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Bergen Døvesenter skal markedsføre 50 års jubileum
for Døves Kulturdager i Bergen 24.-27. august 2017 under

DeafNation World Expo i Las Vegas 5.-8. juli 2016

Toralf Ringsø, Kristin Fuglås Våge og Tor S. Fiksen har fått egen stand i Las Vegas - der ventes det ca 50.000 besøkende døve. Foto: Martin Berhovde 15.06.2016.
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Onsdag 4. mai 2016 fikk Bergen Døvesenter besøk av virksomhetsledere fra Stiftelsen Signo + en del til samt to tolker. Sammen 
med besøkende kom også den nye generalsekretæren i Stiftelsen Signo: Berge-Andreas Steinsvåg, som begynte i sin nye jobb 2. mai, 
bare to dager før besøket hos oss! Kjempekjekt at han "stakk innom" Bergen Døvesenter som en fersk generalsekretær!
Det ble lunsj, informasjon om døvesenteret (litt historie), visning i huset, ikke minst besøk i Kongerommet og Døvemuseet.

Den nye generalsekretæren var på besøk i Bergen Døvesenter

Berge-Andreas Steinsvåg smiler til fotografen :-)

Klar for LAS VEGAS!
Som et ledd i forberedelsene til "århundrets kulturfestival 
for døve" i Bergen 24.-27. august 2017 skal tre personer 
fra Bergen Døvesenters kulturdagerkomite til DeafNation 
World Expo i Las Vegas 5.-8. juli 2016 (se forsiden). De tar 
med seg det du ser på bildet under. I tillegg skal de dele 
ut hefte og visittkort samt vise video fra Bergen og mere 
til. Materialer blir trykket i Las Vegas og ligge klar når de 
kommer dit. Vi ønsker dem lykke til!

(Plakaten på side 2 er tegnet/laget av Ida N. Bøe. 
Ser dere at trollet viser tegnet for "døv"?))

NORGES DØVEFORBUNDs styre
Medlemmer av Bergen Døvesenter valgt inn i styret til 
Norges Døveforbund (forbundsstyret): 

Ole Morten Rolland ble valgt som 1. varamedlem

Helene Hodneland Sæle ble ungdomsrepresentant (fra 
Norges Døveforbund Ungdom)

Maren Oriola (flyttet fra Bergen) ble valgt inn som styre-
medlem.
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Seniorgruppen – klar for avreise fra Hansaparken (like ved døvesenteret) – på vei til Øystese for å plukke opp Gyda Einemo, og 
videre til Ulvik der de skal bo på Brakanes hotel. Foto: Rune Anda 07.06.2016 kl. 09.45.
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TSS kurs for hørselshemmede. 

Det siste halvåret har Trond Sjøvoll vært med 
på å få i gang TSS kurs på Døvesenteret for 
hørselshemmede i Bergen. Trond sitter i styret 
for HLF Bergen og har selv vært hørselshem-
met i 30 år etter en arbeidsulykke da han var 
28 år, så han har god erfaring med hvordan 
hørselshemmede sliter med å høre det som 
blir sagt i støyende omgivelser. Han har selv 
tatt to TSS kurs med Thorbjørn Sander som 
lærer, og ser allerede hvor mye kommuni-
kasjonen blant hørselshemmede kan forbedres når man supplerer med litt tegnspråk.  

Tegn vi alle kan. 

Det er en utfordrende jobb å lære seg et nytt språk. 
Ikke minst hvis man er "litt opp i årene". Men hva om 
man allerede kan mange ord i et språk, men ikke er helt 
klar over det? Det sies jo at alle norsktalende allerede 
kan 4-500 tegnspråk-tegn. For eksempel: Hei, jeg, du, 
værsågod, vi to, ide, se, tenke, varm, motorsykkel, kjøre, 
styre, baby, fin, mett, mage, spise, drikke, te, melk, 
kaste opp, hoste, film, hår, ute, kaste, hva, kom, etc.  

Nå er Trond i ferd med å utvikle et prosjekt hvor han vil 
lage en liste over disse tegnspråktegnene som vi alle 

allerede kan. Han ønsker så å lage et lærehefte og kursopplegg hvor hørselshemmede kan lære seg å 
bruke disse tegnene aktivt i dagligtalen slik at de kan gjøre seg lettere forstått når de snakker med 
andre hørselshemmede som heller ikke kan Tegnspråk, men som vil kjenne igjen mange av de 4-500 
tegnene som brukes i vanlig norsk tale. Ved å bruke disse tegnene som et visuelt hjelpemiddel i 
dagligtalen vil hørselshemmede kunne forbedre seg imellom betraktelig. 

Et lite brukt hjelpemiddel i kassen på butikken og på aldershjem. 

Trond tenker at dette kursopplegget også kunne 
være et nyttig for hørende (som ikke kan 
tegnspråk) fra forskjellige yrkesgrupper som har 
mye kontakt med døve og hørselshemmede. For 
alle talende går jo egentlig rundt med et stort 
visuelt ordforråd som de ikke vet at de har, eller 
glemmer at de kan benytte seg av når de 
kommuniserer med døve og hørselshemmede. 
Og har man først lært seg til å bruke de tegnene 
man allerede kan, så er man godt på vei til å 
lære litt mer TSS. 

 

TSS kurs for hørselshemmede

Tegn vi alle kan

Et lite brukt hjelpemiddel i kassen på butikken og på aldershjem

Trond Sjøvoll fra HLF Bergen ser fordelene av å bruke tegn
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Tekst og bilder: Helge Herland

Seniorgruppen hadde tirsdag 31. mai 2016 
en nydelig tur med den gamle fjordabå-
ten Vestgard i skjærgården rundt Sotra. 
Tidligere døveprest Asgeir Straume var 
primus motor for turen og fortjener stor 
takk. Det samme gjør kona som serverte 
deilig lapskaus, kaffe og tilbehør. De er 
venner av veteranskipet som gikk i rute 
fra Bergen til strileøyene fram til 1979. 
Så har båten vært litt rundtomkring før 
veteranlaget kjøpte den tilbake for noen 
år siden og investert mye i rehabilitering 
av båten.

