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 ADRESSE ENDRINGER 
 

Husk å gi oss beskjed om ny adresse. Vi får brev og 
bladet SEHER i retur, da posten har sluttet å gi 
informasjon om ny adresse. Det sendes i retur om 
at personen har flyttet. Det tar mye tid for oss å 
finne ut hvor personen har flyttet til. 
 
Resultatet blir at vi stryker personen fra 
medlemsregisteret, dersom personen ikke har betalt 
medlemskontingent for 2003 – pga brevet med 
giroblanketten kom i retur. Dersom en har betalt, 
står personen selvsagt som medlem – men det er 
dumt at blad og brev kommer i retur pga ukjent 
adresse. 
 
Derfor husk å gi oss beskjed i god tid, slik at du får 
brev og blad fra oss. 

SE HER 40. årgang, 2003 
 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for  

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Stiftet 17.11.1878 

 
Tilsluttet: Norges Døveforbund 
  FFO-Oslo 
  FS-Oslo 
  Akershus døves fylkeslag 
 
Medlemstall: 383 medlemmer pr 31.12.2002 
 

Abonnement på bladet SEHER: 
Kr 100,- pr år (gratis for medlemmer) 

 
Redaktør: Vidar R. Sæle 
 
Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003) 
 
Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (400 eks.) 
 
Adresse: Oslo Døveforening 
  Sven Brunsgt. 7 
  0166 Oslo 
 
 Telefon: Ring først 149, så be om nr 22 20 54 08 
 Teksttlf:  22 20 54 08 
      Faks: 22 11 23 21 
Kontonr: 1600 40 08301 
 
Daglig leder: Vidar R. Sæle  
         E-post: post@odf.no  
 SMS: 930 32 049 
 
Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen 
            E-post: tskurs@odf.no  
 
Foreningsleder: Torill Lorentzen 
     Epost: tlorentz1@chello.no  
 

Underavdelinger og tilsluttede grupper: 
Oslo Døves Bridgeklubb  

Oslo Døves Pensjonistgruppe 
Oslo Døves Kvinneforening 

Oslo Døveteater 
Oslo Døvehistorielaget 

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
Oslo Døves Ungdomsgruppe 

Oslo Døves Sportsklubb 
 
Informasjon: http://www.odf.no  
   Tekst-tv NRK, side 772 
 
 

Stoff til neste nummer: 
Neste nummer kommer i September/Oktober 2003,  

og frist for å sende stoff er 15. September. 
E-post: seher@odf.no  

Daglig leder har ordet………….……………   3 
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Besøkstjeneste for døve…………………...   6 
Foredrag på torsdager….………………….   7 
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Døve foreldre………………….…………….. 17 
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LEDIG HYBEL 

Vi har for tiden en ledig hybel i 4.etasje i Sven Brunsgt. 
7. Ta kontakt med daglig leder Vidar R Sæle. 



ÅRGANG 40, NUMMER 3                                          SE HER                                                                                                 SIDE 3 

 

Konferanse 26.september 
Oslo Døveforening ønsker å markere 125 årsjubileum og 
Døves dag ved å invitere politikere og saksbehandlere i 
Oslo kommune, der vi vil presentere Oslo Døveforening og 
våre underavdelinger. Vi vil ta opp våre tanker om hva et 
døvesenter skal være, siden døve ikke kan benytte tilbud 
som finnes i bydelene. Vil myndigheter i Oslo kommune 
forstå,og vil de ta ansvar for døve borgere i Oslo kommune? 
Målet vårt er å informere, og gi kunnskap om døves behov 
for et døvesenter, et sted å være. Det betyr i praksis noe 
som ligner ”samfunnshus for døve”, likedan som det finnes 
for hørende i alle bydeler. Det betyr også at kommunen må 
yte mer i tilskudd til et døvesenter i forhold til det vi får i dag. 
 
Tilbud til barn og unge 
9 døve barn fra Oslo deltok på den første fotballskole for 
døve som ble arrangert i Sandefjord, og der var det i alt 24 
barn. Det var påmeldt 36 barn til fotballskolen. Behovet er 
stort for barn og ungdom å ha tilbud i ferietid! Det var virkelig 
synd at vi ikke fikk midler til ferietiltak på feriehjemmet Skaug 
fra Oslo kommune ved Helsevernetaten. Vi fikk også avslag 
fra Rusmiddeletaten i Oslo kommune til drift og 
prosjektmidler som skulle gå til forebyggende tiltak for 
ungdom. Men vi ser at Rusmiddeletaten ønsker å se på 
dette senere, noe vi vil følge opp med møte med etaten, og i 
tillegg ha dialog med Ungdomsetaten for midler i 2004. Slik 
at vi kan få midler til å starte opp tilbud for barn og ungdom 
gjennom å ansette en barne- og ungdomsarbeider eller en 
kulturarbeider som Bergen Døvesenter nylig har ansatt. 
Dette er noe vi vil påpeke i konferansen 26.september. 
  
God sommer 
Det var kanskje ikke mye hyggelig å lese her i forhold til det 
vi sliter med å få tilskudd. Vi gir ikke opp – og står på våre 
krav. Vi må tenke positivt, for at Oslo Døveforening skal 
være oppegående forening for medlemmer. Vi ønsker derfor 
medlemmer og lesere en riktig god sommer, og vi ser oss 
frem til å møte deg på en av våre 125 årsjubileum 
arrangementer i høst! 
  
Med sommerhilsen fra 
Vidar R Sæle 

DAGLIG LEDER HAR ORDET 
 
Kjære medlemmer! 
 
Vi håper dette nummeret faller i smak til å nyte i 
sommerferien. Til høsten skjer det viktige begivenheter som 
125 årsjubileumet og kommunevalget. 
 
Oslo Døveforening sendte brev til 8 partier i Oslo med 5 
spørsmål, og svarene vil du finne i dette bladet. Studer dem 
nøye, før du bestemmer deg hvilket parti du skal stemme i 
kommunevalget! 
  
Redusert grunnstøtte fra Oslo kommune 
Oslo Døveforening mottok et brev fra Oslo kommune 20.juni, 
og Byråden for kultur og utdanning fattet vedtak om å tildele 
Oslo Døveforening kr 450.000,- i grunnstøtte og kr 50.000,- i 
prosjektstøtte. I 2002 fikk vi kr 500.000,-, altså en nedgang 
på kr 50.000,- for 2003. Vi søkte om kr 1,2 millioner i 
grunnstøtte. 
 
Oslo Døveforening har sendt en klage til Oslo kommune ved 
Helsevernetaten 26.juni, og vi har fått bekreftet 2.juli at 
klagen er mottatt. Det beregnes å få svar på klagen til 
vinteren! 
 
Kommunen har signalisert at foreninger vil få redusert 
grunnstøtte på bekostning av andre støtteordninger, og viser 
til en Frivillighetsmelding nr 5/2002. Men i 
frivillighetsmeldingen er det snakk om omorganisering av 
støtteordninger. 
 
I de svarene vi fikk fra de ulike partier, tyder på at 
kommunen ikke følger Byrådets vedtak. Oslo Ap og Oslo SV 
sier i brev til oss, at byrådet vedtok at ”Omorganiseringen av 
støtteordningene ikke må gå på bekostning av 
grunnstøtteordningene.” Oslo Fremskrittspartiet mener at 
grunnstøtteordningen må prioriteres, og i bystyret ble det 
også flertall for dette, slik at kommunen ikke har anledning til 
å la omorganiseringen av støtteordningene gå på bekostning 
av grunnstøtteordningene. 
  
Da venter vi i spenning hva klagen vil føre til. 
  
Prosjektstøtte kr 50.000 
Vi søkte om 2 prosjekter, en til ferietiltak for barn, ungdom 
og eldre som ble gitt i avslag av kommunen, og det andre 
fikk vi kr 50.000,- til ”Hva kan Oslo Døveforening gjøre for 
døve i Oslo og Akershus?”. Vi søkte om kr 100.000,-, og må 
si oss fornøyd med kr 50.000,- til dette prosjektet som skal 
gjennomføres høsten 2003. Vi vil komme med mer 
informasjon i neste nummer av SEHER i september/oktober. 
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Oslo Døveforening markerer 125 årsjubileum med ulike arrangementer i høst.  
 
•  Lørdag 30.august – grillfest på feriehjemmet Skaug (se egen notis) 
 
•  Fredag 19.september – Underavdelinger har møte kl 17.00, for å forberede konferansen 

26.september. 
 
•  Fredag 26.september – konferanse med politikere og saksbehandlere i Oslo kommune 
 
•  Fredag 17.oktober – Pub og kulturkveld (mer info i neste nummer) 
 
•  Lørdag 8.november – 125 årsjubileumsfest på Gamle logen (mer info i neste nummer) 
 
•  Torsdag 20.november – Filmkveld og bursdagskake (mer info i neste nummer) 
 
•  Fredag 5. – søndag 7.desember – Båttur med julebord til København (se egen notis) 

 JULEBORD OG BÅTTUR TIL KØBENHAVN 
 
 
Oslo Døveforening arrangerer julebord og båttur til København 5. – 7. desember. 
9 døveforeninger i Østlandet er også invitert til turen. Oslo Døveforening har reservert 230 plasser! 
 
Pris kr 2.770,- pr person 
 
I pakke-prisen inkluderer: 
• Båtreisen Oslo-København t/r utvendig dobbeltlugar 
• 2 x frokostbuffet 
• 2 x middag 
  1 x 3-retters festmeny inkludert vin ad libitum og kaffe avec 
  1 x julebuffet inkludert 1 øl/mineralvann eller 1 glass vin 
• ca 8 timer til disposisjon i København – julehandel. 
 
Ønsker du andre lugartyper som f.eks enkel lugar, 3 eller 4 køyers innvendig lugar og frivillig avbestillingsforsikring  
(kr 50,-) – gi beskjed til daglig leder, og han vil gi deg mer informasjon om priser. Oppgi gjerne hvem du vil dele rom med. 
 
