
Dagsorden:
01. Åpning, med minnetale
02. Valg av møteleder og varamøteleder
03. Valg av to referenter
04. Valg av tellekorps på tre personer
05. Godkjenning av innkalling og saksliste
06. Årsmelding for år 2016
07. Revidert årsregnskap for 2016
08. Årsmelding og revidert årsregnskap for Bergen Døvesenters Felleslegat
09. Innkomne lovforslag
10. Andre innkomne forslag
11.	 Budsjettforslag	2017	til	orientering
12. Valg, som ledes av valgkomiteen:
	 a)		Styreleder	-	for	ett	år
 b)  To styremedlemmer - for to år
	 c)		 To	varamedlemmer	-	for	ett	år
 d)  Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
 e)  Lovkomité på tre medlemmer
 f)   Styret for kapitalfondet (2 medlemmer + et varamedlem) 
	 	 Senterstyret	utpeker	senere	en	representant	til	fondet)
 h)  Valgkomité på tre medlemmer + to varamedlemmer

Det blir gratis middag til alle som skal delta på årsmøtet. Serveringen begynner  
kl. 16.00 (fram til ca kl. 17.45)

Bergen Døvesenter
har årsmøte 
torsdag 16. mars 2017 kl. 18.00
i Døvesenteret

Årsmeldingen blir vist på storskjerm under årsmøtet. 
Stemmerett	har	medlemmer	som	har	betalt	kontingent	for	2016
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Tiden går - teknologien rår - trenger vi fortsatt døveorganisasjon?

Martin Larsen,
døv skomaker.

Christian Teige,
døv skomaker.

Det er snart 137 år siden Bergens 
Døvstummeforening	ble	stiftet.	En	
omtale	i	Budstikken	nr	1,	2012,	fortel-
ler	om	stiftelsen:	«Det var nære på at 
bergenserne skulle stiftet sin forening 
allerede i 1875. Det var en hørende, 
forstander (styrer) Niels Christian Waa-
ge på Bergens Døvstumme Institut, som 
stoppet den planen. De døve trengte 
hans hjelp, men Waage mente at det 
var for tidlig! Så ble det utsatt, og 
derfor er Oslo Døveforening den eldste! 
Søren! - sier bergenserne... 

Er dette sant? - Ja, på en måte er det 
bekreftet, for den døve skomakeren 
Lars Martin Larsen i Bergen skrev i 
1875 til Lars A. Havstad i Oslo og ba om 
opplysninger om døveforeningen der, 
fordi det var planer om å stifte forening 
i Bergen. Havstad svarte at det ikke var 
forening i Oslo, bare sykekasse for døve 
(fra 1873). Larsen kunne altså ikke få 
hjelp fra Oslo. Så gikk han til Waage, 
men måtte gi opp, "og aarene gik uden 
forening". 

Nestemann som forsøkte, var skomaker 
Christian Teige. Han gikk omkring til 
de døve og skrev liste over de som var 
interessert. Så ba de Waage om å få 
lokale til møter på skolen. Da han sa 
ja, ble det holdt stiftelsesmøte 30. mai 
1880, og Waage ble formann.»

Snart er det årsmøte. Torsdag 16. mars 
2017. Vi leser i formålsparagrafen at 
Bergen Døvesenter har som fremste 
formål å arbeide for at døve skal oppnå 
likestilling	og	likeverd	med	de	hørende	
som bor i Bergen og ellers i Hordaland 
fylke. Videre heter det at ”For å oppnå 
målsettingen	skal	styret	og	de	ansatte	
følge nøye med i utviklingen, vurdere 
situasjonen og ta kontakt med myn-
dighetene og andre ansvarlige når noe 
bør	rettes	på	eller	døves	rettigheter	er	
truet”.

Det er ikke bare sosiale og kulturelle 
tilbud	til	våre	egne	vi	skal	konsentrere	
oss om, men vi skal også holde øyne 

(og ører?) åpne for det som skjer i 
samfunnet. 

Blant det man må være veldig opp-
merksom på er det som ser ut som et 
økende	behov	for	psykisk	hjelp	til	døve/
hørselshemmede. Man kan kanskje ten-
ke	seg	hvordan	livet	er/blir	for	integrer-
te	barn/ungdom	når	de	kommer	opp	
i	utfordringer	som	ten	åringer	og	livet	
videre med venner, og i voksen alder 
også på arbeidsplassen. 
25. januar 2017 hadde vi møte her 
i Bergen Døvesenter sammen med 
representanter både fra døveforeninger 
og fra HLF sine fylkeslag i de tre fylkene: 
Sogn og Fjordane, Hordaland og Roga-
land. Her ble det klart at den saken må 
prioriteres	høyt	i	tiden	framover.

Det er klart at vi må bidra som repre-
sentant for døve brukere. Hvem an-
dre	kan	gjøre	det,	enn	de	respektive	
bruker-organisasjoner?	Enkeltindivider	
har store vanskeligheter med å nå 
fram	med	sine	behov	og	rettigheter.	Til	
det er samfunnet med uvitende hel-
se-sjefer med ”jo jeg vet”-holdning for 
mektig.	Noe	må	gjøres.

Ellers,	et	sted	å	forholde	seg	til,	er	viktig	
for	mange,	selv	om	vi	har	flust	med	
"kontakt" på sosiale medier som Face-
book,	Twitter	og	mye	annet.	

Hvorfor	en	døveforening	er	viktig,	kan	
vi også se av arvegaven døvesenteret 
har	mottatt,	blant	annet	av	ekteparet	
Bjørø. Uten en døveforening ville livet 
som	døv	enkeltperson	ikke	vært	lett.	
Man	er	liksom	tilknyttet	sin	døvefore-
ning i et helt liv. Å være medlem av en 
frimerkeklubb eller bowlingklubb, det 
er hobby-basert, men døveforening, 
det	er	nesten	livsviktig	å	være	med	her.	
Hvor	ellers	finner	man	mange	fritidstil-
bud som foredrag, kurs, teater, sosial 
samvær m.m. der tegnspråk brukes? 
Hvor	ellers	finner	man	noen	som	kan	
kjempe for døves og tegnspråkbruker-
nes	rettigheter	i	samfunnet?

Rune Anda, daglig leder.

Disse bildene + portrett 
av styreledere gjennom 

tidene, finner man i 
 kongerommet (styrerom)  

i døvesenteret.
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Bergen	Døvesenter	er	tilsluttet	Norges	
Døveforbund, FFO Hordaland og FFO 
Bergen.

Det	har	som	vanlig	vært	stor	aktivitet	
i døvesenteret hele året. Vi er veldig 
begeistret over at så mange engasjerte 
medlemmer	som	frivillig	gjør	en	viktig	
innsats for at arrangementer blir gjen-
nomført. 

2016 har vært preget av forberedelser 
til	det	store	arrangementet	som	Bergen	
Døvesenter	er	tildelt;	50	års	jubileum	
for Døves kulturdager 24.-27. august 
2017. Mye markedsføring på hjemme-
siden, på Facebook, og ved egen stand 
under	DeafNation	Expo	i	Las	Vegas	og	
under Døves kulturdager i Stavanger.

Rorbua på Austevoll ble solgt i juni 
2016,	etter	nøye	vurdering	av	både	
tillitsvalgte,	medlemmer	og	hyttestyret,	
og	likeså	drøftet	under	organisasjonsse-
minar	sammen	med	mange	tillitsvalgte.

De siste årene har døvesenteret inves-
tert mye i oppussing av lokaler i huset, 
også	utvendig	maling	og	skifte	av	bord	
(treplanker).	I	tillegg	ble	hullene	i	asfal-
ten	tettet	igjen	med	ny	asfalt.	

Årsmelding for 
Bergen Døvesenter 2016

Døvesenteret fremstår stadig som et 
flott	og	prektig	bygg	–	bygget	i	1869	
-	som	er	med	på	å	markere	og	opprett-
holde Kalfarets spesielle arkitektoniske 
stil.	

Det	har	som	vanlig	vært	en	del	aktivi-
teter	og	utflukter	for	medlemmer	i	alle	
aldersgrupper. Barne- og ungdomsm-
edarbeideren sørget - sammen med 
styret i Døves Ungdomsklubb - for 
spennende	aktivitetstilbud.	I	tillegg	var	
det	aktiviter	for	døve/hørselshemmede	
barn i alderen 6-13 år.

Mye av det kan en lese om i denne 
årsmeldingen.

1 Bergen Døvesenter
Stiftet 30. mai 1880 
og er en av byens eldste organisasjoner!
1880-1912: Bergens Døvstummeforening
1912-1914: De Døves Forening i Bergen
1914-1965: Bergens Døveforening
1965-2001: Bergen Døveforening
2001-2017: Bergen Døvesenter
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2 Medlemmer Antall medlemmer pr. 31.12.2016:
* 355  (375 i 2015)
Medlem (26-61 år):  194 (210)
Medlem senior 62 år +:  93 (92)
Ungdomsmedlem (13-25 år):  58 (59)
Barn	opp	til	12	år	 10	(14)

Medlemskontingent 2016 
(dert blir ingen endring i 2017):
Enkeltmedlem	 	 	 kr	450
Ungdom 13-25 år,  
og de over 62 år  kr 350 
Barn	opp	til	12	år	 	 kr	100

Det	er	Norges	Døveforbunds	landsmøte	
som	fastsetter	størrelser	på	medlems-
kontingenten.

* Vi må ta forbehold om medlemstallene da det 
har vært uregelmessigheter rundt utsendelse 
av giroblanketter (over epost og pr vanlig post). 
Enkelte mente at de aldri hadde mottatt kontin-
gentkrav.

1963:  191
1964:  219
1965:  224
1966:  224
1967:  235
1968:  251
1969:  265
1970:  294
1971:  309
1972:  310
1973:  322
1974:  294
1975:  300
1976:  294

1977:  337
1978:  341
1979:  344
1980:  365
1981:  366
1982:  358
1983:  351
1984:  422
1985:  420
1986:  436
1987:  400
1988:  377
1989:  337
1990:  326

1991:  330
1992:  332
1993:  341
1994:  346
1995:  344
1996:  266
1997:  279
1998:  262
1999:  238
2000:  238
2001:  230
2002:  289
2003:  293
2004:  292

2005:  298
2006:  309
2007:  340
2008:  355
2009:  389
2010:  399 
2011:  356
2012:  357
2013:  373
2014:  379
2015:  375
2016:  355

Medlemstall år for år siden 1963:

Æresmedlemmer:
1909:	Christiane	Rein	(hørende)
1909: Kaja Hagemann (hørende)
1929:	Lolly	von	Erpecom/Magnus	
 (hørende)
1948: Jakob Hovland (døv)
1950: Ansgar Breiteig (døv)
1950:	Nils	Gjerstad	(døv)
1970:	Torkel	Eikjeland	(døv)
1980: Albert Breiteig (hørende)
1980: Birger Breiteig (hørende)
1980:	Eilif	Anton	Ohna	(døv)
1980: Helge Magnus Kjølleberg (døv)

1980: Konrad Rendedal (hørende)
1980: Ragnvald Hammer (hørende)
1980: Thorbjørn Johan Sander (døv)*
1985:	Harald	Nesse	(døv)
1985: Marta Sander (døv)*
1985: Sverre Bjørø (døv)
1995: Toralf Magne Ringsø (døv)*
1995: Margot Kaasa Hammer 
 (hørende)
2005:	Erling	Buanes	(døv)
2005:	Arne	Nesse	(døv)*
* = er fortsatt medlem i dag

Følgende medlemmer 
har gått bort siden 

 forrige årsmøte: 

Kari Lauritzen 
(27.04.2016)

 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
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Medlemsfordeler:
Det lønner seg å være medlem, idet 
man	i	tillegg	til	gratis	medlemsblad	kan	
ha	nytte	av	ulike	tilbud:
* Rimelig leie hvis du vil feire store 

dager i døvesenteret  
(Man må ha vært medlem i minst ett år og 
betalt to årskontingenter)

*	 Iblant	støtte	til	deltakelse	på	utflukter	
o.a

*	 Rimelig	deltakeravgift	på	kurs
*	 Døves	Tidsskrift	og	Budstikken	

 inkludert i medlemskapet
*	 Alle	under	26	år	er	automatisk	med-

lem av Bergen Døves Ungdomsklubb

* Interesserte medlemmer kan være 
med	i	ulike	tillitsverv	i	døvesenteret	
og	underavdelinger	og	ta	aktiv	del	
i arrangementer og planlegging av 
masse spennende.

Du blir medeier i et flott døvesenter, 
men aller viktigst:
- Du blir på lag med oss som kjemper 

for et bedre samfunn for døve.
-	 Du	blir	med	i	demokratiet	som	styrer	

Bergen Døvesenter. 
-	 Og	du	blir	automatisk	medlem	av	
Norges	Døveforbund.	

Styret i Bergen Døvesenter 2016-2017

Senterstyret 2016-2017, bak fra venstre: Gabrielle Kverneland (1. varamedlem - rykket opp som styremedlem da 
Aljona flyttet ut i september), Toralf Ringsø (nestleder), Agnes Stueflaten (2. varamedlem - ble 1. varamedlem 
fra og med september), Ole Morten Rolland (styremedlem). Foran fra venstre: Aljona Urbone (styremedlem - 
flyttet fra Bergen i september), Gunnar Hansen (styreleder) og Monica Lone Johansen (styremedlem).

Kontoret i Bergen Døve-
senter, med nye møbler 
fra IKEA i juli 2016.
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Døvesenterets styre har etter årsmøtet 17.03.2016 bestått av følgende:
Styreleder:  Gunnar Hansen
Nestleder:	 	 Toralf	Ringsø
Styremedl.:	 	 Aljona	Urbone	(hun	flyttet	fra	Bergen	i	sept.	2016)
   Monica Lone Johansen
   Ole Morten Rolland
1. varamedlem:  Gabrielle Kverneland (styremedlem fra sept. 2016)
2.	varamedlem:		 Agnes	Stueflaten	(1.	varamedlem	fra	sept.	2016)

3 Styret

Daglig leder har fungert som sekretær 
for	styret.	Styret	har	i	2016	hatt	8	sty-
remøter og behandlet 137 saker (derav 
2 styremøter og 34 saker før årsmøtet 
17.03.2016). 

Foran	hvert	styremøte	fikk	styret	

Medlemsmøter/ekstraordinært årsmøte:
21.01:	Ekstraordinært	årsmøte	for	å	avgjøre	salg	av	Rorbua
25.02:	Ledermøte	med	representanter	fra	hver	underavdeling/utvalg
17.03: Ordinær årsmøte i Bergen Døvesenter
22.09:	Ledermøte	med	representanter	fra	hver	underavdeling/utvalg
15.12: Medlemsmøte: Planlagt utbygging av bofellesskap i området

tilsendt	regnskap	pr.	slutten	av	foregå-
ende måned. Samarbeidet i styret har 
som vanlig vært godt.

Daglig leder har vært helt eller delvis 
sykmeldt	fra	januar	til	juli.	Tor	S.	Fiksen	
vikarierte på kontoret.

1880-1891:	Niels	Christian	Waage,	skolestyrer	
(hørende)

1891-1893: Hans Bjørset, skolestyrer (hørende)
1893-1895:	Ernst	Hadeler	Ziesler,	skolestyrer	(hø-

rende)
1895-1902: Fredrik Klaveness, prest (hørende)
1902-1919: Georg Johan Madsen, prest (hørende)
1919-1925: Anders Rendedal, skreddermester (døv)
1926-1928: Johan C. H. S. Prytz, prest (hørende)
1929-1939:	Lolly	von	Erpecom/Magnus	(hørende)
1939-1953:	Einar	Stueland	(hørende)
1953-1959:	Eilif	Anton	Ohna	(døv)
1959-1962:	Harald	Nesse	(døv)
1962-1969: Thorbjørn Johan Sander (døv)
1969-1971: Helge Magnus Kjølleberg (døv)
1971-1977:	Guttorm	Karlsen	(døv)

1977-1982: Toralf Magne Ringsø (døv)
1982-1984: Marta Sander (døv)
1984-1988: Rune Anda (døv)
1988-1991:	Erling	Buanes	(døv)
1991-1993:	Arne	Nesse	(døv)
1993-1996:	Erling	Buanes	(døv)
1996-2001:	Arne	Nesse	(døv)
2001-2002:	Gunn	Kristin	Selstad	(døv)
2002-2005: Toralf Magne Ringsø (døv)
2006-2009: Klement A. Våge (døv)
2010										:	 Kjetil	Høgestøl	(døv)
2011-2016: Gunnar Hansen (døv)

Siden 1953 har det vært sammenhengende døv/
hørselshemmet leder i døvesenterets styre.

Tidliger ledere i Bergen Døvesenter:

1880-1891:
Niels	Christian	Waage

1919-1925:
Anders Rendedal

1953-1959:
Eilif	A.	Ohna

1971-1977:
Guttorm	Karlsen

1969-1971:
Helge M. Kjølleberg
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Rune Anda	har	siden	3.	mars	2003	arbeidet	i	100%	stilling	som	daglig	
leder

Tor S. Fiksen 100%	vikariat	daglig	leder	fra	23.11.2015	til	31.03.2016
60% kontorassistent og 40% kulturdagerkoordinater fra 01.04.2016 
70% kulturdagerkoordinator og 30% kontorassistent fra 01.08.2016

Martin Berhovde 30% kulturdagersekretær fra 01.08.2016

Ida Nicole Bøe	30%	barne-,	ungdoms-	og	idrettsmedarbeider,	20%	
barne- og ungdomsmedarbeider fra 01.11.2016. Hun begynte på 
 kontoret 01.09.2015

Marthe Braadland  Utleieansvarlig (lønn: 10% av utleieinntekter)  
- fra 01.09.2015

Mariusz Gajewski 30% vaktmester - begynte 09.03.2012 

Zaneta Toczek  30% renholder fra og med 01.09.2016

Tor Einar Slettebakk		20%	vaktmesterassistent	-	fra	01.01.2014	til	
31.08.2016

Firmaer som Bergen Døve- senter samarbeidet med:

Asle Karlsens	firma	Karlsdata	har	vært	knyttet	til	administrasjonen	
som	regnskapsfører.	Ellers	har	administrasjonen	hatt	god	nytte	av	
frivillige tjenester. 

