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Bildet under viser tillitsvalgte og ansatte som var med på
organisasjonsseminar ombord i MS Bergensfjord 21.-23. november 2014

Foto: Helge Herland
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BILDER FRA DØVES KULTURDAGER - FOTOGRAF: HEDDA OPDAL

«Tusen takk til alle 
dere som var med 
å organisere denne 
dagen!»
På fagdagen i forbindelse med Døves 
kulturdager var Syns – og Audiopeda-
gogisk Teneste representert med fire 
audiopedagoger. Vi er alle fire impo-
nerte over den profesjonelle organise-
ringen dere hadde denne dagen. Når 
det gjelder det faglige innholdet synes 
vi dere hadde lagt opp til et flott pro-
gram ! Vi opplever å ha fått faglig påfyll 
– og inspirasjon som vi kan dra nytte 
av i vårt arbeid med døve og tunghørte 
barn, voksne og eldre. Tusen takk til 
alle dere som var med å organisere 
denne dagen!

Vi ser allerede frem til neste gang 
Døves kulturdager skal arrangeres her 
i Bergen !

Med hilsen
Kari Mowatt Haugland
Audioped./fagl.koor.hørsel
Syns – og Audiopedagogisk Teneste i 
Hordaland 

Gro Hege Urdal Saltnes: "Samspill ved stemmetolking, 
betingelser for døves deltakelse"

Ingeborg Skaten: "Men - henger det sammen..? Om å 
skape koherens i tegnspråktolking"

Markus Aro: "Hvordan oversette mellom såkalt 'interna-
sjonalt tegnspråk' og finsk/norsk/engelsk tegnspråk?"

Peter Hauser: "Finnes det forskjeller mellom hjernene til 
hørende og døve?"
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Toralf Ringsø. Tor S. Fiksen.

Gøril Grindhaug fremfører i "Regnbyen". Kristin Fuglås Våge fremfører i "Regnbyen".

Mira Zuckermann fremfører "Annerledes barn".

Karen Klovning, en av mange frivillige medhjelpere.

Lisa Lind etter hundeshowet sitt. Programlederne Tor og Toralf signaliserer at det nå er klar for Teater Manu's "Festmeny".
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DØVES KULTURDAGER 7.-9. NOVEMBER 2014

De som var med i filmen: Elevene Juliane Rolfsvåg, Jannicke Bøe og Giorgio Marsano, 
samt ansatte: Arne Nesse, Tove Haugsdal, Kristin Rynning, Asle Karlsen, samt Trine 
Danielsen som regissør.

Nordahl Grieg vg. skole 2 laget
filmen "Den digitale skolen"

Nordahl Grieg vg. skole 1 laget
filmen "Tidsreisende ungdommer"

Deltakere i filmen: Alexander Kvalheim, Marte Hove Haugen, Beate Gokstad Eng, Kaja 
Lund Bondevik, Helene Høylandskjær, Sara Elin Bøe, Sverre Undheim Lie, med Gunn 
Kristin Selstad som regissør, manusforfatter og foto/redigeringsansvarlig.

De som var med i filmen: Espen Rosvold, Thomas Johannessen, Ragna Huse, Jostein 
Bekkevold og Oscar Gerritsen. Stemmeskuespillere: Espen Bøe, Frode Bøe og Arnlaug 
Bøe. Statister: Lasse Sundal, Bjørg Storesund, Ingunn Herland og Rex Magnus Bøe. 
Regissør: Dag Bøe. Assistent: Ida Nicole Bøe.

Dag Bøe laget filmen "Asken"

Her ser vi fire av ca 30 frivillige som var i aksjon under kulturdagene. De har vært 
fantastiske! Ikke bare delte de ut deltakerbevis osv., de sto også vakt ved inngang til 
fagdagen, tapas, John Smith show, workshop, scenen, festmiddag og ellers svarte de på 
spørsmål. Blide og vennlige var de også, som om de hadde vært på smilekurs :-)

Torill Ringsø og Hilde Haualand hadde oppgaven med å oppsummere forelesningene 
under fagdagen fredag 7. november.
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DØVES KULTURDAGER 7.-9. NOVEMBER 2014

Det var også program for barn 
under kulturdagene 
Trylleshow med Solomon Beyene (bildet over, 
tatt etter showet), Hundeshow med Lisa Lind 
(bildet i midten til venstre) og Klovneshow 
med Siv Øvstun og Torunn Fisketjøn. I tillegg 
hadde vi hoppeslott og ansiktsmaling (som 
Kristin Fuglås Våge sto for).
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DØVES KULTURDAGER 7.-9. NOVEMBER 2014

Faksimile fra gjesteboken i Døvemuseet i Bergen Døvesenter. Skrevet av David de Key-
zer, mannen som tok initiativ til Reims-festivalen for døve som arrangeres annethvert 
år, med flere tusen deltakere.

Kulturdagene neste år finner sted i 
Sandefjord 25.-27. september 2015. 
Se www.kulturdagene.net
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DØVES KULTURDAGER 7.-9. NOVEMBER 2014

Halloween-kaker

Kalfaret Kantine ved Ali-
reza laget "grøsserkaker" 
da Ungdomsklubben 
arrangerte Halloween-
kveld i døvesenteret 
fredag 31. oktober.
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Vi var 30 personer som deltok i vinsmakingskurset, som fant sted på restauranten 
«Bare»  i 2. etasje på Hotell Norge, fra kl. 11- 13:30.

Foredragsholderen var Øystein Ellingsen. Det ble satt frem 6 flasker, bestående av 
musserende vin og champagne, 2 typer hvite viner, bestående av en nordlig (tysk)  og 
en sørlig (fransk) og 2 røde viner (1 lett og 1 noe kraftigere ).

Vi lærte hva som utgjør forskjellen på smak og lukt i vinene. Vi lærte om prosessen 
som skaper vinene.

Det ble nevnt hvilke glass som passer til ulike typer vin. Vi fikk også vite at feil valg 
av glass forringer vinens egenskaper. Det ble også nevnt hvordan vinen blir påvirket 
av flasker med ekte kork og skrukork. 

Videre fikk vi vite hvordan man skal holde i vinglasset, og hvordan man skal bevege 
det, slik at smaken og aromaen kommer frem.  Vi fikk også vite hvordan vinen skal 
bevege seg rundt inne i munnhulen før den svelges. Slik får man optimal nytelse av 
vinen.  Alle vinene var veldige gode, og det var interessant og spennende å smake 
forskjellen på dem.