30 seniorer koste seg i det flotte som-
merværet i den gamle båten, sammen 
med et hyggelig mannskap som alle jobber 
gratis for å holde båten i drift. På øyen 
Hernar ble det tid til en tur i land for å 
strekke på beina. Der bor det nå ingen 
fastboende, men hver vår og sommer 
strømmer tidligere innbyggere tilbake og 
fyller opp hus, hytter og naust. De er altså 
fremdeles avhengig av båttransport, for 
selv om det er bygget mange broer på So-
tra er det fremdeles plasser man bare når 
med båt. Hernar er et av disse, nærmere 
storhavet kommer man ikke.

Mange gleder seg allerede til båtturen 
neste år, kanskje da hele foreningen blir 
med på tur med Vestgard, for det er plass 
til mange flere enn de 30 som deltok nå – 
og både båten, mannskapet og naturen er 
av førsteklasse.

Flott båttur for seniorgruppen
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Døve som tegnspråktolker
Tekst: Helge Herland. Foto: Toralf Ringsø.

Onsdag 25. mai 2016 var ca 60 delta-
kere samlet til et miniseminar i Bergen 
Døvesenter med tema «døve som 
tegnspråktolker». Deltakerne var en fin 
blanding av hørende tegnspråktolker og 
nysgjerrige døve. Seminaret var en del 
av prosjektet som Maren Oriola har om 
samme tema for Norges Døveforbund, 
finansiert av ExtraStiftelsen.

Foreleser var Arkady Belezovsky fra 
USA. Han arbeider blant annet som 
døv tegnspråktolk og han underviser på 
universitetsnivå i tegnspråk og i over-
settelse mellom talespråk og tegnspråk, 
og oversettelse mellom ulike nasjonale 
tegnspråk.

Ved forelesningen i døvesenteret brukte 
Arkady internasjonale tegn som ble 
tolket (mellomtolket) av Maren og 
fremført av den døve tegnspråktolken 
Kristin Fuglås Våge. Det var impone-
rende hvordan de tre klarte å holde 
det gående i fire timer, ikke minst de 
to norske døve tolkene som holdt det 
gående hele kvelden – vi er ellers vant 
med at hørende tolker bytter på over-
settelsen hvert femtende minutt.

Arkady sitt hovedpoeng er at de fleste 
hørende tegnspråktolker aldri kan 
oppnå samme nivå i norsk tegnspråk 
som døve morsmålsbrukere av språ-
ket. Døve med norsk tegnspråk som 
første språk er de beste til å formidle 
budskap videre til andre brukere av 
norsk tegnspråk. I denne prosessen er 
de døve tolkene avhengig av et godt 
tosidig samarbeid med dyktige hørende 
tegnspråktolker. De hørende tegn-
språktolkene har morsmålskompetanse 
i norsk talespråk. Dermed kan de to 
tolkene utfylle hverandre på en god 
måte, mente Arkady. Han sa at tre års 
høyskolestudier i tolking, der tegnspråk 
er ett av fagene, ikke kan gi god nok 
tegnspråkkompetanse til de hørende 
studentene.

Arkady fortalte at døve tegnspråktolker 
nå finnes i mange europeiske land og 
også blant annet i USA og Japan. Norge 
henger langt etter som enda ikke har 

døve tegnspråktolker. Han fremholdt 
de mange fordelene ved å ha tolketeam 
der hørende og døve samarbeider, han 
var innom mange tolke-etiske spørsmål 
og andre utfordringer knyttet til yrket 
som tegnspråktolk. Arkady understreket 
også hvor viktig kunnskap om døves 
kultur er i tolkejobben, og hvordan de 
ulike tolkeoppdragene krever kunnskap 
innenfor ulike sjangere – altså spesielle 
kunnskaper innenfor det området det 
skal tolkes til og fra.

Så gjenstår det å se om det blir mulig å 
få til en god utdanning av døve tegn-
språktolker ved de tre høyskolene som 
i dag utdanner hørende tegnspråktolker 
her i landet? Om Nav har vilje til å åpne 
for ansettelse av døve tegnspråktolker? 
Og om hørende tegnspråktolker og 
døve tegnspråktolker kan bygge opp et 
samarbeid til beste for den gruppe de 
skal betjene i samfunnet.
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Panelsamtale i Litteraturhuset 
torsdag 19. mai 2016

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

Torsdag 19. mai 2016 kl. 19:00 – 21:00 var 
turen kommet til Bergen på Litteratur-
huset, Alvers sal, for å snakke om norsk 
tegnspråk. Dette skjedde i samarbeid med 
Bergen Døvesenter.

Målet for samtalen var 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.

I kunngjøringen sto det: «Norsk tegn-
språk er anerkjent som et fullverdig språk 
gjennom St. meld 35 (2007- 2008) Mål 
og meining. Ein heilskapeleg språkpoli-
tikk. 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 samfunnsli-
vet, på alle språklige bruksområder og i 
alle språklige 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 benyttes 
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.»

Helene Hodneland Sæle representerte 
Bergen Døvesenter i panelet. Hun (og de 
andre) svarte på spørsmålene fra mø-
teleder Petter Sørensen (helt til høyre) 
fra Statped ledet debatten. Han bor og 
jobber i Stavanger. Møtelederen sa at det 
har skjedd mye bra i Bergen i det siste, 
blant annet direktetolket byståremøter 
og tolket tale på 17. mai. Helene  hadde 
mye viktig å si, blant annet tok hun opp 
at man må sikre at døve innvandrere som 
kommer til Norge har rett til å lære tegn-
språk. Hun nevnte også en hjertesak at 
man må fjerne «spesialpedagogikk»-stem-
pelet på tegnspråk. Man må ikke «vente 
og se» eller snakke om «behov for» 
tegnspråk, hørselshemmede barn har rett 
til å lære tegnspråk fra fødsel av, alt annet 
er kulturrøveri og språkdeprivasjon. Hun 
mottok «rungende applaus» fra salen.

