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ÅRSMØTE
FOR
MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING
HOLDES PÅ DØVESENTERET
LØRDAG 10. MARS KL. 12.00.
DAGSORDEN:
1. ÅPNING
2. VALG AV REFERENT OG DIRIGENT OG
PROTOKOLLKOMITE
3. BERETNING FOR 2011
4. REGNSKAP FOR 2011
5. KAFFEPAUSE
6. INNKOMNE FORSLAG
7: FORENINGENS BUDSJETT FOR 2012
8: VALG

Alle som har betalt kontingenten
for 2011 har stemmerett på årsmøtet.
VEL MØTT

Andre:
Døves Menighet
Leder: Lorents Ness
Røsslyngveien 2c
6011 ÅLESUND
SMS:
980 56 756

Møre og Romsdal Døveforening

1

Årsmelding

Årsmelding for
Møre og Romsdal Døveforening 2011
1: Møre og Romsdal Døveforening
er foreningen for tegnspråkbrukere i Møre og Romsdal fylke. Men også en del andre som er tilknyttet oss
på ulike måter er medlemmer.
De fleste av våre medlemmer har tegnspråk som
morsmål, og derfor er foreningen et viktig samlingspunkt.
Døvesenteret som er åpent for alle som har interesse
for døvesak og tegnspråk, ligger i Storevågen 75 i
Ålesund kommune.
I lokalene er det jevnlig møter, og det drives ulike kulturaktiviteter og kursvirksomhet både for medlemmer og
andre.
Vi leier også ut lokalene til andre, som feirer jubileum, fester og møter. Man finner link om dette på vår hjemmeside: www.mrdf.no
Vi håper etter hvert at flere vil oppdage våre flotte lokaler og ønsker å legge sitt arrangement der. Dette bidrar
også til inntekter for foreningen.
Utleieaktiviteten har tatt seg opp over tid, etter hvert som flere får vite om lokalene våre.
Det ble på slutten av året anskaffet ny sofa og bord samt bilder til ”Lekerommet” Dette takket være tilskudd fra
Sparebanken Møre.
2: Medlemsskap
Foreningen hadde per 31.12.2011 119 medlemmer. Dette er en nedgang på 4 medlemmer fra året før.
Medlemstallet fordeler seg slik: Hovedmedlem 90, ungdomsmedlem 13 og barn 16.
Norges Døveforbund står for kontingentinnkrevingen og registeret føres der. Vi får jevnlige rapporter om ut/
innmelding.
3 av våre medlemmer gikk bort i 2011:
Trygve Krogstad, 6030 LANGEVÅG (medlem i 44 år)
Karstein Ramsvik, 6017 ÅLESUND (medlem i 33 år)
Solveig Sandnes, 6142 EIDSÅ
(medlem i 11 år)
Kontingenten fastsettes av landsmøtet i Norges Døveforbund og kontingenten er: kr. 450 per år for hovedmedlemmer. Ungdom 13-26 år kr. 350 per år, mens barn 0-12 år kr. 100 per år.
Kontingenten ble sist oppjustert på landsmøtet i Tromsø 2010.
Vi mottok fra Norges Døveforbund som andel av medlemskontingenten for 2011 kr. 21 050
Annet medlemsskap:
Møre og Romsdal Døveforening er tilknyttet Norges Døveforbund.
Foreningen er medlem i:
FFO Møre og Romsdal,
FFO Ålesund,
Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal,
Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) og mottar bladet Nye Journal for døve.
3: Styret
Møre og Romsdal Døveforening sitt styre (valgt på årsmøtet 6. mars 2010) har bestått av:
Leder:
Vibeke O. Larsen
Ålesund
Nestleder:
Cecilie Måseidvåg
Sula
Styremedlem: Harald Oppigård
Ålesund
Styremedlem: Erlend Holsen
Sula
Styremedlem: Jørn Erik Løvsjø
Ålesund
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Varamedlem:

Solveig Olsen
Sula
Helle Christiansen
Sula
Martin Stavaas
Ålesund
Styret har siste år hatt 5 styremøter og behandlet 74 saker.
Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder og styremedlem Erlend Holsen. Jørn Erik Løvsjø er varamedlem.
Det er holdt ett A-U møte som behandlet 7 saker.
Det er gjennomført et medlemsmøte 9. august.
Styret har fungert godt, med godt fremmøte. Varamedlemmer har deltatt ved forfall.
Daglig leder har deltatt på alle møtene og er styrets sekretær.
Leder og styremedlemmer sammen med daglig leder har representert foreningen utad på ulike møter.
Årsmøtet ble gjennomført på Døvesenteret lørdag 5. mars. 28 medlemmer med stemmerett var til stede.
Organisasjonskurs for tillitsvalgte ble holdt 12. november på Døvesenteret. 10 deltakere var med.
Regnskapene til foreningen føres av ToGa data.
4: Ansatte på Døvesenteret
Leif Gunnar Kvernberg er ansatt som daglig leder i 50 % stilling. Daglig leder har ansvar for foreningens drift
sammen med foreningsleder og styret.
Velferdssekretær Elisabeth Kolvik jobber med enkeltpersoner. Hun besøker de som bor ute i distriktene og har
ordnet mange kontakter med det offentlige hjelpeapparatet på hjemstedene. (se egen rapport på side 11)
Velferdssekretæren er ansatt i 40 % stilling.
Rengjører er Sissel Pedersen og hun har også rengjøringen i fellesarealene i B-bygget.
5: Husstyret
Har bestått av Lone Ramstad og Anna Oppigård. Disse er valgt av styret. De har ansvar for nyanskaffelser og ser
til at lokalene er i orden til enhver tid.
6: Kulturutvalget valgt på siste årsmøte har bestått av Tone Elvenes og Jørn Erik Løvsjø.
Årsmøtet klarte ikke velge et tredje medlem og styret fikk fullmakt til å finne en til. Heller ikke styret fikk til noe.
Varamedlem: Sissel Pedersen.
Styrets representant i utvalget: Vibeke O. Larsen
Utvalget har hatt ansvar for gjennomføring av store arrangement og fester på Døvesenteret sammen med hovedstyret.
7: Revisorer
På foreningens årsmøte ble følgende valgt til revisorer:
Erling Fylling
Kirsti Fylling
Varamedlem: Beate Erga Furland
8: Lovkomite:
Tor Inge Gausnes
Martin Stavaas
Varamedlem: Bjørg Halås.

