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Nr. 4 24. august 2015 55. årgang

Klar for politisk debatt i Bergen Døvesenter
torsdag 3. september 2015 kl. 18.00-21.00 (se side 4)

Arbeiderpartiet
8. kandidat Linn Katrin Pilskog

Feministisk Initiativ
1. kandidat

Sunniva Schultze-Florey

Fremskrittspartiet
1. kandidat Tor Woldseth

Høyre
12. kandidat Kenneth Stien

Kristelig Folkeparti
2. kandidat Marita Moltu

Miljøpartiet de grønne
1. kandidat for fylkeskommu-

nen, Tom S. Tomren

Raudt
1. kandidat Sofie Marhaug

Senterpartiet
10. kandidat

Eva Bjørø Pedersen 

SV
3. kandidat 

Hilde Maria Boberg Andresen

Venstre
2. kandidat Idun Bortne 

Debatt-leder
Ingeborg Skaten

Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79
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8. og 10. juni 2015:
Besøk av personer fra Bergen Bymuseum

Mandag 8. juni fikk vi besøk av museumspedagog Grete Eilertsen (nr 3 fra høyre på 
bildet over) fra Bymuseet i Bergen (hun jobber på Lepramuseet). Det er planer om 
å lage en utstilling som tematiserer museets innsamling og hva de bør ta vare på for 
fremtiden for å kunne formidle noe om oss som lever i Bergen i 2015. De ønsker å 
involvere byens befolkning til å finne gjenstander og de håper også at en gruppe fra 
Bergen Døvesenter kan ha lyst til å være med på dette. Derfor dette møtet. Vi skal 
jobbe videre med saken her. Utstillingen vil finne sted i Bryggen Museum, kanskje til 
høsten, kanskje til vinteren 2016.

Onsdag 10. juni hadde vi besøk av 6 personer fra Bergen Bymuseum, med samlingsle-
der Anne Bjørke helt til venstre på bildet. De kommer fra forskjellige museer i Bergen. 
Det ble omvisning i huset + tid til å se på «Døvemuseum» og til å fortelle og svare 
på deres spørsmål. Deres oppgave er å ta vare på gamle ting av interesse for museet. 
På møtet, der Thorbjørn Johan Sander og Rune Anda deltok for døvesenteret, var de 
interessert i typografien, da de fikk vite at vi var mange døve som utdannet seg til 
typografer på Døves Trykkeri AS. De sliter med å få erfarne folk til å være tilstede i ty-
pografmuseet i Gamle Bergen, til å fortelle om setteriet, trykkeriet osv. fra den tid man 
brukte blysats. Kanskje vi kan tre støttende til med erfarne døve settere, trykkere?

Foredrag på «internasjonalt 
tegnspråk»

torsdag 24. sept.:

Simon Carmel fra 
USA har temaet
«Døves kultur
og historie»

Ph.D., Lecturer, Writer and Researcher 
 Simon Carmel er selv døv. Han skal 
besøke noen døveforeninger og Ål 
folkehøyskole, samt Døves kulturdager 
i Sandefjord. 
Det blir spennende å "høre" på ham når 
han bruker "internasjonalt tegnspråk". 
Sikkert interessant - og utfordrende? - 
for mange som er nysgjerrig på hvordan 
man formidler innholdet på den måten. 
Tegnspråk- og tolkestudenter vil kan-
skje like å komme og få med seg den 
kvelden?
Varighet: 1,5 time inkl. spørsmål fra 
salen.

Organisasjonsseminar 27.-29. novem-
ber 2015 blir sannsynligvis holdt på 
Miljø hotellet Seletun i Kalandseidet.
Tillitsvalgte i underavdelinger, utvalg og 
komiteer blir orientert om det snart.

