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Denne gangen er det 
Døves Idrettsklubb 
som skal ta seg av 
servering o.a.

Tegnspråk er «i vinden»!
Den siste tiden har tegnspråk som tema vært 
nevnt «overalt». På Facebook, på ulike hjemme-
sider, i media o.a.

Også Norges Døveforbund løfter dette språket 
fram i mange sammenhenger.

Språkrådet står veldig sterkt her med tegn-
språkrådgiver Sonja Myhre Holten i spissen. 

Nå skal også myndighetene i Bergen være med 
og snakke om tegnspråkets plass i samfunnet. 
Det skjer i Litteraturhuset i Østre Skostredet 
5 i Bergen torsdag 19. mai - se informasjon på 
side 2!

Vi håper å se deg blant publikum! Kafeen åpner 
kl. 18.00, debatt kl. 19.00. Velkommen!



Disse er invitert til å delta i debatten:

Kristin Øygarden (kommer)
Bergen kommune, vararepresentant for Julie 
Andersland, venstrepolitiker og daglig leder 
i Kultur Vest
Sonja Myhre Holten (kommer)
seniorrådgiver i tegnspråk - Språkrådet 
Laila Ulvestad (kommer), Hordaland 
fylkeskommune, opplærings avdelingen
En fra byråd for barnehage, skole og idrett 
er også invitert (venter svar)
Helene H. Sæle (kommer),  
Bergen Døvesenter

Panel-debatt i Olav H. Hauge-salen i Litteraturhuset
Østre Skostredet 5, Bergen - torsdag 19. mai 2016 kl. 19.00-21.00

Vi åpner kl. 18.00 – mat og drikke fåes kjøpt i Colonialen i samme bygning

«Fra gest til språk
- tegnspråkets plass i samfunnet»

Programleder: 
Petter Sørensen,
Statped

GRATIS ADGANG!

 Kristin Øygarden Sonja Myhre Holten Laila Ulvestad (barnehage, skole, idrett) Helene Hodneland Sæle

?

Språkrådet arrangerer av og til debat-
ter/samtaler for å fokusere på forskjel-
lig språkpolitiske problemstillinger. 

Torsdag 19. mai 2016 kl. 19:00 – 21:00 
er turen kommet til Bergen på Littera-
turhuset, Olav Hauges sal, for å snakke 
om norsk tegnspråk. Dette skjer i sam-
arbeid med Bergen Døvesenter.  
 
Målet for samtalen er å få økt kunnskap 
om norsk tegnspråk slik at vi kan være 
med på å bidra til at statusen til norsk 
tegnspråk heves i Bergen. 

Norsk tegnspråk er anerkjent som 
et fullverdig språk gjennom St. meld 
35 (2007- 2008) Mål og meining. Ein 
heilskapeleg språkpolitikk. At språket er 
fullverdig, betyr at det har slik status 
at det kan brukes i alle sammenhenger, 
og at det har utviklet et spesialisert 
ordforråd som gjør at det er i levende 
bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle 
språklige bruksområder og i alle språk-
lige bruksfunksjoner. Videre sier samme 
melding at tegnspråk ikke må sees på 
som en kommunikasjonsmetode for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

men som ett av flere språk som benyt-
tes i et mangespråklig samfunn. 

I et språkpolitisk perspektiv fastslås det 
at tegnspråk har en grunnleggende verdi i 
seg selv, blant annet som identitetsmerke 
og ekte kulturuttrykk for en språklig 
minoritet i det norske samfunnet. 

Norsk tegnspråk er også et genuint 
norsk språk, en del av den norske 
kulturarven og ikke minst en del av det 
språklige mangfoldet i landet som vi alle 
har en særlig plikt til å ta vare på.



Kulturdagerkomiteen for 2017 består av, bak fra venstre: Espen Rosvold, Toralf Ringsø, Helene Hodneland Sæle, Kristin Fuglås Våge 
(leder) og Dag Bøe. Fran fra venstre: Martin Berhovde og Tor S. Fiksen. De to siste er nylig nevnt på denne siden, som skal jobbe 
som kulturdagersekretær støttet av EkstraStiftelsen via Norges Døveforbund. Foto: RA, 06.04.2016.

Tor S. Fiksen og Martin Berhovde skal jobbe med forberedel-
ser – sammen med kulturdagerkomiteen – til 50 års jubileum 
for Døves kulturdager i 2017. Tor starter først, i 40% stilling fra 
og med 1. april 2016 (til 31. juli 2016). Deretter, fra og med 1. 
august 2016 (til 30. september 2017) skal Tor ha 70% stilling og 
Martin 30% stilling. Arbeidsoppgavene deres blir i disse dager 
gjennomgått av kulturdagerkomiteen. Vi har en spennende tid 
foran oss. Mange ideer og forslag er kommet, og det fortsetter 
man med. Støtte til lønn til kulturdagersekretærene kommer fra 
ExtraStiftelsen via Norges Døveforbund.

Klar for innsats til
kulturdagerjubileet 2017!

Kulturdagerkomiteen 2017

Bergen Døvesenter får egen stand under DeafNations 
WorldExpo i Las Vegas, USA, 5.-8. juli 2016. Kulturdager-
komiteen sender 3 personer dit: Kristin Fuglås Våge, Toralf 
Ringsø og Tor S. Fiksen. Formålet er å markedsføre 50 års 
jubileum for Døves kulturdager i Bergen 24.-27. august 
2017. Vi er blitt fortalt at det kommer ca 50.000 personer 
til WorldExpo i Las Vegas! Kanskje noen av dem får lyst til 
å komme til Bergen neste år?

Vi morer oss med å lage noe "kreativt" - så hvorfor ikke gjøre det sånn? Bildet er laget 
av Rune.
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Det var et interessant foredrag om fjellturer og -klatring i Ber-
gen Døvesenter i døvesenteret torsdag 4. februar 2016. 

Agnes Stueflaten gjorde kvelden spennende. På slutten fortalte 
hun at hun skal lede grupper på tur til Galdhøpiggen sommeren 
2016, slik hun har gjort de to siste årene.

Hennes far var i mange år aktiv i foreldrelag for hørselshemme-
de, og det var fra ham hun ble interessert i å gå på fjellet. Faren 
har klatret i mange fjell gjennom mange år.  

Agnes har også vært på Kilimanjaro, Afrikas høyeste fjell, 
sammen med Guttorm, kjæresten sin. 

Her er informasjon på arrangørens hjemmeside:

Tegnspråklig guide til Galdhøpiggen!

Agnes Stueflaten er døv og skal være guide til Galdhøpiggen 
også i år, i samarbeid med Jotunheimen Arrangement AS.

Galdhøpiggen – med sine 2469 moh er Norges høyeste fjelltopp. 
Turen går fra Juvflya 1841 moh. over Styggbreen og opp til top-
pen, ca. 6-9 timer tur retur avhengig av tempo og pauser. 

Utstyr som kreves er gode fjellsko samt klær for ferdsel i høg-
fjellet. Vi stiller med alt av sikringsutstyr som sele og tau. Turen 
er barnevennlig. Er du interessert, ta kontakt med Jotunheimen 
Arrangement AS for tur: jotunheimenarrangement@gmail.com 
eller telefon/SMS 920 38 297

Dette bildet er fra video som Alireza har lagt ut på Facebook. Her ser vi ham sammen 
med Bjørg og Vitauts på Galdhøpiggen i 2015.

Foredrag i vinter

Lena Mei Kalvenes Anda holdt foredrag i Bergen Døvesenter 
torsdag 11. februar om sine opplevelser i India. Nedenfor ser 
du kart over India og reiseruten hennes som varte i ca to måne-
der sammen med en døve venninne fra Nederland. 
Først var hun alene sammen med ca 160 elever og lærere (ho-
vedsakelig nonner) ca en måned på en døveskole helt nordøst i 
India (ovenfor Bangladesh). Og så ble det rundreise i dette store 
landet.
Det var morsom å "høre på" henne der hun fortalte hvordan 
det var å være døv, og kvinne. Og om dagliglivet, kulturen og 
mye annet. 

Hun viste mange bilder og film. Hun kommer tilbake og for-
teller om turen på seniortreff i slutten av mai 2016.

Lena Mei fortalte  
om sine opplevelser i India

Agnes fortalte om fjellklatring
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Finn Arild Thordarson gjestet Bergen Døvesenter torsdag 14. april. I nesten 90 
minutter fortalte han om firmaet «Supervisuell», som ble offentlig kjent 17. august 
2015, og arbeidet som ble gjort fram til nå. På bare 8 måneder har firmaet med sine 6 
ansatte allerede oppnådd veldig mye med filmproduksjon. Fem av de ansatte er døve 
og har hver sin kompetanse som firmaet har nytte av. Den sjette er hørende (hva el-
lers?) med ansvar for lydproduksjon. :-) Firmaet har også laget noe de foreløpig kaller 
«Tegnspråkarkiv». Flere og flere internettfølgere har oppdaget dem. Du også?

