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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.

Felleslegat i Oslo Døveforening
Tar du utdannelse i studieåret 2003/2004?
Felleslegatet har ledige midler til disposisjon for medlemmer av Oslo Døveforening som tar utdanning høsten 2003
og våren 2004.
Medlemmer som er interessert, kan hente søknadsskjema
hos daglig leder Vidar R Sæle i døveforeningen.
Søknadsfrist er 1.november 2003

LEDIG HYBEL
Vi har en ledig hybel i 4.etasje i Sven Brunsgt. 7 fra og
med 1.desember 2003. Pris kr 3.850 pr mnd inkludert
strøm. Ta kontakt med daglig leder Vidar R Sæle.
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DØVES DAG
FAKTA OM DØVES DAG

DAGLIG LEDER HAR ORDET
Kjære medlemmer!
Jubileumsfesten
Vi nærmer oss jubileumsfesten som avholdes lørdag
22.november i Oslo Kongressenter (Folkets hus).
Opprinnelig var det ment å holde 8.november i Gamle
Logen, men pga at vi syntes det var for dyrt og de
betingelser som Gamle Logen stilte – kunne vi ikke risikere å
måtte betale så mye dersom man ikke melder på fullt i
lokalet. Styret besluttet å avbestille, og vi fant et nytt lokale
som tilbyr et komfortabelt pris med 3 retter måltid. Så la oss
samles og ha et hyggelig og minnerik 125 årsjubileum i
kongressenteret 22.november!
Prosjekt
Vi har fått kr 50.000 i prosjektstøtte til ”Hva kan Oslo
Døveforening gjøre for døve i Oslo og i Akershus?”. Vi har
engasjert 2 prosjektledere som er Erik Lundqvist og Geir
Brodal. De har allerede forelest og en liten diskusjon på
pensjonisttreffet 8.november. De skal ha møte med CSS og
Gaustad for å diskutere hva og hvordan døve kan bruke
Oslo Døveforening. De kommer også innom ledermøtet
17.november med underavdelinger. De vil legge fram en
kveld i døveforeningen – dato er ikke bestemt ennå – følg
gjerne med i tekst-tv side 772.
Målet med prosjektet er å få døve til å føle seg vel i Oslo
Døveforening, og si noe om hva de forventer av Oslo
Døveforening. Prosjektlederne vil i slutten av året, komme
med forslag til tiltak som styret vil se nærmere på og prøve å
følge opp i 2004.
Konferanse 26.september
Vi inviterte politikere og saksbehandlere i Oslo kommune, og
det meldte på kun representanter fra SV og Kristelig
folkeparti og 2 saksbehandlere fra Rådhuset. Da besluttet vi
å utsette konferansen og avvente til det er avklart hvem som
skal styre Byrådet.
Vi synes det er synd at ikke flere politikere ville komme til
Oslo Døveforeningen, så vi vil gjøre mer fremstøt til enkelte
politikere og saksbehandlere neste gang vi skal arrangere
konferansen når Byrådet er på plass – etter hvem som skal
styre Oslo.
Vidar R Sæle

Når?
•
Døves dag – siste søndag eller den 4. søndag i
september.
•
Internasjonal uke – alltid siste uken i september, der
siste dag er søndag.
Hvem?
•
World Federation of the Deaf (WFD) lanserte i 1958
en internasjonal dag for døve – senere ble det
endret til internasjonal uke for døve.
•
Hvorfor september? Jo, WFD ble stiftet i september
1951.
Hvorfor?
•
Nasjonale døveforbund i verden skal markere dagen
gjennom å bevisstgjøre og å opplyse publikum om
viktige saker døve er opptatt av.
•
At døve personer vil føle seg styrket gjennom en
solidaritet sammen med andre døve.
TORSDAG 25.SEPTEMBER
Vi hadde en debatt i døveforeningen om hva medlemmer
ønsker å bruke Døves dag til. Det kom en del forslag – som
vi vil overbringe til Norges Døveforbund. Styret i
døveforeningen vil også se på forslagene i forhold til Døves
Dag i 2004.
Forslagene er:
•
Døveteater spiller noe i Karl Johan – synliggjøre
tegnspråk visuelt språk
•
En talsmann forteller om døve i Karl Johan
•
En mann som står stille i Karl Johan – og beveger
når noen gir penger – og mannen viser noen tegn.
•
Demonstrasjon for døveskolen – mot integrering
•
Utstilling om døve
•
Invitere media
•
Lage tv-program som viser hvordan døve har det i
ulike land som Usa, Afrika i en uke og utgi cd-rom
med informasjon om døve og klipp fra
videosekvenser fra tv-programmene
•
Tv-debatt – á la Holmgang
•
Markering av Døves Dag for eksempel på et hotell
eller et sted, der det er åpen for alle å ta en tur
innom, der man kan ha ulike aktiviteter som utstilling,
teater, foredrag, cafe, lær tegnspråk, kjendis, media,
osv osv.
Har du noen gode ideer? – send forslag til post@odf.no
eller brev til Oslo Døveforening.
LØRDAG 27.SEPTEMBER
Vi hadde en standplass på Egertorvet i Karl Johan kl 10-14 i
samarbeid med Norges Døveforbund, der vi hadde plakater
Les videre på side 10
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JULEBORD OG BÅTTUR TIL
KØBENHAVN