Organisasjonsseminar

Komiteen var på befaring 13. august.
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Kampresultater:

Fredag:
Deafboys1-Flyktningane. 2-1
Gullfisken-Deafgirls. 4-6

Lørdag:
Deafboys1-Barn av regnbuen 2-2
"Samma som i fjor"-Deafgirls 1-7

Deafboys1 - Flamengo Stars. 1-5
Deafgirls - Girl Power. 9-0
Deafgirls - Klovner i kamp. 6-3
Deafboys1 - SFG. 6-0
Gammen - Deafboys2. 1-1
Noldus IL - Deafboys2. 1-1

Søndag:
Gruppen "Sårbeinte menn"
Kvartfinale: Deafboys2 - Sivertshaaland FC. 

3 «døvelag» med 36 aktive spillere i Tysnes Cup 3.-5. juli 2015!

Foto: Rune Anda med Sony Xperia Z2 (takk til Tito og Marius for navnene)

Motstanderebn trakk seg, så vi gikk videre 
til semifinalen
Semifinale: Deafboys2 - Kristoffer United 
1-4

Gruppen "Lettbeinte menn"
Deafboys1 - Boca Juniors 0-2

Deafgirls VANT jenteserien, uslåelig! Seier-
sifrene : 6-4, 7-1, 9-0, 6-3!!!

1) Lørdag 29. august:
Vi drar først på kino og så ut og spise. 
Det blir avstemning mellom oss hvor 
vi skal spise og hvilken film vi vil se på! 

Vi dekker tilsammen 200 kr til hver 
person som blir med på kino og spise-
sted. Mer info vil komme! Det er bare 
å holde av datoen 29. august!

2) Torsdag 17. september: 
Nå nærmer det seg årsmøte! Datoen 
er 17. september kl 19.00 i storsalen i 
Bergen Døvesenter.

Vi går gjennom årsberetning, økonomi 
og valg! Er dere interessert i å være 
med i styret, og har spørsmål så er 
det bare å sende spørsmål til Iselin på 
facebook eller sms 971 26 499. 

Vi spanderer pizza. Det blir en kon-
kurranse hvor to av deltakerne på 
årsmøtet får gratis deltakelse i "Color 
me rad" som skjer 19.september. (Se 
neste punkt.)

Etter årsmøtet så blir det sosialkveld 
med spill (PS4, brettspill, kortspill osv)
Vi håper å se dere der!

3) Lørdag 19. september:
Det arrangeres "Color me rad" i 
Bergen. I den forbindelse ønsker 
ungdomsklubben å samle medlem-
mene i en gruppe hvor vi kan løpe 5 
km sammen. 100 kr for medlemmer, 
resten dekker ungdomsklubben. Dette 
inkluderer t-skjorte, shorts, solbriller, 
fargebombe og taxi. 

Vi møter opp på Bergen Døvesenter 
kl 09.30 og taxien drar kl 10.00.  Vi tar 
taxi tilbake til døvesenter etter arran-
gementet. Påmeldingsfrist 25 august til 
erlend.lonning@gmail.com (se forøv-
rig www.colormerad.no)

Sommerferien er over og Ungdomsklubben er igang igjen! 

Erlend Lønning, leder i Bergen Døves Ungdomsklubb.
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Velkommen til «Politisk debatt»
torsdag 3. september 2015 kl. 18.00

Fra "politisk debatt" i døvesenteret 2013. Fra "politisk debatt" i døvesenteret 2009.

Helt siden 1981 har vi hatt slike debatt 
i Bergen Døvesenter. Vi har på forhånd 
sendt partiene 2 konkrete spørsmål som 
de skal svare på (se under).

Det er ordnet med 4 tegnspråktolker. 
Ingeborg Skaten blir møte-/debattleder.

NOTER DATOEN:  TORSDAG 3. 
SEPTEMBER 2015 KL. 18.00

Det er igjen tid for "politisk debatt" i 
døvesenteret. På www.valg.no sakser 
vi følgende tekst: " Valgdagen for kom-
munestyre- og fylkestingsvalget 2015 
er mandag 14. september 2015. Enkelte 
kommuner har også valgdag søndag 
13. september. Du må stemme i egen 
kommune på valgdagen(e). Ellers kan du 
forhåndsstemme fra 1. juli til og med 
11. september." Der finner du ellers alt 
som har med valget å gjøre. Der vil du 

også finne oversikt over valglistene med 
kandidater i alle landets kommuner og 
fylkeskommuner ved valget i 2015.