Se nettsidene: http://supervisuell.no/ og http://video.supervisuell.no/

Det er bare å ta hatten av for Supervisuell-stabens arbeid. Både innhold og kvalitet 
i filmene deres er til å bli imponert over. De lager film, de lager reklame, de lager 
synlige eksempler på felter der tilgjengeligheten for døve ikke er bra. Det lover ellers 
bra for i år og neste år, nå som Supervisuell vant konkurransen om beste prosjekt 
for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)! Firmaet mottar 1 million kroner 
som er fastsatt over statsbudsjettet for 2016. Premien går til å produsere en spillefilm, 
«En julefortelling – på norsk tegnspråk», basert på «A Christmas Carol» av Charles 
Dickens. Les mer her: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Aktuelt/Nyheter-bibliotek-
utvikling/Supervisuell-AS-er-vinneren-av-konkurransen-om-beste-prosjekt-for-digital-
barnelitteratur-paa-norsk-tegnspraak-NTS
 
Deltakerne i storsalen var også interessert i å høre hvordan man kan opprette enkelt-
mannsfirma, og fikk svar på mange spørsmål.

Finn Arild Thordarson fortalte 
hvordan Supervisuell ble til

Daglig leder Rune Anda besøkte kontoret og studio til Supervisuell i Sandefjord, vinteren 2016. Her ser vi fra venstre 
daglig leder Finn Arild Thordarson, administrativ leder Thomas Blix og journalist Anja Hofsøy Tolsrød.

Supervisuell har intervjuet tre døve som 
var aktiv i Bergen Døves Ungdomsklubbs 
Filmutvalg i 1974: Gunnar Hansen (i dag: 
styreleder i BDS), Rune Anda (i dag: daglig 
leder i BDS) og Tore Karlgård (idag bor 
han i Porsgrunn). Klikk på bildet. Du fin-
ner både Trickfilm der + den andre filmen: 
intervjuet:  
http://video.supervisuell.no/video/trick-
film-1974/ 
Lykke til!

Bergen Døvesenters  
styreleder og daglig leder 
i kreativ rolle i 1974  
– se intervjuet!

Til deg som kan stille opp med bil:

Kan du hente seniorer til 
seniortreff og kjøre dem 

hjem igjen etterpå?
Bergen Døvesenter har fått godkjent 
støtte på kr 9.000 tilsammen for 
2016. Det betyr at de som stiller opp 
for å hente seniorer, og kjøre tilbake 
etter seniortreff, vil få dekket med kr 
1,50 pr. kilometer. Tilbudet er frivillig 
og ulønnet. 

Du kan henvende deg til Bergen 
Døvesenter, post@bgds.no, og spørre 
om døvesenteret trenger din hjelp 
til å hente og bringe folk til og fra 
seniortreff.

Til deg som har vanskeligheter 
med å komme til seniortreff 
annen hver tirsdag:

Kanskje du ønsker at vi 
skal hente deg, og bringe 

deg hjem?
Er bussforbindelsen fra ditt hjemsted 
til døvesenteret og tilbake så dårlig at 
du velger å bli hjemme? Men ønsker å 
komme? Ta kontakt med Bergen Dø-
vesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen 
eller send epost til post@bgds.no, 
dersom du ønsker å motta kjøre-til-
budet. Tilbudet er gratis for deg som 
får godkjent søknaden/ønsket ditt.
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Døves spennende reiseopplevelse blir 
visst aldri(?) "utgått på dato". Fortsatt - 
etter 36 år - blir historien fortalt, igjen og 
igjen. Nylig var tre døve bergenseres reise 
i Afrika 1980 fortalt (også med video og 
bilder) under Oslo Døvekirkes basarda-
ger, og til elevene ved Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve (bildet). 

Bildet er tatt av Monica Lundahl.

THE NORWEGIAN DEAF GLOBETROTTERS
Vifte og stålplate fra våre 3 døve medlem-
mers reise i Afrika 1980 er nå på døvemu-
seet i Bergen Døvesenter

Her ser vi Rune i døvemuseet med både 
viften og stålplaten som ble brukt under 
deres reise i verdens største ørken, 
Sahara, i august 1980. Utstyret har i noen 
år vært oppbevart på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve (hvert år var det 
foredrag om Afrika-turen til elever på 
folkehøyskolen.)

Norsk kunstnerleksikon:
Moldeklev er først og fremst keramiker. 
I enkelte arbeider viser han en viss 
stilisering og forenkling av motivene, men 
stort sett er hans skulpturer og relieffer 
frodige, robuste, litt romantiske og gjerne 
berettende. Han utnytter ofte kontrasten 
mellom terrakotta og fargede glasurer. 
Moldeklev har laget en rekke keramikkde-
korasjoner til sykehus, skoler og hoteller i 
Bergen samt en fonteneskulptur i bronse 
til Barneklinikken på Haukeland sykehus. 

Johan Moldeklev var 
den første ansatte i 
Bergen Døvesenter da 
han ble sosialsekretær 
i 1960-årene. Han var 
lærer i kunstlinjen ved 
Bergen off. yrkesskole 
for døve gutter.
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Referat fra årsmøtet i Bergen Døvesenter torsdag 17. mars 2016 kl. 18 – 20. 
Til stede ved åpningen av årsmøtet 41 medlemmer, ved avslutningen av årsmøtet 46 medlemmer, 
 
01 Åpning med minnetale 
Foreningsleder Gunnar Hansen ønsket velkommen til årsmøtet og de tre medlemmene som er 
gått bort i 2015 ble minnet med ett minutts stillhet. 
 
02 Valg av møteleder og varamøteleder 
Bjørn Olaf Magnusdal ble valgt som møteleder med Arne Nesse som varamøteleder. 
 
03 Valg av to referenter 
Helge Herland og Dag Bøe ble valgt til referenter. 
 
04 Valg av tellekorps på tre personer 
Monica Lone Johansen, Hans Erik Tofte og Øyvind Rød ble valgt til tellekorps. 
 
05 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger. 
 
06 Årsmelding for år 2015 
Følgende bemerkninger fremkom til årsmeldingen: 
Punkt 12 – Torsdagsprogrammet: Kurt Oksnes var skuffet over at ikke medlemmene fritt kunne 
komme til ordet under debatten med de politiske partiene før stortingsvalget høsten 2015. 
Ordningen med at man måtte skrive lapper som ble levert ordstyrer var uheldig, mente han. Det 
er å gi medlemmene munnkurv. Han ønsket at de medlemmene som ville skulle få komme fram 
på talerstolen med sine spørsmål og at tegnspråk skulle simultan tolkes til talespråk direkte. Hvis 
dette er for vanskelig for tolkene bør det brukes døve mellomtolker, sa han.  
Daglig leder Rune Anda svarte at ordningen med å levere spørsmålene skriftlig til møteleder 
under de politiske debattene går mange år tilbake i tid. Han sa at det delvis skyldes problemene 
med tolking fra tegnspråk til talespråk, og dels at det ble gjort for å spare tid. Han var åpen for at 
ordningen kunne endres. 
Styreleder Gunnar Hansen konkluderte med at styret vil diskutere spørsmålet og finne en bedre 
løsning før neste debatt. Han takket Oksnes for innspillet. 
Dette var eneste bemerkning til årsmeldingen som dermed ble enstemmig vedtatt. 
 
07 Revidert årsregnskap for 2015 
Følgende bemerkninger fremkom til regnskapet: 
Martin Berhovde spurte hvorfor det står oppført utgifter til tv-lisens, vi har ikke tv-apparat i 
bruk i døvesenteret så dette er utgifter som kan spares, mente han. 
Rune Anda informerte om at det gjelder tv-lisens for apparatet vi har på Rorbua. 
Øystein Ådnanes spurte hvorfor døvesenteret i 2015 har et driftsunderskudd på kr. 446.000 når 
vi i 2014 hadde et overskudd på 834.000? 
Gunnar Hansen svarte at i 2014 hadde vi ekstraordinære inntekter i form av gaver og arv. Vi ble 
enige om å bruke en del av disse inntektene til oppussing av døvesenteret, men dette ble ikke 
utført før i 2015 og derfor belastet regnskapet det året. På samme måte vil salget av Rorbua, som 
tidligere er vedtatt av ekstraordinært årsmøte, gi et stort driftsoverskudd i regnskapet for 2016. 
 
Regnskapene ble enstemmig vedtatt. 

Referat fra årsmøtet i Bergen Døvesenter torsdag 17. mars 2016
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08 Årsberetning og revidert årsregnskap for Bergen Døvesenters Felleslegat 
Regnskapene ble enstemmig vedtatt uten kommentarer. 
 