Bindende påmeldingsfrist er 30.september, og depositum kr 500,- på konto 1600 40 08301 innen 30.september – da 
er du sikret plass på båten og restbetaling kr 2.770,- minus depositum kr 500,- = kr 2.270,- betales innen 1.november. 
 
 Påmelding og giro sendes: Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo. Merk: København. 
 
 Påmelding kan også sendes pr e-post post@odf.no eller faks 22 11 23 21. 
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På Feriehjemmet SKAUG 
lørdag den 30. august 2003 

          
Møt opp utenfor Oslo Døveforening! 

Bussen går klokken 12.00. 
          

Det serveres kaffe og kaker. 
Senere på dagen får vi GRILLMAT. 

Salg av drikke. 
Pris pr. person kr. 250,- for medlemmer — 

kr. 300,- for ikke medlemmer alt inkludert. 
Underholdning og utlodning. 

Fristen for påmelding er torsdag 
21. aug. og det er bindende innen fristen.  

          
Avreise med buss fra SKAUG kl. 20.00. 

            
Vi ser frem til en hyggelig sosial samvær. 

          
V E L K O M M E N 
Feriehjemstyret 

125 års jubileum 
1878-  2003 

Oslo Døveforening 

Grillfest 
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 KOMMUNEVALG 2003 – mandag 15.september 
 
Oslo bystyre vedtok 18. desember 2002 å videreføre forsøke med direkte valg av bydelsutvalg i 
fire bydeler. Det betyr at innbyggere i de bydelene som omfattes av forsøket har anledning til å 
stemme til to valg; kommunestyrevalget og direkte valg til bydelsutvalg. Dette gjelder bydelene: 
  Direkte valg til bydelsutvalg gjelder følgende bydeler: 
• Ny bydel 3: Dagens bydel Sagene-Torshov 
• Ny bydel 8: Dagens bydeler Bøler, Manglerud og Østensjø med tillegg av Trasop 
• Ny bydel 10: Dages bydel Stovner med tillegg av Høybråten 
• Ny bydel 14: Dagens bydeler Røa og Vinderen med unntak av Gaustad 
 

  Foredrag om kommunevalg og om direktevalg i bydelsutvalg torsdag 4.september kl 19.00. 

DET ER BEHOV FOR EN BESØKSTJENESTE FOR DØVE 

Ensomhet er noe vi ofte hører om. Ofte er det snakk om eldre som ikke kommer seg ut, som ikke har noen familie i 
nærheten, og som blir sittende i sin leilighet uten noen kontakt med andre. De savner noen å snakke med. 
 
Ensomhet rammer flere enn bare eldre  
Ensomhet er likevel noe som berører langt flere enn de ”gamle”. Kanskje henger det sammen med at vi lever i et travelt 
samfunn der tiden ikke strekker til for mange. Familie, studier og jobb krever mye tid. Tiden til å være sammen, til å ta 
vare på vennskap, til å engasjere seg er kanskje  noe av det vi velger bort først. 
 
Felles besøksordning 
Oslo Døveforening, Døves Frivillighetssentral og Døves Menighet vil gå sammen om å få til en besøkstjeneste for 
døve. I løpet av høsten vil det bli arrangert kurs for de som kunne tenke seg å være besøksvenn.  Det vil komme mer 
informasjon om dette etter sommeren. Men utfordringen er gitt: Bli besøksvenn – og opplev at det er fint å kunne få 
bety noe for andre. 
 
Vil du bli besøksvenn? – ta kontakt med Knut Kristoffersen i Døves Frivillighetssentral, Randi Andresen i Døvekirken 
eller Vidar R Sæle i Oslo Døveforening. 
 
Informasjon – Det vil bli gitt informasjon onsdag 13.august kl 12.00 på pensjonisttreff og torsdag 14.august kl 19.00 i 
døvesenteret  
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Abonnement på Se Her 
 

Er du interessert i å følge med hva som  
skjer i Oslo Døveforening? 
 
Bladet kommer ut med minst 4 nummer hvert år. 
 
Send telefaks til oss: 
Oslo Døveforening, 22112321 
Årskostnad: Kr 100,00 
 

(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.) 

TUR LANGS AKERSELVA 

Søndag 17.august går vi en tur langs den vakre Akerselva 
oppover mot Nydalen eller Kjelsås. Alle møter opp kl 11.00 
utenfor Hotell SAS Plaza, så går vi derfra sammen langs 
Akerselva. Karl Fr. Robertsen er turleder for oss. Mer 
informasjon om Akerselva finner du på internett: 
www.birkelunden.no/historie/senje/ . 
 
  

FOTBALL PÅ STORSKJERM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo Døveforening viser fotballandskamper på storskjerm, 
der vi følger det norske fotballandslaget. 
 
Lørdag  6/9 Pub og EM-kvalifiseringskamp Bosnia - Norge  
  kl ? (tidspunkt er ikke avgjort) 
 
Onsdag 10/9 Privatkamp Norge - Portugal kl 18.30 
 
Lørdag  11/10 Pub og EM-kvalifiseringskamp  
 Norge - Luxembourg kl 15.00 
 

 FOREDRAG PÅ TORSDAGER 
 
Oslo Døveforening har sin faste dag på torsdager fra kl 
18.00 og utover kveld. Foredragene begynner kl 19.00. 
 
14/8 Informasjon om besøkstjeneste (se egen notis) 
 
 
 
21/8 Døves verdenskongress i Canada  
 18. - 26.juli. Hilde Haualand vil fortelle om hva som 
 skjedde på verdenskongressen. Vår forbundsleder 
 Hanne  Kvitvær er kandidat som styremedlem i WFD 
 (Verdens Døveforbund) – blir hun valgt inn? 
 
28/8 Døve innvandrere/flyktninger forteller om sine 
 opplevelser 
 
4/9 a) Informasjon om kommunevalget v/Oslo kommune 
 b) Døve og politikk v/Paal R. Peterson 
 
11/9 Tema er ikke avgjort – følg med i tekst-tv side 772 
 NRK. 
 
18/9 Tema er ikke avgjort – følg med i tekst-tv side 772 
 NRK. 
 
25/9 Døves dag – debattkveld 
 
  
  
  
 
2/10 En av våre medlemmer forteller om 
 turen til Polen og konsentrasjonsleirene. De reiser  
 6.  -  13.september til Polen sammen med ca 60  døve. 
Aktive fredsreiser og Telemark Døveforening  er arrangører 
av turen. Info om turen  
 www.aktive-fredsreiser.no/turmal3_03.htm 
 
9/10 Tema er ikke avgjort – følg med i tekst-tv side 772 
 NRK. 
 
  
16/10 Medlemsmøte (En av sakene er vurdering av salg av 
 Døves Hus) 
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Oslo Døveforening mener at Oslo kommune må ta 
ansvar for et "samfunnshus" for døve i Oslo kommune, 
på lik linje som befolkningen har i dag i sine bydeler. I 
bydelene er døve avskåret fra å delta på lik linje med 
"hørende", når det gjelder tilbud og aktiviteter. For at 
døve kan delta, må vi ha tegnspråktolk. Det ønsker vi 
ikke å ha hele tiden, derfor er det utrolig viktig å ha et 
eget tegnspråkmiljø for døve. Dette gir døve trygghet 
gjennom felles identitet, tilhørighet og norsk tegnspråk. 
  
Å kreve inn medlemskontingent, er et utopi i seg selv når 
vi mener at Oslo kommune bør kunne tilby døve et 
samfunnshus, selv om det er krav for å få tilskudd at man 
må være medlem. Oslo døveforening vurderer å gå fra 
kravet om medlemskontingent hvis driften kan 
godkjennes som samfunnshus der alle døve er hjertelig 
velkommen, uten å stille krav til medlemskap. Dette er 
noe som frivillighetssentralene driver, uten krav til 
medlemskap. 
  
Vi ønsker samfunnshus for døve skal innebære et 
aktivitetssenter for alle, både barn/unge, voksne og eldre 
skal nyte av tilbudene. Dette er et savn i dag. 
  
SPØRSMÅL 3 
  
Hva vil partiet gjøre for eldre døve i Oslo? 
  
Eldre døve bør få lov til å velge hvilken institusjon de 
ønsker å flytte til. Ønsker eldre døve å bli plassert i et 
tegnspråklig miljø som f.eks. Conrad Svendsens senter 
tilbyr, bør de få lov til - mener Oslo Døveforening. Er 
dere enige i dette, eller mener dere at de skal plasseres 
der de bor, dvs aldershjem/sykehjem.? I dag blir døve 
plassert på St. Hanshjemmet sykehjem, men der er 
forholdene ikke tilfredstillende for døve da personalet har 
for dårlige tegnspråkkunnskaper. Miljøet der gir ikke et 
meningsfylt liv for eldre døve. 
 
I nasjonale revidering av statsbudsjetter ser vi med 
bekymring at: 
”Sosialdepartementet mener nemlig at institusjoner for 
eldre døve ikke bør innlemmes i en tilskuddsordning der 
eldre med særskilte behov tilgodeses. Departementet 
mener det er kommunenes ansvar å finne gode 
løsninger for døve. ” (Hentet fra www.deafnet.no) 
 
Blir forslaget vedtatt i Stortinget blir det fremdeles opp til 
hver enkelt kommune om de vil finansiere en plass på 
aldershjem for døve. Det betyr at eldre døve med behov 
for omsorgsplass har derimot liten grunn til å juble over 
et annet av regjeringens forslag. 
Hva mener dere om dette, og vil dere gjøre noe for eldre 
døve i Oslo kommune? 
  
SPØRSMÅL 4 
 
Hva med TT-tjenesten, og vil de gi særskilt ekstra 
turer til eldre døve? 
 

KOMMUNEVALG 2003 –  
svar fra politiske partier i Oslo 

 
Oslo Døveforening sendte brev til 8 politiske partier i 
Oslo med 5 spørsmål. Vi ba partiene om å svare innen 
5.juni, slik at vi fikk svarene med i dette nummeret. 
Fremskrittspartiet var eneste parti som svarte innen 
fristen! Høyre ba om utsettelse. De andre partiene 
sendte vi en purring med en frist til 20.juni. Vi har valgt 8 
mest kjente partier, selv om de offisielle valgliste for Oslo 
ved kommunestyrevalget har flere andre partier som er 
godkjent til valget. 
 
