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Fagdag torsdag 24. august 2017

Professor og psykolog, døvblitte Cathy Chovaz fra Canada, foreleste 
over temaet "Livshistorier, mental helse og døvhet".

Salem torsdag 24. og fredag 25. august 2017

233 personer deltok på fagdagen på Scandic Bergen City.

Beate Eng (norsk tegnspråk) og Lena Mei Kalvenes Anda (internasjonale 
tegn) var programledere da norske grupper opptrådte på scenen i Salem. Oslo Døveforening med stykket "Hørende sa!".

Teatergruppen Panorama fra Conrad Svendesen Senter spilte "Kari Trestakk". Filmgruppen ved Bergen Døvesenter viste film: "Distriktsnyheter - TV".
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Fredag 25. august 2017

Programledere Beate Eng og Kristin Fuglås Våge på åpningsseremonien.
Pantomime-performance "Surprise" ble fremført av 6. trinn

fra Tegnspråkavdelingen på Nattland Oppveksttun.

Marta og Toralf Ringsø på vei til Den Nationale Scene. Toralf hadde på seg 
Kongens fortjenstmedalje i anledning Prinsessens besøk.

Sammen med Prinsesse Märtha Louise ser vi blant annet politimesteren, 
ordfører Marte Mjøs Persen, assisterende fylkesmann Rune Fjeld, generalse-

kretær Bjørn A. Kristiansen og forbundsleder Hedvig Sinnes.
Helt bakerst skimter vi styreleder Helge Herland.

Buekorpset Wesselengens Bataljon sto klar for å tromme inn 
Prinsssen og følget.

Middag med Prinsessen på restaurant Oscar på Scandic Bergen City.  
Her ser vi Helge Herland ønske velkommen.

Tid for å ta bilde etter åpningsseremonien. Her ser vi  Vilde Winge
sammen med elever fra Nattland Oppveksttun.

Forbundsleder Hedvig Sinnes (NDF) holdt en fin tale og avsluttet med  
å erklære det 50. Døves kulturdager for åpnet.
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John Mauceres Talk Show, og annet

Applaus da forestillingen "Barnardas hus" var ferdig.

Supervisuell med eget studio på Scandic Bergen City.
De fikk blant annet besøk av Vilde Winge og intervjuet henne.

Her ser vi henne sammen med Finn Arild Thordarson.

John Maucere's Talk-Show ble et populært innslag på Salem fredag og lørdag. 
Dette ble sendt på hans egen Facebook-side verden over.

Her ser vi noen som gjestet John Maucere's Talk-Show (bildet over og under).

Lokale hvor utstillere befant seg. 
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Programheftet ble levert fra trykkeriet veldig sent, fredag etter kl 
12.00, ca 200 ble levert torsdag (fagdag). Avtalen var at heftene 
skulle være på plass onsdag. Forsinkelsen førte til masse utfordringer 
for sekretariatet som måtte svare på mye som sto i heftet. 

Også Martin Berhovde har hatt hendene fulle hele tiden, også før kultur-
dagene startet, og etterat helgens arrangement var avsluttet.

Tito Haque og Marius W. K. Anda diskuterer transport.

Sekretariat, utstilling o.a.

Flere frivillige byttet om å sitte der, i sekretariatet.

Litt kulturdagerhistorie utstilt rett ved inngangen til Scandic Bergen City.
Øverst ser vi Vikingskipet som er laget av John Egil Knutsen fra Haugesund. I 
starten var denne vandrepremie til beste ungdomsklubb under "Unge Døves 
Kulturdager" siden starten i 1967. Fra og med 1972 ble det endrett til "Dø-
ves Kulturdager" og denne "Vikingskip-vandrepremien" ble ikke lenger tatt i 
bruk. Nå er det kommet tilbake, oppbevart på kontoret hos Norges Døvefor-
bund i mange år. Under kulturdagene fortalte forbundsleder Hedvig Sinnes at 
vikingskipet nå overlates til Bergen Døvesenter. Bergen Døves Ungdomsklubb 
hadde flest seier under kulturdagene 1967-1971, og fortjente kanskje derfor 
dette flotte vikingskipet. Det er nå plassert i døvemuseet i Bergen Døvesenter.
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Skostredet

HipHop-dans fra danseklubben ReDeafnations fra Singapore
var et populært innslag i Skostredet om kveldene

På et tidspunkt var det 750 personer tilstede i Skostredet

SAMTIDIG!

De fleste bildene fra kulturdagene er tatt av Rune Eng.
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Gavin Lilley fra England moret publikum, som også gjorde det
under Døves kulturdager i Stavanger i fjor.

Jonas Vestengen var en av de flinke, frivillige vaktene på Skostredet.

Mange frivillige stilte opp i Skostredet.

Det var til tider mye kø - og frivillige som solgte drikkevarer fikk det travelt.



8

Tvillingsøstrene Amina og Jamila på scenen i Skostredet.

Lars (hørende) er en erfaren bartender. Han var veldig flink, og kunne litt 
tegnspråk etter å ha blitt kjent med medlemmer av BEAST i puben "Kaos".

Vinneren av Norske Talenter 2017 er blitt rikskjendis. Hun er CODA-barn og 
har opptrådt under åpningsseremonien og her på Skostredet.

Arrangementskomiteen ble takket "for et flott arrangement"
ved 50 års jubileum for Døves kulturdager.

En av mange frivillige, her ser vi Gabrielle Kverneland på vakt på Skostredet.

Benjamin Trock fra Danmark var programleder på Skostredet.

Tor S. Fiksen har, sammen med Martin Berhovde og Kulturdagerkomiteen
arbeidet for at det skulle bli en alle tiders kulturfestival 24.-27. august 2017.

7-fjells ølet fikk egen etikett med 
logo av Døves kulturdager. 

Ølet fikk navnet "FØ". På østlandet 
ble dette påfunnet godt mottatt og 
mange syntes det var kult.

En god del ble solgt på Skostredet.



9

Internasjonal gudstjeneste i Bergen Døvekirke søndag 27. august 2017. Her 
ser vi Vidar Svendsen ved prekestolen. Han brukte norsk tegnspråk mens 

Hege R. Lønning oversatte til internasjonale tegn.

Filmen "Ipek, mor og skuespiller" ble vist på Skostredet torsdag kveld, og seks 
ganger i Lille Scene på Den Nationale Scene fredag og lørdag. I tillegg ble det 
vist i storsalen søndag 27. august. Denne halvtimen som filmen varte, var det 

stille i storsalen. En god og interessant film, laget av Erik Akervall, Sverige.

Denne store marsipankaken ble tømt på kort tid i Bergen Døvesenter søndag. 
Denne flotte kaken er laget av Wenche Ekerhovd.

