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Døves kulturdager 24.-27. aug. 2017

TORSDAG 24. AUGUST
Teaterlokalet Salem, Sigurdsgt. 6  
– like ved Den Nationale Scene
Kl. 15.00-20.00: Tegnspråkkafé
Kl. 17.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 17.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 17.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 18.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 18.30 John Smith , England
Kl. 19.30 Pause, salg av mat og drikke

Kl. 18- 24 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Salg av mat og drikke.

Kl. 20.00 Dokumentarfilmen  
«Ipek, mor og skuespiller». Etter 
filmen samtale med Ipek D. Mehlum 
og filmprodusent Erik Akervall.

FREDAG 25. AUGUST
Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-16.00: Tegnspråkkafé
Kl. 10.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Kl. 12.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 12.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 12.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 13.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 13.30 John Smith , England
Kl. 16.00 John Maucere, USA: Show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
Kl. 19.00 TV-overføring av åpnings-

seremonien.

Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 12.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland. 

Kl. 15.30 «En god blanding» med;  
Magic Morgan & Liliane, USA

 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 19.00 Åpningsseremoni

Den Nationale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 16.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Kl. 18- 01 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke. TV-overføring av 
åpningsseremonien kl. 19.

LØRDAG 26. AUGUST
Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 10.00 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliane, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 12.30 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliane, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 15.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland.

Den Natioale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 11.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge
Kl. 14.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-15.00: Tegnspråkkafé
Kl. 11.00 John Maucere, USA: Show
Kl. 13.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
 
Kl. 18 - 01 «Party» i Østre Skostredet, 

like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke.

SØNDAG 27. AUGUST
Kl. 10 – 18  Bergen Døvesenter, 

Kalfarveien 79, er åpen for sosialt 
samvær. Omvisning i senteret, også i 
museet. Salg av mat og drikke. Vi kan 
hente kofferter på hotellene for de 
som spasere til døvesenteret. Det blir 
transport mellom døvesenteret og 
flyplassen hele dagen. 

Kl. 12 – 13 Gudstjeneste i Bergen 
Døvekirke, som ligger ved siden av 
Bergen Døvesenter

Forestillingene spilles flere ganger slik at 
alle får mulighet til å se alt. Se på billet-
tene du mottar ved innsjekkingen når du 
har billetter til den enkelte forestilling.

Med forbehold om endringer.

KULTURDAGENE: DELTAKERAVGIFT: KR 750FAGDAG - Egen påmelding
DELTAKERAVGIFT:

Ikke NDF-medlem: Kr.  1.500
NDF-medlem: Kr. 1.200
Under 26 år eller student: Kr. 750

TORSDAG 24. AUGUST  
Sted: KP1, Bergen Kino
Innsjekking på hotell Scandic City 
 Bergen, Håkonsgaten 2, som ligger  
i huset ved siden av KP1.

Kl. 09.00: Åpning,  
konferanseleder Hilde Haualand.

Kl. 09.10 - 09.20: Tilbud til døve og 
hørselshemmede innen psykisk helse-
vern, ved overlege og psykiater Hege 
Saltnes, Nasjonalt behandlingssen-
ter for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Kl. 09.20 - 09.50: Siste nytt fra forsk
ning vedrørende døve / hørselshem-
mede og mental helse, ved psykolog-
spesialist Beate Øhre, NBHP

Kl. 09.50 - 10.00: Kaffepause
Kl. 10.00 - 12.00: Livshistorier – men-

tal helse og døvhet, ved professor og 
psykolog Cathy Chovaz, Canada

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 13-30: Minoritet i minorite-

ten, ved barnevernspedagog Lubna 
Mehdi

Kl. 13.30 - 14.00: Mental helse hos 
barn med hørselshemming, ved psy-
kologspesialist Mari Anne Eliassen, 
Helse Vest og psykolog Lene Randa 
Nilsen, NBHP.

Kl. 14.00 - 14.15 Kaffepause
Kl. 14.15 - 15.30: Døve og hørselshem-

mede bruker helsetilbudene mindre 
enn andre, ved pedagog og prosjekt-
leder Martin Gebetsberger og over-
lege Johannes Fellinger, Institute 
for senses and language, Hospital St. 
John of God, Østerrike

Kl. 15.30 - 15.45: Psykisk helse i hver-
dagen - presentasjon av prosjektet              
v/ Supervisuell

Kl. 15.45 - 16.00: Oppsummering

Forelesningene på norsk er tilgjenge-
lig på norsk tegnspråk og skrivetolket 
for dem som ønsker. Foreleserne fra 
Canada og Østerrike blir tilgjengelig 
på engelsk, norsk tegnspråk og skrive-
tolket for dem som ønsker. 
Med forbehold om endringer. Påmelding til www.dk2017.no

KLAR FOR
50 års jubileum

for Døves Kulturdager! 
Det blir et minne for livet - for mange! 

Blir du med?
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50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

John Maucere, USA

Standup-show med ulike morsomme innslag
på kroppspråk og internasjonale tegn

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Maxim, Canada

Med en herlig blanding av klovneri, miming  
og fysisk komedie, vil Maxim ta publikum med  

på en eventyrlig reise!

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Ace & Brian, Tyskland/Skottland

Ace&Brian vil fremføre ulike varierte show
med fysisk teater, miming osv.

Døves kulturdager:

Har du betalt deltaker-
avgift  

(eller skal gjøre det)?

Deltakeravgift 
gir deg adgang til:

* Alle forestillinger (teater/show/
underholdning) i Den Nationale 
Scene.

* Alle forestillinger (teater/show/
underholdning) i Salem. Der blir 
det kafe-servering.

* Kveldsarrangement i Østre 
Skostredet torsdag, fredag og lør-
dag! Der blir det scene med show, 
dans, musikk, og det blir salg av 
mat, øl, vin o.a.

Du er også velkommen til utstilling 
Scandic Hotell  Bergen City. Der 
vil du få se film, bilder og tekst fra 
Døves kulturdager 1967-2016. 

Det blir også stand på Scandic 
 Hotell Bergen City i Håkonsgaten.

Døves kulturdager:

Søndag 27. august

Bergen Døvesenter 
er åpent kl. 11.00-19.00

Gudstjeneste 
i Bergen Døvekirke kl. 12.00

*
Servering av mat og drikke.

*
Omvisning i huset  

og på døvemuseum.
*

Underholdning.
*

Oppbevaring av bagasjer.
*

Vi leier buss og frakter deltakere 
fra Bergen Døvesenter 

til Flesland flyplass.
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Deltakeravgift til Døves kulturdager:

Kr 550 for medlemmer
av Bergen Døvesenter

Det gjelder alle som er medlem hos oss,
både døve og hørende.

I stedenfor å melde deg på via internett, 
kan du gjøre det på e-post til: 

dk2017@bgds.no. 

Eller ved brev til:  
Bergen Døvesenter, Kulturdager,  

Kalfarveien 79, 5022 Bergen.

Kr 550 overfører du til konto nummer

1503.05.90705
 

Medlemmer som allerede 
har betalt kr 750

i deltakeravgift, vil få kr 200 tilbake.

Er du en av dem? 
Gi oss kontonummeret ditt!