Deltagerne koste seg godt, mange stilte spørsmål og Øystein svarte svært lettfatte-
lig og profesjonelt på alle spørsmål. 

Det kan nevnes at restauranten «Bare» har blitt omtalt i Bergens Tidende 2 ganger 
som Bergens beste restaurant med toppscore på 10 poeng av 10 mulige. Den er på 
Michelin-nivå. Både mat og vin omtales som «kulinarisk opplevelse» .
Det er Øystein Ellingsen som eier og driver restauranten. Det kan nevnes at han er 
sønn av Norunn Kalvenes. Anbefaler alle døve å gå til «Bare» og få kulinariske mat- 
og vinopplevelser, når de vil markere noe som skal være uforglemmelig! 

Jan de Lange.

Kulturdager
for døve
Fredagen
Man samles
klemmes
skravles
minnes
og 
takker for sist

Lørdagen
flotte skuespillere
på scenen
Framfører
tårer
latter
applaus

Høyeste punkt
flotte klær
til et dekket bord
forretten
middagen
desserten

Utpå kvelden
sosialt
dansing
skravling
forelskelse
nattaklemmer

Søndagen
siste dagen
frokosten
skravlingen
hade
- vi sees igjen
til neste år

Nina Hauge har skrevet 
dette diktet

Vinsmakingskurs lørdag den 8. november
på restauranten «BARE», hotell Norge

DØVES KULTURDAGER 7.-9. NOVEMBER 2014
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TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDRO TIL AT DØVES KULTURDAGER
7.-9. NOVEMBER 2014 BLE EN OPPLEVELSE FOR ALLE! 
Takk til alle som kom til arrangementet, til alle som bidro med litt av hvert under 
fagdagen, på scenen, på workshop, til Tolketeamet for utmerket organisering, og ikke 
minst takk til alle frivillige for fantastisk innsats! Takk også til studentene på tegn-
språklingen ved Høgskolen i Bergen som serverte i Bergen Døvesenter søndag! Det 
kom vel mellom 200 og 300 personer! Takk også til hotellet for godt samarbeid, og 
det samme til Grieghallen! Takk også til Bergen Døvekirke som åpnet for gudstje-
neste i forbindelse med kulturdagene (kirken var fullt søndag).
Kulturdagerkomiteen (bildet over er tatt av Teater Manu) takker! 

Disse to tegnspråktolkene gjorde det igjen: Denne gangen tolket de sangene til 
musikkbandet "Marg og Bein" til Tegnspråk med innlevelse og rytme man sjelden 
opplever! Jeg er fristet til å si at av alle forestillingene under kulturdagene i helgen, 
vil jeg gi høyeste karakter til tolkene Ina Lauritzen og Siri Beate Birkeland-Larsen 
! Det herlige musikkbandet med Gunnbjörg Gunnarsdóttir i spissen har uten tvil 
bidratt til at kjemien og samspillet mellom dem og tolkene ble så flott!  Rune.

Fra venstre: Dag Bøe, Toralf Ringsø, Kristin Fuglås Våge, Tor S. Fiksen og Rune Anda.

DØVES KULTURDAGER 7.-9. NOVEMBER 2014

TOLKETEAMET GJORDE EN 
GLIMRENDE JOBB UNDER  
DØVES KULTURDAGER! 
Samarbeidet mellom Kulturdagerkomi-
teen i Bergen Døvesenter og NAV Felles 
Tolkeoppdrag med kontor i Sør-Trønde-
lag, samt NAV Tolketjenesten i Hordaland 
fungerte veldig bra. Det var tolk på plass 
"overalt" hele helgen, både på hotellet og 
i Grieghallen.

Merete Larsen Jansen var med og koordi-
nerte ulike tolkeoppdrag 7.-9. november.

Barn og unge testet sine slag.
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Har du alltid vært interessert i historie?  
Hvordan startet det?
- Da jeg var 11-12 år ble jeg interessert i slekt, spurte i familien 
om hvem som var oldeforeldre, hvor de kom fra, når de var født. 
Alt ble skrevet ned for hånd, det var jo ikke pc på den tid.
Da datamaskiner kom, ble interessen større og større. Da var 
det bare slektsgranskning jeg drev med. Jeg studerte genealogi 
(slektsforskning) med lokalhistorie ved en høyskole og tok 
 eksamen for 6 år siden, bare for moro skyld.  Jeg driver med 
kurs i slektsgranskning over hele Norge, det er artig. 

For et par år siden spurte Vestfold døveforeningens historielag 
om jeg kunne være med og hjelpe, det var da jeg ble mer inter-
essert i døvehistorien. Slektsgransknings teknikk passer også 
i arbeid med døvehistorie. For å finne en døv person, må jeg 
bruke den teknikken jeg kunne godt fra før. Etterhvert begynte 
jeg med å gi kurs i redigering og arkivering, hvordan man skal ta 
vare på døvehistorie og dens materialer.

Hvordan jobber du med døvehistorie?
- Jeg har en god del med materialer. Hver eneste materialer som 
jeg ikke stoler helt på, jeg må undersøke nærmere selv. Alt skal 

på plass etterhvert og de skal være godt dokumentert.
Jeg har laget kartotek i excel, med mappe til hver eneste person. 
Jeg bruker veldig mye internett til denne jobben. For meg er det 
en fin hobby. I de mappene har jeg lagt inn dokumentasjoner, 
kopier av kirkebøker med dåp, konfirmasjon, vielse, død, be-
gravelse, folketellinger, dødsannonser, portrettbilder, signaturer. 
Disse mappene trenger jeg ikke å åpne hver gang. Jeg har laget 
link direkte fra excel til personenes mapper.
Det letter jobben. 

Mette Zeiffert fra Horten hjelper meg mye. Hun bistår blant 
annet med å søke fram i kirkebøker og folketellinger når det blir 
litt for mye for meg. Hun er god å ha som "min assistent" (hehe). 
Det setter jeg veldig stor pris på.

Så det hele bare vokser, sent ja, men sikkert. Det kom frem 
 veldig mange interessante historier. Skikkelig gøy. Har funnet 
mange døve fra 1600- og 1700-tallet. 

