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Møre og Romsdal Døveforening
ønsker alle en riktig
GOD PÅSKE!
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ønsker alle en riktig
GOD PÅSKE!
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Dette bildet er fra ”Vinterhelg på Fjellseter” og eggene som ble
malt der.
Kirsti skriver om dette arrangementet: Skihelgen på Fjellseter 2-.4.
mars ble vellykket gjennomført og alle deltakere som bodde der
hadde det kjekt. Det deltok tilsammen 29 personer: 15 voksne og 14
barn og unge. Det kom også noen på dagstur (lørdag) 5 voksne og
4 barn. Barna koste seg med å spille bordtennis, spilte kort og lekte
sammen. Lørdagen var det tid skiturer og slalåmturer i kjempevær.
Etter skiturer kunne vi steke vafler og spise sammen før barna og
noen voksne som malte egg, kjekt var det. Eggene ble brukt til pynt
i forb. med en liten gudstjeneste berettet av Odd Erling Vik Nordbrønd. Om kvelden etter gudstjenesten koste vi alle med middagen
taco med alle mulige grønnsaker å velge i mellom. Underholdning og
lek om kvelden var også kjekt for store og små. Så håper vi at enda
flere etternølere1vil bli med på skihelgen neste år.

DØVEKIRKENS FELLESMØTE I ÅLESUND
Ved velferdssekretæren.
Døves Menighet i Møre var i helgen 16.-18. mars vertskap for Døvekirkens fellesmøte.
Det er 13 år siden sist de hadde sitt møte i Ålesund. Denne gang var ca 69 personer tilstede.
Fredag kveld var det offisiell åpning ved blant andre biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme.
Varaordfører i Ålesund, Geir Stenseth var en av gjestene og han reklamerte både varmt og lenge om
Ålesund som turistby.
5 menigheter var representert: Ålesund, Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger.
Etter en varmrett og kaffe, ble alle fraktet med felles buss til Quality hotell Waterfront i sentrum. Der
møtet skulle fortsette lørdag.
UNGDOMMENS FELLESMØTE hadde også sitt møte på samme sted.
Hovedsak på møtet: bruk av tegnspråk i Døvekirken i framtida. Representanter fra Språkrådet var
tilstede og representanter fra NDF.
Omvisning lørdag etter møtet med Harald Grytten med krakken. Så festmiddag på kvelden med gode
taler og morsomme bordkonkurranser.
Søndag ble alle fraktet med felles buss til Volsdalen igjen til Gudstjeneste og påfølgene varm lunsj og
kaffe kaker og sveler. Noen rakk en liten tur til Fjellstua, før de ble kjørt til flyplassen i 17 tiden søndag. (Bare at akkurat da vi var oppe ved Fjellstua, snødde det tett og ingen utsikt, da vi kom ned i
byen igjen lysnet det opp og var klart og fint ☺)

Biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme og tolken.

Fra byvandringen med H Grytten

DØVESTEVNET i august sammen med Bergen Døvesenter blir denne gang i Nesholmen i
Hyen i Sogn og Fjordane. Siste gang det ble holdt der var i 1986 skriver Rune i Bergen i
innbydelsen til stevnet.
Nesholmen er et vakkert sted med mye natur rundt. På leirstedet er muligheter å låne
kano og bade i vatnet.
Prisene er i dobbeltrom kr. 1020 for hele helgen. I enkeltrom koster det kr. 1320 for hele
helgen. Da er oppredd seng og alle måltider fra ankomst fredag kveld til lunsj søndag
inkludert.
Døveforeningen har vedtatt å gi tilskudd kr. 500 til våre medlemmer som blir med på
stevnet. Vi organiserer transport i egne biler og spleiser på
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NY KAFFEMASKIN OG BRUSKJØLER
er nå på plass på Døvesenteret. Her er nok av
drikkevarianter å velge mellom.
Det er også laget til benk og skuffer som gir
plass til utstyr som hører til.
Den ble første gang brukt under årsmøtet og
tror de fleste var fornøyd med den.