Kanskje du har bestemt deg for hva du 
skal stemme. Kanskje ikke. Kanskje besø-
ket i døvesenteret torsdag 3. september 
vil gi deg en ide om hvem du vil stemme 
på?  Uansett, velkommen til en spennende 
kveld. Vi starter kl 18.00.

1) 
Tilgang til tolketjenesten ved større offentlige 
 arrangementer 

Spørsmålet er om dere har noen tanker om å sørge for at 
kommunen har budsjett øremerket til tolketjenesten og 
at kommunen i samarbeid med Bergen Døvesenter kan 
plukke ut arrangementer som tolkes.

2) 
Spørsmålet her er noe utenom det vanlige, men likevel av stor 
interesse for oss å se/høre hva politikerne mener eller vil si:
24.-27. august 2017 har Bergen Døvesenter æren av å ar-
rangere det 50. nasjonale kulturfestival for døve, som 
hvert år siden starten i 1967 har samlet tegnspråkbrukere 
fra hele landet. Fra torsdag til søndag i august 2017 skal 
det være teaterforestillinger med døve aktører fra hele 
verden. Vi slår på stortrommen og markerer jubileet med 
internasjonalt program. Og på internasjonalt tegnspråk. Da 
samler vi ikke bare hele Norge i Bergen, men også døve 
fra hele verden. Det blir også internasjonal utstilling (kunst, 
foto, skulptur o.a.) laget av døve selv. Vi har fått hele Den 
Nationale Scene for oss selv. 
Utgiftene ved festivalen blir store, og må dekkes inn av 
deltakeravgiften. Det vi må vurdere, er hvor stor deltaker-

avgift hver enkelt som kommer til Bergen må betale. 
Avgiften skal være med på å finansiere leie av DNS, reise- 
og oppholdsutgifter for innbudte aktører fra hele verden 
o.a. De siste årene har deltakeravgift ved slike arrange-
menter i Norge vært på mellom 500 og 1.000 kroner. Det 
vil bli dyrt for mange om avgiften skal gå opp når deltaker-
ne også betaler reise og opphold for å komme til Bergen 
til spennende kulturopplevelser.
Bergen kommune har i mange år oppfordret til inter-
nasjonalt samarbeid. I FNs konvensjon om rettighetene 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 32 
«Internasjonalt samarbeid» står det blant annet: «Partene 
erkjenner betydningen av internasjonalt samarbeid, og at 
det er viktig å oppmuntre til slikt samarbeid for å støtte 
de nasjonale bestrebelsene osv…»
Det store arrangementet her i Bergen i 2017 blir kanskje 
et en gangs tilfelle. Men vi håper at dette blir begynnelsen 
på internasjonalt samarbeid i framtiden. Vi må slå til nå 
som vi har muligheten. Vi håper på god støtte fra Bergen 
kommune, og kanskje også Hordaland fylkeskommune 
(som også er med i debatten). Kanskje støtten kan dekke 
hele leien av DNS?

Vil ditt parti gå sterkt inn og bidra til at Bergen 
kommune i 2017 vil yte en god sum til dette 
 arrangementet? 

2 konkrete spørsmål til politikerne:
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Utleie av lokaler til medlemmer
Det er lagt inn en tilføyelse i leiekontrak-
ten beregnet på medlemmer av Bergen 
Døvesenter: «Medlemspris gjelder kun for 
medlemmers eller deres egne barns per-
sonlig fest. Organisasjoner, skoler, firmaer 
eller andre kan ikke leie lokaler gjennom 
døvesenterets medlemmer.»