KVELDSPROGRAM 24.-26. august:

Adgang for 
kr 250 pr. kveld

MEN: Har du DELTAKERBEVIS, da skal 
du IKKE betale mer! Du har adgang!

Har du ikke deltakerbevis, 
kan du likevel få kjøpt adgang til 
Østre Skostredet om kveldene:

Torsdag 24. august  kl. 18-24: Kr  50,-

Fredag 25. august  kl. 18-01: Kr 250,-

Lørdag 26. august  kl. 18-01: Kr 250,-

Det blir musikk, dans, show, 
underholdning + salg av mat, 

mineralvann, øl og vin. 

Kanskje du vil besøke
Østre Skostredet HVER kveld?

Er du medlem av Bergen Døvesenter, 
vil det lønne seg å kjøpe deltakerbevis for 

kr 550, samme pris som summen av
alle 3 adgangs-kvelder i Østre Skostredet, 

og da få adgang til alle forestillingene! 
Det er bare å bestille deltakerbevis. 

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Teater Manu

Vi skal gjennom en animert historiefortelling
utforske kroppens indre, og bli kjent med hvor 

fantastisk maskineriet vårt egentlig er. 

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Magic Morgan og Liliana, USA

De kombinerer komedie og kunsten av illusjon
for å presentere underholdning for store og små!

det perfekte miksen av humor og magi!

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Mischa, Tsjekkia

En allsidig ballettdanser som kan flere kunster, 
perfekt for å holde et flott show!
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Døves kulturdager:

Du kan hente (også kjøpe)
deltakerbevis der!

(se rødt kryss på kartet)

Du finner oss ved resepsjonen på
Scandic Hotell  Bergen City i Håkonsgaten 2:

Torsdag 24. august kl. 07:00 - 23:00
Fredag 25. august kl. 07:00 - 23:00
Lørdag 26. august kl. 07:00 - 23:00

    Salem Den Nationale Scene  Østre Skostredet

FISKETORGET

XHIBITION ØSTRE SKOSTREDET

Vilde Winge
kommer!

Hun skal 
opptre både 
på åpings-
seremonien 
og under 
kveldsar-
rangement 
i Østre 
Skostredet
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50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

John Smith, England

Med sin gylne pistol forteller John vitser
der han setter opp døve og hørende

mot hverandre, med en humoristisk vri!

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Bernardars Hus, Sverige/Finland/Norge

Fra den spanske landsbygda på 1930-tallet.
Bernarda Albas datter dør og.....

Samarbeid mellom Teater Manu, Tyst Teater og Teatteri Trotti

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Gavin Lilley, England

Standupkomiker
som spiller på hverdagslige ting, og setter alt

på spissen med en herlig dose av humor
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Døves kulturdager 24.-27. aug. 2017

TORSDAG 24. AUGUST
Teaterlokalet Salem, Sigurdsgt. 6  
– like ved Den Nationale Scene
Kl. 15.00-20.00: Tegnspråkkafé
Kl. 17.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 17.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 17.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 18.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 18.30 John Smith , England
Kl. 19.30 Pause, salg av mat og drikke

Kl. 18- 24 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Salg av mat og drikke.

Kl. 20.00 Dokumentarfilmen  
«Ipek, mor og skuespiller». Etter 
filmen samtale med Ipek D. Mehlum 
og filmprodusent Erik Akervall.

FREDAG 25. AUGUST
Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-16.00: Tegnspråkkafé
Kl. 10.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Kl. 12.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 12.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 12.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 13.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 13.30 John Smith , England
Kl. 16.00 John Maucere, USA: Show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
Kl. 19.00 TV-overføring av åpnings-

seremonien.

Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 12.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland. 

Kl. 15.30 «En god blanding» med;  
Magic Morgan & Liliane, USA

 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 19.00 Åpningsseremoni

Den Nationale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 16.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Kl. 18- 01 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke. TV-overføring av 
åpningsseremonien kl. 19.

LØRDAG 26. AUGUST
Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 10.00 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliane, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 12.30 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliane, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 15.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland.

Den Natioale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 11.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge
Kl. 14.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-15.00: Tegnspråkkafé
Kl. 11.00 John Maucere, USA: Show
Kl. 13.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
 
Kl. 18 - 01 «Party» i Østre Skostredet, 

like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke.

SØNDAG 27. AUGUST
Kl. 10 – 18  Bergen Døvesenter, 

Kalfarveien 79, er åpen for sosialt 
samvær. Omvisning i senteret, også i 
museet. Salg av mat og drikke. Vi kan 
hente kofferter på hotellene for de 
som spasere til døvesenteret. Det blir 
transport mellom døvesenteret og 
flyplassen hele dagen. 

Kl. 12 – 13 Gudstjeneste i Bergen 
Døvekirke, som ligger ved siden av 
Bergen Døvesenter

Forestillingene spilles flere ganger slik at 
alle får mulighet til å se alt. Se på billet-
tene du mottar ved innsjekkingen når du 
har billetter til den enkelte forestilling.

Med forbehold om endringer.

KULTURDAGENE: DELTAKERAVGIFT: KR 750FAGDAG - Egen påmelding
DELTAKERAVGIFT:

Ikke NDF-medlem: Kr.  1.500
NDF-medlem: Kr. 1.200
Under 26 år eller student: Kr. 750

TORSDAG 24. AUGUST  
Sted: KP1, Bergen Kino
Innsjekking på hotell Scandic City 
 Bergen, Håkonsgaten 2, som ligger  
i huset ved siden av KP1.

Kl. 09.00: Åpning,  
konferanseleder Hilde Haualand.

Kl. 09.10 - 09.20: Tilbud til døve og 
hørselshemmede innen psykisk helse-
vern, ved overlege og psykiater Hege 
Saltnes, Nasjonalt behandlingssen-
ter for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Kl. 09.20 - 09.50: Siste nytt fra forsk
ning vedrørende døve / hørselshem-
mede og mental helse, ved psykolog-
spesialist Beate Øhre, NBHP

Kl. 09.50 - 10.00: Kaffepause
Kl. 10.00 - 12.00: Livshistorier – men-

tal helse og døvhet, ved professor og 
psykolog Cathy Chovaz, Canada

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 13-30: Minoritet i minorite-

ten, ved barnevernspedagog Lubna 
Mehdi

Kl. 13.30 - 14.00: Mental helse hos 
barn med hørselshemming, ved psy-
kologspesialist Mari Anne Eliassen, 
Helse Vest og psykolog Lene Randa 
Nilsen, NBHP.

Kl. 14.00 - 14.15 Kaffepause
Kl. 14.15 - 15.30: Døve og hørselshem-

mede bruker helsetilbudene mindre 
enn andre, ved pedagog og prosjekt-
leder Martin Gebetsberger og over-
lege Johannes Fellinger, Institute 
for senses and language, Hospital St. 
John of God, Østerrike

Kl. 15.30 - 15.45: Psykisk helse i hver-
dagen - presentasjon av prosjektet              
v/ Supervisuell

Kl. 15.45 - 16.00: Oppsummering

Forelesningene på norsk er tilgjenge-
lig på norsk tegnspråk og skrivetolket 
for dem som ønsker. Foreleserne fra 
Canada og Østerrike blir tilgjengelig 
på engelsk, norsk tegnspråk og skrive-
tolket for dem som ønsker. 
Med forbehold om endringer. Påmelding til www.dk2017.no
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50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

ReDeafination, Singapore

ReDeafination er en uavhengig hip hop danseklubb 
for døve. De tar sikte på å fremme døv bevissthet 

samt å utvikle talenter i døvesamfunnet. 