Dataparty, 20-22 april på Døvesenteret.
På lørdag kl. 16.00 skal vi ha Power Point kurs (lære å lage lysbilder) Vi har fått spørsmål
fra mange om å lage til et slik kurs.
Ta med egen laptop (bærbar pc) eller datamaskin med Microsoft Office Power Point
program.
Om du ikke har dette programmet, gi beskjed til Jo Arve som kan ordne et program til deg.
Etterpå det blir oppgave hvor dere selv kan lage lysbilder..
Kurs varer ca. 3 timer og er gratis.
Fint om dere kan gi beskjed til Jo Arve som vil vite hvor mange som kommer..

HAVFISKE

22. mars med ”Actin”
måtte dessverre avlyses da båt hadde
noe problemer.
Mange ble nok skuffet, men vi skal
komme tilbake med ny dato senere etter
påske.

ONSDAG 28. mars var det igjen ”ÅPEN KIRKE” i
Volsdalen. Dette er etter hvert blitt et populært møtested for mange. Denne gang var hele 21 tilstede som
koste seg med mat, prat og tombola. Odd Erling fortalte og viste bilder fra sin tur til Nepal for ikke lenge si-

OGSÅ PÅ VALDERØY var det samling om
kvelden onsdag 28. mars med god deltagelse. Der var det ”Tegnspråkkafe’” et tilbud
for de som bor ute på øyene Godøy, Giske
og
Valderøy, som møtes en gang i måneden for
å være i et tegnspråkmiljø. Stedet var
Frivillighetssentralen i Valderøy.
De som står i spissen for dette tiltaket er
Christel, Elisabeth og Tone.
Det var rundt 20 voksne og flere barn
tilstede som koste med mat og prat.
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JENTEBØLGEN 2012.
Jentetrim ved Britt og Cecilie ønsker alle som vil være med på Jentebølgen torsdag 7. juni i Ålesund sentrum
ved Kiperviktorget, så meld fra til Britt. Det 5 km lange løp som vi kan delta i ved å gå, jogge og løpe. Vi har
deltatt i flere år og håper at mange som mulig av damene kan delta og dra ut på restaurant etterpå til sosialt
prat og spise god mat.
Møt opp på Kiperviktorget kl 18. Der på Kiperviktorget vil Britt dele ut de tøffe t-skjortene til alle som deltar,
til utlån, med symbol på “Døve Snegler”
Britt ønsker å ta imot påmeldinger, så send sms til Britt på mobil nr 92278824. Eller skriv opp på tavla på døveforeningen. Med frist 18. mai. Husk å skrive navnet ditt og fødselsåret.
Alle som er medlem av Møre og Romsdal døveforening er automatisk medlem i Ålesund Døves Aktivitetsklubb
Det gjelder både for døve og hørende (tegnspråklige). Og det
vil ikke koste noe å delta, men det er bindende.
Etterpå ut på restauranten og spise, kanskje vil ÅDAK støtte
noe økonomisk til middag. Alle som påmelder får vite det senere. Jentetrimmen ved Britt ordner en døvetolk som kan tolke fra kl 18 og etter målgangen. Mye som skjer der med loddtrekning med mange fine premier. I fjor vant Lone og Tove
flotte premier med
henholdsvis gavekort på 200 kr og hotellopphold i Norden.
Alle som er med må ta med godt humør uansett vær.
Kom igjen, og bli med til en kjekk kveld.
Skrevet av Kirsti (sekr i ÅDAK)
Bildet fra et tidligere ”Jentebølge”

Torsdag 19 april
får vi besøk av Marianne Rasmussen Kolvik på Døvesenteret.
Hun vil dele sine erfaringer fra det mest sette tv-programmet
”Ingen grenser” med oss.
Vi vil komme tilbake med klokkeslett senere.

SENIORGRUPPA

hadde sitt årsmøte onsdag 14. mars.
Lorents Ness ønsket velkommen.
Magne Gaustad ble valgt som møteleder for årsmeldingen og Leif Gunnar Kvernberg for regnskapet.
Leif Gunnar Kvernberg ble valgt til referent.
Årsmelding 2011 ble gått gjennom punkt for punkt
uten bemerkninger.
Regnskapene 2011 som var godkjent av revisor ble
gjennomgått uten bemerkninger.
Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Valg:
Valgene ble ledet av Magne Gaustad og fikk følgende
sammensetning:
Leder:
Lorents Ness
Styremedlem:
Magne Gaustad
Styremedlem:
Viggo Elvenes
Varamedlem:
Solveig Olsen