Kontor til underavdelinger (2. etg.) og 
kursrommet (1. etg.)
Underavdelingenes skap og posthylle flyttes 
fra 2. etasje til kurslokalet i  
1. etasje. Barnehagens utstyr i kurslokalet 
flyttes opp der underavdelingene hadde 
kontor. Dette er gjennomført.

Rorbua-sekretær
Sunniva Lyngtun trakk seg som sekretær.  
Valgkomiteen i BDS er bedt om å finne en 
erstatter.
 
Brannvarslingsutstyr på Rorbua
Man ble enige om å skaffe brannvarslingsut-
styr til Rorbua for tilsammen ca. kr 9.000. 
Utgifter til anskaffelsen dekkes av døvesen-
terets driftskonto.

Informasjonssaker
28.05: Daglig leder på åpent hus hos Syns- 

og audiopedagog Teneste
04.06: Skrivetolkpraksis i storsalen
Vår søknad til Hordaland fylkeskommune 

før 1. desember 2014 om midler til anskaf-
felse av brannvernutstyr er under behand-
ling i Oslo, forsto vi.

10 personer deltok på regnskapskurs med 
Kjell Zahl 20. og 27. mai

Daglig leder hadde medarbeidersamtale 
med ansatte i mai. Gunnar hadde medar-
beidersamtale med daglig leder 28. mai.

Kulturdagerkomiteen har fått innvilget kr 
15.000 til studietur til Reims og Istanbul 
(søkte om kr 25.000 den 27. januar 2015)

Det er sendt 5 ulike prosjektsøknader til 
ExtraStiftelsen fra Bergen Døvesenter

Møter
12.05: Møte i hyttekomiteen. Gunnar til 

stede
13.05: Møte med Feministisk Initiativ 

 Bergen/Hordaland
19.05: Møte i seminarkomiteen
21.05: Gunnar og Rune i møte med CI-

gruppen v/Sunniva og Sigrun
26.05: Møte i «Tegnspråktreff for hele 

familien» 
28.05: Kulturdagerkomiteen på møte hos 

DNS
28.-30.05: Gunnar, Tor og Monica på NDFs 

landsråd på Ål
04.06: Møte mellom HLF Bergen og Bergen 

Døvesenter
09.06: Gunnar deltok på styremøte i 

 Nubben Barnehage
09.06: Møte i kulturdagerkomiteen kl 16

Klipp fra styreprotokollen

God markedsføring om Døves kulturdager 
2017 – gitt av Tor S. Fiksen og Toralf Ringsø 

på Reims 2.-5. juli 2015

Dette bildet er tatt fra en lunsj-pause på land ved Svartehavet utenfor Istanbul under 
en fem timers cruisetur. Fra venstre: Terje Røsbakk, Una, Eitan Zuckermann, Lella, Fikret 
Taskoparan og Rune Anda. De to kvinnene, Una og Lella fra New York sa at de øn-
sker å komme til Bergen under Døves kulturdager i slutten av august 2017. Jeg spurte 
hvordan de visste om kulturdagene hos oss? Jo, de var på Reims og ble oppmerksom 
på det! 
Vi fant dem på bildet under, fotografert av Toralf! Her er Lella og Una i samtale med 
Tor på Bergens-stand i Reims.

Ny barne-, ungdoms-
og idrettsmedarbeider
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Gunnbjörg Gunnarsdottir
vant minuttfilmkonkurranse

18. juni 2015 med filmen
«Det døve øret»!

Gunnbjörg – som er datter av Kolbrun Hreidarsdottir og Gun-
nar Hansen (styreleder i Bergen Døvesenter) – er fornøyd 
med 1. plassen i Vestnorsk filmsenter sin minuttfilmkonkurranse 
torsdag 18. juni 2015. Vinnerfilmen «Det døve øret» får du se 
som forfilm på kino i høst! Gunnbjörg driver sitt eget firma 
«GunFilm», og utbryter på Facebook: «Veldig, veldig, veldig kjekt. 
Herreminhatt. SÅ kjekt.» Hun skriver videre: «Takk til Bergen 
Døvesenter for all hjelp og location, ZEPS Orlando Zeps Molina 
for soundtracket og Irene Linnea Bøgh Vaksdal for å ha spilt 
en glimrende hovedrolle!» Foto: Kimberly Larsen Winther. VI 
GRATULERER!