Jeg kan også fortelle en liten historie: 

Jeg fant en gjeng med 3 døve i Sogn og Fjordane. De ble konfir-
merte sammen i 1758. Det var jo ikke døveskole på den tid, så 

Døvehistoriesamler Beryl K. Ramvik har en drøm
At det blir opprettet et "statsarkiv" for døve, hvor all materiell 

som ligger i forskjellige statsarkiv, riksarkiv, byarkiv som har med 
døve å gjøre, blir samlet på et sted

Vi har hatt besøk av Beryl K. Ramvik, vist henne døvemuseet og pratet døvehistorie. 
Hun viste også hvordan hun samler og arkiverer historiemateriell. Det hun viste og 
fortalte, var så spennende at vi innbød til et intervju i Budstikken!
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hjemstedets prest var nok utrolig dyktig til å kunne kommuni-
sere med de tre, og å gi dem kristendommens kunnskap. Jeg ble 
faktisk glad for at de 3 ble konfirmerte, at de klarte det på den 
tid det ikke var døveskole. Konfirmasjon i Norge ble påbudt ved 
lov i 1736. Det gikk ikke så mange år før de 3 døve ble konfir-
mert. Utrolig, vil jeg si!!

Kunne du vise noe av det du gjør?
- Jeg kan først vise skjemaet jeg har laget i Excel. Det blir en god 
del med farger. Dette gjør alt arbeid mye lettere. Lettere å ha 
skikkelig oversikt. (Navnene der er fiktive :-) )

Det er fargelagt for hver eneste ting, som f.eks.:

* Grønn bakgrunnsfarge forteller at det fins dokumentasjon i 
mappen

* Oransje betyr at jeg har datoen, men ikke funnet dokumen-
tasjon

* Rosa står for at den personen ikke levde da eller ikke har 
gjennomført den hendelsen

* Hvit bakgrunn betyr at jeg ikke har noe om den personen. 

Alt dette hjelper veldig mye. Dere ser at den siste personen, 
Åsta, har nr 1251. 

Det er koplet direkte til mappe nr 1251, som vist i illustrasjo-
nen. Da ser jeg fort hva jeg har av dokumentasjoner tilknyttet 
den personen. 

I den mappen fyller jeg forskjellige ting som bare hører til Åsta, 
som f.eks. portrettbilde, folketellinger, skolebilde, familiebilde 
o.l. Signaturer er også viktig å ha med, hvis vi er heldige å få tak 
i. Da ser vi hvordan de signerer sitt navn, om det skal være to 
AA istedenfor Å, eller om det skal være med eller uten h. For 
eksempel kan navnet Åsta skrives som Åsta eller Aasta, og Ån-
onsdtr., Aanonsdtr. eller Aanensdtr.

Har du noe annet du vil si?
Ja, det er to ting jeg har lyst å nevne, altså to drømmer.

Det ene er at det blir et slags digitalarkiv for døve, der alle 
kunne sende inn opplysninger og bilder.

Det andre er, min største drøm, å starte et "statsarkiv" for døve, 
hvor all materialer som ligger i forskjellige statsarkiv, riksarkiv, 
byarkiv blir samlet på et sted. Men om jeg får det realisert vet 
jeg ikke, men det er lov å drømme. :-)

Til slutt vil jeg også nevne www.allslekt.org, der har jeg lagt inn 
forskjellige ting om døve, som konfirmasjoner, gravsteiner, døds-
annonser, ulike lister. Det kommer mer etterhvert.

Jeg håper også at dere lesere kan hjelpe til med å klippe ut 
dødsannonser og ta bilde av gravsteinene. Og levere til Rune 
Anda, eller sende til meg på epost (adressen står på www.
allslekt.org). Bilder av gravstein skal ikke være kopi fra andre folk 
eller andre steder på internett.
Hvis vi alle sammen samler inn, kan vi få frem mye av døvehisto-
rien. Det er viktig at døve fra "gamle dager" ikke blir glemt.

Intervju v/Rune Anda.
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Fredag 7.november hadde jeg den gleden av å være invi-
tert på åpningen av Døves kulturdager 2014 i Grieghallen 
Bergen. Vi var 4 inviterte gjester, Trude Drevland ordfører i 
Bergen, kultursjefen i Arna, sekretær i KRFF Anita Nymark 
Scheie og jeg. Alle fikk tegnspråk oversatt. De 3 første fikk 
teleslynge med headset og jeg fikk skrivetolker. Det var 
veldig hyggelig å få være til stede, vi fikk til og med VIP-
lapp. (Det var første gang i livet jeg fikk en slik ære). Det 
ble holdt fine taler og fremført mye kunst på tegnspråk 
som viste at døve trenger egne kulturdager på mange 
forskjellige måter. Det var flere hundre deltakere som kom 
fra mange steder, den som hadde hatt lengst vei kom fra 
Cape Town, ca 10.500 km unna, men den som hadde kor-
test vei hadde gått 150 meter. Etter den fine åpningsfesten 
i Grieghallen gikk jeg over til Hotell Ørnen der deltakerne 
bodde for å se om jeg fikk tak i Facebookvenner som jeg 
har i døvemiljøet men har aldri møtt. Nå skjedde det noe 
merkelig for meg som til vanlig beveger meg i det hørende 
miljø, jeg var midt i døves miljø og forstod ingenting som 
ble sagt på tegnspråk. Derfor måtte jeg finne på noe av 
det jeg lærte da jeg studerte til barnevernspedagog, å 
observere menneskene som var rundt meg. Jeg kunne se 
at det var mye på gang der inne. F.eks. 2 eldre damer som 
"tegnet" opp i hverandre og jeg var sikker på at de hadde 
ikke sett hver andre siden de gikk på døveskolen mange år 
tilbake, slik var gleden hos dem. Det var også 2 menn som 
hadde en heftig diskusjon seg i mellom hva det var fikk 
jeg ikke med men de kan ha diskutert kommende kamp 
Haugesund-Brann, politikk eller noe annet. Denne halvti-
men på Hotell Ørnen bekreftet at i Norge har vi 4 språk: 
bokmål, nynorsk, samisk og tegnspråk. Uansett hva vi får 
tilrettelagt for oss hørselshemmede vil det alltid være 
behov for tegnspråk og døves kulturdager for å holde ved 
like deres kulturelle særpreg. Jeg takker Bergen Døvesen-
ter for å få et innblikk i deres kulturliv.