Erling Fylling

9: Valgkomite:
Lone Ramstad
Adolf Standal
Jo Arve Furland
Vara: Helle Christiansen
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10: Representasjoner
Leif Gunnar Kvernberg er 2. varamedlem i brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentralen.
Leif Gunnar Kvernberg er foreningens representant i Sameiet Storevågen 75.
Norges Døveforbund hadde sitt Landsråd og seminar 21.-23. oktober
2011 på Comfort Hotel RunWay, i Gardermoen. Våre representanter
var Vibeke O. Larsen, Cecilie Måseidvåg og Harald Oppigård. De
informerte fra dette på et medlemsmøte på Døvesenteret 15. november.
Leif Gunnar Kvernberg og Vibeke O. Larsen deltok på årsmøtet i FFO
Møre og Romsdal 9. mai på Rica Seilet i Molde.
11: Kurs/seminar
Det ble bare gjennomført et kurs, hobbykurs i håndarbeid dette året.

Noen av deltakerne på hobbykurset

12: Møtevirksomheten på Døvesenteret
Vi har våre faste møter på Døvesenteret torsdag kveld. Møtestart er
kl. 19.00.
Det gjennomføres bl.a foredragsaftener med ulike temaer.
Fremmøtet kan variere fra 10 - 25 per gang.
Seniorgruppen har møte en onsdag i måneden på dagtid.
Her samles de til en hyggelig dag sammen med kaffe og noe å spise.
De tar også opp ulike temaer på sine møter.
Aktivitetsklubben har sine Dataparty som kan vare en helg 2-3 ganger i året.
Seniorene på vei til Røros i juni
Fritidsklubben for døve og hørende barn har arrangement noen lørdager i året.
Kulturutvalget arrangerte flere fester i løpet av året. Det er kjekt å komme sammen til et godt
måltid mat engang i blant.
Dametrim har brukt lokalene noen uker siste år. Også hobbyjentene
brukte lokalene flere lørdager for drive med håndarbeide.
Lørdagskafe skjer noen lørdager og nytt er at vi har begynt med quizaftener.
Lørdag 5. mars var det Vårfest med Tapas på menyen.
17. mai er festdag i Norge. På Døvesenteret feiret vi også dagen som
tradisjonen har vært i mange år. Kulturutvalget sammen med hovedstyret ledet festen med servering av mat og drikke. Hit kommer mange fra
distriktene for å feire vår nasjonaldag i fellesskap. Rundt 30 deltakere
var med.
17. mai

Havets Festbord ble gjennomført lørdag 15. oktober, hvor 32 deltakere var
med.
9.-11. desember var siste samling og ble avsluttet med julebord på Union hotell i Geiranger. Med gode tilskudd
fra døveforeningen og Ålesund Døves Aktivitetsklubb, var hele 44, medregnet tolker og ledsagere, med denne
helgen. Hotellet hadde et rikholdig program som mange valgte å være med på. Det ble en flott avslutning på året.
Foredrag på Døvesenteret:
20. januar:
Ivar Sveberg Larsen om sitt besøk hos døve barn på Madagaskar
31. mars:
Tove Glomset som deltok på møtet i Oslo om ”Døveskolens fremtid”
28. april:
Lokallaget fra Tolkeforbundet orienterte
14. mai:
Rolf Inge Otterdal om elevene på Ål Folkehøysskole sin skoletur til Kina
15. september: Lone Ramstad og Beate Furland fra deltagelsen i Trysilrypa.
Møre og Romsdal Døveforening
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25. oktober:

Jon Markus Kvernberg fra sin tur til Etiopia (Operasjon Dagsverk på videregående skole samlet
inn penger til nye barneskoler i Etiopia)
15. november: Vibeke O. Larsen, Cecilie Måseidvåg og Harald Oppigård. De informerte fra Landsråd 2011.
13: Andre møter og utflukter
”Skidag på Fjellsetra” ble gjennomført i helgen 12.—14. mars og 16 barn + 24 voksne deltok. Dette arrangementet var i samarbeid med Døves Menighet, Fritidsklubben og Ålesund Døves Aktivitetsklubb og er blitt en tradisjon
å ha hvert år. Et vellykket airangement og mye av arbeidet den helgen blir gjort på dugnad. Det legges vekt på
skiaktiviteter i vanlig løype og i slalåmbakkene for de tøffeste. Fritidsklubben sto for det meste av økonomien via
tilskudd fra Frifond.
15 personer deltok på utflukt til Tafjord Kraft i
Tafjord 28. mai. Vi leide egen minibuss og var
innom kraftmuseet, også besøk på et kraftverk.
Interessant å se hva som skjer fra produksjon til
strømmen er i våre hjem. Vi dro så videre til
Zakariasdammen. Derfra dro vi til Valldal hvor vi
spiste middag. Deretter hjemtur.
Søndag 3. juli dro 10 personer til Herøy og så på
forestillingen ”Kongens Ring” Forestillingen var
også tegnspråktolket. Etterpå dro vi til Ulsteinvik
og spiste en bedre middag.
Det årlige døvestevnet sammen med Bergen
Døvesenter som skulle arrangeres på Kviknes hotell i Balestrand
i august, måtte avlyses grunnet for få påmeldinger.