18.06.2015: Besøk av Bergen
Assembly – som planlegger 
kjempearrangement i 2016

Torsdag 18. juni hadde vi besøk av Lona Hansen, som er pro-
sjektkoordinator ved Bergen Assembly triennale for samtids-
kunst som eies av Bergen kommune. Tor Steffen Espedal (også 
fra Bergen Assembly) var også med på møtet. Det er planer 
om et stort kunstnerisk arrangement ulike steder i Bergen fra 
tidlig i september til midten av oktober 2016. De kontaktet oss 
på vegne av en av deres kunstneriske ledere, lydkunstneren og 
komponisten Tarek Atoui. DeafSpace Project (DSP) er utgangs-
punktet for Tarek Atouis arbeider i Bergen Assembly 2016. 
Prosjektet er utviklet ved det amerikanske Galludet University 
for døve og hørselshemmede. Gjennom DSP er det utviklet 
retningslinjer for å optimalisere de hørselshemmedes omgivel-
ser ved hjelp av arkitektoniske elementer. Disse elementene tar 
for seg berøringspunkter mellom de døves erfaringer og det 
bygde miljø, blant annet akustikk, mobilitet, nærhet, lyd, farge 
og personlig sikkerhet. Til stede på møtet med dem var barne-, 
ungdoms- og idrettsmedarbeider Berna I. Martinussen og daglig 
leder Rune Anda.

17. juni 2015:
Besøk av studenter ved Nordahl 

Grieg vg skole, som har tegn-
språk som fremmedspråk

Onsdag 17. juni 2015 hadde vi besøk av studenter fra Nordahl 
Grieg vg. skole. De har tegnspråk som fremmedspråk (første 
året), med Gunn Kristin Selstad som lærer. Det var første gang 
de var innom Bergen Døvesenter. Litt historie om huset, litt om 
døveforeningens historie o.a. + besøk på Døvemuseet.

(3. juli 2015) hadde vi besøk av Birger Haugdal fra Bergen Byar-
kiv (der vi oppbevarer Bergen Døvesenters protokoll fra 1896 
og fram til nylig).
Han fikk en omvisning i huset + døvemuseum + safen vår (på 
bildet peker han på Døves Idrettsklubbs safe). Vi har 9 store og 
over en meter dyp safe, for oppbevaring av protokoller, kassa-
bok og andre dokumenter til døvesenteret og underavdelinger/
utvalg, feriehjem o.a. Også gamle film (16 mm, 8 mm, Super 8). 
Safene er skjult inni vel 10 cm tykke stål på alle sider. Trolig satt 
opp da huset ble bygget i 1869.
Birger skryter over oppbevarings-sikkerhet, men mener at tem-
peraturen også er viktig. Bør være ca. 7 grader for foto, ca. 13 
grader for film, ca. 17 grader for dokumenter.
Vi skal drøfte videre oppbevaring i Bergen Døvesenters 
Museums utvalg etter ferien.

Riktig oppbevaring av historiske
materialer er viktig
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Bjørkåsen-treff 12.-13. juni 2015

Bildet er tatt lørdag 13. juni i Nordahl Grieg vg. skole like etterat Thorbjørn Johan Sander holdt foredrag om "Bjørkåsen skoles his-
torie" (inkl. fra Yrkesskole for døve gutter i Bergen, og døve jenter i Stavanger, ble opprettet i 1940- og 50-tallet). Her ser vi ca 150 
personer samlet. Ønsker du bildet i høy oppløsning/god kvalitet, kan du kontakte fotografen Kurt Oksnes på kurjok@online.no

Bilde av «bergensgruppen» – sendt oss av Lise Marie Nygaard Nyberg. Fra venstre: Olav Feste, Sverre Johansen, Malvin Kvingedal, 
Gerd Bjørnsen, Kolbrun Hreidarsdottir, Elin Buanes, Birgit T. Karlsen, Toralv Kvingedal, Berit Kallevik, Annlaug Koppen, Johannes Samu-
elsen og Kari Samuelsen.