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Amina og Jamila skal underholde på kvelds-
arrangementet med scenekunst og dans.

Det blir en opplevelse for deg som publikum!

Tvillingsøstrene Amina og Jamila, Sverige

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Foto: www.tv2.no

Vinneren av Norske Talenter 2017
skal opptre med tegnspråksang

Vilde Winge, Norge
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Døves kulturdager 24.-27. aug. 2017
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Kl. 18.00 Filmgruppen ved Bergen 
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Kl. 18.30 John Smith , England
Kl. 19.30 Pause, salg av mat og drikke

Kl. 18- 24 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Salg av mat og drikke.

Kl. 20.00 Dokumentarfilmen  
«Ipek, mor og skuespiller». Etter 
filmen samtale med Ipek D. Mehlum 
og filmprodusent Erik Akervall.
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Kl. 10.00-16.00: Tegnspråkkafé
Kl. 10.00 Gavin Lilley, England:  
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Kl. 16.00 John Maucere, USA: Show
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Den Nationale Scene, Store Scene
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Norge og Teatteri Totti, Finland. 
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 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
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av mat og drikke. TV-overføring av 
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som spasere til døvesenteret. Det blir 
transport mellom døvesenteret og 
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Kl. 14.15 - 15.30: Døve og hørselshem-

mede bruker helsetilbudene mindre 
enn andre, ved pedagog og prosjekt-
leder Martin Gebetsberger og over-
lege Johannes Fellinger, Institute 
for senses and language, Hospital St. 
John of God, Østerrike

Kl. 15.30 - 15.45: Psykisk helse i hver-
dagen - presentasjon av prosjektet              
v/ Supervisuell

Kl. 15.45 - 16.00: Oppsummering

Forelesningene på norsk er tilgjenge-
lig på norsk tegnspråk og skrivetolket 
for dem som ønsker. Foreleserne fra 
Canada og Østerrike blir tilgjengelig 
på engelsk, norsk tegnspråk og skrive-
tolket for dem som ønsker. 
Med forbehold om endringer. Påmelding til www.dk2017.no
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50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Benjamin Trock, Danmark

verten, som serverer underholdning i toppklasse! 
Det er garanti for glade ansikter og latter når 

Benjamin fyrer av med fortellinger.

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Etter filmen blir det samtale med
Ipek D. Mehlum

og filmprodusent Erik Akervall

«Ipek, mor og skuespiller»

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Han skal filme begivenhetene under kulturdagene 
og han skal fortelle om sine reiser verden rundt.

Det kommer i programmet i august.

Joel Barish, USA

12 3/2017Døves Tidsskrift

Døves kulturdager 24.-27. aug. 2017

TORSDAG 24. AUGUST
Teaterlokalet Salem, Sigurdsgt. 6  
– like ved Den Nationale Scene
Kl. 15.00-20.00: Tegnspråkkafé
Kl. 17.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 17.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 17.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 18.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 18.30 John Smith , England
Kl. 19.30 Pause, salg av mat og drikke

Kl. 18- 24 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Salg av mat og drikke.

Kl. 20.00 Dokumentarfilmen  
«Ipek, mor og skuespiller». Etter 
filmen samtale med Ipek D. Mehlum 
og filmprodusent Erik Akervall.

FREDAG 25. AUGUST
Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-16.00: Tegnspråkkafé
Kl. 10.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Kl. 12.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 12.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 12.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 13.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 13.30 John Smith , England
Kl. 16.00 John Maucere, USA: Show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
Kl. 19.00 TV-overføring av åpnings-

seremonien.

Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 12.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland. 

Kl. 15.30 «En god blanding» med;  
Magic Morgan & Liliane, USA

 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 19.00 Åpningsseremoni

Den Nationale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 16.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Kl. 18- 01 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke. TV-overføring av 
åpningsseremonien kl. 19.

LØRDAG 26. AUGUST
Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 10.00 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliane, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 12.30 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliane, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 15.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland.

Den Natioale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 11.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge
Kl. 14.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-15.00: Tegnspråkkafé
Kl. 11.00 John Maucere, USA: Show
Kl. 13.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
 
Kl. 18 - 01 «Party» i Østre Skostredet, 

like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke.

SØNDAG 27. AUGUST
Kl. 10 – 18  Bergen Døvesenter, 

Kalfarveien 79, er åpen for sosialt 
samvær. Omvisning i senteret, også i 
museet. Salg av mat og drikke. Vi kan 
hente kofferter på hotellene for de 
som spasere til døvesenteret. Det blir 
transport mellom døvesenteret og 
flyplassen hele dagen. 

Kl. 12 – 13 Gudstjeneste i Bergen 
Døvekirke, som ligger ved siden av 
Bergen Døvesenter

Forestillingene spilles flere ganger slik at 
alle får mulighet til å se alt. Se på billet-
tene du mottar ved innsjekkingen når du 
har billetter til den enkelte forestilling.

Med forbehold om endringer.

KULTURDAGENE: DELTAKERAVGIFT: KR 750FAGDAG - Egen påmelding
DELTAKERAVGIFT:

Ikke NDF-medlem: Kr.  1.500
NDF-medlem: Kr. 1.200
Under 26 år eller student: Kr. 750

TORSDAG 24. AUGUST  
Sted: KP1, Bergen Kino
Innsjekking på hotell Scandic City 
 Bergen, Håkonsgaten 2, som ligger  
i huset ved siden av KP1.

Kl. 09.00: Åpning,  
konferanseleder Hilde Haualand.

Kl. 09.10 - 09.20: Tilbud til døve og 
hørselshemmede innen psykisk helse-
vern, ved overlege og psykiater Hege 
Saltnes, Nasjonalt behandlingssen-
ter for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Kl. 09.20 - 09.50: Siste nytt fra forsk
ning vedrørende døve / hørselshem-
mede og mental helse, ved psykolog-
spesialist Beate Øhre, NBHP

Kl. 09.50 - 10.00: Kaffepause
Kl. 10.00 - 12.00: Livshistorier – men-

tal helse og døvhet, ved professor og 
psykolog Cathy Chovaz, Canada

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 13-30: Minoritet i minorite-

ten, ved barnevernspedagog Lubna 
Mehdi

Kl. 13.30 - 14.00: Mental helse hos 
barn med hørselshemming, ved psy-
kologspesialist Mari Anne Eliassen, 
Helse Vest og psykolog Lene Randa 
Nilsen, NBHP.