Besøk hos Tafjord Kraft i Tafjord

Også gruppene har hatt mange utflukter og samlinger. De har egne årsmeldinger lenger bak i bladet.
Det ligger også mange bilder fra de ulike arrangement på: www.mrdf.no
14: Kontaktposten
Medlemsbladet er bindeleddet mellom forening og medlemmer. Spesielt for de som bor ute i distriktene og som
ikke er så ofte innom foreningen. I bladet er stoff om ulike arrangement som skal skje og har skjedd. Dessuten er
det mye annen viktig informasjon som kommer med. Bladet er gratis og kommer ut 5 ganger i året og blir sendt
alle døve og tunghørte i fylket. Også andre som har tilknytning til oss får bladet tilsendt. Ansvarlig for at bladet
har vært våre to ansatte. Bladet kan også leses på vår hjemmeside www.mrdf.no
Det blir også regelmessig sendt ut SMS gruppemeldinger fra kontoret til medlemmer og andre som ønsker det,
med informasjon om ting som skal skje på kort sikt.
15: Hjemmesiden www.mrdf.no
Her prøver vi å få ut informasjon om ting som har skjedd og skal skje. Her ligger også linker til andre aktuelle
hjemmesider som kan være nyttige. Daglig leder er den som oppdaterer siden. Webmaster: Jo Arve Furland.
16: Døves Kulturdager
Ble denne gang holdt i Oslo med et rikholdig program. Vi hadde ingen aktive med der.
17: Anton Kirkebø’s fond
Møre og Romsdal Døveforening overtok fondet (kr. 51 633) fra Fylkeskommunen i 2007. Formålet med fondet er
”Til beste for døve og hørende barn av døve foreldre i Møre og Romsdal fylke”
Pengene er plassert i Sparebank 1 og 25 % av renteinntektene tilføres fondet og resten disponeres av
Fritidsklubben.
Kapitalen totalt per 31.12. 2011 er kr. 60 359, hvorav renteinntektene var kr. 1 680.
Det er ikke tatt ut midler av Fritidsklubben i 2011.

Møre og Romsdal Døveforening

5

Årsmelding

18: Økonomi
Økonomisk har 2011 vært svært godt. Dette skyldes gode inntekter, bl a fra Max Bingo, som kan benyttes fritt.
Sparebanken Møre bidrar også med tilskudd.
Også våre grupper har hatt godt år når det gjelder økonomi, noe som også påvirker hovedforeningens regnskap.
Bl. a fikk Seniorgruppa en større gave fra et av sine medlemmer. Av overskudd kr. 111 369 er kr. 64 243 fra underavdelingene våre.
Dette gjør det enklere å planlegge de mange tiltak som gjennomføres. Vi regner med at disse gode tidene vi har,
ikke varer evig så vi får også lagt opp litt reservekapital å tære på når dårlige tider kan komme.
Ellers vises til regnskapet lenger bak i bladet.
Konklusjon
Styret vil uttrykke at året 2011 har vært et godt år med mange ulike aktiviteter gjennom hele året.
Fremmøtet på de mange arrangementer og møtekvelder som har vært gjennomført har også vært godt. Også på
våre mange turer og har det vært god deltagelse.
Styret vil rette en takk til alle tillitsvalgte og andre frivillige som gjør en stor innsats på sin fritid på ulike områder
for at alle skal trives på Døvesenteret, ved å stille opp enten det er for å servere torsdager, hjelpe til når det er fest
og lørdagskafe o.a, for å skaffe inntekter til driften. Uten denne store innsatsen hadde ikke Døvesenteret vært den
gode samlingsplassen for våre medlemmer og andre.

Ålesund 7. februar 2012

Vibeke O. Larsen
leder

Cecilie Måseidvåg
nestleder

Harald Oppigård
styremedlem
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Underavdelinger/grupper
Fritidsklubben for døve og hørende barn

Fritidsklubben hadde årsmøte 26. februar på Døvesenteret.
Leder Erlend Holsen ønsket alle velkommen.
Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Hele det sittende styret ble gjenvalgt og består av:
Leder:
Erlend Holsen
Styremedlemmer: Tove Glomset og Jørn Erik Løvsjø.
I løpet av året gjennomførte vi følgende:
Vinterhelg på Fjellsetra 12.-14. mars: 16 barn/ungdom og 24 voksne var med på hytteturen. Vi gikk på ski, sto slalåm, hadde leker og aktiviteter på hytta og felles måltider. Søndag før avreise holdt døvepresten en liten gudstjeneste på hytta.
Tur til Longva 17.-19-juni: Vi leide hyttene i Gunnabuda på Haramsøya. Seks voksne og
syv barn deltok. Leting etter krabber, bygging av sandslott, på tur med vikingeskipet
Langvin, fisking, tur til Ulla fyr, bading og underholdning var noen av aktivitetene
denne helga.
•

Putti Plutti Pott på Arbeideren søndag 5.desember: 26 barn og voksne deltok på
teaterforestillingen. Etter teateret dro vi på Peppes Pizza.
Lørdagskafe kl. 13-16: Det kom ca. 20 personer og ble denne gang holdt på kafeen i Moa
syd.
Dette var en prøveordning med tiltak utenfor Døvesenteret.
Lørdag 5. november var vi tilbake med ny lørdagskafe på Døvesenteret med bra besøk
igjen.
Erlend Holsen

Leder

Tove Glomset

Jørn Erik Løvsjø

styremedlem

styremedlem

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL DØVBLITTSEKSJON
Styret har i 2011 bestått av
Bjørg Halås
Rigmor Karin Gjelstenli
Magny Gjelstenli
Palmar Dyrhol

leder
kasserer og skriver
styremedlem
styremedlem

Vi har i 2011 hatt 7 medlemsmøter, der som vanlig februarmøtet var årsmøte. Da ble styret
gjenvalgt. På møtene orienterer leder om saker som er aktuelle, vi øver litt med tegn som
støtte til tale og har ellers sosialt samvær med mat og drikke og utlodning. Møtene blir skrivetolket, og velferdsekretæren for døve er med. Hun hjelper oss med diverse praktiske saker, bl.a. med å søke om tilskudd.
Bjørg og Rigmor deltok på årsmøtet i Møre og Romsdal Døveforening 5. mars.
Etter søknad , fikk vi penger fra fylket til å kjøpe turutstyr for. Vi har bl.a. kjøpt gåstaver,
Møre og Romsdal Døveforening
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treningsstrikk, trimsykkel og andre ting.
Vi har også fått tilskudd fra Døveforeningen i form av dekning av taxien på turen til Angvik
gamle handelssted i august. Vi var 9 stykker som hadde en fin tur i strålende vær.
Som før har vi hatt møtene på Frivilligsentralen på Vestnes. Det ligger sentralt til i forhold til
reiseavstand for medlemmene.
For Romsdal Døvblittseksjon
Rigmor Karin Gjelstenli
Seniorgruppa