09 Innkomne lovforslag  
Styre for kapitalfondet 
Forslag fra styret om å endre § 6, 3D ble noe endret etter en kort debatt der disse hadde ordet: 
Thorbjørn Johan Sander støttet styrets forslag, men foreslo at årsmøtet også skal velges et 
varamedlem for de to medlemmene av styret i kapitalfondet som velges på årsmøtet. 
Martin Berhovde mente at dette ikke var nødvendig og minnet om at styret for kapitalfondet 
ikke hadde hatt møter i 2015. 
Tor Fiksen begrunner styrets forslag med at styret ønsket en tettere kontakt med kapitalfondets 
styre. 
Helge Herland bemerket at lovkomiteen hadde behandlet saken, men at deres støtte til forslaget 
ikke var kommet med i saksfremstillingen. Han støttet Sander sitt forslag om at det kunne velges 
et varamedlem for de to medlemmene. 
Årsmøtet vedtok enstemmig denne endringen av paragrafen: 
Styre for kapitalfondet på 2 medlemmer og et varamedlem og 1 representant fra 
senterstyret. 
 
Hyttekomiteen nedlegges, tas ut av lovene 
Forslag fra styret om å nedlegge hyttekomiteen fordi ekstraordinært årsmøte har vedtatt salg av 
Rorbua. Forslaget innebærer at § 6, E, styre til hyttekomiteen tas ut av lovene. 
Enstemmig vedtatt 
 
10 Andre innkomne forslag 
Forslag fra styret om å øke honorarsatsene for styreleder og nestleder og at de to vervene også 
tilstås kjøregodtgjørelse ved arbeid for foreningen. Også forslag om å heve honorarene til 
eiendomsleder og bilagsrevisor. 
 
Helge Herland hadde ingen kommentarer til de to forslagene, men la fram forslag om at de to 
varamedlemmene til styret fikk hevet sine honorarer slik at de får det samme honorar som 
styremedlemmene. Varamedlemmene har møteplikt til styremøtene og eneste forskjell på dem og 
styremedlemmene er at de ikke har stemmerett, men dette i seg selv bør ikke betinge forskjell i 
honorarene, mente han. 
 
Følgende honorarsatser ble enstemmig vedtatt av årsmøtet: 
Leder:  kr. 27.000, pluss bilgodtgjørelse etter statens satser. 
Nestleder: kr. 12.000, pluss bilgodtgjørelse etter statens satser. 
Styremedlemmer og varamedlemmer gis kr. 500 per møtet. 
Eiendomsleder kr. 15.000, pluss bilgodtgjørelse etter statens satser. 
Bilagsrevisor kr. 5.000. 
 
11. Budsjett for 2016 til orientering 
Gunnar Hansen orienterte om budsjettet for 2016 som skal balansere med et resultat etter 
finansinntekter og kostnader på kr. 4.300 i pluss – og en totalomsetning på kr. 2.239.000. Han sa 
at budsjettet for 2016 er strammere enn tidligere. Gavekontoen skal ikke røres og det betyr blant 
annet at det ikke gis tilskudd til noen av underavdelingene. 
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Bjørn Olaf Magnusdal spurte om innstrammingene skyldes at foreningen arrangerer Døves 
Kulturdager i 2017 og at det medfører ekstraordinære kostnader? 
Gunnar Hansen svarte benektende på dette og sa at kulturdagene har sitt eget budsjett og at det 
arbeides med å hente inn friske penger til arrangementet. 
 
12 Valg 
Valgkomiteen bestående av Gabrielle Kverneland, Martin Berhovd og Helge Herland la 
fram forslag til nye tillitsvalgte i Bergen Døvesenter.  
Disse forslagene ble enstemmig vedtatt: 
Leder:   Gunnar Hansen (valgt for ett år) 
Styremedlem:  Ole Morten Rolland (valgt for to år) 
Styremedlem:  Toralf Ringsø (valgt for to år) 
Styremedlem:  Aljona Urbone (valgt for ett år – erstatter Dag Bøe) 
Styremedlem:  Monica Lone Johansen (ikke på valg) 
1. varamedlem: Gabrielle Kverneland (valgt for ett år) 
2. varamedlem: Agnes Stueflaten (valgt for ett år) 
Revisjon:  Steinbakk Revisjon AS 
Bilagsrevisor:  Hans Erik Tofte 
Varabilagsrevisor: Ingunn Storlykken Herland 
Lovkomite:  Erling Jacobsen, Klement Våge og Helge Herland 
Kapitalfond: Erling Jacobsen, Kjetil Høgestøl – og varamedlem Thorbjørn Johan 

Sander (sistnevnte foreslått av seg selv og enstemmig bifalt av 
årsmøtet). I tillegg oppnevner senterstyret en fra styret som medlem 
av kapitalfondet. 

Styreleder Gunnar Hansen ledet valgene på ny valgkomite som ga dette resultatet: 
Valgkomite: Dag Bøe, Gunn Kristin Selstad og Synne. Varamedlemmer AlirezaEmami  
Nejad og Thorbjørn Johan Sander. 
 
 
Referert av: 
 
Helge Herland    Dag Bøe 
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Bergen Døvesenter er stengt torsdag 19. mai!
Det er veldig uvanlig at vi stenger storsalen en vanlig torsdagskveld. Vi kan se tilbake til de første numrene av Budstik-
ken i 1962 at torsdagskvelder var fast åpningskveld i døvesenteret, trolig fordi butikkene var åpne fram til kl 19 hver 
torsdag (butikkene stengte ca kl 16 mandag, tirsdag, onsdag og fredag). Torsdagskvelden har døvesenteret alltid holdt 
åpent (unntatt Kr himmelfartsdag, påske-, sommer- og juleferier). Forrige gang vi stengte storsalen en torsdagskveld 

var da lokalet var utleid torsdag 30. april 2009 i forbindelse med at Hans Lie fylte 80 år.
Denne gangen skal "alle" til Litteraturhuset i Østre Skostredet 5 (Bergen sentrum) til paneldebatt! 

Se side 2! Vi møtes der fra kl 18.00. Du kan kjøpe mat og drikke. Debatten starter kl 19.00. 
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Bergen Døvesenter 2016-2017:
Leder:  Gunnar Hansen
Nestleder: Toralf Ringsø
Styremedlemmer:  Monica Lone Johansen 
 Aljona Urbone
 Ole Morten Rolland 
1. varamedlem:  Gabrielle Kverneland
2. varamedlem:  Agnes Stueflaten

Døves Ungdomsklubb 2016-2017 
Leder:  Iselin Hauge
Styremedlem:  Togba Ilgun
Styremedlem:  Joar Mikal Jordalen

Døves Idrettsklubb 2016-2017
Leder:  Arne Nesse
Nestleder:  Trine Danielsen
Kasserer:  Øystein Grutle
Styremedlem:  Øyvind Rød
Styremedlem:  Agnes Stueflaten 

BEAST 2016-2017
Leder:                 Helene Hodneland Sæle 
Nestleder:  Marica Maraz 
Sekretær:  Marie Straume 
Styremedlemmer:  Agnes Stueflaten
 Kjersti Granlund
 Kristian Bårtveit
 Arild Petterson Båtnes 

Seniorgruppen 2016-2017:
Leder og sekretær: Toralf Ringsø
Nestleder og kasserer: Hans Erik Toft
Styremedlem:  Birgit T. Karlsen
1. varamedlem:  Hans Birger Nilsen
2. varamedlem:  Elin Buanes

CI-gruppen 2016-2017
Leder:  Sunniva Lyngtun
Sekretær:  Jan de Lange
Økonomiansvarlig: Kjetil Høgestøl
Styremedlem:  Sigrun Ekerhovd
 Iselin Hauge

Flerkulturelt utvalg 2016-2017
Leder:  Alireza Emami Nejad 
Sekretær:  Aljona Urbone
Styremedlem:  Anna Nikolajenko 

Museumsutvalget
Leder: Rune Anda
Sekretær: Thorbjørn J. Sander
Medlem: Åge Lauritzen

Her ser vi noen av deltakerne som deltar i hobby-stund sammen med kursleder Kol-
brun Hreidarsdottir hver torsdag. Nå er det følgende datoer igjen før sommerferien:

Torsdag 12. mai kl. 12.00-16:00
Torsdag 19. mai kl. 12.00-16:00
Torsdag 26. mai kl. 12.00-16:00

Menn er også velkommen til å være med. Kom og se hva de gjør, så kanskje noen flere 
ønsker å være med fra høsten av?

Hobbytorsdager sammen med Kolla

Nytt styre fra og med mars 2016, bak fra venstre: Øyvind Rød (styremedlem) og 
Øystein Grutle (kasserer). Foran fra venstre: Trine Danielsen (nestleder), Arne Nesse 
(leder) og Agnes Stueflaten (styremedlem).