Disse er Høyre, Det norske Arbeiderparti, 
Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig 
Folkeparti, Rød Valgallianse, Venstre, Demokratene, Det 
Liberale Folkepartiet, DirekteDemokratene, Felleslista til 
Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, Kristent 
Samlingsparti, Kystpartiet, Norges Kommunistiske Parti, 
Oslo Byaksjon, Pensjonistpartiet, Rettferdighetspartiet og 
Samefolkets Parti. 
 

OSLO DØVEFORENING –  
5 SPØRSMÅL TIL 8 POLITISKE PARTIER 

 
SPØRSMÅL 1 
 
Hva vil partiet bidra med, og gjøre noe positivt for 
døve borgere i Oslo kommune? 
 
SPØRSMÅL 2 
 
Kunne partiet tenke seg å gi støtte for et eget 
samfunnshus for døve i Oslo? Og hva mener partiet 
om dette? 
  
I dag har Oslo Døveforening eget hus, hvor vi bekoster alle 
kostnader selv. Vi mottok kr 500.000 i driftstøtte fra 
Helsevernetaten i 2002. Vi mener at Oslo kommune bør 
kunne gi minst dobbelt i driftstøtte for at det kan gis 
forsvarlig drift av Oslo Døveforening - noe som kommer 
tilgode for døve borgere i Oslo. I form av bedre tilbud av 
aktiviteter som gir døve et mer meningsfylt liv. I dag driver 
Oslo Døveforening et minimum av driften. 
 
Vi hører at Oslo kommune vil redusere støtte til 
driftstilskudd og prioritere prosjekter til frivillige 
organisasjoner. Viser til Bystyremelding nr 5/2002 – 
Frivillighet i endring. 
  
Oslo Døveforening vurderer å selge huset, da vi snart 
ikke klarer å holde driften forsvarlig, og dersom 
foreningen gjør alvorlig - mister kanskje døve et 
møtested i Oslo. 
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Oslo kommune gir i dag 50 turer pr bruker for de som har 
fått tilsagn til tt-tjenesten. Vi forstår det slik at det gis kun 
til de som virkelig trenger det. Vi tenker på hva med eldre 
døve generelt som bor i bydelene. I bydelene finnes 
ingen tegnspråklig miljø eller tilbud til eldre døve, der det 
er folk som kan tegnspråk. 
Vi tenker på gruppen døve som er funksjonshemmet i 
tillegg til å være døv, de trenger økt antall turer. De bør 
likestilles med svaksynte. Fordi nettverket til den døve er 
over hele Oslo, dvs utenfor bydelen. De må reise langt 
for å treffe andre døve. Når de ikke klarer å reise med 
offentlig transport fører dette til isolasjon og ensomhet. 
 
Oslo Døveforening mener at eldre døve bør få tilsagn til 
150 turer, slik at de kommer seg ut til et nettverk for 
døve, dvs tegnspråkmiljø.  Istedenfor sitter mange eldre 
døve hjemme i sin bydel uten nettverk. 
 
Derfor mener vi at dette er grunnlag å gi dem 150 turer, 
slik at de kommer til et nettverk som finnes i dag hos oss 
(Oslo Døveforening har egen pensjonistgruppe) og i 
Døvekirken. 
 
Vi vet at tt-tjenesten blir desentralisert til bydelene fra og 
med 2004, og vi lurer på om politikerne har mulighet for å 
gjøre tilgjengeligheten for eldre døve lettere ved å ha 
teksttelefon på hvert kontor? 
 
Vil det ikke være bedre at tt-tjenesten blir administrert 
hos Rådgivningskontoret for hørselshemmede, der de 
kjenner døves behov enn hos bydelene? 
 
SPØRSMÅL 5 
 
Hva er partiets viktigste saker, som døve kan ha 
nytte / dra fordel av - hvis dere ønsker å få døve 
borgere til å stemme på ditt parti? 
  

 
Svar 1. 
 
Arbeiderpartiet har alltid hatt et stort fokus på situasjonen 
til mennesker med ulike former for funksjonshemminger, 
herunder også på døve borgeres situasjon. Vi er fullt klar 
over at Oslo kommunes tilbud til døve borgere kunne 
vært bedre, og vi vil selvsagt gjøre noe med dette 
dersom vi kommer i byrådsposisjon etter valget. Vi vil 
fremheve at det vil være svært sentralt for oss å ha et tett 
og godt samarbeid med Oslo Døveforening, for å få 
innspill fra dere i forbindelse med de utfordringer døve 
har i møte med Oslo kommune.  
  
Svar 2. 
 
Vi leser med interesse det dere forteller om Oslo 
Døveforenings hus, og de problemer dere har med 

driften av dette. Vi har stor forståelse for at det er viktig 
for døve Osloborgere å ha et sosialt treffsted. Det er 
vanskelig for oss å ta konkret stilling til hvor stort det 
økonomiske bidraget til driften av et slikt hus bør være 
fra Oslo kommune. Vi vil måtte vurdere en eventuell 
søknad nærmere. Vi ser ikke at vedtakene bystyret har 
fattet i forbindelse med Frivillighetsmeldingen vi redusere 
driftstilskudd til organisasjoner. Tvert i mot vedtok 
bystyret at ” Omorganiseringen av støtteordningene må 
ikke gå på bekostning av grunnstøtteordningene.”. Vi kan 
derfor ikke se at ikke den type organisasjon dere 
representerer vil komme noe dårligere ut gjennom 
endringen av støtteordningen. 
 
Svar 3. 
 
Vi har gjennom flere år vært klar over at døves 
organisasjoner ikke er fornøyd med det tilbudet som gis 
til eldre døve med behov for 
omsorgsbolig/sykehjemsplass. Vi har fått signaler om at 
det tilbudet som gis på St.Hanshjemmet ikke er 
tilfredsstillende, og at situasjonen har blitt forverret etter 
at driften ble konkurranseutsatt. Som kjent er 
Arbeiderpartiet i mot slik konkurranseutsetting av 
eldreomsorgen. Vi mener at dette presser tilbudet på en 
slik måte at mennesker med spesielle behov ikke får den 
hjelpen de har behov for. Vi støtter dere i at eldre døve 
bør få et tilbud om plass i et tegnspråklig miljø.  
 
Svar 4.  
 
Arbeiderpartiet ser helt klart at eldre døve har et større 
transportbehov enn andre, da de ikke kan benytte seg av 
tilbud i nærmiljøet på samme måte som hørende. Vi 
foreslo derfor i budsjettet at det skulle opprettes en egen 
servicelinje i tilknytning til Døvekirkens og 
Døverforeningens arrangementer. Vi mener at dette ville 
gjort situasjonen mye bedre for eldre døve, som ville fått 
et eget kollektivtilbud i forbindelse med slike 
arrangementer, Forslaget fikk dessverre bare SVs 
tilslutning. 
 
Svar 5.  
 
Arbeiderpartiet har et bredt spekter av saker i denne 
valgkampen som vi mener at alle Oslos borgere, også 
døve, vil kunne dra nytte av. Vi henviser til vårt korte og 
konkrete valgprogram som man finner på internett: 
www.dna.no/oslo . Når det gjelder døve, vil vi hevde at 
Arbeiderpartiet gjennom mange år har vært de fremste 
talspersoner for mennesker med ulike former for 
funksjonshemminger. Dette mener vi også har kommet 
døve til gode. Vi har blant annet tatt til orde for at Oslos 
kulturtilbud skal legges bedre til rette for døve, gjennom 
teksting av norske filmer, og tolking på teatre. Som kjent 
har ikke Arbeiderpartiet vært i byråd siden 1996, og 
følgelig heller ikke hatt så store muligheter til å påvirke 
den politiske dagsorden i Oslo kommune. Vi kan love at 
dersom vi kommer i styrende posisjon, vil vi innlede et 
godt og tett samarbeid med representanter for 
mennesker med ulike funksjonshemminger, herunder 
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også døve, for å bidra til en bedre livssituasjon for 
mennesker med ulike behov.   
  
Hilsen 
Rune Gerhardsen - Byrådslederkandidat, Oslo 
Arbeiderparti 
 

 
Svar 1. 
 
Oslo Høyre mener det er viktig å legge til rette for at 
døve og hørselshemmede kan delta i samfunnet på lik 
linje med andre borgere i byen. Oslo Høyre har gjennom 
sitt arbeid i bystyret og byrådet i mange år lagt til rette for 
etablering og drift av rådgivningskontor for 
hørselshemmede. 
 
Rådgivningskontoret legger til rette for tjenester til døve 
og hørselshemmede. 
Kontoret arbeider både individuelt og rettet mot systemet 
døve og hørselshemmede møter. Videre vektlegger 
kontoret veiledning, opplæring og informasjon til det 
kommunale tjenesteapparatet. Rådgivningskontoret 
rettet seg mot alle aldre, men voksne og eldre benytter 
kontorets tjenester mest. Oslo Høyre har videre bidratt til 
å få etablert en allmennhelsetjeneste for 
hørselshemmede i Oslo. 
 
Høyre mener det er en selvfølge at døve og 
hørselshemmede skal ha kvalitativt gode tilbud på de 
tjenester som kommunen tilbyr. Like viktig er det at 
kommunen fortsetter og styrker informasjonen om de 
tilbudene som eksisterer overfor målgruppen. 
 
Svar 2. 
 
Oslo kommune gir i dag driftsstøtte til Oslo 
Døveforening. Det er imidlertid mange grupper, 
organisasjoner og lag som ønsker en møteplass, og 
lokaler deles derfor ofte av flere grupper. Høyre er 
imidlertid opptatt at døve på grunn av at de bruker 
tegnspråk har behov for egne møteplasser. Det er tatt 
initiativ til utredning av et byomfattende eldresenter for 
gruppen døve og døvblinde. Representanter for Oslo 
døveforening er med i arbeidsgruppen som utreder 
muligheter for etablering av eldresentertilbud til døve og 
døvblinde. 
 