10.-15. aug. hadde Frelsesarmeen
sitt tradisjonelle arrangement

for døve på Golsfjellet
RUNDE ÅR
50 ÅR
Marit Markeset, Bergen, fyller 
50 år den 12. september.

PEDER NYSETH 
fylte 80 år den 19. juli 2015. 
Beklageligvis kom det ikke 
med i forrige Budstikken. 
Gratulerer med overstått 
bursdag, Peder!

MANGE TAKK
for gaven til dagen min!

Hilsen Lars.

HJERTELIG TAKK
for gaven til min 70 års dag!

Hilsen Sissel Osland.

TUSEN TAKK
for gavekortet i anledning 
70-årsdagen min den 8. juni. 
Dagen ble feiret i Østerrike.

Hilsen Fred Sætveit.

TAKK
for oppmerksomheten på 
min 85 års dag!

Vennlig hilsen Johs. Samuelsen.

PERSONALIA
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Senterstyret sto for grilling og servering: Tor S. 
Fiksen, Monica L. Johansen, Randi Ulvatn Slet-
tebakk, Aljona Novikov og Toralf Ringsø, mens 
daglig leder gikk fram og tilbake mellom døvesen-
teret og RIMI for å kjøpe mer, og mer, og mer.

Daglig leder Rune Anda, leder i Døves Ungdoms-
klubb Erlend Lønning og leder i Døves Idretts-
klubb Arne Nesse takket Berna I. Martinussen for 
sin innsats som barne-, ungdoms- og idrettsmed-
arbeider fra 1. mars 2014 og fram til nå. 

Hun tilrettela mye program for ungdommene, 
blant annet utflukt til Voss Villmarksleir, skihelg i 
Myrkdalen, halloween-party, dataparty, program-
helg på Austevoll med overnatting i Rorbua, buld-
ring (klatring) o.a. I tillegg ble det stor glede blant 
besøks elever på Nattland skole (Hunstad) som 
kom til døvesenteret for å spise middag og delta i 
ulike aktiviteter.

Berna begynte som trosopplærer i Tromsø, flyt-
ter dit 1. juli 2015. Vi ønsker henne lykke til! (Hun 
fikk 100% ja til sin nye stilling akkurat den samme 
kvelden, torsdag 18. juni.)

Sommeravslutning med grillmat i døvesenteret torsdag 18. juni
Berna I. Martinussen ble takket for sin innsats som barne-, ungdoms- og idrettsmedarbeider
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Litteratur på 
tegnspråk
torsdag 27. august 2015 kl. 18.00 - 19.00

Både morsomme og alvorlige tekster hentet fra litteratur
i inn- og utland blir vist på storskjerm i Bergen Døvekirke,

og oversatt til tegnspråk eller fremført som poesi
av Torill Solbø Zahl (bildet).

Dette ser ut til å bli veldig interessant!

Alle er velkommen.
Gratis inngang,

men med ønske om kollekt tilpasset grad av fornøydhet.

Inntekten går til døvekirkens arbeid.

Notèr datoen! Torsdag 27. august kl. 18-19.

Ønsker du middag i døvesenteret før litteratur-seansen,
kan du bestille hos Kalfaret Kantine på forhånd.

All teksten som blir vist på storskjerm,
blir håndskrevet av Torill og lagt sammen som et hefte.