Styret fikk på årsmøtet 9.3.2010 denne sammensetningen:
Leder:
Lorents Ness
Styremedlem:
Magne Gaustad
Styremedlem:
Viggo Elvenes
Varamedlem:
Solveig Olsen
Regnskapsfører:
Leif Gunnar Kvernberg
Revisor:
Martin Stavaas
Lotteriansvarlig:
Sissel Pedersen
Matansvarlig:
Jorid og Erling Fylling
Turleder:
Erling Fylling
Utvalget har hatt sine faste møter på Døvesenteret en onsdag i måneden
kl 11.00 – 14.00. På møtene har vi kost oss med god mat og kaffe.
Det er blitt diskutert saker som har kommet inn fra Seniorseksjonen sentralt og saker fra Døveforeningen.
Tombolaen har gitt litt inntekter for gruppa.
I perioder av året har utvalget arrangert noen trimturer ute i naturen. Disse har vert gjennomført på mandager
på dagtid.
Lorents Ness og Leif Gunnar Kvernberg representerte Seniorgruppa på likemannskurset som NDF holdt i Trondheim 5.-7. mai.
Temaet var: Arv – når er det lurt å ordne opp med arv?
Det var også diskusjon om en skulle gjennomføre en fellestur til Solgården i Spania. Det ble bestet Seniorutvalget skal sette opp et forslag til tur til Solgården.
Det var lagt inn besøk på Havsteinekra, et omsorgstilbud for hørselshemmede i Trondheim.
Årets utflukt gikk til Røros 20.-23. juni. 15 deltakere var med. Denne
gang leide vi egen minibuss til turen. Start fra Døvesenteret om morgenen og fremme Røros kl. 17. Vi bodde på Bergstaden hotell. Der
møtte også 4 seniorer fra Trondheim. I Røros var i innom kirken og
fikk informasjon der. Etterpå var vi nede i gruvene. Ettermiddagen
ble brukt til en liten «harrytur» til Sverige.
Turen ble støttet med tilskudd fra Ålesund kommune og kulturtilskudd fra Norges Døveforbund.
Seniorgruppa fikk overraskende en gave på kr. 50 000 fra et medlem.
Det ble også gjennomført en tur til Kiel 6.-8. november. Avreise med
fly til Oslo og deretter med «Color Fantasy» til Kiel. 16 stk. meldte
seg på. Flott tur var alle enig om at det var.
Magne Gaustad deltok på tillitsmannskonferansen som gikk på Døvesenteret 12. november.
Juleavslutningen ble holdt på Døvesenteret 30. november med 23
deltakere.
Selvlaget julemiddag (pinnekjøtt og svineribbe med alt tilbehør)
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Ålesund Døves Aktivitetsklubb

1. STYRET
Styret valgt på årsmøtet den 18. februar 2011 hadde denne sammensetningen:
Leder: Jo-Arve Furland, Sykkylven (1år)
Kasserer: Harald Oppigård, Ålesund (2år)
Sekretær: Kirsti Fylling, Sula (2år)
Styremedlem: Arne Karlsnes, Haram (1år)
Varamedlem: Jørn Håvar Iversen, Skodje
2. VALGKOMITE`:
Erlend Holsen, Sula
Britt Rekdal Olausen, Ålesund
Vara: Jørn Erik Løvsjø, Ålesund
3. REVISOR:
Tor Inge Gausnes, Ålesund
Vara: Martin Stavaas, Ålesund
4. MEDLEMSTALL:
90 hovedmedlemmer. 0-12 år 16 medlemmer. 13-26 år 14 medlemmer.
5. KONTAKTPERSON: (tidligere oppmann), endret fra årsmøtet -11.
Fotball: Jørn Håvar Iversen
Golf: Arne Karlsnes
Serveringsansvarlig: Anna Oppigård
Jentebølgen/jentetrim: Cecilie R. Måseidvåg og Britt R. Olausen
Webmaster: Jo-Arve Furland
Dataparty: Jørn Erik Løvsjø
6. REPRESENTASJON:
NDI Idrettsseminar i Bergen 25. februar 2011 deltok Arne Karlsnes og Jørn Håvar Iversen.
Døveidrettens Fond Generalforsamling i Oslo 1.-2. april 2011 deltok Arne Karlsnes.
På Møre og Romsdal Døveforening's tillitsmannskonferansen 12. november 2011 på Døvesenteret i Storevågen
75, deltok: Jo-Arve Furland og vara Harald Oppigård.
7. MØTER:
Styremøter:
Det har vært 4 styremøter og behandlet 37 saker. Alle styremøtene ble holdt til på Døvesenteret i Ålesund.
Det ble 2 mindre saker enn året før.
Datoer på styremøtene er: 20. januar, 14. april, 15. september og 03. november.
Årsmøte:
Årsmøtet ble holdt til på Døvesenteret i Ålesund fredag den 18. februar 2011 kl. 18 med påfølgende pizza fra
Dolly etterpå til og sosialt samvær utover kvelden. Tilstede under årsmøtet var vi 16 medlemmer. Det var 2
flere medlemmer enn året før.
Hyggetreff/arrangement:
Jentetrim: Zumba trening hver tirsdag fra januar til påsken på Døvesenteret. Det ble brukt storskjerm hvor vi
kunne følge Zumba trening via CD rom. Populært i begynnelsen og senere ble det ikke mange på trening til
slutt. Men det var kjekt å bevege seg og prøve noe nytt.