Det har vært evaluering av kulturdagene sammen med frivillige med-
arbeidere torsdag 7. september 2017. 
Alle var enige om at kulturdagene var en stor suksess og at det ble 
godt mottatt av publikum både fra inn- og utland. 
Fagdag: Positive tilbakemeldinger, og spesielt godt likte folk forelesnin-
gen til Cathy Chovez fra Canada.
Skostredet: Der var det mest aktivitet av alt som skjedde under kul-
turdagene. Mye å passe på, og mange frivillige som var ønskelig. Noen 
frivillige jobbet dobbelt så mye enn planlagt. Betalingsterminalene som 
vi leide for anledningen, kunne ikke godkjenne bankkort/visa/mas-
tercard fra døve som kom fra utlandet, så de måtte gå til nærmeste 
minibank for å ta ut kontanter.
Nivået på musikken var til tider veldig høy, også for høy for en del 
døve. (På spørsmål til politiet som iblant var innom, svarte de at 
det bare var kommet èn klage, og fra en som bodde langt oppe i 
Fjellveien.) - Det var gøy å se deltakerne kose seg på Skostredet, og 
forestillingene på scenen var helt topp.
Sekretariatet hadde det travelt, ikke minst fordi programheftet fra 
trykkeriet kom altfor sent - det meste kom fredag etter kl 12 (skulle 
vært onsdag). Heftet hadde mye info som sekretariatet ikke trengte å 
informere om.
Transportgruppen hadde det travelt, kjørte varer (også mat) mellom 
stedene, personer til og fra flyplassen o.a.

Evaluering av Døves kulturdager - torsdag 7. september 2017

Sonja Myhre Holten, Språkrådet: 
Takk for herlige dager i Bergen. Dere har gjort et fantastisk 
stykke arbeid med 50. års jubileet Døves kulturdager, Bergen dø-
vesenter. der værgudene også var med i planleggingen. En helg 
preget av sosiale møter, glede, latter og ettertenksomhet.

Hedvig Sinnes, leder i Norges Døveforbund:
For en fin avslutning på en fantastisk helg her i Bergen. Takk til 
Bergen døvesenter for et brilliant arbeid med Døves kulturdager.

Ingrid Bodin Hoff, leder i Døvekirkens Fellesråd: 
Dere er helt råe!

Prinsessens besøk krevde mye forberedelser med fylkesmann og 
politiet. Det gikk fint. 
Forvirring rundt billetter til åpningsseremonien og "Jonas og krop-
pen". Håper alt gikk bra til slutt. 
Skuffet over media. Både BDS og fylkesmannen innviterte avisfolk og 
TV-folk, men interessen var ikke særlig stor selv om Prinsessen kom.
Koordinering av oppgaver (sted og tid) for frivillige krevde masse tid 
og lignet på puslespill. 

... så kommer regningen
Suksess ble det med kulturdagene. Vi hadde besøk av ver-
dens beste døve artister, som "døve i hele verden kjenner, 
eller vet om". Vi fikk leie hele Den Nationale Scene, som er 
Bergens kultur-stolthet. Og vi klarte å få til ute-arrangement 
om kveldene (takk og pris for det gode været)! 
Alt dette kostet. Støtten fra ExtraStiftelsen, Bergen kom-
mune og Norges Døveforbund var uvurderlig! Pluss noen 
andre. Men det holdt nok ikke. Underskudd ble det. 
Tallene blir lagt fram på medlemsmøtet vi skal ha torsdag 
2. november kl. 18.00. Vi håper at så mange som mulig 
kan komme.
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Denne helgen arrangeres Døves kulturdager for 50. gang, og fyl-
ler Bergen med et mangfoldig kulturelt og faglig program. Prin-
sesse Märtha Louise besøkte festivalen i dag, 25. august 2017.

Artister fra hele Norden, USA, Canada, England, Skottland, Tsjek-
kia, Tyskland og Singapore deltar over fire dager.

Teater på tegnspråk
Prinsesse Märtha Louise så Teater Manus forestilling «Jonas og 
Kroppen» i Teaterkjelleren på Den Nationale Scene i dag. Teater 
Manu holder til i Oslo, men er hele Norges tegnspråkteater og 
turnerer ofte. Barneforestillingen «Jonas og Kroppen» er skrevet 
spesielt for tegnspråkteater av Trond Viggo Torgersen- Stykket 
handler om Jonas på 9 år som blir syk, og publikum får bli med 
på en dramatisk reise gjennom kroppen hans.

Prinsessen besøkte også studioet til Supervisuell, et filmproduk-
sjonsselskap som har spesialisert seg på tegnspråkproduksjon, 
og NAV Billedtolktjeneste som muliggjør samtale mellom døve 
og hørende over telefon.

Supervisuell streamet direkte fra kulturfestivalen i dag, inklusive 
et intervju med Prinsessen. 

Åpningsforestilling i kveld
I kveld er Prinsessen til stede under noe som tegner til å bli en 
storslått åpningsforestilling på Den Nationale Scene i regi av 
vertskapet, Bergens Døvesenter. Åpningsprogrammet er bredd-
fullt talentfulle barn og unge, av tegnspråksang, dans, pantomime, 
film, klovneshow og trylleshow – for å nevne noe. 

Norges Døveforbund arbeider for å styrke norsk tegnspråkets 
stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens 
virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet 
for døve og hørselshemmede

Prinsesse Märtha Louise er Norges Døveforbunds beskytter.

Prinsesse Märtha Louise besøker Døves kulturdager i 
 Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Prinsessen besøker Supervisuell, som streamer direkte fra kul-
turdagene. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Døves kulturdager
Fra Slottets hjemmeside:
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Seniorgruppen på Fløyen
onsdag 13. september 2017

Ungdomsklubben på 
"Høyt og lavt klatrepark"

lørdag 2. september 2017
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VI SERVERES: 

Velkomstdrink kl 18:00   ---   Middag serveres kl 19:00  

Inngang inkluderer suppe, middag/m et glass drikke, dessert & kake / kaffe 

Kr 200 for medlemmer   ---   Kr 300 for ikke medlemmer 

Underholdning: musikk, dans, bit for bit, osv.  

Etter kl 22.00 inngang: Kr 50 for medlemmer --- Kr 100 for ikke medlemmer 

Salg av drikkevarer. 

Pent antrekk!!! 

Dere er hjertelig velkommen ☺ 

Påmeldingfrist: 18. oktober 2016 (sms eller epost) til Alireza E. Nejad 

Mobil nr: 92427204 

Email: saren79@gmail.com 

   

Arr: Alireza (Iran), Mariusz (Polen) 
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Sykkel-VM ble en suksess
- også med hensyn til direkteteksting på TV2 

etter henvendelse fra Bergen Døvesenter

Nesten hver gang sykilstene passerte i nærheten av døvesenteret, dukket det opp 
reklame på TV2! Vi vet ikke om helikoptrene oppdaget banneret vi hadde på taket 
sammen med Nubben Barnehage, men tror ikke det. 

Dette er en prøveordning fram til jul.
Det samme gjelder seniortreff som før var samlet annenhver 

tirsdag, men som nå samles hver eneste torsdag fra kl 11.00.
Etter jul skal vi høre hva seniorene synes.

Foredrag torsdag 26. oktober 2017 
kl. 12.00 (seniortreff) og kl. 19.00

DØV NORDMANN I ST. GEORGIA
- nær Sydpolen - i 4 uker

Thomas Blix med publikummet sitt under hans foredrag der nede :-) - ha ha ha.

Hvordan var det å tilbringe 
4 uker på Syd-Georgia uten 
kontakt med siviliasjonen?
Thomas Blix forteller om opp holdet 
hans på øya. Han dro nedover sammen 
med flere  tømrere fra Vestfold for å 
rehabilitere den gamle bestyrerboligen 
i Husvik på øya.
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Manu POPUP er et prosjekt som er utviklet for å gi døve ung-
dommer flere arenaer for eksperimentering innfor et vidt spek-
ter av temaer som for eksempel graffiti, catwalk, spesialeffekter, 
sminke skuespill osv. Manu POPUP vil bestå av faglig del og en 
klubbdel, felles for dem alle er at kunstnerisk frihet og kreativi-

Megan Matovich-Noddeland er tilbake til Teater Manu som 
prosjektkoordinator. Megan skal jobbe med ExtraStiftelsen-
prosjekt «Manu POPUP». Hun har ansvar for å arrangere flere 
workshops iOslo i 2016 og for å overføre dette videre til egne 
arrangementer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo – i 2017.