Kalfaret Kantine	Registrert	ved	Bjørg	Storesund,	frivillig	arbeid	utført	
ved	Alireza	Emami	Nejad.	

Mathug Registrert ved Inge Hugøy. 
Servering	ved	Seniortreff	og	annet	

Datafryd	Registrert	ved	Egil	Johansen.	IT-bistand	i	døvesenteret.

4 Personalet

a

a

a

Z

Z

Z
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Z
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Valgkomiteen, valgt på årsmøtet 
17.03.16:	Dag	Bøe	(konstituert	som	
leder),	Gunn	Kristin	Selstad	og	Synne	
Rystad.	Varamedlemmer:	Alireza	Ema-
mi	Nejad	og	Thorbjørn	Johan	Sander.	
I	tillegg	til	å	ha	ansvaret	for	valg,	skal	

5 Revisorer
Statsautorisert revisor, Leif Steinbakk, 
Steinbakk Revisjon AS, har revidert 
regnskapene våre. Bilagsrevisor er 

Hans	Erik	Tofte	med	Ingunn	Storlykken	
Herland som varabilagsrevisor.

6 Lovkomiteen
Lovkomiteen, valgt på årsmøtet 
17.03.2016	besto	av	Erling	Jacob-

sen (leder), Klement Våge og Helge 
 Herland. 

7 Valgkomiteen
komiteen også kontrollere om alle som 
deltar på årsmøtet har vært medlem i 
2016	og	betalt	kontingent,	samt	levere	
stemmeseddel	før	de	slippes	inn	til	
årsmøtet i lokalet. De skal lede valget 
på årsmøtet 16. mars 2017.

8 Eiendommen Kalfarveien 79
Huset vårt er en gammal sveitser bolig. 
Bygget var opprinnelig bygget som 
sommerhus av skipsreder Peter Jebsen 
i	1869,	og	senere	omgjort	til	Jebsens	
aldershjem. Innredningen i styrerom-
met er vi spesielt stolt av. Populært er 
styrerommet også kalt kongerommet, 
fordi	kong	Haakon	VII	overnattet	i	dette	
rommet da han var vert hos enken 
fru Sophia Jebsen i forbindelse med 
åpning av Bergensbanen 27. november 
1909. Huset er i dag verneverdig, men 
ikke	fredet.	Vi	har	tidligere	investert	
mye penger i brannsikkerhet i huset. 
Imidlertid	er	brannvarslingsanlegget	
«utgått	på	dato»,	så	man	kan	risikere	

at	ødelagte	deler	ikke	kan	erstattes.	Vi	
er derfor pålagt å oppgradere anlegget. 
Anbud	er	mottatt	fra	ulike	leverandører.	
Huset er forsikret som forsamlingshus.

Eiendomsstyret	har	ansvaret	for	eien-
dommen,	og	besto	av	Egil	Johansen	
(leder), Mariusz Gajewski og Gunnar 
Hansen	(Tor	Einar	Slettebakk	fram	til	
31.	august	2016).	Eiendomsstyret	har	
hatt	7	møter	i	løpet	av	2016.	På	møtene	
gjennomgår man en liste over diverse 
gjøremål, hva som er gjort og eventuelt 
legge	til	nye	punkter.	

På stordugnad i døvesenteret 28. april 
deltok ca 25 personer, derav ca. halv-
parten elever fra Ål folkehøyskole. 
Arbeidet ble ledet av vaktmester og 
eiendomsstyret. Det var ok vær og 
utvending	/	innvendig	arbeid	ble	gjen-
nomført.	Dugnadsgjengen	fikk	gratis	
pizza og brus som takk for innsatsen.

Året 2016 har det ikke vært noe store 
prosjekter, kun små som f.eks maling av 
huset	utvendig,	skifte	ut	bord/listverk	
pga. råte, rep det elektriske anlegget 
etter	tilstandsrapport	fra	PG,	asfaltering	
fra	innkjørsel	sør	til	parkeringsplass.	
Ellers	flere	små	jobber.	

Svein-Ole Johansen har siden 1.04.2008 
vært brannvernleder i døvesenteret.

Daglig leder Rune Anda var sammen med sin kone Norunn Kalvenes invitert 
til hagefest på Gamlehaugen 25. juni 2016 i forbindelse med kongeparets 
25 års jubileum. Han viste Kong Harald dette og andre bilder + gav ham 
informasjon om kongebesøket og at Kong Haakon VII overnattet i det som i 
dag brukes som styrerom i 2. etasje.

Døves menighet kjøpte 
tomten i Kalfarveien med 
tanke på å bygge ny døve-
kirke i Bergen. På tomten 
sto et gammelt, fallferdig 
hus. 

Bergen Døvesenter 
kjøpte huset og litt av to-
men av Døves menighet  
i 1985 for kr 350.000.
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For fellesarealer ute som Konows sen-
ter, døvekirken og døvesenteret bruker, 
har	vi	delt	likt	på	utgifter	til	snøbrøyting	
og	salting.	Utgifter	til	bekjempelse	mot	
rotter	(Cytex)	deles	likt	mellom	Døves	
menighet og Bergen Døvesenter.

I	tillegg	til	at	huset	rommer	administra-
sjonen	til	Bergen	døvesenter	og	dennes	
underavdelinger	og	deres	aktiviteter,	
har	vi	også	valgt	å	leie	ut	lokalene	til	an-
dre.	Hele	kjelleretasjen	leies	av	Nubben	
Barnehage AS (innviet 25. mars 2008). 

1.	etasje	leies	ut	til	selskaper	og	lignen-
de. Der er også kurslokale og minikon-
tor	til	underavdelinger	+	Døves	Idretts-
klubb. 

I	2.etasje,der	vi	finner	administra-
sjonen	til	døvesenteret,	leier	vi	også	ut	
til	Norsk	Døvehistorisk	Selskap,	kontor	
til	Nubben	Barnehage	og	Data	fryd.	Her	
holder også lokal døvehistorisk muse-
um	og	det	flotte	styrerommet.

Hele 3. etasje leies av Kirkens SOS. De 
har vært vår største leietaker i mange 
år. Kirkens SOS har sagt opp leieavtalen 
og	vil	flytte	ut	innen	31.	oktober	2017.

Varmekabler er lagt inn på veien fra 
parkeringsplassen	og	opp	til	nybygget.	
("Bytteavtale"	mellom	de	som	bygget	
leiligheter og eier av deler av tomten, 
Døves	Menighet.)	Utgifter	til	strøm	
fordeles mellom Døvekirken, Bergen 
Døvesenter	og	Nubben	Barnehage.

Bergen Døvekirke.

Bergen Døvesenter.

I en av skissene som viser mulige planer for bygging av nye bofellesskap på tomten som 
tilhører Døves menighet. 

Torsdag 15. desember 2016 innkalte 
Bergen	Døvesenter	til	medlemsmøte	
der Døves Menighet ble bedt om å 
informere om planene for utbygging av 
nye bofellesskap i tomten der det gamle 
vaktmesterhuset står og forfaller. 
Nærmere	femti	personer	møtte	opp.	
Det vistes stor forståelse for behov for 
egen bolig for unge døve med handi-
kap, og at det var ønske om å plassere 

det nær der det skjer noe i døvemiljø-
et. Men det kom mange bekymringsut-
talelser fra medlemmene. Mest av to 
grunner:	Parkeringsmulighetene	kom	til	
å	bli	begrenset,	og	bygningene	kom	til	å	
bli for dominerende i området. 
Bergen Døvesenter har sendt et pro-
testskriv	til	arkitektfirmaet	Alliance	
arkitekter allerede 19. desember, selv 
om nabovarsel ikke var kommet.

Samlede utgifter til opp-
pussing og investering i 
Døvesenter 2012-2015:
Kr 1.800.000.
2012: Storsalen, hallen, 

kurslokalet. Tapet, 
ny sceneteppe, nye 
lysekroner, parketter

2013: Nytt kjøkken med 
nye utstyr

2014: Alle 5 toaletter 
 pusset opp.

 Nytt gulv i storsalen 
med isolasjon ned til 
barnehagen

2015: Ny asfalt

Svein Ole Johansen er 
brannvernleder i Bergen 
Døvesenter.

Gunnar Hansen har vært 
prosjektleder ifm samt-
lige oppussingsarbeider.
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9 Rorbua
Under Bergen Døvesenters organisa-
sjonsseminar	i	november	2015	–	med	
24	tillitsvalgte	og	ansatte	-	var	Rorbua	
et av temaene, slik det var hvert år. 
Denne gangen var fokuset på om det 
var hensiktsmessig å gå i gang en pro-
sess for å selge Rorbua (gnr 44 bnr 152 
i Austevoll kommune), noe som semi-
naret	enstemmig	kom	fram	til.	Selv	om	
Rorbua var godt besøkt på vårparten 
og om sommeren, var det likevel høye 
utgifter	til	vedlikehold,	kommunale	
avgifter	o.a.	

Rorbua i Bjånestangen på Austevoll ble 
kjøpt våren 2008 for kr 2.390.000. Men 
vi investerte for totalt 3 millioner på 
Rorbua idet vi innredet i underetasjen, 
bygget ute-bod og kjøpte to båter, osv.
Torsdag 21. januar 2016 kl. 18 var det 
ekstraordinært årsmøte i døvesente-
ret. Også på det møtet var det enighet 
blant	38	frammøtte	medlemmer	om	å	
selge Rorbua.

Edvard	Rundhaug	fikk	fullmakt	til	å	
gjennomføre salgsprosessen og å kon-

takte eiendomsmegler o.a. 
Rorbua ble solgt torsdag 26. mai for kr 
2.600.000. Den nye eieren overtok Ror-
bua 11. juni. Med på kjøpet var en 17 
fots båt + mye inventar. (Jolle og kajakk 
ble solgt utenom.)

Netto	salgssum	kom	på	kr	
2.478.854,22.	Bergen	Døves	Idretts-
klubb	hadde	en	andel	på	1/6	av	rorbua,	
hvilket	tilsvarte	kr	413.142.	Resten,	
kr	2.065.711	til	Bergen	Døvesenter	
står	inntil	videre	på	konto	nummer	
5238.68.10591 (gavekonto). 

Bergen	Døves	Idrettsklubb	fikk	sin	
andel	overført	til	klubbens	konto	
3625.31.89945 den 26. august 2016. 

Det har vært 8 spennende år med mas-
se	besøk	på	Rorbua.	Edvard	Rundhaug	
har	vært	Rorbuas	leder	de	fleste	årene	
(Svein Tore Olsen var leder i 2012-
2013),	og	også	hatt	ansvaret	både	for	
kjøp (2008) og salg (2016) av Rorbua, 
samt gjort masse fenomale innsats i 
alle disse årene! 

Hyttekomitéen	bestod	av	
følgende: 
 
Leder:
	 Edvard	Rundhaug

Styremedlem:
 Svein Tore Olsen

Døvesenterets  
representant:
 Gunnar Hansen

Idrettsklubbens  
representant:
 Øystein Grutle

Ekstra ordinær årsmø-
te torsdag 21. januar 
2016 (se bildet) vedtok 
enstemmig at  Rorbua 
skulle selges. 

38 stemmeberettigede 
medlemmer var til stede.

Medlemsmøtet  
9. februar 2017 ble 
enige om at pengene 
skal være i banken og 
vente og se om det 
kan dukke opp noe  
i framtiden som døve-
senteret kan ha behov 
for å bruke midlene til.
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Utfordringer:
*Kampanjepris og fergekort
*Vedlikehold og dugnad
*Vakt i sommerperiode
*Kapasitet
*Tillitsvalgte
*Drifts-/hyttekostnader
*Verdiutvikling
*Medlemmenes interesser
*Rorbua som emne på 

seminar siste 4 årene
*Siste medlemsmøte om 

Rorbuas fremtid for 9 
måneder siden

*Langtidsutleie / åremål

Statistikken	er	hentet	fra	
PowerPoint-framvisning 
som lederen i Rorbua, 
Edvard	Rundhaug	 
presenterte for delta-
kerne på organisasjons-
seminar i Seletun 27.-29. 
november 2015
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10 Utleie av lokaler

I	2016	har	døvesenteret	hatt	følgende	
leietakere,	rangert	etter	størrelse	på	
leieinntekter:
410.000 Utleievirksomhet
328.000	 Nubben	Barnehage
216.000 Kirkens SOS
		20.000	 Norsk	Døvehistorisk	Selskap
    6.000 Datafryd

På grunn av økende utleievirksomhet 
foreslo man på organisasjonssemi-
nar høsten 2012 om at døvesenteret 
ansatte	en	som	skulle	ha	ansvaret	for	
utleie, deriblant ta imot og vise rundt 
i lokalene, svare på spørsmål m.m. 
Styret	godkjente	det	og	ansatte	egen	
utleieansvarlig fra og med 01.01.2013. 
Malin  Johansen hadde ansvaret for det 
fram	til	07.09.2015.	Marthe	Braadland	
overtok fra 01.09.2015 (en "overlap-

pingsuke")	og	er	fortsatt	ansvarlig	for	
utleievirksomhet. Hun får nesten daglig 
telefoner	relatert	til	utleien,	og	ordner	
leiekontrakter (som signeres av daglig 
leder) og sender faktura (både depo-
situm	før	leien	og	restbetaling	etter	
leien).	Lønn	til	utleieansvarlig	har	hele	
tiden	vært:	10%	av	utleie-inntektene.

Våre medlemmer og underavdelinger 
oppfordres	statig	til	å	være	tidlig	ute	
med	å	reservere	lokaler	til	egne	arran-
gementer,	før	andre	bestiller	leie.

Kirkens SOS har i ca 30 år vært leietaker 
i husets 3. etasje (det var først "Menig-
hetsseminar"	som	leide	lokalene	inntil	
Kirkens SOS tok over). De har nå sagt 
opp leien. Lokalene i 3. etasje blir der-
for ledig fra og med 1. november 2017.
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Statistikk i forbindelse med utleie
Hva koster det å leie stor-
salen i Bergen Døvesenter?

Ikke-medlemmer:
Fredag 7.500
Lørdag 9.500
Søndag 4.000
Fredag	til	lørdag	 12.500
Lørdag	til	søndag	 10.400
Fredag	til	søndag	 13.400

Medlemmer:
Fredag 3.000
Lørdag 4.000
Søndag 1.750
Fredag	til	lørdag	 5.250
Lørdag	til	søndag	 4.500
Fredag	til	søndag	 5.750

For å få medlemspris må 
man ha vært medlem i 
minst	ett	år,	og	betalt	to	
års-kontingenter.

412.000
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Kurs  Lærer Timer Dager Deltakere
Tegnspråk	nyb.	våren	 Britt	Merete	Schöder	 30	 10	 6
Tegnspråk	nyb.	høsten	 Britt	Merete	Schöder	 30	 10	 8
Tegnspråk videre våren Toralf Ringsø 30 10 5
Babytegn vinter Ina Lauritzen Viken 9 3 7
Babytegn vår Ina Lauritzen Viken 9 3 4 
Babytegn sommer Ina Lauritzen Viken 9 3 3 
Teaterkurs		 Kristin	Fuglås	Våge	 51	 17	 3
iPad	kurs	for	seniorer	 Martin	Berhovde	 14	 7	 6
Kreativ	hobby	vår	 Kolbrun	Hreidarsdottir	 72	 18	 5
Kreativ	hobby	høst	 Kolbrun	Hreidarsdottir	 52	 13	 4

12 Kurs

14 Utflukter 
Erling	Jacobsen	(leder),	Kjetil	Høgestøl	
og Ole Morten Rolland (senterstyrets 
representant) med Thorbjørn Johan 
Sander som varamedlem.

Kapitalfondet	har	ikke	hatt	møter	i	2016	
men det har vært god kontakt mellom 
styremedlemmene. Børsindeksen har 
steget	kraftig	i	2016	så	fondene	har	hatt	
betydelig verdiøkning i 2016. Verdita-

11 Fondsstyret pet	er	hentet	inn,	og	det	har	blitt	en	
gevinst	på	plasseringene	som	har	gitt	
et resultat noe bedre enn bankrente i 
10-årsperioden. 

Saldo på høyrentekontoen i Den norske 
bank pr 31.12.2016 ................. 653.466
Verdi av utplasserte aksje-
fond pr 31.12.2016 ............... 1.713.654
Sum .................................... 2.367.120

Aksjefond 2016 Kostpris Verdi 31.12 Gevinst/Tap
KLP f. m. Indeks II 200 000 256 859 56 859
Skagen Global 219 831 421 340 201 509
Skagen Kon-Tiki 293 349 531 205 237 856
DnB Indeks 200 000 317 653 117 653
Nordea	Africa	 200	000	 	186	597	 -13	403
SUM 1 113 180 1 713 654 600 474

HLF-MEDLEMMER PÅ «TEGNSPRÅK-KURS» I BERGEN DØVESENTER
HLF Bergen ønsket kurs i tegn til tale for sine medlemmer. Noen av dem sitter i styret i HLF 
Bergen. Dette er det andre kurset. Thorbjørn Johan Sander (88) er kursleder, og underviser 
hver tirsdag kveld i Bergen Døvesenter. På bildet ser vi, fra venstre: Ole Andreas Heimvik, 
Tordis Heimvik, Bodil Hexum Tvedte, Thorbjørn J. Sander, Monica Johansen, Haakon Svan-
berg, Trond Sjøvoll, Inger Loneland. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Liv Iversen, Ellinor og Per 
Hjørnevik, Bjørg Horvei, Kate Randal. (Bildet er tatt 3. mai 2016.)

(Toralf Ringsø underviste i tegnspråk for nybegynnere hos Folkeuniversitetet i Bergen.)
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Som	vanlig	gis	det	oppmerksomhet	til	
våre medlemmer (gavekort à kr 300) 
som fylte runde år (50 år, 60, 70, 75, 80, 
85, 90, 95). 