Bergen Døves Idrettsklubbs styre 2016-17

Torsdag 2. juni kl. 12.00-16:00
Torsdag 9. juni kl. 12.00-16:00
Torsdag 16.juni kl. 12.00-16:00

Tillitsvalgte i døvesenteret
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Behov for at tilbud om skrivetolk-
linje ved HiB blir permanent
Onsdag 9. mars 2016 var det møte ved HiB (Høgskolen 
i Bergen). Fire fra HLF Bergen og to fra Bergen Døvesen-
ter deltok. Etter snart to års prosjekt med skrivetolklinje 
ved HiB, ledet av Karen Michelle Olsen Isaksen, var det tid 
for evaluering. Man var enige i at dette tilbudet måtte man 
bare fortsette med!
Det er ca en halv million nordmenn som hører dårlig og 
som kan ha behov for tilbudet - og ellers tekstere/direkte-
tekstere hos TV-kanaler, og mange flere. 

Legg merke til bærbar-PC på bordet. Den har skjerm/display 
både foran og bak. Tekst som vises på baksiden (som vi ser her), 
skrevet inn av "skrivetolken" leses av deltakerne som ikke hører 
godt. Foto: RA.

Erling sin båt brant 
ned i 2008 - det var 
trøbbel med å sende 
melding om brann 
til nødetatene
Nå er det gått åtte år, og fremdeles 
er det ikke mulig å varsle til 110, 112 
og 113 via mobiltelefonens tekstmel-
ding (SMS)!

Skrivetolkstudenter avslutter skoleåret
med besøk i døvesenteret og litt praktisk øvelse i storsalen 
onsdag kveld 8. juni. Det jobbes ellers med å invitere ordføre-
ren og media til Høgskolen i Bergen tidligere samme dag. Man 
håper at tilbud om skrivetolklinje ved Høgskolen i Bergen blir 
et fast tilbud. Derfor håper man på litt pressedekning som 
kanskje kan bidra positiv for tilbudet.
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Velkommen til medlemsmøte torsdag 26. mai 2016 kl. 18.00

Vi skal se gjennom saker som skal taes opp
på Norges Døveforbunds landsmøte ved Oslo 27.-29. mai

Her kan dere lese alle innkomne forslag som skal behandles.
Representanter fra Bergen Døvesenter ønsker å høre hva medlemmene mener 

før de reiser fredag 27. mai. Våre representanter til landsmøtet er: Gunnar Hansen, 
Tor S.Fiksen, Monica Lone Johansen og Ole Morten Rolland.

NORGES DØVEFORBUNDS LANDSMØTE 27.-29. MAI 2016 - SAKER TIL BEHANDLING

Landsmøtet skal blant annet 
behandle innkomne forslag fra 
døveforeningene:

Vestfold Døveforening:
• NDF må ha en forelder (til døvt/

hørselshemmet barn) som styre-
medlem i forbundsstyret

• Norges Døveforbund bytter navn til 
“Tegnspråkforbundet”?

Oslo Døveforening:
• Landsmøtet bes om at det foretas 

større prioritering av bestemte om-
råder/saker som landsmøtet mener 
er viktig i forhold til handlingsplanen 
og i tillegg jobbe med økonomiske 
økonomiske tiltak som gir et regn-
skap i balanse i kommende 3 års 
periode.

• Utvikling av tegnspråkmateriell
• Utmelding av FFO (Funksjonshem-

medes Fellesforbund) som har 80 
tilsluttede medlemsorganisasjoner) 
og innmelding i SAFO (Samar-
beidsdforumet av Funksjonshem-
medes organisasjoner) som har 3 
medlemsorganisasjoner.

NDF Stavanger:
• Endringer av retningslinjer/instruks 

til valgkomiteen i NDF (at vara-
medlemmer også skal ha rett til å 

motta referat (protokoll) og få kopi 
av korrespondanser til/fra valgkomi-
teen.

• Utarbeidelse av felles mal for ved-
tektene for alle tilsluttede døvefo-
reninger i landet.

• Korrigere antall gang Døves kultur-
dager har vært gjennomført siden 
starten i 1967. Enten blir det 50. 
gang det arrangeres Døves kultur-
dager i Stavanger i 2016, eller 47. 
gang i Stavanger i 2016. (Begrun-
nelse gis på medlemsmøtet i Bergen 
Døvesenter 26. mai).

• Etterlyser gjennomgang av organi-
sasjonsstrukturen av en helhetlig 
Norges Døveforbund slik det ble 
foreslått på landsmøtet i Tromsø i 
2010.

• Medlemsfordeler – hovedmedlem. 
Tre alternativer hovedmedlem: 1) 
For den som er interessert, får 
månedlig hefte med nytt tegn i + 
tegnspråkkurs, 2) For deg som har 
småbarn, får tilbud om babytegn 
(babysign), 3) For deg som er tegn-
språklig, få medlemsblad pluss flere 
fordeler som NDF har pr i dag.

Tromsø Døveforening:
• Forslag til vedtyak ang dekning av tapt 

arbeidsfortjeneste ved deltakelse i 
f.eks. landsmøter, ledermøter o.a.

Forslag fra bilagsrevisoren:
• Endring av rollen til bilagsrevisoren, 

der ordet “bilagsrevosir” er nesten 
“utryddet”. Foresolås et internkon-
trollsystem hvor man fokuserer 
på å sikre at organisasjonen følger 
pålagte og vedtatte retningslinjer for 
en forsvalig drift av organisasjonen.

Forslag fra forbundsstyret:
• Endringer i instruksene for valgko-

miteen
• Navneendring av forbundet og 

lokallagene og standardisering av 
lokallagenes epostadresser.

Skal Norges Døveforbund endre 
navn til "Døveforbundet"? Skal lokale 
døveforeninger forandre navn til, for 
eksempel:
* Norges Døveforbund, Bergen
* Døveforbundet, Bergen
eller noe annet?
Skal e-post adressen også endres, til 
for eksempel: 
bergen@doveforbundet.no?

Kom til medlemsmøtet 26. mai og 
si hva du mener!

Det er påmeldt 41 deltakere fra 19 medlemsforeninger (døveforeninger, fylkeslag), 1& fra NDF (forbundssty-
ret + generalsekretæren + administrasjonen), samt representanter fra NDFU, utvalgene, stiftelsene o,a, - to-
talt 86 deltakere på landsmøtet. Møtedeltakerne skal behandle årsmelding for de tre siste årene, regnskap og 
handlingsplan 2016-2019. I tillegg blir det diskusjon etter innkomne forslag/endringsforslag til NDFs vedtekter. 
Oslo Døveforening står som arrangør av landsmøtet som finner sted på Fornebu (tidligere flyplass, som for 
over 20 år siden flyttet til Gartdermoen).
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KLIPP FRA LEDERMØTET 25. febr.

Møte der underavdelingene deltok sammen 
med et par fra senterstyret.

Budsjett for 2016
Styreleder ved Gunnar Hansen oriente-
ring om budsjettet for 2016. I år blir det 
ikke gitt automatisk tilskudd til underav-
delingene slik det var gjort de siste årene. 
Noen av underavdelingen får allerede 
noe støtte fra bl.a. NDF,  Frifond og Extra 
Express. Underavdelingene oppfordres 
til å søke ulike legater o.a. - kontoret kan 
hjelpe til. Underavdelinger kan likevel 
søke om støtte fra BDS til konkrete 
formål.

Nytt om Døves Hus
A. Alle 4 WC i 1. og 2. etasje er ferdig 
pusset opp. Oppussing av ansatte sin WC 
i 2. etasje er man i gang med (ferdig april 
2016). 
B. Man skal få orden på høyttalere i 
storsalen
C. De skal skaffes ny projektor til konge-
rommet. 
D. Etter stormen «Tor» ble et stort treet 
veltet. Oppryddingsarbeid ble gjennom-
ført. Man ventet på svar fra forsikring om 
dekning av utgifter etter skaden.
E. Det skal lages ny skap på siden av sce-
nen i Storsalen.
  
Nytt fra Underavdelinger og utvalg
Flerkulturell utvalg: Arranger tradisjonell 
internasjonal middag i september. Skal 
planlegger flere aktiviteter framover, blant 
annen kurs i skøyter, ski osv.
Rorbua: Etter ekstra ordinært årsmøte ble 
det vedtatt at Rorbua skal selges. Hytte-
styret er godt i gang med salgsprosess. 
BEAST: Etter årsmøte september i fjor 
ble det vedtatt at det blir ingen fest på 
Døvesenter i år. Ellers vanlig tirsdags-treff 
på KAOS og første tirsdag i måneden på 
Cafe Opera. Tegnspråk fest hver måned, 
og flere aktiviteter i samarbeid med ung-
domsklubben. 
Seniorgruppen skal arranger båttur i mai, 
alle er velkommen. Fast seniortreff an-
nenhver tirsdag. De tildelt tilskudd fra 
NDF i forbindelse med besøkstjenester. 
Årsmøte 8. mars. 
Idrettsklubb: Herrelaget skal til Døve-
mesterskap i Futsal i Hamar. 10. mars: 
årsmøte. Skal arranger døvemesterskap 
i futsal i 2017, og er på jakt etter arena 
(hall).
Ungdomsklubb: Skal ha flere aktiviteter, 

blant annet Escape, dataparty og mange 
flere. 
Tegnspråk-treff: Ida meldte at det var flere 
vellykkede arrangementer den siste tiden. 
Planer om flere aktiviteter framover.