Manu PopUp – en spennende uke i Bergen Døvesenter!
tet står sentralt og at man skal kunne møte andre likesinnede og 
ha det gøy.

Det blir spennende å følge dette prosjektet videre.

Manu PopUp kommer til en scene nær deg neste måned! Vi vil 
ha et åpent arrangement hver dag i en uke der kan dere få smak 
av forskjell temaer. Her er programmet i Bergen Døvesenter:

Mandag 16/10 kl. 17.00-21.00: Teaterglød! med Ipek Mehlum, 
og MakingView virtuell realitet (VR)

Tirsdag 17/10 kl. 16.00-19.00: Spesialeffekt sminke med Ma-
riola Domurat

Onsdag 18/10 kl. 16.00-19.00: Workshopleder Belinda Stoe.

Sted: Studio / Foto Jørgen (Strandgaten 21)

Torsdag 19/10 kl. 18.00-21.00: Visuelle effekter med Casper 
Lund. Tegnspråkkafe i samarbeid med Bergen Døvesenter

Fredag 20/10: Åpner for publikum kl 18.00. Mat og drikke, so-
sial samvær, se på bilder fra Belindas fotoworkshop. ET MØTE-
STED show kl. 19.30-21.00:

1) Maskeforestilling (Ronny Patrick Jacobsen, regissør),

2) Improv show (Remi Roos, trener),

3) Stand-up show (Casper Lund, Gavin Lilley – husker dere ham 
fra Døves kulturdager i Bergen?)

Lørdag 21/10 kl. 12.00-15.00: Stand-up med Gavin Lilley.

Meld deg på! Kjempesjanse for å være med på noe STORT!
Ta kontakt med Iselin Haugen på iselin.hauge@hotmail.no blant 
annet for å melde deg på!

Politisk valgdebatt i Bergen Døvesenter 
torsdag 31. august 2017
Følgende partier var representert: 
Fremskrittspartiet: Magne Djuvik (forfall)
Høyre: Kjersti Pettersen
Kristelig Folkeparti: Trygve Birkeland
Venstre: Idun Botne
Senterpartiet: Steinulf Tungesvik
Miljøpartiet De Grønne: Tom Sverre Tomren Sosialistisk 
Arbeiderpartiet: Kjell Gitton Håland
Sosialistisk Venstreparti (SV): Hilde Marie Boberg Andresen
Rødt: Sofie Marhaug
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2017

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som går på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2017

Celine Baksvær 
 Hvalsbråten

2. Jeg er 21 år gammel. 

3. Jeg kommer fra Hønefoss. 
Flyttet til Bergen i 2015.

4. Jeg har ingen døve i familien 
min. 

5. Det begynte på videregå-
ende skole, da jeg var 
utplassert i en barnehage 
der de brukte tegn til tale. 
Jeg syntes dette virket spen-
nende og tenkte derfor å 
ta ett år på tegnspråk og 
tolking, men det var utrolig 
spennende så da valgte jeg å 
fortsette.  

6. Jeg driver ikke med noen 
spesielle hobbyer. Men liker 
å gå turer og å trene. 

7. Det er ikke noe spesielt ak-
kurat nå jeg ønsker å jobbe 
med, men det å skrivetolke 
virker utrolig spennende, så 
får vi se hva man ender opp 
med.

Elisabeth Johanne 
 Solberg

2. Jeg er 20 år.

3. Jeg er fra Bergen.

4. Ja, min mor er døv.

5. Under oppveksten har jeg 
opplevd mangel på tolker. 
Liker også tanken på å bidra 
slik at døve og hørselshem-
mede kan føle seg mer in-
kludert i samtaler de ellers 
ikke ville fått med seg.

6. Jeg er veldig glad i å tegne, 
nå i det siste har jeg gått 
fra tradisjonell tegning, med 
blyant og papir, til digital 
tegning på pc. 

7. Vil egentlig prøve litt av alt, 
men synes tolking for døv-
blinde virker veldig interes-
sant. Men vil nok ha fokus 
på tegnspråktolking også, får 
se hvor veien går videre. 

Hanne-Linn 
 Kristoffersen

2. Jeg er 31 år gammel.

3. Jeg er fra Askøy. Jeg bor på 
et sted nord på øyen som 
heter Fromreide.

4. Nei, jeg har ingen døve i 
min familie.

5. Jeg har valgt å bli tolk fordi 
jeg har alltid hatt lyst å lære 
meg tegnspråk, og fordi at 
jeg trives godt å jobbe med 
mennesker.

6. Jeg driver med litt Yoga 
hjemme. Og er veldig inter-
essert i musikk og film.

7. Jeg vil hovedsakelig jobbe 
som tegnspråktolk, men jeg 
har nylig fått interesse for 
skrivetolking. Men jeg må 
øve en del mer på tastatu-
ret før jeg kan kalle meg en 
god skrivetolk.

Benedikte Walle

2. 31 år.

3.  Jeg er fra Bergen, men bor 
på Askøy.

4.  Nei, ingen døve i familien.

5.  Jeg har valgt å bli tolk for 
å prøve noe nytt. Da jeg 
var liten bodde jeg rett ved 
internatet i Ole Landmarks 
vei. Da var jeg mye med 
døve, og syntes det var 
interessant og spennende 
når de snakkes sammen og 
jeg ikke forsto noen ting.

6.  Mine hobbyer er å være 
med venner, min sønn og alt 
som følger med det.

7.  Nei, jeg ønsker og prøve ut 
så mye som mulig, har ikke 
noen spesielle tanker om 
det akkurat nå.
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2017

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som går på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2017

Hege Kristensen

2.  Jeg er 25 år gammel.

3.  Jeg er fra Asker.

4. Jeg har ingen døve i min 
familie.

5. Jeg har valgt å bli tolk fordi 
jeg ønsker å fremme tegn-
språk i Norge, og jeg syns 
det er viktig at tegnspråk 
blir mer vanlig i samfunnet.  

6. Jeg har ingen spesielle hob-
byer. 

7.  Jeg har lyst til å jobbe som 
tolk på skole eller som 
skrivetolk kanskje? 

Helene Sandnes

2. Jeg er 25 år gammel

3. Jeg er fra Bergen

4. Nei, ingen døve i familien. 
Jeg kjente ingen døve før jeg 
begynte på dette studiet. 

5. Jeg synes språk generelt er 
veldig interessant, og tegn-
språk virket veldig spen-
nende. I tillegg ønsker jeg en 
jobb hvor jeg er i kontakt 
med andre mennesker. 

6. Jeg liker godt å gå tur ute i 
naturen, og ellers bare være 
med venner.

7. Jeg synes skrivetolking er 
veldig interessant, så det vil 
jeg absolutt prøve meg på 
når jeg er ferdig utdannet, 
men jeg har egentlig lyst å 
prøve meg i det meste.  

Karen Anna Berg

2.  Jeg er 23 år gammel. 

3. Jeg kommer fra en liten øy 
utenfor Molde som heter 
Gossen.

4. Jeg har ingen døve i familien 
og hadde generelt lite kunn-
skap om tegnspråk, døves 
kultur og historie før jeg 
startet studiet. 