Sonja Myhre Holten (nr to fra venstre) 
representerte Språkrådet. Hun fortalte at 
det har vært lignende debatt i Trondheim, 
Oslo og Stavanger også. Formålet er blant 
annet å heve tegnspråket og forståelse 
for språket lokalt. Derfor var det viktig at 
også myndigheter lokalt deltok i debat-
ten samt lyttet til hva de andre hadde 
å si. Sonja sa blant annet at døve under 
opplæringspliktig alder har rett til å lære 
tegnspråk, men at Språkrådet jobber med 
å få endret loven slik at voksne også får 
denne retten.

Kristin Øygarden (nr 2 fra høyre) re-
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presenterte Bergen kommune. Hun er 
vararepresentant for Julie Andersland, 
som er byråd for klima, kultur og næring. 
Øygarden er også daglig leder i Kultur 
Vest. Tolk til venstre: Silje Osdal.
Hun sa mye bra, også om forslag om å 
innføre tegnspråk som valgfag i skolene 
og mere til.

Laila Ulvestad (til høyre) representerte 
Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkes-
kommune. Hun har tidligere vært lærer 
ved Bjørkåsen videregående skole i Ber-
gen. Hun har også vært på knutepunkt-
skolen Nordahl Grieg videregående skole 
og kjenner godt til tegnspråk og døveor-
ganisasjoner. Hun har studert døves his-
torie og berømmet døveorganisasjonene 
for hva som er blitt gjort for å oppnå og 
få gjennomført mange viktige saker.

Hilde Maria Boberg Andresen er bysty-

rerepresentant for SV. Hun kom rett fra 
møtet i Bergen Bystyre (3-4 minutters 
gange) til Litteraturhuset. Hun er opp-
tatt av at det blir ordentlig tilrettelagt 
tolketilgang ved helseinstitusjoner, som 
legevakter og sykehus. Dette er en sak 
som hun selv la fram for Bergen Bystyre 
20. april 2016, og som endte med at det 
ble opprettet en komite som skal se på/
jobbe med saken.

Gro Hege Saltnes Urdal fra tolkeutdan-
ningen ved Høgskolen i Bergen, uttalte 
seg som leder av Nasjonalt Fagråd for 
Tegnspråk og tolking. Hun støttet det 
Helene sa om at det ikke er nok med 30 
studiepoeng i tegnspråk for å kunne un-
dervise barn i og på tegnspråk. Fagrådet 
har sendt brev til Kunnskapsdepartemen-
tet der de påpeker at 30 studiepoeng ikke 
er nok, lærerne bør minst ha 60 studie-
poeng. men helst ha norsk tegnspråk 
som masterfag. De håper departementet 
endrer kravet i sin rammeplan for 5-årig 
lærerutdanning, som skal vedtas før 1. juni. 
I tillegg ser et utvalg, i regi av Nasjonalt 
fagråd, på mulighetene for å etablere en 
master i tegnspråk og tolking.

Kjersti Mokleiv Brown er kommunika-
sjonssjef for Festspillene i Bergen 2016. 
Hun viste til det som ble opplyst at 
festspillene neste uke blir tolket. Hun ville 
spesifisere at det er åpningen av festspil-
lene onsdag 25. mai som blir tolket (en 
time). Hvis man skulle ordne med tolk til 
alle ca 240 forestillinger, måtte arrangøren 
ut med ca en million kroner bare til tegn-
språktolker. (Bergen Døvesenter har hele 

tiden vært imot at arrangører skal betale 
for tolkeoppdrag.) Tolken: Karen Klovning.

Sunniva Schultze-Florey er rådgiver/jurist 
hos Hordaland fylkeskommune, og jobber 
blant annet sammen med Laila Ulvestad. 
Sunniva er også en aktiv politiker og 
talsperson i  Feministisk initiativ- Bergen/
Hordaland. Hun var til stede i kveld som 
privatperson. De to siste årene har hun 
vist interesse for tegnspråk og tilgjengelig-
het for ulike grupper i samfunnet blant 
annet i samarbeid med Helene, som også 
er en aktiv politiker i gruppen.

Ingvild Roald, tidligere lærer på Bjørkåsen. 
Hun er så stolt over å ha fått være med 
på å få godkjent tegnspråk som skolefag 
til universitetsopptak, og av elevene som 
gjennomførte så bra til tross for dystre 
spådommer.

Trond Sjøvoll sitter i styret for HLF Ber-
gen (tilsluttet Hørselshemmedes Lands-
forbund). Han har vært med å arrangere 
«tegnspråkkurs» i Bergen Døvesenter der 
han og noen andre fra HLF Bergen lærte 
tegn til tale (norsk med tegn). Han ønsket 
å vite om det finnes mer av tilsvarende 
kurstilbud til personer som ikke akkurat 
er i døvemiljøet. Ellinor Hjelmervik var 
tilstede og opplyste at Statped Vest har 
lignende tilbud.

Tekst og bilder: Rune Anda

Bildet er tatt ca kl 21. I Alver-salen var det lagt ut 60 stoler + en del bak langs veggen. Vi regner med at det var ca 75 personer til stede, inkl. 
møtelederen og paneldeltakerne + tolkene. 
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Bildet er fra møtet i Bergen Bystyre 19. mai 2016. Du kan se opptak fra møtet med 
tegnspråktolkbilde på denne siden: https://www.bergen.kommune.no/politikk/webtv
Da kan du få se hva politikerne sa under debattene. Neste møte i Bystyret blir i sep-
tember. Da er det på'n igjen hver måned framover.

Tegnspråktolket bystyremøte 
20. april, 19. mai, 15.-16. juni 2016

Det nærmer seg Døves Kulturdager i Stavanger.
21.-23. oktober 2016. Se www.kulturdagene.net

MEDLEMSKONTIN-
GENT OG ADRES-
SEENDRINGER
Hvis du ikke har mottatt Døves 
Tidsskrift eller medlemskontingent 
for 2016 vennligst send en epost til 
medlem@doveforbundet.no. Har du 
flyttet? Du kan logge inn på NDFs 
medlemssider https://ndf.regweb.no 
for å endre adresse, legge til epostad-
resse etc. Brukernavn: Ditt medlemsnr 
(Du finner dette øverst i høyre hjørne 
på fakturaen). Passord: NDF + DITT 
POSTNR. 
 