Litt fra styreprotokollen

Møte med Rød Kors
Rød Kors Bergen/Hordaland ved nest-
leder Rita Steckmest Sivertsen (Daglig 
leder for Signo Dokken) i spissen for å 
etablere en gruppe besøksvenner med 
tegnspråkkompetanse. Rød Kors har en 
egen gruppe frivillig med besøksvenner 
tilbud. 
Tilstede på møtet var: Nestleder Rita 
Steckmest Sivertsen, Margrethe Moss-
Iversen Lundegård ved Rød Kors, Mary-
Ann Grønås ved Rådgivningskontor for 
hørselshemmede, Gunnar Hansen og Tor 
S. Fiksen fra Bergen Døvesenter. På møtet 
vi vi enige om å arranger en tema-kveld 
på Døvesenter, og deretter samle en 
gruppe som er interessert i frivillig arbeid.

Kontaktperson for arkiv  
av protokoll og annet materiell
Norges Døveforbund har opprettet et 
arkiv-utvalg og har fått midler til arbeidet 
med et arkivprosjekt. Thorbjørn Johan 
Sander er prosjektleder. Han skal jobbe 
med å få et arkivsystem som er viktig for 
døvehistorien. Døveforeningenes under-
avdelinger hører også med. De trenger en 
kontaktperson for arkiv arbeid.
Daglig leder Rune Anda har sagt ja til å 
være kontaktperson for Bergen.

Besøk fra Signo sentral
Signo fikk ny generalsekretær 1. mai 2016. 
Alle virksometsledere, ledere ved Signos 
hovedkontor og ny generalsekretær 
reiser til Bergen 2. - 4. mai for blant annet 
å delta på SOR-konferansen. I den for-
bindelse tok Signo kontakt med Bergen 
Døvesenter med mulighet for å besøke 
Døvesenter onsdag 4. mai kl: 12. - 13.30. 
De ønsker å spise lunsj med oss og å få 
omvisning for rundt 15 personer.  
Bergen Døvesenter delta med Gunnar 
Hansen, Toralf Ringsø, Tor S. Fiksen og 
Rune Anda.

Representant i styret for Nubben 
Barnehage for perioden 2015-2017
Senterstyret sende inn forslag Kjetil som 
leder og Gunnar som styremedlem til 
gjenvalg generalforsamling 6. juni.

Klipp fra styre- og ledermøte

Referat fra Bergen 
Døves Idrettsklubbs 
årsmøte finner du 
på www.bdik.no

9 stykker kom med hver sin PC og so-
vepose til døvesenter, og hele helgen fra 
29. april til 1. mai gikk ut på å ha firkanta 
øyne og prate om data og spill – og 
 akkurat det er midt i blinken for ungdom-
mene! 

Lørdag morgen er ungdommene 
naturligvis litt ekstra trøtte, etter en natt 
med soving på gulvet – det ble til og med 
forsøkt å sove sittende på en stol, noe 
som ikke fungerte særlig godt. Da var det 
ekstra godt å våkne til nystekte vafler! 
Utrolig artig og sosialt, syns ungdommene.

Noen som sa at spilling ikke er sosialt?! 
:-D n00bz! 

BDUK LAN-party  

KULTUR-BUSS
til Stavanger?

NDF Stavanger (døveforening) skal arran-
gere Døves kulturdager 21.-23. oktober 
2016. Berge3n Døvesenter skal bidra med 
skuespill, og ellers skal mange dit.
Spørsmålet er om vi skal leie buss? Hva 
synes du? 
Alle som har lyst å være med på busstur 
fra Bergen til Stavanger fredag 21. okto-
ber og retur søndag 23. okt., kan sende 
ubundet påmelding til tor@bgds.no. 
Når vi ser hvor mange som er interes-
sert, kan vi vurdere å leie buss, og komme 
med pristilbud for medlemmer (og ikke-
medlemmer).
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Vi reiser fra Flesland 21. november med fly kl. 8.30.
Buss fra Gardermoen til Hjortneskaien.
Kl. 14.00: Ombordstigning
Kl. 17.30: 3 retters middag inkl. 1 drikke i Oceanic à la
Carte
22. november: Frokost i Grand buffet
Kl. 10.00-14.00 i Kiel - Vi kan gå i land etter kl. 10.00 -
og være tilbake i god tid før kl. 14.00.
Kl. 17.00: Julebuffet inkl. 1 drikke i Grand buffet.
23. november: Frokost i Grand buffet.
Ankomst Oslo kl. 10.00 - buss til Gardermoen.
Kl. 15.40 fly fra Gardermoen til Flesland kl. 16.35.

Pris pr. person kr 3.500,- (Tillegg for enelugar kr 400)
Seniorgruppen sponser medlemmer av
Bergen Døvesenter kr 500,- pr. person.

Depositum ved påmelding betales kr 500.

Melder du deg på betaler du kun kr 3000,-

Påmelding til Hans Erik Tofte, mobil 936 06 227.
E-post: hetofte@hotmail.com

DUGNAD I "DØVELANDET" TORSDAG 28.APRIL
Hvert år - enten i slutten av april eller begynnelsen av mai - er det dugnad hos 
oss. I år4 var det 22 personer som deltok i ryddearbeidet ute og inne. Ekstra hyg-
gelig var det at halvparten av dem var to ledere + elever fra Ål folkehøyskole for 
døve! Etter noen aktive timer, vanket det pizza og brus til alle sammen! 

Takk for innsatsen!
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Nasjonalt seminar i døvehistorie
I Stavanger 2.-4. september 2016

Kurssted: Stavanger Døvesenter, Saudagaten 11
Overnatting på Hotell (ikke klar ennå)

Arrangør: Norges Døveforbund Stavanger, i samarbeid med Norsk Døvehistorisk Selskap

Dagsprogram:

Fredag 2. september:
Ankomst til hotellet om ettermiddagen, innsjekking. Over til døvesenteret:
Kl. 16,00:  Velkomst. Praktiske opplysninger.  Åpning v/ NDHS-leder Signe S. Bekk-

vik.
Kl. 16,30:  Hanne Berge Kvitvær: «Historien om «Døves Hus» i Stavanger.»
Kl. 17,30:  Thorbjørn J. Sander: «Den døve tegneren i Stavanger Aftenblad.»
Kl. 19,00:  Middag i døvesenteret, deretter sosialt samvær.

Lørdag 3. september:
Kl. 09,30:  Jim Vold: «Fra bestyrerinde på Lille Bloksbjerg til rektor på Nedre Gau-

sen.»
Kl, 10,30:  Odd-Inge Schrøder: «Jordbruksskolen for døve på Freberg i Vestfold.»
 Kl. 12,00: Lunsj på stedet.
Kl. 13,30:  Rune Anda: «Olaf Hassel, døv nordmann med sitt navn på stjernehimme-

len.»
Kl. 14,30:  Jon Martin Brauti: «Den berømte døve skøyteløperen Carl Werner.»
Kl. 15,30:  Thorbjørn J. Sander: «Vår kamp for Norsk Døvemuseum.»
Kl. 16,30:  Rune Anda: «Skal vi la døvehistorien bli glemt?» Innledning til diskusjon,
Kl, 19,00:  Festmiddag. Etter middagen sosialt samvær med mimring om gamle dager 

og gammeldags underholdning.

Søndag 4. september:
Kl. 09,30:  Årsmøte i Norsk Døvehistorisk Selskap (åpent for alle NDHS-medlem-

mer, også de som ikke er med på seminaret)
 Årsmelding og regnskap for siste to år, og valg for perioden 2016-18.
Kl. 11,30:  Døvehistorisk vandring.
Kl. 11,30:  Lunsj i døvesenteret, og hjemreise.

Egenandel kr 1.500,- for medlemmer av NDHS, kr 1.700,- for ikke-medlemmer.
Dette dekker reise (rimelig reisemåte), fritt hotellopphold for de som ikke kan bo 
hjemme, og mat for seminardeltakerne. Det blir også kaffe, frukt og litt kaffemat 
innimellom.

Påmeldingsfristen er 15. juni. Interesserte kan få påmeldingsskjema ved å 
kontakte NDHS v/ Thorbjørn Johan Sander, epost: tj-sand@online.no, eller på SMS 
90889705. Seminaret er åpent også for ikke-medlemmer, men hvis det melder seg 
for mange, vil medlemmer ha førsteretten.  