5. - 7. DESEMBER 2003
Medlemspris: kr 2.100

Ikke medlem: kr 2.150

Oslo Døveforening støtter kr 400,- til de 50
første
personer som melder på. Betyr kr 2.100 - 400 = 1.700

I pakkeprisen inkluderer:
•
•
•
•

Båtreisen Oslo - København t/r i utvendig dobbeltlugar
2 x frokost
1 x julebuffet inkludert 1 øl/mineralvann eller 1 glass vin
Ca 8 timer til disposisjon i København - julehandle

Ønsker du andre lugartyper som for eksempel enkel lugar, 3 eller 4 køyers innvendig lugar
og frivillig avbestillingsforsikring (kr 50,-) - gi beskjed til daglig leder Vidar R. Sæle, og han vil
gi deg mer informasjon om priser. Oppgi gjerne hvem du vil dele rom med.
Bindende påmeldingsfrist er 25.oktober, og depositum kr 500,- på konto 1600 40 08301
innen 25.oktober - da er du sikret plass på båten. Restbetaling minus depositium betales
innen 10.november.
Påmelding og giro: Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo. Merket: København
Påmelding kan sendes pr e-post post@odf.no eller faks 22 11 23 21
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OMORGANISERING VED HMS OSLO
Hjelpemiddelsentralen i Oslo har den seneste tiden vært gjennom en omorganisering som også omfatter tolketjenesten, og de
ønsker med dette å informere Oslo Døveforening om endringene som har skjedd.
Hjelpemiddelsentralen i Oslo har fått ny avdelingsdirektør som heter Robert Rustad.
Tolketjenesten som før var tilknyttet vedtaksavdelingen, er flyttet og er nå tilknyttet driftsavdelingen. Avdelingsleder for driftsavdelingen er under tilsetting. Tilbud om stilling er gitt og den nye avdelingslederen tiltrer sin stilling ved hjelpemiddelsentralen i
slutten av oktober.
Driftsavdelingen er delt opp i 3 seksjoner: materialadministrasjon, tolketjenesten og servicekontoret. Tolketjenesten ved HMS
Oslo består i dag av følgende enheter/personer:
•
Lene M. Hageløkken, som er konstituert som seksjonsleder for tolkeseksjonen.
•
•

Det er totalt 16 stillinger på tolketjenesten. Tolkene er delt inn i 2 team med hver sin teamleder (Irene Skåden Grothe
og Anke Wadenpohl)
Vi har i tillegg styrket formidlingen som nå består av to formidlere (Torgeir Hagen og Aravinthan Kumarasamy)

I forbindelse med omorganiseringen og gjennom nye rammer fra Rikstrygdeverket, er det blitt ledig fem faste tolkestillinger.