Kl. 14.00 - 14.15 Kaffepause
Kl. 14.15 - 15.30: Døve og hørselshem-

mede bruker helsetilbudene mindre 
enn andre, ved pedagog og prosjekt-
leder Martin Gebetsberger og over-
lege Johannes Fellinger, Institute 
for senses and language, Hospital St. 
John of God, Østerrike

Kl. 15.30 - 15.45: Psykisk helse i hver-
dagen - presentasjon av prosjektet              
v/ Supervisuell

Kl. 15.45 - 16.00: Oppsummering

Forelesningene på norsk er tilgjenge-
lig på norsk tegnspråk og skrivetolket 
for dem som ønsker. Foreleserne fra 
Canada og Østerrike blir tilgjengelig 
på engelsk, norsk tegnspråk og skrive-
tolket for dem som ønsker. 
Med forbehold om endringer. Påmelding til www.dk2017.no

Egen påmelding til 

FAGDAG
fredag 24. august 2017
Påmelding på www.dk2017.no
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Tusen takk til Øyvind Skotteberg som var vår guideleder og ledet oss (6 ungdommer) gjennom Tyssedal 
26.-28. mai 2017. Noen måtte gi opp underveis pga. tung føre med snø, men noen andre klarte å komme 
helt framme på Trollunga, til tross for usikker terreng med mye snø og vann! Vi var også veldig heldig med 
været! :) Neste gang håper vi at flere føler seg fristet til å bli med på fjell- og hytteturer.

Bergen Døves Ungdomsklubb.

Ungdomsklubben på tur til Trolltunga!

Togba.

Øyvind.

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017

Vises i Salem både torsdag og fredag

Teater Eureka
*

Oslo Døveforening
*

Panorama
*

Bergen Døvesenter

Norske bidrag til kulturdagene!
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For første gang på kanskje 30 år:

Egen  sjakkturnering for døve i Norge!
Bergen Døvesenter 19.-21. mai 2017

Bak fra venstre: Maarten Vreugdenhil, Rune Anda, Trym Mo-Gregersen, Knut Einar Haave, Eirik R. Stangeland, Knut Arne Einan, Mariusz 
Gajewski, Jon Olafsson, Alireza Emami Nejad, Stig K. Martinsen (tallet 1, han er turneringsleder i dag, lørdag). Foran fra venstre: Torbjørn Reidar 
Johansen, Marius Anda og Kurt Aanestad. Legg merke til at deltakerne holder en sjakk brikke. Foto : Tolken Stine.

Turneringsledere var Eirik T. Gullaksen (fredag og søndag) 
og Stig K. Martinsen (lørdag) fra Bergens Schakklub. De 
sto for  turneringsoppsett, gjennomføring og resultatser-
vice (direkte på internett, og på storskjerm i storsalen). 
Tolk: Stine Hegrenes.

Peter Berenyi fra Sverige kom til Bergen Døvesenter 
lørdag ettermiddag. Han er leder i komite for vedtek-
ter/regler i International Chess Committee of the Deaf 
(ICCD) – det internasjonale sjakkforbundet for døve. 

Sjakkturnering hos Bergen Døvesenter
Bergen Døvesenter,  19. - 21. mai 17

Endelig resultatliste
Pl Navn n-Elo i-Elo Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poeng Innb. Innb.fargeBerger
  1 Torbjørn Reidar Johansen Oslo +11 +10 +04 +12 +05 +09 =03 +08 +06 +07 +02 10.5  50.75
  2 Maarten Vreugdenhil Trondheim +06 +07 +08 +11 +10 +04 +12 +05 +09 +03 -01 10.0  45.50
  3 Knut Arne Einan Oslo +10 +04 +12 +05 +09 +08 =01 +06 +07 -02 +11 9.5  41.25
  4 Marius W. K. Anda Bergen +09 -03 -01 -06 +07 -02 +11 +10 +08 +12 +05 7.0 +  23.00
  5 Kurt Fredrik Aanestad Stavanger +12 +08 +09 -03 -01 +06 +07 -02 +11 +10 -04 7.0 -  22.00
  6 Alireza Emami Nejad Bergen -02 +11 +10 +04 +12 -05 +09 -03 -01 -08 +07 6.0  19.00
  7 Knut Haave Bergen +08 -02 +11 +10 -04 +12 -05 -09 -03 -01 -06 4.0 *   8.00
  7 Jon Olafsson Drammen -07 -05 -02 +09 -11 -03 +10 -01 -04 +06 +12 4.0 *  12.00
  7 Rune Anda Bergen -04 +12 -05 -08 -03 -01 -06 +07 -02 +11 +10 4.0 *   8.00
 10 Mariusz Gajewski Bergen -03 -01 -06 -07 -02 +11 -08 -04 +12 -05 -09 2.0 +   2.00
 11 Eirik Refve Stangeland Stavanger -01 -06 -07 -02 +08 -10 -04 +12 -05 -09 -03 2.0 -   4.00
 12 Trym Mo-Gregersen Bergen -05 -09 -03 -01 -06 -07 -02 -11 -10 -04 -08 0.0   0.00
Hvite partier står med fet skrift.
26. mai kl.07:30  TurneringsService 6.5 Bergens Schakklub   

Lederen ICCD ba han komme til Bergen, både for å ønske 
lykke til, og for å informere om Europamesterskap i sjakk 
for døve i Lund, Sverige 7.-12. juli 2017. Hans besøk satte 
ekstra «spiss» på arrangementet! 

Mange turister var innom og fulgte med. Zaneta sto for 
servering av mat og drikke. 

Torbjørn Reidar Johansen ble vinneren av sjakk-turnerin-
gen i Bergen! Marius W. K. Anda ble best av bergensere.
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Torbjørn Reidar Johansen og Maarten Vreugdenhil klar for 
seriefinalen!

Maarten, Torbjørn og Knut Arne, de sto i en klasse for seg. Ingen 
på plass nr 4 til 12 klarte å vinne over dem.

Maarten takket for arrangementet. Han foreslo at Trondheim 
påtok seg arrangementet neste gang, og vil høre med Trondheim 
Døveforening.

Den yngste, Trym Mo-Gregersen, er bare 
16 år og den eldste, Kurt F. Aanestad er 
«bare» 90 år!

Dyp konsentrasjon. Storsalen var delt, men likevel delvis åpent (skyvevegg halvveis inn). Spillet varte fra fredag til søndag.

Døves Idrettsklubbs nye leder, Tor S. 
Fiksen, sto for premieutdeling søndag. 
Her takker han Zandta som sørget for at 
aktive og publikum fikk mat og drikke :-)

Marius W. K. Anda takket på vegne av 
komiteen Rune for initiativet og gjen-
nomføringen av sjakkturneringen.
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17. mai 2017

BEAST i prosesjon - her ved Bryggen og Fisketorget. Foto: RA.

Bergen Døves 
Ungdomsklubb sto 
for servering på 
nasjonaldagen

Det var blant annet kakekonkur-
ranse, som ble vunnet av moren til 
Alexander Kvalheim. Hun fikk gratis 
deltakerbevis til Døves kulturdager 
2017 :-)
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Medlemsmøte 11. mai 2017 kl. 19: Ulike saker

18 medlemmer var til stede da styreleder 
Helge Herland åpnet medlemsmøtet. Det 
var 7 saker på sakslisten. 