5. Etter videregående jobbet 
jeg noen år på en matbutikk 
ettersom jeg ikke ante hva 
jeg ønsket å studere. Men 
en dag jeg lette rundt på in-
ternettet og leste om ulike 
studier, kom jeg tilfeldigvis 
over "tegnspråktolk" og fant 
dette spesielt interessant. 
Jeg har alltid syntes tegn-
språk har sett tøft ut og jeg 
fant heller ingenting annet 
jeg fikk lite lyst til å studere. 
Jeg tenkte derfor "hvorfor 
ikke prøve det?" Jeg hadde 
først tenkt å bare ta ett 
år for å få litt tegnspråk-
kunnskaper (ettersom jeg 
tenkte det var fint å ha i alle 
slags jobber), men trivdes så 
godt på studiet at nå har jeg 
veldig lyst å bli tegnspråk-

tolk og å jobbe som det i 
fremtiden.

6.  Mine hobbyer er å reise, se 
serier, lage videoer og drive 
med noe som kalles "bullet 
journaling" (en type kreativ 
planleggingsbok) 

7.  Som fremtidig tolk er jeg 
veldig interessert i en 
variert hverdag med en del 
forskjellige oppdrag. Skrive-
tolking og tegnspråktolking 
i diverse sammenhenger 
synes jeg virker spesielt 
spennende.
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1. Navn?
2. Alder?
3. Hvor kommer du fra?
4. Døve i familien?

Tolkestudenter 2017

5. Hvorfor har du valgt å bli tolk?
6. Har du noen hobby?
7. Er det noe spesielt du ønsker å 

jobbe med som tolk?

Her presenterer vi tolkestudenter som går på andre året ved Høgskolen i Bergen i 2017

Kristin Linde Hauglund

2. Eg er 24 år

3. Eg kjem frå Sogndal.

4. Nei, det har eg ikkje.

5. Det var eigentleg ganske 
tilfeldig. Då eg gjekk på Fana 
Folkehøgskule her i Bergen, 
var ein av klassekameratane 
mine tunghørt. Han hadde 
ofte dei to same tolkane på 
skulen. Eg fekk god kon-
takt med dei og likte dei 
veldig godt. Då eg såg på 
ulike studieretningar nokre 
år seinare, kom eg over 
tolkestudiet, og tenkte at 
det kanskje var noko som 
kunne interessera meg. Det 
var det, og eg bestemte meg 
for å bli tolk.

6. Eg er ganske kreativ så eg 
likar godt å lage ting i fritida 
mi, og eg er veldig glad i 
musikk. Eg er også ekstremt 
glad i å lese, og har store 
planar om å ha eit bibliotek 
i min framtidige heim. 

7. Akkurat no syns eg det er 
veldig masse som er både 
spennande og litt skummelt, 
så eg har ikkje peila meg inn 
på noko spesielt enda.

Marielle Lygre  Storheim

2.  Jeg er 22 år gammel.

3. Jeg er fra Radøy, en liten 
øy som ligger ca. en time 
utenfor Bergen.

4. Nei, det har jeg ikke.

5. Jeg valgte å bli tolk fordi 
jeg liker språk, og ønsker å 
jobbe med mennesker.  

6. Jeg liker å drive på med 
håndarbeid, spesielt strik-
king og hekling. 

7.  Som tolk vil jeg gjerne 
jobbe med litt forskjellig 
ting, men jeg vil ha hoved-
fokus på tegnspråktolking. 

Vilde Kristine Evenstad.

2. Jeg er 24 år gammel. 

3. Jeg er født og oppvokst i 
Bergen.

4. Nei, jeg har ingen døve i min 
familie. 

5. Ønsket å lære meg tegn-
språk og håper å kunne 
bruke tolkeutdannelsen 
med min tidligere teaterlæ-
rer utdannelse. 

6.  Veldig glad i å lese bøker og 
tegneserier, se på serier og 
filmer, være med venner og 
reise. 

7.  Gleder meg veldig til å 
prøve teatertolkning. 

Hilde Maria Boberg 
Andresen

2.  Jeg er 23 år gammel. 

3.  Jeg er født og oppvokst i 
Bergen, på Landås. 

4.  Jeg har ingen døve i min 
familie. 

5.  Jeg begynte på tegnspråk 
fordi jeg liker å kunne prate 
direkte med folk. Og så 
fortsatte jeg som tolkestu-
dent fordi jobben som tolk 
virker utrolig spennende og 
givende. 

6.  Jeg er veldig engasjert i 
verden rundt meg. Hob-
byene mine politikk og 
aktivisme. En perfekt fridag 
er en dag samlet med masse 
likesinnede i demonstra-
sjon på torgallmenningen. 
Helst med noen store, fete 
bannere med bra slagord og 
tegninger.  

7. Jeg gleder meg veldig til å 
få et lite innblikk i forskjel-
lige mennesker sitt liv. Møte 
med legen én dag, skoleav-
slutning en annen dag. Det 
blir nok veldig kjekt! 

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.
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Norges Døveforbund blir 100 år
Stiftet i Trondheim 18. mai 1918
Melding fra NDF (på deafnet.no 16.08.2017):  
Det er med glede Norges Døveforbund kan melde at mange 
lokallag og stiftelser har gitt pengegave til det viktige arbeidet 
vårt med jubileumsbok som skal utgis til 100 årsjubileum vår i 
mai 2018. Disse har gitt:
Teater Manu 80.000,-  

(mot at bokens forfatter skal bidra til manusarbeid til deres 
jubileumsforestilling om Norges Døveforbund)

Signo 50.000,-
Oslo Døveforening 5.000,-
Bergen Døvesenter 5.000,-
Stavanger Døveforening 3.000,-
Vestfold Døveforening 2.000,-
Tillegg har Fritt Ord støttet prosjektet med 100.000,-

Takk til dere! Dere kommer til å bli nevnt i boka. Vi håper 
det er flere som er interessert i å støtte oss med det viktige 
arbeidet med å samle inn døvehistorie mellom to perm!

Ta kontakt med Petter Noddeland på petter@doveforbund.
no(link sends e-mail) om dere er interessert.

Sakset fra Signo Dokkens Facebookside: Fredag 1. september 
2017 har vi vært på hyggelig besøk med omvisning hos Bergen 
Døvesenter. Vi fikk informasjon om senterets tilbud og fortalte 
om vårt arbeid. Det ble også tid til å drøfte samarbeidsmulig-
heter. En god og aktiv døveforening i Bergen er viktig både for 
døve og for Signo. Takk for at vi fikk komme. :-)
På bildet: Thorbjørn Johan Sander, Helge Herland, Lillian Larsen, 
Rita Steckmest Sivertsen og to tolker. Rune Anda er ikke med på 
bildet for han måtte være fotograf :-) men han deltok i møtet.

Omvisning, informasjon og samtale 
med Lillian og Rita fra Signo Dokken
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RUNDE ÅR

PERSONALIA
TUSEN HJERTELIG TAKK
for gaven jeg fikk til min 60 års dag! Var vir-
kelig hyggelig å komme hjem til sånn post. 

Klem  fra Miriam - følte seg overrasket.

HJERTELIG TAKK
for hyggelig hilsen til min 70 årsdag 1. juli 
med gavekort pålydende kr 350!