HMS Oslo Organisasjonskart
Høst 2003
Avdelingsdirektør
Seniorrådgiver

RÅDGIVNING

ADMINISTRASJON

TEKNISK

DRIFT

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Kommunikasjon

Teknisk
administrasjon

Matrielladministrasjon

Mobilitet

Mekanisk

Tolketjenesten

Syn

Elektromedisinsk

Servicekontoret

Trygdefag
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FRA STYREPROTOKOLLEN
Utdrag fra referat fra styremøte 4.juni, og AU-møter 22.mai,
25.juni og 13.august.
Nye medlemmer
Alfred Ota Vaclavek, Cornelis Mehlum, Ipek Mehlum,
Christina Zullo, Asbjørn Midtskogen, Maren E. C. Sverre,
Morten Kyvik, Merete Mariann Roås, Randi Andresen,
Astri M. Viken,
Utmeldte medlemmer
Gaute Vagle, Birgit Strømme, Anders Kjuus, Knut Larsen
Bortfalte medlemmer
Inger Johanne Gulbrandsen døde 11.juli.
Tilskudd
A) Avslag på driftstilskudd og 2 prosjektsøknader av
Helse Øst.
B) Mottatt kr 7.000 fra Norges Døveforbund til be
søkstjeneste
C) Mottatt kr 5.000 fra Innvandreretaten i Oslo
kommune, og pengene skal gå til en kulturkveld.
D) Vi fikk ikke medhold i vår klage på vedtak fra
kulturetaten vedr. tilskudd til Døves Kulturdager i
Stavanger 2002.
E) Avslag fra Rusmiddeletaten i Oslo kommune da vi
søkte om tiltak for ungdom. Vår søknad nådde ikke
opp ved prioriteringen av årets søknader, iflg
Rusmiddeletaten.
F) Helsevernetaten i Oslo kommune mottok vi kr
450.000 i driftstøtte og kr 50.000 til prosjektet ”Hva
kan Oslo Døveforening gjøre for døve i Oslo og i
Akershus?”
Fremtidskomiteen
Komiteen legges ned. Vidar R Sæle og Bjørn A. Kristiansen
får fullmakt til å jobbe i forhold til vurdering av salg av Døves
Hus, og de fremlegger saken på et medlemsmøte
16.oktober 2003.
Aksjer i Designtrykkeriet
Styret er uenig med generalforsamlingen i oppsett og
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beregning av antall aksjer og verdi av aksjer, etter at 2
millioner er nedskrevet. Brev er sendt designtrykkeriet, som
har svart og mener at det er riktig. Vi har i stedet tatt kontakt
med Norges Døveforbund og påpekt feilene noe det ser ut til
at vi får støtte (pr 10.oktober). Før utvidelsen av 2 millioner
hadde Oslo Døveforening 20 aksjer – og da trykkeriet fikk 2
millioner ble det beregnet ut noe feilaktig og feil informasjon
da Oslo utvidet til 420 aksjer på noe ODF ikke har betalt.
Når nedskrivningen er skjedd, sitter Oslo Døveforening med
0,95 aksjer og en verdi på 0,095 % som ikke stemmer helt.
Vi har fortsatt 20 aksjer og det er ikke naturlig å miste aksjer
ned til 0,95 aksjer!
Reisetilskudd
Norges Døveforbund oppfordret foreningene under
landsmøtet om å gi reisetilskudd, slik at en representant fra
Madagaskar kan delta på Verdenskongressen i Canada, juli
2003.
Oslo Døveforening har fulgt oppfordringen og bidratt med kr
1.000.
Rådet for funksjonshemmede
Rådet for funksjonshemmede følger kommunevalgperiode,
og skal oppnevnes nytt råd etter valget i september. FFO
Oslo ønsker forslag på kandidater. Oslo Døveforening
foreslår Sonja M. Holten som kandidat.
Utbedringsveiledning fra Oslo kommune
Det er mottatt rapport fra Arkitektene Skaflem og Tandberg
ved Oslo kommune, datert 7.august 2003. Styret i ODF vil
avvente utspill fra Oslo kommune om hvordan vi skal følge
opp tiltakene som er foreslått i rapporten. Det vil bli gitt
orientering på medlemsmøte 16.oktober i forbindelse med
vurdering av salg av Døves Hus.
Tilskudd til forprosjekt – Gården
Det er mottatt positivt svar fra Oslo kommune at vi kan få
tilskudd 80% av kostnader, eller inntil kr 25.000,- til å
engasjere en landskapsarkitekt. Styret finner ut at det er
uklare momenter om vi skal beholde huset, og i forhold til
økonomien som bl.a. reduksjon av driftstøtten – velger vi å si
nei til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet ville krevd
samarbeid med naboene da kommunen ønsker fellesareal
med flere naboer.
Klage på driftstilskudd
Det er mottatt bekreftelse fra Helsevernetaten i Oslo
kommune på at de har mottatt klagen vår, og at det
forventes avklaring i løpet av vinteren. Vi har sendt klage på
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at driftstøtten ble redusert fra 500.000 ned til 450.000.
Tilskudd fra fylkeslegene
Fra Akershus mottok vi kr 17.000 og Oslo kr 47.000.
Midlene fordeles slik:
Akershus
Kulturdager 7.000
Båttur 7.000
Foredrag 5.000
Oslo
Kulturdager 5.000
Båttur 15.000
Sommer- og juleavslutning for døvblitte 8.000
Bridgeklubb 5.000
Kvinneforening 5.000
Pensjonistgruppe 5.000
Foredrag og vandrehistorie 2.000
Klager på røyking i trappeoppgaven
Det er sendt rundskriv til underavdelinger, om at de skal ta
hensyn til forbudet som er pålagt av brannvern-etaten.
Dersom dette ikke respekteres, vil vi vurdere bot.
Oppussing
Vi har hatt dugnad av 2 personer som har malt i
trappeoppgangen inne i foreningslokaler fra kjeller og opp til
2.etasje, malt port-inngangen og kurslokaler i 5.etasje.

SIDE 7
var tidligere lagerrom som Døveteater disponterte. Vi
oppdaget sopp og krystaller, og måtte derfor rive ned
trepaneler. Murer-firma har murt hele veggene, slik at det
ser pent ut og det er satt inn ventilasjonsanlegg – slik at det
er luftsirkulasjon i rommet. Rommet skal bli et arbeidsrom og
data for Linux-klubben og Oslo Døves Ungdomsgruppe.
Vi takker for dugnadsarbeidet som er gjort av:
Rimantas og Vytautas (malerarbeide)
Espen Ruud (ventilasjonsanlegget)
Jenny Stensby, Stian Gildtvedt, Maren Sverre og Jon Aslak
(malt i kjellerrommet)
Nyanskaffelser

Det er kjøpt inn til administrasjonen fargeprinter for A3,
multimaskin og en bærbar PC. Vår laserskriver og
kopimaskin var gått i stykker, slik at vi måtte skifte ut.
Multimaskin kan brukes til flere ting som printer, kopimaskin,
fax og skanner. Vi er spent på hvordan dette vil fungere
framover. Vi vil da spare penger på dette, enn å kjøpe en
kopimaskin noe vi har brukt 30.000 bare i serviceavtale og
kopiering. Å skifte ut til kopimaskin vil fort koste 40.00050.000 i tillegg. Vi kjøpte en multimaskin for ca 8.500. Det
skal holde bra i forhold til det vi har behov for.
I tillegg har vi kjøpt inn ny komfyr og trillevogn til kjøkkenet i
2.etasje.

I tillegg har 4 flotte ungdommer malt kjeller-rom der vi har
murt opp i samarbeid med Oslo Døves Ungdomsgruppe. Det

REGNSKAPSFØRER
Oslo Døveforening søker etter en ny regnskapsfører fra og med 1.januar 2004, ettersom vår nåværende regnskapsfører Svein Arne
Peterson slutter. Han vil avslutte regnskapet for 2003, og gi opplæring til den nye regnskapsfører i en overlappingsperiode.
Regnskapsføring består av å bokføre på data:
•
Regnskap for Oslo Døveforening
•
Regnskap for Gården
•
Regnskap for Felleslegatet
•
Regnskap for hjelpefondet
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med en arbeidsplass i døveforeningen, og honorar etter avtale. Regnskapsfører samarbeider tett med
daglig leder for oppfølging av regnskap, budsjett og rapporter. Fordel om du har utdanning eller erfaring i regnskapsføring i data.
CV og søknad sendes daglig leder Vidar R Sæle innen 1.november 2003.
Kontakt daglig leder Vidar R Sæle for nærmere informasjon teksttlf 22 20 54 08 eller e-post post@odf.no .
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Akerselva – utrolig vakker!
Ikke tenk på at Akerselva skiller øst og vest i Oslo.
Gå heller langs hele elven - og få med meg både
gammel og ny historie!