Svar 3. 
 
Som nevnt er det etablert en egen hjemmetjeneste for 
døve og videre utredes det om et byomfattende 
eldresenter for gruppen døve og døvblinde skal 
etableres. Dessuten har Oslo kommune innført fritt 
sykehjemsvalg, noe som gjør at også eldre døve kan 
velge hvilken institusjon de ønsker å flytte til. 

 
Svar 4. 
 
De kommunale forskriftene for transport av 
forflytningshemmede i Oslo skal ”sikre at personer med 
forflytningshemming som ikke kan nytte annen 
kollektivtransport, skal ha et annet transporttilbud”. Antall 
fritidsreiser per kalenderår fastsettes hvert år av bystyret. 
Nå blir TT- tjenesten desentralisert til bydelene, og hver 
bydel bør dermed i utgangspunkt ha en teksttelefon for å 
kunne kommunisere med brukerne. 
 
Svar 5. 
 
Høyre ønsker å gi enkeltmennesket innflytelse og 
mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Den enkelte skal 
være stand til å skape sitt eget liv. Dette gjelder selvsagt 
også i forhold til døve og hørselshemmede. Høyre 
ønsker mer individuelt tilpassede tjenester og økt 
valgfrihet i tjenestetilbudet kommunen har. I forhold til 
døve og hørselshemmede spesielt kan tilbudet styrkes 
og bedres gjennom økt satsing på brukervalg. Ved å la 
brukeren ha valgfrihet i forhold til hvilket tilbud man 
ønsker på de forskjellige tjenestene, f.eks sykehjem, 
barnehage og hjemmetjeneste, kan brukeren etterlyse 
tjenester som dekker spesielle behov. 
 
Vi viser for øvrig til vårt program og våre nettsider for 
generell politikk. Se www.oslo.hoyre.no for mer 
informasjon. 
 
Vennlig hilsen 
Ingrid Eriksen - Leder for politisk avdeling, Oslo Høyre 
 

 
Svar 1. 
 
Fremskrittspartiet mener at personer med 
funksjonshemninger skal ha like gode muligheter til å 
fungere i samfunnet som funksjonsfriske, Forholdene bør 
derfor legges til rette, der det lar seg gjøre, for den 
funksjonshemmede både i hjemmet-, skole- og 
arbeidssituasjon, basert på den enkeltes behov. 
Fremskrittspartiet mener det er viktig at den enkelte / 
pårørende selv må ha frihet til å velge hvilken grad av 
integrasjon han eller hun ønsker. 
 
Svar 2. 
 
Fremskrittspartiet stod bak to viktige forslag i 
bystyremelding 5/2002 – frivillighet i endring, som vi 
mener vil bidra til å gi de frivillige organisasjoner det 
handlingsrom de må ha. Det ene går på driftsstøtte, det 
andre går på tak over hodet – et sted å være. 
Det er riktig som dere sier at Oslo kommune ønsker å 
redusere støtte til driftstilskudd (grunnstøtte) og prioritere 
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prosjekter til frivillige organisasjoner. Dette mener FrP er 
feil. Fremskrittspartiet mener at frivillige organisasjoner 
må være uavhengige til selv å sette dagsorden og til å 
være et korrektiv til stat og marked. Det får de ikke 
mulighet til dersom støtten ”vris” fra drift til prosjekt. 
Fremskrittspartiet mener derfor at grunnstøtteordningen 
må prioriteres. I bystyret ble det også flertall for dette, slik 
at kommunen ikke har anledning til å la 
omorganiseringen av støtteordningene gå på bekostning 
av grunnstøtteordningene. 
Fremskrittspartiets andre forslag er at alle frivillige 
organisasjoner må gis et sted å være. 
Vi mener derfor at all bruk av skolelokaler og andre 
kommunale lokaler på kveldstid og i helger skal være 
gratis, når bruker er en frivillig organisasjon. Dersom det 
må beregnes en leie, skal denne ikke være over 
selvkost. Dessverre var FrP alene om å mene at alle 
frivillige uavhengig av alder måtte få dette tilbudet. Det 
ble da flertall for å be byrådet komme tilbake med en 
egen sak om rimelig leie av kommunale lokaler, men da 
med vekt på barne- og ungdomsorganisasjoner. Når det 
gjelder Oslo Døveforening spesielt, vil dere havne i 
målgruppen for FrPs forslag siden dere har medlemmer i 
alle aldre. 
 
Svar 3. 
 
Oslo kommune har vedtatt at det er fritt sykehjemsvalg i 
kommunen, selvfølgelig under den forutsetning at det er 
ledig plass ved ønsket institusjon. Dette frie valg gjelder 
selvfølgelig også døve personer. Fremskrittspartiet 
ønsker å likestille private og offentlige 
tjenesteprodusenter, og å gi full frihet for etablering av 
nye private helseinstitusjoner. FrP ønsker også å bygge 
ut dagsentertilbudene. 
 
Svar 4. 
 
FrP vil opprettholde transporttjenesten for 
funksjonshemmede og eldre, men ordningen må i større 
grad bli et tilbud til dem som trenger det mest. FrP mener 
at TT-kjøringen må settes ut på reelle anbud for å få 
mest mulig ut av de bevilgede midler, og vil vurdere 
overgang til tildelingssystemer og rutiner som er mer 
treffsikre enn dagens ordning. 
Hva dere mener med å ha teksttelefon på hvert kontor er 
jeg ikke sikker på, men det bør være en teksttelefon i det 
minste i hver etat. 
TT-tjenesten for unge funskjonshemmede (under 67 år) 
vil fortsatt bli administrert av Samferdselsetaten, men for 
eldre brukere (over 67 år) vil administreringen bli overført 
til de 15 bydelene. Her vil det være behov for et øket 
skjønn for hvor mange turer den enkelte bruker trenger. 
FrP mener at det er en fordel om dette skjønnet blir 
utøvet så nært brukeren som mulig. 
 
Svar 5. 
 
Fremskrittspartiet er et parti for folk flest, også døve 
personer. Våre valgkampsaker er : 
 

Ombudsrollen (hvordan kan vi hjelpe den enkelte borger 
best mulig) 
Bedre og billigere offentlig sektor (slik at en større del av 
midlene kan hjelpe den enkelte bruker i større grad) 
Skole- og oppvekstmiljø 
Eldreomsorg 
Integreringspolitikk 
Helhetlig styring og tenkning. 
 
Vennlig hilsen 
Margaret Eckbo - Oslo Fremskrittsparti 
Nestleder i Helse- og sosialkomiteen, Oslo Bystyre 
 

 
Svar 1. 
 
Alle mennesker må gis utviklingsmuligheter ut fra sine 
forutsetninger. Det må fokuseres på muligheter og 
ressurser, ikke på svakheter og begrensninger. 
Mennesker som ikke fungerer innenfor de snevre 
grenser man blir budt i Norge i dag, kalles ofte 
funkjonshemmede. Det er vår oppfatning at det er 
samfunnet som gjør disse menneskene 
funksjonshemmede, bl.a. gjennom utestenging, 
diskriminering, dårlig samfunnsplanlegging og mangelfull 
tilrettelegging. Makt bør overføres til mennesker med 
funksjonshemninger og funksjonshemmedes 
organisasjoner. En  
slik bemyndigelse vil bl.a. innebære at de kunnskaper og 
erfaringer funksjonshemmede har om seg sjøl og om sin 
situasjon anerkjennes og vektleggesRV vil ha offentlige 
støtteordninger som gir blinde/svaksynte og 
døve/hørselshemmede tilgang til og deltakelse i medier, 
kulturliv og samfunnet forøvrig.  
 
Svar 2. 
 
RV vil gjerne støtte et eget samfunnshus for døve i Oslo. 
Det er viktig å skape møteplasser for døve, og å ha et 
samfunnshus med forskjellige aktiviteter kan være et bra 
tiltak.  
 
 
Svar 3.  
 
RV er enig i at eldre døve bør få lov til å velge hvilken 
institusjon de ønsker å flytte til slik at de som ønsker det 
kan bli få tilbud om et tegnspråklig miljø og at det finnes 
tekniske hjelpemidler som teksttelefon etc lett 
tilgjengelig. Det er viktig at eldre med særskilte behov får 
et tilpasset tilbud. 
 
Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester skal den 
funksjonshemmedes egen vurdering for behov for 
assistanse og hjelp være utgangspunktet for tildeling av 
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størrelsen på tjenesten.  
 
RV mener at staten bør gi tilskudd til kommunen slik at 
dette er mulig for kommunen å gi døve eldre det tilbudet 
de trenger. Dersom Stortinget vedtar at det fremdeles er 
opp til hver enkelt kommune om de vil finansiere en 
plass på aldershjem for døve bør imidlertid kommunen 
uansett tilby de eldre døve som ønsker det tilbud om 
opphold på institusjon med et tegnspråklig miljø og andre 
tilrettelegginger. Økt sjølstendighet og livskvalitet for de 
enkelte må ikke veies opp mot kostnader.  
 
 
Svar 4. 
 
RV var mot det kraftige kuttet i tt-tjenesten byrådet 
gjennomførte i budsjettbehandlinga for 2002, og stemte 
også mot at tt-tjenesten blir desentralisert til bydelene fra 
og med 2004. Dessverre fikk vi ikke flertall for dette. RV 
vil ha et statlig pålegg om utbygging av TT i kommunene 
til et nivå som gir funksjonshemmede samme mulighet til 
forflytning som andre, dvs. fri reiserett. RV vil gjerne 
gjøre tilgjengeligheten for eldre døve lettere ved å ha 
teksttelefon på hvert kontor og det virker også rimelig at 
det er bedre at tt-tjenesten blir administrert hos 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede, der de 
kjenner døves behov enn hos bydelene.  
 
 
Svar 5. 
 
RV mener at funksjonshemmedes rett til deltakelse og 
full likestilling skal sikres gjennom innføring av en 
overordnet likestillingslov, og at diskriminering pga 
funksjonshemming eller sykdom forbys.  
 