Hvem som skal ha dette heftet, gjenstår å se!
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Rosa, Victor og Asgeir hedret for sin innsats

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) hadde sommerstevne i Bergen. Under en 
festmiddag søndag kveld var det invitert en del gjester fra byen og omegn. Gjes-
tene var personer som har stått FNDB og døvblinde nær  gjennom mange år.
Vi siterer fra Døvblindes Ukeblad nr 29/2015 som var utgitt 17. juli 2015: "Tre 
av gjestene hadde FNDB ikke fått hedret tidligere for deres innsats, nemlig Rosa 
Bessert (til venstre på bildet), Victor Sig. Aksdal og Asgeir Straume. De fikk alle 
overrakt FNDBs bordfane av leder Geir Jensen. 
Rosa Bessert fikk den for i over 30 år å ha hatt ansvaret for punktskrift-trykkin-
gen ved trykkeriet, enten det nå har kalt seg Døves Trykkeri, Designtrykkeriet 
eller A2G Profilering. 
Victor Sig. Aksdal (tidl. Nilsen) fikk den for sitt virke med å bygge opp Døves 
trykkeri til en multi-media-bedrift i den tiden han var disponent. Dette gjorde at 
vi kunne trykke både punktskrift, storskrift og vanlig skrift fra samme data-manus 
- lenge før slik ble "vanlig".  
Asgeir Straume fikk bord-fanen for sitt årelange virke i døveblinde-miljøet som 
tolk-ledsager, og i tilknytning til FNBD som døveprest på mange sommer-stevner 
og i andre sammenhenger. 
De tre ble behørig hyllet med stor applaus."

Tegnspråk-treff
for hele familien

fortsetter!
Neste treff er i Bergen Døve-

senter, Kalfarveien 79, 
søndag 6. september 2015 

kl. 12.00-15.00

Det blir underholdning og leker 
for barn, og program for voksne.

Det blir også noe godt å spise 
og drikke få kjøpt, både for 

store og for små.

Tegnspråktolk er bestilt.

Alle er velkommen!
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STØTTE TIL MEDLEMMER 2015
Enkeltmedlemmer kan søke Bergen Døvesenter om delvis reise-støtte i forbindelse med arrangementer knyttet til «døves 
verden» (Døves kulturdager, døvestevner, Idrettsarrangementer for døve, internasjonale arrangementer, utflukter arrangert 
av døveforening/underavdelinger og lignende.) I søknaden må medlemmet oppgi hva reisen koster totalt for vedkommende, 
samt oppgi sitt bankkontonummer. 

Søkeren vil deretter få tilbakemelding fra døvesenteret hvor mye støtte han/hun vil få. Det er styrets leder og daglig leder 
som sammen blir enige om størrelse på støtten. Støttens størrelse har en grense oppad til kr 1.000 pr. medlem, og vil bli 
overført til medlemmets bankkonto etter gjennomført arrangement.  

Det er takket være både tilskudd og arven etter Øivind W. Wilhelmsen som åpner muligheter for støtte til medlemmer som ønsker å 
delta i sosiale og kulturelle arrangementer og oppleve noe spennende.

Du kan fylle ut skjemaet under. Men har du muligheter vil det være bedre om du bruker skjemaet der: http://stotte.bgds.no/

Skal du til Døves Kulturdager i Sandefjord 25.-27. sept? Er du medlem? Da kan du fylle ut dette skjemaet og sende til oss:

Søknad om medlemsstøtte fra Bergen Døvesenter

Navn ...................................................................................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................................

Postnr./-sted .....................................................................................................................................................................................................

E-post adresse (hvis du har): ........................................................................................................................................................................

Søke om støtte i forbindelse med hva?......................................................................................................................................................

Dato for arrangementet: ...............................................................................................................................................................................

Hvem er arrangør (ansvarlig)? .....................................................................................................................................................................

Hva koster hele reisen/oppholdet for en person? ..................................................................................................................................

Ditt bankkonto-nummer:  .............................................................................................................................................................................

Jeg bekrefter at jeg er medlem av Bergen Døvesenter

Bergen den …………………………………..

Din underskrift .................................................................................................................................................................................................

Døves Kulturdager i Sandefjord

25.-27. september 2015

Vestfold Døveforening

Ca kr 4.500
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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.

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

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 oktober.  
Frist for stoff til neste nummer:  
1. oktober 2015.