Jeg skulle være leder for en sosialt tur langs Akerselva
søndag 17. august for Oslo Døveforening. Jeg ventet på
at noen skulle komme til Plaza hotell kl. 11. Men ingen
kom!
Jeg gikk likevel alene på tur langs elven opp mot
Nydalen fra Grønland. Elven som en gang var både
gammel og grå, har nemlig gjenoppstått som både ren,
full av fisk, og omgitt av en grønn miljøpark. På bilfrie
stier kan jeg rusle langs deler av elven, fra Grønland, helt
opp til utløpet i Maridalsvannet. Underveis passerer jeg
Oslos klassiske industrihistorie: Hjula veveri, Nydalens
Compagnie og Bjølsen valsemølle. Plutselig så jeg en
underlig mann som sitter på gressplenen med en stor grå
plastisk på kroppen og fokuserer seg, på andre siden av
elven. Jeg lurer på hva i all verden tenker han. Ville han
svette bort fett fra kroppen eller..? Jeg skulle gjerne tatt
med meg fotoapparatet med meg på turen. Ergerlig stod
jeg uten det flotte motivet av mannen.
Jeg ser også hvordan de fleste gamle industrimiljøene er
inntatt av moderne etterfølgere. Jeg går videre langs
elven. Det er mange ender i elva. Noen fotturister eller
syklister på stien. Alle smilte og soler seg i sen sommer.
Jeg kom fram i Nydalen og slappet av på benken ved
elven. Jeg leste i en bok, og får inntrykk at Nydalen er
blitt landets heteste miljø for medie- og IT-bedrifter.
Ingen trenger å gå sulten og tørst langs elven - det er
aldri langt til nærmeste kafé.
Dette var en fin tur på en søndag, og jeg vil anbefale
dere bør ha ta en fin tur sammen med venner neste
gang.

Karl-Fr. Robertsen
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LEGETJENESTEN FOR DØVE I OSLO
Som dere vet, så har Oslo kommune et eget tilbud om
fastlege for døve. Denne legetjenesten er på et
legekontor som heter: Legene på Sinsen. Det er et
alminnelig legekontor hvor det er 2 leger som jobber med
hørende pasienter og 1 lege som spesielt skal være lege
for de døve.
Oslo kommune opprettet denne legestillingen fordi døve
skulle slippe å bruke tolk, og legen skulle selv kunne
bruke tegnspråk.
Ingrid Amalia Havnes fikk opplæring i tegnspråk ca 1 år
før vi åpnet legekontoret. Hun har hatt permisjon siden
1. oktober 2002. Vi måtte få en vikar i stillingen, og lege
Yasmin Alambeigi fikk dette vikariatet. Vi fikk dessverre
ingen søkere som kunne tegnspråk.
Fordi Yasmin bare skulle være vikar i ca 1 år, så kunne
vi ikke bruke tid på tegnspråkopplæring. Da hadde hele
legeordningen stoppet opp i et år. Vi valgte derfor å
bruke tolk fra tolkesentralen i denne vikartiden.
Nå har dessverre Ingrid Amalia Havnes sagt opp
stillingen og hun kommer ikke tilbake til jobben som lege
for døve. Dette fikk vi beskjed om like før sommerferien.
Stillingen blir nå utlyst på nytt, slik er reglene i Oslo
kommune. Vi vil prioritere søkere som kan tegnspråk.
Hvis vi ikke får noen som kan det, må vi starte på nytt
med opplæring i tegnspråk av lege. Målet er at døve skal
gå til legen uten å måtte ha med seg tolk.
Inntil videre så forsetter Yasmin i denne stillingen. Hun
har begynt med opplæring i tegnspråk 1 dag pr uke, men
fremdeles er hun avhengig av tolk. Yasmin står
selvfølgelig fritt til å søke på den ledige stillingen i høst.
Vi har dessverre ikke penger og ikke stillinger til å
ansette vår egen tolk på legekontoret. Vi må derfor bruke
tolkesentralen for å skaffe tolk. Men vi skal gjøre så godt
vi kan slik at døve ikke skal behøve å bruke tolk hos
legen i fremtiden.
Og fremdeles kan døve regne med å få bruke god tid
hos legen. Det blir bestandig satt av 1 time til nye
pasienter og ½ time til de som har vært der før. Det er
mer en dobbelt så lang tid som hørende får på vanlige
legekontorer.