Etter påske ble det utetrim på forskjellige steder som til: Furuåsen ved Lerstad, Taustua på Mauseidvåg,
Gjølevatnet på Fiskarstrand, Fjellstua via trappa og Tueneset. Fine turer gjennomført med variabelt antall
deltakere fra 2 til 7-8.
Etter sommer var det innetrim på Døvesenteret som kaltes for morotrim hvor vi kunne vise trimøvelser på
artige måter sammen. Det ble også spilt bowling 2 ganger og svømming på Moa en gang. Det var også utetrim
tidlig på høsten bl.a. på Glomset og Emblemsfjell.
Jentebølgen: 9. juni 2011 deltok 8 spreke jenter med de nye t-skjortene på påtrykt: Døve Snegler + Ålesund
Døves Aktivitetsklubb et bilde av en flott snegle i midten, sponset av Ålesund Døves Aktivitetsklubb, jentebølgen i Ålesund sammen med over 2000 deltakere. 5 km lange løpet
Møre og Romsdal Døveforening
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Fullførte alle med stil. Oppvarming før løpet og utstrekking etter løpet ved hjelp av noen kvinner fra treningssenteret i byen. Et av våre medlemmer vant en helg hotellopphold i Norden. Etterpå gikk vi alle 8 til restaurant Hong Kong og spiste en god middag med drikke til. Året før,
2010 var vi 6 jenter. Altså har vi økt med 2 personer i 2011.
Trysilrypa: 2 observatører og deltakere; Lone Ramstad og Beate Furland i Trysil helgen 9.-11. september. Lørdag formiddag i ganske bra vær gikk de 13 km lange løype sammen med mange andre, og de traff andre døve
deltakere også. De kunne velge 6, 11 eller 13 km løyper. Beate og Lone holdt det interessante foredraget på
Døvesenteret 15. september om denne turen. Etter foredraget hadde flere meldt seg interessert i å bli med
på Trysilrypa 2012 og hadde allerede reservert en hytte.
Vinterhelg på Fjellsetra ble gjennomført 11.-13. mars. Populært treff på en helg med ski, slalåm og sosialt
treff. Tilsammen 37 personer i hele helgen. 19 barn og unge og 18 voksne og brukte storhytten + 1 liten hytte.
Det ble tid for kortspill, lek ute og inne, maling av egg, ski/gåturer
og gudstjeneste. Godt samarbeid med matlaging og rydding. Arrangørene på den helga var: Møre og Romsdal
Døveforening, Møre Døves Menighet, Ålesund Døves Aktivitetsklubb og Fritidsklubben for døve og hørende
barn. Året før var vi 39 personer, altså 2 mindre i 2011.
Havfisketur ble gjennomført lørdag den 03. april i Borgundfjorden hvor 10 voksne hadde meldt seg på + en
døvetolk, en flott båttur arrangert av Actin, med fiske. Det var ikke mange fisker å få denne dag. Og det var
så mange fritidsbåter rundt om også. Det ble avtalt en ny båttur 14. mai.
Ombord i båten kunne de forsyne med god mat, hjortepølse med lompe og løk til. En flott tur som de gleder
seg til neste gang. Actin folka var veldig behjelpelig med rensking av fisk, låne ut fiskestenger/pilk osv ombord.
Havfisketur nr. 2 ble gjennomført 14. mai med 7 voksne og 1 ungdom + døvetolk å tilstede. Da ble det enda
flere fisker å få og alle var fornøyde og turen startet fra Alnes kai.
Fisketur i Stryn på Mindresunde camping 2.-4. september med 7 deltakere i 2 hytter og en bobil. Mange ørreter fikk de. Og grilling + sosialt samvær.
Dataparty: Det ble arrangert 2 ganger dataparty på Døvesenteret på datoer: 8.-10. april og 7.-9. oktober. Bra
oppmøte med folk med data og gjester. 2 dataspillere kom også fra Trondheim i høst. Yngre barn og unge deltar også på dataparty. Kjekt med sosialt samvær og med god mat som
pizza og særlig pølse med pommes frites.
Julebowling ble gjennomført tirsdag den 27. desember hvor det spilte 10 barn, 18 voksne bowling den kvelden
på Baronen Bowling i Spjelkavik. Etter en times spill med sosialt prat dro vi videre til Dolly Dimples for å spise
pizza der da Baronen ikke hadde salg for pizza før neste dag. Et kjekt romjulstreff var det for alle. Det var 4
mer enn året før.
8. IDRETTSRESULTATER:
Våre medlemmer Julian Standal, Arne Karlsnes og Jørn Håvard Iversen har deltatt i futsal DM i Bergen 26.-27.
februar Julian spilte for Hamar, Arne og Jørn spilte for Oslo B siden ÅDAK ikke har eget fotballag. Resultater:
Hamar 2. plass og Oslo B 6. plass.
Julian Standal har også deltatt i landslag og spilte i VM Futsal i Ørebro, Sverige. Dato: 18.-26. november 2011.
Norge kom på 16. plass.
9. KONKLUSJON:
Styret vil si seg meget fornøyd med de mange aktiviteter som er gjennomført det siste år særlig bl.a. fisketurer
som mange medlemmer er glad i og i tillegg også hatt arrangementer bl.a. i samarbeid med
døveforeningen, ble det et minnerikt og lærerikt år for store og små. ÅDAK er fortsatt med i MAX Bingo og samt
Grasrotandel hos Norsk Tipping, bidratt til at vi får gjennomført de mange aktiviteter. Og av de kursene som vi
har gjennomført fikk vi støtte, takket være også fra Norges Døveforbund. ÅDAK takker for Ålesund kommune v/
kultur tilskudd. Styret sier seg meget fornøyd med samarbeid og hjelp fra tillitsvalgte i sine grupper og frivillige
til å påta seg de forskjellige
aktiviteter.
Kirsti Fylling
Sekretær

Jo-Arve Furland

Harald Oppigård

Leder

Kasserer

Møre og Romsdal Døveforening
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Arne Karlsnes
Styremedlem
Årsmelding

Ålesund Døves Bridgeklubb
har Leif Gunnar Kvernberg som leder. De andre i styret er Adolf Standal og Martin Stavaas.
Klubben har vært lite aktiv siste året.
ÅRSRAPPORT 2011 VELFERDSSEKRETÆREN FOR DØVE OG TUNGHØRTE
I MØRE OG ROMSDAL
Stillingen som velferdssekretær er for tiden på 40 %. Kontorfellesskap med Møre og Romsdal Døveforening. Der er et samarbeid med daglig leder om Kontaktposten for døve med 5 utgaver i året. Bladet
går også ut til andre interesserte. Der er også samarbeid om kursaktiviteten ved senteret og planlegging
foredrag/informasjonskvelder.
Stillingen innebærer å være bindeledd mellom døve/hørende begge veier. Og formidling av nytt fra Døveforbundet sentralt ut til lokale grupper.
Gjennomførte tiltak:
•
Opprettet tegnspråkkafe i Giske kommune i april, i samarbeid med to damer. En døv og en tolk.
Vi har hatt månedlige møter med godt oppmøte med juleavslutning i desember. Spesielt er det
døve barn som har stort behov for å komme sammen med andre døve/hørselshemmede barn. Foreldrene har også behov for informasjon og utveksle erfaringer med andre og påfyll av informasjon
blant annet fra oss 3 i teamet.
•

Deltatt på de fleste møtene i døvblittgruppa på Vestnes, med info og tegnøving. Søkt om midler og
gjennomført tiltak for denne gruppa.