HLF-vennen Matthias Viktors-
sons inntrykk fra åpning av 

 Døves kulturdager 7. nov. 2014

Fra venstre: Anita Nymark Scheie , Rune Anda og meg.

Alle 5 toaletter i 1. og 2. etasje
pusses opp og blir nye!

Ny, ferdig dametoalett i 2. etasje.

Ny, ferdig herretoalett i 2. etasje.

Gammel herretoalett i 1. etasje. Alt skal kastes, og nye kommer inn (kanskje ferdig før 
jul).

Dametoalett i 1. etasje. Her har vi fjernet gulv og annet under + tømt mye (ved hjelp 
av en slamsuger). Vi regner med at det samme må gjøres under herretoalett. Det vil 
derfor ta litt tid før disse toalettene blir ferdig. Kanskje vi klarer det før jul?

Ansattes toalett i 2. etasje skal også pusses opp.
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DØDSFALL
Aslaug Sørhaug, født 1922, gikk bort 19. september 2014 og ble 
begravd fra Fana kirke 25. september. 

RUNDE ÅR
80 ÅR
Victor S. Aksdal, Askøy, fyller 80 år den 13. februar.

70 ÅR
Kurt Oksnes, Bønes, fyller 70 år den 17. desember.

65 ÅR
Margareth Fjæren, Bønes, fyller 65 år den 16. februar.
Frode Bjånesøy, Austevoll, fyller 65 år den 22. februar.

60 ÅR
Lilly Koppen Mjanger, Bergen, fyller 60 år den 12. februar.

50 ÅR
Kari Jenny Skålevik, Fana, fylte 50 år den 17. november.

TUSEN TAKK
for gavekort som jeg fikk til min 85 års dag.

Hilsen Ingard.

TUSEN TAKK
for gaven til min 85 års dag.

Hilsen Annlaug Koppen.

Kjære dere alle i seniorgruppen
MANGE TAKK
for den nydelige blomsten jeg fikk til min 85 års dag!

Vennlig hilsen Annlaug Koppen.

HJERTELIG TAKK
for gavekortet i anledning min 70 årsdag. Jeg skal kjøpe tøfler for 
pengene.

Hjertelig hilsen Asle Georg Karlsen.

Til Seniorgruppen: TUSEN TAKK
for potteplanten jeg fikk til 70-årsdagen. Jeg har vannet den forsik-
tig og den er like fin fremdeles.

Vennlig hilsen Asle Georg Karlsen.

TUSEN TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
På vegne av Vestfold Døveforening vil jeg takke for oppmerksom-
heten og gaven vi fikk fra dere da vi feiret 100 års jubileum i Larvik 
31. mai 2014. Som et lite minne legger ejg ved noen fotografier fra 
kvelden på Farris Bad. Jeg håper vi fortsatt vil ha god kontakt og 
samarbeid i framtiden, og ønsker dere en riktig god førjulstid!

Beste hilsen Finn Arild Thordarson, styreleder i Vestfold Døveforening.

(Bildene har vi på kontoret.)

FLYTTET?
Husk å melde fra om ny adresse.
Vi sender videre til Norges Døveforbund slik at du får Døves 
Tidsskrift sendt hjem til riktig adresse.

annonser // 71Bergens Tidende lørdag 11. okToBer 2014

Kampanje - Gravstell hele året

-verdier for generasjoner

Vårplanting

sommerplantinghøstplanting

vinterdekking

mosekrans
påskeplantingHelårs stellavtale

- Generell vedlikehold
(jordfornyelse, gjødsling,
vanning og luking)

- Påskeplanting
- Vårplanting
- Sommerplanting
- Høstplanting
- Vinterdekking
- Mosekrans

AKASIA tilbyr nå en pakke bestående av helårs stellavtale
for 2015 og vinterdekke og mosekrans for 2014.

Kampanjepris kr. 2 498,- (ordinært kr. 2 998,-)

Bestilling kan gjøres pr:
E-post: gravplass@akasia.no
For mer info se www.akasia.no
Telefon: 55 59 39 00
Varer til og med 19. oktober.
Kampanjen gjelder nye stellavtaler.
Gjelder ikke familiegravsteder.

KP1 onsdag kl. 13.30:

ALIVE INSIDE
– inspirerende dokumentar
Billetter kr. 70,– via www.bergenkino.no

På sceneKanten:
Hvordan vekke et minne «der inne»?
Panelsamtale i etterkant av filmen i Bergen Kino

Verdighetsdagen | 15. oktober 2014

ABBEDISSEN BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
Fyllingsdalen – www.abbedissen.no 55 15 40 90
Filial Åsane – www.abbedissen.no 55 25 31 00

ARNA GRAVFERDSBYRÅ A/S *
Lakslia 14, R. Kristing 55 24 08 08

BERGEN BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
Håkonsgaten 13 – 5015 Bergen - B. Netland 55 90 05 54

BERGEN OG OMEGN BEGRAVELSEHJELP A/S *
Teatergt. 20, 5010 Bergen - K.H. Polden/Tom Wilson 55 21 44 50
Avd./BergenVest/Sotra 2. et. Shellstasjonen Sartor 55 21 44 50

BJØRGVIN BEGRAVELSESBYRÅ
Nattlandsvei 8, www.bjorgvin-b.no – Eilif Andersen 55 20 23 00

DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
Apeltunv. 1 – 5222 Nesttun - www.dbeg.no 55 13 15 00

ENGEN BEGRAVELSESBYRÅ *
Teatergt. 20, 5010 Bergen 55 21 44 60

Håkonsgaten 13 - www.bergenbegravelse.no

Begravelsesbyrå
for Bergen og omegn

Hardangerveien 6 - 5222 Nesttun - www.dbeg.no

Fana og Fyllingsdalen BegravelsesByrå as
Kong Oscars gate 25 99 34 53 45
FUSA & SAMNANGER GRAVFERDSBYRÅ A/S *
Liv Mette Hagen – Boks 100, 5649 Eikelandsosen 56 58 15 09

GRAVFERDSHJELPEN A/S *
Hagerups v. 32X – 5093 Bergen, R. Kristing 55 27 28 29

HAUGLANDSHELLA BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
5310 Hauglandshella, post@hauglandshella.no 56 14 51 01