Med vennlig hilsen Asgeir Straume

TAKK
for oppmerksomheten på dagen min! Takk 
for pengegaven!

Vennlig hilsen Kari Tj. Samuelsen

TUSEN TAKK
til Bergen Døvesenter for pengegaven!

Hilsen Senbetu

TUSEN TAKK
for gavekort.

Hilsen Gerd-Marie Bjørnsen

TUSEN TAKK
for den hyggelige hilsenen med gavekortet 
jeg fikk av Dere i anledningen 50 årsdagen 
min. 

Edvard

Til Seniorgruppen
HJERTELIG TAKK
for overraskende og hyggelig hilsen til min 
70 årsdag 1. juli med gavekort til Lagunen 
Storsenter!

Med vennlig hilsen Asgeir Straume

Til Seniorgruppen 
MANGE TAKK
for den nydelige blomsten jeg fikk til min 70 
års dag!

Vennlig hilsen Anna Stokvik

TUSEN TAKK
for en hyggelig hilsen og gavekort fra Døve-
senter på min 50 årsdag.

Klem fra Tove Haugstad

DØDSFALL
Ingard Sørhaug, født 21.10.1929, gikk 
bort den 22. august 2017. Kaptein 
Sørhaug har vært medlem av Bergen 
Døvesenter i mer enn 30 år. Begravel-
sen fant sted fra Fana Kirke torsdag 31. 
august 2017.

80 ÅR
Gerd M. Bjørnsen, Bergen, fylte 80 år den 
26. august.

75 ÅR
Toralf Ringsø, Fyllingsdalen, fylte 75 år den 
21. september.
Thora Gåsland, Knarrevik, fyller 75 år den 
11. oktober.
Berit Kallevik, Kvalavåg, fyller 75 år den 13. 
oktober.
Anne Marie Haugland, Nesttun, fyller 75 år 
den 31. oktober.
Åge Lauritzen, Fyllingsdalen, fyller 75 år 
den 20. desember.

70 ÅR
Sissel Grønlie, Bergen, fyller 70 år den 30. 
desember.

65 ÅR
Grethe Synsvoll, Lysekloster, fylte 65 år 
den 8. august.
Dag Hafstad, Rådal, fylte 65 år den 13. 
august.
Jon Helge Johansen, Ytre Arna, fylte 65 år 
den 10. september.
Helge Herland, Nesttun, blir 65 år den 26. 
november.

60 ÅR
Kari Stensvand, Os, fylte 60 år den 28. 
september.

50 ÅR
Edvard Rundhaug, Bønes, fylte 50 år den 9. 
september.
Tove Haugstad, Nesttun, fylte 50 år den 23. 
september. 
Jan Helge Ekerhovd, Kolltveit, fyller 50 år 
den 28. oktober.

Dag Hafstad med foredrag
om turen opp til Kilimanjaro

(Afrikas høyeste fjell)
i døvesenteret torsdag 5. oktober.

Dag Hafstad holder foredrag i døvesenteret 
+ viser mange spennende bilder fra turen i 
sommer. (De som får bladet fysisk får det 
dessverre etter 5. oktober.)

Boken kan være artig å eie!
De eldre, spesielt de som har opplevd Døves kulturdager i mange år,

også fra de tidligste årene (1967- ), vil kanskje nikke gjenkjennende av 
bildene som vises i boken. Og glede seg over minnene.

De unge, også de som har opplevd Døves kulturdager de siste årene,
vil kanskje bli overrasket over hvor mye som var vist på scenen

i så mange år. Og bli imponert.

En bok med verdifulle minner
fra Døves kulturdager siden 1967!

Du kan få tak 
i boken på 
vår stand 
i 2. etasje på 
Scandic 
Bergen City.

Kr 150,-

NAV.NO
Sunniva og Iselin (bildet) fra NAV informerte 
både seniorer (kl. 12) og andre (kl. 19) om 
hvor viktig det er å logge seg inn på nav.no - 
av ulike grunner, også pga. sikkerheten. Der 
kan ikke andre se dine sensitive opplysninger. 
Verre er det om du bruker vanlig epost, som 
lett kan leses av uvedkommende. Deltakerne 
fikk ellers svar på ting de lurte på. Man fikk 
også se litt av hjelpemiddeldatabasen, som 
finnes her:  
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r0x.asp
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Orientering om møte med Signo 
Daglig leder og styreleder hadde torsdag 
31. august møte med konstituert general-
sekretær i Signo Ken Davidsen og daglig 
leder for Konows senter Kjell Frydenbø- 
Moldestad om to saker:
a) Hvordan sikre døve sykehjemspasien-
ter fra andre kommuner enn Bergen plass 
på sykehjemmet?
b) Hva skjer med utbyggingsplanene på 
parkeringsplassen?

a) Signo og Bergen Døvesenter er enig i 
denne saken, at sykehjemmet skal være 
for døve pasienter fra hele Vestlandet. 
For å få til dette må vi få med Bergen 
kommune på en avtale som åpner for 
dette. Bergen Døvesenter inviterer 
derfor helsebyråden i kommunen til et 
møte om dette. Brev om slik møte ble 
sendt lørdag 2. september 2017.

b) Bergen Døvesenter anmodet på 
møtet om at planene om utbygging på 
parkeringsplassen og friområdet legges 
død. Området til Døvesenteret og 
Døvekirken anses som et verneverdig 
område som ikke bør fortettes med 
videre utbygging. Døvesenteret mener 
også at driften av et tegnspråklig kul-
turhus innebærer at det skal være god 
tilkomst og gode parkeringsmuligheter 
ved huset. Døvesenterer understreket 
at et samlet styre- og årsmøte i for-
eningen står samlet imot en utbygging. 
Døvesenteret appellerte til Signo om å 
droppe byggeplanene slik at vi slipper 
en konfrontasjon innad i døvesamfun-
net. 

Signo viste liten vilje til å snu i saken, de 
vil kjøre planprosessen videre – og når de 
eventuelt får ja til utbyggingsplanene kan 
vi komme med protester ifølge bygnings-
lov og evt. fredningslov og annet. Signo 
mener at det er fullt mulig både å foreta 
utbyggingen og at vi kan bevare parke-
ringsplassene, de pekte bl.a. på at det er 
mulig å kjøpe seks parkeringsplasser i det 
nye leilighetsbygget nærmest Døvesente-
ret.

Døvesenteret gjorde det helt tydelig at de 
nå håpet på at et styrevedtak i Signo vil 
stoppe byggeplanene. Om dette ikke skjer 
vil Døvesenteret gå aktivt ut mot planene 
i media, blant politikere og andre som har 
innflytelse i saken. Døvesenteret gjør det 
med tungt hjerte, for det er lite hygge-
lig med en intern konflikt mellom gamle 
venner. Døvesenteret fremholdt at hvis 
de tapte saken og det ble utbygging så 

Fra styreprotokollen
mener dagens styre at vi bør selge huset 
og flytte ti l et annet sted i byen.

Styrets konklusjon: Det er viktig med for-
utsigbarhet for driften av Døvesenteret 
og planene om bygging av seks hus ved 
senteret truer den daglige driften av sen-
teret. Styret vil derfor følge saken videre 
og bruke de ressursene som er nødvendig 
for å vinne fram.

Utgifter på huset
De totale utgifter på brannvarslingen er 
kr 228.223, etter mottatt tilleggsregning.
Nødvendig vedlikehold av taket er ferdig 
gjennomført av Carlsen på Taket. Det 
kom på kr 49.688.