•

Deltatt i seniorgruppa sine månedlige møter på senteret gjennom året.

•

Har hatt et visst samarbeid med Døves Menighetsråd.

•

Oppsøkende virksomhet i hele fylket til vanskeligstilte døve/døvblitte gjennom året.

•

Har i oktober deltatt på Nettverkssamling med døve barn med lærere fra diverse skoler i fylket.

•

Bidratt til å få ordnet støttekontakt tjenester gjennom sosialkontor i vedkommende kommuner.

Generelt et rolig og jevnt år med ikke de største svingningene. Det er viktig med oppsøkende virksomhet og være et medmenneske. Har vert viktig å lytte og sense hvordan de har det, og bidra med tiltak og
henvisning til kommunale tjenester der det har vert behov.
Kontaktnettet i fylket er på 285 personer.
Egen vurdering av arbeidet: Besøkstjenesten er av uvurderlig betydning. I tillegg har det kommet til
nye barn og voksne i kontaktnettet som trenger mine tjenester. Dette gir inspirasjon for mitt arbeide videre. I tillegg har engasjementet i Døves Menighetsråd gitt meg flere strenger å spille på og tettere kontakt med Døve kirka sine medlemmer.
Visjoner/ Planer
Det er gitt klarsignal om Tegnspråk kafe kan startes i Rauma kommune til våren. Frivillighetsentralen
på Åndalsnes har klar lokaler til dette. Det kan bli spennende å se om det blir like populært som i Giske
kommune. Et uformelt treffsted for de som har behov og lyst, der tegnspråket blir brukt konsekvent uansett om en kan mye eller lite.
Dette er forebyggende trivselstiltak for døve barn og voksne som bor ute i distriktet, og ser ut som det er
behov for dette i framtida
Elisabeth Kolvik
Velferdssekretær

Møre og Romsdal Døveforening
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Møre og Romsdal Døveforening
Storevågen 75
6020 Ålesund
Organisasjonsnr. 971 572 159

Resultatregnskap

Note

2011

2010

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Offentlige tilskudd
Annen driftsinntekt

2
2

kr
kr

192 397
575 220

kr
kr

341 290
396 030

kr

767 617

kr

737 320

kr
kr

219 495
436 753

kr
kr

213 062
483 077

Sum driftskostnader

kr

656 248

kr

696 139

Driftsresultat

kr

111 369

kr

41 181

Sum driftsinntekter
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

3
4

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad

kr

180

kr

135

Netto finansresultat

kr

180

kr

135

ÅRSRESULTAT

kr

111 549

kr

41 316

Annen egenkapital

kr

111 549

kr

41 316

Sum overføringer

kr

111 549

kr

41 316

OVERFØRINGER

Møre og Romsdal Døveforening
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Balanse pr. 31.12.
Note

2011

2010

EIENDELER
Anleggsmidler
Døvesenteret, Gnr.20, bnr.124, seksjon nr 3

kr

2 100 000

kr

2 100 000

Sum anleggsmidler

kr

2 100 000

kr

2 100 000

kr
kr

233 051
203 127

kr
kr

181 244
143 538

Sum omløpsmidler

kr

436 178

kr

324 782

SUM EIENDELER

kr

2 536 178

kr

2 424 782

Annen egenkapital

kr

2 422 657

kr

2 311 108

Sum annen egenkapital

kr

2 422 657

kr

2 311 108

Skyldig offentlige avgifter
Skyldig lønn og feriepenger
Forpliktelser
Annen kortsiktig gjeld

kr
kr
kr
kr

18 312
17 500
30 088
47 621

kr
kr
kr
kr

19 562
17 500
68 937
7 675

Sum gjeld

kr

113 521

kr

113 674

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

kr

2 536 178

kr

2 424 782

Omløpsmidler
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter

5

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Gjeld

Ålesund, 7. februar 2012
I styret for Møre og Romsdal Døveforening

Vibeke O. Larsen
leder

Cecilie Måseidvåg
nestleder

Harald Oppigård
styremedlem

Møre og Romsdal Døveforening

Erlend Holsen
styremedlem

Jørn Erik Løvsjø
styremedlem
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Noter til regnskapet
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.
Møre og Romsdal Døveforening driver ikke skattepliktig virksomhet.
Note 2 Driftsinntekter
Offentlige tilskudd:
Tilskudd M&R Fylke
Tilskudd M&R Fylke – prosjekt DK
Tilskudd studiearbeid
Tilskudd Helse Midt-Norge
Tilskudd fra kommuner
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Sum offentlige tilskudd
Andre inntekter
MVA kompensasjon
Kursavgifter
Medlemskontingenter
Bingoinntekter
Husleieinntekter
Refundert vasking etc fellesareal m.m.
Gavemidler fra Sparebanken MØRE
Tilskudd fra ÅDAK
Andre inntekter, bidrag, gaver
Inntekter Romsdal Døvblittseksjon
Inntekter Seniorgruppa Ålesund
Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn
Egenandeler fra deltagere
Medlemsaksjoner
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

84 000
2 160
52 000
9 000
45 237
192 397

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

81 500
30 000
50 000
24 500
155 290
341 290

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

24 807
3 000
21 050
197 255
7 000
10 100
15 000
20 828
13 924
14 791
108 208
50 689
52 941
35 627
575 220
767 617

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

11 947
500
20 200
163 597
3 300
8 949
30 000
3 630
4 413
44 534
22 629
32 259
50 072
396 030
737 320