Fra Rådgivningskontoret for hørselshemmede
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OSLO DØVES MULTIMEDIAKLUBB
DØVES SMALFILMKLUBB
Siden jeg har vært mye aktiv med film i de siste 3 årene,
og har deltatt på ulike filmfestivaler i utlandet. I tillegg har
jeg holdt foredrag, deltatt på seminarer, workshop og
plenumdebatter. De hadde mye å presentere om gamle
filmer som døve hadde laget – de viste noen av dem, og
holdt foredrag om de gamle døve filmskapere.
Jeg husker godt min far, Einar Mehlum – som var svært
aktiv i film, han brukte 8mm film og redigerte selv med
den gamle klippemetoden. Han filmet mye familiefilm da
vi var små, og jeg må si at han var en dyktig filmskaper
som kunne vise sine kunnskaper med filmens handling
og hans redigeringsarbeide. Gjennom min oppvekst har
han fortalt meg mye om gamle dager da han var ung.
Mange døve var svært aktive i film og skuespill, som for
eksempel Per Merlie, Tor Hammerborg, Sven Braathen,
Rolf Nyberg, Ragnar Saltnes, Olaf Kristensen, Brynjulf
Dammen – og noen dyktige kvinnelige skuespillere som
Wenche Strøm, Oddny Kristensen, Gudrun Moon med
flere.
Hvorfor er ikke denne historien også blitt presentert i
andre land som for eksempel filmfestivaler. Jeg synes
det er svært viktig at de gamle historier som denne bør
fremmes – de har fått store omtaler i pressemedier
dengang. Det burde vært en selvfølge at det skulle
følges opp videre. At Norge har en sterk filmhistorie, og
har allerede et godt grunnlag til å være et forbilde for
andre filminteresserte i Oslo/Norge.
Det er synd at Døves Smalfilmklubb ikke eksisterer
lenger, og at det navnet er blitt forandret til Oslo Døves
Multimediaklubb noe som er sørgelig. Jeg synes det er
viktig at Oslo Døves Multimediaklubb skal beholdes –
men den hører til noe helt annet enn Døves
Smalfilmklubb.
Burde ikke Døves Smalfilmklubb ”gjenlives” – og stå
alene for seg selv – og kunne konsentrere seg mer innen
film og video.
Er det noen som kan tenke seg at Døves Smalfilmklubb
”gjenlives”, at denne klubben skal ”leve” igjen og at det
eventuelt kan danne seg et nytt styre? Jeg har mange
gode forbindelser med utenlandske filmer og gjennom
Døves Smalfilmklubb kunne vi da presentere andres
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filmer – som kan være en stor glede for Oslo
Døveforeningen og andre lokale foreninger.
Hva om Døves Smalfilmklubb kunne invitere
filmveteranene til å holde en liten foredrag om hvordan
de opplevde under den tiden da det var mye aktivitet
med filmarbeidet.
Det hadde vært en topp opplevelse for dem og også for
oss. Døves Smalfilmklubb kan for eksempel arrangere
en liten filmfestival – der vi kunne vise frem ulike filmer
fra forskjellige land. Jeg har mange forbindelser der
Døves Smalfilmklubb kunne presentere ulike filmer som
Oslo/omegn kunne få oppleve.
Jeg understreker at Oslo Døves Multimediaklubb ikke
bør glemmes – bare at de to klubbene kunne avklares
mer tydelig på hva de kan representere for. Er det noe
som kunne tenke seg å være aktiv i Døves
Smalfilmklubb kunne ”aktivisere” igjen – og jeg personlig
kunne tenke med å være aktiv i eventuelt et nytt styre
med flere andre film/video interesserte.
La Døves Smalfilmklubben bil en ”LEVENDE” filmklubb
som har en sterk historie bak seg.
Vennlig hilsen
Con Mehlum

(Redaktøren i SEHER, opplyser at Oslo Døves
Smalfilmklubb ble fusjonert sammen med Døves
Dataklubb, slik at data- og filmteknologi skulle dekkes –
derav det navnet Oslo Døves Multimediaklubb.)

PUB OG KULTURKVELD
17.OKTOBER
Oslo Døveforening har kulturkveld i forbindelse med
125 årsjubileum.
Program fra kl 19.00
•
Foredrag av Odd-Inge Schrøder, glimt fra
foreningens historie gjennom 125 år med
bilder.
•
Åresalg med fine gevinster og vinlotteri
Inngang er gratis!
Salg av øl, vin, mineralvann og småretter.
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Legevakten i Oslo med tolkeordning
Nå kan døve som kommer til Legevakten i Oslo få tolk
på kort varsel.

ÅRGANG 40, NUMMER 4
livsstiler og behov. At den kommunale legevakten da har et
tilbud til døve, er helt på
sin plass. Det har allerede vært hentet tolker hit etter at
ordningen kom, forteller Steinsvåg.
Berge Andreas Steinsvåg mener det er trist hvor lite
helsepersonell generelt
vet om døve, om tegnspråk og døves kultur:
- En ting er at man ikke kan tegnspråk, det er greit. Men
mange avdekker en så fundamental mangel på kunnskap
om døve at det er overraskende. Helsepersonell blir ofte
amatører i møte med døve, sier han.

Berge Andreas Steinsvåg
Fylkestrygdekontoret i Oslo har gjort en avtale med seks
tolker som har sagt seg villig til å komme på kort varsel, hele
døgnet. Når en døv person møter opp på Legevakten og det
er viktig med tolk, ringes det til tolkene. Dette gjelder for alle
tjenestene som Legevakten har, som voldsmottaket,
voldtektsmottaket, observasjonsavdeling, psykiatrisk
legevakt og skadeavdeling. Det gjelder også for
barnevernsvakten på politihuset.