Regnskapsfører:
Revisor:
Lotteriansvarlig:
Matansvarlig:
Turleder:
Eventuelt:
Noen lurte på når
seniorgruppa ble
stiftet. Daglig leder
gikk ut og sjekket og
fant at gruppa som den
gang het Pensjonistutvalget ble stiftet på
Døvesenteret i
Katevågen 2, 20. mai
1987. Torbjørg Larsen
ble valgt til leder.
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Leif Gunnar Kvernberg
Martin Stavaas
Sissel Pedersen
Jorid og Erling Fylling
Erling Fylling

Lorents ble gjenvalgt som leder

En salme om korset, en påskehilsen fra
Døveprest Odd Erling til Kontaktposten, mars 2012:
Der korset står, er jorden full av himmel
som Gud har båret inn i tid og rom.
Han kjenner alle navn i verdens vrimmel.
Selv het han Jesus Kristus da han kom.

Der korset står
Der korset står, der står en himmelstige
hvor Gud steg ned til jorden trinn for trinn.
Der korset står, er porten til Guds rike,
for ingen klatrer selv i himlen inn.
Der korset står, er jorden full av søsken,
og ingen er alene og forlatt.
Der korset står, er kilden i en ørken,
er mat til sultne, lys når det er natt.
Der korset står, er jorden full av krefter
som bygger nytt, som planter og som sår.
Det er Guds skapervilje med den kloden
som vi er overlatt og kaller vår.

(Kristin Solli Schøien)

PÅSKEN 2012
Torsdag 5.april, kl.19:
SKJÆRTORSDAGS-GUDSTJENESTE
i Volsdalen kirke.
Flott pyntet bord. Nattverd.
I god tradisjonen:
Kveldsmat i menighetshuset etterpå.
Samarbeid med
Metodistkirken og Volsdalen menigheter.
Velkommen til fellesskap!

Mandag 9.april, 2.påskedag:
PÅSKEFEIRING for store og små.

Kl.1400:
Festgudstjeneste, utdeling av min kirkebok, nattverd.
Kl.1445:
Skattejakt; rebuser for små – og store! Finner vi påskeegget?
Kl.1515:
Påskemiddag (lammesteik) og dessert
Kl.1630-1700:
Menighetens årsmøte
MIDDAGEN:
Pris for voksne (over 18 år): kr.157,- (barn: gratis)
Påmelding: Innen onsdag 4.april til døveprest Odd Erling
på
mobiltlf: 950 78 362

Søndag 15.april:
Røvik kirke på Skåla utenfor Molde, kl.11: Gudstjeneste. Middag på kafe etterpå.
Døves menighet betaler desserten.
Kontoradr:
Borgundv. 124
6007 ÅLESUND

Kontortlf:
Tlf: 70 16 53 26
Teksttlf: 70 16 53 27
Faks : 70 16 53 39 (Volsdalen krk)
E-post: odd.erling.nordbrond@dovekirken.no
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Privatadr:
Nørvegjerdet 5 b
6009 ÅLESUND
Tlf (p) / teksttlf: 70 13 37 32
Mobil: 950 78 362

Ålesund Døves Aktivitetsklubb

Kulturutvalget.

Protokoll fra årsmøtet fredag 10. februar 2012
Åpning av årsmøtet
Årsmøtet startet kl. 18.00.
Leder Jo-Arve Furland ønsket alle velkommen til årsmøtet.
Det var 14 medlemmer som hadde stemmerett til stede.
1 minutt stillhet for 3 medlemmer som gikk bort i 2011.

Vi er 3 damer som ble utvalgt til kulturutvalget
ved årsmøtet nylig og er: Lone Ramstad, Helle
Christiansen og Kirsti Fylling med Cecilie
Måseidvåg som vara (4 damer totalt).
Gi gjerne tips eller ønsker å være med på kakebaking til 17.mai, gi beskjed til Lone. Vi ønsker
at det skal være trivelig der vi har ansvar for.