Note 3 Lønnskostnad
Lønn, feriepenger etc. Organisasjonssekretær
Annet lønn, honorarer etc
Arbeidsgiveravgift
Obligatorisk tjenestepensjon
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr

166 930
24 850
24 466
2 627
621
219 494

kr
kr
kr
kr
kr
kr

152 608
31 100
23 661
4 043
1 650
213 062

Note 4 Annen driftskostnad
Leie lokaler
Fellesutgifter, lys og varme, renhold lokaler
Kjøp inventar og utstyr, rep.og vedl.
Regnskapshonorar
Kontorrekv., telefon og andre adm.kostnader
Reiseutgifter styre og adm.
Besøkstjeneste, likemannsarbeid
Kontingenter
Gaver og oppmerksomhet
Forsikringer, lisenser

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 300
33 297
57 015
9 500
15 302
6 985
10 155
1 300
4 376
4 680

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 400
27 282
87 902
9 375
17 134
5 787
9 862
800
2 624
4 534

Møre og Romsdal Døveforening

2011

14

2010

Årsmelding

2011
15 959
11 171
65 637
32 637
134 883
11 470
3 549
7 764
9 773
436 753

2010

Årsmøte, styremøter, møter FFO og andre møteutgifter
Utgifter Romsdal Døvblittseksjon
Utgifter Seniorgruppa Ålesund
Utgifter Fritidsklubben døve/hørende barn
Informasjonsmøter, stevner, turer, utflukter
Diverse tilskudd
Representasjoner Teater Manu etc.
Døves Kulturdager Molde arrangementsutg etc.
Landsmøte/-råd NDF
Organisasjonskurs, teaterkurs etc
Sum annen driftskostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

8 252
9 304
39 778
14 356
64 741
5 750
96 504
23 845
53 847
483 077

Note 5 Bankinnskudd, kontanter
Kasse avd. Ålesund
Bank/kasse Kristiansundgruppa
Bank/kasse Romsdal Døvblittseksjon
Bank/kasse Seniorgruppa Ålesund
Bank/kasse Fritidsklubben døve/hørende barn
Bank Døveforeningen
Bank skattetrekksmidler
Sum bankinnskudd, kontanter

kr
510,02
kr
kr
7 340,47
kr 68 537,50
kr 96 020,06
kr 26 195,53
kr
4 523,40
kr 203 126,98

kr
-554,38
kr
435,00
kr
3 720,47
kr 27 966,10
kr 74 879,78
kr 32 588,78
kr
4 501,40
kr 143 537,15

Note 6 Tilskudd fra kommuner
Ålesund
Sula
Sum tilskudd fra kommuner

kr
kr
kr

7 500,00
1 500,00
9 000,00

kr
kr
kr

23 000,00
1 500,00
24 500,00

Note 7 Informasjonsmøter, stevner, turer
Infomøte m/julebord Geiranger
Turer, utflukter (Tafjord)
Stevne Fjærland
Smølatreff
Skidag Fjellseter

kr 130 132,00
kr
4 212,00
kr
kr
kr
540,00

kr
kr
kr
kr
kr

37 450,00
14 892,00
12 399,00

Sum Informasjonsmøter, stevner

kr 134 884,00

kr

64 741,00

Det er ingen forslag til behandling av årsmøtet.

Husk å ta med årsmeldingen til årsmøtet

Møre og Romsdal Døveforening
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Møre og Romsdal Døveforening
BUDSJETT 2011
Driftsinntekter
Offentlige tilskudd
Tilskudd M& R Fylke
Tilskudd Studiearbeid

kr
kr

87 000
2 000

kr
kr

84 000
2 160

Tilskudd Helse Midt-Norge/drift/
Tilskudd kommuner
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Sum offentlige tilskudd

kr
kr
kr
kr

54 000
20 000
70 000
233 000

kr
kr
kr
kr

52 000
9 000
45 237
192 397

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000
10 000
21 000
150 000
7 000
12 000
10 000

kr
kr
kr
kr

30 000
30 000
295 000
528 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

24 807
3 000
21 050
197 255
7 000
10 100
15 000
20 828
13 924
14 791
108 208
50 689
52 941
35 627
575 220
767 617

kr
kr
kr
kr
kr
kr

170 000
27 000
26 000
3 000
1 000
227 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

166 930
24 850
24 466
2 627
621
219 494

Andre inntekter
MVA kompensasjon
Kursavgifter
Medlemskontingenter
Bingoinntekter
Husleieinntekter
Refundering vasking fellesareal
Gavemidler Sparebanken Møre
Tilskudd ÅDAK
Andre inntekter, bidrag, gaver
Inntekter Romsdal Døvblittseksjon
Inntekter Seniorgruppa
Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn
Egenandeler fra deltakere
Medlemsaksjoner
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftstutgifter
Lønn, feriepenger daglig leder
Annen lønn, honorarer etc
Arbeidsgiveravgift
Obligatorisk tjenestepensjon
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

Møre og Romsdal Døveforening
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Annen driftskostnad
Leie lokaler
Fellesutgifter, lys, varme, renhold, vedlikh. lokaler
Kjøp inventar og utstyr, rep. og vedlikehold
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita, telefon, og andre kostnader
Reiseutgifter styret og adm.
Besøkstjeneste, likemannsarbeid/samlinger
Kontingenter
Gaver og oppmerksomhet
Forsikringer, lisenser
Årmøte, styremøter, møter i FFO og andre møteutgifter
Utgifter Romsdal Døvblittgruppe
Utgifter Seniorgruppa
Utgifter Fritidsklubben for døve og hørende barn
Informasjonsmøter, stevner, turer og utflukter
Diverse tilskudd
Representasjon Teater Manu
Døves Kulturdager, arrangement, etc
Landsmøte/-råd NDF
Organisasjonskurs, teaterkurs
Sum annen driftskostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 500
35 000
50 000
10 000
15 000
7 000
10 000
1 500
5 000
5 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 300
33 297
57 015
9 500
15 302
6 985
10 155
1 300
4 376
4 680

kr

16 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

70 000
10 000
5 000
10 000
50 000
301 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

15 959
11 171
65 637
32 637
134 883
11 470
3 549
7 764
9 773
436 753

Det blir som tradisjon har vært de siste årene,
vårfest om kvelden etter årsmøtet er ferdig.
Det vil bli servert gryterett med tilbehør.