Vennlig hilsen Norges Døveforbund
Medlemservice

RORBUA SOLGT

for kr. 2.600.000
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Onsdag 8. juni 2016 kl. 11.00 var det avslutningsseremoni for 
pilot skrivetolkstudiet ved Høgskolen i Bergen. Det var to 
spennende år fra og med høsten 2014 da skrivetolklinjen ble 
igangsatt som pilotstudie med Karen Michelle Olsen Isaksen 
som prosjektleder. Studentene har også vært i døvesenteret og 
gjennomført praksisøvelse sammen med HLF Bergen og Bergen 
Døvesenter. (Også onsdag 8. juni 2016 kl 17.00.)

Innbudte gjester fikk utlevert en ny bok: "Å høre til" som kommer ut i morgen (!). 
Boken utgis av Hørselshemmedes Landsforbund. Innledningen er skrevet av Geir Lip-
pestad: "Bli den beste utgaven av deg selv" og Morten Buan/Anders Hegre: "Å høre til".

Daglig leder Rune Anda deltok for døvesenteret og overrakte 
blomster til Karen for godt samarbeid i to år.

Inviterte gjester, som også holdt korte innlegg, var: varaordfører 
Marita Moltu, dekanen Asle Holthe, HLF v/Jan Joakimsen, Bergen 
Døvesenter v/Rune Anda.

Avslutningsseremoni for skrivetolkstudenter

Bildet er tatt i Bergen Døvesenter om kvelden 8. juni. Sammen med skrive-
tolkstudenter ser vi bak fra venstre (nr 2 og utover): Tor S. Fiksen og Rune 
Anda (BDS) og Trond Sjøvoll og Arvid Hauge (HLF Bergen).

Praksisk øvelse for skrivetolkstudentene
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

75 ÅR
Leiv Høgestøl, Onarheim, blir 
75 år den 22. juli.

Birgit T. Karlsen, Bergen, blir 
75 år den 24. juli.

Evelyn Haugsvær, Ulset, blir 
75 år den 11. september.

70 ÅR
Edith Solhaug, Bergen, blir 70 
år den 15. august.

60 ÅR
Hilde Sundve Jordheim, Flor-
våg, blir 60 år den 17. sept.

50 ÅR
Terje Magnussen, Rådal, blir 
50 år den 1. juli.

Stein Hovden, Nesttun, blir 
50 år den 31. juli.

DØDSFALL
Kari Lauritzen, Dale i Sunn-
fjord, døde 27. april 2016.

Foto: Rune Anda.

TUSEN TAKK

Hilde Evensen

TUSEN TAKK
for gavekortet jeg fikk til min 
75 års dag.

Hilsen fra Elin.

TUSEN TAKK
for gaven til min 85 års dag.

Ingvar Rasmussen.

HJERTELIG TAKK
for gaven til min 70 års dag. 
Glad i dere! Dere gjør en 
fantastisk jobb.

Hilsen Astrid Sangolt
(Nils Johan Bjørø's niese)

TUSEN TAKK
for den fine blomsten som jeg 
fikk da jeg lå på sykehuset.

Gunnar Hansen

HJERTELIG TAKK
for ti vakre roser som jeg 
fikk under sommeravslutnin-
gen, samme dag som jeg slut-
tet på rådgivningskontoret.

Norunn Kalvenes.

1 år: Papirbryllup
2 år: Bomullsbryllup
3 år: Lærbryllup
4 år: Blomster/Linbryllup
5 år: Trebryllup
6 år: Sukkerbryllup
7 år: Ullbryllup
8 år: Bronsebryllup
9 år: Pil/Keramikkbryllup
10 år: Tinnbryllup
11 år: Stålbryllup
12 år: Silkebryllup
12½ år: Kobberbryllup
13 år: Blonde/Kniplingbryllup
14 år: Elfenbensbryllup

15 år: Krystallbryllup
17½ år: Fleskebryllup
20 år: Porselenbryllup
25 år: Sølvbryllup
30 år: Perlebryllup
35 år: Korallbryllup
40 år: Rubinbryllup 
50 år: Gullbryllup
55 år: Smaragdbryllup
60 år: Diamantbryllup
65 år: Krondiamantbryllup
70 år: Jernbryllup
75 år: Atombryllup
80 år: Platinabryllup
90 år: Granittbryllup

Torsdag 18. august 2016 kan  
Marta og Thorbjørn 
Johan Sander feire 
krondiamantbryllup!
Det er "en evighet" siden de giftet 
seg. De var de første som giftet seg 
i den nye døvekirken i Bergen, som 
ble innviet 12. august 1951. Bare 6 
dager etter innvielsen! 

VI GRATULERER og ønsker LYKKE 
TIL MED DAGEN!

(Paret har åpent hus hjemme 18.au-
gust fra kl. 12.00 og utover)

Thorbjørn Johan Sander, født 
07.05.1928, er æresmedlem 
i Bergen Døvesenter. Han var 
styreleder i 1962-1969.

Marta Sander (f. Hartveit), er 
æresmedlem i Bergen Døve-
senter. Hun var styreleder i 
1982-1984.
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Klipp fra styremøte

Rorbua er solgt
Bergen Døvesenters Rorbua på Bjånestan-
gen i Austevoll er solgt for kr 2.600.000. 
Kjøpekontrakt er signert 02.06.2016. 
Overtakelse er allerede gjennomført, tidlig 
i juni. Edvard Rundhaug fikk fullmakt til å 
ordne salget og avvikle ulike avtaler mht 
rorbua. Styret vil rose hyttekomiteen, 
spesielt Edvard Rundhaug, for det store 
arbeidet som ble nedlagt i forbindelse med 
salgsprosessen og klargjøring av Rorbua.

Kr 30.000 fra Riebers legat
Bergen Døvesenter er innvilget kr 30.000 
fra Riebers legat til dekning av senior-
gruppens utflukt til Brakanes hotell på 
Ulvik 7.-8. juni 2016.