Vi minnet også våre bortkomne med-
lemmer	med	bårekrans/-bukett	og	
siste hilsen fra døvesenteret. Gaver og 
oppmerksomhet fra døvesenteret kom 
på	tilsammen	ca	kr	14.500.	

Thorbjørn Johan og Marta Sander feiret 
krondiamantbryllup (65 års bryllupsdag) 
torsdag 18. august. Begge er æresmed-
lemmer i Bergen Døvesenter. Gunnar 
Hansen og Rune Anda var på besøk 
hos dem og overrakte et gavekort på kr 
1.000 fra Plantasjen.

Prosjektleder	til	skrivetolklinjen	ved	
Høgskolen	i	Bergen	fikk	8.	juni	blom-
sterhilsen fra døvesenteret som takk for 
to års innsats med forprosjektet.

BEAST	fikk	kr	2.500	i	gave	i	forbindelse	
med deres 10 års jubileum i november.

13 Gaver / oppmerksomhet 
Gave	til	Madagaskar	2016	(konto	opp-
rettet	av	Bergen	Døve-	senter	i	2012):	
Det kom inn kr 16.261 i løpet av 2016 
(kr. 22.300 i 2015 og kr 68.115 i 2014). 
Kr	12.000	ble	overført	til	Madagaskar	
Døveforbunds arbeid og Døves Hus. 

Minnegave til Bergen 
 Døvesenter i forbindelse 
med personers bortgang:

2016: 35.175
2015: 8.450
2014: 3.650
2012: 4.988
2008: 15.800
2007: 1.650
2004: 2.800

Prosjektleder Karen Michelle 
Olsen Isaksen fikk blomster 
av BDS.

Kenneth Neteland.

2008:
 100.000 Gunhild og Nils 

Johan Bjørø
 100.000 Sverre  

Samuelsen

Arv og gaver i perioden 2008 - 2014

2011:
 750.000 Gunhild og Nils 

Johan Bjørø
 78.750 Gunhild og Nils 

Johan Bjørø

2012:
 164.389 Skjalg Iversen
 78.543 Gunhild og Nils 

Johan Bjørø

2014:
 1.280.989 Øivind  

Wilhelmsen

Disse gavene har bidratt til mye positivt i Bergen Døvesenter. Når utleieinntektene ikke var nok 
til å friske opp lokaler og det store huset fra 1869, og heller ikke offentlig støtte strakk til, var arv 
og gaver de viktigste grunnene til at Døves Hus holder seg frisk! I tillegg ble deler av arven gitt 
som støtte til medlemmer, først og fremst i forbindelse med utflukter til arrangementer for døve/
hørselshemmede, noe som gledet mange.

Kenneth	Neteland	gikk	bort	17.	juni	
2016,	bare	46	år	gammel,	og	bisatt	ved	
Storetveit kirke 24. juni. Han har i man-
ge	år	vært	en	viktig	talsmann	i	Horda-
land Foreldrelag for Hørselshemmede.  
I	forbindelse	med	hans	minne	mottok	
Døvesenteret kr 35.175 i gave. Midlene 
var	brukt	til	aktiviteter	for	barn	mellom	
6 og 13 år i oktober og desember, og 
det	skal	vi	fortsette	med	i	2017.
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Januar:
14.	to:		 «Musikk	for	døve»	ved	Tarek	Atoui	–	del	1
21.	to:		 Ekstraordinært	årsmøte	kl.	18:00.	Tema:	Salg	av	Rorbua

Februar:
04.	to:		 Foredrag	om	fjelltur/-klatring	+	tur	til	Galdhøpiggen	sommeren	2016	v/

Agnes	Stueflaten.
11.	to:		 Lena	Mei	Kalvenes	Anda	om	turen	til	India	april-juni	2015
25.	to:		 «Musikk	for	døve»	ved	Tarek	Atoui	-	del	2

Mars:
03 to:  Medlemsmøte og informasjonsmøte
17. to: Årsmøte for Bergen Døvesenter

April:
14. to:  Finn Arild Thordarson om Supervisuell 
28.	to:		 Dugnad	fra	kl.	16	og	utover.	Gratis	pizza	til	de	som	deltok.

Mai:
12.	to:		 Malin	Kvitvær	om	«Normkritikk	i	hverdagen»
19.	to:		 Paneldebatt	om	«Tegnspråk	som	språk»	på	Litteratur	huset	i	byen	kl.	19	

(døvesenteret var stengt)
26.	to:	 Se	på	innkomne	forslag	til	NDFs	landsmøte	27.-29.	mai

Juni:
02.	to:		 Ekstraordinært	årsmøte	for	Døves	Idrettsklubb
09. to:  Kim Roar Strøm om Geocaching
16.	to:		 Sommeravslutning.	Døvesenterets	styre	serverte.	Døves	Idrettsklubb	med	

lynlotteri	med	trekning	

August:
25.	to:		 Våre	fire	representanter	rapporterte	fra	Norges	Døveforbunds	landsmøte	

27.-29.	mai	2016,	deretter	fortalte	Kristin,	Toralf	og	Tor	fortalte	om	opple-
velsene i Las Vegas 5.-8. juli 2016

September:
22.	to:		 Innledning	og	diskusjon	over	temaet	«Mobbing	i	miljøet»
29.	to:		 Foredrag	om	bank-ID,	Vipps	o.a.	v/Bengt	Leite	fra	DNB

Oktober:
13. to:  Teatergruppen med generalprøve i storsalen, viste stykket som ble frem-

ført under Døves kulturdager i Stavanger
20. to:  Årsmøte for Døves Ungdomsklubb
 
November:
03.	to:		 NAV	Hjelpemiddelsentral	informerte	om	billedtolktjenesten
10.	to:		 Kulturdagerkomiteen	presenterte	planer	for	2017.	Deretter	fortalte	Mira	

Zuckermann	litt	om	sitt	liv,	og	om	Teater	Manu’s	historie	samt	utvikling	og	
planer framover

17.	to:	 Årsmøte	for	BEAST,	deretter	åpen	diskusjon	om	framtidstanker	rundt	BE-
AST sin virksomhet

24.	to:		 Advokat	René	Stub-Christiansen	fortalte	om	sitt	arbeid	og	svarte	på	spørsmål	

Desember:
08. to:  Tolketjenesten informerte om resultatene av brukerundersøkelsen
15	to:		 Medlemsmøte:	Planer	om	bygging	av	bofellesskap	i	området	rundt/nær	

parkeringsplassen.	Deretter	juleutlogning	ved	Døves	Idrettsklubb.	Klubben	
spanderte gløgg og pepperkaker.

14 Vanlig samlingskveld i døvesenteret - torsdager i 2016 

04.02

11.02

12.05

09.06
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Bergen Assembly gjen-
nomførte en storsatsing av 
lyd- og vibrasjons-konsert 
i det gamle sentralbadet 
i sentrum. De har vært 
en del ganger i Bergen 
Døvesenter, første gang 
14. januar med nesten fullt 
frammøtte, andre gang 25. 
februar, men da var det 
nesten ingen som kom. 

Døve gikk ikke akkurat 
"mann av huse" for å bidra 
i deres prosjekt, som på 
Hordaland fylkeskommunes  
hjemmeside ble beskrevet 
som "musikk for døve" (som 
døvesenteret reagerte på).

De fikk enorm økonomisk 
støtte fra fylket til arrange-
mentet.

Det var stort sett døve/
hørselshemmede studenter 
fra Nordahl Grieg vg. skole 
som var med i prosjektet 
som Tallek Atoui sto i spis-
sen for.

Arrangementet i sentral-
badet varte i hele septem-
ber 2016.

Faksimile fra FFO Hordalands hjemmeside:

Bildene er fra teatergruppens generalprøve torsdag 13. oktober 2016, av stykket "Ti minutter" skrevet av Helge 
Hagerup, som uken etter ble vist under Døves kulturdager i Stavanger.
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15 - og noen andre arrangementer
* Første søndag i måne-
den:	Tegnspråktreff	for	
hele familien

* Torsdag 10. mars og 
onsdag 8. juni: 
Skrivetolkstudenter 
i	praktisk	trening	i	
storsalen, med BDS og 
HLF Bergen - i mars og 
juni

* Fredag 22. april kl 18, 
forestilling	på	Salem:	
"Jeg!"	v/Teater	Manu

*	Det	var	tilbudt	gratis	
reise med buss for 
medlemmer fra Bergen 
til	Stavanger	fredag	
21.	oktober	og	tilbake	
søndag 23. oktober i 
forbindelse med Døves 
kulturdager der. Men 
bare to meldte seg, så 
leie av buss ble det ikke 
noe av.

* Lørdag 29. oktober:
 Middag ved Flerkultu-

relt utvalg

* Lørdag 26. november:
	 Lutefiskfest

* Fredag 16. desember:
 Julebord i døvesenteret 

* Søndag 18. desember: 
Streaming "Den stun-
desløse" i storsalen.

Språkrådet arrangerer av og til debatter/samtaler for å fokusere på forskjellig språkpolitis
ke problemstillinger. Torsdag 19. mai 2016 kl. 19:00 – 21:00 var turen kommet til Bergen 
på Alvers sal i Litteraturhuset 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. Salen var 
fullt. Lederen i Kommunalt Råd for Funksjonshemmede, Harald Breistein, var også til stede. 
Helene Hodneland Sæle (til venstre på bildet) representerte Bergen Døvesenter i panelet.

Hvert år i august siden 2004 har døvesenteret hatt besøk av nye studenter ved tegnspråk
linjen (1. året) + tolkelinjen (2. og 3. året). Formålet er at de nye studentene ble kjent med 
døvesenteret (og naboene: Døvekirken og Konows senter). Studentene på 2. året forbe-
redte og serverte lunsj mens studentene på 3. året tolket for de nye studentene (fra tale til 
tegnspråk, og fra tegnspråk til tale). Bildet er fra torsdag 25. august 2016.

Onsdag 25. mai 2016 var ca 60 deltakere samlet til et mini-
seminar i Bergen Døvesenter med tema «døve som tegn
språktolker». 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 Arka-
dy Belezovsky fra USA. Han arbeider blant annet som døv tegn-
språktolk og han underviser på universitetsnivå i tegnspråk og 
i oversettelse mellom talespråk og tegnspråk, og oversettelse 
mellom ulike nasjonale tegnspråk.
Maren Oriola (mellomtolket – «sufflør»?) og Kristin Fuglås 
Våge (tegnspråk) oversatte i cirka fire timer!
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DØVESTEVNE  gjennom årene
1.	 1969	Vereide	i	Nordfjord
2. 1972 Førde
3. 1973 Ingen?
4. 1974 Vereide
5. 1975 Bryggja
6. 1976 Balestrand
7. 1977 Sogndal
8.	 1978	Nordfjordeid
9. 1979 Førde
10. 1980 Ingen?
11. 1981 Vereide
12. 1982 Førde
13. 1983 Skilbrei
14.	 1984	Nordfjordeid
15. 1985 Hauglandssenteret
16. 1986 Hauglandssenteret
17. 1987 Innvik
18. 1988 Hauglandssenteret
19. 1989 Måløy
20. 1990 Sogndal
21. 1991 Loen
22. 1992 Hauglandssenteret
23.	 1993	Eikefjord
24.	 1994	Nordfjordeid
25. 1995 Lavik
26.	 1996	Nesholmen
27. 1997 Hauglandssenteret
28. 1998 Sogndal
29. 1999 Florø
30. 2000 Avlyst
31. 2001 Sogndal
32. 2002 Stryn
33. 2003 Innvik
34. 2004 Kalvåg
35. 2005 Sandane
36.	 2006	Nesholmen
37. 2007 Hafslo
38. 2008 Bremanger
39. 2009 Askvoll
40. 2010 Fjærland
41.	 2012	Nesholmen
42. 2013 Måløy

BDS ikke med-arrangør heretter
43. 2014 Lavik
44. 2015 Selje
45. 2016 Jølster

Døvestevne 2.-4. september 2016 i Jølster. Det var 14 deltakere fra Bergen 
og 8 fra Møre og Romsdal. Fram til 2013 var Bergen Døvesenter med-ar-
rangør sammen med døves menigheter i Bergen og Ålesund + Møre og 
Romsdal Døveforening. Men døvesenteret fortsatte å støtte deltakelse for 
egne medlemmer.

15 - og noen andre arrangementer

Lørdag 6. august 2016 var hele 15 personer fra Bergen med på tur til 
Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen (2.469 meter over havet). På bildet 
ser vi Marius W. K. Anda, Egil Johansen, Monica Lone Johansen, Norunn 
Kalvenes, Fredrik Fjellaker, Malin Lone Johansen, Hege Rykkje Jordalen, 
Hege Malene Ulstein, Rune Anda, samt de to foran: Øyvind S. Rød og Lena 
Mei Kalvenes Anda. Agnes Stueflaten var tur-leder. Hun holdt foredrag om 
fjellvandring i døvesenteret 4. februar 2016, og etter det strømmet påmel-
dingene til turen!

Festplassen 17. mai. Talene fra Vikingskipet ble tegnspråktolket.
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16 Døves kulturdager 2017

Døvesenteret fikk tilsagn 
om støtte på tilsammen kr 
650.000 fra ExtraStiftelsen, 
til lønn for kulturdagerse-
kretærene fra 1. april 2016 
til 30. september 2017.

Litt over kl. 15.00 torsdag 19. november 2015 ble vi overrasket over å få besøk av general-
sekretær Hans Christian Lillehagen fra ExtraStiftelsen sammen med tolker og journalister 
fra Bergensavisen (BA)! Vi trodde ikke våre egne øyne da han overrakte oss en sjekk på kr 
650.000! Til 50 års jubileum for Døves kulturdager 24.-27. august 2017!

23.	januar	2012	søkte	vi	Norges	Døve-
forbund	(NDF)	om	å	få	arrangere	Døves	
kulturdager i Bergen i 2017, som da kan 
feire at det er 50 år siden kulturdagene 
startet.	Vi	fikk	positiv	svar	fra	Norges	
Døveforbund 01.03.2012.

I mai 2012 ble styret enige om - i første 
omgang - at følgende personer ble med 
i kulturdagerkomiteen for 2017: 
Kristin	Fuglås	Våge,	Toralf	Ringsø	og	Tor	
S. Fiksen. 

I november samme år (2012) ble Ber-
gen	Døvesenter	spurt	av	NDF	om	å	ar-
rangere Døves kulturdager i 2014 også, 
i	stedenfor	det	som	var	tillagt	døvefore-

ningen i Haugesund. De trakk seg fordi 
oppgaven ville bli for stor for dem.

Styret	i	døvesenteret	svarte	ja,	etter	å	
ha konferert med kulturdagerkomiteen 
2017. Man tenkte at kulturdagene i 
2014 kunne ansees som generalprøve 
før jubileumskulturdagene i 2017.

Som kjent ble det 47. Døves kultur-
dager gjennomført i Bergen (Scandic 
Ørnen Hotel og Grieghallen) med 
masse erfaringer å ta med videre. Vi var 
fornøyd med arrangementet og med 
servicen fra tolketjenesten.

Arbeidsmengden var veldig stor og kre-
vende,	og	utfordringene	vil	utvilsomt	
bli enda større i 2017. Det trengtes en 
ekstra person på kontoret som uteluk-
kende skulle ta seg av forberedelsene 
og organisering av kulturdagene.

På	vårparten	2015	søkte	vi	om	støtte	
fra	ExtraStiftelsen	om	100%	støtte	til	
dekning	av	lønn	til	formålet.	Det	var	
med	følelse	av	at	støtte	kun	til	lønn	
absolutt	ikke	ville	gå	gjennom.	Men	vi	

Deltakere på semi-
naret i Øystese 
11.-13. november 
2016.
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ble	mektig	overrasket	og	glad	over	at	
søknaden gikk gjennom (se bildet over)!

Det ble utlyst ledig jobb som sekretær 
for kulturdagene. Fem personer søkte. 
Helge	Herland,	Kristin	Fuglås	Våge	og	
Gunnar Hansen sto for vurdering og 
intervju med søkere. Resultatet ble at 
Tor	S.	Fiksen	fikk	40%	stillingen	som	
kulturdagerkoordinator	fra	1.	april	til	
31.	juli	2016	og	økte	til	70%	stilling	
fra	1.	august	2016	til	30.	september	
2017.	Martin	Berhovde	ble	ansatt	i	30%	
stilling	som	kulturdagersekretær	fra	1.	
august	2016	til	30.	september	2017.

Den nye kulturdagerkomiteen 2017 
besto	fra	1.	april	2016	av:	Kristin	Fuglås	
Våge (leder), Toralf Ringsø, Helene H. 
Sæle,	Dag	Bøe	og	Espen	Rosvold,	med	

de to kulturdagersekretærene som 
selvskreven	medlem	i	komiteen.	(Espen	
Rosvold trakk seg høsten 2016.)

50 års jubileum for Døves kulturdager 
i	Bergen	ble	utvidet	til	"Internasjonal	
tegnspråkfestival".	Man	ønsker	at	
arrangementet skal være for både for 
oss	i	Norge	og	for	deltakere	fra	andre	
land, og med døve aktører også fra 
ulike land.

Markedsføring av kulturdagene ble 
gjennomført med egen stand i Reims i 
Frankrike (juli 2015) og Las Vegas i USA 
(juli 2016). Og under Døves kulturdager 
i Stavanger 21,.23. oktober 2016. Det 
ble	mulig	da	døvesenteret	fikk	bra	
overskudd	etter	kulturdagene	i	2014.
Før	årsskiftet	2016/2017	er	det	kom-
met inn ca 400 påmeldinger, derav mer 
enn hundre fra utlandet.

Døvesenteret og kulturdagerkomite-
en arrangerte sammen et seminar for 
frivillige	på	Hardangerfjord	Hotell	i	
Øystese 11.-13. november 2016. Der 
deltok  25 deltakere og alle gav hver-
andre	inspirasjon	til	å	jobbe	aktivt	før	
og under kulturdagene 2017. Neste 
seminar blir 17.-19. mars 2017.