Vi mener dessuten at alt nytt materiell i offentlig 
kommunikasjon gjøres tilgjengelig slik at også 
funksjonshemmede kan benytte fly, tog, trikk, buss og 
båt.  
 
Det trengs større valgfrihet i markedet ved tildeling av 
tekniske hjelpemidler. Det må utvikles en ubyråkratisk og 
brukerstyrt formidling. Målet må være at hjelpemidlene 
skal fungere optimalt, ikke bare hensiktsmessig, og den 
funksjonshemmede må derfor sjøl ha full innflytelse i 
prosessen. RV vil dessuten ha vekk egenandelene på 
helsetjenester, medisiner og tekniske hjelpemidler, 
hjemmetjenester som hjemmehjelp og personlig 
assistanse. 
 
 
Vennlig hilsen 
Kristine Nybø – Leder i Oslo Rød Valgallianse 
 
 

 
Svar 1. 
 
Venstre vil gjøre en innsats for å tilrettelegge samfunnet 
bedre og gjøre hverdagen enklere for døve. Venstre 
arbeider målrettet for etter hvert å legge all kommunal 
saksbehandling ut på Internett. Venstre vil slå sammen 
Aetat, trygdekontoret og sosialkontoret i Oslo. Når dette 
skjer må det være et minimumskrav at hvert av 
kontorene skal ha et tilstrekkelig antall tegnspråkkyndige 
ansatte. Et annet område hvor det er spesielt viktig å 
tilrettelegge bedre for døve, er i skolen. i tillegg vil 
Venstre prioritere å bevilge penger for en opprusting av 
Voldsløkka barnehage.  
 
Svar 2.  
 
Venstre vil opprettholde støtten til Oslo Døveforening. 
Det er viktig å videreutvikle det tegnspråklige miljøet for 
døve i Oslo. Venstre vil øke støtten til frivillige 
organisasjoner, med en høy grunnstøtte og i tillegg en 
prosjekt/programstøtte avhengig av aktiviteten i 
foreningen. Hvorvidt 
dette er nok til å utvikle et eget samfunnshus for døve er 
usikkert. Det vil Venstre gjerne ha en dialog med Oslo 
Døveforening for å vurdere dette nærmere. 
 
Svar 3.  
 
Eldre døve skal  selvfølgelig få lov til å velge hvilket 
sykehjem/aldershjem de ønsker å flytte til. Eldre døve 
må derfor få anledning til å flytte til Conrad Svendsens 
senter når de ønsker det. I 
tillegg må tegnspråkkunnskapene på St.Hanshjemmet 
styrkes. 
 
Svar 4. 
 
Antall tildelte turer skal  tildeles etter en vurdering av den 
enkeltes situasjon og funksjonshemming. Døve som i 
tillegg har andre funksjonshemminger skal derfor ha rett 
til et utvidet antall TT-turer 
 
Svar 5. 
 
Venstre vil utvikle Oslo til en intim og menneskevennlig 
storby. Vi går inn for en byutviklig som ivaretar Oslos 
historie og egenart. Fjordbyen skal realiseres. Venstre 
går i mot bygging av flere høyhus i Oslo. Venstre går inn 
for en omfattende sykkel- og kollektivsatsing. Oslo skal 
bli en god sykkelby og få et kollektivsystem oslofolk kan 
være stolte av.  Trikken skal bestå og videreutvikles, og 
vi vil utvikle T-banen til Metroslo med 50 prosent flere 
reisende enn i dag innen 2008. 
Venstre er Oslos ledende kulturparti. Vi er 
spesielt opptatt av å utvide mangfoldet i Oslos 
kulturliv. Det innebærer selvfølgelig også at en 
større del av kulturaktivitetene tilrettelegges for 
døve. 
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Vennlig hilsen 
Ola Elvestuen - Leder Oslo Venstre 
 
 

 
Vårt kommunevalgprogram har et eget kapittel som 
omhandler personer med funksjonshemminger. Det 
innbefatter også tiltak rettet mot døve. 
 
Svar 1. 
 
I SVs kommunevalgprogram har vi et eget kapittel med 
egne tiltak for å tilrettelegge bedre for personer med 
funksjonshemminger. Tiltak som SV vil arbeide for på 
dette området vil også omfatte døve borgere i Oslo. Vi 
mener at mange andre av våre prioriterte politiske saker 
er positive også for døve, selv om denne gruppen 
borgere ikke er spesifikt nevnt. 
 
SV ønsker å styrke kultur- og fritidstilbudet for 
funksjonshemmede, blant annet gjennom bedre 
tilrettelegging. Vi ser på tilgang til kultur som et viktig 
helsebyggende tiltak og ser at kulturtilbud kan gjøres mer 
tilgjengelig ved hjelp av enkle grep. For eksempel tilgang 
på teleslynger, samt mer og bedre teksting ved 
arrangementer der det er naturlig. Vi mener at 
funksjonshemmede skal ha like gode vilkår som andre til 
å delta i og oppleve kunst og kultur. 
 
I vårt program går vi inn for å styrke tilrettelegging for 
funksjonshemmede gjennom at kommunale boliger 
tilrettelegges bedre for funksjonshemmede. Dette er 
også blitt fulgt opp i våre forslag til budsjett for Oslo. I 
forbindelse med behandling av budsjett for 2003 foreslo 
SV sammen med Arbeiderpartiet å gi 10 millioner ekstra 
til tilrettelegging av leiligheter for funksjonshemmede. 
Dette fikk ikke flertall da bystyret vedtok budsjettet. 
 
SVs mål er et offentlig finansiert helsevesen uten 
egenandeler. Som et første skritt mener vi at dagens 
egenbetalingsordninger må gjennomgås for å få en 
bedre sosial profil, og at egenandeler på helsetjenester, 
utdanning og omsorg i denne omgang ikke skal 
forhøyes. 
 
SV har programfestet at det skal innføres ledsagerbevis 
slik at funksjonshemmede gis et kort som gir den 
funksjonshemmedes ledsager fri tilgang til sosiale og 
kulturelle aktiviteter som den funksjonshemmede ikke vil 
kunne delta i uten bruk av ledsager. 
 
I budsjettet for 2003 foreslo SV sammen med 
Arbeiderpartiet en betydelig større sum enn det som ble 
vedtatt, til fordeling til bydelene i Oslo. Herunder foreslo 
vi blant annet 28 millioner mer til tiltak for eldre og 
funksjonshemmede. Videre lå det i vårt forslag at det 

skulle bevilges 10 millioner til gjennomføring av en 
handlingsplan for funksjonshemmede som er vedtatt i 
bystyre. Vi fikk dessverre ikke flertall for noen av disse. 
Tidligere har bystyre ved hjelp av SVs stemmer vedtatt at 
byrådet i Oslo skulle fremme en egen sak om etablering 
av teksttelefon i sentrale kommunale virksomheter. 
 
Svar 2. 
 
SV har ikke formulert dette spesifikt i vårt 
kommunevalgprogram. Det har heller ikke vært et eget 
kapittel på budsjettene for Oslo kommune som vi har 
behandlet i bystyre. Som dere nevner så fordeles 
eventuelle midler herfra gjennom budsjettet til 
Helsevernetaten. Slik er det også i 2003. 
 
Vi mener imidlertid at det er nyttig å få vite at ønske om 
et eget samfunnshus for døve er en viktig sak for Oslo 
Døveforening, og vil ta med oss dette i vårt videre arbeid. 
 
Dere viser til Bystyremelding 5/2002 – Frivillighet i 
endring. Da den ble behandlet i bystyre denne våren 
bidro SV sterkt til å endre noen av de opprinnelige 
forslagene som var i meldingen, bl.a. det dere viser til om 
støtteordninger. Vi var bidro til å sikre at omorganisering 
av støtteordningene ikke skal gå på bekostning av 
grunnstøtteordningene. 
 
Svar 3. 
 
Som nevnt ovenfor så har ikke SV formulert egne 
punkter i partiprogrammet som omhandler døve. Vi vil 
derfor trekke frem noen av våre prioriteringer når det 
gjelder tiltak for eldre, og for funksjonshemmede. Vi 
mener at iverksetting av disse tiltakene også vil være 
positive for eldre døve. 
 
Som nevnt under spørsmål 1, så foreslo SV sammen 
med Arbeiderpartiet i budsjettet for 2003 å sette av 28 
millioner spesielt til tiltak for eldre funksjonshemmede. 
 
I vårt kommunevalgprogram har vi et eget punkt hvor vi 
fremhever at vi ønsker å styrke eldresentrene i bydelene 
slik at disse kan fremstå som et bedre og mer variert 
tilbud til brukerne. 
 
Videre er vi opptatt av at helsetjenester for eldre bør ha 
et variert tilbud og vi vil derfor arbeide for å etablere flere 
skjermede enheter for grupper med spesielle behov. Det 
samme gjelder innen de hjemmebaserte tjenester hvor vi 
vil at tilbudene skal bli mer fleksible og mer tilpasset den 
enkelte bruker, herunder de spesielle behov døve 
personer har. Vi mener at 
det trengs økt kvalitet på hjemmetjenestetilbudet, 
spesielt for funksjonshemmede. I dag kan brukerne 
risikere at et titalls ulike hjelpere er innom i løpet av et 
par uker, og mange opplever at de ikke har rettigheter i 
forhold til det å selv kunne bestemme. SV ønsker mer 
makt til brukerne. I noen tilfeller løses dette best ved at 
brukerne selv får bestemme hvem som skal være deres 
hjelper, gjennom brukerstyrt personlig assistanse. Vi 
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mener at dette kan være et viktig tiltak for døve som har 
behov for omsorgspersonell med spesielle 
kvalifikasjoner. 
 
I februar i år vedtok bystyre å avvikle kommunens kjøp 
av utenbys sykehjemsplasser. Noen av disse plassene 
har tatt i mot eldre med spesielle behov. SV støttet 
avviklingen, men var opptatt av at Oslo må sikre at et 
mangfoldig og differensiert tilbud ivaretas innefor byens 
grenser. Videre understreket vi at Oslo kommune burde 
satse mer på spesialiserte sykehjem. 
 