HARDANGER & KVINNHERAD GRAVFERDSBYRÅ A/S *
Asle Skogly – Lysevegen 35 – 5620 Tørvikbygd 56 55 82 90

KOBA CHRISTENSEN BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
Dreggsallm. 36, 5003 Bergen 55 30 08 00

NORDHORDLAND BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
5918 Frekhaug – 5936 Manger 56 37 14 10

SAMDALS BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
Håkonsgaten 13, 5015 Bergen
A. Løvenholdt - B. Netland 55 90 19 80

SOLSTRANDS BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
Herman Foss gt. 11 – www.solstrands.no 55 55 16 16
Avdeling Laksevåg – Laksevåg / Bg.vest 55 34 35 90
SOTRA OG OMEGN BEGRAVELSESBYRÅ A/S
Skjenet 4 – 5353 Straume 56 32 08 90

VAKSDAL BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
5726 Vaksdal, Ann-Elin Gullbrå 56 59 74 70

VATNE BEGRAVELSESBYRÅ *
5914 Isdalstø 56 35 09 10

ÅSANE BEGRAVELSESBYRÅ A/S *
Tertnesvegen 99, Johannes Blom 55 18 90 00

Håkonsgaten 13 - www.samdals.no
55 90 19 80 - A. Løvenholdt

yråSamtlige byråer har døgnvakt!
Byrå merket med * er tilsluttet

Herman Foss gt. 11 - www.solstrands.no
Avd. Laksevåg - Laksevåg/Bg.vest
Avd. Fana - Laguneparken

55 55 16 16

Vår varmeste takk
for all medfølelse, deltakelser, blomster ogminnegaver
til Den indre Sjømannsmisjon og Bergen Døves
menighet vedAslaugHedvig Sørhaug sin begravelse.
En stor takk til avdeling 2 og 3 hos sykehjem ved
Konows Senter for god pleie og omsorg.
En stor takk til legeMarit Tepstad og Lien for god opp
følging ogmedfølelse i sorgen. En stor takk til døveprest
Asgeir Straume, kantor Jan Røshol, solosanger Belinda
Lerøy og Arvid Søreide fra Dahl Begravelsesbyrå.

Ingar, Anlaug,Åge, Berna,Maren, José,
Sondre ogMaria

Hjertelig takk
for all omtanke,omsorg og deltakelse ved vår kjære
GreteHorvei sin bortgang. Vi ønsker å takke hjemme-
sykepleien på Flagget for pleie og omsorg i ca. 4 år,
sykepleierne Tonje, Melissa, Renate ogMona ved
kirurgisk post 2 på Haukeland Sykehus for god pleie
og omsorg den siste tiden. Vi ønsker også å takke
Hauglandshella Begravelsesbyrå v/Ragnhild for en fin
og verdig bisettelse. Takk til familie og venner.
Takk for donasjoner til Carcinor Vest.

Dagfinn,Bård,KevinogBjørg (søster)

Tusen takk
for blomsterhilsner og deltakelse ved
min kjære mann og vår far FrantzHarry Jacobsen
sin bortgang og bisettelse. En stor takk til personalet
ved Kleppestø Sykehjem post 2c. Takk til
Hauglandshella Begravelsesyrå, solister og
prest Lars Petter Eide for en fin og verdig bisettelse.

Reidun,Mona,Anne,Hilde ogEvamed familie

Hjertelig takk
til dere som fulgte vår kjæreHarald Storøy til grava
og påminnestunda. For sanger og taler. For kranser,
blomster og telefoner. Stor takk til BjørnMagne
Hansen, Solundheimen, Leif Skjerstad og de på
ambulansebåten Solund. Takk for all hjelp og støtte.

Jennym/familie

Tusen takk
for varmmedkjensle, blomehelsingar, og pengegåve
som går til Haukeland sjukehus, ved vår kjære
SynnevaHummelsund si bortgang og gravferd.
Ei stor takk til personalet ved Sundheimen, heime
sjukepleien i Sund, til besøksvenn Anna Jorunn Bjorøy
og til personalet påMedisinsk avd. post 6 ved
Haukeland sjukehus for god pleie og omsorg.
Me takkar Bergen & Omegn Begravelsehjelp, prest
Godtfred Haugland, organist Ann Jorun Hopen og
solist Cathrine Østervold for ein verdig og fin seremoni
i Sund kyrkje. Takk til alle som deltok.

Odrunn, Jorunn,Nils, Ottar og Steinar
med familiar

Envarm takk
for all vennlig deltagelse, blomster og kondolanser
ved vår kjære EdvinBjørkliås sin bortgang.
En spesiell takk til prest Bjørn Moe, organist Guro
Rotevatn Buder, solist Robert Juvik og til
Øvsttunheimen sykehjem.
En varm takk til alle som bidro med pengegaver til
Skjold kirke.

Familien

// TAKK FOR DELTAKELSE

Odd Fellow Ordenen

Symboler som brukes i BTs dødsannonser

1
2
3
4
5
6
7

9
0
+
q
w
e

Due

Vanlig (latinsk) kors

Anker

Blomst

Davidsstjernen
(jødisk symbol)

Frimurer-kors

Hjerte

Russisk-ortodoks kors

Amnesty International

Tro, håp og kjærlighet

Solnedgang

Human-Etisk Forbund

Livssirkelen

Romersk-katolsk kors

8

7 Hjerte

PERSONALIA

Påmeldingen sender du til post@bgds.no eller på oppslag i døvesenteret. Betaling 
skjer ved inngang til storsalen torsdag 5. februar mellom kl 17.00 og 17.45. Kontant 
eller med bankkort.

Foredrag torsdag 5. februar 2015 kl. 18.00

Erfaring fra Engleskolen

Bergen Døvesenter har

ÅRSMØTE
torsdag 19. mars 2015 kl. 18.

Siste frist for innlevering av lovendringsforslag er 4. 
februar, og siste frist for innlevering av andre "inn-

komne forslag" er 26. februar.

Bergen døvekirke 25 år!

Velkommen til jubileumsgudstjeneste
i Bergen døvekirke

14. desember kl. 11.00
Misjonsavtalen med Det Norske Misjonsselskap  

til fordel for døveskolen i Ngaoundere i Kamerun 
vil bli fornyet.

Offer til døveskolen i Ngaoundere. 