1) Nedbetaling av lån hos  
Den norske bank
Bergen Døvesenter har et lån på 
1.290.000 kroner i Den norske bank. 
Senterstyret anbefalte at hele lånet 
nedbetales, men styret ønsket å høre 
med medlemmene. Styret foreslo å bruke 
inntekter etter salg av Rorbua til nedbe-
talingen. Det har vært medlemsmøte 9. 
februar 2017 der man diskuterte hva man 
skulle bruke inntektene av Rorbua-salget 
til. Døvesenterets del av salgsinntektene 
kom på kr 2.065.712. På medlemsmøtet 9. 
februar ble man enige om å la midlene stå 
i banken inntil det dukket opp noe som 
gjorde det aktuelt å ta opp saken igjen. Nå 
ble det aktuelt å lufte senterstyrets forslag 
om å bruke inntektene til nedbetalingen. 
Man diskuterte om å la lånet stå, og iste-
den overføre deler av Rorbua-salgsmidler 
til Kapitalfondet og investere i aksjefond. 
Men medlemsmøtet endte med å støtte 
senterstyrets forslag om å bruke midler 
til å nedbetale hele lånet. (Nedbetalingen 
ble ordnet dagen etter.)

2) Utvidet åpningstid  
i døvesenteret om torsdagene
Senterstyret mente at seniortreffene 
med fordel kunne flyttes fra tirsdag til 
torsdag, og da hver torsdag. Fordelen var 
at man kunne ha serveringsfolk på plass 
hele dagen, fra kl. 11 til 19, og at enkelte 
kveldsforedrag også kan gjennomføres 
samme dag på formiddagen. Styreleder 

har hatt møte med Seniorgruppens styre 
9. mai, samt luftet tankene sine på seni-
ortreff samme dag. Det var aksept for å 
gjennomføre det som prøve fra august til 
desember. 
Medlemsmøtet støttet en prøveperiode 
etter sommeren, fram til jul 2017 med 
drift av kantine og dagsenter hver torsdag 
i Døvesenteret.
Det arbeides med å få til avtale med 
personalet som kan betjene kjøkken og 
dagsenteret hver torsdag fra klokken 
11 – 19 med middagssalg, kaffe og noe til 
kaffen.

3) Foredrag i døvesenteret
Styreleder ønsket å høre med med-
lemmene om hvor ofte det bør være 
foredrag om torsdagskveldene. Man var 
enige i at det ikke skal være foredrag hver 
torsdag, men at det settes opp foredrag 
når det passer. Av og til ønsker man hjer-
netrim (quiz-kveld).

4) Orientering om  
Døves kulturdager
Både styreleder Helge Herland og kultur-
dagerkoordinator Tor S. Fiksen orienterte 
om hva som vil skje under kulturdagene, 
om markedsføring o.a. Hittil er det på-
meldt ca. 750 deltakere. Vi trenger minst 
1000 deltakere for å få budsjettet til å 
balansere

5) Norges Døveforbunds 
 handlingsplan 2017-2020
Lørdag 10. juni 2017 skal Norges Døve-
forbund ha ekstraordinært landsmøte 
på Gardermoen, der man skal behandle 

NDFs handslingsplan og det logoet for 
Norges Døveforbund. I tillegg blir det 
NDFs Landsråd. Fra Bergen Døvesenter 
deltar styreleder Helge Herland, nestle-
der Gabrielle Kverneland, styremedlem 
Monica Lone Johansen og leder i kultur-
dagerkomiteen, Kristin Fuglås Våge. 
Kopi av Handlingsplan ble delt ut på 
medlemsmøtet. Skulle det være noen 
kommentarer til det, kan de gi beskjed til 
en av de fire representantene, men ellers 
har de fullmakt til å komme med innlegg 
under behandling av handlingsplanen på 
Gardermoen.

6) Ordet fritt
a) Tekst på tv var igjen et tema. Man 
 ønsker at tv-kanalene tekster døgnet 
rundt.

b) Medlemmene ønsket å vite hvordan 
saken lå med hensyn til nye bofellesskap 
i nabotomten. Styreleder opplyste at 
senterstyret har sendt brev til Stiftelsen 
Signo der man begrunnet døvesenterets 
innvendinger mot å bygge på nettopp den 
tomten.

c) Et medlem lurte på om det hadde vært 
en ide å flytte torsdagsåpent i døvesen-
teret til fredager. Torsdag har vært åpent 
kveld i døvesenteret siden 1960-tallet, og 
kanskje tidligere også. Men forsalget kan 
man ta opp senere, hvis det ble behov for 
det.

Ref. Rune Anda

Foto: Tor S. Fiksen.

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

SOMMER-LUKKING
Siste åpningskveld i døvesenteret før sommerferien er torsdag 22. juni.

Første åpningskveld etter ferien er torsdag 10. august kl. 11.



14

Dagsenter torsdag med middagsser-
vering og program
Styret mener at seniortreffene med fordel 
kan flyttes fra tirsdag til torsdag, og da 
hver torsdag. Fordelen kan være at man 
har serveringsfolk på plass hele dagen, fra 
kl. 11 til 19, og at enkelte kveldsforedrag 
også kan gjennomføres samme dag på 
formiddagen. Styreleder har hatt møte 
med Seniorgruppens styre 9. mai, samt 
luftet tankene sine på seniortreff samme 
dag. Det var aksept for å gjennomføre det 
som prøve fra august til desember. 
Senterstyret går inn for en prøveperiode 
etter sommeren, fram til jul 2017 med 
drift av kantine og dagsenter hver torsdag 
i Døvesenteret. Det arbeides med å få til 
avtale med personalet som kan betjene 
kjøkken og dagsenteret hver torsdag fra 
klokken 11 – 19 med middagssalg, kaffe 
og noe til kaffen.

Rett til sykehjemsplass på Signo 
Konows Senter for døve som bor  
i andre Hordalandskommuner
Vi har arbeidet med å skaffe sykehjems-
plass til en eldre person, bosatt i en av 
Bergens omegnskommuner og plassert på 
denne kommunens sykehjem. Vedkommen-
de ønsker seg plass på Signo Konows Sen-
ter i et tegnspråklig miljø. Etter en sterkt 
argumentasjon og kontakt mellom kom-
munen og Døvesenteret, støttet av Norges 
Døveforbund, har kommunen endelig gått 
med på å betale for sykehjemsplass på 
Konows (venter på ledig plass der). Vi (og 
NDF) fortsetter å jobbe med det formål å 
endre lovverket, slik at døve sykehjemspa-
sienter i andre kommuner automatisk skal 
ha rett til plass på sykehjem der tegnspråk 
benyttes om de ønsker det.

NDFs landsråd
Følgende representerte Bergen Døve-
senter under Norges Døveforbunds 
Landsråd og ekstraordinært landsmøte på 
Gardermoen lørdag 10. juni 2017: Helge 
Herland, Gabrielle Kverneland, Monica 
Lone Johansen og Kristin Fuglås Våge.

Bergen Døvesenters Felleslegat 
Norsk lotteri- og stiftelsesforbund har 
godtatt Bergen Døvesenters Felleslegat 
sin søknad om å få avviklet legatet og 
overføre midlene på kontoen til døvesen-
terets gavekonto. Kr 220.907 er overført 
fra Felleslegatets konto til døvesenterets 
gavekonto 31.05.2017. Styret signerte 
avviklingsregnskap og årsmelding, og stats-
autorisert revisor har skrevet revisjons-

rapport. Disse er sendt til Lotteri- og 
stiftelsestilsynet.