For eksempel tror mange at døve kan munnavlese:
- Det kan jo enkelte døve. Men når man kommer til
Legevakten, så er det jo fordi man er dårlig, og da går
munnavlesningen gjerne mindre bra. For at en døv person
skal føle seg trygg, er det viktig at vi kan tilby
tegnspråktolking, mener han.
Han vil understreke at det kan ta litt tid før alle som jobber
ved Legevakten er klar over at det finnes et tilbud om tolker,
og at døve må be om å få tolk når de kommer.
Han vil i neste omgang forsøke å få til kursing av
helsepersonell, slik at de bedre vet hvordan de kan møte
døve.
Kilde: deafnet.no

Initiativtaker til dette tilbudet er avdelingssjef ved
Legevakten, Berge Andreas Steinsvåg.
- Hvordan kom dette tilbudet i gang?
Vi så at døve brukte alle de forskjellige tjenestene ved
Legevakten, men ofte var det tilfeldig hvordan Legevakten
kunne møte disse. Av og til måtte jeg inn for å tolke selv,
sier han.
Han forteller at det kunne komme døve med behov for
samtale med personer i den psykiatriske legevakten, men
uten at disse ante hvordan de skulle møte døve. Og når
han så døve pasienter bli møtt med penn og papir, sto det
klart for ham at noe måtte gjøres.
Fylkestrygdekontoret i Oslo sa ja til å dekke utgiftene til
tolking, og dermed
ble tilbudet en realitet.
Oslo er en by med et mangfold av forskjellige språk, kulturer,

Fra side 2 Døves dag
med stativ og delte ut materiell som håndalfabet, Døves
Tidsskrift, selge skrapelodd, underskriftkampanje ”Stopp
diskriminering!”, tilbud om tegnspråkkurs i Oslo
Døveforening.
Flere frivillige stilte opp, og det blåste den dagen at stativet
falt ned flere ganger, slik at man måtte sage beina av – se
bildet i forsiden. Ifølge de frivillige var det en interessant og
gøy å stå på Karl Johan. Det var 2 tegnspråktolker, slik at
folk som stoppet ved standplass kunne spørre døve og få
svar på det de lurte på. Man møtte interessante personer –
og det var en fin måte å formidle informasjon om døve, bl.a.
folk i Stortinget, departement og andre nysgjerrige som ville
lære håndalfabet og tegnspråk. Det ble solgt skrapelodd til
kr 1.000,- hvor døveforeningen kunne selv beholde kr 360,-.
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HVA SKJER PÅ TORSDAGER?

SIDE 11

VAKTORDNING PÅ TORSDAGER

Oslo Døveforening har sin faste dag på torsdager fra kl
18.00 og utover kvelden. Program begynner kl 19.00.

En fra foreningsstyret vil alltid være tilstede på
torsdager når foreningen er åpen.

16/10 Medlemsmøte
Saksliste: Nytt fra styret
Vurdering av salg av Døves Hus
Eventuelt

Oktober

23/10 Hva er en tvillingskole?
Marit Dalbye, rektor ved Vetland skole.

02. Eitan
09. Trygve
16. Bengt
23. Svein
30. Mira

30/10 Muslimer – myter og fakta

November

06/11 Tolketjenesten
3 personer fra tolketjenesten i Hjelpemiddelsentralen
i Oslo kommer og vil gi en orientering om
tolketjenesten som rutiner, rettigheter etc. Det er
anledning å komme med spørsmål og ønsker – slik
at tolketjenesten kan yte bedre service.

06. Maj-Lis
13. Eitan
20. Trygve
27. Bengt

13/11 Å være fremmed i et nytt land
Veesin Bjørke, Asiya Shoaib og Grace Wing-Sum
Ho forteller om hvordan det er å bo i Norge.

04. Svein
11. Mira
18. Maj-Lis

20/11 Filmkveld med bursdagskake – 125 år
Vi viser en film fra 50-tallet som Døves
Smalfilmklubb har laget.
27/11 Ekstra ordinær årsmøte
Saksliste for ekstra ordinær årsmøte:
Medlemskontingent for 2004 (på bakgrunn av
Norges Døveforbunds landsmøtevedtak om
kontingent for 2004)
04/12 Døves Smalfilmklubb
Con Mehlum og Karl Fr. Robertsen inviterer til
diskusjon om Døves Smalfilmklubbens framtid og
”gjenlivelse”.

Desember

BAKVAKTLISTE – HØSTEN 2003
Oktober
02. Oslo Døve Teatergruppe
09. Døvblittgruppen
16. Kvinneforening
23. Bridgeklubben
30. Feriehjemmet Skaug
November

11/12 Førjulstemning
Trekning av julebasar og risgrøt med saft.

06. Oslo Døve Teatergruppe
13. Døvblittgruppen
20. Kvinneforening
27. Bridgeklubben

18/12 Åpen cafe
siste torsdag før jul

Desember
04. Feriehjemmet Skaug
11. Oslo Døve Teatergruppe
18. Døvblittgruppen

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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125 ÅR - JUBILEUMSFEST
LØRDAG 22.NOVEMBER KL 19.00
Oslo Kongressenter i spiseriet Henrik, Folkets Hus i Youngs gate 11.