Bok om Døves kulturdager 50 år
Daglig leder har utarbeidet et heftet som 
viser kulturdagenes historie gjennom 50 
år. Heftet er på 72 sider og er trykke  
i 500 eksemplarer. Salgspris for heftet/
boken er på kr. 150. 

NDFs ledermøte på Gardermoen 
Styreleder Helge Herland deltok på 
NDFs ledermøte på Gardermoen fredag 
22. september.

Middagsservering høsten 2017
Vi har sagt opp avtalen med Mathug v/
Inge Hugøy. Isteden har vi inngått avtale 
med firmaet Matglede. Det serveres 
middag i døvesenteret hver torsdag fram 
til jul. Medlemmer skal kun betale kr 100 
for middagen. Ikke-medlemmer betaler kr 
150. Medlemspris for kaffe kr 15 og for 
vaffel kr. 15, andre betaler kr 25 for kaffe 
og kr. 25 for vaffel. Det blir åpen kantine 
hver torsdag fra klokken 11 til klokken 
19. Før jul skal det vurderes om dette 
tilbudet skal forsette.

Barne- og ungdomsarbeidere sluttet 
1. august
Barne- og ungdomsarbeideren sluttet i 
sin engasjementstilling 1. august. Daglig 
leder og styreleder skal ha møte med 
Ungdomsklubben og diskuterer om det 
er behov for fortsatt å ha en slik stilling 
eller om det kan gjøres på en annen måte, 
for eksempel prosjektarbeid for hver gang 
det utarbeides arrangement.

Nyttårsaften
Gabrielle Kverneland og Ole Morten 
Rolland forberederer planer for nyttårs-
fest i døvesenteret sændag 31. desember, 
etterat seniorgruppen er ferdig med 
nyttårsavslutning på dagtid. 

Etter Døves Kulturdager
Styret foretok en første evaluering av 
Døves Kulturdager 14. sept. 2017 og er 
enige om at arrangementet både faglig, 
kunstnerisk og sosialt var en stor suksess. 
Vi retter en stor takk til alle som bidro 
med innsats under arrangementet.
Det blir underskudd, men det er for tidlig 
å si det endelige resultatet. Styret tar selv-
kritikk for å ha styrt økonomien dårlig. 
Det endelige regnskapet vil gjennomgås 
på neste styremøte og etterpå følges opp 
med en orientering på medlemsmøtet.

Info fra CODA-utvalget
Det planlegges første møte før jul. Torill 
Zahl er blitt kontaktet om å være med. 
Utvalget skal bli enige om en dato for å 
få gjennomført møtet for CODA-familier. 
Det satses på en torsdag med felles mid-
dag for foreldre og barn.

Sykkel-VM og direkteteksting på 
TV2
Bergen Døvesenter tok 30. august 2017 
kontakt med TV2 og krevde at sykkel-VM 
ble direkte-tekstet, og viste til aktuelle pa-
ragrafer i Kringkastingsloven. 12. septem-
ber svarte TV2 at de vil direkteteksting til 
store deler av mesterskapet.

Strømforsyning til EL-bil utenfor 
døvesenterets kjøkkenvindu
Vi mottok forespørsel fra en som jobber 
(ikke fast ansatt) i bofellesskapet, og som 
er medlem i Bergen Døvesenter, om det 
var ok å koble til strøm til EL-bilen sin 
mens vedkommende jobbet i bofellesska-
pet. Styret er positiv til miljøvennlig bruk 
og prinsippet «først til mølla» gjelder.

Budstikken i farger
Neste nummer av Budstikken trykkes i 
farger på grunn av bilder fra kulturdagene, 
det gir en merkostnad på ca. kr. 1.500.

Klima, kultur og næring:

Helse og omsorg:

Budsjettforslag tilskudd fra Bergen kommune 2018: Første kolonne viser 
tilskuddsforslag for 2018. Den andre kolonnen viser tilskudd for 2017.
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Selv synes jeg filmen var bra. Den er kanskje en slags “lærebok” 
for folk som ikke kjenner døve og tegnspråk, og som kanskje 
kommer til å forstå litt bedre etter å ha sett filmen. Filmen skil-
dret også kommunikasjon mellom foreldre og barn i en familie 
som ble fulgt. Filmen var innom ulike felter, som CI, å leve som 
døv i samfunnet, tegnspråkkurs, og mye mer. Norge er kanskje 
kommet lenger enn Østerrike på flere områder. Kanskje Norge 
bør lage en tilsvarende informasjonsfilm? (For døve som kjenner 
sin hverdag, er kanskje filmen veldig kjedelig.)

Helene Jarmer (født i Wien 1971, mistet hørselen da hun var to 
år gammel) kom inn i det østerrikske parlamentet (“stortinget”)  
som første døve i 2009. En direkte konsekvens av at hun ble 
med i parlamentet var at alle ORF TV-sendinger fra parlamentet 
også ble tilbudt på tegnspråk (via satellitt-kringkasteren ORF 2 
Europe). Kilde: Wikipedia. Hun var med i filmen og hun har sik-
kert også bidratt med mye av innholdet.

Jeg må si at jeg er imponert over at BIFF-komiteen valgte denne 
filmen blant alle nye film som var vist under BIFF-uken. Komiteen 
har kanskje sett viktigheten av en slik informasjonsfilm. Men det 
var vel kanskje bare 15 fremmede blant publikum som så den 
filmen. Kanskje filmen passer bedre som informasjonsfilm for 
folk som har døve som naboer, venner, kollegaer eller jobber 
sammen med/eller skal jobbe sammen med døve?       Rune

Filmen “I seeing voices” var en av mer enn 150 ulike film som var vist 
under Bergen Internasjonale Filmfestival 26. september – 4. oktober 
2017. Den ble vist i salen “Tivoli” på Det Akademiske Kvarter ved 
krysset Nygårdsgaten/Olav Kyrres gate torsdag 28. september kl. 
18.15 og fredag 29. september kl. 16.00. Filmen varte i 1 time og 
29 minutter, og hadde engelsk undertekst. Bildene er skjermdump fra 
filmens “trailer”. Der sto det følgende tekst:

Verdensspråket tegnspråk
Østerrike er et av de få landene i verden som har tegnspråk 
som et av sine offisielle språk. Det betyr imidlertid ikke at situa-
sjonen for nasjonens hørselshemmede er slik den burde være, 
og dette ønsker den døve politikeren Helene Jarmer å gjøre noe 
med. For Jarmer er tegnspråk hennes morsmål, og hun ønsker å 
bli respektert på lik linje med de som snakker tysk.

I SEEING VOICES følger vi en gruppe hørselshemmede øster-
rikere via fragmenter fra deres hverdag. Blant annet møter vi 
ekteparet Hager som tvinges til å reflektere over hvordan deres 
nedsatte hørsel vil påvirke deres nyfødte sønn Emil. Dariusz 
Kowalski har laget en flue-på-veggen-dokumentar hvor publikum 
inviteres til å observere livene til hørselshemmede individer 
i ulike livssituasjoner, samtidig som den fokuserer på tegn- og 
talespråkets mangfold. Dette er et fascinerende innblikk i en 
verden de fleste av oss vet forsvinnende lite om, selv om den 
eksisterer side om side med vår egen. SEEING VOICES er en 
rørende, vakker og morsom dokumentar om språkets mindre 
kjente sider.