Komiteen	har	allerede	inngått	avtale	
med en del døve aktører fra utlandet. 
De bildene nede på siden.

2017: Det er mottatt økonomisk støtte 
fra Hordaland fylkeskommune på kr 
45.000 (mottatt	i	2016) og Bergen 
kommune på kr 500.000. Norges Døve-
forbund ga i februar 2017 tilsagn om 
støtte på kr 125.000. Det jobbes med å 
få støtte fra sponsorer.

Toralf, Kristin og Tor 
klar for Las Vegas.

Disse aktørene kom-
mer til Bergen 24.-27. 
august 2017!

Stand under Døves kulturdager i 
Stavanger 21.-23. oktober 2016.
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17 Avdelinger og andre grupper

Styret i Bergen Døves Idrettsklubb fra mars 2016, bak fra venstre: Øyvind 
Rød (styremedlem) og Øystein Grutle (kasserer). Foran fra venstre: Trine 
 Danielsen (nestleder), Arne Nesse (leder) og Agnes Stueflaten (styremed
lem).

A) Bergen Døves Idrettsklubb  (stiftet	29.10.1905)	

Bergen	Døves	Idrettsklubb	er	tilsluttet	
Norges	Idrettsforbund	(NIF).	I	NIFs	
regelverk, §10-1 b) står det at laget må 
være	selveiende	og	frittstående	med	
utelukkende personlige medlemmer. 
Døves	Idrettsklubb	fører	sine	med-
lemmer inn i KlubbAdmin i databasen 
hos	Norges	Idrettsforbund.	Klubben	er	
derfor ikke lenger en underavdeling av 
Bergen Døvesenter.

I avtalen mellom Bergen Døvesenter og 
Bergen	Døves	Idrettsklubb,	som	også	
sto	i	Idrettsklubbens	organisasjonsplan,	
vedtatt	på	klubbens	årsmøte	6.	mars	
2014, står følgende tekst:

Samarbeid med Bergen Døvesenter og 
medlemskap

«Bergen Døves Idrettsklubb har inn-
gått en avtale med Bergen Døvesenter 
der vi får låne et lokale til idrettsar-
beid og oppbevaring av dokumenter, 
materiale og andre utstyr. BDIK har 
ikke egen administrasjon med ansatte. 
Ettersom Bergen Døvesenter driver 
med ulike kulturelle og aktivitetstilbud 
for døve/hørselshemmede i Bergen 
& omegn er det naturlig at Bergen 
Døves Idrettsklubb har et nært samar-
beid med dem. Dermed kan BDIK bru-
ke administrasjonen deres etter nær-
mere avtale. Gjennom denne avtalen 
tilbys derfor deres medlemmer med 
et spesialtilbud om å være medlem i 
idrettsklubben etter vedtak på årsmø-
tet. Satsen på kontingenten for dem 
bør være så lav som mulig, og de vil 
bli satt opp som passive medlemmer. 
For aktive medlemmer vil det komme 
en tilleggskontingent/treningsavgift 
etter vedtak på årsmøtet.»

Uansett de ytre reglene som idretts-
klubbene må følge, ser vi det som en 
naturlig del å inkludere Bergen Døves 
Idrettsklubbs medlemmer (mange er 
også medlem i Bergen Døvesenter) i 
vårt miljø og våre lokaler, og idretts-
klubben deltar også på ledermøtene 
våre (to ganger i året).

Idrettsklubben har delt kontor sammen 
med andre avdelinger i "kurslokalet" i 
1. etasje.

Treningsleir i Stavanger Aktivitet	på	Nattland/Hunstad	skole
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Bergen Døves Idrettsklubb 

Tysnes Cup

Aktivitet	med	ungdommer	på	Nordahl	Grieg	vg	skole

Knarvik-milen (26 km)

Døve seniorer er også med på på trening

To	av	mange	døve	som	fullførte	7-fjells-turen

Bowling-guttene	ble	nr.	5	i	serien

Trening	hver	onsdag	på	Nordahl	Grieg	vg	skole

Bergen ble nr 4 i DM i futsal på Hamar
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Årsmøtet ble gjennomført den 20. 
oktober 2016 i Bergen Døvesenter. Det 
gamle	styret	fra	2015/2016	viste	fram	
regnskap, bilder og informasjon om 
ungdomsseminar	-	og	til	slutt	ble	det	
valgt	fram	et	nytt	styre	for	2016/2017.	
Ungdomsklubben deltar på ledermøte 
som døvesenteret gjennomfører to 
ganger i året.

2015/16:
Leder - Iselin Hauge
Styremedlem - Joar Mikal Jordalen
Styremedlem - Togba Ilgun
(tredje styremedlem trakk seg.) 
Barne-	og	ungdomskonsulent	Ida	N.	
Bøe (fra 03.09) 

2016/2017:
Leder - Iselin Hauge
Styremedlem - Togba Ilgun
Styremedlem - Joar Mikal Jordalen (Ale-
xander	Kvalheim	er	midlertidig	erstatter	
fram	til	våren	2017)	
Styremeldem - Siri Steen
Barne- og ungdomsmedarbeider 
Ida	N.	Bøe
Klubben har eget årsmøte med egen 
årsmelding og regnskap. 

Blant arrangementene i 2016 som har 
vært gjennomført er: 
Danmarkstur,	LAN-party	(29.04-01.05),	
mange sosialkvelder med spill, jule-
verksted, Pokemon Go-guidet tur og 
ungdomsseminar (nasjonalt).

Klubben har felleskontor med andre 
avdelinger, og oppbevaringsskap  
i 1. etasje.

Ungdomsklubbens	dataparty	fra	fredag	til	søndag	-	det	er	en	tradisjon
Se	hvordan	det	har	utviklet	seg.	Bildet	til	venstre	er	fra	2003,	bildet	til	høyre	fra	2014

17 Avdelinger og andre grupper (forts.)

B) Bergen Døves Ungdomsklubb  (stiftet	25.10.1962)	

SpillekveldDataparty 29. april - 1. mai

Ida, Togba og Iselin på ungdomsseminaret
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Bergen Døves Ungdomsklubb 

Aktiviteter for døve/hørselshemmede barn 6-13 år

finansiert	ved	minnegave	etter	Kenneth	Neteland
Svømming i AoD og bowling på Vestkanten

Bowling på Vestkanten

Tivoli i København

Ungdomsseminar i Bergen Døvesenter nov. 2016 Juleverksted

København
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17 Avdelinger og andre grupper (forts.)

C) Bergen Døvesenters Seniorgruppe (opprettet	19.03.1973)	

Styret 2016-17
Valgt på årsmøtet
8. mars 2016

Leder/sekretær:
Toralf Ringsø

Nestleder/kasserer:
Hans	ErikTofte

Styremedlem: 
Birgit T.Karlsen

1. varemedlem: 
Hans	B.Nilsen

2. varamedlem: 
Elin	Buanes

Bilagsrevisor:
Marta Sander
Vararevisor:
Asgeir Straume

Hovedrevisor:
Bergen Døvesenter

Valgkomite:
Malvin Kvingedal og
Sverre Johansen
Vara:  
Kolbrun	Hreidarsdottir	
(Kolla)

Som i mange år, samles døve seniorer 
og	arbeidsledige/uføre	i	døvesente-
ret	på	dagtid	om	tirsdagene	kl.	11-14	
annenhver uke (i noen år var det om 
torsdagene). 

Lederen, Toralf Ringsø, informerte hver 
gang	om	nye	ting	som	har	dukket	opp,	
om planene framover, om påmeldinger 
og	mye	annet.	Av	og	til	deltok	styrele-
der Gunnar Hansen, som også infor-
merte fra døvesenteret. Likeså info om 
forberedelsene	til	kulturdagene	2017	
ved	Tor	S.	Fiksen,	og	litt	av	hvert	fra	
daglig	leder	Rune	Anda.	Noen	ganger	
var det powerpoint- og videoframvis-
ning.

Seniorgruppen hadde utlodning en 
gang i måneden. De siste årene var det 
firmaet	Mathug	ved	Inge	Hugøy	som	
serverte	lapper,	kaker,	kaffe,	te,	og	til	
slutt	middag.

september deltok 15 av våre medlem-
mer på seniorkurs på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve.

6. september hadde seniorgruppen 
besøk av seniorene fra Drammen 
Døveforening.	Ellers	var	det	besøk	av	
foreldre	til	hørselshemmede	barn,	av	
tolkestudenter og noen andre.

I 2016 var det også interesse for å mel-
de	seg	på	til	opplevelser	på	Solgården	
i Spania 21. mars - 4. april 2017 som 
NDFs	seniorutvalg	skal	gjennomføre	
(for tredje gang). Mange fra Bergen blir 
med.

Som	vanlig	avsluttet	seniorene	hvert	år	
med	nyttårsavslutning	i	døvesenteret.	
De siste 6 årene var det ordnet med vi-
deo-opptak av alle som hilste venner og 
kjente (via Facebook og hjemmesiden) 
med "Takk for det gamle året, og godt 
nytt	år!"	-	filmet	av	Rune	Anda.

31.	mai	var	det	utflukt	
med	båt	til	Øygarden,	
7.-8.	juni	var	det	utflukt	
med	buss	til	Ulvik,	
første uke i august var 
mange av våre med-
lemmer på Frelsesar-
meens	leir	på	Golsfjel-
let, og i dagene 20.-25. 

Seniorer fra Drammen besøker døvemuseet

Båttur	til	Øygarden
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Bergen	lokallag	av	Norsk	Døvehistorisk	
Selskap	(NDHS)	vedtok	på	sitt	årsmøte	
2008	å	endre	navn	til	Bergen	Døvesen-
ters Museumsutvalg i 2008. 

Leder: Rune Anda
Kasserer: Åge Lauritzen
Sekretær: Thorbjørn J. Sander

Døvemuseet i annen etasje ble som 
vanlig	flittig	besøkt,	både	av	enkelper-
soner	som	ønsket	å	ta	en	titt	på	muse-
et, og av grupper som var i døvesente-
ret i forbindelse med seminar, kurs eller 
andre arrangementer. Gjesteboken 

i museet vitner om det (men ikke 
alltid	vi	husket	på	å	be	gjestens	å	

skrive i den boken).

Rune Anda og Thorbjørn Jo-
han Sander deltok på semi-
nar	og	årsmøte	for	Norsk	

Døvehistorisk Selskap i 
Stavanger helgen 2.-

4. september 2016, 
arrangert	av	NDF	

Stavanger. Der 
var det ca 30 

deltakere. 
Begge 
holdt 

foredrag, 
Thorbjørn J. 

Sander hadde tema-
et: «Den døve tegneren 

i	Stavanger	Aftenblad.»	Om	
 Henry Imsdal. Og «Vår kamp for 

Norsk	Døvemuseum.»

17 Avdelinger og andre grupper (forts.)

D) Museumsutvalget (opprinnelig	Bergen	lokallag	av	Norsk	Døvehistorisk	Selskap,	stiftet	07.05.1992,	 
endret	til	Bergen	Døvesenters	Museumsutvalg		12.02.2008)

Rune Anda hadde temaet: «Olaf Has-
sel,	norsk	døv	med	sitt	navn	på	stjerne-
himmelen.»	

Under oppholdet i Stavanger kjøpte mu-
seumsutvalget	to	bøker	via	Jon	Martin	
Brauti:	"110	fantastiska	år	med	Idrotts-
laget Surd" (over 400 sider) og "Den 
framstående	idrottsmannen	Johan	Al-
fred	Selenius	Dahlström"	(ca	100	sider).	
Begge bøkene er skrevet blant annet av 
Johanna Mesch og Urban Mesch. Sist-
nevnte var i Bergen Døvesenter og holdt 
foredrag	om	døveidretten	i	Sverige	og	
om	norske	idrettsutøvere	som	han	kom	
borti	under	arbeidet	sitt.

Kontoret	til	Thorbjørn	Johan	Sander	(og	
som	leies	av	Norsk	Døvehistorisk	Sel-
skap) inneholder mange "døve"  bøker, 
der	de	aller	fleste	bøkene	tilhører	San-
der	selv	+	bøker	som	han	fikk	i	gave	av	
andre.	Noen	av	våre	medlemmer	har	
døvebøker hjemme, og ønsker å gi dem 
til	framtidig	døvebibliotek	når	det	ikke	
lenger	blir	behov	for	kontor	til	NDHS.	
(At dette kontoret senere skal bli døve-
bibliotek, syntes både senterstyret og 
døvehistoriker Sander var en god ide.)

Museumsutvalget	har	brukt	tilsammen	
kr	4.140	i	løpet	av	2016,	til	kjøp	av	to	
bøker, egenandel ved historieseminar 
i	Stavanger	og	til	digitalisering	av	noen	
gamle	filmer	som	ble	lagt	ut	på	hjem-
mesiden.

Fotokopi av en side  
i døvemuseets  
gjestebok.



28

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2017

17 Avdelinger og andre grupper (forts.)

E) BEAST - Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum  (stiftet	10.09.2006	-	innlemmet	i	BDS	25.09.2007) 

Det nye styret etter årsmøtet 17. november 2016 (alle er nye!), bak fra 
venstre: Steffan Omdal, Mia Sørhus, Mette Celin Thunes, Kaja M. Olsen 
(leder), Celine Nord Tøkje og Robert Demeter. Bianca Nærbø ble også valgt 
inn i styret (hun var ikke tilstede pga jobben). Styret som gikk av, foran fra 
venstre: Kristian Bårtveit, Helene H. Sæle, Kjersti Granlund og Marie Strau-
me. (De andre i styret som ikke var til stede: Arild P. Båtnes, Marica Maraz 
og Agnes Stueflaten.)

BEAST har eget årsmøte med egen års-
melding og regnskap.

Hver	tirsdag,	nesten	hele	året,	samles	
medlemmer	av	BEAST	i	Bergen	sen-
trum.	Den	første	tirsdagen	i	måneden	
møtes	de	til	"tegnspråktreff"på	Cafe	
Opera	rett	over	Den	nationale	Scene	fra	
ca	kl	17.00,	og	de	tre	andre	tirsdagene	
i måneden samles de på puben KAOS i 
Nygårdsgaten	ikke	langt	fra	"Det	Akade-
miske Kvarter", fra ca kl. 19.00.

I	tillegg	har	BEAST	mange	ulike	aktivite-
ter på programmet. 

Lørdag	19.	november	feiret	BEAST	10	
års jubileum i storsalen. 

Helene Hodneland Sæle var 
leder fram til 17.11.2016

Kaja M. Olsen overtok som 
leder fra og med 17.11.2016

BEAST	på	Nygårdsparken	før	turen	gikk	til	KAOS	10.	mai

17. mai i Matbørsen

Klubbens formål er
A.  å sosialisere tegn-

språk-brukere (1), 
tolkestudenter, 
tolker og andre 
interesserte (2).

B.  at det skal være 
tilgjengelig	for	
alle

C.  å skape et godt 
miljø for tegn-
språk-brukere, 
tolkestudenter, 
tolker og andre 
interesserte.

D.		å	tilby	fritids-
aktiviteter

E.		å	øke	tegn-
språk-kunnskap
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BEAST - Bergens Akademiske & Sosiale Tegnspråklige forum 

BEAST	gir	pris	til	"Årets	viderekomne"	hvert	år	-	Her	
ser vi Ariane få prisen i desember 2015

Tegnspråktreff	på	Cafe	Opera

Stoltzekleiven opp 16. april - sammen med BDIK

Stoltzekleiven opp 16. april - sammen med BDIK

BEAST	sine	aktive	medlemmer	på 
"Vi	øver	til	4-	og	7	fjellsturen"	søndag	1.	mai
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17 Avdelinger og andre grupper (forts.)

F) CI-gruppen  (stiftet	01.01.2012) 

Styret 2016:
Leder:  Sunniva Lyngtun
Styremedl.:		 Sigrun	Ekerhovd
 Iselin Hauge
Sekretær:  Jan de Lange
Kasserer:		 Kjetil	Høgestøl

Styremøter:
CI-gruppen	har	hatt	4	styremøter,	med	
til	sammen	19	saker.

Styret	har	laget	utkast	til	informasjons-
brosjyre om CI-gruppen. Den publi-
seres	ikke	før	man	etter	årsmøtet	vet	
om noen ønsker å overta styrevervene 
eller om gruppen legges ned.

Det ble da lell en koselig kveld med ost, vin ,musikk og her er noen av tøffingene 
som trosset snøkavet som lavet ned.

Kjell Grøndahl foreleste under CI-treffet lørdag 22. oktober.

Følgende klubber ligger i 
”dvale”, og ble aldri formelt 
oppløst: 

* Døves Kvinneklubb  
(stiftet 13.10.1902)  
Lagt på is i 2011,

 siste leder: Marta Ringsø

* Døves Sjakklubb  
(stiftet 25.01.1946)

 Lagt på is i 1989,  
siste leder: Kurt Oksnes

* Døves Bridgeklubb  
(stiftet 03.02.1969)

 Lagt på is i 2002,
 siste leder: Roger Lygre

* Døves Motorklubb  
(stiftet 20.01.1982)

 Lagt på is i 1993,
 siste leder: Kåre Neeraas

* Døves Fotoklubb  
(stiftet 07.01.1985)

 Lagt på is i 1994,
 siste leder: Kurt Oksnes

* Døves Dataklubb
 (stiftet 22.10.1990)
 Lagt på is i 1996,
 siste leder: Kjetil Hestnes

Døvblittseksjonen (stiftet 
26.08.1983) ble formelt 
oppløst på deres årsmøte 
4. mars 2013.

Siste:

CIgruppen (stiftet 
01.01.2012) ble vedtatt 
oppløst på deres årsmøte 
28. januar 2017.

Arrangementer: 
3 CI -treff: 
4.juni, 22 oktober og 15.november. 

Sommertreff 4. juni på Sumo restau-
rant.	Få	fremmøtte,	men	hyggelig	
samvær.

CI-treff lørdag 22. oktober  
på Døvesenteret:
Kjell Grøndahl fra Høresentralen fore-
leste om CI og viste mange interessante 
nyheter	innen	CI.		Det	var	nyttig	å	ha	
skrivetolk	til	stede.