Godkjenning av dagsorden
Beretningen var utsendt ca 14 dager før årsmøtet på hjemmesiden til ÅDAK.
Valg av referent
Kirsti Fylling ble valg til referent.
Valg av møteleder
Arne Karlsnes ble valgt til møteleder.
Dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten endringer.
Klubbens årsmelding for 2011
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen punkt for punkt.
Følgende tilføyes/rettes:
Medlemstallet var 119 medlemmer. 89 hovedmedlemmer,
14 ungdomsmedlemmer og 19 barnemedlemmer.
Foreningens årsmelding ble godkjent.
Regnskapet for 2011
Regnskapet ble godkjent med noen få rettelser.
Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag var kommet inn. Kun forslag til aktiviteter for 2012.

17. mai feiring på døvesenteret.
Døra åpnes kl 16.
Det vil bli som vanlig gode kaker, is, pølse med
brød/lomper og potetstappe, kaffe og andre typer
varme drikke fra automaten, selges.
Velkommen til et hyggelig sammentreff på nasjonaldagen.

Valg:
Valgene ble ledet av Britt R.Olausen og Jørn Erik Løvsjø.
Forfall: Erlend Holsen.
Valg av styre:
Forslag av valgkomiteen:
Jo-Arve Furland, Sykkylven
for 2 år
Arne Karlsnes, Haram
for 2 år
Begge ble valgt med akklamasjon
Harald Oppigård, Ålesund
ikke på valg
Kirsti Fylling, Sula
ikke på valg
Valg av leder:
Jo-Arve Furland
for 1 år
Valgt med akklamasjon
Varamedlem:
Jørn Håvar Iversen, Skodje
for 1 år
Valgt med akklamasjon
Revisorer:
Tor Inge Gausnes, Ålesund
for 1 år
Vara:
Martin Stavaas, Ålesund
for 1 år
Valgkomite:
Julian Standal
Jørn Erik Løvsjø
Britt R. Olausen (en av dem er vara)

GRILLFEST
Det blir grillfest lørdag 30. juni.
Mere opplysning senere om hvor vi kan være og
klokkeslett.
Helle

JENTETRIM 17. APRIL
Endelig skal jentetrimmen begynne med
gåturer sammen igjen, tirsdager etter påsken og starter 17. april, møte opp ved
Eikenos parkering kl 18 presis.
Hvor vi skal tirsdager fremover, diskuterer
vi der på Eikenos.
Vell møtt alle spreke jentene til en fin
gåtur i flott natur.
En fin utgangspunkt før
evt. Jentebølgen i juni.

Avslutning
Jo-Arve takket alle for tilliten ved å bli gjenvalgt for ett nytt år
som leder og håper videre på et godt samarbeid med styret
og alle tillitsvalgte.
Årsmøtet var ferdig kl. 19.45.

Jentetrim ved
Britt og Cecilie.

Ålesund, 25.februar 2012.
Kirsti Fylling (sign)
sekretær
Harald Oppigård (sign)
kasserer

Jo-Arve Furland (sign)
leder
Arne Karlsnes (sign)
styremedlem
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Valgt med akklamasjon.
Revisorer:
Erling Fylling
for 1 år
KirsƟ Fylling
for 1 år
Vara: Beate E. Furland
for 1 år
Valgt med akklamasjon.
Kulturutvalg:
Lone Ramstad
for 1 år
Helle ChrisƟansen
for 1 år
KirsƟ Fylling
for 1 år
Vara:
Cecilie Måseidvåg
for 1 år
Valgt med akklamasjon.
Lovkomite:
Tor Inge Gausnes
ikke på valg
MarƟn Stavaas
ikke på valg
Vara: Lorents Ness
ikke på vag
Valgkomite:
Jo Arve Furland
Adolf Standal
KrisƟne SƟansen
Vara: Geir Olav Haugen
Valgt med akklamasjon.
Avslutning
Vibeke takket alle for Ɵlliten ved å bli gjenvalgt for eƩ nyƩ år som
leder. Hun takket møteleder for god gjennomføring av årsmøtet
også takk Ɵl valgkomiteen. Vibeke ønsket de nyvalgte lykke Ɵl og
håper på godt samarbeid med alle Ɵllitsvalgte i den neste perioden.
Så erklærte hun årsmøtet for avsluƩet kl. 15.30.