Oversikt over gavekontoen
Arven etter Øivind W.  
Wilhelmsen ..................................kr. 828.655
Rest etter salg av Rorbua  
og nedbetaling av lån: .................kr. 774.121
Overført fra Bergen  
Døvesenters Felleslegat ............kr. 220.908
Saldo på gavekontoen  
pr. 01.06.2017: .......................   kr. 1.823.684

Kapitalfondets kontobevegelser
Salg av Nordea African Equity  
Fund 16.05.2017 .........................kr. 186.116
Kjøp av DNB Teknologi  
aksjefond 17.05.2017 .............. - kr. 150.000
Brannvarslingsanlegg, betales  
28.06.2017 (årsmøtevedtak) .- kr. 165.437
Saldo på Kapitalkontoen  
blir pr. 01.07.2017: ................   kr. 2.110.703

Representant fra Bergen Døvesen-
ter til Nubben Barnehage
Nubben barnehage har hatt generalfor-
samling 12. juni. Gunnar Hansen, som gikk 
av som styreleder i døvesenteret 16. mars 
2017, fortsetter som vår representant i 
styret for Nubben Barnehage perioden ut – 
fram til 2018, Marit Markeset ble valgt som 
styremedlem for to nye år (2017-2019).

Valgkampdebatt FFO og Døvesenter
a) FFO Hordalands skal ha valgdebatt på 

Ørnen hotell.  Det ordnes med tegn-
språktolk og medlemmer oppfordres til 
å delta. Senterstyret blir representert 
bl.a. med Rune Anda og Toralf Ringsø. 

b) Politisk debatt i døvesenteret blir tors-
dag 31. august kl. 18. Innbydelse sendt 
til partiene. 5 partier har svart at de 
kommer. Tegnspråktolk er ordnet.

c) Forslag til spørsmål til politikere: 
 * Døves rett til sykehjemsplass (tegn- 

 språkmiljø) – helsetjenesteloven
 * Utvide teksting på TV utover  

 pålagte tekst-tider fra kl. 18 til 23
 * Økte bevilgninger til Norges Døve- 

 forbund og de lokale døveforenin- 
 gene fra det offentlige.

d) For to år siden kom et medlem av 
døvesenteret med krav om at med-
lemmer som har spørsmål, må få 
lov til å gå framme til scenen og selv 
stille politikerne spørsmål, og ikke via 
debattlederen slik det var gjort i mange 
valgdebatter i døvesenteret. Styret var 
enstemmig enig i at den vanlige prose-
dyren skal fortsette som før.

RUNDE ÅR

PERSONALIA

85 ÅR
Kari Samuelsen, Bergen, fyller 85 år
den 17. juli.

80 ÅR
Senbetu Ygzaw Mekonen, Bergen, fyller 80 
år den 1. august. 
Gerd Bjørnsen, Bergen, fyller 80 år
den 26. august.

70 ÅR
Sissel Tofte, Rådal, fyller 70 år  
den 29. juni. 
Asgeir Straume, Godvik, fyller 70 år
den 1. juli.

65 ÅR
Bente Bjånesøy, Storebø, fyller 65 år
den 19. juli.
Grethe Synsvoll, Lysekloster, fyller 65 år
den 8. august.

60 ÅR
Trond Sjøvoll, Bergen, fylte 60 år  
den 24. mai.

50 ÅR
Solomon Beyene, Bergen, fyller 50 år
den 27. juni.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten til min 60 årsdag.

Mvh Tove Skotteberg
TUSEN TAKK
for gaven ved avskjeden min! Og takk for 
samarbeidet gjennom alle disse årene! Vi 
sees nok også framover.

Hilsen Lars Hana
TUSEN TAKK
for gavesjekk fra døvesenter.

Emil Leinebø

TUSEN TAKK
for hilsen og gavekortet jeg fikk fra Bergen 
Døvesenter. Jeg ble overrasket. Ha en 
strålende 17. mai-feiring!

Kate

TUSEN HJERTELIG TAKK
for gaven jeg fikk til min 60 års dag!  
Var virkelig hyggelig å komme hjem til sånn 
post.                     Klem fra Miriam

TUSEN TAKK
for koselig hilsen og gavekort. Det var en 
høyst uventet hilsen som jeg setter utrolig 
stor pris på.            Trond Sjøvoll

TUSEN TAKK
for pengegave til dagen min. Er på vei hjem 
fra Italia.             Vibeke.

TUSEN TAKK
til Døvesenteret for gavekortet.

Vennlig hilsen Anna Stokvik.

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i anledning vårt gull-
bryllup 17.6.2017. 

Vennlig hilsen Marta og Toralf Ringsø

DØDSFALL
Iris Jansen (f. Hammerstrøm) gikk bort 
den 26. mai 2017, 95 år gammel. Hun er 
født 2. desember 1920 i Sverige. Iris ble 
medlem av Bergen Døvesenter 1. januar 
1951. Bisettelsen fant sted fra Bergen 
Døvekirke torsdag 1. juni 2017.

Fra styreprotokollen
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Eriksens Legat
Klement A. Våge er med i Eriksens 
legat-styret. Han ble utpekt som Bergen 
Døvesenters representant i legatets styre 
– etter Toralf Ringsø - på styremøtet 19. 
desember 2008. Legatet skriver at det 
ikke har vært noen utdeling på en stund, 
men sier at hver av de 3 organisasjonene 
som legatet er knyttet til (Bergen Døve-
senter, Bergen Astma- og allergiforening 
og Norges Blindeforbund, avd. Horda-
land), kan søke om kr 10.000 til bestemte 
formål. Bergen Døvesenters styre ble 
enige om å søke om støtte til styrking 
av økonomien i forbindelse med Døves 
kulturdager i august 2017.

Coda-utvalg
Martin Skinnes la fram spørsmål om 
Bergen Døvesenter kan opprette eget 
CODA-utvalg, som også kan ha samarbeid 
med CODA Norge (som feiret 10 års ju-
bileum i Bergen Døvesenter 30.10.2015). 
Han kom med gode argumenter at styret 
synes det bare var å sette i gang. Bergen 
Døvesenter kan bidra økonomisk og stille 
lokaler til rådighet. Martin har også tatt 
opp spørsmålet med noen døve for-
eldre som har CODA-barn. Følgende er 
interessert i å være med i utvalget: Martin 
Skinnes, Bjarte Troland og Randi Ulvatn 
Slettebakk.
Styret ber Skinnes komme tilbake med 
forslag på medlemmer til utvalget og et 
forslag til mandat for utvalgets arbeid. 
Vedtak i saken gjøres på styremøte i 
august eller september 2017. 

Støtte til Deafaid
NDF har sendt ut epost der de oppfor-
drer alle døveforeningene til å bidra med 
kr. 300 til Deafaid, for å finansiere en 

forelesning som Deafaid er invitert til å 
holde om sitt arbeid i FN-forsamlingen. 
NDF støtter selv med kr 1.000.  Bergen 
Døvesenter støtter også med kr 1.000.

Kirkens SOS
Leietakerne våre, Kirkens SOS, har tidli-
gere sagt opp leieavtalen fra 1.november i 
år. Nå melder de at lokalene de skal flytte 
til ikke vil bli klar til fastsatt tid. De ber 
om å få lov til å bli i 3. etasje litt utover 
vinter/vår 2018.
BDS tilbyr Kirkens SOS å leie videre fram 
til 30. april 2018. Eksisterende leiekon-
trakt kan derfor forlenget fram til den 
datoen som Kirkens SOS aksepterer. 