Torsdag 28. sept. var det ca 15 personer i kinosalen, derav 5 fra 
Høgskulen på Vestlandet (tolkestudenter og lærer), og omtrent 
samme antall fra Høgskulen på Vestlandet fredag 29. sept. pluss 3 
døve + 5 ukjente. De tre døve var Norunn, Lena Mei og under-
tegnede.

OM BIFF
Bergen internasjonale filmfestival presenterer årlig over 150 
dokumentar- og fiksjonsfilmer, og er med dette omfanget den 
største filmfestivalen i Norge. BIFF har et dedikert fokus på 
dokumentarfilm, men som publikummer har du også sjansen 
til å få med deg en rekke fiksjonsfilmer, kortfilmer, Virtual 
Reality-utstillinger med mer. Følg med for programslipp 
frem mot festivalen. (For to år siden viste de filmen "Stammen" 
fra Kiev.  VG kommenterte filmen: "Eksplisitt ukrainsk film med 
uoversatt tegnspråk? Man skal være hardbarket filmnerd for å gå 
inn i denne!")
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Torsdag 30. august 2017 kl 09.00-14.00 hadde Bergen Døvesenter besøk. Hvert år i august siden 2004 har døvesenteret hatt besøk 
av nye studenter ved tegnspråklinjen (1. året) + tolkelinjen (2. og 3. året). Formålet er at de nye studentene ble kjent med døvesen-
teret (og naboene: Døvekirken og Konows senter). Studentene på 2. året forberedte og serverte lunsj mens studentene på 3. året 
tolket for de nye studentene (fra tale til tegnspråk, og fra tegnspråk til tale). Bildet viser førsteklassinger (tegnspråklinjen) sammen 
med noen lærere.            Foto: Rune

Tegnspråktolkestudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), andre årsstudenter. 
Foto: Birgitte Torbjørnsen.

Tegnspråktolkestudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), tredje årsstudenter. 
Foto: Birgitte Torbjørnsen.

Besøk av tegnspråk- og tolkestutenter
ved Høgskulen på Vestlandet

Den nye døvepresten
Inge Sørheim er nyansatt døveprest. Han går for tiden ett år på 
tegnspråklinjen ved Høgskulen på Vest landet sammen med studen-
ter (som skal videre i 2. og 
3. året som tegnspråktolk-
studenter).  
Bildene er tatt søndag  
1. oktober 2017 i forbin-
delse med høsttakkefest-
gudstjeneste i Bergen 
Døvekirke, som ble ledet 
av Veronica Voldsund.



26

I DAG SKAL JEG FORTELLE hvordan barn på 
flukt bor på mottak. Kanskje vet noen det. 
Vet du hvordan vi bor på mottak? 

Tenk litt. Litt mer. Fant du ut av det? 
Ja, kanskje.

Tror du at vi bor sånn som deg, kan
skje? Med de beste fasiliteter, at livet går 
videre, at vi bor med familie, med venner 
og får mye penger hver måned. At alt bare 
er kos?

NEI, KJÆRE DEG.  Vi får 3000 kroner hver 
måned, hver gutt som bor her. Det er ikke 
så mye, synes jeg. Med 3000 kroner må 

jeg betale for alt; lege, klær, kino, trans
port og mat.

På et mottak bor vi 20 til 30 eller 40 
ungdommer, og det er flere ansatte. Vi 
går på skolen, spiller fotball, spiser mat 
sammen og sitter sammen. Men vi er 
alene i Norge, vi har ikke noen sympati, 
har ikke norske venner eller familie. Det 
er ikke så hyggelig.

VET DERE HVORDAN vi kan løse det? Når jeg 
blir venn med deg, kjære deg. Når jeg får 
en ny norsk venn, når jeg får en beste
venn, når jeg har vondt i hjertet. Da kom
mer jeg til deg og deler min hjertevondt 
med deg. Da blir det bra. 

VI TRENGER DERE,  venner. Du må ikke 
glemme det. At du er nødvendig for oss. 
Vi trenger deg for å hjelpe oss. Vi trenger 

deg, venn, for å veilede oss på et nytt liv 
og i et nytt land. Vi trenger å komme inn 
i samfunnet i Norge. Å lære kultur og 
språk, det er målet vårt. Vi er helt alene. 
Kom og prat med meg, eller ring meg.

HVORFOR ER DU REDD for oss?Vi ønsker oss 
norske venner. Men du er redd. Hvorfor 
kommer du ikke nær oss, hvorfor blir du 
ikke venn med oss?

Vi er ikke terrorister, vi er ikke farlige, 
kjære deg. Vi er vanlige mennesker, sånne 
som deg. Snille og gode. Stol på meg!

Du kan hjelpe meg bare med et lite 
smil, vi er tørste på smil også. Tusen takk.

Denne teksten ble fremført som en tale 
på en skoleavslutning på Vestlandet. Inn-
legget er anonymisert da innsender ikke 
har fått svar på asylsøknaden sin ennå.

HOLDT TALE: Den 17 år gamle gutten flyktet alene til Norge fra Afghanistan da han var 15 år gammel. Forrige uke holdt han tale for   
9. klassinger på en skole på Vestlandet. FOTO: REDD BARNA

Alt jeg ønsker meg 
er en norsk venn
FLYKTNINGER 

ASYLSØKER (17) 
Vestlandet

Har du debattinnlegg?

Hovedinnlegg kan være inntil 3500 tegn. 
Redaksjonen forbeholder seg retten til valg av 
publiseringsplattform, forkorting og redigering av 
innsendte innlegg.  
Delta i debatten på bt.no/meninger
E-post: debatt@bt.no

Handler det virkelig om mennesker?

I EN AV NABOKOMMUNENE til Bergen har det 
i syv måneder bodd en pasient på et syke
hjemshjem der ingen av de ansatte kan 
prate med henne. Hun har en fysisk syk
dom, men nå brytes den psykiske helsen 
også ned fordi hun ikke har kontakt med 
andre. Pasienten er døv og har et tale
språk som kan være vanskelig å oppfatte 
for dem som ikke kjenner henne godt.

Døve utgjør en liten gruppe i samfun
net. De fleste døve i Hordaland bor i 
 Bergen. Det betyr at mindre kommuner 
sjelden har en døv sykehjemspasient, 
derfor er det urealistisk å bygge opp 
språkmiljø og kompetanse for å ivare 
denne gruppen i hver kommune.

HJEMKOMMUNEN  har sett behovet for at 
 pasienten får opphold ved Signo Konows, 
et sykehjem der tegnspråk er daglig
språket, og har sagt seg villig til å betale 
Bergen kommune for oppholdet. Bergen 
kommune disponerer alle plassene ved 
sykehjemmet, men helse og omsorgs
avdelingen i kommunen vil ikke gi plass 
for døve pasienter fra andre kommuner. 
I stedet fylles ledige plasser opp med 
pasienter som ikke er døve.

DET VITNER OM  manglende forståelse av 
hva det vil si å være ensom døv på et syke
hjem uten å forstå og uten å bli forstått.  

Vigdis Anita Gåskjenner byråd for 
helse og omsorg, hun representerer 
Kristelig Folkeparti som i sitt arbeids
program har mottoet: «Det handler om 
mennesker.» 