Meny
Velkomstdrink – 1 glass Seaview australsk musserende vind
Forrett – Ørretparfait med spinat og yoghurtdressing
Hovedrett – Krydderfarsert lammelår med grønn asparges, skogsopp,
glaserte gulrøtter, stekte poteter og sjalottløksaus
Dessert – Marinerte frukter og bær med pisket krem
Kaffe

PRIS

Kr 450 for medlemmer - Kr 550 for ikke-medlemmer
Drikke til maten kommer i tillegg.
Påmelding innen 1.november 2003 til daglig leder Vidar R. Sæle, og betaling også innen 1.november – kontant
til daglig leder eller betale over giro 1600 40 08301
-----------------------------------------------------------------------------------Tilbud fra Det Norske tegnspråkteater som viser Revy ”Banana” kr 120,- til de som er
med på festen. (Normal pris kr 175,-) Kryss av hvilke dager du ønsker å se forestillingen:
Premiere
26.11
27.11
28.11
29.11 , Alle forestillingene begynner kl
19.00
Jubileumsmiddagen
Ønsker å drikke

kr 450 (medlemspris)
kr 25,- for 1 fl. mineralvann
kr 55,- for 1 gl. Hvitvin

kr 550
kr 35,- for 1 fl. Pils
kr 55,- for 1 gl. Rødvin

NB! Gi beskjed om du må ha spesialmat – innen 1.november.
Du får utdelt drikkebonger og teaterbillett ved ankomst i Oslo Kongressenteret.
Navn:________________________________________________Tttlf/e-post/SMS:_________________________
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JULEGÅRD FOR BARN
Oslo Døveforening tilbyr en aktivitetsdag for barn og familie på Midtre Olimb gård i Jevnaker.
Lørdag 29.november
Avreise fra døveforeningen med buss kl 12.00 (møt opp kl 11.45)
Hjemreise fra Midtre Olimb gård kl 17.00, og beregnet ankomst i døveforeningen kl 18.00.
Pris - kr 145 kr pr barn og kr 145 pr voksen
Prisen inkluderer:
Buss Oslo-Jevnaker t/r (Døveforeningen spanderer bussen), ulike aktiviteter på gården som å hilse på dyrene, dra på tur med kanefart for
barna, ridning av hester og esler, og bålkos med grilling av pølser, varmestue med kafe m.m. En overraskelse for barna blir det.
I prisen er det inkludert servering av pølser, skav (reinsdyrkjøtt som wokes med hvitløksmør m/lompe), kringle, saft, kaffe, te.
For mer informasjon www.midtre.olimb.no og klikk på gårdsbesøk for barn.
Påmelding til daglig leder Vidar R Sæle innen 20.november.

DESEMBER-BUFFET OG
KULTURKVELD

INTERNASJONAL CAFE LØRDAG
1.NOVEMBER
Det blir internasjonal cafe i døveforeningen lørdag
1.november kl 11.00 – 17.00.

Oslo Døveforening ved prosjektet ”Er ODF bare for norske døve?”
(internasjonal) og Oslo Døveteater samarbeider om å arrangere
Desember-buffet og kulturkveld.
Tid: Lørdag 13.desember kl 16.00
Meny: Internasjonal buffet med ulike middagsretter (som du kan smake) og
kake med kaffe
Pris: kr 150,- pr person

Innvandrere og nordmenn er hjertelig velkommen og stikke
innom cafeen og ta en kopp kaffe med noe å spise. Prate
med venner.

Salg av øl, vin og mineralvann.

Program kl 13.00
•
Forslag og ønsker til internasjonale treff våren 2004

Påmelding til daglig leder Vidar R Sæle innen

Program: Oslo Døveteater viser et kort stykke (Hvilket stykke de
skal vise, er ikke avgjort).

torsdag

4.desember.

Le Cirque Invisible ”Det usynlige sirkus”
Oslo Døveforening har fått et godt tilbud til teaterstykket ”Det usynlige sirkus”.
Charlie Chaplins datter er en av to skuespillere i dette stykket , og det er så og si uten ord og med masse
visuelle elementer. Stykket er blitt sterkt anbefalt av flere som har sett stykket.
Anmelder sier: Publikum overga seg betingelsesløst over forestillingen ”Le Cirque Invisible” - det usynlige
sirkus, som framkalte lattertårene i over to timer, i en forestilling som ingen ende ville ta, skrev anmelder Fredrik Rütter i
en anmeldelse han kalte: ”En reise i det umuliges univers”.
Vi har reservert 40 plasser til forestillingen lørdag 15.november kl 18.00 i Oslo konserthus.
For medlem i Oslo Døveforening koster det kr 270 for voksne og 190 for barn. For ikke-medlemmer er prisen kr 340
for voksne og 240 for barn.
Billettene må bestilles innen søndag 19.oktober – skynd deg å bestille hos daglig leder Vidar R Sæle sms 930 32 049,
post@odf.no eller teksttlf 22 20 54 08.
Billetten kjøpes og hentes hos daglig leder innen 10.november.
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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 Døvekirken har gått sammen om å få til en besøkstjeneste for døve. Vi har
gjennomført 2 kurskvelder for besøksvenner, og kan nå tilby for de som ønsker å få besøk av en besøksvenn.