Pris kr. 200 for medlemmer og kr. 300 for andre.
Påmelding innen 6. mars til døveforeningens kontor
eller på oppslag i Døvesenteret.
DØVESTEVNET sammen med Bergen

Døvesenter blir denne gang på
Nesholmen som ligger i Hyen. Vi har vært der minst en gang tidligere.
Vi kan fortelle om gode priser denne gang: kr 1020 per person i dobbeltrom
og oppredd seng.
Kr 300 i tillegg for enkeltrom. Dette er for hele helgen!
Vi kommer med mer informasjon senere.

Møre og Romsdal Døveforening

Bildet er fra stevnet i 2006
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BESØKSTJENESTEN
Velferdssekretæren
Det skjer endringer for mange av de eldste døve/døvblitte nå.
Noen er på rehabilitering og liker seg der, blant flere i samme
aldersgruppe. Der lukter det fersk kaffebakst hver dag og
atmosfæren er god. Så er det hjem for å klare seg best mulig
alene eller sammen med ektefelle. Sånn er livet. Alt blir mer tungvint når alder og
sykdom dominerer. Håper det lyser litt opp å få besøk av meg og andre i
Døveforeningen av og til. Ha en fin vår ☺
Mottoet blir: Å holde seg best mulig i form med tanke på alderdommen.

DØVBLITTGRUPPA
vil begynne å trappe ned på møtene sine gjennom året. De begynner å bli en liten
kjerne igjen av gruppa. Derfor ble det bestemt på februarmøtet at de avholder møter
annenhver måned fra mars måned.

LØRDAGSKAFE 25. februar på Døvesenteret.
Vi starter kl. 13.00: Vel møtt alle sammen !

VINTERHELG PÅ FJELLSETRA
skal gjennomføres 2.-4. mars.
Informasjon om dette finner dere i forrige nummer av Kontaktposten
Vi kan opplyse det er 30 påmeldte nå og tar enda imot noen til.

I neste uke
starter vi med å montere skap og benkeplate i møtesal ved kjøkken.
Der skal vår nye kaffemaskin komme så nå
blir det slutt med all traktering av kaffe på
møtene.
Det er også anskaffet ny bruskjøler, som
bråker litt mindre… ☺

Fritidsklubben har årsmøte lørdag 25. februar kl. 14.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Møre og Romsdal Døveforening
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Vi gratulerer Kai Wang og Svein Børre Hjelme
som giftet seg 19. februar.
Dette foregikk i Kina.
I en sms skriver Solveig Hjelme: de ventet hjem
så fort papirene for henne er ordnet. Når det
skjer visste hun ikke.
Foreldrene på Emblem gleder seg til de er
hjemme igjen.

MEDLEMSKONTINGENTEN 2012

Bibbi Hagerupsen hos NDF, som nå er ansatt i 30 % stilling for å jobbe med medlemsregisteret skriver i en mail til oss:
Vi vil informere om at det blir nytt i år angående medlemskort, og denne gang benytter vi
en leverandør som tar ansvaret for medlemskort 2012, og foreningens navn står tydelig
frem på medlemskortet. Medlemskontingent 2012 vil bli sendt ut fra leverandøren rundt
1. mars med 14 dagers frist.
(kontingenten blir den samme som i fjor)

SENIORGRUPPA har årsmøte på Døvesenteret onsdag 14. mars kl. 11.00.
Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.
ÅDAK skal 24. mars igjen ut på Havfiske.
Dere vil finne mer informasjon om dette på hjemmesiden
deres om ikke lenge.
Bildet er fra Havfisketuren i mai i fjor og vi ser leder J
o Arve sammen med skipperen på ”Aktin”
ÅDAK hadde sitt årsmøte fredag 10. mars og hele styret ble
gjenvalgt.

FOREDRAG 22. MARS
Da kommer Pasient– og brukerombudet i Møre og Romsdal til Døvesenteret for å informere om våre rettigheter
i forhold til kommune og sykehus. De sier i en mail:
Foredragene omhandler pasientrettigheter både i forhold til kommune og sykehus, og hvordan ombudet kan
bistå pasienter/brukere og pårørende.

Grunnet avstand til Kristiansund hvor de kommer fra, vil foredraget starte kl. 18.00
Det blir matservering etter foredraget.

Møre og Romsdal Døveforening
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund
23
25
29
MARS
2 -4
6
8
10
14
15
16-18
22
22
23
24
28
29
31
APRIL
1
5
7
9
11
12
17
19
20-22

tor
lør
ons

Døveforeningen TOMBOLA
Lørdagskafe
Åpen kirke

fre-søn
tir
tor
lør
ons
tor
fre-søn
tor
tor
fre
lør
ons
tor
lør

Vinterhelg på Fjellsetra
Nettverksamling kl. 10 - 14
Døveforeningen
Døveforeningen har ÅRSMØTE
Seniorene har møtedag på Døvesenteret kl. 11.00
Døveforeningen
Fellesmøte døvekirka i Ålesund
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Foredrag om pasientrettigheter kl. 18.00
Døveforeningen Quiz-aften
ÅDAK Havfiske
Åpen kirke
Døveforeningen
Hobbyjentene

søn
tor
lør
man
ons
tor
tir
tor
fre-søn

Palmesøndag
Gudstjeneste
Påskeaften
Gudstjeneste
Seniorene har møtedag på Døvesenteret kl. 11.00
Døveforeningen
Trimjentene
Døveforeningen
Dataparty

SERVERINGSLISTE

8. mars: Helle Christiansen
15. mars: Solfrid Lid
22. mars: Mette Standal
29. mars: Solveig Olsen
12. april: Kirsti Fylling
19. april: Anna Oppigård

Møre og Romsdal Døveforening

- Lorents Ness
- Magne Gaustad
- Tor Inge Gausnes
- Svein B. Hjelme
- Kjell Olsen
- Johnny Ramstad
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Dersom det
ikke passer å
servere den
dagen du er
oppsatt med,
ta kontakt
med noen
andre på listen for å
bytte dag.

Årsmelding