NMT-kurs i  
Bergen Døvesenter 
Bergen Døvesenter fikk overraskende 
spørsmål fra Bergen HLF om å arrangere 
TSS-kurs, og BDS spurte meg om å være 
lærer. Jeg sa ja. (Men jeg trodde ikke det 
ble noe.) Jo, det meldte seg på 7 personer, 
som fikk 5 kurskvelder, ferdig før påske. 
TSS er Tegn Som Støtte. Nå er det mest 
vanlig å kalle det NMT = Norsk Med 
Tegnstøtte. Det er altså ikke tegnspråk, 
men tegnene er jo de samme som i tegn-
språket, men de som lærer NMT bruker 
norsk som dagligspråk. Det er tunghørte/
hørselshemmede som føler at de trenger 
litt tegn for lettere å forstå hverandre, 
og at de hørende bruker litt tegn når de 
snakker med dem. 

Bergen HLF ønsket nytt kurs etter påske, 
og det nye kurset startet i BDS tirsdag 26. 
april, og det skal gå over 7 kvelder, på tirs-
dager. På det nye kurset er det 11 elever: 
7 tunghørte (blant disse er nestleder og 
kasserer i Bergen HLF) og 4 hørende, 
pårørende. 

Døve og hørselshemmede har mange 
felles interesser. Den store forskjellen 
er at døve lærer tegnspråk som barn og 
derfor føler at dette er deres naturlige 
språk, mens hørselshemmede lærer norsk 
«som hørende» og har dette som deres 
naturlige språk. Våre tolker skal kunne 
tolke både på tegnspråk og på NMT, slik 
at både døve tegnspråkbrukere og hør-
selshemmede NMT-brukere får dekket 
sitt behov for tolketjeneste. (I tillegg har 
vi også skrivetolker.) 

Til kursene denne våren bruker jeg ikke 
kurshefter. Vi begynner med å trene i bruk 
av håndalfabetet (1-hånds), og så trener 
vi på enkelte naturlige tegn, de tegnene 
som det er mest bruk for, som kan være 
til nytte. Vi trener i «å tenke visuelt» og 
å tilpasse tegnene. Vi KLIPPER ikke papir, 
hår, negler og gressplen på samme måten. 
(Det vet du sikkert.) 

Jeg synes det er interessant hvordan 
det i de siste årene er bygget opp 
kontakt mellom Bergen Døvesenter og 
Bergens-avdelingen av Hørselshemmedes 
Landsforbund. Det er jo naturlig at disse 
samarbeider. Det gir styrke i kampen for 
likestilling. Tegnspråk-brukere og NMT-
brukere bør også forstå hverandre ved 
å være litt tålmodige, litt fleksible og 
tilpasse seg litt til hverandre. Så går alt 
bedre. Vi lever i et samfunn hvor ingen 
kan få alt på egne premisser. 

Thorbjørn Johan Sander.

VIKTIG!

Er du medlem av Bergen Døves Idrettsklubb?

Har du privat e-post adresse? Har idrettsklubben fått e-post adressen din?
Hvis ikke, gjør det nå! Send epost til barne-, ungdoms- og idrettsmedarbeider Ida 
N.Bøe på ida@bgds.no i dag, så samler hun alle epost adressene.

Disse + privat postadresse (det har vi, men du kan gjerne oppgi det også) skal 
Idrettsklubben registrere i databasen til Norges Idrettsforbund (NIF). Idrettsla-
gene i hele Norge har plikt til å registrere alle medlemmer på den måten.
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Arkady Belezovsky (bildet) er døv tolk med eget firma og 
tidligere lektor ved Brown universitet i USA, som skal holde 
et foredrag på rundt fire timer, inkludert pauser.

Han besøker flere døveforeninger i Norge, og skal fortelle 
om hva en døv tolk gjør, og hvordan samarbeidet med en 
hørende tolk skal fungere. Han skal også nevne flere ting, 
blant annet om etiske utfordringer. Dette er et svært nyttig 
foredrag for alle som ønsker å vite hva en døv tolk gjør.

Han har hatt ansvar for et arbeidsseminar hos EFSLI 
 (European Forum for Sign Language Interpreter) som ble 
holdt i Kroatia i mars og det handlet om etikk. Han har  
også vært på turne i Ukraina, Tyskland og flere.

Arkady vil bruke internasjonalt tegn, og det blir tolket til 
norsk tegnspråk. 

Det blir ikke stemmetolking. Deltakerne som kommer 
behøver derfor å kunne oppfatte "internasjonalt tegnspråk" 
og/eller norsk tegnspråk.

Foredraget om Døv tolk er åpent for alle som er nysgjerrig 
på hva døv tolk er. Kort sagt så er døv tolk, en døv person 
som er tolk og tegnspråktolk er hørende som er tolk.

Kommer du/dere? Send oss din påmel-
ding på post@bgds.no før 19. mai. 

Deltakeravgift: Kr 50 for medlemmer, kr 100 for 
ikke-medlemmer. Det inkluderer foredrag om "Døv 
tolk", lett mat og drikke. Betalingen overføres til konto 
 nummer 5235.05.01053 innen 23. mai.

DØV TOLK
Onsdag 25. mai 2016 kl. 17.00-21.00 
i Bergen Døvesenter (storsalen)

Adresse: Kalfarveien 79, 5022 Bergen

Årsmøtet 2016 i Seniorgruppen
i Bergen Døvesenter

Årsmøtet ble holdt tirsdag 8. mars 2016 i foreningens lokale. 
Årsmelding og regnskap var blitt utdelt på forhånd. Det var 
møtt fram 33 personer.
Leder Toralf Ringsø ønsket velkommen, og forsamlingen mintes 
de som var gått bort siden forrige årsmøte med et minutts 
stillhet. Det var: Eva Marie Lauritzen, Toralv Kvingedal og Erna 
Stene.
Sak 1: Johannes Samuelsen ble valgt til møteleder og Thorbjørn 
Johan Sander til referent.
Sak 2: Årsmeldingen ble gjennomgått. Det kom bare én bemerk-
ning, til pkt. 8, hvor det ble tilføyd at de årene (til loddsalg) som 
var tatt i bruk siste året var en gave fra Asgeir Straume. Med 
denne tilføyelsen ble årsmeldingen godkjent.
Sak 3: Regnskapet ble gjennomgått av kassereren, Hans E. Tofte. 
Han nevnte at loddsalget hadde gitt større overskudd enn året 
før, og han mente at dette skyldtes overgangen til åresalg. Regn-
skapet var godkjent av den valgte revisoren, Marta Sander, og av 
daglig leder i BDS, Tor Fiksen. – Godkjent.
Sak 4: Innkomne saker: Det var ingen innkomne saker. Kari 
Samuelsen kommenterte dette med at det er vanskelig for døve 
å skrive saker som de ønsker å ta opp. Det er mye lettere å 
legge dem fram på tegnspråk, så hun ønsket at «Eventuelt» ble 
satt på sakslisten. Toralf R. svarte at man følger vedtektene, som 
ikke har «Eventuelt», så hvis det ønskes en endring av årsmøtets 
dagsorden, må dette settes fram på neste årsmøte.
Sak 5: Valg: - som ble ledet av Malvin Kvingedal og SverreJohan-
sen:
Leder – og sekretær: Toralf Ringsø. Nestleder og kasserer: Hans 
Erik Tofte. Styremedlem: Birgit T. Karlsen. – 1. vara: Hans Birger 
Nilsen, 2. vara: Elin Buanes.
Revisor: Marta Sander, vararevisor: Asgeir Straume. Hovedrevi-
sor: Bergen Døvesenter
Valgkomité: Malvin Kvingedal og Sverre Johansen, vara: Kolbrun 
Hreidarson (Kolla).
Avslutning: Asgeir Straume gratulerte med valgene og takket 
styret for godt arbeid i året som var gått. Han framhevet at det 
er en hyggelig ramme om seniortreffene.
Den gjenvalgte lederen takket for tilliten, hilste fra BDS-styrele-
der Gunnar Hansen, og erklærte årsmøtet for hevet.
   Thorbjørn Johan Sander, referent.

Opp Stoltzekleiven 
sammen med BEAST

Fantastisk oppmøte på BEASTs trimtur til Stoltzekleiven lørdag 16. april 2016 i 
knallværet!!
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Ordfører Marte Mjøs Persen tok initiativet i 2012 for å få mø-
tene i bystyret tilgjengelig for alle på internett. Det klarte hun 
å få igjennom. Hun ønsket også å få det på tegnspråk, men det 
tok litt tid inntil Torstein Dahle fra partiet Rødt la det fram for 
bystyret i februar 2016.

Komiteen vurderer flere alternativer. Hvis noen har god idè / forslag for kveldsarrange-
ment, send forslaget til dk2017@bgds.no.

Har du lyst til å følge med i debatten direkte (på tegn-
språk), fra møtet i Bergen Bystyre? Følg med på vår hjem-
meside. Møtene holdes en gang i måneden (unntatt juli og 
august). 