Buss til Døves kulturdager i  
Stavanger 21.-23. oktober 2016
Styret ble enige om å tilby gratis bussreise 
for medlemmer til kulturdagene i Stavanger. 
Ikke-medlemmer betaler samme pris som 
rutebuss. Kr 840 t/r for voksne. Kr 740 t/r 
for studenter og honnør. Påmeldingsfristen 
er 31. juli. Antall påmeldte avgjør om det 
blir aktuelt å leie buss eller ikke.

Kulturdagerkomiteen søker om 
lån på kr 100.000
Med tanke på forberedelsene (brosjyrer 
osv til USA), helgeseminar for frivillige 
medarbeidere og mye annet, søkte Kultur-
dagerkomiteen om et lån på kr 100.000 
fra døvesenteret. Senterstyret vedtok å 
innvilge søknad fra kulturdagerkomiteen 
med et lån fra gavekontoen. Overførings-
tidspunkt vurderes av administrasjonen i 
samråd med kulturdagersekretærene.

Endre vedtekter til Bergen  
Døvesenters Felleslegat
Lotteri- og stiftelsestilsynet påpekte at 
det var nødvendig å opplyse antall styre-
medlemmer i vedtektene til felleslegatet. 
Bergen Døvesenters styre er også styre 
for felleslegatet. Tilføyelsen i paragraf 3 
(kursivert): Bergen Døvesenters styre er 
styre for legatet og består av 5 medlem-
mer og 2 varamedlemmer. Forslag til tekst 
i den oppdaterte statuetten + signert 
styreprotokoll er sendt til Lotteri- og 
stiftelsestilsynet.

Informasjonssaker
20.05.2016: Det var søkt om støtte til 

7 ulike prosjekter fra ExtraStiftelsen 
Ekspress: 1) Tegnspråklig humor, 2) Ak-
tivt ungdomsliv, 3) Seminar for frivillige 

medarbeidere til kulturdagene 2017,  
4) Flerkulturelle døve, 5) Markedsfø-
ring av tegnspråkfestival 2017, 6) Gate 
tegn og 7) Å synliggjøre og ufarliggjøre 
tegnspråk. Ingen av disse søknadene 
kom igjennom.

23.05.2016: Brev til Likestilling- og diskri-
mineringsombudet fra Norges Døve-
forbund og Bergen Døvesenter som 
støtter saken til Hordaland foreldrelag 
for Hørselshemmede

25.05.2016: Forelesning «Døv Tolk» med 
Arkady fra USA, og Maren Oriola som 
prosjektleder. 50 betalende deltakere. 
Maren Oriola (mellomtolket – «suf-
flør»?) og Kristin Fuglås Våge (tegn-
språk) oversatte i cirka fire timer!

31.05.2016: Brev sendt til kommunedi-
rektør Nina Mevold som reaksjon på 
at kommunen varslet nedbemanning av 
rådgivningskontor for hørselshemmede 
og døvblinde i Bergen. Kommunalt Råd 
for funksjonshemmede hadde dette 
som orienteringssak på møte 9. juni 
2016 samt redegjørelse fra byråd Re-
bekka Ljosland. Rune Anda var til stede.

08.06.2016 kl. 11-13: Avslutningsseremoni 
for pilot skrivetolkstudiet på Kronstad 
(Høgskolen i Bergen). Rune Anda deltok 
og overrakte blomster.

08.06.2016 kl. 17-19: Skrivetolkstuden-
tene med praksisøvelse i storsalen. Tor 
S. Fiksen og Rune Anda deltok samt to 
fra HLF Bergen.

10.06.2016: Tolkestudentene 3. år på 
avslutningskveld. Rune Anda deltok.

Det ble opplyst at Bergen Assembly fikk kr 
850.000 fra Hordaland fylkeskommune 
til «Musikk for døve» til forberedelsene 
og arrangementet i september 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede 
inviterte folk til å komme med forslag 
til «Tilgjengelighetsprisen» 2016. Styret 
hadde et par forslag.

Varmekabler blir lagt inn på veien fra 
parkeringsplassen og opp til nybygget. 
("Bytteavtale" mellom de som bygget 
leiligheter og eier av deler av tomten, 
Døves Menighet.) Det vil bli drøftet 
hvorvidt fordeling av utgifter til strøm 
kan avtales. Berørte parter: Døvekir-
ken, Bergen Døvesenter og Nubben 
Barnehage. 

08.06.2016 kl. 12.00: Sivilforsvaret varslet 
i brev til døvesenter om test av signaler 
("flyalarm") 8. juni kl. 12.00. Daglig leder 
skal kontakte Sivilforsvaret sentralt med 
anbefaling om at det sendes sms-varsel 
til alle mobilabonnenter uansett om de 
er hørselshemmet eller ikke.

06.06.2016: Bergen Døvesenter har sendt 
klage (viste til tidligere reklamasjon 
før jul 2015) på asfaltering til Austevoll 
Asfalt AS. Ujevnheten er ikke utbedret 
ennå.

Huset males nå utvendig når det er fint 
vær. Eiendomsstyret har fått avtale med 
Robert Demeter som bistår med skra-
ping, spakling og maling på timebasis.

Råttent tre i sørlig hjørne (nær postkas-
sene) i huset. Vedlikehold blir gjennom-
ført.

Møter
27.-29.05.2016: Våre fire representanter 

deltok på Norges Døveforbunds lands-
møte. De skal orientere om landsmøtet 
en torsdagskveld etter sommerferien.

06.2016: Døves Idrettsklubb hadde ek-
straordinært årsmøte kl 18.

06.06.2016: Nubben Barnehages general-
forsamling kl 19: Rune deltok.

A2G innkaller til generalforsamling 
23.06.2016 kl. 10.30. Vi deltar ikke.

Styreleder Gunnar Hansen er for tiden 
sykmeldt. Nestleder Toralf Ringsø er 
fungerende styreleder inntil videre.

TEGNSPRÅKKURS
Tegnspråkkurs for nybegynnere:
10 tirsdagskvelder høsten 2016: Fra 
tirsdag 30. august til tirsdag 1. novem-
ber.

Fra kl. 18.00 til 21.00.
Kursavgift: Kr 2.800 (medlemmer av 
Bergen Døvesenter kr 2.400)

Kursleder: Britt-Merete Schröder
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 
79, 5022 Bergen

Påmelding til post@bgds.no inntil en 
uke før kursstart.