Vil du ha besøk av en besøksvenn?
Ta kontakt med en av oss:
Knut Kristoffersen - ttlf 22 60 16 10, SMS 926 24 688, deaf-fs@online.no
Randi Andresen - ttlf 23 33 43 30, SMS 900 50 869, randi.andresen@dovekirken.no
Vidar R Sæle
- ttlf 22 20 54 08, SMS 930 32 049, post@odf.no

KURS I SJAKK
Oslo Døveforening kan tilby kurs i sjakk for de som har lyst å lære.
Første omgang ønsker vi å se hvor stor interessen er. Møt opp i døveforeningen fredag 31.oktober kl 18.00, og ta gjerne
med sjakkbrett om du har.
Instruktør er Mohammed Reza fra Iran, og er en av Iran’s beste døve sjakkspillere som er for tiden i Norge og venter på
oppholdstillatelse. Han har tidligere oppholdt i Tyskland og var også en av de beste sjakkspillere blant døve i Tyskland. Han
er veldig ivrig på å få startet en sjakkgruppe i Oslo.
Han forteller at det er Verdensmesterskap for døve i sjakk i Tyskland, 24.juli – 4.august i 2004.
For mer informasjon http://www.deutschergehoerlosen-sportverband.de/DGS_Server/Schach-WM/Hauptseite.html
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REVY ”BANANA”
Det Norske Tegnsprogteater viser revyen Banana som har premiere
26.november, i forbindelse med Oslo Døveforeningen’s 125årsjubileum.
Tilbud kr 120,- for de som skal være med på Døveforeningens jubileumsfest. Se egen annonse for jubileumsfesten. Du får utlevert billetten av Oslo Døveforening.
Billetten koster ellers kr 175,-. Billetten kan kjøpes hos Tegnsprogteatret eller hos Posten (Billettservice). Forestillinger skjer på Kolbotn
kino følgende dager 26.11, 27.11, 28.11 og 29.11, Alle forestillingene
begynner kl 19.00

GENERALPRØVE 18.OKTOBER

TEATER I GRUNNØVELSER
Oslo Døveteater inviterer til teater i grunnøvelser onsdag 12.
november kl.18.00 til 20.30 i 2.etasje i døveforeningen.

Oslo Døveteater viser stykket ”Jens Bjørneboe og det
dustete landet”.
Lørdag 18.oktober kl 19.00 blir det fest med
generalprøve, velkomstdrikk og varm mat - i 2.etasje
i døveforeningen.
Inngangspris: 100,-kr for medlemmer 150,-kr for ikke
medlemmer.

Innhold:
•
Improvisasjon
•
Konsentrasjon
•
Lytte
•
Samarbeid
•
Kroppsspråk
Inngangspris: 40,-kr for medlemmer 60,-kr for ikke
medlemmer
Instruktører: Ronny P. Jacobsen og Tina Zullo

Påmelding til Asbjørn på (SMS) 92630396

Påmelding til Ronnys e-post: rpj72@hotmail.com innen 8.
november.

Veterangruppen i Oslo Døves Sportsklubb inviterer til nyttårsfest
Nyttårsfesten blir onsdag 31.desember 2003 i døveforeningen.
Det blir inngangbillett, mat, drikke og dans med musikk.
Følg med i oppslag i døveforeningen eller i tekst-tv side 772 med informasjon om nyttårsfesten med pris og
påmelding i løpet av november-desember 2003.

Alle er hjertelig velkommen.

A - BLAD
Blad i postabonnement
Returadresse:
Oslo Døveforening
Svein BrunsGt. 7
0166 Oslo
Tlf.: 149 (22205408) Teksttlf.: 22205408 Telefaks: 22112321 E-post: post@odf.no

Terminliste for Oslo Døveforening - 2003
OKTOBER

DESEMBER

Tor. 16.
Fre. 17.
Lør. 18.

Tir. 02.
Ons. 03.
Tor. 04.

Ons. 22.
Tor. 23.
Tir. 28.
Tor. 30.
Fre. 31.

ODF – medlemsmøte
125 år – Pub og kulturkveld
Døveteater har medlemsmøte og
generalprøve
Pensjonistgruppen 10-15
Døvblittgruppen har styremøte
ODF – foredrag: Hva er en
tvillingskole v/ Marit Dalbye
Bridge
ODF – foredrag om Muslimer,
myter og fakta kl 19.00
Sjakk-kurs kl 18.00

Fre. 05.
Lør. 06.
Søn. 07.
Tir. 09.
Tor. 11.

NOVEMBER

Lør. 13.

Lør.
Man.
Tir.
Ons.

01.
03.
04.
05.

Ons. 17.
Tor. 18.
Ons. 31.

Tor.
Tir.
Ons.
Tor.

06.
11.
12.
13.

Man. 17.
Ons. 19.
Tor. 20.
Lør. 22.
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.

25.
26.
27.
29.

Internasjonal Cafe 11-17
ODF – styremøte 17.30
Kvinneforening
Pensjonistgruppen 10-15
Døvblittgruppen har medl.møte
ODF – foredrag: Tolketjenesten
Bridge
Oslo Døveteater
ODF – foredrag: Å være fremmed i
et nytt land
Ledermøte kl.18
Pensjonistgruppen 10-15
ODF - 125 år – filmkveld med
bursdagskake
ODF 125 – årsjubileumsfest
(se annonse)
Bridge
Døvblittgruppen har styremøte
ODF – ekstra ord. årsmøte
Julegård for barn

Kvinneforening
Pensjonistgruppen 10-15
ODF – foredrag: Døves Smalfilm v/
Con og Karl
125 år – Julebord og båttur til
København
125 år – Julebord og båttur til
København
125 år – Julebord og båttur til
København
Bridge
ODF – Julestemning med risgrøt
og trekning av julebasar
Desember-buffet, døve
innvandrere & kulturkveld med
Døveteater
Pensjonistgruppen 10-15
ODF – åpent siste kveld før jul
Nyttårsfest

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

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.)

