen lykke til ikke minst 
gode ønsker til studentene.

Rrosjektleder Karen Michelle Olsen Isaksen
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VI SERVERES: 

Velkomstdrink kl 18:00   ---   Middag serveres kl 19:00  

Inngang inkluderer suppe, middag/m et glass drikke, dessert & kake / kaffe 

Kr 300 for medlemmer   ---   Kr 400 for ikke medlemmer 

Underholdning: musikk, dans, bit for bit, osv.  

Premie: to billetter i Bergen kino. 

Salg av drikkevarer. 

Pent antrekk!!! 

Dere er hjertelig velkommen  

 

Påmeldingfrist: 12.oktober 2014 (sms eller epost) til Alireza E. Nejad 

Mobil nr: 92427204 

Email: face_saren@yahoo.com 

 

 

 

Arr: Alireza (Iran) Aljona (Estland), Almaz (Eritrea), Magdalena/Mariusz (Polen), Vitautys (Latvia) 
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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.

SEPTEMBER 2014:
11. to:  Berit Vegheim fra «Stopp diskrimine-

ringen» kommer kl 19. Hun kommen-
terer vår liste over barrierer i samfun-
net. Hun skal svare på om punktene 
klart viser at det er diskriminerende 
eller ikke.

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

13. lø:  Årsmøte + tegnspråkfest til BEAST
15. ma:  Idrettsklubben har møte i styrerom-

met kl. 16-19
16. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 
16. ti:  Senterstyret har møte i storsalen kl. 

16.00
18. to:  Åpen kveld i døvesenteret – middag 

fra kl 16.00
20. lø:  Krabbefest på RORBUA kl 18.00
20. lø:  Storsalen er utleid (M) (+ 21.09)
23. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning. iPad-

kurs kl. 14.00 (3)
23. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere
27. lø:  Storsalen utleid (M) (+ 28.09)
30. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 

OKTOBER 2014:
02. to:  Ipek Dedeoglu Mehlum forteller om 

sitt liv som skuespiller, kl. 19.00
03. fr:  DM i fotball i Bergen. Storsalen opp-

tatt til arrangementet om kvelden.
04. lø:  Storsalen er utleid (+ 05.10)
07. ti:  Seniortreff kl 11-14. iPad-kurs kl. 14.00
07. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere
08. on:  Storsalen er utleid om kvelden
09. to:  HiBs Seksjon for tegnspråk og tolking 

har jubileumsforelesning kl 10-15
09. to:  Paal Richard om døves deltagelse i 

samfunnet kl. 19.00.
11. lø:  Kvinneparty kl. 19.00
14. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-

21 (6)
16. to:  Senterstyret har møte kl. 16.00
16. to:  Åpen kveld i døvesenteret – middag 

fra kl 16.00
18. lø:  Internasjonal meny v/døve innvandrere, 

kl. 18.
21. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
21. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere
23. to:  Besøk av overlege Kristin Opedal kl. 

19.00 – hun skal snakke om temaet 
«Døve og psykisk helse»

25. lø:  Storsalen er utleid (+ 24.10 og 26.10)
28. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere 
30. to:  KICK-OFF med Kulturdagerkomiteen 

kl. 19.00. Vi diskuterer sammen med 
frivillige som skal hjelpe til under 
kulturdagene. Alle er velkommen.

31. fr:  Døves Ungdomsklubb har halloween-
fest kl. 19

NOVEMBER 2014:
01. lø:  Storsalen er utleid
04. ti:  Seniortreff kl 11-14
04. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere
05. on:  Møte/samvær med døve innvandrere 

og Maren Oriola, som er prosjekt-
medarbeider i «Bedre vilkår for døve 
innvandrere» som har fått støtte fra 
ExtraStiftelsen (Oslo Døveforening). 
Tidspunktet kommer vi tilbake til.

06. to:  NDF-ansatte har seminar på styrerom-
met (eller et annet sted) på dagtid

06. to:  Frivillige ved Døves kulturdager gjør 
siste forberedelser i storsalen kl 19

07.-09. november: Døves kulturdager i Bergen
10.-11:  Språkpolitisk seminar. Oslo Kongres-

senter
11. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere
13. to:  Senterstyret har møte kl. 16.00
13. to:  Åpen kveld i døvesenteret – middag 

fra kl 16.00
15. lø:  Storsalen er utleid (M)
18. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
22. lø:  Storsalen utleid
21.-23. (fredag-søndag): Bergen Døvesenter 

har seminar ombord på danskebåten.
26. on:  Storsalen utleid kl 17-21
29. lø:  Lutefiskfest kl 19.00

Bildet er tatt av Linda Veronica Steinsbø søndag 22. juni kl 21 utenfor Bergen Døvesen-
ter. Fra venstre døveprest Henri, rektor Lucie fra døveskolen i Morondava, Rune, «den 
hvite gasser» Reidunn Dahl (kan tegnspråk og norsk og gassisk – født på Madagaskar), 
Lolona (døv), Norunn og Astrid. Daglig leder Petter Pettersen (fra Døves menighet i 
Stavanger) er også med. Mandag 23. juni var det grillkveld utenfor Døvekirken.

Besøk fra Madagaskar i juni