Tegnspråkkurs for viderekomne:
10 onsdagskvelder høsten 2016 
(startstidspunkt ikke bestemt enda)
Fra kl. 18.00 til 21.00.
Kursavgift: Kr 2.800 (medlemmer av 
Bergen Døvesenter kr 2.400)

Kursleder: Toralf Ringsø
Sted: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 
79, 5022 Bergen

Påmelding til post@bgds.no inntil en 
uke før kursstart.
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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

Rune med ektefellen Norunn er invitert til hagefest 25. juni 2016
Det er i forbindelse med Kong Harald og Dronning Sonjas 25 års jubileumsreise, og festen holdes på Gamlehaugen kl 15-17.

Rune vet ikke om de kom-
mer til å få hilse på Harald 
og Sonja, for det er ca 300 
som er invitert. Men hvis 
det skjer, vil han fortelle 
Kong Harald at hans farfar 
var gjest i huset som Ber-
gen Døvesenter eier i dag. 
Det var i forbindelse med 
åpning av bergensbanen 
i november 1909, og da 
overnattet Kong Haakon 
VII i det vi i dag bruker som 
styrerom i 2. etasje, også 
kalt "kongerommet".

Foto:  Tor S.Fiksen.
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Torsdag 9. juni møtte noen interesserte som ønsket å vite mer 
om geocaching. Det ble virkelig en utbytterik kveld. Kim Roar er 
en dyktig «lærer» og han hadde svar på alle spørsmål! Til tross 
for at han begynte for første gang i november 2015, og har al-
lerede rukket å finne 635 cacher i Norge og noen andre land.
En av deltakerne på bildet har allerede oppnådd å finne nesten 

Gabrielle Kverneland hadde vakt i døvesenteret den kvelden, og fikk æren av å ønske foredragsholderen velkommen.

9. juni 2016: Foredrag/informasjon 
om Geocaching v/Kim Roar Strøm

1000 cacher, andre har klart noen hundre, noen få har ennå ikke 
begynt. Vi forsto at i dag (10. juni 2016) skulle et par-tre perso-
ner ut på fjellene nær Os og satse på å finne ca 100 cacher – på 
EN dag!
Tips til andre døveforeninger: Inviter Kim Roar til cachekvelden 
hos dere!

Tor S. Fiksen, Ole Morten Rolland, Monica L. Johansen og Martin Berhovde represen-
terte Bergen Døvesenter under NDFs landsmøte i Oslo 27.-29. mai 2016.

NY
LOGO

NY
LOGO

NY
LOGO

NY
LOGO

NY
LOGO

NY
LOGO

Navne-endring ble diskutert
Norges Døveforbund hadde landsmøte i Oslo 27.-29.mai 2016. 
Det var mange saker og innkomne forslag som ble diskutert. 
Blant annet drøftet man om NDF skulle endre navn. Men 
landsmøtet ønsket å beholde navnet "Norges Døveforbund". 
Spørsmålet var hva lokalforeningene skal hete; som før eller 
endre navn. Se eksemplene til høyre. Det var ønskelig med felles 
e-post adresse-system.
Landsmøtet valgte Morten Sletten, Finn Arild Thordarson og en 
kvinne fra NDFU (Norges Døveforbund Ungdom) til å komme 
med forslag både til logo og navn til lokalforeningene tilknyttet 
Norges Døveforbund. Målet er å ha alt klart til Norges Døve-
forbunds 100 års jubileum 18. mai 2018.
Våre representanter (se bildet) skal fortelle om landsmøtet 
torsdag 25. august 2016 kl. 19.
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Også Fylkestinget (Hordaland) 
blir tegnspråktolket på internett
Møtene i Hordaland Fylkesting (fire mø-
ter i året) blir direkte tegnspråktolket fra 
og med neste møte (oktober 2016) som 
en prøveordning! Denne meldingen fikk vi 
fra Tom Sverre Tomren (bildet) like etter 
vedtaket i fylkestinget 15. juni 2016.

Norunn har sluttet på Rådgivningskontoret
siste arbeidsdag var torsdag 16. juni 2016

Norunn begynte som konsulent ved Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde i Bergen kommune januar 2006. 
15. juni var det avskjeds-«fest» for henne på Engen kafe, like 
ved Rådsgivningskontoret. På bildet ser vi daglig leder Mary Ann 
Grønås, Norunn Kalvenes samt representant fra Bergen Døve-
senter, Thorbjørn Johan Sander. 

Døveprest Lars Hana og døvekirkens daglig leder Guri Kaland 
Sværen var også med, samt Eva Vågen, som har en liten stilling 
ved rådgivningskontoret. Norunn har siste arbeidsdag torsdag 
16. juni og er nå blitt pensjonist. 

Thorbjørn Johan Sander var prosjektleder i begynnelsen av 
2000-tallet som førte til at Rådgivningskontoret ble opprettet, 
og åpnet 1. september 2005.

MDG (Tom Sverre Tomren) stillte følgende spørsmål til fylkesord-
føraren: For døve er tegnspråktolking en forutsetning for å kunne 
følge med og delta i fyl-kespolitikken. På fylkesutvalgsmøtet i mars 
etterspurte MDG derfor mulighe-ten for tolkning til tegnspråk av 
fylkestingsmøtene. Det ble da svart at fylkes-rådmannen arbeidet 
med saken. Vi i MDG hadde ønsket at dette kom på plass så fort 
som mulig. 
Hva er status på arbeidet med å etablere tegnspråktolk-
ning av fylkestings-møtene?Hvordan stiller fylkesordføreren 
seg til et forslag om at fylkestingsmøtene blir tolket til tegn-
språk? Har hun tatt noen initiativ for å få dette på plass?                                                                                             
Svaret fra fylkesordøraren: Tegnspråktolking av fylkestinget – 
svar på spørsmål frå MDG v/ Tom Sverre Tomren:

Status for arbeidet med tegnspråktolking av fylkestinget er 
følgjande:
1. IT-seksjonen i Hordaland fylkeskommune har skaffa utstyr 

som trengs for å iverksetje tegnspråktolking.
2. Fylkesrådmannen har vore i kontakt med Hordaland fyl-

keskommune si knutepunktskule for døve (Nordahl Grieg 
vgs) for å sjekke eventuell kapasitet til å tolke fylkestinga. 
Det var dessverre ikkje kapasitet ved skulen på noverande 
tidspunkt.