Oslo kommune har for øvrig innført en rett til fritt 
sykehjemsvalg, således skal også døves rett til å velge 
sykehjem ivaretas. 
 
Som nevnt under spørsmål 1 ønsker SV på sikt å fjerne 
egenandeler på helse og omsorg, men går i første 
omgang inn for at de ikke skal forhøyes. 
 
Svar 4. 
 
I SVs kommunevalgprogram går vi inn for å opprettholde 
ordningen med ubegrensede 
TT-reiser for funksjonshemmede. 
 
I budsjettet for 200 foreslo SV at kommunen skulle sikre 
at det ble opprettet flere servicelinjer. Her foreslo vi 
spesielt at det burde opprettes en egen servicelinje for 
døve, i tilknytning til arrangementer i Døvekirken og i 
Døveforeningen, slik at døve kan delta på lik linje med 
andre eldre, i lokalsamfunnene og på eldresentrene i 
bydelene. Dette var det kun SV og Arbeiderpartiet som 
stemte for. 
 
I kommunevalgprogrammet vårt presiserer vi at den 
planen som er vedtatt for å styrke tilgjengeligheten til 
offentlig kommunikasjon for funksjonshemmede må 
gjennomføres. 
 
Generelt når det gjelder transport har vi et eget punkt i 
programmet som sier at Oslo Sporveier ved innkjøp av 
nytt buss-, trikk- og banemateriell skal ta hensyn til 
tilgjengeligheten for  
funksjonshemmede. 
 
Svar 5. 
 
Ved å se våre svar på spørsmålene ovenfor vil dere se 
hvordan vi mener er at vår politikk kan bidra til å 
tilrettelegge bedre for at døve i Oslo i størst mulig grad 
skal kunne delta på linje med andre og få samme 
omsorg som andre. 
 
Hilsen 
Lise Spikkeland – gruppesekretær i Oslo SV 
 

 
Vi velger å svare på alle spørsmålene samlet: 
 
Oslo Døveforening vil få foreningsstøtte på lik linje med 
andre frivillige. Oslo KrF mener det er viktig at alle 
frivillige organisasjoner får et grunnlag å drive ut i fra. 
Dette fordrer selvfølgelig medlemmer og aktivitet. Vi 
mener at frivillige og ideelle organisasjoner har en 
egenverdi i seg selv, og dette skal kommunen 
understøtte. 
 
Samtidig mener ikke Oslo KrF at vi skal fullfinansiere 
frivillig aktivitet i Oslo, derfor vil spørsmålet om eget 
samfunnshus også være et spørsmål om det er 
hensiktsmessig ut fra aktivitetsnivå og antall medlemmer. 
Kommunen skal være en tilrettelegger og støtte frivillig 
og ideell aktivitet, men ikke fullfinansiere det. Da er vil 
det ikke være et frivillig initiativ lenger, og det ønsker KrF 
det skal være. 
 
Oslo KrF mener at døve eldre på lik linje med andre 
eldre skal kunne velge hva slags sykehjem de ønsker å 
bo på. Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo, og det skal 
gjelde alle eldre i hele byen. 
 
Oslo KrF har støttet den innstrammingen i TT ordningen 
som ble foretatt i fjor. Dette var helt nødvendig. Tildeling 
av antall reiser skal gjøres ut fra brukerens fysiske helse. 
Eldre som kan bruke offentlig transportmiddel skal ikke 
subsidieres fra kommunens side på lik linje med eldre 
som er helt avhengig av TT-transport. 
 
Oslo KrF er et omsorgsparti, vi er et parti som setter de 
med størst behov først, uansett alder, og bakgrunn. 
Dette betyr at alt fra barnevernet, barnehagene og 
skolen er sentral for oss sammen med en eldreomsorg 
som sikrer valgfrihet for alle enten hjemme eller på 
sykehjem, og som sikrer alle en verdig alderdom. 
 
Hilsen 
Jens Jørgen Lie – Oslo Krf’s bystyregruppe 
  

 
Oslo Senterparti har ikke svart. 
 
Senterpartiet stiller med fellesliste sammen med 
Miljøpartiet De Grønne. 
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NY NETTAVIS 
 
www.visualis.info  er en ny nettavis for døve og 
hørselshemmede. Gjennom denne nettavisen ønsker de å 
spre informasjon om aktuelle saker for døve og 
hørselshemmede. 
 

 HAR DU GLEMT? 
 
Har du glemt noe i Oslo Døveforening? 
 
- Blå frakk som ble glemt fra 17.mai. En person tok 
 frakken ved en feiltagelse med hjem, og leverte 
 tilbake  til oss. Men dessverre vet vi ikke hvem  eieren 
er. 
- Øresmykke, som vi fant på gulvet etter et  pensjonisttreff 
i slutten av januar. 
 
Ta kontakt med daglig leder. 
 

SOMMERFERIE 
 
Kontoret i Oslo Døveforening er stengt i perioden 7.juli til 
25.juli. Keir Evjen er på plass fra mandag 28.juli og Vidar R 
Sæle fra mandag 4.august.  
 

RORBUA I SOMMER 
 
Oslo Døveforening har reservert 2 bord på Rorbua i Aker 
Brygge på følgende torsdager fra kl 19.00:  3.juli – 10.juli – 
17.juli – 24.juli – 31.juli og 7.august. 
 

STOR RESPONS PÅ OMVISNINGER 
MED TEGNSPRÅKTOLK I SOMMER! 

 
- Akershus slott var det omvisning 28.juni med 27 
 deltakere. 
- Slottet 5.juli er det solgt i alt 25 billetter. 
- Slottet 14.august er det 7 billetter igjen av 25  reserverte 
 plasser! 
 

FRIVILLIGE 
 
Oslo Døveforening søker frivillige, som har lyst å mekke 
og gjøre ting og tang i huset vårt i Sven Brunsgt. 7. 
Frivillige som har lyst å gjøre noe på dagtid eller 
kveldstid, kan kontakte daglig leder. 
 

TEGNSPRÅKKURS 
 
Det blir satt i gang tegnspråkkurs på kveldstid i august, 
og 12 kvelder framover til ca november. Kursene holdes i 
5.etasje i Oslo Døveforening. 
Nivå 3 - mandager kl 17-19 Nivå 0 - tirsdager kl 17-19 
Nivå 1 - onsdager kl 17-19 Nivå 2 - torsdager kl 17-19 
Vi tar fortsatt imot flere påmeldinger til kursene, ta 
kontakt med Keir Evjen tskurs@odf.no . 

MEDLEMSKONTINGENTEN 2003  
 
Har du glemt å betale innen 25.april? Det er fortsatt ikke 
for sent å betale, og vi anbefaler deg å være rask med å 
betale i sommer. Når vi sender ut ny purring, vil det 
komme på et gebyr på kr 50,-. Betaler du innen 1.august, 
slipper du å få en ny faktura med gebyr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAKTORDNING PÅ TORSDAGER 
 
En fra foreningsstyret vil alltid være tilstede på 
torsdager når foreningen er åpen. 
 
14.08 Maj-Lis 
21.08 Eitan 
28.08 Trygve 
04.09 Bengt 
11.09 Svein 
18.09 Mira 
25.09 Maj-Lis 
02.10 Eitan 
09.10 Trygve 
16.10 Svein 
23.10 Mira 
30.10 Maj-Lis 
 

BAKVAKTLISTE – HØSTEN 2003  
 
14.08 Bridgeklubb 
21.08 Feriehjemmet Skaug 
28.08 Døveteater 
04.09 Døvblittgruppen 
11.09 Kvinneforening 
18.09 Bridgeklubb 
25.09 Feriehjemmet Skaug 
02.10 Døveteater 
09.10 Døvblittgruppen 
16.10 Kvinneforening 
23.10 Bridgeklubb 
30.10 Feriehjemmet Skaug  
 
 
Instruks 
- Oppmøte kl 18.00. Det skal ryddes fra bordene  og 
oppvasken settes inn i oppvaskmaskinen.   Deretter 
på plass i hyller/skap. 
- Bytt med andre underavdelinger hvis datoen ikke  
 passer. 
-  Husk å møte opp den dagen dere har vakt, ellers 

 blir det en bot på kr 100,-. 
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ELDRESENTER FOR DØVE 
 
Oslo kommune spurte Rådgivningskontoret for hørselshemmede, om det er behov for et eldresenter for døve. 
Rådgivningskontoret tok opp spørsmålet i eldreutvalget i Oslo Døveforening. Eldreutvalget har sagt seg positivt til å utrede 
behov for et eldresenter for døve i Oslo. 
 
Rådgivningskontoret fikk kr 100.000 til å utrede behov for eldresenter, og hvor det kan ligge, samt hva eldresenter skal tilby 
eldre døve i Oslo kommune. I prosjektgruppen representerer Vidar R Sæle fra Oslo Døveforening og Bjørg Braathen fra 
pensjonistgruppen, og i referansegruppen sitter Reidun Johansen fra pensjonistgruppen. 
 
Oslo Døveforening ønsker at en framtidig eldresenter skal være i døvesenteret, men med dagens lokaler Sven Brunsgt. 7 
har i dag, er det dessverre ikke egnet til å ha eldresenter for døve på dagtid.  Huset mangler heis, og toalett må de eldre gå i 
trapper. 
 
Prosjektgruppen arbeider derfor med å finne et egnet lokale for eldresenter for døve, og Oslo Døveforening ønsker at det 
skal være imidlertidig til Oslo Døveforening har utredet og bestemt seg i forhold til huset i Sven Brunsgt. 7. 
 
Vi har 2 muligheter, enten må vi bygge om lokalene eller flytte til nye lokaler, der eldresenter kan ha sin plass sammen med 
Oslo Døveforening. Vi ser at det vil være en unik mulighet at lokalene blir brukt på dagtid som eldresenter, og på kveldstid er 
det underavdelinger og andre som bruker lokalene. Det betyr et mer aktiv døvesenter. 
 