Oppgradering av  
brannvarslingsanlegg
Det er kommet faktura fra Petterson & 
Gjellesvik på kr 165.437,50 for oppgra-
dering av brannvarslingsanlegg. Dette blir 
betalt fra Kapitalfondets konto, jfr. årsmø-
tevedtak 16. mars 2017.

Medlemskap eldre
Døvesenteret har merket at noen med-
lemmer som kommer opp i årene og blir 
rammet av sykdom, ikke lenger kan følge 
med i døvesenterets aktiviteter, og heller 
ikke lese medlemsbladet. De tenker ikke 
på å betale medlemskontingent, og faller 
derfor ut av medlemsregisteret. Vi har 
hatt den rutine å fortsette å sende dem 
medlemsbladet selv om de ikke var med-
lem. Vi ønsker å ivareta eldre, syke som 
har vært medlemmer «i alle år» også når 
de blir rammet av sykdom. 
Styret ber administrasjonen følger med 
og påser at de som har vært medlem i 
mange år, men ikke lenger pga. pleie og 

alder, fortsatt kan være «medlem», får 
tilsendt Budstikken og at de beholder et 
passivt medlemsskap i foreningen.

Eventuelt
a) Døvestevne:
Døves menighet Bergen er med-arrangør 
i forbindelse med det tradisjonelle dø-
vestevne i Florø 16. - 18. juni 2017. De 
opplyser at 7 av våre medlemmer blir 
med. I fjor støttet vi med kr 500 pr med-
lem (til sammen 10 medlemmer). Styret 
godtok at vi yter samme støtte også i år, 
til sammen kr 3.500.

b) Tolkeutvalg:
Styret foreslår at Gabrielle Kverneland og 
Ingvild Soldal Eggerud er med i døvesen-
terets tolkeutvalg. Hvis det er ok for dem, 
ber vi dem få med en eller to personer 
til i utvalget, og at de ser på NDFs forslag 
til mandat for utvalget og kommer med 
eventuelle forslag til justeringer av manda-
tet.

Fra styreprotokollen

Døvesenteret åpent hver torsdag
Fra og med 10. august 2017 er storsalen åpent hver torsdag fra kl 
11.00 og fram til kvelden. Vi satser på middags-servering også, fra kl. 14.00 
og utover. Man trenger ikke å bestille middag på forhånd. Dette er en prø-
veordning fram til desember 2017. Så får vi vurdere om dette tilbudet 
skal fortsette også i 2018.

Vi satser på at en porsjon middag skal koste kr 100 pr. medlem. Ikke-med-
lemmer er selvsagt velkommen, men da koster middagen kr 150. Servering 
av middag vil pågå fram til vi er gått tom. (Satser på 40 porsjoner middag i 
første omgang.)

Vi prøver også å ordne det slik at foredrag i døvesenteret en torsdags-
kveld, også skal skje på formiddagen når seniorene samles. Altså to foredrag 
samme dag av samme person.

Noter at døvesenteret skal være åpent HVER TORSDAG fra kl. 11.00 fra 
august til desember. (UNNTATT torsdag 24. august (kulturdager starter) og 
torsdag 21. september (Sykkel-VM og da er bilveiene stengt i Kalfaret.)

Bergen Døvesenter har - et-
ter søknad - mottatt kr 15.000 i 
støtte i forbindelse med Døves 
kulturdager, fra Hordaland Forel-
drelag for Hørselshemmede.

Vi takker for den gode støtten!

Gullbryllup

Toralf og Marta Ringsø feiret gullbryllup 
med familie og venner 17. juni 2017, i ga-
rasjen i Ulvik, der Marta kom fra. De fikk 
kr 1.000 i gave fra Døvesenteret.
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Bildene er hentet fra Facebooksider til Odd Erling Vik Nordbrønd og 
Ann-Karin Voldsund. Teksten er skrevet av Guri Kaland Sværen.

Fredag 16. juni drog 7 forventningsfulle «bergensere» av gårde 
til Florø. Det store målet var Kinnaspelet om ettermiddagen 
lørdag.
Men før vi kom så langt hadde vi en hyggelig aften på Efinor 
jobbhotel sammen med deltakerne fra Døves menighet Ålesund.
Lørdag formiddag «gjorde» vi Florø. Her var underholdning og 
Bondens marked. Det siste bød på mange smaksopplevelser, 
særlig fordi det også var Laksens dag.
Så var det tid for Kinnaspelet «Songen ved det store djup».
Kanskje det våteste noen gang. Himmelens sluser var vidåpne, 
med det ble en fantastisk opplevelse! Historien handler om da 
reformasjonen kom til Kinn, en dag i 1537. Legendefortellingen 
om St. Sunniva er et spel i spelet.

Døvestevne i Florø 16.-18. juni 2017

Etterpå var det kveldsbønn i den gamle, vakre kirken på Kinn før 
vi tok båten tilbake til Florø, en varm dusj, middag og quiz.
Søndag var det gudstjeneste i  Kinn kyrkje før vi drog hver til 
vårt med bil og båt.  
Bergen Døvesenter støttet med kr 500 pr. medlem som deltok.

Sparebanken Vest 
gir kr 25.000
i støtte til delvis dekning av reise og oppholds-
utgifter i forbindelse med 50 års jubileum for 
 Døves kulturdager, for fjerntboende døve  
i regionen.

Tor S. Fiksen og Martin Berhovde var tilstede un-
der utdeling av midler 21. juni 2017 (se det store 
sjekk-arket som måler 60x39 cm)
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Bergen Døvesenters 
Felleslegat er "historie"

Årsmøtet vedtok 16. mars 2017 å søke 
Lotteri- og stiftelsestilsynet om å få av-
viklet Bergen Døvesenters Felleslegat. 
Grunen var at formålet som var satt 
opp, var foreldet. Det het blant annet at 
støtten gis "til trengende døve og sterkt 
tunghørte medlemmer av Bergen Døve-
senter, bosatt i Bergen og Hordaland (...) 
Med trengende menes her personer som 
har økonomiske problemer som gjør det 
vanskelig å få endene til å møtes."

Styret signerte regnskap og årsmelding, 
samt avviklingsoppgjør 8. juni 2017.

Sammen med disse sendte vi revisjonsbe-
retning fra revisjonsfirmaet Leif Stenbakk 
til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Allerede 12. juni 2017 ble det godkjent 
av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og 14. juni 
slettet fra Brønnøysundregistrene.

Hele beløpet som var på kontoen til Ber-
gen Døvesenters Felleslegat, ble overført 
til Bergen Døvesenters "Gavekonto", også 
det godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsy-
net.
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Torsdag 1. juni 2017 var Bergen Døvesenter invitert til møte med styret i Språkrådet på Univer-
sitetet i Bergen. De hadde to dagers styremøte i Bergen (1.-2. juni). Toralf Ringsø og Rune Anda 
orienterte om Bergen Døvesenters arbeid, døves hverdag og om tegnspråk. Møtet varte i ca 
en time. Vi svarte også på spørsmål fra rådets styre. Om kvelden var vi inviter til middag i byen 
sammen med Språkrådets styre, samt representanter fra Universitetet i Bergen og fra Norges 
Handelshøyskole.