3. Fylkesrådmannen har etablert kontakt med NAV som kan 
formidle vidare kontakt med tegnspråktolkar.

4. Det er førebels ikkje inngått avtale om tegnspråktolking 
av fylkestingsmøta, men administrasjonen vil sjekke dette 
nærare opp mot regelverk for offentlege anskaffingar. Det 
er pr dags dato usikkert kva kostnad ei slik ordning vil 
medføre.

Fylkesordføraren stiller seg positiv til tegnspråktolking som 
eit inkluderingstiltak, og dette vil bli prøvd ut som ei forsøks-
ordning på fylkestinget i oktober 2016.

KULTUR-BUSS
til Stavanger

Døves kulturdager 
i  Stavanger 21.-23. oktober 2016
Bergen Døvesenter tilby gratis bussreise for med-
lemmer til kulturdagene i Stavanger. 
Avreise fra Bergen fredag 21. oktober kl. 10.00.
Avreise fra Stavanger søndag 23. oktober kl. 14.00.

(Ikke-medlemmer betaler samme pris som rutebuss. Kr 
840 t/r for voksne. Kr 740 t/r for studenter og honnør.) 
Påmeldingsfristen er 31. juli.  

Påmelding til: post@bgds.no

SOMMERLUKKING I DØVESENTERET
Siste åpningskveld før ferien er torsdag  
23. juni. Første åpningskveld etter ferien er 
torsdag 4. august. (Døvekirken er åpent tors-
dagekvelder -se baksiden.)
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Kommunalt Råd for funksjonshemmede (KRFF) har møte en 
gang i måneden, hovedsakelig i teatersalen (1,. etasje) i Bergen 
Rådhus. Møtene er åpen for publikum. Denne korte reportasjen 
er fra torsdag 9. juni 2016 kl. 13. Leder i HLF Bergen, Arvid Hau-
ge, og daglig leder i Bergen Døvesenter, Rune Anda, var tilstede 
som publikum. Matthias Viktorsson deltok som styremedlem og 
representant for hørselshemmede i Bergen (Rune Anda er hans 
varamedlem).

Det er vanlig at KRFF får besøk av helsebyråd, som informerer 
om saker av interesse for rådet, og som svarer på spørsmål.

Denne gangen dukket også saken om varsel om reduksjon av 
bemanning ved Rådgivningskontor for hørselshemmede og døv-
blinde i Bergen. Bakgrunnen var brev fra Bergen Døvesenter 31. 
mai 2016 til kommunaldirektør Nina Mevold i byrådsavdeling for 
helse og omsorg. Brevet ble også sendt til ulike politiske partier 
og til Kommunalt Råd for funksjonshemmede.

Helsebyråd Rebakka Ljosland begynte «helsebyrådens halvtime» 
med å opplyse at «det kom melding fra Rune Anda om at en 
halv stilling var kuttet. Det er ikke riktig. Det er vurdert å kutte 
en halv stilling, det går en av med pensjon, og etat for hjemme-
tjenester sier at de ikke har nok arbeidsoppgaver til å fylle opp 
to stillinger. Etaten selv har gjort vurderingen, vedtak er ikke 
fattet. Det er ikke nok arbeidsoppgaver til å fylle 200 prosent 
stilling.» (Her må vi bemerke at vi IKKE har sagt at en halv stilling 
var kuttet.)

Bildet over er tatt av Rune Anda. Bildet under av helsebyråd Rebekka Ljosland er 
hentet fra internett.

Kommunen varslet kutt hos Rådgivningskontoret

Kommunen vurderer 50% reduksjon av stillingen ved Rådgivningskontor for 
hørselshemmede og døvblinde i Bergen

Matthias Viktorsson hadde ordet. Han fortalte at varaordfører 
(vår tilføyelse: Marita Moltu, KrF) var til stede under avslutnings-
seremoni for skrivetolkstudenter 8. juni og snakket om den 
store bølgen av hørselshemmede som er på vei. Offentlige 
etater melder om stor økning i befolkningen med hørselrela-
terte utfordringer og at i 2020 skal 20% av befolkningen ha det 
ca. 1.000.000. «Det er en drastisk økning, og litt tøft for oss 
hørselshemmede og døve å høre varaordføreren si disse ordene 
i går, og i dag hører vi at det ikke trengs folk på rådgivningskon-
toret!» utbrøt Matthias.

Han sa ellers at de kommunale hørselskontaktene som bistår 
hørselshemmede kunne rådgivningskontoret hatt ansvaret for. 
Han sa videre at Rådgivningskontoret har gjort en kjempejobb, 
spesielt for døve og døve innvandrere, og døvblinde, men ikke så 
mye for hørselshemmede/tunghørte. Matthias kunne ikke forstå 
at det ikke trengs folk på rådgivningskontor når man VET at det 
trengs. Han syntes ikke det var greit å bruke det at en går av 
med pensjon for å nedbemanne.

Matthias sa videre: «Bak meg står Bergen Døvesenter og HLF 
Bergen. Disse har da tilsammen nærmere 3.000 medlemmer, 
foruten de som ikke er medlemmer. Det er bare en brøkdel. 
20% gjelder her også. Jeg må bare si at jeg tar det alvorlig opp at 
dere har tenkt å spare på et svakt sted,» sa han.

Etter mer informasjon avsluttet byråd Ljosland med å si at hun 
«tar med innspillene videre. Dette ligger under etat for hjemme-
baserte tjenester.»

(Vår tilføyelse: Kommunen må ta en prat med de ansatte ved Rådgiv-
ningskontoret + gjerne høre med døvesenteret, da vi har fått mange 
glade tilbakemeldinger om hjelpen og veiledningen døve/hørselshem-
mede har fått. Også høre med HLF Bergen om tankene deres rundt 
framtidig bistand fra Rådgivningskontoret.)