Eldresenter for døve skal ikke overta tilbudene som finnes i dag hos pensjonistgruppen og åpen treff i døvekirken. 
Pensjonistgruppen i Oslo Døveforening gjelder for medlemmer. Mens eldresenter for døve, skal være åpent for alle – det er 
ikke noen krav om medlemsskap. Både eldre og unge uføretrygdete kan bruke eldresenteret. 
 
Eldresenter vil vi kunne tenke oss å tilby kafeteria med middagsservering, frisør, fotpleie, kurs og aktiviteter. 
 
Rådgivningskontoret kommer til Pensjonistgruppen onsdag 10.september kl 12.00, og forteller om eldresenter for døve: 
Det blir en diskusjon om hva de eldre døve forventer og ønsker av et eldresenter for døve. 
 
Prosjektet vil legge fram en rapport i slutten av året 2003, og da vil rapporten kunne bli lagt fram for medlemmer i Oslo 
Døveforening. 

INTERNASJONALE TREFF FOR DØVE 

Det har vært stor suksess for prosjektet ODF – bare for 
”norske” døve?. Det kom 30 personer på første 
internasjonale treff i døveforeningen 24.mai, og 35 personer 
var med på turen til hovedøya. Bilder og video, samt tekster 
er lagt ut på en egen hjemmeside i internett 
www.international.odf.no . På siden finner du også hva som 
skjer framover.  

HEDERSMEDALJE 

Vi gratulerer Svein Arne Peterson som mottok en 
hedersmedalje av Norges Døveforbund på landsmøtet i 
Stokmarknes 29.mai – 1.juni. 
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TEMAKVELDER FOR DØVE FORELDRE 
 
 
 
 
 
Å få barn og bli foreldre er kanskje noe av det fineste, mest meningsfulle og spennende en kan oppleve. Foreldre 
rollen er også en stor utfordring, til tider også vanskelig.  Dette er  vel noe de fleste har opplevd etter hvert som 
barn vokser opp, og utvikler seg til selvstendige individer med muligheter til å gjøre egne valg. 
 
Døve foreldre savner informasjon. 
Foreldre trenger informasjon, og muligheter å få tatt opp spørsmål av felles interesse. Døve foreldre trenger det kanskje 
mer enn hørende. Hørende foreldre har mange steder der de kan møtes for å få informasjon og diskutere oppdragelse av 
barn. Døve foreldre kan være med på foreldrekurs på Ål. I tillegg til slike kurs tror vi det er viktig å skape noe lokalt.  Derfor  
har Oslo Døveforening, Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Døves Frivillighetssentral gått sammen om å 
arrangere to temakvelder med spørsmål som være aktuelle og interessante.  
 

Middag og barnevakter 
Temakveldene i Oslo Døveforening starter kl 18.00 og varer fram til ca 20.30. Det vil være tilbud om tilsyn av barna for de 
som trenger det. Det vil være mulighet for å spise en billig middag i døveforeningen fra kl 16.30. 
 
Påmelding til daglig leder, henholdsvis 10.september og 1.oktober, og oppgi om du trenger barnevakt (antall barn og alder) 
og middag (antall personer voksne og barn).  

Mandag 15. september 
 
Å være foreldre til ungdom – konflikt eller utfordring 
Denne kvelden vil være for de som har barn fra 10 år og 
oppover. Vi arbeider med å få en fagperson som støttes 
av en døv som selv har erfaring i forelderrollen.  

Mandag 6.oktober 
 
Småbarn i huset – hvem er sjefen? 
Foreldre med barn i alderen 2 til 7 år bør sette av denne 
kvelden. Fokus vil være på grensesetting. Ann Kristin 
Revfem vil komme og snakke om tema vi har valgt. Hun 
er familieveileder i Vinderen bydel.  

KURS I BRIDGE 
 
Det ble gjennomført et kurs i våren, hvor alle 8 deltakere fullførte kurset, takket være en dyktig kursleder i Gunnar 
Løken. 
 
Vi tilbyr et nytt kurs i høst, samme type kurs som i våren. Grunnleggende læring om bridge. 
10 kurskvelder á 4 timer pr kveld. Kursstart mandag 1.september kl 18.00. 
 
Kursavgift kr 300,- for medlemmer og kr 500,- for ikke-medlemmer. 
 
Påmelding til daglig leder innen 28.august.  
 
 
 

BRIDGE 
 - ET SPILL FOR LIVET 

ET SPILL FOR DEG 
Liker du kortspill? 
Synes du det er gøy å spille Amerikaner? 
Bridge er det råeste av alle kortspill, 
bridge er kortspillenes Formel 1! 
Amerikaner blir da å sammenligne med en tråbil 
uten ratt. Bridge er: KREVENDE - FARTSFYLT - 
DRAMATISK og utrolig SPENNENDE 
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NM I BOWLING 
Flere av våre bowlingsspillere deltok NM bowling 
for døve i Trondheim 2. – 4. mai 03. Kjell 
Danielsen fra Drammen har vunnet NM singel 
mens Steinar Karlsen fikk sølv i samme klasse 
med 1243 poeng. I kvinneklasse havnet Torunn 
Felde fra ODSK 7. plass med 829 poeng. ODSK tok 1. 
(Steinar Karlsen) og 2. plass (Gabor Baksa) i double 6 
serier, mens Torunn Felde og Ann Cathrin Flidh fikk sølv 
i double for kvinneklasse. All events for herrer: 1. Kjell 
Danielsen - Drammen, 2. Steinar Karlsen, 3. Gabor 
Baksa og 4. Werner Wennerstrøm – alle fra ODSK. Det 
var totalt 33 deltakere (23 herrer og 10 kvinner) i 
mesterskapet. Ann Cathrin Flidh og Torunn Felde havnet 
7. og 8. plass i all events. 
  

PANELDEBATT OM ODSK 9. MAI 
 
Vi hadde paneldebatt om kvelden på fredag 9. mai, og ca 
40 personer møtte opp og fulgte diskusjonen. ODSK’s 
lederen, John Erik Johannessen, innledet debatten ved å 
presentere om klubbens virksomhet før publikummer 
stilte ulike spørsmål som berører døveidretten. Etter flere 
runder med diskusjoner endte det at ODSK må jobbe 
videre for å forbedre idrettsarbeid. 
Økt tilgjengelig til informasjon (informasjonsblad?) pga 
alle har ikke tilgang til internett 
• Forbedre ODSK hjemmeside med flere nyttige 

 linker og oppdateres jevnlig 
• Arrangere gratis tur til Hafjell blant annet unge og 

 eldre medlemmer for å utveksle  idrettsopplevelser 
• Engasjere yngre medlemmer for å være mer 

 involvert i idrett- og organisasjonsarbeid 
 Lagene må selv sørge for å skaffe mer midler til 
 ulike aktiviteter slik at egenandeler reduseres 
Ellers var det mest diskusjon om NFI til å begynne med, 
før vi endte med å fokusere debatten om selve ODSK. 
Det var veldig positivt å arrangere en slik debatt, og 
tilbakemeldinger fra publikummer var positive at vi 
vurderer å arrangere debatten allerede til høsten. 
 
OPPVASKMØTE I FOTBALLGRUPPA 

 
Onsdag 21. mai ble alle spillere innkalt til oppvaskmøte 
pga en stor krise i fotballgruppa (herrer) pga dårlig 
organisering av laget. Dårlig struktur i laget og mange 
forskjellige ordrelinjer fra ulike sider var årsaken til 
oppstyr i laget. Konklusjon: Vi har besluttet å etablere 
eget fotballutvalg som skal fungere rådgivende organ for 
alle fotballag knyttet til klubben vår. Fotballutvalget 
består nå av Dan Terje Pedersen, Thomas Hansen pluss 
1 person som skal velges fra kvinnegruppe. Terje K. 
Halvorsen ble valgt som midlertidig fotballtrener for 
resten av sesongen pluss NM, mens Espen Høiberg er 
fortsatt oppmann. Lagkaptein falt på Morten Svendsen 
og Geir Thoen fungerer som visekaptein. Mange saker 
ble oppklart og ser fram til den positive stemningen i 
laget utover sesongen. 
 

NORGES 
DØVEIDRETTSKOMITE BLE 

ETABLERT 
 

Lørdag 24. mai: Døveidrettslagene var samlet på 
fellesmøte i Gardermoen for å avgjøre forholdet til 

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI). John 
Erik Johannessen og Dmitry Katsnelson representerte 
for ODSK. Vi hadde et tema der den nye 
organisasjonsmodellen skal innføres for å tilpasse kravet 
i forhold til CISS, og Norges Døveidrettskomite 
(forkortelsen NDI) ble derfor etablert. Det nye styret ble 
valgt og består av følgende medlemmer:  
Leder: Bjørn Røine (Oslo). Nestleder: Edvard Rundhaug 
(Bergen). Sekretær: Irene Korstad (Trondheim). 
Styremedlemmer: Øyvind Madsen (Ål) og Helen 
Pedersen (Stavanger). Varamedlemmer: Tore Solem (Ål) 
og Jon Vik (Oslo). 
 