Nattverd. Kirkekaffe med jubileumskake.  
Besøk av Oslo biskop, Ole Kristian Kvarme.

Temakveld 
i Bergen Døvesenter 
5. februar kl. 18.00-20.00

Tonje Henriksen forteller 
om sin erfaring med 3 års 
studie på Engleskolen. Hun 
svarer på spørsmål og gir 
noen øvelser.

Inngang: Kr 50 for med-
lemmer og kr 100 for 
ikke-medlemmer. 
(Betales ved inngangen, enten 
med kort eller kontant.)
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STORSALEN
Fra 19. desember til 22. januar er storsalen stengt pga arbeid med gulvet.

Torsdag 8. januar 2015 åpner vi Hallen (storsalen stengt) for sosialt samvær.
Kalfaret Kantine serverer som vanlig, med middag fra kl 16.

Det blir også åpent i hallen torsdag 15. og torsdag 22. januar, også med Kalfaret Kantine på plass.

JULEVERKSTED og JULEGRØT
Torsdag 11. desember kl 16.00 og utover blir det JULEVERKSTED i storsalen.

Kolbrun Hreidarsdottir (Kolla) skal lære oss å lage fine jule-ting. Gratis. Har du lyst å være med, 
fint om du sier ifra til døvesenteret. Så kan vi kjøpe inn materialer nok til alle. Det blir også jule-
grøt, som døvesenteret spanderer på alle.  Døvesenterets styre står for serveringen. Velkommen!

Skal vi beholde Rorbua?
Under organisasjonsseminar som Bergen Døvesenter arrangerte 21.-23. november 

2014 var det noen som mente at Rorbua måtte selges. Er du enig? 
Vi innbyr til debatt på medlemskvelden torsdag 12. februar 2015 kl. 19.00.

VELKOMMEN!

Kjære medlem i Bergen Døvesenter
Etter at Norges Idrettsforbund har endret loven 
for medlemskap er det ikke lenger aktuelt å være 
automatisk medlem i Døves Idrettsklubb.

Derfor henvender vi oss til alle våre tidligere 
passive medlemmer om de ønsker å bidra som 
støttemedlem i DIK fremover.
Det koster kr. 50 som medlem. For at vi skal opp-
rettholde god økonomiske rammer er vi avhengig 
av dere som støttemedlemmer. Dette bidraget vil 
også gjøre oss i stand til å arrangere aktiviteter 
som dans, turer og sosiale aktiviteter  for denne 
gruppen .

Det er tre muligheter å melde fra til oss: e-post: 
post@bdik.no, mobil: 476 34 324 eller sende inn 
svareslipp

KLIPP UT OG SEND TIL BDIK, Kalfarveien 79, 5022 Bergen: (eller send info til post@bdik.no/sms 476 34 324)

Jeg ønsker fortsatt å støtte Bergen Døves Idrettsklubb.

Navn ............................................................................  adr. .................................................................................................................................

Postnr. ...............................  Postadr. .............................................  E-post: ..................................................  Mobil: ...................................
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Barne-, ungdoms- og idrettskonsulent Berna I. Martinus-
sen har reservert en hytte på Myrkdalen fra fredag 13. 
til søndag 15. mars 2015. 

Medlemmer av Bergen Døvesenter er velkommen til å 
være med. Døvesenterets styre har besluttet å støtte 
med kr 500 pr. medlem. Påmelding til berna@bgds.no, 
eller send brev til henne: Bergen Døvesenter v/Berna I. 
Martinussen, Kalfarveie 79, 5022 Bergen. Av henne kan 
du få svar på det du vil spørre om, også priser.

Denne kom fra den ansvarlige for utleie av hytter like før 
Budstikken gikk "i trykken":

No har me fått ei hytte med 5 soverom + stor loftstove 
(CAB5+) ledig 13-15.3.14.
 
5502 CAB5+

Hytta har 5 soverom med denne sengefordelingen på sove-
romma:

1:  1 dobbelseng
2:  1 dobbelseng
3:  1 dobbelseng
4: 4 senger på 120 cm
4:  4 senger på 120 cm

Hytta ligg i Helgatunfeltet, med lett adkomst til skiløypene. 
Stor loftstove med sittegruppe og 50’ TV + PS3.  TV også på 
2 soverom. 2 reisesenger. Barnestol. 

14 sitteplassar rundt spisebord. Bålpanne på stor veranda.

Eg reserverer den til dykk til i morgo utpå dagen, så er det 
fint om du tar kontakt slik at me får avklart om du vil ha den.

Du står også framleis på venteliste på hytte/leilighet for 10 
pers.

Bli med til Myrkdalen 13.-15. mars 2015!



16

Brannvarslingsutstyret
i døvesenteret
må skiftes ut

Utstyret som vi fikk installert for 
13 år siden, er nå foreldet. Hvis 
deler går i stykker, finnes det ikke 
reserverdeler lenger.

Vi må tenke på å investere i nytt 
utstyr.
Brannvernansvarlig Svein Ole Jo-
hansen regnet ut at det vil komme 
til å koste mellom kr 120.000 og 
150.000.

Vi håper det er mulig å søke om 
støtte til formålet. Det jobber vi 
med nå. For sikkerhets skyld må vi 
avsette midler til det fra og med 
neste års budsjett.

Tolketjenesten ved NAV 
Hjelpemiddelsentral 
Hordaland får tolke-

studenter i praksis fra  
19. januar til 13. februar

Tolkestudentene skal selv tolke, og 
blir veiledet av en erfaren tolk, som 
vil hjelpe til ved eventuelle vanskelige 
situasjoner. Studentene har taus-
hetsplikt i forhold til konfidensielle 
opplysninger de får i forbindelse med 
tolkepraksisen.
Vi håper på fortsatt godt samarbeid, 
forståelse og velvilje.

Med vennlig hilsen  
Tolketjenesten i Hordaland

Noen av turistene  
på danskebåten 21.-23. nov.
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Klipp fra styreprotokollen september 2014

Søknad fra fotballjentene
Det var kommet søknad fra tre av våre 
medlemmer som er tatt ut til årets EM 
i fotball for kvinner i Bulgaria 18.-30. 
november 2014: Beate Gokstad Eng, Ane 
Serine Dimmen og Nina Hammersland. På 
grunn av stramt budsjett og dårlig økono-
mi måtte landslagsspillerne selv bære mye 
av utgiftene (se brev). Jentene antyder kr 
9.500 pr. spiller. De søkte om økonomisk 
støtte. Styret ble enige om å yte jentene 
samme støtte som guttene fikk da de dro 
til fotballturnering i Nederland i mai: Kr 
1.000 pr. person.