Teaterkveld 15. november: 
Først var det middag for interesserte på 
Dickens.	Deretter	var	det	teaterforestil-
lingen	«	Spellemann	på	taket	«	på	DNS.	
Der	var	tilstede	en	del	CI-brukere.	Alle	
tekstenheter på teateret ble brukt. 
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18 Nubben Barnehage
Nubben	Barnehage	AS	ble	åpnet	25.	
mars 2008, og eies 100 % av Bergen 
Døvesenter. Barnehagen leier kjelle-
retasjen vår, storsalen, samt kontor i 
2.etasje. Barnehagen hadde 40 barn pr 
31.12.16	og	sysselsetter	10,1	årsverk.	
Vi	har	hatt	varierende	overskudd	i	
barnehagen siden 2009, blant annet 
som følge av endringer i sammenset-
ningen av små og store barn, endringer 
i	tilskuddsregimet,	og	pedagognormen.	
Alt	overskudd	er	tilbakeført	til	virk-
somheten, for å styrke egenkapitalen, 
som pr 31.12.15 var bokført med kr 
992.000. Bokført egenkapital utgjorde 
pr 31.12.15 ca 20 % av bokført total-
kapital (gjeld + egenkapital), hvilket er 
tilfredsstillende.	Resultatet	for	2016	er	
i skrivende stund ikke klart, men vi ven-
ter et overskudd på ca kr 200-300.000 
etter	skatt.	Barnehagen	har	videre	
et pantelån, som Bergen Døvesenter 
kausjonerer for. Vi har brukt det lave 
rentenivået	til	å	nedbetale	raskere	på	
pantelånet, som pr 31.12.16 utgjør ca 
kr 2,95 mill.

Døves Menighet 
har egen døvekirke i Kalfarveien 77. De 
kjøpte tomten i 1984 med tanke på å 
bygge ny døvekirke i Bergen. Kirken ble 
innviet 10. desember 1989. Det gamle 
huset (sveitsisk villa) fra 1869 solgte 
menigheten	til	Bergen	Døvesenter	i	
1985. 

Senere ble tomten delt opp og første 
innflytter	til	Signo Konows Senters nye 
bofellesskap skjedde 22. mai 1995 (den 
siste	flyttet	inn	1.	juli	samme	år).	Og	3.	
desember	2002	ble	det	nye	bygget	til	
Signo Konows Senter innviet.

Området	ble	ofte	kalt	for	"døvelandet",	
der menighetens opprinnelig tomt ble 
godt	utnyttet.	I	Døvekirkens	undere-
tasje er det fem kontorer + et stort 
aktivitetsrom	(tidligere	brukt	til	skolefri-

Ellers	erfarer	vi	at	barn	og	foreldre	er	
svært	fornøyd	med	tilbudet	vårt.	Det	
gir	vi	våre	dyktige	ansatte	all	ære	for,	
som klarer å skape en god og trygg 
hverdag	for	barna	med	relativt	små	
ressurser. I mars 2018 passerer vi en ny 
milepæl, barnehagen blir 10 år!

Styret	har	i	2016	bestått	av:	Kjetil	
Høgestøl (styreleder), Gunnar Hansen 
(styremedlem), Marit Markeset (styre-
medlem), Ann-Iren H. Bjørndal (ansat-
tes representant). Styrer i barnehagen 
er Karin L. Gaupset.

19 Våre forbindelser

tidsordningen	-	SFO	-	i	samarbeid	med	
Hunstad	skole).	I	2016	var	dette	lokalet	
brukt	også	til	Bergen	Døves	Ungdoms-
klubb	sine	aktiviteter.

Døves menighet jobbet i 2016 å få 
gjennomført	bygging	av	et	nytt	bofel-
lesskap for unge døve med handikap 
(se et annet sted i bladet).

Lekeplass for Nubben Barnehage, som de 
leier av Døves menighet.
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Det	ble	opprettet	en	klasse	for	hørsels-
skadde barn ved Møhlenpris skole i 
1959. (Skolen for hørselshemmede) 
Det	eksisterer	regnskap	for	”Støtte-	og	
foreldrelaget for hørselsskadde barn” 
fra	1961.	En	kan	derfor	gå	ut	fra	at	
Støtte	og	foreldrelaget	for	hørselsskad-
de	barn	har	vært	aktiv	i	store	deler	
av 1960. (Kan nok ha blitt opprettet i 
1959 i forbindelse med opprettelsen av 
klassen.)

H.F.H. er en interesseorganisasjon for 
foreldre	i	Hordaland/Sogn	og	Fjordane,	
som har hørselshemmede barn (døve, 
tunghørte eller ci-opererte). Laget 
arbeider	for	egne	barns	rettigheter	
overfor skolemyndigheter og andre 
offentlige	organer/etater.

Det	viktigste	formålet	H.F.H.	har,	er	å	
skape kontakt mellom familier. Mange 
av deres voksne medlemmer som har 
hørselshemmede barn, opplever at det 
å være sammen med andre, som er i 
samme situasjon, fungerer godt. Sam-
tidig	knyttes	gode	kontakter	mellom	
barn og foreldre. H.F.H. har medlem-
mer	som	har	erfaringer	innen	de	fleste	
problemer	som	knyttes	til	hørselshem-
ninger.

H.F.H. har i mange år gjennomført hel-
geturer for sine medlemmer, både for-
eldre og barn. Den store reisen var nok 
til	Island	i	2010,	ellers	har	foreldrelaget	
helgetur	til	Myrkdalen	med	aktiviteter	
i slalåmbakkene og skiløypene hvert år 
før	påske,	og	som	da	ble	slått	sammen	
med årsmøte for foreldrelaget. H.F.H. 
har	vært	heldig	å	få	sine	mange	aktivi-
teter dekket gjennom bingo-inntektene 
i	flere	år.	

Mye	tid	har	foreldrelaget	brukt	på	
døveskolesaker	ved	Kenneth	Neteland,	
Rune	Eng	og	Bjørn	Moldestad.	Det	var	
et enormt arbeid som ble lagt ned her, 
med	tur	til	Stortinget,	stor	medieom-
tale	osv.	Dette	arbeidet	resulterte	i	
økonomiske ressurser som skulle følge 

19 Våre forbindelser (forts.)

denne	elevgruppen	etter	at	skolen	ble	
kommunal. 

De	brukte	også	tid	på	Nattland	skoles	
kunngjøring	og	ansettelse	av	en	avde-
lingsleder for hørselshemmede, uten at 
det	var	garantert	at	en	ny	ansatt	kom	til	
å beherske tegnspråk og  døves kul-
tur. Det ble mye medieomtale. Likeså 
var foreldrelaget i kontakt med Like-
stillings-	og	diskrimineringsombudet	
(LDO).	Bergen	Døvesenter	og	Norges	
Døveforbund	sendte	med	støtte-skriv	
til	foreldrelaget	som	ble	sendt	til	LDO	i	
mai	2015.	Etter	to	års	kamp,	svarte	LDO	
at "Bergen kommune ikke har gjort noe 
galt."

I 2015 utga foreldrelaget et stort og 
flott	billedbok	med	flush	av	bilder	fra	
aktiviteter	sammen	med	barn	mellom	
2003 og 2015. På baksiden bilder av 
juletrefest i Bergen Døvesenter. 

Rune	Eng	var	leder	i	foreldrelaget	i	
2008. De andre i styret: Birger Kindt 
(nestleder), Monica Kindt (kasserer), 
Lars Kåre Holmaas (styremedlem) og 
Jarle Avløyp (styremedlem).

Før jul 2016 ble Bergen Døvesenter 
spurt om at H.F.H. og BDS samarbeidet 
om	aktiviteter	for	de	yngste,	og	at	vi	
kunne inngå et økonomisk samarbeid 
om	slike	aktiviteter	i	2017.	Døvesente-
ret	er	positiv	interessert	og	ser	frem	til	
samarbeidet med foreldrelaget.

Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede (H.F.H.)

COASTEERING og bilder I fra aktiviteten i 
vannet på Sotra 4. september 2016. Nok en 
gang var foreldrelagets medlemmer med 
på spennende aktiviteter.
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HLF Bergen
Vi har god kontakt med HLF Bergen. Ar-
vid Hauge er styrets leder. I 2016 sam-
arbeidet vi to ganger om å gjennomføre 
møte og program sammen med pro-
sjektleder Karen Michelle Olsen Isaksen 
og skrivetolkstudenter ved Høgskolen 
i Bergen. Begge gangene i storsalen i 
Bergen Døvesenter. På plass var også 
tegnspråktolker og skrivetolker.
HLF Bergen deltok på kurs i tegn som 
støtte	i	døvesenteret.	(Se omtale et 
annet sted i bladet.)

Sakset fra årsmeldingen til 
Bergen Døvesenter for 1991
(den gang døvesenteret hadde egen 
ansatt tolkeformidler siden 1986)

19 Våre forbindelser (forts.)

Tolketjenesten i Hordaland
Bergen	Døvesenter	ansatte	egen	
tolketjeneste fra 1. september 1986. 
Men før det ordnet døvesenterets egen 
sosialsekretær	med	å	skaffe	tolk	til	døve	
som hadde behov for det. Se ellers sta-
tistikk	fra	1991	til	høyre.	Fra	1.	januar	
1994 ble tolketjenesten organisert som 
en del av hjelpemiddelsentralen. Målet 
var en landsdekkende tolketjeneste og i 
1997 hadde alle Hjelpemiddelsentrale-
ne	i	landets	19	fylker	etablert	tilbud	om	
tolketjeneste	(nå	NAV).

I	2016	hadde	vi	et	møte	med	NAV	
Tolketjeneste. Torsdag 3. november 
hadde vi besøk av tolketjenesten der 
de informerte om bildetolktjenesten og 
hjalp	mange	med	søknad	om	støtte	til	
anskaffelse	av	programvare.	Her	ser	vi	
en av mange diagrammer som var vist.

Arvid Hauge (leder i HLF Bergen) og daglig 
leder Rune Anda utvekslet de nye bøkene 
som kom ut i sommer.

Torsdag 8. desember informerte tol-
ketjenesten om resultatet av spørreun-
dersøkelsen, der 50,5% av 244 som ble 
spurt, hadde svart. 
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Etter	et	undersøkende	prosjektarbeid	
under ledelse av Thorbjørn Johan San-
der,	med	støtte	fra	Helse-	og	Rehabili-
tering	(nå:	ExtraStiftelsen)	gikk	Bergen	
kommune	endelig	med	på	å	opprette	
"Rådgivningskontor for hørselshemme-
de og døvblinde i Bergen". Kontoret ble 
åpnet 1. september 2005 med Mary-
Ann Grønås som daglig leder i 100% 
stilling.	Fra	og	med	1.	januar	2006	ble	
kontoret	utvidet	med	Norunn	Kalve-
nes som konsulent, også hun i 100% 
stilling.		

Norunn	Kalvenes	gikk	av	med	pensjon	
sommeren	2016.	Eva	Vågen,	som	be-
gynte	i	20%	stilling	i	2012,	fikk	utvidet	
stillingen	til	50%.	

Kontoret	har	i	dag	tilsammen	1,5	år-
sverk	(mot	tidligere	2	årsverk).	

Bergen	Døvesenter	har	–	som	vanlig	
-	hatt	god	kontakt	med	rådgivnings-
kontoret	gjennom	hele	året.	En	del	
av	arbeidet	som	vi	tidligere	gjorde	for	
hørselshemmede, har rådgivningskon-
toret	overtatt	-	som	har	både	personale	
og kompetanse på mange områder og 
likeså	har	de	gode	forbindelser/nett-
verk i hjelpeapparatet. 

20 Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen

Bergen Døvesenter sendte 31. mai 
2016	brev	til	kommunedirektør	Nina	
Mevold som reaksjon på at kommunen 
varslet nedbemanning av rådgivnings-
kontor for hørselshemmede og døvblin-
de i Bergen fra høsten av. Kommunalt 
Råd for funksjonshemmede hadde 
dette	som	orienteringssak	på	møte	9.	
juni 2016 samt redegjørelse fra byråd 
Rebekka Ljosland.

På Rådgivningskontor for hørselshem-
mede	kan	du	spørre	om: 
*	Dine	alminnelige	rettigheter	som	
bosatt	i	Bergen	kommune	(helse-	og	
sosiale tjenester, andre kommunale 
tjenester…) 

*	Dine	rettigheter	som	hørselshem-
met/syns-	og	hørselshemmet	(tekniske	
hjelpemidler,	trygderettigheter,	tolk-	og	
ledsagertjeneste, arbeid, opplæring, 
attføring…)	

*	Hjelp	til	å	få	kontakt	med	hjelpeappa-
ratet 

*	Hjelp	til	å	skrive	brev	og	søknader.
Rådgivningskontor for hørselshemmede 
samarbeider med det alminnelige hjel-
peapparatet	for	å	gi	deg	et	godt	tilbud.

Norunn har siste arbeidsdag torsdag 16. juni og bildet er fra avskjeds-"festen". Fra venstre: 
Daglig leder Mary Ann Grønås, Norunn Kalvenes samt representant fra Bergen Døvesen-
ter, Thorbjørn Johan Sander. Døveprest Lars Hana og døvekirkens daglig leder Guri Kaland 
Sværen var også med, samt Eva Vågen, som har 50% stilling ved rådgivningskontoret. 
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Bergen	Døvesenter	er	tilsluttet	Norges	
Døveforbund	(NDF).

Noen av våre medlemmer har eller har 
hatt tillitsverv i NDF:
* Rune Anda var styremedlem (2013-

2016)
*	Toralf	Ringsø,	leder	i	NDFs	seniorutvalg
*	Erling	Jacobsen	og	Helge	Herland	er	
med	i	NDFs	vedtektskomite

*	Martin	Skinnes	var	med	i	NDFs	valg-
komite

*	Helge	Herland	var	forfatter	til	NDFs	
bok "10 døve og hørselshemmede 
forteller",	og	er	redaktør	for	NDFs	
100 års jubileumsbok som skal kom-
me ut i 2018.

*	Martin	Berhovde	er	med	i	styret	for	
NDFs	100	års	jubileums-	komite,	og	
med	i	styret	for	Norges	Døveforbund	
Ungdom	(NDFU)

* Helene Hodneland Sæle medlem i 
styret	for	Norges	Døveforbund	Ung-
dom	(NDFU)

22 Norges Døveforbund (www.deafnet.no)

* Thorbjørn Johan Sander er leder i 
NDFs	arkivutvalg.

*	Erling	Jacobsen	var	1.	møteleder	
under	NDFs	landsmøte	2016

* Tor S. Fiksen er styremedlem i Døves 
Media

* Rune Anda var medlem i Styret for 
Stiftelsen	Ål	folkehøyskole	og	kurs-
senter for døve, og skolestyret

*	Morten	Sletten	er	ansatt	hos	Teater	
Manu

* Ole Morten Rolland er 1. varamed-
lem	i	NDFs	styre	2016-2019

Bergen	Døvesenter	har	fått	økonomisk	
støtte	fra	forbundet	til	kurs,	foredrag	og	
andre	tiltak.	Noen	av	våre	medlemmer	
har	deltatt	i	kurs	i	regi	av	NDF.	
Med over 300 medlemmer kan Bergen 
Døvesenter delta med 4 representanter 
på	Norges	Døveforbunds	landsmøte.
NDFs	styre	har	utpekt	Maren	Oriola	
som	NDFs	kontaktperson	for	Bergen	
Døvesenter.

*	4	aksjer	hos	A2G	Gruppen	(tidligere	
«Åstvedt	Industrier»)	a	kr	500

21 Aksjer
*	1.000	aksjer	i	Nubben	Barnehage	AS	
(opprettet	i	2008)	a	kr	100

Pr. 31.12.2016 har Bergen Døvesenter følgende aksjer:

NDFs møte på Gardermoen 16. september 2016 med styreledere i døveforeninger og daglig ledere. – med Britt Jøsang, 
Svein Arne Peterson, Vibeke O. Larsen, Gunnar Hansen, Johnny Olsen, Ryszard Sosna, Ole Kjell Mosand, Camilla Høiberg, 
Tore Solem, Nina Hauge, Pål Nyhus, Hanne Gurine Berge Kvitvær, Vidar Sæle, Inger Marie Lizama, Volker Kløckner, Hele-
ne Henriksen, Bjørn A. Kristiansen, Jorid Fagerli, Harald Oppigård og Rune Anda. Det er fortsatt ønskelig med fellesmøte 
(foreningsledere og daglig ledere). Daglig ledere skal ha nytt møte, bare for seg selv, i Bergen 2017.
Saker som ble tatt opp var blant annet NAV-(hot)-saken ang tolkesaker, Handlingsplan 2017-2018, Direkte medlemskap, 
Foredragshonorar (døveforeningene mottok i flere år kr 750 i støtte pr foredrag), Tegnspråkkursmateriell og kursavgift, 
Erfaringsutveksling mellom daglig ledere, Bistå døveforeninger med søknad om økonomisk fra kommune og fylker, NDFs 
besøk i døveforeninger, Bistandsarbeid Madagaskar (gavekonto evt flyttet fra Bergen Døvesenter til NDF), o.a.
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Repr. for senterstyret i kulturdagerkomiteen: ...  Monica Lone Johansen

Repr. for senterstyret i Kapitalfondets styre: .....  Ole Morgen Rolland

Repr. for senterstyret i Rorbuas styret: ..............  Gunnar Hansen

Nubben	Barnehage............................................  Gunnar Hansen

Nubben	Barnehages	generalforsamling	6.	juni:  Rune Anda

Ledermøter:.......................................................  Gunnar Hansen og Rune Anda

NDFs	landsmøte	27.-29.	mai: ............................  Tor S. Fiksen, Ole Morten Rolland, 
  Monica Lone Johansen  
	 	 og	Martin	Berhovde
NAV	Hjelpemiddelsentralens	Områdeutvalg: ....  Gunnar Hansen (2013-2016)
Kommunalt Råd for Funksjonshemmede: .........  Rune Anda (vara for  

	 Matthias	Viktorsson	fra	HLF)
Brukerråd	Helse	Bergen	/	Helse	Vest:	 ............... 	 Erling	Jacobsen
Brukerutvalget på Haraldsplass (via FFO): ......... 	 Elin	Haugland	er	vararepresentant
Psykisk helse-forbindelser .................................  Gunnar Hansen og Rune Anda
Signo Konows senter ......................................... 	 Martin	Skinnes	
  og Tor S. Fiksen (vara)
Syns- og audiopedagogisk tjeneste ...................  Rune Anda (vara)
Kontakt med HLF Bergen ...................................  Rune Anda
Hunstad	skole/Statped	Vest ..............................  Ida Bøe 
Besøk	av	personer	fra	Stiftelsen	Signo	4.	mai:	 	 Gunnar	Hansen,	Toralf	Ringsø,	 
  Tor S. Fiksen og Rune Anda.
Avslutningsseremoni for pilot skrivetolkstudiet  
på Kronstad (Høgskolen i Bergen) 8. juni 2016: .  Rune Anda
Tolkestudentene 3. år på avslutningskveld  
10. juni 2016: .....................................................  Rune Anda
Skrivetolkstudentene med praksisøvelse  

i storsalen 08. juni 2016 kl. 17-19:..................  Tor S. Fiksen og Rune Anda deltok 
  samt to fra HLF Bergen.
BEASTs	10	årsjubileum	19.	november: ..............  Toralf Ringsø

Seminar "Tegnspråk for alle" i Oslo: ..................  Bjørg Storesund, Gøril Grindhaug,
   Ida Haaland og Ingunn S.Herland.