AUGUST:
27. to:  Litteraturkveld i døvekirken kl. 18 

v/Torill Solbø Zahl
29. lø:  Storsalen er utleid

SEPTEMBER:
01. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) 

i styrerom kl. 18-21
01. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
03. to:  Politisk debatt foran kommune-

valget 14. september. Vi starter kl 
18.00.

05. lø:  CI-treff i storsalen kl. 10-15: 5. 
september med Kjell Grøndahl fra 
høresentralen.

06. sø:  Tegnspråktreff for hele familien kl. 
12.00-15.00

08. ti:   Seniortreff kl. 11
08. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) 

i styrerom kl. 18-21
08. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
09. on: Nubben barnehage har foreldre-

møte i storsalen kl 17-21
09.-20. sept: Nordisk Seniortreff på Hur-

tigruten MS Finnmarken.
10. to:  Frikveld
12. lø:  Beast har årsmøte – deretter fest i 

døvesenteret
15. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
15. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (3) 

i styrerom kl. 18-21
15. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
17. to: Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
17. to: Ungdomsklubben har årsmøte i 

halve storsalen kl. 19
20. sø: Besøk i døvesenteret av seniorer 

fra Sverige som kommer rett fra  
Hurtigruten

22. ti:  Seniortreff kl. 11 (utlodning)

22. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (4) 
i styrerom kl. 18-21

22. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 
17-20

23. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (1) 
i storsalen kl. 18-21

24. to:  Besøk av Simon Carmel (døv) fra 
USA kl. 19. Hans tema blir "Døves 
historie og kultur". Ingen tolk. Han 
skal bruke "Internasjonalt tegn-
språk".

25.-27. Døves kulturdager i Sandefjord
26. lø:  Storsalen er utleid (+27.09) m+p
29. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (5) 

i styrerom kl. 18-21
29. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
30. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (2) 

i storsalen kl. 18-21

OKTOBER:
01. to:  CI-gruppens Teaterkveld; middag 

på Sirkus Escalon, tekstet forestil-
ling: «Forbrent» og kvelden avslut-
tes på Bocca for dem som ønsker 
det

04. sø:  Tegnspråktreff for hele familien kl. 
12.00-15.00

06. ti:  Seniortreff kl. 11
06. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (6) 

i styrerom kl. 18-21
06. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
07. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (3) 

i storsalen kl. 18-21
08: to:  Frikveld
13. ti:  Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 

11-13 i hallen.
13. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) 

i styrerom kl. 18-21
13. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
14. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (4) 

i storsalen kl. 18-21

TERMINLISTE
15. to:  Senterstyret har møte i styrerom-

met kl 16.
16. fr – 18. sø: Idrettshelg på Stord, arr. 

Døves Idrettsklubb
19. ma: Storsalen er opptatt på dagtid 

(Nubben Barnehage)
20. ti:  Seniortreff kl. 11 – utlodning
20. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (8) 

i styrerom kl. 18-21
20. ti:  Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
21. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (5) 

i storsalen kl. 18-21
24. lø:  Teater Manu har forestilling på 

DNS kl. 14.00
27. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (9) 

i styrerom kl. 18-21
27. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 

17-20
28. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (6) 

i storsalen kl. 18-21
29. to:  Foredrag ved Torill Ringsø og Line 

Beate Tveit kl. 19: «Å vokse opp i 
en tegnspråklig familie»

30. okt. – 1. nov. (fredag-søndag): CODA 
Norge feirer 10 års jubileum i Ber-
gen (mer info senere) – Storsalen 
opptatt

ÅRSMØTE
BEAST har årsmøte med valg lørdag 
12. september kl. 17.00 i storsalen.

Etter årsmøte har Beast "Tegnspråk-
fest" samme sted (kl. 19).

Velkommen!

ÅRSMØTE
Døves Ungdomsklubb har årsmøte 
med valg i storsalen (den delen som 
er nærmest scenen) torsdag 17. sep-
tember kl. 16.00.

Velkommen!