Innbydelse til Bergen Døve kirkes 
25 års jubileum
Døvesenteret er invitert til jubileums-
gudstjeneste søndag 14. desember kl. 
11.00 med påfølgende kirkekaffe. Sty-
releder Gunnar Hansen representerer 
døvesenteret.

Støtte til medlemmer i forbin-
delse med Døves kulturdager
Bergen Døvesenter støttet med kr 650 
pr. medlem som bodde på Scandic Ørnen 
Hotel i minst to netter under Døves 
kulturdager, fra fredag 7. til søndag 9. 
november.

Informasjonssaker
* 24. september: 20 års jubileum for Signo 

Dokken. Rune deltok.
* 8. oktober: 10 års jubileum for tegn-

språk- og tolkeseksjonen ved HiB. 
 Gunnar og Rune deltok.

* Berna og Iselin i Stavanger 3.-4. oktober 
i forbindelse med konferanse om FNs 
menneskerettigheter

* BDS lager søknad til Hordaland fylkes-
kommune ang fornying av brannvars-
lingsanlegg som vil koste mer enn kr 
120.000, søknadsfristen er 1. desember

* Minibankterminal – byttet til en med 
sim-kort

* Kulturdagerkomiteen var på befaring 
sammen med Teater Manu i Grieghallen 
torsdag 9. oktober

* Kulturdagerkomiteen hadde møte på 
Scandic Ørnen Hotell onsdag 15. okto-
ber.

* Asle og Rune skal på informasjonsmøte 
22. oktober om A-ordning

* Mottatt takkekort fra Ingard Sørhaug 
som fylte 85 år.

* Det var kommet nabovarsel fra 
Døvekirken om planer for bygging av 
leilighet på parkeringsplassen i nord, 

samt bemerkninger fra døvekirken til 
arkitektfirmaet.

* Det er kommet bekreftelse fra Lot-
teri- og stiftelsestilsynet om at Bergen 
Døvesenter får kr 117.315 i støtte.

Gjennomførte møter siden sist
24. september: Gunnar deltok i styremøte 

i Nubben barnehage
* 25. september: Ledermøte. Gunnar og 

Rune deltok
* 2. oktober: Seminarkomiteen hadde 

møte og justerte programmet
* 9. oktober: Styremøte i Rorbua. Gunnar 

deltok.
* 18. og 29. september: Kulturdagerkomi-

teen hadde møte

Døves kulturdager 2014
Det har vært en fin helg med over 600 
deltakere og med stor innsats av frivillige 
medarbeidere + komiteen. Styret applau-
derte for vel gjennomført arrangement. 
Kulturdagerkomiteens medlemmer har 
jobbet i to år og hatt mange møter både i 
døvesenteret, på hotellet og i Grieghallen. 
De har ikke på noe tidspunkt snakket om 
honorar. Styrelederen ønsker likevel å ta 
opp dette og høre med styret.
Frivillige gjorde fantastisk innsats fra 6. 
til 9. november. Styret vurderte hvordan 
alle disse skulle belønnes som takk for 
innsatsen.
Styret ble enig om følgende:
a) Medlemmer av Kulturdagerkomiteen; 
Kristin Fuglås Våge, Toralf Ringsø, Dag Bøe 
og Tor S. Fiksen får hver kr 5.000 i støtte. 
b) Frivillige får støtte for deltakelse i 
BEASTs julebord på Scotsman lørdag 6. 
desember. De som ikke deltar på julebor-
det, får overført kr 350. 

Kjøkkensituasjon
Utleie av lokalet har øket og da har vi 
behov for en person som kan rydde opp 
f.eks. hver mandag -  bl.a. for kontroll, 
sette på plass utstyr på rett sted, telle 
antall glass og foreta rengjøring av glass 
etc. i oppvaskmaskin – de som ikke er 
rene. Vedkommende skal også føre inn i 
skjema hvorvidt lokalene er vasket rene 
etter helgens bruk. 
Kalfaret Kantine ble tilbudt, og takket ja 
til oppdraget.

Kjøleskap/fryseskap/ 
benk til mixer
Det var behov for egne kjøleskap som 
disponeres kun av oss (kokken og Kalfa-

ret kantine) pluss at det kun brukes av de 
som leier. Vi har derfor kjøpt både kjøle- 
og fryseskap siden det gamle kjøleskapet 
var «utgått på dato» pga. slitasje. Disse er 
kommet på plass. Vi har også skaffet et lite 
bord til mix-maskin.

Juleverksted torsdag 11. desem-
ber kl. 17
Kolbrun Hreidarsdottir har sagt seg villig 
til å påta seg oppgaven med å lære inter-
essert i å lage forskjellige julematerialer. Vi 
kan bruke storsalen torsdag 11. desember 
(helgene før jul er allerede opptatt for 
utleie). Styret skal stå for servering. Både 
julematerialer til juleverksted og serve-
ring av grøt og drikke er gratis, spanderes 
av Bergen Døvesenter.

Gulvet i storsalen
Styret drøftet hvilke av disse alternativene 
som passet som ny gulv i storsalen: 
Vinyl eller parkett eller laminat. Man ble 
fort enige om at vinyl ikke ville passe, da 
storsalen med sin gamle stil ville miste 
sin sjel. Valget falt på enten parkett eller 
laminat. Avgjørelsen vil eiendomsstyret ta 
snart, og da vil man få fagfolk til å starte 
dette arbeidet før jul og bli ferdig i løpet 
av januar 2015. Styret var da enige i at 
storsalen skal holdes stengt fra og med 
onsdag 17. desember 2014 og åpne igjen 
fredag 23. januar 2015 da det er utleie 
den dagen. Prismessig kan det komme på 
mellom kr 50.000 og 100.000.

Skihelg på Myrkdalen mars 2015
Ungdomskonsulent Berna jobber med å 
forberede utflukt til Myrkdalen skisen-
ter 6.-8. mars 2015 sammen med Døves 
Idrettsklubb. Det planlegges å leie 3 
hytter til en pris av mellom fra kr 8.000 
til kr 12.000 pr hytte. Spørsmålet var om 
Bergen Døvesenter også vil være medar-
rangør. 
Bergen Døvesenter takker for invitasjon 
til å bli medarrangør. Det gis støtte på kr 
500 pr. medlem som vil delta.