Et tilleggsspørsmål fra Harald Breistein (KrF), som er leder i 
KRFF: Han spurte hvor saken står, det som ble tatt opp på by-
styremøtet i mars 2016. Det var spørsmål om å få til tegnspråk-
tolker ved legevakten og andre helsetjenester. Og at man skulle 
opprette en gruppe som skulle se på saken.

Rebekka Ljosland svarte: «Det må jeg komme tilbake til. Har 
etterlyst svar og venter på det. Rune Anda kontaktet meg for 
noen dager siden.»

Da forlot helsebyråden salen.)
Rune Anda.

Følg med på hjemmesiden og Facebook 
hvordan det går
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Norges Døveforbund har sendt inn fem ulike resolusjoner 
til ulike komiteer på Stortinget og departmenter
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Styremedlem Ole Mor-
ten Rolland hadde det 
travelt. Han sto ved de 
to grillene nesten hele 
tiden! I løpet av som-
meravslutningen var det 
omtrent 90 personer 
som var innom storsa-
len og nøt maten.

Norunn Kalvenes ble hentet fram til scenen av styremedlem 
Aljona Urbone. Hun ble takket for ti års fantastiske innsats da 
hun jobbet som konsulent for Rådgivningskontor for hørsels-
hemmede og døvblinde i Bergen. Ti røde roser (en rose for 
hvert år) ble overrakt henne til applaus fra salen. (I dag -16. juni 
2016 – var Norunns siste arbeidsdag på kontoret. Nå er hun 
pensjonist.)

Noen av medlemmer i senterstyret + noen hjelpere takkes for 
fantastisk innsats: Aljona Urbone, Ole Morten Rolland, Martin 
Berhovde, Kristian Bårtveit, Rune Anda og Gabrielle Kverneland. 
Takk også til Agnes Stueflaten og Lena Mei Kalvenes Anda. De 
var ikke var tilstede da bildet ble tatt. Foto: Alireza.

Ca 90 var innom døvesenterets sommeravslutning 16. juni 2016

Budstikken 
på epost
Alle som ønsket 
Budstikken på e-post, 
har fått det allerede 18. 
juni. Si ifra om du også 
ønsker bladet sendt på 
epost, og i FARGER? 

(De som får bladet i  
papirversjon, får det 
nesten en uke senere.)
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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 sept.  
Frist for stoff til neste nummer:  
1. sept. 2016.

Juni:
23. to:  Siste åpningskveld før sommerferien.
25. lø:  Storsalen er utleid (+24. og 26.juni)

Juli:
02. lø:  Storsalen er utleid (+ 01. og 03.juli)30. 

lø: Storsalen er utleid (+ 29. og 31.juli)

August:
04. to:  Første åpningskveld etter ferien.
09. ti:  Seniortreff kl 11-14
11. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (1)
12. fr:  Storsalen er utleid + V
13. lø:  Storsalen er utleid (+ 14.08)
18. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (2)
18. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
20. lø:  Storsalen er utleid (+19 og 21.august)
23. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
23. ti:  Idrettsklubben har møte i Kongerom-

met kl.16:00-19:00
25. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (3)
25. to:  kl. 19: Våre fire representanter rappor-

terer fra NDFs landsmøte 27.-29. mai 
2016

27. lø:  Storsalen er utleid (+26. og 28.august)
30. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (1)

September:
01. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (4)
03. lø:  Storsalen er utleid (+02. og 04) + m
06. ti:  Seniortreff kl 11-14
06. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (2)
08. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (5)
08. to:  Regler og rutiner under møtene i 

Bergen Bystyre.
10. lø:  Storsalen er utleid – (M)
13. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (3)
15. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (6)
15. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
17. lø:  Flerkulturelt utvalg har Internasjonalt 

middags-fest kl. 18
20. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
20. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (4)
22. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (7)
22. to:  Innledning og diskusjon over temaet 

«Mobbing i miljøet»
24. lø:  Storsalen utleid
27. ti:  Kirkens SOS bruker storsalen kl 16-21
27. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (5)
29. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (8)
29. to: Foredrag om bank-ID, Vipps o.a.

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

Oktober:
04. ti:  Seniortreff kl 11-14
04. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (6)
06. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (9)
08. lø:  Storsalen er utleid (+ 07.10)
11. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (7)
13. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (10)
13. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
15. lø:  Storsalen er utleid
18. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
18. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (8)
22. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (11)
22. lø:  CI – gruppen har sosial samvær i stor-

salen kl 10-15.
25. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (9)
27. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (12)

November:
01. ti:  Seniortreff kl 11-14
01. ti:  Tegnspråkkurs for nybegynnere (10)
03. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (13)
04.-06. fr: BDUK arranger Ungdomseminar 

(Storsalen opptatt hele helgen)
10. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (14)
10. to:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
15. ti:  Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
17. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (15)

I løpet av juli 2016 
har Bergen Døve-
kirke åpent hver 
torsdag klokken 
18:00 og utover. 

Da blir det en kort 
andakt og sosialt sam-
vær med kaffe og noe 
å bite i. 

Døvekirken har åpnet for 
andakt og sosialt samvær 
i juli om torsdagene hvert 
år siden 2008, først 
 annenhver torsdag,   
og så hver torsdag.

24. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (16)
26. lø:  Lutefiskfest i døvesenteret kl 19
29. ti:  Seniortreff kl 11-14

Desember:
01. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (17)
09. to:  Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (18)
09. fr:  Senterstyret har møte i styrerommet 

kl 16
13. ti:  Seniortreff kl 11-14 – julebord
15 to:  Bergen Døvesenter har julesavslutning 

kl 16:00 og utover. Risgrøte serveres.
17. lø:  Juleverksted med Kolla for voksen.
31. lø:  Seniorgruppen har Nyttårsavslutning 

kl 11-14

Bergen Døvekirke skriver på sin hjemmeside: "Med det flotte 
bildet, som er tegnet av vår tidligere kirketjener Bjørg Karin 
Husa, vil vi ønske alle en riktig god sommer:-)

Døvekirken åpent hver torsdag kl 18 i hele juli