Terminliste for 
Døves menighet, 

Bergen:
Følg med her:

http://www.dovekirken.
no/bergen/

Har du husket å 
betale

MEDLEMS-
KONTINGENT?

Hvor møtes
vi i juli?
Døvesenteret er stengt 
i hele juli. På medlems-
møtet kom det forslag 
om Døvesenteret kunne 
finne en kafe eller noe 
i Bergen sentrum der 
døve/hørselshemmede 
kan møtes på bestemte 
dager i juli. Men vi tenker 
at det meste skjer "av 
seg selv" via Facebook, 
og kanskje møtes man på 
forskjellige steder, så det 
er vel bare å følge med 
der.

* Bergen Døvekirke 
har åpen kirke + sosial 
samvær torsdag 6. juli 
kl. 18.00-20.00 - og 
torsdag 27. juli: Natt-
verdsgudstjeneste + 
sosial samvær kl. 18.00-
20.00.

Vi har sendt innbydelse til debatten i døvesenteret  
31. august kl. 18.00. Foreløpig har vi fått noen tilbakemeldinger:

Fremskrittpartiet  (venter svar)
Høyre (de kommer)
Kristelig Folkeparti  (de kommer)
Rødt Førstekandidat Jeanette Syversen 
Senterpartiet   (venter svar)
Sosialistisk Venstreparti  Hilde Marie Boberg Andresen
Venstre  2. kandidat Idun Bortne
Arbeiderpartiet  (venter svar)
Miljøpartiet De Grønne 1. kandidat Arild Hermstad. 

POLITISK DEBATT I BERGEN DØVESENTER TORSDAG 31. AUG. 2017
Debattleder:  Ingeborg Skaten 

Tolk: 3 tegnspråktolker er klar til å tolke

Som vanlig skal politikerne svare på våre 3 spørsmål (de får 
det tidlig i august), og så skal de presentere viktige punkter i 
deres program, og til slutt svare på spørsmål fra salen.

Noter datoen!
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Valgdebatt på Ørnen
FFO Hordaland arrangerer valgkampde-
batt onsdag 30. august kl. 18.00 på Scandic 
Ørnen «Tema: Arbeid for alle- inkludering 
eller ekskludering» i samarbeid med SAFO 
Sørvest. 

FFO Hordaland har bestilt tegnspråktolk.

Seniorgruppen var på tur til Drammen 29. mai
og ble godt mottatt av seniorene i Drammen Døveforening

De tre nederste bildene er hentet fra http://www.drammendf.no

Rolf Hansen.
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE
August:
I hele august 2017 er kursrommet i 1. etasje 
opptatt til Kulturdagerforberedelsene

05. lø:  Storsalen er utleid (+06.08)
10. to:  Åpen kirke kl. 10.30
10. to:  Første åpningsdag etter ferien. 
10. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
10. to:  Senterstyret har møte kl 16
12. lø:  Storsalen er utleid (+11. og 13.08)
13. sø:  Gudstj. i Døvekirken kl. 11 v/vikar
15. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (1)
17. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
17. to:  Åpen dag/kveld. Dag Hafstad forteller 

om Deaflympics 18.-30. juli i Samsun, 
Tyrkia, kl. 19.00

19. lø:  Storsalen er utleid (+18.08)

Fra søndag 20. aug. kl. 11.00 til lørdag 26. august 
er storsalen og kjøkken er opptatt til kulturdager-
komiteen.

24. to: Åpen kirke kl. 10.30
24.-27. august: 50. Døves kulturdager, i 

Bergen  – Storsalen er opptatt alle 
dagene helgen.

27. sø: Gudstj. i Døvekirken kl. 12.00 v/Vidar 
Svendsen og Odd Erling V. Nordbrønd

29. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (3)
30. on:  Besøk av Høgskolen i Bergen (1., 2. og 

3. klasse) i storsalen kl. 09-15
30. on:  FFO Hordaland arrangerer valgkamp-

debatt kl. 18.00 på Scandic Ørnen.
31. to:  Seniortreff kl 11 – utlodning
31. to:  Politisk valgdebatt i døvesenteret kl 

18.00.

September:
02. lø:  Storsalen er utleid (+ 01 og 03.09)
05. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (4)
07. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
07. to:  Informasjon om sykkel-VM – og tilgang 

med bil til og fra døvesenteret
09. lø:  Storsalen er utleid (+08. og 10.09)
10. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 18.00 v/

Vidar Svendsen og Roar Bredvei
12. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (5)
14. to:  Åpen kirke kl. 10.30
14. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11 
14. to:  Senterstyret har møte kl 16
14. to:  Åpen dag/kveld
19. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (6)
21. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
21. to:  Sykkeltema i storsalen kl 19
23. lø:  Storsalen er utleid  (M)
26. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (7)
28. to:  Åpen kirke kl. 10.30

BUDSTIKKEN
er Bergen Døvesenters informasjons-
blad / medlemsblad. Bladet utkom for 
første gang i 1961, og har kommet ut 
med flere numre hvert år siden. 
Redaktør: Rune Anda
Ansvarlig redaktør: 
Styreleder Helge Herland

Budstikken på
epost

Alle som ønsket Budstikken på e-
post, har fått dette bladet allerede 
før 4. mai. Og hele bladet kommer i 
FARGER på e-post. Bladet man får 
fysisk, sendt med vanlig post, kom-
mer kun i sort/hvitt, cirka en uke 
senere enn alle som har fått bladet 
på epost. Men har du selv e-post 
adresse, og synes det er ok å motta 
bladet på data, vil vi bli veldig glade. 
Da sparer vi utgifter både til kopi-
ering, papir og porto. Si ifra om du 
også ønsker bladet sendt på epost. 
Send epost til post@bgds.no.

28. to:  Seniortreff kl 11 – utlodning
28. to:  Åpen dag/kveld. Dag Hafstad fortel-

ler om sin tur til Afrikas høyste fjell, 
Kilimanjaro kl. 19.00.

29. fr:  Storsalen er utleid
30. lø:  Storsalen er utleid (+ 01.10)

Oktober:
01. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 v/

Vidar Svendsen, Ann-Karin Voldsund, 
Berna Martinussen og ungdommer

03. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (8)
05. to:  Barnehagen har sirkusforestilling i 

storsalen på dagtid
05. to:  IKKE seniortreff
05. to:  Åpen dag/kveld
07. lø:  Storsalen er utleid (+06. og 08.)
09.-13. oktober: Høstferie i Hordaland
10. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18 (9)
12. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
12. to:  Åpen dag/kveld
17. ti:  Tegnspråkkurs i styrerom kl.18 (10)
19. to:  Åpen kirke kl. 10.30
19. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
19. to:  Senterstyret har møte kl 16
19. to:  Åpen dag/kveld
21. lø:  Beast har årsmøte i storsalen kl 18, 

deretter tegnspråkfest samme sted
22. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 v/

Vidar Svendsen

Prinsesse
Märtha Louise

Ordfører
Marte Mjøs Persen

Begge kommer til åpningsseremonien
i Den Nationale Scene

fredag 25. august 2017 kl. 19.00

50 års jubileum for Døves Kulturdager 2017