23 Representasjon

Bergen Døvesenters representanter under Norges Døveforbunds lands-
møte i Oslo 27.-29. mai 2016, fra venstre: Tor S. Fiksen, Ole Morten 
Rolland, Monica Lone Johansen og Martin Berhovde.
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Medlemsbladet	Budstikken	utkom	før-
ste gang i 1961. 

Bladet kom ut med 5 numre i 2016. 
Daglig leder har vært bladets redaktør. 
Budstikken	sendes	ut	til	medlemmer	
+	til	døveforeninger	i	landet	+	andre	
forbindelser. 120 medlemmer har valgt 
å	motta	Budstikken	over	e-post	isteden-
for papirversjon. Vi håper at flere gjør 
det samme, slik at vi både kan spare 

24 ”Budstikken” og sosiale medier
arbeidstid og utgifter til papir, kopie-
ring og porto. 

Cirka	en	måned	etter	at	bladet	kom	
ut,	finner	man	Budstikken	på	internett	
(se høyre kolonne i www.bgds.no). Der 
finner	du	alle	bladene	siden	starten	i	
1961.

Ellers	har	vi	vår	egen	hjemmeside	på	
www.bgds.no og egen Facebook-side.

Budstikkens redaktør siden starten:

1961: Thorbjørn Johan Sander
1962: Thorbjørn Johan Sander
1963: Thorbjørn Johan Sander
1964: Thorbjørn Johan Sander
1965: Thorbjørn Johan Sander
1966: Thorbjørn Johan Sander 
1967: Thorbjørn Johan Sander
1968: Thorbjørn Johan Sander
1969: Torbjørn Tokle 
1970: Torbjørn Tokle
1971: Toralf Ringsø
1972: Toralf Ringsø
1973: Toralf Ringsø
1974: Toralf Ringsø
1975: Toralf Ringsø
1976: Rune Anda
1977: Rune Anda 
1978: Rune Anda 
1979: Rune Anda 
1980:	Rune	Anda	/	Marta	Sander
1981: Rune Anda
1982: Rune Anda
1983: Rune Anda
1984: Rune Anda
1985: Vidar Sæle
1986: Rune Anda
1987: Jan de Lange
1988: Jan de Lange
1989: Jan de Lange

1990:	Jan	de	Lange/Asbjørn	Midtskogen
1991: Rune Anda
1992: Rune Anda
1993: Rune Anda
1994: Rune Anda
1995: Rune Anda
1996: Rune Anda
1997:	Heidi	Dyrøy/Bente	Ulstein
1998: Bente Ulstein
1999:	Lillian	E.	Sætre
2000:	Lillian	E.	Sætre
2001:	Lillian	E.	Sætre/Thorbjørn	Johan	
Sander
2002: Thorbjørn Johan Sander
2003: Thorbjørn Johan Sander
2004: Rune Anda
2005: Rune Anda
2006: Rune Anda
2007: Rune Anda
2008: Rune Anda
2009: Rune Anda
2010: Sunniva Lyngtun
2011: Sunniva Lyngtun
2012: Rune Anda
2013: Rune Anda
2014: Rune Anda
2015: Rune Anda
2016: Rune Anda

Fra	januar	2006	tilbød	døvesenteret	
sine	medlemmer	gratis	nyhetsmeldin-
ger	/	kunngjøringer	på	sms.	Dette	er	fri-
villig	(man	må	selv	gi	beskjed	til	daglig	
leder	–	post@bgds.no)	om	man		ønsker	
å	få	tilsendt	sms-meldinger).	
Alle medlemmer som  ønsker det får 

19 SMS-gruppe
slike	meldinger	gratis.	Vi	kan	også	dele	
opp i interessegrupper, for eksempel 
egne	meldinger	til	seniorer,	egne	mel-
dinger	til	ungdommer	osv.	

Ønsker du å motta meldinger, 
gi beskjed til oss!
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Vi har god kontakt med Bergen kom-
munes administrasjon, og med byens 
politikere.	Vi	føler	at	vi	”kjenner”	både	
den	politiske	ledelsen	og	noen	i	ad-
ministrasjonen, og vi opplever at de 
forstår den spesielle rollen som Ber-
gen Døvesenter har i kommunen. Fra 
Bergen	kommune	har	vi	i	2016	mottatt	
til	sammen	kr	760.000,	fordelt	på	kr	
260.000 fra byrådsavdeling for kultur 

25 Bergen Kommune
og kr 500.000 fra byrådsavdeling for 
helse	og	omsorg.	I	tillegg	mottok	vi	kr	
5.000	til	seniorgruppens	medlemmer	
som var på kurs på Ål i september.
Bergen kommune har vært en god 
støtte	for	Bergen	Døvesenter	i	mange	
år og vært med på å understreke hvor 
viktig	døvesenteret	er	for	kommunens	
innbyggere	som	har	nytte	av	tegnspråk	
som i ulike sammenhenger.

Døvesenteret	mottok	kr	18.000	fra	
fylkeskommunen	som	tilskudd	til	tea-
tergruppen som deltok med stykket "Ti 
minutter"	under	Døves	kulturdager	i	
Stavanger 21.-23. oktober 2016.

26 Hordaland fylkeskommune
I	tillegg	mottok	kulturdagerkomiteen	kr	
45.000	fra	fylkeskommunen	som	støtte	
til	forberedelsene	til	kulturdagene	2017	
(det var søkt om kr 100.000).

Bergen Bystyre tok initia-
tivet til å få inn direkte 
tegnspråktolkede sendinger 
av bystyremøtene. Det ble 
gjennomført i april, mai og 
juni. Men tolketjenesten 
hadde ikke kapasitet til å 
gjennomføre denne mulig-
heten høsten 2016.
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Bergen kommune
er	døvesenterets	viktigste	bidragsyter,	
med	tilsammen	kr	760.000,	og	som	gjør	
at	vi	klarer	å	holde	både	hus	og	aktivite-
tene oppe.

Utleie av lokaler
De	faste	leieinntektene	(Nubben	Barne-
hage og Kirkens SOS) og et par kontor-
utleie, samt utleie av selskapslokaler 
kom	i	2016	på	tilsammen	kr	982.950.

27 Legater / Økonomisk støtte
Riebers legat
I	2016	mottok	vi	–	etter	søknad	-	kr	
30.000	fra	Riebers	legat	til	dekning	av	
seniorgruppens	utflukt	til	Brakanes	
hotell på Ulvik 7.-8. juni.

Helse Vest
Har	også	i	2016	tilkjent	Bergen	Døve-
senter kr 25.000 for opplysningsvirk-
somhet, for det meste i forbindelse 
med foredrag i døvesenteret. 

Bergen Døvesenter har god kontroll 
med økonomien. Det er gjort en god 
del oppussingsarbeide de siste årene 
slik	at	huset	fikk	hevet	kvaliteten.	Mye	
av	dette	ble	mulig	takket	være	arv,	og	
utleie av selskapslokaler. 

Styret vil presisere at forutsetningen for 
fortsatt	drift	er	tilstede.	

Bergen Døvesenter er også et kultur-
hus, et ressurssenter for brukere av 
norsk	tegnspråk.	En	slik	status	vil	være	
en anerkjennelse av vårt språk og gi en 
økonomisk forutsigbarhet og trygghet.
Vi merker en utvikling der tegnspråk-
lige	samfunnsinstitusjoner	blir	nedlagt,	
blant	annet	de	statlige	døveskolene	–	
skoler	som	har	vært	viktige	fundamen-
ter for å skape fellesskap for vår grup-

28 Økonomi og visjon

Bergen, 23. februar 2017

pe. Derfor mener vi at Døvesenteret får 
en	stadig	viktigere	rolle	i	fremtiden.	 
Vi ønsker å være en naturlig møteplass 
for	alle	døve,	døvblitte,	hørselshemme-
de (tunghørte), døve med CI og foreldre 
/familie	av	–	og	selvsagt	for	alle	høren-
de som føler seg vel i et tegnspråklig 
miljø. Sammen skal vi jobbe for at alle 
føler seg hjemme i Døvesenteret.
I	2017	blir	mye	av	tiden	fokusert	på	
det største arrangementet i Bergen 
Døvesenters historie, det største siden 
stiftelsen	i	1880,	50	års	jubileum	for	
Døves kulturdager, også beskrevet som 
«Internasjonal	tegnspråkfestival	2017».

Styret	takker	medlemmer,	tillitsvalgte	
og samarbeidspartnere for et godt år 
og	ber	om	fornyet	felles	innsats	til	bes-
te for de kommende år.
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Forklaring på underskuddet:

Drift	 -338	159,90
Rorbua -650 497,47
Gave 9 295,38
Kapital 75 024,46
Kultur -265 653,54
Sum -1 169 991,07
 
Se regnskap for Rorbua og Gavekonto.

Rorbua på Austevoll ble solgt for 2.600.000 i juni 2016. 
Når	vi	trekker	fra	utgifter	til	eiendomsmegler	blir	det	kr	
2.478.854	igjen.	Døves	Idrettsklubb	eide	1/6	av	Rorbua,	
og	av	dette	beløpet	fikk	de	overført	kr	413.142	i	august	
2016.	Da	hadde	døvesenteret	igjen	dette	beløpet:	Kr	
2.065.712,22. Det ble plassert i gavekontoen pga bedre 
renter.

Revisoren forklarer: 
* Gavekonto. Kr 2.065.712,22 er ikke en inntekt i denne 
avdelingen	med	en	gjeld	til	avd	Rorbua.	Tilvarende	har	
Robua en fordring på avd Gave, denne er dog ført som 
en reduksjon av egenkapital i Rorbua. Det korrekte er 
at	det	skal	være	fordring/gjeld	mellom	avdeling	Rorbua	
og	Gave.	Alternativt	må	det	være	økning	i	egenkapital/
reduksjon i egenkapital  ved overføring mellom avde-
lingene gave og rorbua.

*	 Salg	av	hytte	med	tap	kr	586.951	er	en	engangseffekt.
*	Høyt	aktivitetsnivå	som	gir	høyere	kostnader	bl.a.	lønn,	

kurs og kulturdager 2017. 
* Datakostnader 
* Døvesenteret er solid med bokført egenkapital med 7,3 

mill og meget likvid med samlet kontanter og aksjefond 
med kr 5,6 mill.

Bergen Døvesenter.



44

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2017



45

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2017



46

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2017



47

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2017



48

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2017

På årsmøtet blir det utdelt eget regnskapshefte på 32 sider,
inkl. regnskap for Bergen Døvesenters Felleslegat,

noter for fellesregnskap og driftsregnskap, revisjonsberetninger o.a.
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Strykes: "Her er det foreslått at ca. halv
parten av pengene etter salg av Risper
len skal gå til et fond, og den  andre 
halvparten til investering i eiendom."

 
Begrunnelse:
Overflødig	informasjon,	som	egentlig	
ikke har noe med vedtektene å gjøre, 
jfr	ellers	§	1	om	opphavet	til	grunn-
kapitalen.

§ 1: Formål
Bergen Døvesenters Kapitalfond (BDK) 
er	opprettet	på	årsmøtet	2007	med	
grunnkapital fra salget av feriehjem-
met ”Risperlen”, og fondsmidlene skal 
forsøkes plassert slik at de gir best mu-
lig avkastning, som skal komme Bergen 
Døvesenter sin organisasjon (strykes: 
og sine eiendommer)	tilgode.
 
Begrunnelse:
Overflødig	presisering.	Eiendommene	
er også en del av organisasjonen, og det 
må	være	opp	til	årsmøtet	og	bestemme	
hva de vil bruke pengene på, enten det 
er	sosiale	tiltak,	organisatoriske	tiltak	
eller eiendomsmassen.

§ 2: Fondets kapital
Fondets startkapital er på kr 2 millio-
ner. I prinsippet skal denne kapitalen 
ikke reduseres, men årsmøtet i BDS 
kan	gjøre	vedtak	om	å	ta	ut	utbytte.

Strykes: Fondsstyret kan foreslå for års
møtet hvor stor del av utbyttet som kan 
tas ut, dersom det er behov for kapital 
som ikke skal gå til daglig drift. 

Begrunnelse: 
Denne formuleringen er meningsløs. Det 
må	være	opp	til	årsmøtet	å	treffe	vedtak	
om	uttak	av	fondet	eller	grunnkapital	
basert på fremlagte forslag, uavhengig 
av	hva	dette	skal	gå	til	og	hva	fondsstyret	
måtte	mene	om	størrelsen	på	dette.	
Fondsstyrets medlemmer kan som alle 
andre	medlemmer,	stille	på	årsmøtet	og	
legge	frem	sitt	syn.

Senterstyret kan anmode om lån fra 
fondet	til	(strykes: vanlig markedsrente 
for innskudd)	(nytt:)	rente tilsvarende 
Kapitalfondets beste høyrente.

Begrunnelse: 
Noe	mer	presis	bestemmelse.	Rimelig	
at	Kapitalfondet	får	tilbake	tapt	rente	på	
sitt	innskudd.

§ 3: Fondsstyre
Fondsstyret skal bestå av tre personer 
og	et	varamedlem	valgt	på	BDS	sitt	års-
møte. (strykes: samt daglig leder i BDS.) 
Funksjonstiden	skal	være	to	år.	I	2007	
velges	to	for	to	år	og	ett	pluss	vara-
medlemmet	for	ett	år.
Styret	konstituerer	seg	ved	å	velge	
leder	og	nestleder	innen	to	uker	etter	
årsmøtet. 

(Strykes: Daglig leder fungerer som 
sekretær.)

Begrunnelse: 
Unødvendig at daglig leder deltar i 
fondsstyret. Det blir bare en ekstra 
belastning for vedkommende, som ellers 
bør	ha	fokus	på	den	daglige	driften.

For at vedtak i styret skal være gyldig, 
må	minst	tre	stemme	for	det,	etter	
at møtet er innkalt på ordinær måte. 
Innkalling skal normalt skje med to en 
ukes varsel.

Fondsstyret får de nødvendige full-
makter	til	å	forvalte	kapitalen	på	veg-
ne av Bergen Døvesenter i tråd med 
disse vedtekter, men kan innhente råd 
fra uavhengige rådgivere.
 
§ 4: Fondsstyrets oppgaver
Fondsstyret skal
–		forvalte	fondets	midler	i	tråd	med	

disse vedtekter
–		gi	rapporter	om	status	for	fondsmid-

lene
–		føre	protokoll	fra	sine	møter
(strykes: 
–		foreslå anvendelse av eventuell avkast

ning)
(nytt:
–		Administrasjonen bistår fondsstyret 

med plassering av kapitalen etter 
styrets vedtak)

Begrunnelse: 
Gir ikke mening at fondsstyret skal fore-
slå	anvendelse	av	avkastning.	Naturlig	

at ønske om anvendelse kommer fra 
senterstyret eller medlemmene, som 
kan legge frem forslag for årsmøtet.

Kjøp og salg må ellers signeres av de 
med	signaturrett	i	døvesenteret,	vanlig-
vis	senterstyret/daglig	leder.

§ 5: Investeringsfilosofi
(Strykes: Fondsstyret oppretter en porte
følje med lav til middels risiko, og inves
teringshorisonten skal være forholdsvis 
langsiktig.
Dersom utviklingen tilsier det, kan et al
ternativ være å trygge større eller mindre 
deler av kapitalen ved plassering i bank til 
høyrente.) 

Investeringshorisonten skal være 
forholdsvis	langsiktig.	Risikoen	for	
porteføljen vil være avhengig av por-
teføljens sammensetning av de ulike 
tillatte	plasseringer,	og	kan	variere	fra	
lav	til	høy.	

Kostnadene	knyttet	til	forvaltningen	
bør holdes så lave som mulig.
 