NYTTÅRSAFTEN
Døvesenteret er åpent Nyttårsaften 
fra kl 18 og utover for alle som ønsker 
å komme. Ta med mat og drikke selv. 
Fint om du tar kontakt med Alireza 
og sier at du kommer, så vet han hvor 
mange det blir. Mobil nr. 924 27 204. 
Gratis adgang. (OBS. Det er ikke lov å 
bruke fyrverkeri på Kalfaret.)
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Vel overstått organisasjonsseminar!
Da er seminaret 21.-23. november 2014 over – med fornøyde møtedeltakere og turister. Under dis-
kusjon om vi skal fortsette med de årlige seminarene på søndag, sa Edvard Rundhaug noe som også 
mange andre var enige om: «De årlige seminarene har sydd oss sammen.»  Det ble også sagt at slike 
seminarer har hatt stor betydning for døvesenteret, og at det er viktig med kontinuitet, nemlig at det 
er ønskelig med slik seminar hvert år. Referat fra seminaret kommer på hjemmesiden vår.

Seniorgruppen v/Toralf, Bibbi, Hans Birger, Sonja og Hans Erik. CI-gruppen v/Sunniva og Iselin.

Beast v/Fredrik, Marie, Marica og Tor, Utleieansvarlig Malin.

Ungdomsklubben v/Erlend og Iselin. Eiendomsstyret v/Svein Ole, Egil og Gunnar (Tor Einar var ikke med.)

Idrettsklubben v/Arne, Øyvind, Øyvind og Øystein. Rorbua v/Sunniva, Edvard, Svein Tore, Gunnar (BDS) og Øyvind (DIK).
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Det blir kort vei fra Døvesenteret til Bybane-stasjon ved den nye Kunsthøyskolen (punkt 3) - 
når traseen Sentrum-Fyllingsdalen blir ferdig

Bybane nær døvesenteret i ca 2020?

BERGEN DØVESENTER

Malin Lone Johansen presenterte utleiestatistikk på seminaret.
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hver år siden. 
Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.
Neste nummer kommer ut i slutten av 
januar.  Frist for stoff til neste nummer:  
15. januar 2015.

DESEMBER 2014:
01. ma: Nubben barnehage har advends-

samling i storsalen kl 09.30-10.00
01. ma: Døves Idrettsklubb har styremøte 

i styrerommet kl 16.
01. ma: Døves Idrettsklubb har hyggekveld 

for frivillige fra DM i fotball, kl. 18
02. ti:  Seniortreff kl. 11-14
04. to:  Døves Ungdomsklubb har styre-

møte i styrerommet kl 16.
05. fr:  Storsalen er utleid
06. lø:  BEAST har julebord på Scotsman
06. lø:  Storsalen er utleid (M)
08. ma: Nubben barnehage har advends-

samling i storsalen kl 09.30-10.00
09. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
10. on: Bergen Døvekirke er 25 år
10. on:  Styrerommet er opptatt kl. 11 til 

15.
11. to:  Juleverksted i storsalen kl. 16.00-

21.00 (for alle aldre)

12. fr:  Senterstyret har møte kl. 16.00
12. fr:  Døves Ungdomsklubb har julebord 

i storsalen kl 18.00
13. lø:  Storsalen er utleid
14. sø:  Jubileumsgudstjeneste i Døvekir-

ken kl 11.00 (25 år)
15. ma:  Nubben barnehage har advends-

samling i storsalen kl 09.30-10.00
15. ma:  Storsalen er utleid fra kl 16.00 

og utover
16. ti:  Seniortreff kl. 11-14 – JULEBORD 
17.-31. desember: STORSALEN ER 

STENGT. Gulvet skal fornyes.
31. ti:  Seniortreff kl. 11-14 – NYTTÅRS-

AVSLUTNING – i hallen

JANUAR 2015:
01.-22. januar: STORSALEN ER STENGT 

(gulvet fornyes)
08. to:  Hallen og kjøkkenet åpner etter 

juleferien. Kalfaret Kantine serve-
rer fra kl 16.

13. ti:  Seniortreff kl. 11 – i hallen
15. to: Hallen og kjøkkenet åpen. Kalfaret 

Kantine serverer fra kl 16.
22. to: Hallen og kjøkkenet åpen. Kalfaret 

Kantine serverer fra kl 16.
23. fr:  Storsalen er utleid (M)
24. lø:  BEAST har tegnspråkfest i døve-

senteret
27. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)
30. fr:  CI-gruppen har kveldsarrangement 

i storsalen

FEBRUAR 2015
05. to:  Foredrag kl. 18.00-20.00 om Engle-

skolen v/Tonje Henriksen.
10. ti:  Seniortreff kl. 11
12. to:  Debattkveld kl 19.00: "Rorbua"
16. ma: Storsalen opptatt til kurs (Nub-

ben) fra kl. 17 til ca 19
24. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)

Døves Kulturdager 7.-9. november er over
Du finner en del bilder i dette bladet.

De som får bladet over e-post, får alle sidene i farger. 
De som heller ønsker bladet tilsendt pr. vanlig post, må nøye seg med svart/hvitt (å printe ut i farger koster litt mye).

Si ifra om du ønsker å få bladet tilsendt over e-post framover. Da får du bladet samme dag som papirversjonen blir levert
til Posten, og det tar 5 virkedager før papirbladet kommer fram.

Daglig leder har ferie
Fra 5. til 25. desember er daglig leder 
bortreist på ferie. 
Styret vil prøve å få noen til å være på 
kontoret mellom kl 10.30 og 13.30 fra 
mandag til fredag. 
Storsalen blir stengt fra 19. des-
ember til 22. januar pga arbeidet 
med nytt gulv. Hallen og kjøkkenet vil 
være åpent og Kalfaret Kantine har 
servering som vanlig.

JUL i 
DØVE-
KIRKEN
24. desember er det Julegudstjeneste i 
Bergen Døvekirke kl. 15.00.
Før det, kl. 12.00 er det andakt på 
Konows senter.
1. juledag (torsdag 25. desember) kl. 
13.00 er det andakt i døvekirken.