I døvesenterets styrerom torsdag 14. april diskuterte vi 
hvilke tegn man kan bruke til ulike ord som kan bli benyt-
tet av politikerne under bystyredebatten. Til stede var de 
fire tegnspråktolkene som tolker direkte fra bystyremø-
tene på internett.

Før direkte internett-tolking i Bergen Bystyre 20. april:

Forberedelsesmøte
i døvesenteret 15. april

God start med tegnspråk-
tolking av møtet i Bergen  
Bystyre onsdag 20. april 2016!

Mens dette bildet ble tatt sa Marte Mjøs Persen at møtet i 
Bergen Bystyre "i dag er historisk! Første gang direktesendt på 
tegnspråk!"

1

Trickfilm
I 1974 eksperimenterte tre kreative døve 
ungdommer i Bergen Døves Ungdoms-
klubb med en Super 8mm «filmopptaker».
Den gangen var videokamera til privat 
bruk noe ganske annet enn idag: man måtte 
fremkalle filmene, klippe fysisk på selve film-
rullene med et egnet apparat og bruke en 
egen filmfremviser for å spille av filmene!
Vi har samlet noen klipp i Trickfilm 1974 
– nå også med bakgrunnsmusikk. Et herlig 
stykke nostalgi fra 70-tallet!

Møtene i Bergen Bystyre blir tegnspråktolket

Det er ikke hver dag at andre enn døve eller døveorganisasjoner 
selv legger fram forslag til noe som skal føre til likestilling for døve. 
Vi presenterte i Budstikken høsten 2015 forslag fra Torstein Dahle 
fra Bergen Raudt om å innføre direktetolket sendinger på internett, 
fra møtene i Bergen Bystyre. Ordfører Marte Mjøs Persen la fram 
tanken først, men man kom ikke lenger før Dahle kjørte fram saken. 
Fra før var det direktesending for alle som hørte fra møtene der. 
Bergen Døvesenter ble av kommunens administrasjon spurt om 
det var interesse for det, og vi sa ja, men dette var gjort i håp om at 
det ble en realitet. Nå blir det gjennomført, og nå kan vi følge med 
hvordan det vil gå. Om to år blir det evaluering, og da må vi kunne 
gi kommunen svar på om noen eller mange følger med eller om det 
ble for kostbar for kommunen i forhold til interessen.

Før kommunevalget var det valgbod på Torgalmenningen. Der møtte 
vi døve politikere som (sammen med tegnspråktolker) svarte på 
spørsmål. Torsdag 3. september var det mange som møtte fram 
i Bergen Døvesenter til valgdebatt, slik det var gjort helt siden 
1980-tallet. Politikerne selv har gang på gang fortalt hvor gode og 
konkrete spørsmålene var, sist denne fra ordføreren: "Jeg husker 
godt debattene i Bergen Døvesenter. Alltid relevante og gode."  
Hun deltok i debatten i 2003 og 2007. Torstein Dahle deltok i debat-
ten 3. september 2015, og også flere ganger tidligere. 

Det er derfor ikke rart at politikerne selv følte det var viktig at også 
døve fikk følge med i hva de politiske partier mener om saker og 
ting, om Bergen Bys ve og vel. 

I løpet av to år kan alle som er interessert i politikken prøve å 
samles med jevne mellomrom i døvesenteret og diskutere, studere 
sakslisten før bystyremøtene, følge med på internett (enten direkte 
eller ved opptak senere), og likeså utveksle meninger om hva som 
blir sagt i bystyremøtene. 

Kan det hende at noen blir politisk engasjert, melder seg inn i et 
politisk parti og selv vil bidra? Hvem vet. 

Er DU interessert i å delta i diskusjon sammen med allerede 
engasjerte døve, sånn uformelt, vil det være kjekt om du tar kontakt 
med post@bgds.no. Da vil du få direkte e-post med informa-
sjon om når man kan møtes, i tillegg til at det vil bli kunngjort på 
hjemme siden og i Facebook. 

Mulig start allerede 20. april 2016

Bergen kommunes hjemmeside:

Mange hadde ordet (alle støttet saken) da denne saken kom fram. 
Natacha V. Rivera fra A begynte med å ønske oss velkommen med tegn, 
uten stemme. Kanskje bare vi på galleriet som forsto henne? De som var 
til stede på galleriet i Gamle Bergen Rådhus da bystyret vedtok innføring 
av tegnspråktolket bystyremøte var: Helene H. Sæle, Tor S. Fiksen og Rune 
Anda, med to tegnspråktolker. Vår venn Matthias Victorsson (tidligere 
leder av Bergen HLF) var også der, men han fikk ikke skrivetolkene på 
plass. Han ber om at (som vi selvsagt støtter) møtene også blir direkte-
teklstet.Kanskje det vil skje snart, det også.

Dette bildet er fra politisk valgdebatt i Bergen Døvesenter torsdag 3. sep-
tember 2015. Helt til høyre ser vi Ingeborg Skaten, som ledet debatten.

Videofilm fra Bergen er lagt inn hos:
http://video.supervisuell.no/

Roar
Daglig leder i Bergen Døvesen-
ter går av med pensjon og styret 
må finne en etterfølger. Under 
tvilsomme omstendigheter blir 
Roar ansatt som ny daglig leder, 
men det går ikke helt knirkefritt!
En komedie-kortfilm produsert 
av Lydløs. Kortfilmen ble første 
gang vist på Døves kulturdager i 
Sandefjord 2015.
Filmen er uten lyd.
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

85 ÅR
Ingvar Rasmussen, Bergen, 
blir 85 år den 3. juni.

75 ÅR
Elin Buanes, Fyllingsdalen,  
blir 75 år den 16. mai.

Otto Rossnes, Bergen,
blir 75 år den 11. juni.

60 ÅR
Jan de Lange, Bergen, 
blir 60 år den 9. juni.

50 ÅR
Kristin Fuglås Våge, Søreid-
grend, blir 50 år den 24. april.

TAKK
for oppmerksomheten i an-
ledning min 85 års dag.

Hilsen fra Anne Berg. 

Til Seniorgruppen:
TUSEN TAKK
for pengegaven jeg fikk til 
min 85 års dag.

Hilsen fra Anne.

Takkehilsen fra svenskene

Det var over 80 svenske deltakere med på Nordisk Pensjonist-treff på Hurtigruten 9.-20. september 
2015. Ca halvparten av dem ble værende i Bergen da vi kom tilbake fra turen, og besøkte døvesenteret 
(og døvemuseet også).

Tack til Bergen Døvesenter (Toralf, Gunnar och Rune) for ett jattefint bemotande på Dövas Cen-
ter, visningen av lokalerna och for bilskjutsarna! Tack aven for den goda fisksoppan som bjuds på 
och haba kocken att den var verkligen populär hos oss svenskarna!
Tack Toralf for den mysiga utflykten med Flöytbanan och for guiding på utsiktsplatsen med den 
underbara utskiken over Bergen!  En oforglömlig kvall för oss alla!

Varma kramar från oss 40 st svenskar genem Thyra (som også sendte takkehilsen til Bergen Døvesenters 
Seniorgruppe).

Foto: Rune Anda.

Tirsdag 29. mars var tidligere døveprest Tom Sverre 
Tomren på besøk i Bergen Døvekirke for å fortelle om 
sitt arbeid i Kamerun. Han og familien flyttet dit i 2007 og 
var der i fire år før de flyttet tilbake til Haus på Osterøy i 
Hordaland. Han er "hørende prest" der.

Da de var i Ngaoundere, kom han i kontakt med døve. 
De savnet skole for dem. Det ble til at en døveskole "ble 
født" med noen få elever. I dag har skolen 44 elever! De 
har kontakt med andre døveskoler i Kamerun og følger 
undervisningsopplegg så langt det går. Der er ansatt 3 
døvelærere og 4 assistenter. Tegnspråk brukes i undervis-
ningen.

Etter to timers interessant informasjon om hans samar-
beid med Kamerun med støtte fra NMS, ble det kollekt. 
Det kom inn over kr 1.600 til døveskolen i Kamerun. (Det 
koster ca NOK 77.000 å drive døveskolen med 44 elever i 
ett år.) - Kamerun inngår ikke lenger i NORADS bistands-
oversikt: https://www.norad.no/land

Bergen Døvekirke har hele tiden støttet arbeidet på døve-
skolen i Ngaoundere.

DØVESKOLEN I NGAUNDERE I KAMERUN
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SV ved Hilde Maria Boberg Andresen 
la 3. mars 2016 inn forslag til Bergen 
Bystyre om å få til tegnspråktolk ved 
Bergens legevakter hele døgnet. Bergen 
Døvesenter uttalte til politikerne at det 
var en veldig veldig viktig sak og at døve-
senteret var glad for at denne saken ble 
lagt fram til diskusjon på møte i Bergen 
Bystyre onsdag 16. mars 2016. 