Begrunnelse: 
Teoretisk	sett	kan	en	forvente	høyere	
avkastning dess høyere risiko en tar. 
Men teorien, som er basert på historisk 
statistikk,	er	ingen	garanti	for	gevinst. 
Det kan likevel være ønskelig å investere 
100 % i aksjefond for å maksimere av-
kastning,	men	da	maksimerer	vi	samtidig	
risikoen for porteføljen og det er ikke 
i tråd med vedtektene i dag, som sier 
at	vi	skal	«opprette	en	portefølje	med	
lav	til	middels	risiko».	Jfr	https://www.
finansportalen.no/plassere-penger/risi-
ko-og-avkastning/

Dersom en ønsker å beholde dagens 
formulering, er det nødvendig å avklare 
hva som menes med middels risiko. 
Ser	vi	på	grafen	under	finner	vi	både	
kombinasjonsfond	og	aksjefond	til	høgre	
for midten av risikoaksen. Det tyder at 
middels	risiko	vil	måtte	innebære	en	
relativt	lavere	andel	aksjefond	i	porte-
føljen.	Kombinasjonsfond	kan	ha	opptil	
80 % aksjer (aggressive komb.fond) og 
resten i rentemarkedet. Skal porteføljens 
risiko nærme seg middels risiko (midt på 
risikoakse), må vi kanskje ned i 60-70 % 
aksjefond. Dersom vi skal ha ledig kapital 
til	å	takle	større	verdifall,	må	aksjefond-

A) Forslag fra kapitalfondets styre: Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond

10. Innkomne forslag
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sandelen	trolig	være	lavere	enn	dette	
igjen,	for	å	ikke	komme	i	konflikt	med	

vedtektene,	og	som	i	sin	tur	gir	relativt	
dårligere avkastningsmuligheter.

§ 6: Tillatte plasseringer
Som normale plasseringer av kapitalen 
regnes: bankinnskudd, høyrentefond, 
pengemarkedsfond, obligasjonsfond, 
kombinasjonsfond, paraplyfond, in-
deksfond og aksjefond.

Plasseringer direkte i aksjer og andre 
mer risikopregede verdipapirer er ikke 
tillatt.
 
§ 7: Rapportering
Fondsstyret	avlegger	rapport	til	Bergen	
Døvesenter	sitt	styre	til	orientering.	
Rapportene	er	til	internt	bruk,	men	
fondsstyret kan likevel gi informasjon 
om utviklingen på medlemsmøter i 
BDS. Rapportene skal inneholde:
–	oppstilling	av	porteføljens	sammen-

setning
–	status	for	porteføljen	og	statistikk	

over utviklingen
 

§ 8: Årsmøtet
Årsmøtet i Bergen Døvesenter er 
fondets høyeste myndighet. Det er 
således årsmøtet som skal godkjenne 
fondsstyrets arbeid og foreta valg på 
nye styremedlemmer.

Til årsmøtet legger fondsstyret fram en 
fyldig beretning om virksomheten og 
utviklingen i løpet av siste år.
 
§ 9: Endring av vedtektene
Forslag	til	endringer	i	disse	vedtekter	
legges fram for årsmøtet og behandles 
som vanlig innkommet forslag, ikke 
som lovforslag.
 
Disse vedtektene er godkjent på års-
møte i Bergen Døvesenter (strykes: 17. 
mars 2007) - (nytt:) 16. mars 2017.

B) 
Forslag fra senterstyret: 

Bergen Døvesenter 
avvikler Felleslegatet
Senterstyret foreslår avvikling av 
Bergen Døvesenters Felleslegat. 
Grunnen er at formålet som var 
satt	opp	er	foreldet.	Midlene	–	ca	
kr	220.000	–	foreslås	overført	til	
gavefondet,	dersom	Stiftelsestilsy-
net godkjenner oppløsningen.
I	følge	statuttene	skal	støtten	
gis	«til	trengende	døve	og	sterkt	
tunghørte(inklusive	døvblitte	og	
døvblinde) medlemmer av Bergen 
Døvesenter,	bosatt	i	Bergen	og	Hor-
daland. (…) Med trengende menes 
her personer som har økonomiske 
problemer som gjør det vanskelig å 
få	endene	til	å	møtes.»

C) 
Forslag fra senterstyret:

Midler fra Kapitalfondet til oppgra-
dering av brannvarslingsutstyr
Kapitalfondet har innvilget et lån 
på	inntil	kr	300.000	til	ovennevnte	
formål. Senterstyret foreslår at ut-
giftene	til	oppgraderingen	dekkes	
fullt ut av kapitalkontoen, - dvs. at 
vi ikke låner midler derfra.

D)
Forslag fra senterstyret:

Ønsker	 å	 opprette	 lokalt	 tolkeut-
valg,	 med	 utvalgte	 representative	
(inkl	døve),	oppfordret	av	NDF	etter	
Agenda Kaupangs tolkerapport og 
bråket i høsten 2016. 

E) 
Forslag fra Kurt Oksnes: 

«NDF må framføre en uforbehol-
den unnskyldning og beklagelse 
overfor Fritz Moen og dem som 
kjente ham og sto ham nær, for 
den	urett	han	ble	utsatt	for»,	fordi	
han	var	medlem	av	NDF.»

Kommentar fra senterstyret:
Styret er usikker på hva han mener 
med	dette,	men	vil	be	han	utdype	
det på årsmøtet.

Kommentar fra senterstyret:
Senterstyret	støtter	forslag	fra	Kapitalfondets	styre.
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Styreleder:             Valgkomiteen har pr. 24. februar 2017 ingen kandidater

Styremedlem som ikke velges i år (de ble i fjor valgt for to år):
 Toralf Ringsø (ett år igjen)
 Ole Morten Rolland (ett år igjen)

Styremedlemmer (for to år): Monica Lone Johansen
 Gabrielle Kverneland

Varamedlemmer (for ett år):	 1.	vara:	Martin	Skinnes
	 2.	vara:	Alexander	Kvalheim

Bilagsrevisor: Hans	Erik	Tofte

Varabilagsrevisor: ?

Lovkomite:	 Erling	Jacobsen
 Klement Våge
 Helge Herland

Kapitalfondet:	 Martin	Berhovde 
 Thorbjørn Johan Sander 
 1. vara: Tor S. Fiksen 
	 2.	vara:	Kjetil	Høgestøl

12. Valg, som ledes av valgkomiteen

Aktiviteter for barn/
unge i alderen 6-13 år
Bergen	Døvesenter	tilbyr	tur	
til	Fysakhallen,
for hørselshemmede barn 
mellom 6 og 13 år:

Torsdag 9. mars 2017

For mer info, 
sjekk	hjemmesiden/	
facebooksiden 
til	Bergen	Døvesenter.

Valgkomiteens innstilling/forslag:
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Foredrag torsdag 26. januar 2017:

Døve studenter fra Madagaskar
fortalte om landet sitt

Foredrag torsdag 2. februar 2017:
Gunnar Hansen fortalte om en måneds
cruisereise sammen med Hilde Hassum

-	og	viste	både	film	og	bilder

Seniortreff	tirsdag	7.	februar	2017:

Besøk av tegnspråklinje-studenter ved Høgskolen i Bergen

Planer om bygging til nye bofelleskap

Styret	i	Bergen	Døvesenter	innkalte	til	medlemsmøte	på	
kort	varsel	etter	en	kunngjøring	i	Bergens	Tidende	lørdag	
26.	november	om	«oppstart	av	reguleringsarbeid»	i	nabo-
tomten (gnr 166 bnr 1157). 
I annonsen sto det også at spørsmål, merknader, opplys-
ninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeid kan 
rettes	til	Alliance	arkitekter	innen	4.	januar	2017.	

Bakgrunnen for ønsket om bolig for unge døve med han-
dikap	i	nærområdet	var	å	tilby	dem	meningsfylt	hverdag	
i et tegnspråklig miljø. Disse personene bor i dag isolert 
og spredt rundtomkring, uten kontakt med personer som 
behersker	tegnspråk.	Helsetilbudet	i	dag	er	for	dårlig,	sa	
han.	Døves	menighet	så	derfor	en	mulighet	her.	Stiftelsen	
Signo ble kontaktet, og de var interessert. Det er de som 
har	faglig	kompetanse,	og	som	derfor	kan	vurdere	å	drifte	
bofellesskapet og eventuelt kjøpe tomten eller leie av 
menigheten.
Både medlemmer og styret i døvesenteret syntes at det å 
bygge	bofellesskap	til	opplyst	formål,	var	veldig	bra.	Men	
at	det	skulle	bygges	på	oppgitt	tomt,	møtte	stor	motstand.	
Døvesenteret ba om at byggingen blir gjort et annet sted i 
området	enn	akkurat	det	foreslåtte	arealet.	
(Bergen Døvesenter sendte protestskriv til arkitektfirmaet 
før jul.) 

Stiftelsen	Signo	har	meldt	at	det	blir	"flere	møter"	mellom	
dem, Døves Menighet og døvesenteret.
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All honnør til Bergen kommune
Sakset fra www.bgds.no 04.09.2015: 
Spenningen	var	stor	da	partiene	kom	
til	å	svare	på	spørsmål	nummer	to:	
Økonomisk	støtte	i	forbindelse	med	
50. års jubileum for Døves kultur-
dager i 2017, som Bergen Døvesen-
ter har æren av å få gjennomført, 
og som skal bli et internasjonalt 
arrangement med aktører fra hele 
verden.

Her er det bare å si: HURRA! Full 
forståelse,	full	støtte,	vilje	til	å	bidra	
med	å	få	det	til.	Torstein	Dahle	fra	
Rødt Bergen sa at Bergen kom-
mune	var	flinke	til	å	yte	støtte	til	
store arrangementer, og ikke minst 
internasjonale arrangementer, så 
han	mente	vi	har	gode	muligheter	til	
å	få	støtte.	Tom	Sverre	Tomren,	som	
er	kandidat	til	fylkesting	(MDG)	den	
kvelden,	føyde	til:	Ta	kontakt	med	
fylket også! 

(Hordaland fylkeskommune støtter 
arrangementet med kr 45.000.)

Faksimine fra hjemmesiden vår 04.09.2015. Vi	vet	ikke	om	møte	med	politiker-
ne i døvesenteret før valget i 2015 gjorde utslaget, at kommunen innvilget vår 
søknad	om	en	halv	million	kroner	i	støtte	til	kulturdagene.	Vår	takk	rettes	til	Julie	
Andersland (V), som er leder i byrådsavdeling for klima, kultur og næring.
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Bergen kommunes hjemmeside 26. januar 2017:

største arrangementet for Bergen 
Døvesenter	siden	stiftelsen	i	1880,	
sier daglig leder Rune Anda. 

På programmet 
Programmet inkluderer den døve 
standup- komikeren John Maucere, 
magikeren Magic Morgan, Teater 
Manu, Teater Tyst og IVT Teater fra 
Frankrike og den internasjonale 
dansegruppen	Redeafination	fra	
Singapore.	I	tillegg	er	mange	flere	
programinnslag under planlegging.

Festivalen	vil	være	en	feiring	av	
Døves Kulturdager, som har vært 
arrangert på rundgang i ulike 
norske byer gjennom 50 år. Årets 
arrangement	løftes	opp	på	et	in-
ternasjonalt nivå med deltakere fra 
mange	land,	og	festivalen	omfatter	
både teatergrupper, kunstnere, 
filmskapere	og	poeter	fra	flere	
verdenshjørner. 
-	Festivalen	styrker	mangfoldet	i	
byen og er i tråd med kommunens 
visjon om at kulturbyen Bergen 
skal være i forkant internasjonalt, 
sier kulturbyråd Julie Andersland. 

Søknad fra Bergen Døvesenter 
Kommunen	støtter	festivalen	med	
et	tilskudd	på	500.000	kroner,	etter	
søknad fra Bergen Døvesenter. 
-	Det	er	en	stor	glede	og	lettelse	å	
få innvilget søknaden fra Bergen 
kommune.	Uten	denne	støtten	ville	
vi	ha	måttet	gjennomføre	festiva-
len	med	et	stort	underskudd.	Nå	
gleder	vi	oss	til	å	arrangere	det	

Visste du at? 
Hvert land har sine unike tegn-
språk. 
De	siste	tiårene	er	de	nasjonale	
tegnspråkene	blitt	anerkjent	av	
mange land som egne språk, 
også	her	i	Norge.
Døves Kulturdager har samlet 
mellom 400 og 1200 deltakere 
årlig, hvorav arrangementet i 
Bergen	satte	rekord	i	1987.

BERGEN KOMMUNE

Det er ingen tvil om at Bergen 
kommune er Bergen Døvesen-
ters	største	og	viktigste	støtte-
spiller. Det har vi erfart de siste 
10-15 årene. 

Bare	det	å	få	myndighetene	til	
å	forstå	hvor	viktig	det	er	å	ha	
en organisasjon som ivaretar 
det	sosiale	og	kulturelle	tilbu-
det	til	døve/hørselshemmede,	
gjør	at	den	gode	støtten	holdes	
vedlike.

Det som er unikt her hos oss i 
forhold	til	andre	frivillige	orga-
nisasjoner, er tegnspråk. 

Nylig	har	Bergen	kommune	
svart	positiv	på	døvesenterets	
støtte	om	kr	500.000	til	vårt	
største arrangement noensin-
ne: 50 års jubileum for Døves 
kulturdager i august.

Det hjelper enormt mye! 

Døvesenteret med kulturdager-
komiteen i spissen, har søkt om 
støtte fra ulike sponsorer. Mer 
enn 30 søknader er sendt. Ikke 
en eneste svarte. 

Vi tenkte at de ikke kjenner 
døve organisasjonen, og jo min-
dre de vet, dess vanskeligere er 
det	å	få	positiv	støtte.	

Heldigvis har vi Bergen kom-
mune og personer i administra-
sjonen	der	-	og	politikere,	som	
kjenner oss og har kjent oss 
gjennom mange år. 

Vi tør si at vi også er Øyvor 
Johnson stor takk skyldig. Hun 
er seksjonsleder i kommunens 
avdeling for kunst og kultur, og 
vi	har	hatt	kontakt	med	henne	
helt siden år 2000.

Daglig leder Rune Anda.
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BDIKs Facebookside:  
Bergen Indoor også kjent som IFS cup ble i 
dag vunnet av Deafpool. En sterk presen-
tasjon med tanke på at det var nivå 1 og 
gutta kom på 3 plass i gruppespillet.

Gruppespill:
Deafpool vs Alt for damene 1-0. (Mål 
Ismail	på	straffe).	En	jevn	kamp	hvor	gutta	
kjempet knallhardt for tre poeng da Biniam 
ble utvist midtveist i kampen og man måt-
te	spille	resten	med	bare	fire	mann.
Deafpool	vs	Offside	1-3	(Mål	Guttorm).	
Gutta	slapp	seg	litt	nedpå	og	ble	straffet	
for det.
Deafpool vs Hødden IL 0-3. Hødden IL viste 
hvilket	godt	lag	de	er	og	gutta	hang	ikke	
helt med.
Semifinale:
Deafpool	vs	Offside	2-1	(Mål	Guttorm	
og	Ismail).	En	kjempekamp	av	Deafpool.	
Offside	scoret	et	tidlig	mål,	men	gutta	var	
tålmodig,	lot	seg	ikke	stresse	og	slo	tilbake.	
Guttorm	kranglet	først	inn	utligningen	før	
en herlig scoring av Ismael på første touch 
sørget	for	finaleplass.
Finale:
Deafpool vs Hødden IL 5-3 (Mål Biniam, 
Ismael	x3	og	Guttorm).	Denne	kampen	
hadde alt! Hødden IL tok føringen men 
Deafpool utlignet da Biniam gjorde opp for 
utvisingen	med	et	flott	skudd	rett	i	krysset.	
Så var det klart for Ismail shown. Hele tre 
baller	måtte	keeperen	til	Hødden	IL	plukke	
ut	av	nettet	etter	at	Ismail	hadde	gjort	et	
imponerende hat-trick! Hødden IL hadde 
også scoret et mål og kastet alle mann 
fram, dermed ble det mer rom bak som 
Deafpool	utnyttet	da	Guttorm	dempet	en	
langpasning på brystet og klinket ballen i 
nettet.	Stillingen	var	5-2	og	Hødden	IL	var	
rystet! De startet et desperat stormløp 
mot målet men Tito hadde stengt buret 
og	reddet	alt	som	kom,	helt	til	Hødden	IL	
fikk	kranglet	inn	et	trøstemål	få	sekunder	
før	slutt.
Kjempebra innsats av alle mann som viste 
utmerket	lagmoral	ved	å	slå	tilbake	etter	
å ha ligget under og vinne mot lagene de 
tapte	for	i	gruppespillet.	Etterpå	var	Hød-
den IL imponert over hvor gode Deafpool 
var	og	undervurdert	de	nok	etter	den	
første	kampen.	Alle	på	laget	fikk	gavekort	
fra	Egon	i	premie	og	toppscorer	Ismail	og	
Guttorm	ble	kåret	til	turneringens	beste	
spillere. Fem av de syv spillerne på laget 
er	i	BDIK	troppen	til	DM	i	neste	måned.	En	
flott	generalprøve.

Turneringens beste spillere: Ismail Rabah og 
Guttorm Edman Jørgensen.

Deafpool laget som vant IFS cup og maskot Giorgio – bak fra venstre Giorgio Marsano, 
Guttorm Edman Jørgensen, Marius Anda, Tito Haque, Ismail Rabah og Kim-Ruben Aske-
land. Foran fra venstre: Øyvind Skotteberg Rød og Biniam Seyoum. 

11.-12. februar 2017: Historisk seier i IFS cup for Deafpool
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Seniorgruppen innkaller
til årsmøte 

tirsdag 7. mars kl. 11:30

Saksliste:

* Valg av møteleder og referent

* Årsmelding 2016

* Revidert regnskap 2016

* Innkomne saker

* Valg, 
som ledes av valgkomiteen

Styre bestående av leder,
nestleder, sekretær,

kasserer, 1 styremedlem
og 2 varamedlem.

Revisor + vararevisor.
Valgkomite: 

2 personer + 1 varamedlem.

Alle valg avgjøres ved vanlig flertall. 
Hvis flere forslag,

foretas skriftlig avstemning.

Velkommen!

Hilsen styret

Melding på Facebook 01. februar 2017 
fra Bergen Døves Idrettsklubb:

Kontingent 2017
Grunnkontingent: 200 kroner.
Dekker:
-		Har	tale	og	stemmerett	ved	års-

møte.
-		Har	rett	til	å	delta	idrettsklubben	
sitt	treningstilbud.

-		Kan	søke	om	støtte	til	deltagelse	
av	aktiviteter.

Treningsavgift:	300	kroner	i	tillegg	
til	grunnkontingent.
Dekker:
-  Hotell ved deltagelse på DM i 

klubbens regi.
-		Støtte	ved	deltagelse	på	cup	i	

klubbens regi.