ISOLERT:  I syv måneder bodde en pasient 
på et sykehjem der ingen av de ansatte 
kunne prate med henne, forteller innsender. 
 ILLUSTRASJONSFOTO:SCANPIX 

Vi er strenge, 
men rettferdige

BERGENS TIDENDE  skriver på lederplass 
at det er uakseptabelt at politiet er blitt 
strengere på å ta førerkort fra hasj
brukere. Det er jeg uenig i. Det er politiets 
ansvar å luke rusede bilførere ut av trafik
ken. Av hensyn til medtrafikantene.

Årlig blir over hundre personer drept 
og flere tusen skadet i trafikken. Bruk av 
rusmidler er en av de viktigste årsakene 
til trafikkulykker. For politiet er det en 
prioritert oppgave å forebygge trafikku
lykker. Det gjøres både gjennom trafik
kontroller og forvaltningsvedtak hvor de 
som vurderes uskikket fratas førerkortet.

TILBAKEKALL AV FØRERKORT  hører med til 
vedtakene som politiet kan treffe dersom 
innehaveren ikke vurderes som edruelig. 
Hjemmelen for dette ligger i vegtrafikk
lovens § 34. Hva som menes med «ikke 
er edruelig», gir loven ingen definisjon 
av. Det blir derfor opp til politiet å tolke 
denne bestemmelsen og føre en praksis i 
henhold til lov, forskrift og rettspraksis.

Det kan være vanskelig å vurdere når 
man er upåvirket nok til å kjøre bil når 
man bruker et narkotisk stoff. Derfor må 
de regne med å få førerkortet tilbake
kalt om de blir tatt for hasjbruk to eller 
flere ganger. Dette er ikke et misforstått 
avskrekkingsprosjekt. Det er et aktivt 
virkemiddel for å hindre flere døde og 
skadde i trafikken.

TILBAKEKALL AV FØRERKORT er ikke en straff, 
men et forebyggende tiltak. Tilbakekallet 
varer til edruelighet kan dokumenteres. 
Derfor er det til syvende og sist opp til 
den som har fått tilbakekalt førerkortet å 
innrette seg slik at vedkommende fyller 
lovens krav om edruelighet.

Jeg kan forstå at enkelte kan føle prak
sisen som streng. Men den er forutsigbar 
og har et tydelig mål. Derfor burde over
skriften i BTs lederartikkel heller vært: 
«Streng, men rettferdig.»

FØRERKORT

KRISTIN O. KVIGNE
Avdelingsdirektør, Politidirektoratet

HINDRER ULYKKER: Tilbakekalling av 
førerkort er et forebyggende tiltak for å hin-
dre flere døde og skadde i trafikken, skriver 
Kristin O. Kvigne.  ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

DØVE PÅ SYKEHJEM

HELGE HERLAND
Styreleder, Bergen Døvesenter

DEBATT // 51BERGENS TIDENDE LØRDAG 1. JULI 2017

Bergens Tidende 1. juli 2017

Tegnspråk-
kurs på SV 
Ungdoms 
sommerleir 
2017
Kopiert med tillatelse fra Hilde 
Maria Boberg Andresens Face-
bookside 29. juli 2017: 

«Shit så kult å holde tegnspråk-
kurs for aktivister på Sosialistisk 
Ungdom sin sommerleir sammen 
med dritflinke Kaja Olsen», skrev 
Hilde Maria Boberg Andresen 
(SV, og student på tegnspråktolk-
linjen ved HiB) på sin Facebook-
side. «Husk at hvis flere lærer 
tegnspråk får vi et sykt mye mer 
inkluderende samfunn!»

Kjellerlokaler i Døvekirken rammet av flom i sommer
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Deaflympics 23. juli 2017: Trude Raad fra Gloppen satte i dag ny verdensrekord i slegge for døve da 
hun vant øvelsen under Deaflympics i tyrkiske Samsun med et kast på 66.35

Dag Hafstad (bildet under) interessant foredrag om Deaflympics i døvesenteret 17. august og viste 
mange flotte bilder!

Tekst hentet fra Stiftelsen Signos Facebookside:

VIKTIG DIALOG

Fredag 1. september 2017 møttes Signo og Bergen døvesenter 
for å drøfte samarbeid og utviklingsområder. Begge er enige i 
at det er viktig å ha en åpen og jevnlig dialog, og at Signo skal 
lytte til Døvesenterets ønsker og behov, slik at en kan fortsette 
å utvikle gode tjenester til døve med ulike funksjonshemminger 
i Bergensområdet, og til eldre døve som trenger sykehjemsplass 
på Signo Konows senter. På bildet: Kjell Frydenlund Moldestad 
fra Signo Konows senter, Helge Herland - Bergen Døvesenter, 
Ken Davidsen fra stiftelsen Signo og Rune Anda fra Bergen 
Døvesenter.

Trude med ny verdensrekort i slegge!

FOTO: CAROLINE DOKKEN WENDELBORG/ NIF

Dag Hafstad.

Helge Herland og Trude Raad.
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Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5022 Bergen

TERMINLISTE
Oktober:
12. to:  DET BLIR IKKE Seniortreff den dagen
12. to:  Åpen kveld
14. lø:  Storsalen er utleid (+13. og 15)
16. ma - 21. oktober, Manu PopUp program.
 Se side 16-17!
17. ti:  Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21
19. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
19. to:  Senterstyret har møte kl 16
21. lø:  Flerkulturelt utvalg har internasjonal 

middags-fest i storsalen kl 18.00
22. sø:  Gudstjeneste kl. 11 v/Vidar Svendsen
26. to:  Seniortreff fra kl 11 - utlodning - 

Thomas Blix om Sydpolen kl. 12.00
26. to:  Thomas Blix forteller om sine opplevel-

ser nær Sydpolen (St. Georgia) kl. 19
30. ma: Storsalen er utleid (sos) 16-21
31. ti:  Storsalen er utleid (sos) 16-21

November:
02. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11 
02. to:  Medlemsmøte kl. 18.00: Regnskap etter 

kulturdagene.
04. lø:  Storsalen er utleid (+ 03.11 og 05.11)
05. sø:  Gudstjeneste i døvekirken kl. 17 v/Vidar 

Svendsen. Alle Helgens søndag

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, 
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 synes 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 
det er ok for deg å motta bladet på 
epost. Send epost til post@bgds.no.

OBS! Dette nummeret er det 
eneste papirutgave som er trykket/
kopiert i FARGER på grunn av 
bildet fra kulturdagene!

08. on:  Storsalen er utleid fra kl 09.00-24.00
09. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11 
09. to:  Åpen dag/kveld
10. fr:  Storsalen er utleid
12. sø:  Storsalen er utleid (M)
16. to:  Senterstyret har møte kl 16
16. to:  Åpen kirke kl. 10.30
16. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11 
16. to:  Åpen dag/kveld
18. lø:  Lutefiskfest kl 19
19. sø:  Gudstjeneste kl. 17 v/Vidar Svendsen
22. on:  Storsalen er utleid fra kl 16 og utover 

(til torsdag kl 09.00)
23. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11
23. to:  Åpen dag/kveld
27. ma: Storsalen er utleid (sos) 16-21
28. ti:  Storsalen er utleid (sos) 16-21
30. to:  Seniortreff fra kl 11 – utlodning
30. to: Åpen dag/kveld

Desember:
02. lø: Storsalen er utleid
03. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 v/Vidar 

Svendsen og Ann-Karin Voldsund
06. on: Styrerommet er opptatt kl. 16.30-18.00
07. to:  Seniortreff i storsalen fra kl 11 

post@bgds.no

Inngangspris:
Kr 100,- for medlemmer - kr. 150 for ikke-medlemmer