Møre og Romsdal Døveforening
Protokoll fra årsmøtet lørdag 10. mars 2012
Åpning av årsmøtet
Årsmøtet startet kl. 12.00.
Leder Vibeke O. Larsen ønsket alle velkommen Ɵl årsmøtet.
Det ble holdet minnetale over tre medlemmer som var gåƩ bort
siden siste årsmøte.
Det var 24 medlemmer Ɵl stede som hadde stemmereƩ.
Godkjenning av dagsorden
Beretning og regnskap var utsendt 14 dager før årsmøtet.
Ingen hadde kommentar Ɵl innkallingen.
Valg av referent
Leif Gunnar Kvernberg ble valg Ɵl referent.
VedtaƩ
Valg av møteleder
Jo Arve Furland ble valgt Ɵl møteleder.
VedtaƩ
Dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten endringer.
Valg av protokollkomité
Helle ChrisƟansen, MarƟn Stavaas og KirsƟ Fylling, ble valgt.
Tellekorps
Protokollkomiteen fungerer også som tellekorps ved skriŌlige valg.
Foreningens årsmelding for 2011
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen punkt for punkt.
Korrigering i punkt 3, styret valgt på årsmøtet 2010 reƩes Ɵl: valgt i
2011.
Erlend Holsen og Cecilie Måseidvåg valgt Ɵl nye styremedlemmer
for 2 år.
Valg av leder:
Vibeke O. Larsen
for 1 år
Valgt med akklamasjon.
Varamedlemmer:
MarƟn Stavaas
for 1 år
Lone Ramstad
for 1 år
Beate E. Furland
for 1 år

Ålesund 15. mars 2012
Helle ChrisƟansen
(sign)

MarƟn Stavaas
(sign)

KirsƟ Fylling
(sign)

Vi gratulerer Magda Hausberg
6457 Bolsøya som blir 50 år 3. april.
Nå er det ikke mange som kjenner Magda, så vi
håper å få hilse på deg en dag ☺
ÅDAK legger opp til laksefiske i Stryn

15.-17. juni. Dette er enda på planleggingsstadiet. Målet er å kjøpe en ”pakke” hvor
overnatting, mat, fiske og guiding er
inkludert i prisen.
Dette skjer gjennom ”Actin”, samme firma
som vi bruker når vi har havfiske.
Vi venter spent på mer informasjon om
denne turen.

Hele styret ble gjenvalgt, fra v bak, Erlend, Jørn Erik og
Harald. Foran fra v: Vibeke og Cecilie

FRITIDSKLUBBEN planlegger helgeutflukt til Sjur-Ola Sjøstover på Haramsøya 8.-10. juni.
Vi har reservert to hytter med plass til ca. 18 personer.
Det kommer nok mer informasjon etter hvert.
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund
APRIL
1
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26
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MAI
3
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JUNI
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13
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JULI
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Palmesøndag
Gudstjeneste i Volsdalen kirke kl. 19.00
Påskeaften
Påskefeiring i volsdalen fra kl. 14.00 (se mer om dette på side 6)
Seniorene har møtedag på Døvesenteret kl. 11.00
Døveforeningen
Trimjentene
Døveforeningen
Dataparty
Trimjentene
Døveforeningen
Hobbyjentene
Døveforeningen
Bortleid konfirmasjon
Trimjentene
Bortleid konfirmasjon
Nettverksamling kl. 10 - 14
Trimjentene
Fest på Døvesenter
Bortleid konfirmasjon
Trimjentene
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Pinseaften
Åpen kirke
Trimjentene
Døveforeningen
Fritidssklubben har utflukt til Haramsøy
Døves Menighet tur til Averøy
Trimjentene
Seniorene har møtedag på Døvesenteret kl. 11.00
Elvefiske i Stryn ÅDAK
Trimjentene
Døveforening
Grillfest
Døveforening

SERVERINGSLISTE

12.april: Kirsti Fylling
19.april: Anna Oppigård
26.april: Sissel Pedersen
3. mai: Jorid Fylling
7. juni : Britt Olausen
21.juni : Tone R. Elvenes
5. juli : Beate E. Furland

-Tor Inge Gausnes
-Johnny Ramstad
-Erlend Holsen
-Jørn Erik Løvsjø
-Jo Arve Furland
-Harald Oppigård
-Vidar Farstad
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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.