Disse prinsippene skal gjelde for NDIs forhold til NFI:  
-  Norsk døveidrett organiseres som en selvstyrt  komite 
i NFI 
-  Komiteens navn: Norges Døveidrettskomite  (NDI) 
-  NDI står som direktemedlem hos CISS 
-  NDIs styre velges av døveidrettslagene på eget 
 fellesmøte før NFIs ting 
-  NDIs valgte leder får automatisk sete i NFIs styre 
-  NDI får eget mandat/vedtekter for sitt arbeid 
-  NDI får eget budsjett som dekker komiteens  arbeid 
-  NDI skal følge planøkonomi og 
 rapporteringssystemer  som gjelder for NFI 
-  NDI får eget brevhode for korrespondanse innen 
 døveidrettsverdenen 
-  NDIs sekretærfunksjon, korrespondanse og 
 journalføring ivaretas av NFIs administrasjon 
-  Det tas sikte på årlige fellesmøter mellom 
 døveidrettslagene/NDI/NFI og særforbund 
 

RESULTATER I FOTBALL 
 
Menn 7er 2.div avd 1 
 
06.05.03 kl. 20:15 Jutul - Oslo Døve  11 - 4 Skuisletta 
12.05.03 kl. 19:15 Oslo Døve - Langhus  2 - 13 Ekeberg 8 
19.05.03 kl. 19:15 Trasop - Oslo Døve  3 - 3 Ekeberg 5 
26.05.03 kl. 19:15 Oslo Døve - Veitvet  6 - 1 Ekeberg 8 
03.06.03 kl. 20:00 Kolbotn - Oslo Døve  7 - 1 Tømte 7er 02 
09.06.03 kl. 19:15 Oslo Døve - Øvrevol/Hosle 21 - 11 Ekeberg 8 
16.06.03 kl. 19:15 Flaen - Oslo Døve  8 - 1 Kaldbakkenfeltet 2 
20.06.03 kl. 19:15 Oslo Døve - Ljiljan  2 - 2 Ekeberg 8 
11.08.03 kl. 19:15 Oldenborg - Oslo Døve    -    Ekeberg 9 
18.08.03 kl. 18:30 Oslo Døve - Rock´n Roll    -    Ekeberg 8 
25.08.03 kl. 19:15 Panzer - Oslo Døve     -    Ekeberg 4 
08.09.03 kl. 17.00 Oslo Døve - Ozonlaget    -    Ekeberg 8 
15.09.03 kl. 17:00 Toten-Kam - Oslo Døve    -    Ekeberg 4 
22.09.03 kl. 17:00 Oslo Døve - Øvrevoll     -    Ekeberg 8 
 
Gutter 15/16 år avd 2 
 
06.05.03 kl. 20:20 Ullern 2 - Oslo Døve  7 - 1 Ullern 7er 
13.05.03 kl. 19:45 Oslo Døve - Siggerud  3 - 2 Ekeberg 6 
20.05.03 kl. 20:10 Ski - Oslo Døve  5 - 3 Ski 7er 
27.05.03 kl. 19:45 Oslo Døve - Vålerenga 6 - 3 Ekeberg 6 
03.06.03 kl. 19:45 Årvoll/HL/LIL - Oslo Døve 1 - 0 Disenbanen 
10.06.03 kl. 18:15 Oslo Døve - Skårer  6 - 3 Ekeberg 5 
17.06.03 kl. 19:45 Driv - Oslo Døve 4 - 5 Drivplassen 
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BOKEN FOR ALLE 
SPORTSINTERESSERTE 

 
”Døveidretten i Oslo gjennom 110 år” begynner med forspillet til opprettelse av 
De Døves Skiklub høsten 1892, inspirert av polarforskeren Frithjof Nansen, som 
begeistret hele landet, også landets døve, med sin skiferd over Grønland. 
Skisport og hytteliv – ut i Guds frie natur – ble ungdommens motto. 
 
Men boka inneholder videre historien om alle de døveidrettslagene som senere 
oppsto i Oslo og som senere har gått inn i det som i dag er Døves Sportsklubb: 
 
De Døves Turn- og Idrettsforening 
Døves Idrætsforening 
Døves Sportsalliance 
Døves Ungdomslag 
Oslo Døves Skytterlag 
 

Videre inneholder boka historie om klubben(e)s hytter, i Lommedalen, Nittedal og på Hafjell. Og naturligvis kan 
du her lese om en lang rekke triumfer i mange idretter både i Norge og internasjonalt. 
 
 Boka er skrevet av Thorbjørn Johan Sander. 
 
 
Priser ekskludert porto og oppkravsgebyr (porto kr 55,- og oppkravsgebyr kr 44,-):  
Medlemmer kr. 150,- 
Ikke medlemmer kr. 250,- 
 
Boka kan bestilles til (kan gjøre en avtale om forskuddbetaling hvis ønskelig): 
Oslo Døves Sportsklubb   E-post: kmenilse@broadpark.no 
Bokansvarlig ved Oskar Nilsen  Faks:  22 27 50 79 
Skøyenbrynet 15 B 
0671 Oslo 
 

 Oslo Døves Sportsklubb, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo, postgiro: 0530 3376803 
 
  

26.08.03 kl. 20:15 Grüner - Oslo Døve     - Dælen. kunstgress 
02.09.03 kl. 16:50 Oslo Døve - Holmlia     -    Ekeberg 5 
08.09.03 kl. 19:45 Klemetsrud - Oslo Døve    -    Mortensrud 7er 
16.09.03 kl. 17:00 Oslo Døve - Langhus     -    Ekeberg 6 
23.09.03 kl. 19:45 Oppsal - Oslo Døve     -    Trasop grus  
 
Gutter 13/14 år 7er avd 2 
 
04.05.03 kl. 18:15 Heming - Oslo Døve  3 - 9 Heming 7er 
11.05.03 kl. 14:30 Grei - Oslo Døve  1 - 11 Kaldbakkenfeltet 1 
22.05.03 kl. 17:00 Ready 2 - Oslo Døve  0 - 6 Gressbanen grus 
28.05.03 kl. 19:25 Oslo Døve - Ellingsrud 2 - 5 Ekeberg 5 
04.06.03 kl. 19:25 Oslo Døve - Sagene  7 - 1 Ekeberg 5 
10.06.03 kl. 19:00 Lyn - Oslo Døve  1 - 11 Kringsjå grus 
13.08.03 kl. 19:00 Heming - Oslo Døve     -  Heming 7er 
19.08.03 kl. 19:10 Oslo Døve - Grei     -   Ekeberg 5 
02.09.03 kl. 18:00 Oslo Døve - Ready 2     -  Ekeberg 5 
12.09.03 kl. 17:15 Ellingsrud - Oslo Døve    -  Ellingsrudflaten 3 
18.09.03 kl. 17:00 Sagene - Oslo Døve     -  Bjølsenfeltet 3 
24.09.03 kl. 18:00 Oslo Døve - Lyn     -  Ekeberg 5 



Terminliste for Oslo Døveforening - 2003 

Tlf.: 149 (22205408)  Teksttlf.: 22205408  Telefaks: 22112321  E-post: post@odf.no 

B - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Svein BrunsGt. 7 
0166 Oslo 

 

JULI 
Tor. 10. Rorbua kl 19.00 
Tor. 17. Rorbua kl 19.00 
Tor. 24. Rorbua kl 19.00 
Tor. 31. Rorbua kl 19.00 
 
AUGUST 
Tir. 05. Bridge 
Tor. 07. Rorbua kl 19.00 
Tir.  12. Bridge 
Ons. 13. Pensjonistgruppen 
Tor. 14. Omvisning på Slottet kl 16.00 
  ODF – foredrag om besøkstjen. kl 19.00 
Søn. 17. Tur langs Akerselva 
Tir. 19. Bridge 
Tor. 21. ODF – foredrag om Døves    
 verdenskongress i Canada kl 19.00 
Lør. 23. Døveteater 
Tir. 26. Bridge 
Ons. 27. Pensjonistgruppen 
  Døvblittgruppen har styremøte 
Tor. 28. ODF – foredrag om Døve innvandrere /  
 flyktninger forteller om sine opplevelser   kl 
19.00 
Lør. 30. 125 år – grillfest på feriehjemmet Skaug 
 
SEPTEMBER 
Tir. 02. Bridge 
  Kvinneforening 
Ons. 03. Døvblittgruppen har medlemsmøte 
  ODF har styremøte 
Tor. 04. ODF – foredrag om a) kommunevalg b) Døve 
  og politikk 
Lør. 06. Pub og fotball på storskjerm EM-kval.  
  Bosnia-Norge 
Tir. 09. Bridge 
Ons. 10. Pensjonistgruppen 
  Fotball på storskjerm privatkamp  
  Norge - Portugal kl 18.30 
Tor. 11. ODF – foredrag (se i tekst-tv side 772) 
Man. 15. Temakveld for døve foreldre 
Tir. 16. Bridge 
Ons. 17. Døveteater – debattkveld 

  Døvblittgruppen har styremøte   
 (Oscarhallen) 
Tor. 18. ODF – foredrag (se i tekst-tv side 772) 
Fre  19. Møte med underavdelinger kl 17.00 
Tir. 23. Bridge 
Ons..  24. Pensjonistgruppen 
Tor. 25. Døves dag – debattkveld 
Fre 26. 125 år – konferanse med politikere og  
  saksbehandlere i Oslo kommune 
Søn. 28. Døves dag med gudstjeneste på  
  feriehjemmet Skaug 
Tir. 30. Bridge 
  
OKTOBER 
Tor. 02. ODF – foredrag om Polen turen kl 19.00  
 (Aktive fredsreiser – som mange av våre  
 medlemmer skal reise i september, og en av  
 dem vil fortelle fra turen.) 
Lør. 04. Internasjonal treff – aktivitetsdag for døve  
 innvandrere 
Man. 06. Temakveld for døve foreldre 
Tir. 07. Bridge 
  Kvinneforening 
Ons. 08. Pensjonistgruppen 
Tor. 09. ODF – foredrag (se i tekst-tv side 772) 
Lør. 11. Pub og fotball på storskjerm EM-kval.  
  Norge- Luxembourg kl 15.00 
Tir. 14. Bridge 
Tor. 16. ODF – medlemsmøte kl 19.00  
  (En av sakene er salg av Døves Hus) 
Fre 17. 125 år – Pub og kulturkveld 
Lør. 18. Døveteater har medlemsmøte og  
  generalprøve 
Tir. 21. Bridge 
Ons. 22. Pensjonistgruppen 
  Døvblittgruppen har styremøte 
Tor. 23. ODF – foredrag (se i tekst-tv side 772) 
Tir. 28. Bridge 
Tor. 30. ODF – foredrag om Muslimer, myter og  
  fakta kl 19.00  

Terminlisten er med forbehold om endringer. 
Følg med på oppslag i døveforeningen, Og 
hjemmesiden vår http://www.odf.no. 