Døvesenteret ønsket at tilbudet ble utvidet 
til også å omfatte Haukeland Universitets-
sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
Sandviken Sykehus, i tillegg til legevakter i 
Bergen. 

Og at for eksempel 4 (?) tegnspråktolker 
ble stasjonert ved Haukeland Universitets-
sykehus og derfra rykke ut til oppdrag ved 
helsesentre i Bergen. Døvesenteret mente 
at de samme tolkene også må kunne fun-
gere som skrivetolk for hørselshemmede 
som ikke behersket tegnspråk.

På møtet i Bergen Bystyre 16. mars 2016 
var noen representanter mer opptatt av 
at tolkingen helst burde gjennomføres via 
nettbrett (iPad og lignende), at tolken ikke 
nødvendigvis trengte å være fysisk til stede. 

Politikerne syntes også at det var nødven-
dig å få tilbake kø-ordning når man er hos 
legevakten så pasientene kunne se når det 
ble deres tur. Grunnen var at flere hørsels-
hemmede hadde opplevd å vente lenge på 
venteværelset, for det har hendt at navnet 
deres ble ropt opp uten at døve/hørsels-
hemmede svarte/henvendte seg. 

Høyre hadde dette forslaget til vedtak (som 
fikk nest-flest stemmer):
"Bystyret ber byrådet legge frem en sak der 
videoutstyr og egen støyskjermet tolkeka-
bin kan brukes i forbindelse med tolking på 
Bergen legevakter. Fordelen med skjermtol-
king er at det ikke er behov for en tolk som 
fysisk må være tilstede, men partene får 
likevel gjennom denne type kommunikasjon 
både se og høre hverandre."

Det som ble vedtatt var denne fra AP og 
Venstre:

TEGNSPRÅKTOLK VED HELSESENTRENE I BERGEN

"Bystyret vil påpeke viktigheten av at 
personer som oppsøker legevakten både 
skal kunne gjøre seg forstått og forstå det 
som blir formidlet i møte med helseve-
senet. Bystyret ber byrådet etablere faste 
dialogmøter mellom kommunen og NAV 
Hjelpemiddelsentralen, for eksempel om 
gode samarbeidsrutiner som skal gi bruker 
raskest mulig tolkehjelp. I dette arbeidet 
bør Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede, Bergen Døvesenter, representanter 
fra Kommunalt råd for funksjonshemmede, 
samt Kontaktutvalg mellom innvandrere og 
styresmakter (KIS) eller Introduksjonssen-
teret delta."

Her er “Bergen Døvesenter” kommet i 
tillegg i forhold til forrige forslag. Vi har i 
kontakt med dem bedt om at både døve-
senteret og HLF Bergen ble med.

Foto: 
Rune

BEASTs månedlige TS-treff på Cafè Opera
Hver første tirsdag i måneden er det tid for BEASTs TS-treff på Cafè Opera.
Der er alle velkommen, uansett alder og hørsel.

Målet er å skape en arena for å lære, øve og praktisere tegnspråk – samt 
møte andre tegnspråklige her i Bergen.

Vi møtes på Cafè Opera etter jobb og skole. Her kan du kjøpe kaffe, te, øl, 
vin, middag og kaker. Det er ikke aldersgrense og fullt mulig å ta med barn, 
mamma eller studiekamerat.

I tillegg er det – som vanlig - samling på Kaos hver tirsdag kveld.

Babytegn-kurs
Siden oktober 2015 har jeg holdt kurs i 
BeSeen babytegn på Døvesenteret. Dette 
er et kurs for foreldre og deres barn i 
alderen 0-24 måneder. Siden vi fremdeles 
er i startfasen her i Bergen har det ikke 
vært fullt på noen av kursene. Der har 
vært mellom 3 og 9 familier på hvert 
kurs. Noen av barna har med seg både 
onkler, tanter og besteforeldre. Det er 
kjekt å se at de er ivrig på kursene og 
at de ønsker å lære seg tegn. Vi synger, 
leker og lærer mange kjekke tegn. Det er 
tre kurskvelder over 7 uker, der første 
kveld er på 1,5 timer og de to neste er 
på en time. Når hørende foreldre kom-
mer på slike kurs, hjelper vi med å spre 
tegnspråk, og barna som er på kursene 
våre lærer å kommunisere før de lærer å 
tale. Da blir det enklere for foreldrene å 
forstå hva de vil og trenger. Det er ikke 
alltid så lett å forstå hvorfor barna gråter, 
men hvis de har lært seg tegnet for, for 
eksempel, melk, trøtt eller kald er det 
lettere for alle parter. Foreldrene forstår 
hva barnet ønsker og kan hjelpe det 
istedenfor å gjette seg til det mellom alle 
tårene, og barna er mer fornøyd når de 
klarer å gi uttrykk fra hva de ønsker. Jeg 
stortrives med å holde kursene og håper 
der blir flere påmeldte etter sommeren. 
Spre gjerne ordet! 

Ina Lauritzen Viken 
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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 hvert år siden. 
Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Gunnar Hansen.
Neste nummer kommer ut i juni.  
Frist for stoff til neste nummer:  
1. juni 2016.

Mai:
03. ti: Seniortreff kl 11-14
03. ti:  Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 

18-20
03. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF 

Bergen i kursrommet kl 18-20 (2)
04. on:  En gruppe fra Stiftelsen Signo besøker 

døvesenteret kl. 12.00-13.30
04. on:  Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
05. to (Kr. himmelfartsdag): Storsalen er utleid 

(+4.mai)
07. lø:  Storsalen er utleid (+8.mai)
10. ti:  Idrettsklubben har møte i Kongerom-

met kl.16:00-19:00
10. ti:  Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 

18-20
10. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF 

Bergen i kursrommet kl 18-20 (3)
11. on:  BeSeen bruker storsalen kl.16.45-17.45
11. on:  Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
12. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl. 16.00
12. to:  Malin Kvitvær foredrag om «Normkri-

tikk i hverdagen»
14. lø:  Storsalen er utleid (M) (+15.mai)
16. ma: BEAST har tegnspråkfest i byen
17. ti:  Flaggheising kl. 08.00, frokost og andakt 

i Døvekirken
17. ti:  Døvesenteret er åpent kl 10.00-15.00, 

arr: Døves Idrettsklubbs fotball-lag
17. ti:  BEAST har Tegnspråk-middag
18. on:  BeSeen bruker storsalen kl. 17.00-

18.00 (3)
18. on:  Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
19. to:  Paneldebatt på Litteratur huset i byen 

kl. 19. (Døvesenter stengt)
24. ti:  Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 

18-20
24. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning og 

Lena Mei fortelle om India tur
24. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF 

Bergen i kursrommet kl 18-20 (4)
25. on:  Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
26. to:  Kl 19.00: Vi ser på innkomne forslag til 

NDFs landsmøte.
28. lø:  Storsalen er utleid (+ 27. og 29.)
27.-29. mai: NDFs landsmøte i Oslo
30. ma: Bergen Døvesenter er 136 år (stiftet 

1880)
31. ti:  Seniorgruppen skal på båttur
31 ti:  Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 

18-20

Terminliste for Døves menighet, Bergen:
Følg med her: http://www.dovekirken.no/bergen/

Juni:
01. on:  BeSeen bruker storsalen kl.16.45-17.45
02. to:  Frikveld
04. lø:  Storsalen er utleid (+03. og 05.)
06 ma: Kirkens SOS låner kursrommet på 

formiddagen
07. ti:  Seniortreff kl 11-14
07 ti:  Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 

18-20
07. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF 

Bergen i kursrommet kl 18-20 (5)
08. on:  Program i storsalen fra kl. 11 og fram 

til kvelden sammen med HiB (skrive-
tolklinjen)

09. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 
kl. 16.

09. to:  Kim Roar Strøm fortelle om Geoca-
ching kl. 19:00

11. lø:  BEAST har tegnspråkfest i byen (avslut-
ning)

11. lø:  Storsalen er utleid (+10. og 12.juni) + 
m+V

14. ti:  Idrettsklubben har møte i Kongerom-
met kl.16:00-19:00

14 ti:  Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 
18-20

14. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF 
Bergen i kursrommet kl 18-20 (6)

16. to: Frikveld
21. ti:  Seniortreff kl 11-14 – sommerbord
21 ti:  Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 

18-20
21. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF 

Bergen i kursrommet kl 18-20 (7)
23. to:  Sommerbord/Sommeravslutning
25. lø:  Storsalen er utleid (+24. og 26.juni)

Torsdag 12. mai 2016 kl. 19.00
i Bergen Døvesenter:

Foredrag av Malin Kvitvær
fra Sverige:  

«Normkritikk
i hverdagen»

Torsdag 9. juni 2016 kl. 19.00
i Bergen Døvesenter:

Foredrag av Kim Roar Strøm:

«Geocaching»

RORBUA er ikke solgt - ennå
Det har vært visning både 3. og 24. april. 
Ingen bud var kommet. Ny visning om 
noen uker.