Inkluderingsavgift: 300 kroner i 
tillegg	til	grunnkontingent.
Dekker:
-		Støtte	til	deltagelse	av	cup	ved	
egen	søknad	til	klubbens	styre.

Bowlingsavgift gruppe 1: 800 kro-
ner	i	tillegg	til	grunnkontingent.
Dekker:
-  Lokal liga.
-  1 døveturnering (Reise- og star-
tavgift.	Maks	2000,-)

-  DM bowling minus egenandel.

Bowlingavgift gruppe 2: 1800 kro-
ner	i	tillegg	til	grunnkontingent.
-  Lokal liga.
-  3 døveturnering (Reise- og star-
tavgift.	Maks	6000,-)

-  DM bowling minus egenandel.

Frivillig støtte: 
50	kroner	eller	fritt	beløp.
Der få en ingen fordeler. Det er 
passende for dem som ønske å 
støtte	klubben,	og	gjerne	vise	soli-
daritet	til	klubben.

Er	en	medlem	av	klubben,	får	klub-
ben	støtte	etter	antall	medlemmer	
fra	NIF.

OBS: 
* Hvis det er noen som mener de 
er	blitt	oppført	i	feil	gruppe,	ta	
kontakt med BDIK.

* Hvis det er noen som har endret 
adresse eller liknende, ta kontakt 
med BDIK.

* Hvis noen har andre som ønske 
å bli medlem av BDIK, ta kontakt 
med BDIK.

E-post:	post@bdik.no

Alle	BDIK	medlemmer	skal	motta	epost	fra	BDIK	med	faktura	vedlagt.	 
Gi	oss	beskjed	hvis	dere	ikke	har	mottatt!

Ny utleieansvarlig
Utleieansvarlig	–	Marthe	Braatland	
sluttet	17.02.2017.	Hun	begynte	
som utleieansvarlig 1. september 
2015 og har gjort en god jobb. Ut-
leiehyppigheten har øket. Hennes 
samboer	har	fått	jobb	på	Østlan-
det.	Av	den	grunn	flyttet	de	fra	
Bergen.	Ledig	stilling	ble	kunngjort	
på hjemmesiden, Facebook og 
på oppslag med søknadsfrist 15. 
februar. Det kom inn to søknader. 
Døvesenteret har intervjuet begge 
gode kandidater. 

Ingrid	Brovold-Pedersen	fikk	tilbu-
det og hun takket ja. Hun har gjen-
nomført utdanning ved Høgskolen 
i Bergen (Tegnspråk og tolking) i tre 
år,	fra	2013	til	2016,	og	har	ellers	
jobbet	på	deltid	både	hos	Didriks	
Kafe	&	Gaver	og	Coop	Extra	Minde	
(jobber	der	fortsatt).

Hun begynner som utleieansvarlig 
1. mars 2017.

Leder: Tor Fiksen
Nestleder:	 Jonas	Vestengen
Kasserer:	 Martin	Berhovde
Sekretær: Åpen  
 (forslag på årsmøtet)
Varamedlem:	 Celine	Nord	Tøkje
Varamedlem:		 Alireza	Emami	Nejad

Oppmenn:
Bowling:	 Tor	Einar	Slettebakk
Fotball	menn:	 Guttorm	Edman
Fotball	kvinner:	 Jonas	Vestengen	/	 
 Ane Serine Dimmen
Kom	og	dans:	 Arne	Nesse

Døves Idrettsklubb har årsmøte torsdag 9. mars 2017 kl. 18.00
(Innkalling er sendt ut på Facebook og finnes på oppslagstavlen i døvesenteret)

Barne- og ungdom:  Styret
Mosjon: Styret
Fondsstyret:		 Hans	Erik	Tofte,	 
	 Erling	Jacobsen	og	 
 Gunnar Hansen
Lovkomite:		 Gunn	Kristin	Selstad,	
 Helge Herland og 
	 Erling	Jacobsen
Revisor:		 Kjetil	Høgestøl
Vararevisor:  Asle Karlsen

Bergen 21. februar 2017
Valgkomiteen: Dag Hafstad, Jonas 
Vestengen og Helge Herland

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL NYTT STYRE

Du kan hente årsmelding og regnskap på kontoret i døvesenteret.
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RUNDE ÅR

PERSONALIA

75 ÅR
Anna Haukås Nordeide, Manger, 
blir 75 år den 15. mars.
Malvin Kvingedal, Bergen,  
blir 75 år den 20. april.

70 ÅR
Anna Stokvik, Mathopen,  
blir 70 år den 21. april.

65 ÅR
Gunnar Hansen, Ulset,  
blir 65 år den 29. april.

60 ÅR
Jorunn Håverstad, Sandsli,  
blir 60 år den 28. februar.
Bjørg Storesund, Bergen,  
blir 60 år den 16. april.
Ragnar Moe, Straumsgrend,  
blir 60 år den 28. april.
Tove Skotteberg, Bergen,  
blir 60 år den 4. mai.
Miriam Larsen, Bergen,  
blir 60 år den 7. mai.
Emil Leinebø, Fyllingsdalen,  
blir 60 år den 8. mai

50 ÅR
Sissel Alvestad,	Loddefjord,	 
blir 50 år den 3. mars.

TUSEN TAKK
for gavekortet. Det varmet.

Gunnar Fauskanger.

Kjære Bergen Døvesenter
Tuuusen	takk	for	byGavekort	til	
min 60 års dagen. Klem :-) :-)

Anlaug Sørhaug

TUSEN TAKK
for	 gavekortet	 jeg	 fikk	 fra	 dere	 på	
min	85	års	dag.	Jeg	setter	stor	pris	
på å bli husket på denne måten.

Med vennlig hilsen fra 
Gerd Albrektsen.

Budstikken	på	epost
Alle	som	ønsket	Budstikken	på	e-post,	har	fått	det	allerede	før	1.	desember.	Og	hele	bladet	kom-
mer i FARGER	på	e-post.	Bladet	man	får	fysisk,	sendt	med	vanlig	post,	kommer	kun	i	sort/hvitt,	
cirka	en	uke	senere	enn	alle	som	har	fått	bladet	på	epost.	Men	har	du	selv	e-post	adresse,	og	sy-
nes	det	er	ok	å	motta	bladet	på	data,	vil	vi	bli	veldig	glade.	Da	sparer	vi	utgifter	både	til	kopiering,	
papir	og	porto.	Si	ifra	om	du	også	ønsker	bladet	sendt	på	epost.	Send	epost	til	post@bgds.no.

DØVE PÅ SYKEHUS
Som døveprest forsøker jeg å besøke døve når de er innlagt på sykehus. 
Problemet	er	at	jeg	ofte	ikke	får	beskjed	før	etter	de	er	utskrevet.	Så	derfor	
denne påminnelsen om at dere kan ta kontakt dersom dere vet at døve er 
på sykehus. Jeg drar gjerne på besøk, men jeg må vite om det. Og det er 
alltid	slik	at	det	er	den	som	får	besøk	som	bestemmer	hva	vi	snakker	om.	
Det gjelder også når jeg går på hjemmebesøk. Så ta kontakt om dere ønsker 
besøk selv, eller vet om andre som trenger eller ønsker besøk. Som prest har 
jeg taushetsplikt. Hilsen døveprest Lars Hana.
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Klipp fra styremøte

Oppsigelse fra Kirkens SOS
Mottatt	oppsigelse	fra	Kirkens	SOS	i	
Bjørgvin på leie av lokaler i 3. etasje, 
datert	30.	november	2016,	etter	
rundt 30 års leieforhold. I kontrakten 
står det: «Gjensidig oppsigelse er 12 
måneder	(365	dager)».	De	ba	om	
muligheter	til	å	avslutte	leieforholdet	
etter	11	måneder,	dvs.	at	de	er	ferdig	
utflyttet	den	31.	oktober	2017.
Styret aksepterte deres ønske om 
å	avslutte	leieforholdet	31.	oktober	
2017.

Tomten rundt det gamle vakt-
mesterhuset
Det sto en annonse i Bergens Tiden-
de 26.11.2016 der det kunngjorde 
oppstart av reguleringsarbeid i gnr. 
166,	bnr.	1157.	Tomten	tilhører	Døves	
menighet,	og	det	er	planer	at	Stif-
telsen	Signo	skal	etter	planen	overta	
eller leie tomten som er tenkt skal 
bli bofellesskap for unge døve med 
tilleggs	funksjonshemning.	
Styret så med bekymring på planene. 
Medlemsmøtet 15. desember viste at 
formålet	med	å	få	til	nybygg	for	døve	
med	tilleggshandikap	støttes,	men	
man ønsket ikke utbygging på akkurat 
det	tiltenkte	området.	Døvesenteret	
sendte 19. desember 2016 protest-
skriv	til	Alliance	arkitekter	AS.

Samarbeid med H.F.H.
Hordaland foreldrelag for hørsels-
hemmede	(H.F.H)	henvendte	seg	til	
døvesenteret med forespørsel om 
økonomisk samarbeid i forbindelse 
med	aktiviteter	for	barn	i	2017.
Senterstyret var glad for henvendel-
sen. Foreldrelaget og døvesenteret 
har	hatt	positiv	møte	om	saken.

Møte om psykisk helse
Etter	møte	mellom	Regionalt	senter	
for hørsel og psykisk helse og Bergen 
Døvesenter og HLF 21. september 
2016, innkalte Bergen Døvesenter 
både døveforeninger og HLF sine 
fylkeslag	til	møte	i	storsalen	onsdag	
25. januar 2017 kl. 12.00-15.00. Målet 
var å se om alle var enige om å sende 
et	skriv	til	de	ansvarlige	der	vi	ber	om	
utvidet bemanning i helsesektoren 

som har med psykisk helse for døve 
og hørselshemmede på Vestlandet.
Det deltok 10 personer fra 3 fylker. To 
skrivetolker og to tegnspråktolker var 
på plass. Det ble et bra møte, referat 
godkjent	av	de	som	var	til	stede,	og	
brev	til	helsemyndighetene	i	Helse	
Vest	og	Helse	Bergen	med	kopi	til	
brukerrådene er sendt.

Støtte på kr 500.000 fra Bergen 
kommune til kulturfestivalen
Etter	søknad	i	slutten	av	august	2016	
er døvesenteret innvilget kr 500.000 
til	det	store	arrangementet	24.-27.	au-
gust	2017,	gitt	av	byrådsavdeling	for	
klima,	kultur	og	næring	v/byråd	Julie	
Andersland	(V).	Midlene	er	mottatt.
Styret	er	glade	for	støtten.

Brannvarslingsanlegg
Vi	er	-	av	branntilsynet	-	pålagt	å	
oppgradere brannvarslingsanlegget i 
huset.	Anbud	på	arbeidet	var	sendt	til	
6	ulike	firmaer.	Døvesenteret	har	valgt	
Petterson	&	Gjellesvik,	og	arbeidet	
begynner snart. Døvesenteret låner 
inntil	kr	300.000	av	kapitalfondets	
innestående midler i banken.

Renholder fast ansatt i 30% stil-
ling fra 01.01.2017
Zaneta	Toczek	har	nå	vært	midlertidig	
ansatt	som	renholder	fra	01.09.2016.	
Fra og med 01.01.2017 er hun fast 
ansatt	i	samme	30%	stilling.

Informasjonssaker
1. BDS, BDIK og BDUK arrangerer 

sjakk-turnering i Bergen 19.-21. mai 
2017.

2.  Tolkeseminar i Oslo 11.-12. februar 
2017: Gabrielle Kverneland og Ole 
Morten Rolland deltar.

3.  Tegnspråkkurs i døvesenteret vin-
ter/vår	2017	er	fulltegnet.	

4. Fondsstyret vedtok på møtet 16. 
januar å selge alle aksjefond unn-
tatt	Nordea	Afrika.

5. Det er ok for fondsstyret at BDS 
låner	kr	300.000	til	oppgradering	
av brannvarslingsutstyr

6. Bergen kommune skal avertere 
etter	tolk	i	forbindelse	med	bysty-
remøtene som sendes direkte på 
internett

7.	 Husleien	for	Nubben	Barnehage	
er fra 01.01.2017 oppjustert med 
2,8%	etter	konsumprisindeksen

CI-gruppen
er lagt ned
Referat fra årsmøte CI-gruppen  
28. januar 2017

Sted: Bergen Døvesenter kl. 
14:10.  

Tilstede: Sunniva	Lyngtun,	Kjetil	
Høgestøl, Jan de Lange, Gunn 
Kristin	Selstad,	Gunnar	Hansen,	
Thorbjørn Johan Sander, Marta 
Sander	og	Otto	Øksnes.

Sak 1: Godkjenning av innkalling 
og saksliste.
Godkjent uten bemerkninger.

Sak 2: Godkjenning av årsmel-
ding.
Godkjent uten bemerkninger. 
Denne	er	sendt	til	Døvesenteret.

Sak 3: Regnskap
Regnskapet ble godkjent. CI 
gruppen	sendte	søknad	til	
Bergen Døvesenter om støt-
te	til	CI	treff	i	2016.	Vi	fikk	da	
beskjed om at det ikke lengre 
ble	gitt	støtte	fra	Døvesenteret	
til	underavdelingene.	(Det	kom	
senere frem informasjon om at 
man	måtte	be	Døvesenteret	om	
å	søke	NDF	og	andre	om	midler).	

Sak 4: Innkomne forslag
Nåværende	styre	ønsket	ikke	
gjenvalg. Valgkomiteen spurte 
mange, men ingen var interes-
serte i å ta over for dagens sty-
remedlemmer.  Det ble fremmet 
forslag om å legge ned CI-grup-
pen.	Det	ble	enstemmig	vedtatt	
at CI-gruppen legges ned.

Sak 5: Valg
Viser	til	sak	4.

Referent:
Jan de Lange



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE
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Daniel
Durant

Ipek D.
Mehlum

Ronny Patrick 
Jacobsen

Remi
Roos

Thomas
Johannessen

Anne-Line
M. Kirste

Ragna
Huse

Jonas og kroppen
Premiere:
22. April 2017 - Oslo

Turnepremiere:
27. April 2017 - Bergen

Dramatiker:
Trond-Viggo Torgersen

Regi:
Mira Zuckerman

Mars:
02.	to:		Kl.	19:	Besøk	av	Benjamin	fra	USA	–	

som har kontakt med HiB
07.	ti:		 Seniortreff	kl	11-14	med	ÅRSMØTE
07.	ti:		 Tegnspråkkurs	for	nybegynnere	i	

styrerommet kl. 18.00-21.00 (8)
07.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
08. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
09.	to:		Døves	Idrettsklubb	har	årsmøte	i	

storsalen kl 18.00
11. lø:  Storsalen er utleid (M) (+12.03)
14.	ti:		 Tegnspråkkurs	for	nybegynnere	i	

styrerommet kl. 18.00-21.00 (9)
14.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
15. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
16.	to:		Bergen	Døvesenter	har	ÅRSMØTE	kl.	

18.00
17. fr:  Storsalen er utleid (M)
17.	fr	–	19.	sø:	Seminar	for	frivillige	v/Døves	

kulturdager 2017 på Scandic Bergen 
City

18. lø:  Ungdomsklubben har fest for 18+  
i døvesenteret kl. 19

21.	ti:		 Seniortreff	kl	11-14	m/utlodning
21.	ti:		 Tegnspråkkurs	for	nybegynnere	i	

styrerommet kl. 18.00-21.00 (10)
21.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
22. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
23. to:  Senterstyret har møte kl 16
25. lø:  Storsalen er utleid (+26.03)
25.-26. mars: DM i Futsal i Larvik
28.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
28.	ti:		 Studentteateret	Immaturus	viser	

«Ikke	som	en	svømmer»	på	Det	
Akademiske Kvarteret kl. 20.00 (tegn-
språktolket)

29. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
30.	to:		 Studentteateret	Immaturus	viser	

«Ikke	som	en	svømmer»	på	Det	
Akademiske Kvarteret kl. 20.00 (tegn-
språktolket)

April:
01. lø:  Storsalen er utleid
04.	ti:		 Seniortreff	kl	11-14
04.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
05.	on:	 Besøk	av	ca	20	studenter	fra	Nordahl	

Grieg	vg	skole	m/Trine,	kl	12-15
05. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
09. sø:  Palmesøndag
16. sø:  1. påskedag
18.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
19. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
19. on: Skrivetolkøvelse i storsalen  

kl. 10.00-15.00 i samarbeid med 
Høgskolen i Bergen og HLF Bergen.

20. to:  Senterstyret har møte kl 16
22.	lø:		 Storsalen	er	utleid	fra	kl.	08:30	(til	

søndag 15:30)
25.	ti:		 Seniortreff	kl	11-14	m/utlodning

25.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
26. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
27.	to:		 Stor-dugnad	i	«døvelandet»	kl.	16.00	

og utover
27. to: Teater Manu viser "Jonas og krop-

pen" i Fana Kulturhus kl. 18.00.
28. fr: Teater Manu viser "Jonas og krop-

pen" i Fana Kulturhus kl. 18.00.
29. lø:  Storsalen er utleid (+28.04)
30. sø: Storsalen er utleid
Mai:
01. ma: Døvesenteret er stengt
02.	ti:	 Møte	mellom	ansatte	i	døvefore-

ninger (daglige ledere o.a.) i Bergen 
døvesenter kl 11-15.

02.	ti:	 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
03. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
07. sø:  Storsalen er utleid (M) (+06.05)
09.	ti:		 Seniortreff	kl	11-14	
09.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
10. on: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
11. to:  Senterstyret har møte kl 16
13. lø:  Storsalen er utleid (M) (+12.05)
16.	ti:		 Kurslokalet	er	utleid	kl	16.30-20.30
17.	on:	Nasjonaldag	(åpen	kl	10-15)
19.	fr	–	21.	sø:	Sjakk-turnering	i	Bergen	

Døvesenter
Det blir DØVESTEVNE i Florø 16.-18. juni 
2017. Påmeldingsfristen er 1. april.  
Ta kontakt med Bergen døvekirke.


